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Capítol 3 Plantejament del problema 

 
 

Segons estudis recents, la introducció de l’alçada d’ona total en la determinació 
de la funció d’estabilitat definida per Losada i Giménez-Curto (1979) provoca una 
reducció de la dispersió de les dades. Hudson (1959) i Van der Meer (1988) 
determinen les seves expressions d’estabilitat a través d’aquesta alçada d’ona. 
La utilització d’aquesta alçada d’ona, subjecta al fenomen de la reflexió, però, no 
és lògica segons les dades de partida en el disseny d’obres marítimes, les quals 
fan referència a alçades d’ona incident. 
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3.1 Plantejament previ 
 
Quan el tren d’onatge incident aborda el dic, part d’aquest es reflecteix. La 
quantitat d’onatge que es reflecteix i el desfasament entre l’onatge incident i el 
reflectit depenen de les característiques del dic i de l’onatge. 
 
De les característiques de la reflexió en depén l’alçada d’ona total sobre el dic, i 
per tant, el tipus de trencament de l’onatge en el talús. La forma amb que l’onada 
trenca en el talús té influència en l’estabilitat de les peces del mantell principal 
front a l’extracció. 
 
Per tant és necessari: 
 

 Obtenir l’alçada d’ona total en el talús del dic. 
 Separar el tren total enregistrat en els sensors en tren incident i tren 

reflectit, avaluant la reflexió. 
 Avaluar l’estabilitat. 

 
A l’hora d’efectuar el disseny d’una obra d’aquest tipus en un projecte, les dades 
reals de les que es disposa són bàsicament provinents de les lectures de les 
boies situades en aigües profundes. Per a conseguir tenir l’alçada d’ona de càlcul 
és necessari realitzar un estudi de propagació sobre l’ona en aigües fondes. 
Aquesta ona manté el període (tal i com sosté la teoria lineal) però canvia l’alçada 
en funció dels efectes de shoaling, refracció, difracció i reflexió que pateix segons 
les condicions del medi principalment. Això significa que aquesta alçada no està 
sotmesa a cap efecte de l’estructura a dissenyar i per tant aquesta alçada d’ona 
és incident. Si com hem vist es disposa de dades d’aquest estil, i sabent que 
mitjançant el desenvolupament de les tècniques de separació d’onatge incident i 
reflectit es pot treballar al laboratori amb dades d’alçada d’ona incident, per què 
no treballar per a desenvolupar una formulació que depengui d’aquesta alçada 
d’ona? Però, segons la Universitat de Cantàbria, d’on prové la fórmula de Losada 
i Giménez-Curto (1979) que treballa amb incident, la dispersió de les dades es 
redueix si es considera l’alçada d’ona total, en treballar amb aquesta formulació. 
Els estudis realitzats recentment per C. López, M. A. Losada i N. Kobayashi 
(1998) presenten de manera gràfica la disminució de la dispersió en els resultats 
aconseguits mitjançant l’alçada d’ona total tant en els estudis re-analitzats 
d’Iribarren i Nogales (1965) com en els assaigs realitzats en la Universitat de 
Cantàbria. Les figures que il·lustren aquest fet són les que segueixen. 
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Figura 3.1 Funció d’estabilitat versus kh per a les dades d’Iribarren i Nogales (1965): (a) utilitzant l’alçada d’ona 
incident i (b) utilitzant l’alçada d’ona total (Font: Lòpez, C., Losada, M. A., Kobayashi, N. (1998), Stability of mound 

breakwaters: dependence on wave reflection) 
 

 
 

Figura 3.2a Alçada d’ona incident versus kh segons resultats obtinguts per la Universitat de Cantàbria (Font: 
Puertos del Estado (2002), Convenio de colaboración entre Puertos del Estado y las Universidades UGR, UCA, UDC, 

UPV, UPC y UPM, el CEDEX y el IHNA para estudiar la influencia de lareflexión en la estabilidady rebase de los diques en 
talud) 

 

 
 

Figura 3.2b Alçada d’ona total a peu de dic versus kh segons resultats obtinguts per la Universitat de Cantàbria 
(Font: Puertos del Estado (2002), Convenio de colaboración entre Puertos del Estado y las Universidades UGR, UCA, 
UDC, UPV, UPC y UPM, el CEDEX y el IHNA para estudiar la influencia de lareflexión en la estabilidady rebase de los 

diques en talud) 
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De totes maneres s’ha trobat resultats desfavorables en aquest sentit ja que els 
resultats dels assaigs presentats per la Universitat de Cantàbria dins del Conveni 
de col·laboració a Puertos del Estado demostren precisament el contrari (veure 
figura 3.2). Així, sabent que no disposarem de l’alçada d’ona total com a dada 
directa, per què intentar treballar amb alçada d’ona total? 
La tesina permet demostrar que, en efecte, la reflexió té una influència no 
descartable en l’estabilitat. Per què no treballar per desenvolupar una formulació 
eficaç per al disseny d’estructures que consideri el fenomen de la reflexió? 
 
Utilitzar l’alçada d’ona incident permet acabar amb la variabilitat que comporta el 
treball amb l’alçada d’ona total. Hincident es manté constant com Hreflectida, a 
diferència de la Htotal que depén de la reflexió i per tant de la posició que es pren 
com a referència de càlcul. Tot i que la proposta del present document segueix 
mantenint l’efecte de la distància respecte el dic confirma el plantejament de 
l’alçada d’ona incident com a única referència. El que es pretén és fer veure com 
és la influència de la reflexió més que no pas desenvolupar un nou mètode de 
càlcul. 
 
 
3.2 Formulació i definicions 
 
3.2.1 Reflexió 
 
La reflexió és el procés pel qual la part de l’energia no dissipada d’un determinat 
tren d’ones genera un altre tren d’ones de sentit contrari a l’incident en incidir el 
primer sobre un obstacle. Qualsevol estructura marítima provoca que l’onatge 
incident pateixi aquest procés de reflexió la intensitat del qual depén en gran 
mesura del poder dissipador de l’obra. Una estructura en talús, gràcies a la seva 
configuració, presenta una reflexió menor que una de parament vertical, degut, 
generalment, a la disminució progressiva del calat que fa que l’ona trenqui i 
també al fet que els buits generats pels elements que conformen la capa exterior 
o mantell principal accentuen la dissipació d’energia. A part però, apareixen altres 
factors que influeixen en aquest fenomen com són les característiques del tren 
incident, les característiques geomètriques, mecàniques i hidràuliques de la 
secció, així com la configuració de l’entorn de l’estructura i el medi en la que 
s’ubica. 
 
Conseqüentment, els fenòmens de flux i els seus efectes que tenen lloc sobre 
l’estructura depenen principalment de la interacció dels trens d’ones esmentats. 
La descripció d’aquesta interacció fa necessària l’aparició de dos paràmetres que 
defineixen la reflexió: el coeficient de reflexió complex, εieRR −⋅= , i la fase 
existent entre l’onatge incident i el reflectit.  
 
El mòdul del coeficient, 22

IR RRR += , el qual habitualment es denomina 
coeficent de reflexió, quantifica la magnitud del procés de reflexió. El coeficient de 
reflexió relaciona les alçades d’ona de la següent forma: 



 
 
La influència de la reflexió sobre l’estabilitat dels dics en talús  

Capítol 3.- Plantejament del problema 

  20 

 

i

r

H
H

R =       (3.1) 

 
o el que és el mateix, entre els fluxs d’energia dels trens d’onatge incident i 
reflectit, referits als corresponents espectres d’onatge: 
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L’argument del coeficient de reflexió complex, 




=

R

I
R

Rarctgε , proporciona 

informació sobre el desfasament fictici entre l’ona incident i la reflectida. L’adjectiu 
fictici fa referència al fet que no hi ha un únic punt concret on es produeix la 
reflexió, sinó que aquesta es desenvolupa al llarg d’un tram del talús al voltant del 
nivell mig del mar en repós. Queda clar, llavors, que per a definir la reflexió i, per 
tant, el seu efecte en l’estabilitat, cal conèixer tant el seu mòdul com el 
desfasament. Tal i com s’ha indicat en l’anterior capítol, la reflexió depén del 
període de l’onatge incident i de l’angle del taús del dic. És per aquest motiu que 
aquesta coeficient pot ser expressat en funció del paràmetre d’Iribarren. 
 
Algunes expressions pel coeficient de reflexió 
 
Seelig i Ahrens (1981) van presentar la següent expressió per a la determinació 
del coeficient de reflexió: 
 

p

p

b
aR

ξ
ξ

+
=       (3.3) 

 
on a, b i p són coeficients que varien en funció del tipus d’estructura. Per a parets 
llises i impemeables a i b prenen els valors 1 i 5.5, i per a dics d’escullera aquesta 
paràmetres són 0.6 i 6.6 respectivament, mentres que p en ambdós casos val 2. 
 
Sutherland i O’Donoghue (1998) presenten el coeficient de reflexió per a 
qualsevol freqüència (≡ període) a partir d’un número d’Iribarren freqüencial que 
defineixen com: 
 

s
n

f

H
gf
⋅

⋅
=

π

αξ

2

tan       (3.4) 

 
Per descriure també freqüencialment el desfasament, es té en compte un 
paràmetre adimensional que respon a la següent expressió: 
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tan
n m

s

f xh
g L

χ
α

= =       (3.5) 

 
on nf  és la freqüència n-èssima de l’espectre d’ona incident del clima marítim 
considerat, tanmx h α= , i sL  la longitud d’ona de la teoria lineal per a aigües poc 
profundes a peu de dic. Si es vol considerar el mateix paràmetre però en 3D 
s’introdueix un factor relacionat amb l’angle d’incidència de l’onatge respecte 
l’estructura: 
 

3 cosχ χ θ=       (3.6) 
 
Els mateixos estudis presenten una expressió que ajusta el desfasament en 
funció d’aquest paràmetre adimensional: 
 

25.1
308.9 χπγ ⋅−=       (3.7) 

 
Els coeficients de reflexió freqüencials obtinguts varien en funció de la 
configuració de l’estructura: 
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= , per estructures d’escullera  (3.8b) 

 
 
3.2.2 Mètodes de separació 
 
Es coneixen diversos mètodes per a separar els tren d’ona incident i reflectit en 
experiments realitzats en laboratori amb onatge regular. Aquests mètodes són 
aplicats a trens irregulars d’onatge admetent que aquests són el resultat de 
superposar un número suficient d’onades regulars de diferent ampplitud, 
freqüència i fase. L’onatge irregular ha de ser generat durant un període de 
temps suficientment llarg com per permetre que presenti totes les seves 
característiques estadístiques. L’anàlisi espectral de l’onatge i la teoria lineal 
d’ones han estat clau en el desenvolupament dels mètodes que estudien la 
reflexió de l’onatge irregular. 
 
Per a avaluar la reflexió que es produeix quan l’onatge incideix sobre un dic en 
talús, hi ha diversos mètodes. 
 
Basant-se, llavors, en una ona regular incident es dedueix una ona quasi-
estacionària suma de l’ona reflectida pel dic a l’ona incident. Tenint en compte 
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que pel fet de ser lineal el període es mantindrà constant, la superfície lliure de 
l’ona aigües amunt de l’obstacle es pot descriure de la següent forma: 
 

( ) ( ) ( )rr
i

i
t tkx

H
tkx

H
tx εσεση ++⋅++−⋅= cos

2
cos

2
,   (3.9) 

 
Aquesta superfície lliure no presentarà mai nodes ni antinodes reals ja que la 
reflexió no serà perfecta en cap cas, però si quasi-nodes i quasi-antinodes. 
 
A través de transformacions matemàtiques es pot arribar a determinar l’alçada 
d’ona màxima, en funció de la posició respecte l’estructura, el coeficient de 
reflexió i el desfasament ε entre l’ona incident i reflectida. 
 

( ) ( )2
max 1 2 cos 2iH x H R R kx ε= ⋅ + + ⋅ ⋅ +    (3.10) 

 
En aquesta darrera expressió apareixen tres incògnites: iH , r iR H H= , i ε  que 
podem desvetllar creant un sistema d’equacions considerant la superfície lliure en 
tres punts pertanyents a una mateixa longitud d’ona. 
 
El mètode de Mansard i Funke (1980), un dels més utilitzats en laboratoris 
marítims, basat en els treballs de Marcou (1969), presenta la ventatge clara de 
poder treballar tant amb onatge regular com amb irregular. Assumeix la validesa 
de la teoria lineal d’ones i està concebut per a onatge unidireccional. Per a poder 
aplicar-lo fan falta registres temporals de la superfície lliure mesurats en tres 
posicions relativament pròximes i en la línia de propagació de l’onatge, 
considerant que el tren viatja sobre un  fons horizontal i incideix normalment a 
l’estructura. 
 
El mètode utilitzat en el present treball és, no obstant, el desenvolupat per 
Hughes (1993). 
 
Assumint que el tren irregular incideix de forma normal sobre l’estructura, 
desenvolupa mètodes per a la separació de l’onatge incident i reflectit sota la 
hipòtesis de que la velocitat i la superfície lliure estan relacionades linealment. Un 
dels mètodes, emprat en aquesta tesina, precisa les sèries temporals de 
superfície lliure i velocitat horitzontal en la mateixa columna d’aigua. Hughes 
apunta que els mètodes de sensors separats són lleugerament més precisos per 
que recorren a la teoria lineal només una vegada mentres que el seu mètode 
admet a més la relació lineal existent entre la velocitat horitzontal i la superfície 
lliure. La ventatja principal del mètode és que el sensor pot col·locar-se prop de 
l’estructura on la presència d’ones parcialment estacionàries pot donar 
estimacions errònies si s’utilitzen mètodes de sensors separats i, a més, no cal 
que el fons davant l’estructura sigui horitzontal (cita de capítulo III Mètodos de 
separación de la series temporales reflejada e incidente). Veure annex per la 
descripció matemàtica del mètode. 
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3.2.3 Estabilitat i avaria 
 
Són molts els tipus de dic trencaones que existeixen, però una només la principal 
raó de ser. El disseny d’aquestes obres marítimes és fruit de la necessitat de 
protegir zones costaneres o ports de l’acció de l’onatge i altres dinàmiques 
marines. S’entén així la preocupació per a assolir nivells de seguretat elevats, 
optimitzant recursos, per complir els requeriments funcionals. 
 
El concepte d’estabilitat respon a la facultat d’un sistema material de mantenir-se 
en equilibri o tornar a l’estat d’equilibri quan actuen forces que tendeixen a 
allunyar-l’en. A partir d’aquí, la falta d’estabilitat hidrodinàmica es pot descriure 
mitjançant dos processos: l’extracció de peces del mantell principal, i els 
moviments continus d’aquestes provocant un deteriorament de l’estructura 
exterior. En tot cas, els problemes provenen dels desplaçaments no previstos ni 
desitjats. En aquest sentit, les peces que configuren el mantell principal poden 
patir dos tipus de moviments: el capcineig pot tenir una importància notable pel 
fet d’estar lligat a l’estabilitat estructural ja que es pot convertir en una font 
generadora de tensions addicionals, però tot i poder comportar efectes sobre la 
hidrodinàmica, no pren rellevància en el cas que es pretén tractar. Per altra 
banda, i prenent-se com a indicador principal de l’estabilitat del mantell sota 
l’acció d’un determinat onatge, resten els moviments de desplaçament dels 
elements d’una posició cap a una altra de nova. 
 
Paràmetres que intervenen en l’estabilitat 
 
Els paràmetres o variables que intervenen en l’estabilitat del dic front l’extracció 
de peces del mantell principal es poden classificar en: 
 

1. paràmetres depenents del medi 
2. paràmetres depenents de la sol·licitació 
3. paràmetres depenents de l’estructura 

 
1.- Paràmetres depenents del medi 
 
Els paràmetres que defineixen el medi són els que segueixen: 
 

 Profunditat d’aigua a peu de dic (h) 
 Angle que defineix el pendent del fons, normal a l’alineació del dic (β) 
 Pes específic de l’aigua (γw) 
 Viscositat dinámica de l’aigua (µ) 
 Acceleració de la gravetat (g) 

 
2. Paràmetres depenents de la sol·licitació 
 
Una qüestió important és determinar davant quina sol·licitació s’avaria una 
estructura. Tradicionalment s’ha utilitzat l’onatge incident com a única sol·licitació 
de càlcul, tot i que l’amplitud del moviment de l’aigua sobre el talús està 
determinada per l’alçada d’ona total i aquesta alhora és funció de l’alçada d’ona 
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incident i reflectida. Tal i com apunten nous estudis realitzats recentment, sembla 
més encertat utilitzar l’alçada total com a sol·licitació de disseny per al càlcul de 
les peces que formen part del dic, però això resta lògica al procés de càlcul, per 
ser l’alçada d’ona incident (propagada) la dada coneguda. 
 
Les característiques de l’onatge que intervenen són: 
 

 Alçada d’ona incident (Hi) 
 Alçada d’ona reflectida (Hr) 
 Alçada d’ona total (Ht) 
 Període (T) 
 Direcció (θ) 
 Desfasament (ε) 

 
3.- Paràmetres depenents de l’estructura 
 
S’entén per dic d’escullera una obra lineal en talús, de constitució granular i, 
generalment, estratificada en capes, l’objectiu del qual és arrecerar una zona de 
l’acció de l’onatge. La secció típica d’un dic d’escullera està constituida per un 
element estructural, que és el que ha de resistir l’acció de l’onatge, al que es 
denomina mantell principal, format per elements naturals o artificials; un nucli 
central de tamanys més petits que serveix de suport a l’estructura i uns mantells 
secundaris que tenen com a finalitat de donar recolzament al mantell principal, 
aportant fregament al conjunt, i servir de transició entre els blocs del mantell 
principal i els del nucli de manera que es compleixin les condicions de filtre entre 
capes adjacents. 
 
Tenint en compte la secció típica d’un dic d’escullera, i les posibles variacions en 
funció de les caracterítiques de servei de l’estructura, els paràmetres que 
defineixen l’obra són: 

 
 Tipus de blocs del mantell principal 
 Forma de col·locació de l’escullera  
 Angle del talús amb l’horitzontal (α) 
 Pes dels elements del mantell principal (W) 
 Pes específic dels blocs del mantell principal (γr) 
 Espesor del mantell principal 
 Cota de coronació del mantell principal 
 Amplada de la coronació 
 Pes del blocs dels mantells secundaris 
 Espessors dels mantells secundaris 
 Porositat del nucli 

 
Les característiques de rugositat i permeabilitat del mantell principal depenen del 
tipus de blocs que el formen, de la forma de col·locar-los en el talús i del seu 
tamany. 
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Per poder començar a parlar d’alteracions en l’estructura del dic, és necessari un 
onatge d’una determinada magnitud amb la que s’inicien les extraccions 
d’elements, sense tenir en compte les peces que s’han desprès sota condicions 
poc desfavorables per no trobar-se integrats en el conjunt granular. Aquestes 
extraccions s’aturen a partir d’un cert número d’ones, de manera que s’assoleix 
un estat d’estabilitat parcial. Si les accions degudes al flux superen un determinat 
valor, el mantell principal no és capaç de mantenir aquesta situació impossibilitant 
que les peces del mantell secundari no es vegin afectades. El dany progressa 
fins al punt d’assolir nivells de deformació que impedeixen la funció per la qual ha 
estat dissenyada l’estructura.  
 
3.2.4 Criteris d’avaria 
 
L’avaria del dic, en el cas que ens ocupa (dic indefinit, o dic no ultrapassable, 
sense berma ni espatlló, recolzat sobre terreny horitzontal i amb mantell principal 
d’escullera), està ocasionada per l’extracció de peces que constitueixen el mantell 
principal. Tots els criteris clàssics de fallada estan lligats de forma directa 
(extracció d’elements) o indirecte (canvis en el perfil del mantell) a la pèrdua o 
extracció de peces del mantell per l’acció de l’onatge. 
 
De manera clásica es defineix l’avaria com el percentatge de blocs desplaçats 
respecte el número de blocs utilitzats en la construcció del mantell principal. 
Aquesta definició no permet generalitzar el resultat obtingut en un dic concret 
donat que l’avaria depén del tamany del mantell principal. Per això és convenient 
definir l’avaria com el percentatge de blocs desplaçats respecte el número de 
peces que es troben compreses inicialment en una regió de determinada 
amplada al voltant del nivell mig del mar (Van de Kreeke, 1969, Ouellet , 1972 i 
Günbak, 1978). 
 
Iribarren (1965) per la seva part va proposar una definició de trencament que 
proporciona una clara imatge del destí del dic. Per ell, un dic ha assolit el seu 
nivell de trencament quan la profunditat de l’avaria en el mantell principal és igual 
a la longitud del costat del cub equivalent, o el que és el mateix, que la primera 
capa del mantell ha estat desplaçada en una àrea suficient com per a exposar 
almenys un bloc de la segona capa del mantell principal a l’acció directa de 
l’onatge. Quan s’arriba a aquesta situació, el dic resta seriosament danyat, i el 
perill de destrucció total és imminent. 
 
S’utilitzen llavors dues formes de quantificar l’avaria: 
 

1. Número de blocs extrets o percentagte de blocs extrets respecte els 
inicials en una certa zona al voltant del nivell mig. 

2. Criteris qualitatius relacionats amb els canvis més o menys important 
en la morfología del mantell. 

 
La segona forma de definir l’avaria porta l’avantatge de donar una informació 
qualitativa de l’estat del dic, però té l’inconvenient principal de no donar 



 
 
La influència de la reflexió sobre l’estabilitat dels dics en talús  

Capítol 3.- Plantejament del problema 

  26 

informació sobre els primers estats d’avaria, en els quals els canvis morfològics 
són del mateix ordre de magnitud que la rugositat del mantell. 
 
Sembla convenient llavors utilitzar ambdós tipus de criteris per a la definició de 
l’avaria, considerant aspectes geomètrics (canvi de perfil en la configuració del 
mantell) en els estats d’avaria pronunciats, i pels estats d’avaria inicials referir-se 
al número total o percentatge de blocs desplaçats respecte els existents en una 
certa zona. 
 
3.2.5 Graus d’avaria 
 
Un aspecte important  a l’hora de parlar d’avaria en un dic és determinar quan es 
considera que un dic està avariat, és a dir, quin grau d’avaria s’ha de produïr en 
l’estructura per a considerar que aquesta es troba avariada.  
 
És en aquest punt en el que es fa necessari poder establir d’una manera global, i 
el més objectiva possible, criteris que permetin relacionar l’estat d’avaria d’un dic 
a través de paràmetres de dany. L’objectivitat dels paràmetres de dany, però, fa 
imprescindible l’establiment, per a cada geometria de dic, de la relació existent 
entre aquests paràmetres de dany i els nivell d’avaria “geomètrics”. Losada et al. 
(1986) van definir tres nivells de dany diferents, reconeixibles mitjançant la 
inspecció visual dels dics: Iniciació d’Avaria (IA), Avaria d’Iribarren (AI), i 
Destrucció (D), als que es va afegir un quart nivell (Vidal et al. 1991), entre 
l’avaria d’Iribarren i la destrucció, anomenat Inici de Destrucció (ID).  
 

- Inici d’avaria: 
 
Quan l’onatge supera el fregament i l’entrellaçament existent entre els blocs del 
mantell principal, aquests disposen només del seu pes propi per a resistir. Es 
defineix inici d’avaria com la mínima alçada d’ona, per període constant, que és 
capaç de vèncer el fregament i l’entrellaçament existent entre els blocs. Amb la 
finalitat d’obtenir una bona interpretació dels resultats experimentals, i per saber 
si s’ha superat aquesta alçada d’ona, es fa necessari establir un criteri clar per 
poder distinguir, en la caiguda dels primers blocs, quins d’aquests es poden 
considerar integrats en el mantell principal i per tant que han estat extrets, i 
aquells que no. El criteri escollit, tenint en compte tot l’anterior, manté que la 
situació d’inici d’avaria és la mínima alçada d’ona, per període constant, capaç de 
produïr l’extracció d’un 5% dels blocs originals de la seva posició i desplaçar-los, 
almenys, la longitud del costat del cub equivalent. 
 

- Avaria d’Iribarren: 
 
La situació d’avaria d’Iribarren s’assoleix quan la fallada de la capa exterior 
s’extén una àrea suficient com per permetre l’extracció de blocs de la capa 
inferior. Aquesta és una definició qualitativa i no és casual. Iribarren (1965) 
l’estableix després de molts assaigs de laboratori i treball de camp. El sentit 
d’aquesta definició està relacionat amb la possibilitat d’extracció de peces de la 
capa inferior del mantell principal, i quan això té lloc, el col·lapse és imminent. 
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Una raó per a aquest criteri està basada en les diferents condicions en les quals 
estan situats el blocs, depenent de la seva posició en la capa superior o inferior 
del mantell principal. És raonable suposar que si en la capa superior hi ha un 
forat, la capa inferior també pot veure’s afectada, amb el que es defineix una 
situació de risc diferent. A més a més, el coeficient de fricció es considera menor 
entre el mantell principal i el nucli que entre les dues capes del mantell principal. 
No obstant, quan s’assoleix l’avaria d’Iribarren, les peces del mantell principal es 
reorganitzen i assoleixen una nova posició d’equilibri, el perfil es deforma, en 
general, inscrivint al voltant del nivell mig una línia en S. 
 

- Inici de destrucció: 
 
Es considera que s’inicia la destrucció del dic quan una de les peces de la 
segona capa del mantell principal és extreta, amb la qual cosa les capes sobre 
les que es troba el mantell principal queden a la vista i per tant exposades a 
l’acció de l’onatge. 
 

- Destrucció: 
 
En aquest cas el dany és suficientment gran com per assolir el  nucli del dic. 
 
De forma més generalitzada, s’utilitza en els laboratoris la següent classificació 
de nivells de dany (Coastal Engineering Manual): 
 

Damage classification 
  
No damage No unit displacement. Note that S* might not be equal to zero due to the 

settlement. 

Initial damage  Few units are displaced. This damage level coresponds to the no-damage 
level used in Shore Protection Manual 1977 and 1984 in relation to the 
Hudson formula stability coefficient, where the no-damage level is defined 
as 0-5% displaced units within the zone extending from the middle of the 
crest height down the seaward face to a depth below SWL equal to  a Hs-
value which causes the damage 0-5%. 

Intermediate 
damage 
 (ranging from the 
moderate to severe 
damage) 

Units are displaced but without causing exposure of the under or filter 
layer to direct wave attack 

Failure The underlayer or filter layer is exposed to direct wave attack. 

* Correspon paràmetre de dany S, l’àrea d’erosió efectiva (Van der Meer 1988) 

Taula 3.1 Classificació dels nivells de dany (Font: Coastal Engineering Manual) 
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3.2.6 Quantificació de l’estabilitat 
 
Són diversos els treballs d’anàlisi d’estabilitat realitzats, però d’entre aquests en 
la tesina se’n remarcaran tres: l’anàlisi dut a terme per Losada i Giménez-Curto 
(1979), emprat en el Conveni, i els desenvolupats per Hudson (1959) i Van der 
Meer (1988), donat que són els mètodes d’ús més generalitzats entre els 
projectistes. Tots ells es troben en la línea de buscar expressions que permetin 
que la solució final d’una estructura sigui dissenyada de forma funcional i estable, 
caracteritzant les peces a disposar en el mantell principal. 
 
L’anàlisi dut a terme per Losada i Giménez-Curto (1979) va significar la 
introducció de la funció estabilitat. La manera de recollir i relacionar les variables 
que intervenen en l’estabilitat dels elements del mantell principal d’un dic 
trencaones no rebasable sotmés a l’acció de l’onatge, per a un nivell d’avaria 
determinat, i un tipus de peces i forma de col·locació donades, va ser a través 
d’un funcional del tipus: 
 

( ) 0,,,,,,,, =αµρρ WTHghf iis     (3.11) 
 
En aquest funcional apareixen els termes de la profunditat de l’aigua a peu del 
talús exterior ( h ), les densitats de l’aigua i la dels elements ( sρρ , ), la viscositat 
cinemàtica de l’aigua ( µ ), l’acceleració de la gravetat ( g ), l’alçada d’ona incident 
( iH ), el paràmetre corresponent al període ( iT ), l’angle de talús exterior (α ) i, per 
suposat, el pes de l’element del mantell exterior (W ). 

 
Relacionant aquestes variables de manera adimensional i dotant-les de significat 
físic conjunt, el funcional es transforma en l’expressió següent: 
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on es poden distingir nous termes com la densitat relativa ( ρρsrS = ), el pes 
específic de l’aigua (γ ), i la longitud d’ona en aigües profundes  ( π22

0 gTL i = ). 
Considerant que el flux sobre el talús és un flux turbulent totalment desenvolupat, 
i tenint en compte que ii TH µ2  és el número de Reynolds, es pot suposar que la 
seva influència en la funció F és despreciable. El mateix passa amb el terme 

iHh quan aquesta relació és major que 3, ja que en aquest cas els fenòmens de 
flux sobre el talús no estan influenciats per aquest paràmetre. D’aquesta manera, 
i combinant la funció del pes adimensional amb la de la densitat relativa de les 
peces, s’assoleix la funció d’estabilitat governada per la següent expressió: 
 

si RH
W 1

3γ
=Ψ      (3.13) 
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on ( )31−
=

r

r
s S
SR . 

 
Els assaigs realitzats van permetre a dits investigadors determinar la 
dependència de Ψ  en funció del peralt i del talús, i ajustar la funció d’estabilitat 
Ψ amb el número d’Iribarren (veure figura 3.3). 
 

( )r
i

i I
L
H

ψαψ =







=Ψ ,

0

     (3.14) 

 

 
Figura 3.3 Ajusts de la funció d’estabilitat amb el número d’Iribarren, per escullera, 
inici d’avaria i diferents talussos (Font: Vidal, C., Losada, M. A., Medina, R., Losada, I. 

(1994), Anàlisis de la estabilidad de diques rompeolas) 

 
Mitjançant l’experiència, Losada i Giménez-Curto, van arribar a proposar una 
expressió explícita, suposant onatge regular, resultat de l’ajust de les dades 
obtingudes: 
 

( ) ( )( )00 exp rrrr IIBIIA −−=Ψ      , 0rr II >   (3.15) 
 
on αtanIr 654.20 = , i A i B són els coeficients d’ajust que en aquest cas depenen 
de factors com el tipus de peces, la forma de col·locació d’aquestes, el nivell 
d’avaria i també del pendent del talús. 
 
Fixant llavors un nivell d’avaria, així com els termes referents a les peces i, per 
unes mateixes condicions d’onatge, s’arriba a una expressió depenent únicament 
de l’angle que forma el talús exterior amb l’horitzontal. Si aquest pendent varia, es 
van obtenint diferents números d’Iribarren, així com diferents funcions d’estabilitat 
que presenten una característica comuna: totes elles assoleixen un màxim per a 
un determinat número d’Iribarren. Aquest màxim correspon a un mínim 
d’estabilitat i en conseqüència un mínim del pes que han de tenir els elements del 
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mantell principal per a assolir un nivell d’estabilitat referit al nivell d’avaria fixat 
sota les condicions d’onatge també fixades. 
 
Els resultats obtinguts mostraven una certa dispersió, deguda a la gran 
aleatorietat de la resposta del mantell davant de les accions del flux, de manera 
que es feia necessària l’obtenció d’una banda de confiança pels valors màxims 
de cada corba ajustada. Mitjançant aquesta banda de confiança (95%) s’obtenen 
els coeficients de majoració amb els que, en el cas de tenir condicions d’onatge 
que proporcionen números d’Iribarren semblants al del màxim de la funció 
d’estabilitat, s’ha de treballar a l’hora d’agafar un valor de disseny. 
 
En el Shore Protection Manual (1984), basant-se amb el treballs de Hudson 
(1959), proposa la següent fórmula de càlcul de l’estabilitat de dics d’escullera: 
 

α
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r
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W       (3.16) 

 
on W és el pes, de cada una de les peces que formen el mantell principal, γr és el 
pes específic del material del mantell principal, H l’alçada d’ona total mesurada a 
peu d’estructura en m, Sr el pes específic del material de les peces del mantell 
principal dividit pel pes específic de l’aigua (γw), α l’angle del talús de l’estructura 
respecte l’horitzontal, i Kd un coeficient d’estabilitat experimental, que depén de la 
forma de les peces del mantell principal, de la seva rugositat i l’entrellaçament 
entre elles. 
 
Els valors de Kd s’obtenen mitjançant assaigs de laboratori, determinant 
primerament els valors del número d’estabilitat, Ns, on 
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Dibuixant el número d’estabilitat front la cotg α en un paper doblement logarítmic, 
es pot ajustar una línea recta com envolvent inferior de les dades, de manera 
que: 
 

3
1

)cot( α⋅= ds KN      (3.18) 
 
En l’expressió del pes es pot substituïr Kd · cot α per Ns

3 i s’obté: 
 

33
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S’observa que la formulació de Losada i Giménez-Curto (1979) i la del Shore 
Protection Manual són similars i que el valor de la funció d’estabilitat (ψ) està 
relacionat amb el número d’estabilitat i per tant amb el coeficient d’estabilitat: 
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El valor de Kd té en compte les següent variables: 
 

 Forma de les peces del mantell principal 
 Número de capes que composen el mantell principal 
 Forma de col·locació de les peces 
 Rugositat de les peces i l’entrellaçament entre elles 
 Mode en que l’onatge incideix sobre l’estructura (onatge trencat o sense 

trencar) 
 Part del dic (morrot o tronc del dic) 
 Tamany i porositat del nucli 
 Amplada de la coronació 
 Altres característiques geomètriques de la secció 

 
De totes maneres, la fórmula de Hudson no considera els següents paràmetres: 
 

 Període de l’ona incident 
 Tipus de trencament de l’ona 
 Nivell de danys permissibles (assumeix dany inferior al 5 %) 
 Duració del temporal (per exemple el número d’onades) 
 Permeabilitat de l’estructura 
 Efectes 3D 

 
El treball realitzat per Van der Meer (1988-1991) canvia, en  part, l’enfocament 
seguit pels altres autors. En aquest sentit, intenta buscar el pes mínim necessari 
per a l’estabilitat de l’estructura en funció de paràmetres com la permeabilitat, el 
número d’ones que impacten en ella, sense obviar-ne d’altres com l’angle del 
talús, el número d’Iribarren, i les densitats de l’aigua i dels elements, però 
treballant, en aquest cas, amb diàmetres nominals en comptes de fer-ho amb el 
pes. A més a més, introdueix un nou paràmetre objectiu de mesura del nivell de 
danys. 
 
L’aplicació de les expressions desenvolupades per Van der Meer està regulada 
pel tipus de trencament  teòric que experimenta l’ona, que s’aconsegueix 
mitjançant les accions de càlcul que es considerin (Hs,Tm), i el talús de l’estructura 
a través del paràmetre d’Iribarren. D’aquesta manera, el criteri utilitzat per 
distingir els tipus de trencament a considerar es fa en funció d’un número 
d’Iribarren crític a través de la següent relació: 
 

[ ] ( )5.0
1

31.02,6 += p
m tanp
crític

αξ    (3.22) 
 

críticmm ξξ >  ⇒  ones surging 

críticmm ξξ <  ⇒  ones plunging 
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Les fórmules que presenta són: 
 

per a ones surging:  
50

0.2
0.131.0 cot ps d

m
n

H sp
D N

α ξ−  = ⋅ ⋅ ⋅ ∆  
    (3.25a) 

 

per a ones plunging: 
50

0.2
0.18 0.56.2s d

m
n

H Sp
D N

ξ − = ⋅ ⋅ ∆  
     (3.25b) 

 
Són notables algunes diferències entre les dues expressions sobretot pel que fa 
als exponents amb els quals apareixen els termes en cada una, fet que provoca 
un canvi substancial en les proporcionalitats d’aquests segons el tipus de 
trencament que tingui lloc. Com ja s’havia avançat, els factors que intervenen en 
la formulació de Van der Meer són la densitat relativa, és a dir, el quocient entre 
la densitat de l’element i la de l’aigua ( ( )2

1element H Oρ ρ∆ = − ), el diàmetre nominal, 

corresponent al percentil 50 de la distribució (
50n

D ), l’alçada d’ona, essent aquesta 
la significant en el cas d’analitzar aigües profundes ( sH ), o, assumint distribució 
de Rayleigh en el cas d’onatge irregular, l’alçada d’ona amb un llindar 
d’excedència del 2%  en aigües poc profundes ( 2%H ), el número total d’ones 
impactades ( N ), que respon al quocient entre la duració del temporal i el període 
pic, i el paràmetre d’Iribarren calculat amb el període mig ( mξ ). Cal notar que la 
combinació dels tres primers factors enunciats amb la forma (

50n
H D∆ ) rep el 

nom de número d’estabilitat. Els coeficients que tenen una rellevància superior 
però, són la permeabilitat, i per l’altra banda l’índex de danys o d’avaria. La 
permeabilitat s’ha d’entendre com a aquell coeficient que medeix la influència 
d’aquesta característica estructural en l’estabilitat del mantell, és a dir, associada 
a una determinada secció estructural. Les tipologies analitzades es mostren en la 
figura (3.4) amb els seus corresponents valors de (P), essent el límit inferior 
(P=0,1) representatiu de nuclis impermeables (argila o sorra), i el superior (P=0,6) 
per a estructures poroses homogènies sense filtre ni nucli. 
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Figura 3.4 Factor de permeabilitat P per a diferents tipus d’estructures 
(Font: CIRIA/CUR 1991, Manual on the use of rock in coastal and shoreline 

engineering) 

 

 
Figura 3.5 Paràmetre Sd basat en l’àrea d’erosió Ae (Font: CIRIA/CUR 

1991, Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering) 

 
Pel que fa a l’índex de danys o d’avaria (

50

2
d erosionada nS A D= ), aquest representa el 

perfil del mantell erosionat al voltant del nivell d’aigua en repós dins d’una 
amplada d’un 

50n
D . Aquesta relació entre l’àrea erosionada i el 

50n
D , es troba en 

funció del talús, del tipus d’element i del grau d’avaria, i queda compresa, segons 
dades proposades per l’autor, entre 2 i 3 per al cas d’inici d’avaries i entre 8 i 17 
pel cas de fallada, essent més o menys igual al número de peces despreses. 
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Aquest coeficient podria considerar-se subjectiu ja que la determinació de l’àrea 
erosionada, sobretot en el cas d’inici d’avaries, és difícil. 
 
Cal remarcar que l’única de les formulacions presentades que defineix el tipus 
d’onatge tractat és la de Losada i Giménez-Curto (1979), indicant l’ús exprés de 
l’alçada d’ona incident. En el cas de l’expressió presentada per Hudson (1959), 
aquesta tesina pressuposa que està basada en onatge total, donat que en 
l’època en la que es va desenvolupar encara no es comptava amb metodologies 
de separació d’onatge incident i reflectit. Pel que fa a la formulació de Van der 
Meer (1988), i un cop rellegida la tesi doctoral on planteja les expressions 
mostrades (Rock slopes and gravel beaches under wave attack), on no es fa cap 
referència a la separació del tren d’ones incident i reflectit i on es nombra l’alçada 
d’ona a utilitzar com la mesurada a peu de d’estructura, cal suposar que es tracta 
de formulació basada en l’alçada d’ona total. 
 


