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L’onatge és un element clau de l’enginyeria marítima. Aquest té una gran influència en el litoral i per 
tant és determinant en la morfologia costanera, degut tant a l’erosió com a la deposició de sediments. 
També és una peça fonamental en el disseny, la planificació, l’explotació i manteniment de les obres 
marítimes, la indústria “offshore”, les rutes de navegació i la seguretat en el mar. L’acció de l’onatge és 
una de les accions més important sobre les obres marítimes i, per tant, és de vital importància a l’hora 
de dissenyar les estructures que estan a la vora del mar i que poden estar sotmeses a la seva acció.  

 

Les activitats esmentades són algunes de les que es beneficien de l’estudi de l’onatge, però no són 
les úniques. La societat en general cada dia reclama una millor coneixença del nostre entorn i del medi 
que ens envolta, en tots els aspectes. Les mesures de l’onatge i l’anàlisi de les dades obtingudes permet, 
dia a dia, anar millorant i desenvolupant els coneixements sobre aquesta matèria. Per tots aquests 
motius aquesta tesina es centra en l’estudi d’una part de l’onatge, els temporals, i més concretament, 
en l’estudi dels seus patrons de creixement i decreixement a partir de dades reals mesurades per la boia 
d’onatge del Cap de Tortosa. Així doncs, la principal finalitat d’aquesta tesina és preveure els perfils 
tipus dels temporals que permetin predir la seva acció sobre la costa catalana.   

 

Per poder complir aquest objectiu general cal desglossar l’estudi en diverses parts que permetin anar 
avançant pas a pas fins a aquest resultat final. Les principals tasques realitzades són les següents:  

 

• Obtenció dels temporals enregistrats per la boia direccional d’estudi del Cap de Tortosa i estudi 
de la seva direccionalitat. Aquest és un treball realitzat a la tesina d’especialitat Caracterització 

dels temporals a la costa catalana (Mas, 2007) i del qual en la present tesina s’ha realitzat un 
extracte dels procediments bàsics i dels resultats més rellevants per la caracterització del 
creixement i de la forma dels temporals.  

• Anàlisi exhaustiu d’aquests temporals per tal de trobar possibles dades errònies. 

• Definició dels paràmetres essencials d’un temporal: duració total del temporal, alçada d’ona 
màxima i instant en el qual es produeix aquesta alçada. Anàlisis d’aquests paràmetres bàsics.   

• Classificació dels temporals segons els seus paràmetres bàsics per tal de poder trobar un cert 
patró de comportament. L’objectiu d’aquesta classificació dels temporals és agrupar-los de 
manera que presentin característiques semblants, i per tant, que també puguin tenir un 
comportament i una evolució similar. També es realitzaran combinacions entre les diferents 
classificacions que permetin relacionar els trets característics essencials dels temporals i així 
començar a obtenir patrons de comportament.    

• Definició dels grups més representatius dels temporals, a partir dels quals es treballarà per 
caracteritzar el creixement i la forma dels temporals.    

• Determinació de l’esquema que defineix el perfil d’un temporal. Per fer-ho es determina la 
velocitat de pujada dels temporals, del seu inici al seu valor màxim, i la velocitat de baixada, 
d’aquest valor màxim al valor final enregistrat. Aquestes velocitats permeten representar els 
pendents de pujada i de baixada i així esquematitzar els temporals.   

• Estudi de les formes de pujada i de baixada d’un temporal. Per fer-ho s’ha observat 
detingudament la forma dels temporals dels diversos grups representatius i s’ha intentat trobar 
un perfil representatiu que descrigui aproximadament la forma dels temporals. Aquest és un 
estudi complex que pot estar ple d’indeterminacions, per la qual cosa no es pretén obtenir una 
definició de la forma mitjançant funcions matemàtiques, sinó que s’han buscat comportaments 
generals que siguin descriptius.  

 

De la classificació dels temporals segons els seus paràmetres essencials s’identifiquen vàries 
tendències que determinen alguns dels comportaments dels temporals analitzats. Mitjançant l’estudi 
dels pendents s’extreuen interessants resultats, com per exemple, la relació entre l’evolució de l’alçada 
d’ona significant amb la forma del temporal. Finalment, de l’anàlisi de les formes es pot dir que és un 
estudi complex del qual s’ha realitzat un primer pas descriptiu.  Els resultats obtinguts fan pensar que 
per trobar les formes s’hauria de realitzar un altre tipus de classificació segons altres paràmetres, com 
per exemple meteorològics, estudi que es planteja com una futura línia d’investigació.   


