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ANTECEDENTS I ESTAT DE L’ART 
 

3.1 L’onatge 
 

L’onatge és el principal factor que incideix sobre el litoral, i per tant, també sobre 
les obres marítimes, tot provocant les sol·licitacions més rellevants que aquestes 
experimenten. Per aquests motiu és necessari una correcta caracterització d’aquest, 
normalment expressada en termes d’alçada d’ona, període i direcció.    

 
3.1.1 Generació de l’onatge 
 
L’oceà està exposat a forces externes que determinen i produeixen diferents tipus 

d’ones. Els actuals models de generació de l’onatge es basen en les fluctuacions de 
pressió i les variacions de les forces de fricció sobre la superfície de l’aigua associades 
al flux d’aire. Bàsicament, es podrien citar tres processos físics que tenen lloc en la 
generació de l’onatge: 

 

• La turbulència del vent produeix a la superfície del mar, inicialment en calma, 
fluctuacions aleatòries de pressió que produeixen petites ones, de longitud 
d’ona de pocs centímetres i d’alta freqüència (Phillips, 1975). 

 

• Una vegada formades aquestes petites onades el vent actua sobre elles, 
produint diferències de pressió al llarg del seu perfil i conseqüentment 
provocant el seu creixement. Al créixer l’onada, el gradient de pressió també 
augmenta, donant com a resultat un creixement exponencial de les onades, 
procés, per tant, inestable (Miles, 1957).  
 

• Finalment, les onades comencen a interactuar entre elles, tot produint ones 
més llargues (Hasselmann et al., 1973).  

 
Així doncs, la causa més genèrica d’ones superficials és el vent, fenomen que per 

tant influirà decisivament en l’onatge generat al mar.   
 
3.1.2 Geografia i condicions meteorològiques del Mediterrani nord - 

occidental 
 
La geografia i les condicions meteorològiques predominants en l’àmbit d’estudi són 

factors molt importants a tenir en compte a l’hora d’analitzar l’onatge. Concretament, 
en aquest cas es realitzarà un anàlisi del Mediterrani nord- occidental (Figura 1), l’àrea 
compresa des d’Itàlia fins l’estret de Gibraltar, i que engloba la nostra zona d’estudi.   

 
Les condicions atmosfèriques del Mediterrani es caracteritzen per tenir zones en les 

quals localment dominen les baixes pressions, i d’altres en les que dominen les altes, 
provocades bàsicament per barreres orogràfiques. Aquests fenòmens, sumats a les 
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diferències de temperatura entre la terra i el mar, són els que condicionen 
principalment l’estructura espacial del camp de vents.  

 

 
 

Figura 1: Imatge de satèl·lit del Mediterrani nord – occidental. 

 
Els vents predominants en la zona del Mediterrani nord – occidental provenen del 

nord-oest (mestral) i del nord (tramuntana) principalment durant els mesos de 
desembre i gener. Els vent provinents del sud i de l’est són també importants 
especialment durant els mesos de novembre, febrer, març i abril i estan associats a 
temporals (Aguirre-Villaseñor, 2000; Muñiz, 1996). Freqüentment s'observa com 
s'estenen diversos centenars de quilòmetres fora de la costa portant amb ells aire fred 
i sec sobre el Mediterrani nord – occidental. Aquests vents són una de les principals 
causes de tempestes sobre el Mediterrani entre Itàlia i les Illes Balears (Flamant et al., 

2003).  
 
Tal i com s’ha comentat, els vents en la regió del Mediterrani estan afectats per les 

fronteres muntanyenques que poden canalitzar els fluxos del vent cap al mar, tot 
incrementant les seves velocitats. Existeixen molts vents identificats en la regió del 
Mediterrani dels quals els més importants per a la costa catalana són el llevant i el 
mestral. Els efectes de forts mestrals es poden notar en el Mediterrani oest i central 
generant mars energètics sobre tota la regió. Són considerats uns dels vents més 
perillosos per la seva alta velocitat i persistència. En el Mediterrani els vents poden 
classificar-se en dues temporades: l’hivern (dels mesos d’octubre al maig), associat a 
un clima més actiu, i l’estiu (del juny a al setembre), associat a condicions de calma.   

 
La costa catalana, compresa dins del Mediterrani, és una plataforma poc profunda, 

per la qual cosa no es poden extrapolar els nombrosos estudis existents sobre altres 
zones, com per exemple la costa atlàntica. Pel que fa al règim de vents, generalment 
en el mes de setembre, es produeixen els primers temporals de vent de llevant (de 
l’est) i es repeteixen amb més intensitat entre finals de novembre i principis de 
desembre. En aquest punt, s’entra en un període de calma fins a finals de febrer o 
principis d’abril, moment en el qual tenen lloc els temporals més intensos, amb vents 
de component nord-est (de mestral). Durant l’estiu s’entra en un període de marejols 
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amb vents normalment moderats de direcció sud – oest (de migjorn). L’experiència 
determina que els onatges dominants al llarg dels anys es relacionen amb tres 
direccions principals: E(llevant)- NE(gregal), S(migjorn)-SW(garbí) i NW(mestral). 

  
Un punt singular del litoral català es el Delta de l'Ebre. En aquesta zona la topografia 

local controla els vents, sent quatre el vents predominants: NE (gregal), E(llevant), SW 
(garbí) i NW (mestral) (Jiménez, 1996). Els vents de mestral, predominants a l’hivern 
(octubre - maig), produeixen ones locals generalment amb períodes baixos. Durant 
l'estiu, quan un centre d'alta pressió ocorre sobre el sud d'Europa i el mediterrani, el 
garbí és el vent que predomina. No obstant això, les velocitats màximes han estat 
registrades de l'est, la qual cosa coincideix amb condicions de temporal associades a 
activitats ciclòniques sobre el Mediterrani (Del Amo, 2000; Jiménez, 1996; García y 

Ballester, 1984). 
 
Un altre paràmetre a tenir en compte són les àrees de generació (fetch) associades, 

ja que influiran en les condicions de mar. En el cas del litoral català, i concretament per 
la  boia del Cap de Tortosa, aquestes àrees (Figura 2) es veuen limitades per tres motius: 

 
1. Per l’existència d’illes, com Mallorca, Menorca, Ibiza, Córcega, Cerdenya i Sicília. 

Sobretot influeix pels onatges de llevant.  
2. Per la pròpia morfologia de la costa mediterrània. Sobretot influeix sobre els  

onatges de llevant.  
3. Per la poca distància entre la pròpia boia instrumental i la costa. Pels onatges de 

mestral del Cap de Tortosa l’àrea de generació es redueix a tan sols 20 km, que 
és la distància entre la boia del Cap de Tortosa i la costa.   

 

 
  

Figura 2: Àrees de generació efectives per la boia direccional del Cap de Tortosa. 

Els vents de component est són els que tenen associades àrees de generació més 
grans, tal i com es pot observar a la Figura 2, i per tant tenen condicions de mar més 
desenvolupades.  
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3.2 Estudi de l’onatge 
 

La caracterització de l’onatge es pot realitzar mitjançant una descripció a curt 
termini, que es centra en l’estudi de l’onatge registrat durant un període de temps de 
l’ordre de minuts o hores, o bé mitjançant una descripció a llarg termini, dins la qual 
s’inclou el règim mig d’onatge i el règim extremal, i que pretén caracteritzar la variació 
dels paràmetres representatius obtinguts a curt termini durant períodes de temps 
llargs (de l’ordre d’anys) i és, per tant, la que s’utilitzarà en aquest cas.  

 
Tan en el clima mig com en el clima extremal, l’interès es centra en caracteritzar 

l’onatge en termes d’alçada, període i direcció d’incidència. Per fer-ho s’ha de disposar 
d’un volum de dades suficient, d’elevada qualitat i que cobreixin el màxim període de 
temps possible. Les fonts d’informació que generalment s’utilitzen en aquests casos 
són: observacions visuals, dades obtingudes per simulació numèrica i dades 
instrumentals, entre les quals es troben les dades preses per les boies d’onatge amb 
les quals es treballarà.      

 
Les boies d’onatge poden ser de dos tipus: escalars i direccionals. Els dos tipus de 

boia mesuren l’alçada i el període de les onades, i tan sols les direccionals determinen 
la direcció. Es defineix una onada com l’ondulació de l’aigua que es produeix entre dos 
pas per zero del mateix signe, en aquest cas positius (amb derivada positiva). 
Aleshores es pot determinar que l’alçada d’una ona és la diferència entre la cresta ( el 
punt més elevat de l’ona) i el sinus ( el punt més baix de l’ona). Finalment, el període 
és l’interval de temps transcorregut entre els dos pas per zero ascendents que 
defineixen cada ona, o sigui, el temps entre dues onades consecutives.  

 

 
 

Figura 3: Representació de l’alçada d’ona i de la longitud d’ona. 

 
3.2.1 La xarxa d’instrumentació oceanogràfica i meteorològica 

 
El present treball de recerca es basa en l’estudi del comportament i l’evolució dels 

temporals en el litoral català i per tant, es realitzarà a partir de les dades mesurades 
per les boies d’onatge que formen la Xarxa d’Instrumentació Oceanogràfica i 
Meteorològica de la Generalitat de Catalunya (XIOM).  

 
La XIOM és propietat de la Generalitat de Catalunya i està composta d’un conjunt 

d’equipaments de mesura de les variables costeres més significatives (condicions 
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meteorològiques i estats de mar). Aquest equip de mesura està format per diferents 
tipus de boies, direccionals o escalars, estacions meteorològiques i mareògrafs.  

 
Fins l’any 2005 el sistema de boies situades al litoral català estava format per les 

boies del Cap de Tortosa, del Delta de Llobregat, del Delta de la Tordera i del Golf de 
Roses, totes elles pertanyents a la XIOM. Totes aquestes boies estan complementades 
per cinc boies corresponents a Ports de l’Estat. Tres d’aquestes cinc boies formen part 
de la xarxa costera i es troben disposades a la bocana dels ports de Barcelona, 
Tarragona i Palamós. Les altres dues pertanyen a la xarxa d’aigües profundes i estan 
situades a l’exterior de Tarragona i al Cap de Begur.  

 
La situació de totes aquestes boies al llarg del litoral català és la que es mostra a la 

següent figura. Els punts vermells representen les boies que formen part de la XIOM, 
els punts verds les boies pertanyents a la xarxa costera de Ports de l’Estat i els punts 
grocs són les boies de la xarxa d’aigües profundes de Ports de l’Estat. 

 

 
 

Figura 4: Situació de les boies del litoral català. De color vermell les de la XIOM, de color verd les de la 
xarxa costera de Ports de l’Estat i de color groc les de la xarxa d’aigües profundes de Ports de l’Estat.   

 
A la Taula 1 es mostra la situació exacte i totes les característiques de les boies 

pertanyents a la xarxa d’instrumentació oceanogràfica i meteorològica.   
 

REVISIÓ HISTÒRICA DE LA XIOM 
 

L’any 1984 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya (DPTOP) va impulsar la creació d’una xarxa de mesurament d’onatge 
distribuïda al llarg de la costa catalana, amb la finalitat d’obtenir les mesures 
necessàries per a un millor seguiment de les platges del nostre litoral. Inicialment es 
decidí instal·lar dues boies davant de les zones més vulnerables a l’onatge, com el 
Delta del Llobregat i el Delta de la Tordera. Aquestes dues primeres boies eren escalars 
i es van col·locar sobre fons de 50 m. Posteriorment, al setembre de 1992 es va 
instal·lar una nova boia escalar, en aquest cas al Golf de Roses. 
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El 1990 el DPTOP va impulsar un projecte per proposar solucions estabilitzadores al 
creixent problema de regressió de la línia de costa del Delta de l’Ebre. D’aquest estudi 
se n’encarregà el Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. El material utilitzat per la seva realització varen ser dues boies direccionals, 
2 mareògrafs i 3 estacions meteorològiques. Les boies escalars del Golf de Roses, el 
Delta de la Tordera i el Delta de Llobregat van deixar de ser operatives l’any 1997, però 
els instruments del Delta de l’Ebre varen seguir en funcionament. 

 
Durant els següents anys es veié clarament la necessitat de millorar l’observació del 

medi ambient i el desenvolupament en el camp de la previsió i dels models numèrics, 
cosa que ha ampliat els sectors interessats en l’obtenció de mesures de les variables 
costaneres. El 1999 el Servei de Meteorològic de Catalunya (SMC), Ports de la 
Generalitat (PG) i els esmentats DPTOP i LIM/UPC van acordar donar un nou impuls a 
aquesta xarxa de mesura i es determinà tornar a posar en funcionament el que havia 
quedat interromput. Degut al creixement de les aplicacions en temps real, es va 
prioritzar la centralització automatitzada de les dades i la seva difusió a Internet.  

 
    Pocs anys després, el Departament d’Interior aprovà el Pla especial 

d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya 
(CAMCAT), cosa que comportà el signament d’un acord que establí l’ampliació de la 
XIOM, finançada pel DPTOP. Aquest acord englobava l’ampliació tan en punts de 
mesurament com en les variables meteorològiques i oceanogràfiques a mesurar. Nous 
equips de mesura proporcionen informació sobre les condicions meteorològiques al 
mar i sobre els corrents marins, tan a la superfície com a 15 m de profunditat. A més a 
més, una altra novetat molt interessant és que les boies mesuren en continu i cada 
hora envien en temps real les dades, a través de satèl·lit, a un ordinador situat al 
Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC, que processa aquesta informació. Aquesta 
és publicada integrament a Internet, on es pot consultar obertament al web 
http://www.boiescat.org.  

 
Gràcies a la xarxa actual de boies, tan pertanyents a la Generalitat de Catalunya 

com a Ports de l’Estat, s’han obtingut sèries temporals d’onatge mitjançant les quals 
s’ha pogut caracteritzar el clima marítim de la costa catalana.    

 
Fins l’any 1999 la XIOM va ser gestionada per DPTOP. Des d’aquest any aquesta 

xarxa és gestionada pel DPTOP de la Generalitat de Catalunya, per Ports de 
Generalitat, i pel Servei Meteorològic de Catalunya, amb la col·laboració del Laboratori 
d’Enginyeria Marítima de la UPC que és l’encarregat dels treballs de manteniment i 
d’explotació de la xarxa i de l’obtenció i anàlisis de dades.  
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Taula 1: Situació i característiques de les boies pertanyents a la xarxa d’instrumentació oceanogràfica i meteorològica (XIOM). 

 

1 i 2: La boia del Delta de Llobregat va ser escalar fins el gener del 2004, quan es substituí per una direccional.  

 

           
 

Figura 5: Boia del Cap de Tortosa, boia del Delta del Llobregat i boia del Golf de Roses.

Localització Tipus de boia Coordenades Fondària 
Distància a 

costa 
Paràmetres 

mesurats 
Punt de 
recepció 

Dades 
disponibles      

des de * 

Estat 
actual 

Cap de 
Tortosa 

Directional Datawell 
Waverider 

40° 43.37’ N 
00° 58.99’ E 

60 m 5 min 
Alçada, període i 

direcció. 

Port de 
l’Ametlla de 

Mar 
1990 En servei 

Delta del 
Llobregat 

Datawell Waverider 1 

 
 

Directional Datawell 
Waverider 2 

41° 16.55’ N 
02° 8.11’ E 

45 m 1,34 min 

Alçada i període.1 

 

Alçada, període i 
direcció. 2 

Port Ginesta 1984 En servei 

Delta de la 
Tordera 

Datawell Waverider 
41° 38.81’ N 
02° 48.93’ E 

74 m 1 min Alçada i període. 
Port de 
Blanes 

1984 En servei 

Golf de Roses Datawell Waverider 
42° 10.65’ N 
03° 12.11’ E 

46 m 4 min Alçada i període. 
Port de 
Roses 

1992 En servei 
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3.2.2 La Boia del Cap de Tortosa 
 

La boia direccional del Cap de Tortosa és la única boia direccional del litoral català  
que està en funcionament des de l’any 1990. Aquest fet proporciona una llarga sèrie 
de dades a partir de les quals es poden realitzar anàlisis bastant acurats que permeten 
estudiar tendències i possibles paràmetres de comportament i extreure’n conclusions. 
Per aquest motiu aquesta serà la boia a partir de la qual es realitzarà el 
desenvolupament d’aquest treball d’investigació.  
 

Aquesta és una boia direccional Waveriver fabricada per Datawell (empresa 
d’instrumental oceanogràfic) i és l’estàndard mundial per la mesura d’altures, períodes 
i direccions d’onatge. Està constituïda d’un precís sensor basat en una plataforma 
estabilitzada que permet les mesures d’altura d’ona mitjançant un únic acceleròmetre. 
La direcció s’obté directament del cabeceig i balanceig, sense haver d’integrar. A més a 
més, la unitat sensorial es compon d’acceleròmetres horitzontals i d’una brúixola.     

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

ordenador PC amb mòdem i sistema d’alimentació. Les dades registrades per la boia 
són enviades per ràdio a l’estació receptora situada a la costa, en aquest cas al port de 
l’Ametlla de Mar, on són processades mitjançant un software especial, 
emmagatzemades en un disc dur i enviades cada hora al laboratori per mòdem. Les 
sèries temporals enregistrades per les boies es corresponen amb les variacions de la 
superfície lliure durant els primers vint minuts de cada hora.  

 
Les dades que produeix aquesta boia direccional són de tres tipus:  
 

•••• Dades en temps real. Aquestes són mesures d’acceleració en tres eixos, preses 
cada 1/1,28 segons, o sigui, amb una freqüència d’1,28 Hz. Aquestes 
acceleracions 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 de 
totes aquestes dades (corresponents als 20 minuts de dades abans comentats), 
el receptor forma sèries temporals d’alçades i períodes d’ona que l’ordinador 
utilitza per realitzar els càlculs estadístics.  

 

•••• Fitxers estadístics realitzats pel receptor. 
 

•••• Dades espectrals. Aquestes són transformades ràpides de Fourier (FFT) de 8 
sèries de 256 mesures consecutives de desplaçaments. Els 2.058 punts 
s’obtenen en 1.600 segons. A l’interior de la boia es calcula l’espectre mitjà de 
les 8 sèries i s’envia 7 vegades consecutives a l’estació receptora de terra 
ferma. Les dades es consideren vàlides quan el contingut de dues transmissions 
consecutives és idèntic, i en aquest moment s’acaba la transmissió.  
 

El procediment seguit pel software de gestió és enregistrar les dades espectrals 
procedents de les boies i les estadístiques calculades a l’ordinador. En el fitxer 
espectral apareixen resultats dels càlculs espectrals que realitza la boia sobre cada 
registre d’onatge, i que un cop realitzats transmet cap a terra. En el fitxer estadístic 
figuren els resultats del càlcul estadístic que efectua l’ordinador sobre el registre de 
l’onatge. A aquests arxius de dades brutes espectrals i de dades brutes estadístiques 
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s’apliquen uns certs criteris de depuració, i s’obtenen els nous arxius de dades 
depurades    

 
Així doncs, a partir de les mesures i els càlculs espectrals de la boia direccional, del 

càlcul estadístic de l’ordinador i de la corresponent depuració de dades, s’obtenen els 
següents arxius de dades depurades: 

 

•••• Dades espectrals depurades:  
 

L’arxiu de dades brutes espectrals està format pels següents paràmetres ordenats 
de la següent manera:  

 
Mes   Dia   Hora   PTP   MDP   DSP   Tz   Hm0  Ts1   Ts2   Tc   Tav   Tint   Tp   EPS2   EPS4   Qp   S2 

 
On,  

 : Període de pic de l’espectre o període òptim, corresponent a la 
freqüència amb major potència (s). 

 

 : Direcció mitjana corresponent al pic de l’espectre (° ). 
 

:  Dispersió direccional corresponent al pic de l’espectre (° ). 
 

:  Període mig (s). 
 

:  Període mig entre crestes (s). 
 

 :  Alçada d’ona significant (cm). 
 

:   Període calculat com:    
 

         [Eq. 1] 
 

:  Període calculat com:    
 

                 [Eq. 2] 
 

 : Període calculat com:    

        [Eq. 3] 
 

  : Període calculat com:   
 

        [Eq. 4]   
  

 Període calculat com:  
      

     � �

�
�    [Eq. 5] 

   

  Període calculat com: 
 

     �� �

�
�     [Eq. 6] 

       

  Paràmetre d’amplada espectral calculat com:    
 
 

     � �

�
�    [Eq. 7] 
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 Paràmetre d’amplada espectral calculat com:        
 

     �
�

� �
   [Eq. 8] 

 

 Paràmetre de Goda, definit com:  
 

     
�
�   [Eq. 9] 

 

 

   ��

�
�     [Eq. 10] 

 
NOTA: Els moments espectrals Mn , n=0,1,2...  es calculen com:  
 

     [Eq. 11] 

 
Sent w la freqüència angular.  
 
 

•••• Dades estadístiques depurades: 

 
L’arxiu de dades brutes espectrals està format pels següents paràmetres ordenats 

de la següent manera:  
 

Mes    Dia    Hora    %    Hmax    Tmax    H1/10    T1/10    H1/3    T1/3    Hmed    Tmed    EPS    H1f 

 
On,  
 

  Percentatge de dades correctes que s’han rebut (les ones de les quals 
s’han perdut dades en la transmissió no s’enregistren). 

 

  Ona més alta en el registre (cm). 
 

  Període d’ona associat a l’ona més alta del registre (s). 
 

  Alçada d’ona mitjana corresponent al 1/10 de les ones més altes 
(cm). 

 

Període d’ona mitjà del 1/10 d’ones més altes (s). 
 

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

 

  Període d’ona mitjà del 1/3 d’ones més altes (s). 
 

Alçada d’ona mitjana del registre (cm). 
 

  Període d’ona mitjà del registre (s). 
 

  Paràmetre d’amplada espectral calculat com, 
 

     	

�
   [Eq. 12] 

 

on Nw és el nombre total d’ones i Nm és el nombre total de màxims 
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  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) (cm). 

 

 

ANÀLISI ESTADÍSTIC ACUMULAT  DE LA BOIA DE TORTOSA  (1990 AL 2006) 

 
De l’anàlisi estadístic acumulat de l’any 1990 al 2006 inclòs (Gómez et al., 2007) és 

interessant recuperar algunes dades referents a l’alçada d’ona significant (Hmo) 
trobada a partir dels càlculs espectrals realitzats per les boies d’onatge. Dins d’aquest 
període de temps, l’alçada significant màxima i l’alçada d’ona mitjana produïdes són 
les següents: 

 
 
 

 
Fent un ajust de les alçades d’ona significant segons la funció de distribució de 

Weibull s’obté l’[Eq.13] amb un coeficient de correlació força elevat de 0,9934, cosa 
que significa que és un bon ajust.  

 

      [Eq. 13] 

 
A partir d’aquesta funció de distribució es pot conèixer l’histograma acumulat de 

l’alçada d’ona significant. Aquest histograma es representa a la següent taula (Taula 2) i 
a la figura de continuació (Figura 6).       

 
Taula 2: Histograma acumulat de l’alçada d’ona significant  

de la boia direccional del Cap de Tortosa de l’any 1990 al 2006.  

 

Hmo (cm) Probabilitat (%) 

0 29,8 

50 41,1 

100 16,2 

150 8,5 

200 2,7 

250 0,8 

300 0,3 

350 0,1 

400 0,0 

450 0,0 

500 0,0 

 



Caracterització del creixement i de la forma dels temporals al sud del Mediterrani català 

16 
 

 
 

Figura 6: Representació de l’histograma acumulat de l’alçada d’ona significant 
de la boia direccional del Cap de Tortosa de l’any 1990 al 2006.  

 

A més, també es coneix l’histograma mensual acumulat d’Hmo. Per cada mes de 
l’any s’ha representat aquest histograma acumulat (Figura 7).    

 
Taula 3: Histogrames mensuals acumulats de l’alçada d’ona significant  

de la boia direccional del Cap de Tortosa de l’any 1990 al 2006.  

 

Mes/Hmo(cm) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Gener 17,6 37,1 22,1 17,1 4,6 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

Febrer 24,5 36,0 19,9 12,8 3,8 1,5 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 

Març 27,6 41,1 16,7 10,0 2,8 1,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 

Abril 21,4 41,6 20,3 10,9 4,2 1,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

Maig 40,6 42,0 10,6 4,4 1,2 0,5 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 

Juny 46,3 43,1 8,5 1,3 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Juliol 47,4 44,4 6,7 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agost 40,4 49,3 8,4 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Setembre 29,5 46,2 16,9 5,2 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Octubre 28,5 40,4 18,0 7,8 3,0 1,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 

Novembre 18,8 40,3 22,4 13,5 3,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,2 

Desembre 16,2 35,2 23,0 16,4 7,0 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Figura 7: Representació dels histogrames mensuals acumulats de l’alçada d’ona significant  

de la boia direccional del Cap de Tortosa de l’any 1990 al 2006.  

 
Observant aquest conjunt d’histogrames mensuals acumulats es pot arribar a la 

conclusió que els mesos de maig a setembre són els que tenen una alçada d’ona 
significant menor, mentre els mesos d’octubre a abril són els que tenen una alçada 
d’ona significant major.  

 
 

3.3 Perfil de temporal de disseny 
 

3.3.1 Definició de clima extremal 
 
El clima extremal es centra en la caracterització dels esdeveniments extrems o 

temporals, és a dir, es fixa en un subconjunt de dades (valors extrems) dins de la corba 
d’estats de mar. El seu principal objectiu és determinar les accions de disseny a 
suportar per una obra marítima determinada, en funció del risc assignat i de la seva 
vida útil, paràmetres que proporcionaran un cert període de retorn.  

 
Existeixen diversos mètodes que permeten seleccionar el subconjunt de dades dins 

de la corba d’estats de mar. En aquest cas s’utilitzarà el mètode POT (peak over 
threshold), que consisteix en fixar un valor llindar per l’alçada d’ona significant. Els 
valors que sobrepassin aquest valor llindar seran susceptibles de formar part d’un 
temporal. Per tant, el que interessa en el clima extremal són aquells estats de mar 
considerats temporals, i que a més a més siguin independents entre si. A la pràctica es 
prenen de dos a quatre dies de separació entre temporals (Vergés, 1995).  
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En general, els valors seleccionats han de complir: 
 

• Independència mútua: és a dir, que són diferents temporals. 

• Homogeneïtat: que els temporals generats pertanyin a la mateixa població 
(generats per situacions meteorològiques semblants). 

• Estacionarietat: s’assumeix que no hi ha canvis climàtics (la probabilitat d’un 
estat de mar extremal no varia any per any).  

    
Una vegada obtinguts els temporals, a partir de l’anàlisi espectral direccional de les 

dades es podran caracteritzar direccionalment aquests temporals i obtenir tots els 
paràmetres desitjats, tan escalars com sectorials.  

 
3.3.2 Definició del perfil del temporal de disseny 

 
El principal objectiu del clima extremal és determinar les accions de disseny dels 

temporals sobre la costa. Amb la finalitat de preveure el perfil tipus dels temporals que 
actuen sobre la costa es crea l’anomenat perfil del temporal de disseny.  

 
Aquest perfil del temporal de disseny s’obté a partir de l’estudi del comportament i 

l’evolució dels temporals. Es basa en determinar com evoluciona l’alçada d’ona de 
disseny d’un temporal des de l’inici del temporal, a quina velocitat creix i de quina 
manera fins arribar a l’alçada d’ona màxima del temporal, i com decreix fins que 
s’acaba el temporal.  

 
A la següent figura es pot observar un exemple d’aquest tipus de perfil de temporal.  

 

 
 

Figura 8: Exemple de perfil de temporal de disseny (Owen and Allsop, 1983). 

 
Aquests patrons de comportament es poden establir tan escalarment com 

sectorialment, tal i com s’estudiarà en aquesta tesina.   


