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-5- 
 

ESTUDI DE LA DIRECCIONALITAT DE L’ONATGE EN ELS 
TEMPORALS 

 

5.1 Introducció  
 
La boia situada al Cap de Tortosa és una boia direccional, cosa que permetrà l’estudi 

de la direccionalitat de l’onatge en els temporals. Gràcies als nombrosos anys que 
porta en funcionament, es tenen sèries relativament llargues de dades que permetran 
fer un anàlisi també de la direccionalitat de l’onatge.    

 
En aquest apartat s’estudiaran quines són les principals direccions d’onatge i quina 

és la seva contribució a l’onatge global durant un temporal. Aquesta discretització 
també ens permetrà conèixer i analitzar els principals paràmetres de l’onatge referents 
a cadascuna de les direccions principals.  

 
Quan es parla de direccions, primer de tot cal recordar la Rosa dels Vents. Aquesta 

Rosa dóna nom a les diverses direccions que s’analitzaran a continuació.    
 

 
 

Figura 15: La Rosa dels Vents. 

 

•••• N : Tramuntana (de 338° a 22°) 

•••• NE : Gregal (de 23° a 67°) 

•••• E : Llevant (de 68° a 128°) 

•••• SE : Xaloc (de 129° a 157°) 

•••• S : Migjorn (de 158° a 202°) 

•••• SW : Garbí (de 203° a 247°) 

•••• W : Ponent (de 248° a 292°) 

•••• NW : Mestral (de 293° a 337°) 
  

Cadascuna d’aquestes direccions es pot dividir en diferents sectors depenent del 
software utilitzat, tal i com es comprovarà a continuació.  
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L’estudi de la direccionalitat de l’onatge en els temporals es realitzarà seguint 
diversos passos. Primer de tot cal trobar les direccions principals dels onatges, i per 
fer-ho cal discernir les contribucions a l’onatge global de cadascuna de les direccions. 
Les direccions que tinguin una major contribució en aquest onatge global que provoca 
els temporals seran les principals.  

 
Les direccions principals s’obtindran mitjançant dos softwares, el del programa 

AnaTorBo i el del programa Wafo, cosa que ens permetrà analitzar, comparar i 
contrastar els resultats proporcionats pels dos programes i així decidir més 
justificadament quines són aquestes direccions. Cal recordar que els programa 
AnaTorBo ha identificat 390 temporals, i per tant, l’anàlisi de les direccions principals 
es realitzarà utilitzant tots aquests temporals. En canvi, el programa Wafo treballarà 
amb els 150 temporals resultants del processament mitjançant el programa EspecTor.  

 
Una vegada definides quines són les direccions principals amb les quals es 

treballarà, es realitza l’estudi direccional de l’onatge mitjançant el programa Wafo, i 
per tant, amb els 150 temporals enregistrats i analitzables. Amb aquest estudi 
direccional s’obtenen per cada temporal, tan per l’onatge global com per cadascuna de 
les direccions, diversos paràmetres que els caracteritzen.  

 
D’aquest estudi direccional, el que interessa per aquest treball és l’obtenció 

finalment de l’alçada d’ona significant per cadascuna de les direccions principals. Una 
vegada conegudes les alçades d’ona significant tan per l’onatge global com per 
cadascuna de les direccions, ja es pot començar l’anàlisi dels patrons de creixement i 
de decreixement dels temporals.   

 
 

5.2 Obtenció de les direccions principals mitjançant AnaTorBo 
 

En l’apartat anterior s’ha parlat del programa AnaTorBo com a eina per identificar 
temporals en els registres de la Boia del Cap de Tortosa. A continuació, es plantejarà la 
utilització d’aquest software com a instrument per obtenir les direccions principals de 
l’onatge en els temporals identificats.  
  

5.2.1 Configuració del programa 
 

A més a més de les dades i paràmetres abans definits, si es vol realitzar un estudi de 
la direccionalitat de l’onatge caldrà configurar el programa per tal de que dugui a 
terme un anàlisi per sectors.  

 

• Anàlisi per sectors  
 

El programa AnaTorbo permet fer un anàlisi per sectors quan es disposa de la 
direcció de l’onatge, tal i com és el nostre cas. El fitxer d’entrada és l’arxiu espectral 
de la boia direccional del Cap de Tortosa, ja que el fitxer de dades estadístiques no 
conté la informació necessària referent a la direccionalitat. L’arxiu de dades 
espectrals conté el paràmetre MDP, essencial en aquest anàlisi de direccionalitat de 
l’onatge ja que ens indica la direcció mitjana corresponent al pic de l’espectre.    
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  En la visualització de la sèrie temporal es pot veure fàcilment quines dades 
tenen la direcció d’onatge (donada per aquest paràmetre MDP) dins d’un 
determinat sector, ja que estaran marcades de color vermell.    

 
AnaTorBo identifica el sector predominant en cada temporal com aquell sector 

en el qual es troben el màxim nombre de pics espectrals principals. 
 

• Número de sectors 
 

Dins de les diverses possibilitats que ofereix el programa s’ha escollit un anàlisi 
de 8 sectors de 45° cadascun. Aquests vuit sector són els anomenats anteriorment a 
la Rosa dels Vents i s’ordenaran de la següent manera:  

 

•••• Tramuntana : sector 1.  

•••• Gregal : sector 2. 

•••• Llevant : sector 3.   

•••• Xaloc : sector 4.   

•••• Migjorn : sector 5.   

•••• Garbí : sector 6.   

•••• Ponent : sector 7.   

•••• Mestral : sector 8.   
 

• Anàlisi limitat per dates 
 

Un altre paràmetre interessant dins de l’anàlisi per sectors és l’anàlisi limitat per 
dates. Aquest serveix per fer l’anàlisi de temporals dins un rang limitat de la sèrie 
temporal, tot escollint les dates inicial i final de l’interval de temps que ens interessi 
analitzar i així acotar les dades d’interès.    
 
5.2.2 Anàlisi dels temporals 

 
Tal i com s’ha explicat, una de les principals funcions del programa és analitzar els 

temporals. A continuació, es presenten els paràmetres dels temporals relacionats amb 
la direccionalitat de l’onatge que proporciona el programa.   

 

• Direcció mitja (DirM) 
 

Aquesta és la direcció promig de l’onatge durant el temporal. S’obté a partir del 
paràmetre MDP, que ens indica la direcció promig corresponent al pic de l’espectre, 
i està inclòs en el fitxer de dades espectrals depurades. La direcció promig es troba 
correctament quan la diferència màxima entre les dades és menor de 270°, cosa 
que és el més habitual.    

 
Al calcular aquest paràmetre s’ha de vigilar no tenir dos temporals seguits, 

cadascun amb una direcció diferent, i que el programa els analitzi com un sol 
temporal. En aquest cas, el càlcul de la direcció promig seria erroni, i caldria 
separar-los. Per adonar-se’n d’aquest tipus d’errors tan sols cal observar el 
percentatge de dades en el sector majoritari (definit més endavant) i si aquest és 
baix, i la direcció mitja en aquest sector és bastant diferent a la direcció mitja total, 
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aleshores significa que pot ser que s’hagin ajuntat dos temporals de diferents 
direccions.    

 

• Sector amb major número de dades (Sect) 
 

Aquest paràmetre mostra el sector que presenta un major número de dades. En 
el cas de que hi hagi varis sectors amb el mateix número de dades, es mostra el que 
està més a prop de la direcció mitja calculada (DirM).    
 

• Percentatge de dades en el sector majoritari (%) 
 

Mostra el percentatge de dades la direcció de les quals es troba dins del sector 
Sect (el sector amb major número de dades). Aquest valor és un índex de la validesa 
de l’anàlisi de la direcció. Si el percentatge és alt significa que la direcció és 
suficientment representativa. En canvi, si el percentatge és molt baix significa que hi 
ha molta dispersió en la direcció. També es pot donar el cas en què el percentatge 
és alt però amb un número molt baix de dades (temporals  molt curts) i aleshores 
això ens indica que l’anàlisi de direccions no és molt representatiu.  
 

• Direcció mitja en el sector amb major número de dades (dirM[Sector]) 
 

Aquest paràmetre defineix la direcció mitja de l’onatge calculada únicament amb 
els registres pertanyents al sector amb major nombre de dades. És el paràmetre 
utilitzat per identificar la direcció del temporal.   

 
5.2.3 Obtenció de les direccions principals 
 

Durant els anys que porta en funcionament la boia del Cap de Tortosa s’ha recopilat 
una sèrie de dades considerablement llarga que permet realitzar un anàlisi bastant 
acurat. En el procés d’identificació de temporals en les dades del període analitzat, de 
l’any 1990 a l’any 2006, el programa AnatorBo ha obtingut un total de 390 temporals, 
quantitat realment significativa i que permetrà dur a terme un estudi de la 
direccionalitat de l’onatge força consistent i robust.  

 
Primer de tot s’han definit els vuit sectors de 45° cadascun que seran les direccions 

considerades. A continuació, a partir de les dades referents a la direccionalitat de 
l’onatge contingudes en l’arxiu espectral, es procedeix a realitzar l’estudi de direccions 
mitjançant el programa AnaTorBo.  

 
Per cadascun dels temporals, s’ha obtingut la direcció mitja de l’onatge, que 

pertanyerà a un dels vuit sectors. Els resultat obtinguts d’aquest estudi queden 
resumits a la següent taula, on es poden observar el número de temporals produïts 
cada any d’estudi i en quin sector pertanyen:  
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Taula 12: Número de temporals, enregistrats per la boia del Cap de Tortosa i identificats per AnaTorBo, 
que pertanyen a cada sector (Mas, 2007). 

 

Any 
Núm. de 

temporals 

Núm. 
temporals 

Sector 2 
Gregal 

Núm. 
temporals 

Sector 3 
Llevant 

Núm. 
temporals 

Sector 4 
Xaloc 

Núm. 
temporals 

Sector 5 
Migjorn 

Núm. 
temporals 

Sector 6 
Garbí 

Núm. 
temporals 

Sector 8 
Mestral 

1990 9  3  1  5 

1991 27  13 1 3  10 

1992 29 1 14  4  10 

1993 25  12  4  9 

1994 29 2 7 1 3  16 

1995 20  9  4  7 

1996 19  9 1 2  7 

1997 17  8  3  6 

1998 19  9  1  9 

1999 36  13  7  16 

2000 30 1 8 1 6 1 13 

2001 13  3  3  7 

2002 23 1 7  4  11 

2003 31  14  1  16 

2004 30  15  1  14 

2005 20  10  1  9 

2006 13  7  1  5 

TOTAL 390 5 161 4 49 1 170 

% 100 % 1,3 % 41,3 % 1,0 % 12,6 % 0,3 % 43,6 % 

 
Tal i com es pot observar, el sector de la tramuntana i el de ponent queden 

descartats de bon principi al no presentar-s’hi cap temporal. De la resta de sectors, es 
veu molt clarament quins són els sectors predominants. D’una banda tenim els sectors 
de llevant i mestral, que junts contenen més del 80% dels temporals, i d’altra banda hi 
ha el sector de migjorn, que representa un percentatge més baix, del 12,6 %, però que 
també és significatiu.  

 
També es pot comprovar que els sectors de llevant, migjorn i mestral tenen almenys 

un temporal a l’any pertanyent a aquests sectors, en canvi no es pot dir el mateix pels 
altres sectors, gregal, xaloc i garbí, que en la majoria d’anys no hi ha cap temporal que 
actuï predominantment en aquests sectors. Aquests tres sectors tan sols sumen menys 
d’un 3% del total de temporals, cosa realment molt poc significativa. Per tant, es pot 
concloure que els sectors de llevant i mestral són els sectors predominats de l’onatge 
actuant sobre el Cap de Tortosa, juntament amb el migjorn que constitueix el tercer 
sector predominant.  

 

Taula 13: Direccions predominants d’onatge dels temporals, enregistrats  
per la boia del Cap de Tortosa i identificats per AnaTorBo. 

 

Direccions predominants 

Llevant 

Migjorn 

Mestral 

 
La distribució dels temporals segons sectors es pot observar a la Figura 16 i a la Figura 

17 , on les direccions principals destaquen molt per sobre de les altres.   
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Figura 16: Percentatge de temporals, enregistrats  
per la boia del Cap de Tortosa i identificats per AnaTorBo, pertanyents a cada sector.  

 
 

 
 

Figura 17: Distribució dels temporals, enregistrats  
per la boia del Cap de Tortosa i identificats per AnaTorBo, segons sectors (Mas, 2007). 

 
A partir d’aquest punt, els sectors que no són predominants queden exclosos de 

l’anàlisi direccional espectral. 
 
Un paràmetre que s’ha cregut interessant analitzar és la duració promig del 

temporals segons els sectors predominants de l’onatge en els temporals. Aquesta dada 
pot donar una idea general de les característiques principals de cadascun dels sectors 
pel que fa als temporals.     

 
Taula 14: Durada promig dels temporals, enregistrats per la boia del Cap de Tortosa  

i identificats per AnaTorBo, segons els sectors predominants (Mas, 2007). 

 

Durada promig dels temporals 
segons els sectors predominants 

d’onatge (hores) 

Llevant 27,72 

Migjorn 18,62 

Mestral 17,90 
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Figura 18: Representació de la durada promig dels temporals, enregistrats per la boia del Cap de Tortosa  
i identificats per AnaTorBo, segons els sectors predominants (Mas, 2007). 

 

Com es mostra a la Taula 14 i a la Figura 18, els temporals amb direcció predominant 
de llevant tenen una duració significativament major als temporals de direccions 
predominants migjorn o mestral. Mestral és el sector amb menor duració dels 
temporals, però molt a prop de migjorn. Ambdues direccions tenen duracions promig 
aproximadament de 18 hores, mentre que la duració promig del llevant és de gairebé 
28 hores, 10 hores més que els promitjos de migjorn i de mestral. Aquesta diferència 
de 10 hores és realment significativa, ja que significa que el llevant té una duració un 
50% més llarga que les altres dues direccions. 

 
Aquesta major duració per llevant podria anar lligada a temporals més energètics i 

amb alçades d’ona significants majors. Aquesta relació s’analitzarà més profundament 
en apartats posteriors.       

 
 

5.3 Obtenció de les direccions principals mitjançant Wafo 
    
Wafo (Wave Analysis for Fatigue and Oceanography) és un programa desenvolupat 

des de Lund Universitu, Sweden. Es basa en un software que consisteix en una sèrie de 
mòduls de funcions aplicables a través de Matlab. Té diverses aplicacions, però en 
aquest cas s’ha utilitzat tan sols la seva aplicabilitat en l’anàlisi espectral direccional 
per les direccions principals d’onatge.  

 
Per poder discernir les contribucions a l’onatge global de cadascuna de les 

direccions, primer de tot caldrà decidir la sectorització utilitzada, tal i com s’ha fet en el 
programa AnaTorBo.  
 

5.3.1 Sectorització 
 

En l’aplicació del software de Wafo s’ha decidit utilitzar una discretització de 16 
sectors, cadascun de 22,5°. Segons la nomenclatura habitual aquests sectors quedaran 
ordenats de la següent manera:  
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Figura 19: Representació gràfica de la sectorització utilitzada pel software Wafo i  
correspondència amb la nomenclatura habitual. 

   
La correspondència d’aquesta discretització sectorial amb la nomenclatura habitual 

de les direccions és la següent: 
 

•••• Tramuntana : sectors 12,13 i 14 

•••• Gregal: sectors 14, 15 i 16. 

•••• Llevant: sectors 16, 1 i 2. 

•••• Xaloc: sectors 2, 3 i 4. 

•••• Migjorn: sectors 4, 5 i 6.  

•••• Garbí: sectors 6, 7 i 8. 

•••• Ponent: sectors 8, 9 i 10. 

•••• Mestral: sectors 10, 11 i 12. 
 

5.3.2 Obtenció de les direccions principals 
 

Aquest anàlisi s’ha realitzat pels 150 temporals enregistrats i analitzables que han 
estat detectats per la boia direccional del Cap de Tortosa, de l’any 1991 al 2006. Per 
trobar la direcció principal de cadascun dels temporals es buscarà, per cada un dels 
estats de mar que formen part d’un temporal, les direccions de tots els pics espectrals 
que tenen associada una energia igual o superior al 30% de la del pic principal (pics 
espectrals principals inclosos). A mode indicatiu, també es cercarà la direcció 
corresponent al pic espectral principal, com també les direccions corresponents a tots 
els pics espectrals independentment de l’energia associada.   

 
Realitzant aquesta operació per cadascun dels 150 temporals es podrà observar el 

nombre de pics espectrals que pertanyen a cadascun dels 16 sectors definits. 
Aleshores les direccions principals de l’onatge dels temporals del Cap de Tortosa seran 
les pertanyents a aquells sectors on recaiguin un major nombre de pics espectrals amb 
una energia associada igual o superior al 30% de la del pic principal.   

 
Com es pot observar a la Taula 15 en total hi ha 3.268 registres de pics principals, un 

per cada estat de mar pertanyent a un dels 150 temporals. Si a aquests pics principals 
els sumem els pics que no són principals però que tenen una energia igual o superior al 
30% de la del pic principal, ja s’obtenen un total de 4.003 registres. Per últim, si es 
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tenen en compte tots els pics espectrals (principals o no, amb menys o més energia 
associada), el número de registres ja puja fins a 5.156.    

 
Taula 15: Nombre de pics espectrals inclosos en cada sector d’anàlisi del software Wafo (Mas, 2007). 

 

Sector 
Pic principal Pics tq Eq>30%Ep,ppal Tots els pics espectrals 

Registres % Registres % Registres % 
1 865 26,47 % 1.039 25,96 % 1.206 23,39 % 

2 143 4,38 % 195 4,87 % 291 5,64 % 

3 18 0,55 % 27 0,67 % 55 1,07 % 

4 30 0,92 % 37 0,92 % 52 1,01 % 

5 219 6,70 % 247 6,17 % 291 5,64 % 

6 117 3,58 % 138 3,45 % 181 3,51 % 

7 0 0,00 % 2 0,05 % 13 0,25 % 

8 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

9 1 0,03 % 1 0,02 % 5 0,10 % 

10 17 0,52 % 24 0,60 % 104 2,02 % 

11 887 27,14 % 1.115 27,85 % 1.485 28,80 % 

12 109 3,34 % 144 3,60 % 203 3,94 % 

13 9 0,28 % 15 0,37 % 20 0,39 % 

14 0 0,00 % 1 0,02 % 5 0,10 % 

15 1 0,03 % 2 0,05 %  27 0,52 % 

16 852 26,07 % 1.016 25,38 % 1.218 23,62 % 

TOTAL 3.268 100,00 % 4.003 100,00 % 5.156 100,00 % 

 
El següent gràfic representa el percentatge de registres pertanyents a cada sector 

pels tres casos.  
 

 
 

Figura 20: Percentatge de pics espectrals inclosos  
en cada sector d’anàlisi del software Wafo (Mas, 2007). 

 

A la Figura 20 es poden observar els resultats molt clarament i es poden extreure 
conclusions visuals immediates. Primer de tot, cal destacar que els resultats en 
cadascun dels tres casos plantejats són molt similars i no plantegen solucions dispars, 
cosa que permet  reafirmar el mètode d’estudi plantejat.  
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Analitzant els resultat es pot concloure que els sectors 7, 8, 9, 13, 14 i 15, 
pertanyents a les direccions de garbí, ponent, tramuntana i gregal no presenten 
gairebé cap pic espectral. Per tant, es pot concloure que aquestes quatre direccions no 
seran gaire significatives. Els sectors 3 i 4, tot i tenir la presència d’alguns pics 
espectrals més tampoc són gaire rellevants. Aquests sectors pertanyen a la direcció de 
xaloc, la qual tampoc serà direcció principal.  
 

Es pot considerar que a la resta de sectors el número de pics espectrals és 
considerable, i que per tant formaran part de les direccions principals. Els sectors 1, 11 

i 16 és on es localitzen el major nombre de pics espectrals, pics principals i  pics amb 
una energia superior al 30% de l’energia del pic principal. Per tant aquests sectors 
clarament formaran part de les direccions principals. 

 

•••• El sector 1 pertany íntegrament a llevant. 

•••• El sector 11 pertany totalment a mestral. 

•••• El sector 16 pertany a llevant i a gregal. Com que en els sectors 14 i 15 
pertanyents a gregal gairebé no hi ha cap pic espectral, aquesta direcció es 
descarta com a direcció principal, tal i com ja s’havia dit abans.  

 
Els altres sectors significatius són 2, 5, 6 i 12.  
 

•••• El sector 2 pertany a llevant i a xaloc, però igual que en el cas de gregal, es 
descarta la direcció de xaloc com a principal. 

•••• El sector 5 pertany totalment a migjorn.  

•••• El sector 6 pertany a migjorn i a garbí. La direcció de garbí es descarta pels 
mateixos motius comentats anteriorment.  

•••• El sector 12 pertany a mestral i a tramuntana. Com que els altres sectors 
pertanyents a la direcció de la tramuntana no contenen pics espectrals, aquesta 
es descarta com a direcció principal.  

 
En resum, les direccions principals són aquelles associades als sectors amb major 

nombre de pics espectrals: llevant, migjorn i mestral. A la següent taula es mostren les 
direccions principals, cadascuna amb els corresponents sectors associats al 
percentatge respecte el total de pics espectrals amb una energia igual o superior al 
30% de l’energia del pic principal.    

 
Taula 16: Direccions principals segons Wafo (Mas, 2007). 

 

Direcció principal Sectors Percentatge Total 

Llevant 
Sector 1 25,96 % 

56,21% Sector 2 4,87% 

Sector 16 25,38% 

Migjorn 
Sector 5 6,17% 

9,62% 
Sector 6 3,45% 

Mestral 
Sector 11 27,85% 31,45% 

 Sector 12 3,60% 
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A la següent figura s’observa de manera molt clara quins són els sectors destacats i 
en quina direcció principal pertanyen.  

 

 
 

Figura 21: Sectors d’anàlisi destacats pertanyents a les direccions principals segons Wafo (Mas, 2007). 

 
 
5.4 Comparativa entre els resultats d’AnaTorBo i de Wafo 
 

A continuació es presenta una taula on es poden comparar els resultats referents a 
les direccions principals obtinguts mitjançant el programa AnaTorBo i els resultats 
obtinguts mitjançant el software de Wafo. Cal recordar que AnaTorBo classifica els 
temporals per sectors segons el paràmetre MDP, i que Wafo els classifica per sectors 
depenent de la direcció associada als pics espectrals amb energia igual o superior al 
30% de l’energia del pic principal.    

 
Taula 17: Comparativa del nombre de temporals identificats per cada direcció principal  

segons AnaTorBo i segons Wafo. (Mas, 2007) 

 

Direcció principal AnaTorBo Wafo 

Llevant 41,30% 56,21% 

Migjorn 12,60% 9,62% 

Mestral 43,60% 31,45% 

 
Mitjançant aquesta comparativa s’arriba a la conclusió que els resultat obtinguts 

segons els dos programes són bastant similars. Clarament ambdós programes 
destaquen les direccions de llevant, migjorn i mestral com les tres direccions 
principals.  

 
Tan el programa AnaTorBo com Wafo consideren la direcció de migjorn com la que 

conté un menor nombre de temporals amb una contribució clara per part d’aquesta 
direcció. Segons AnaTorBo, les direccions de llevant i mestral es troben bastant 
igualades en aquest aspecte. En canvi, segons els resultat obtinguts de Wafo, la 
direcció de llevant és remarcablement més habitual en la seva contribució als 
temporals.  
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Tot i aquestes petites diferències, es pot corroborar que les direccions principals 
pels temporals enregistrats per la boia del Cap de Tortosa, i per tant les direccions que 
més contribueixen en l’onatge global dels temporals són: llevant, migjorn i mestral.   

 
 

5.5 Estudi direccional de l’onatge corresponent als temporals 
seleccionats 
 

Finalment, ja es pot dur a terme l’anàlisi direccional dels onatges corresponents als 
150 temporals analitzables enregistrats per la boia del Cap de Tortosa. Mitjançant el 
software Wafo s’obté l’onatge associat a cada direcció a partir del càlcul espectral 
direccional de l’onatge global.  

 
Aquest anàlisi està realitzat detalladament a la tesina Caracterització direccional 

dels temporals a la costa catalana (Mas, 2007), on per cada un dels 150 temporals 
seleccionats s’especifiquen de forma individualitzada, tan pel propi onatge global com 
pels onatges direccionalment discretitzats, els següents paràmetres: 

 

••••  Valor mig de la relació Hsonatge direccional/Hsglobal (en %) 

•••• Alçada d’ona significant màxima: Hs,max 

•••• Valor mig de l’alçada d’ona significant: Hs,mitja 

•••• Període pic corresponent a l’alçada d’ona màxima: Tp* 

•••• Valor mig del període pic: Tp,mig 

•••• Valor mig del període mig entre elevacions nul.les: Tz 

•••• Valor mig del paràmetre d’amplada espectral: ε 

•••• Valor mig del paràmetre d’apuntament de Goda: Qp 

•••• Valor mig del peralt significant: Ss 

•••• Valor mig de la direcció mitja de l’onatge en el pic espectral: TpMdir 

•••• Valor mig de la dispersió direccional en TpMdir: TpSpr 
   
D’aquest estudi direccional tan detallat, el que interessa per aquest treball 

d’investigació bàsicament és l’alçada d’ona significant per cadascuna de les direccions 
principals. Una vegada conegudes les alçades d’ona significant tan per l’onatge global 
com per cadascuna de les direccions ja es pot començar l’anàlisi dels patrons de 
creixement i decreixement dels temporals.   

 
  


