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-6- 
 

ANÀLISI DELS TEMPORALS 
 

6.1 Introducció  
 
En aquest capítol es realitzarà un anàlisi general de les característiques dels 150 

temporals a partir dels quals es treballarà. Primer de tot cal efectuar un estudi detallat 
de cadascun dels temporals, detectant registres dubtosos i eliminant-los si és 
necessari. Una vegada realitzada aquesta depuració dels registres dels temporals, es 
definiran els paràmetres bàsics d’un temporal i s’analitzarà la relació entre aquests i 
altres paràmetres dels temporals. Finalment s’estudiarà el clima extremal direccional a 
partir de les dades d’anàlisi seleccionades.     
 
 

6.2 Estudi particular dels temporals 
 
Una vegada obtinguts els paràmetres dels 150 temporals amb els quals es 

treballarà, el següent pas és fer un anàlisi particular de cada un d’aquests temporals, 
tan per l’onatge global, com per cadascuna de les direccions predominants: llevant, 
migjorn i mestral.  

    
D’aquest estudi hi ha dos aspectes bàsics a destacar, i són els següents: 
 
1. Alguns temporals presenten registres qüestionables, ja sigui perquè aquest 

registre presenta un valor d’alçada d’ona significant massa diferenciat de la 
tendència mitja, o bé perquè presenta un estat de mar està associat a un 
període pic proper a la freqüència mínima establerta de 0,05Hz.  

 

     [Eq. 14] 

 
2. Certs temporals comencen o acaben amb valors d’alçada d’ona significant 

considerablement major d’1,50 metres. Segons les consideracions explicades 
anteriorment, un metre i mig és el llindar establert per determinar els 
temporals, i per tant tots els temporals haurien de començar i acabar amb 
valors d’alçada d’ona significant propers a 1,50 metres. Però no sempre és així, 
sinó que en els registres es troben valors inicials i finals bastant superiors a 1,50 
metres, cosa que pot fer pensar que potser falten dades inicials o finals per 
tenir complets aquests temporals.  

 
Per analitzar aquestes dues qüestions s’ha consultat l’arxiu que conté les dades 

espectrals depurades a partir de les quals s’ha treballat: l’arxiu SpeTotDepTor. 
Observant els valors d’aquestes dades d’origen es decidirà com actuar en cadascun 
dels dos casos exposats. El procediment seguit en cadascun dels casos es detalla a 
continuació.      
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6.2.1 Registres d’alçada d’ona significant i període de pic dubtosos 
 
Com ja s’ha introduït anteriorment, s’han trobat temporals que contenen algun 

registre dubtós. Si ens fixem en els valors d’alçada d’ona significant, hi ha registres que 
presenten valors considerablement diferenciats de la tendència mitja, ja sigui perquè 
són pics amb un valor massa elevat o bé amb un valor massa baix. Aquests temporals 
són els següents:  

 
A. Temporal del 25-12-1993 al 26-12-1993. Aquesta tempesta presenta un valor 

d’alçada significant dubtós, tan per l’onatge global com per l’onatge associat a 
les tres direccions principals, ja que es produeix un pic en la corba d’estats de 
mar. En un cert instant del temporal l’alçada d’ona significant pren un valor 
molt més elevat que la tendència mitja, concretament un valor de 4,7 metres 
per l’onatge global, mentre que la resta de registres de l’onatge global no 
sobrepassen de 2,8 metres.  
 

B. Temporal del 18-2-1994 al 19-2-1994. Aquest temporal presenta un registre 
d’alçada d’ona significant amb un valor molt inferior a la resta dels registres 
dels temporals, concretament de 0,96 metres, tot produint un pic inferior que 
s’allunya de la tendència mitja del temporal.  

 
C. Temporal del 2-11-2001 al 3-11-2001. Aquesta tempesta presenta un valor 

d’alçada d’ona significant dubtós, ja que de sobte el registre de l’onatge del 
global i l’associat a les tres direccions principals mostra un pic, de 4,8 metres 
per l’onatge global, mentre que la resta de registres del  global no sobrepassen 
de 2,4 metres.  
 

D. Temporal del 21-2-2002 al 22-2-2002. Aquest temporal també presenta un pic 
en l’alçada d’ona significant que podria ser un registre dubtós i que calgués 
analitzar més detalladament. Concretant, es tracta d’un valor de 5,2 metres 
d’alçada d’ona significant, mentre que la resta de registres del temporal no 
sobrepassen els 2,41 metres.   
 

E. Temporal del 28-3-2002 al 30-3-2002. Aquest temporal, de duració 
considerable, també presenta un pic en l’alçada d’ona significant superior a la 
resta dels registres. Aquest valor és de 4,8 metres, que contrasten amb els 3,4 
metres que no es sobrepassen en cap moment.  
 

F. Temporal del 15-4-2004 al 17-4-2004. Aquesta tempesta és la que presenta un 
valor d’alçada d’ona significant més elevat: 8,9 metres. Però aquest valor no ve 
acompanyat d’altres similars, sinó que és un pic aïllat i que per tant caldrà 
estudiar la seva veracitat tot consultant les dades d’origen dels registres.  
 

G. Temporal del 1-12-2004 al 2-12-2004. Aquest temporal també presenta un 
valor pic d’alçada d’ona significant molt diferenciat de la resta del registre, tan 
per l’onatge global com per totes les tres direccions principals. Aquest pic és de 
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4,8 metres en l’onatge global, mentre que el següent valor més elevat és de 2,2 
metres. Per tant, també caldrà analitzar-lo com a valor dubtós.   
 

H. Temporal del 8-4-2005 al 11-4-2005. Aquesta tempesta també té un registre 
amb un valor d’alçada d’ona significant molt elevat, exactament de 5,6 metres 
enfront els 2,1 metres màxims de la resta del registre. Per tant, aquest registre 
s’estudiarà com a registre dubtós.  

 
  Tots aquests temporals es poden veure representats a la Figura 22, on s’observen 

clarament tots els pics i valors punta comentats.  
 
Els temporals que presenten en període pic (Tp) proper a la freqüència mínima 

establerta de 0,05Hz es troben representats a la Figura 23 i són els següents: 
 
C. Temporal del 2/11/2001 al 3/11/2001. Aquesta temporal, que també presenta 

un valor dubtós en l’alçada d’ona significant, també presenta un valor del 
període pic associat a l’onatge global dubtós. Aquest període pic és de 20 
segons, i per tant és un període pic molt elevat que ens dóna la freqüència 
mínima establerta de 0,05Hz. A més, aquest és un valor aïllat, ja que la resta de 
registres d’aquest temporal no presenten valors de període pic majors de 8,7 
segons. Aquest valor punta del Tp es presenta justament al mateix registre on 
es produeix el valor punta de l’alçada d’ona significant.    
 
Si s’analitzen els registres del període pic associat a l’onatge procedent de 
cadascuna de les tres direccions principals, aquests no presenten cap valor pic 
anòmal.    
 

G. Temporal del 1-12-2004 al 2-12-2004. Aquesta temporal també presenta un 
valor punta en el període pic associat a l’onatge procedent de migjorn de 13,33 
segons. La resta de valors del període pic associat a aquest onatge procedent 
de migjorn no sobrepassen els 7,4 segons, fet que implica que aquest valor 
s’hagi d’estudiar com un registre dubtós. A més, aquest valor punta coincideix 
en el mateix registre on l’alçada d’ona significant també assoleix un valor 
punta.  

 
I. Temporal del 28/02/2005 al 02/03/2005. Aquest temporal presenta un valor 

del període pic associat a l’onatge de llevant i de mestral dubtós. Aquest Tp és 
de 20 segons, i per tant és un període pic molt elevat que ens dóna la 
freqüència mínima establerta de 0,05Hz. A més, no ve acompanyat d’altres 
valors d’aquestes característiques, sinó que és un valor aïllat ja que el valor més 
alt de la resta dels registres és de 10 segons, la meitat del valor dubtós.  
 
En aquest cas, aquest temporal no presenta cap valor dubtós en les alçades 
d’ona significant.   
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A.     B.
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Figura 22: Gràfics d’Hs dels temporals amb registres dubtosos. 
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C.     G. 

 
 

          I. 

 
 

 
 

Figura 23: Gràfics de Tp dels temporals amb registres dubtosos.  

 
En el cas dels valors punta de les alçades d’ona significant, representades a la Figura 

22, s’ha consultat l’arxiu de dades d’origen (SpeTotDepTor). En aquest arxiu s’ha 
comprovat que pels temporals estudiats, excepte pel temporal B, no existeixen 
aquests valors diferenciats i de les alçades d’ona, i per tant, s’arriba a la conclusió que 
aquests valors punta són fruit d’una anomalia en els càlculs i que realment no es 
produïren. El procediment a seguir serà eliminar aquest registres dubtosos ja que es 
consideren erronis.  

 
En canvi, pel temporal B que presenta un pic inferior, es confirma la presència d’una 

baixada de l’alçada d’ona considerable aproximadament a les 3 hores d’haver 
començat el temporal, passant d’un valor del voltant de 2 metres, a un registre proper 
al metre. Per tant, es considera que aquest pic baix és correcte i es manté en el 
registre.    

 
La representació de l’alçada d’ona significant d’aquests temporals, una vegada 

eliminats els registres dubtosos i finalment considerats incorrectes, es pot observar a 
la Figura 24. Cal destacar que en el cas del temporal D es modificarà la duració total 
d’aquest, ja que el registre eliminat és el registre final, provocant aleshores una 
disminució de la duració total del temporal.  

 
Estudiant els valors punta presents en el període pic (Tp) s’arriba a la conclusió que 

són valors equívocs, i conseqüentment, també es procedeix a eliminar aquests 
registres. El resultat final és el representat a la Figura 25.   
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A. 

 
 

C. 

 
 

E. 

 
 

G. 
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D. 
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H. 

 
Figura 24: Gràfics d’Hs dels temporals amb els registres dubtosos eliminats. 
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C. 

 
 

     I. 

G.

 

 

Figura 25: Gràfics de Tp dels temporals amb els registres dubtosos eliminats 

 

Cal assenyalar que els registres eliminats en els temporals C i G pel període pic 
coincideixen amb els registres eliminats del mateix temporal pel cas de l’alçada d’ona 
significant. En canvi, el temporal I no presenta cap valor punta en el registre d’alçada 
d’ona significant, mentre que sí que el presenta en el període pic. Com que s’ elimina 
el registre punta del període pic, també es procedeix a eliminar aquest mateix registre 
de l’alçada d’ona significant, tal i com es mostra a la següent Figura 26.   
 

I.

 
 

I.

 

Figura 26: Gràfics d’Hs del temporal 133 amb i sense el registre dubtós de Tp. 
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6.2.2 Anàlisi dels valors inicials i finals d’alçada d’ona significant 
 

Alguns dels 150 temporals a analitzar comencen i/o acaben amb valors d’alçada 
d’ona significant força elevats, fixant-se en l’onatge global. Sent el llindar de temporal 
un metre i mig, els valors inicials i finals haurien de ser propers a aquest límit, cosa que 
no sempre és així.  

 
Per analitzar aquest fenomen primer de tot s’han detectat quins són els temporals 

que presenten aquesta característica, tot establint com a valors d’inici o final dubtosos 
les alçades d’ona significant majors d’1,85 metres. En total s’han trobat 37 temporals 
que s’hauran d’analitzar més detalladament i que s’enumeren a continuació, 
assenyalant el seu valor inicial i el seu valor final d’alçada d’ona significant.   

 
Taula 18: Llistat dels 37 temporals amb valors inicials i/o finals d’Hs global elevats.  

 

Temporal 
Valor d'Hs inicial 

(m) 
Valor d'Hs 
final (m) 

Temporal del 6-11-1991 al 6-11-1991 1,92 - 

Temporal del 30-03-1992 al 31-3-1992 2,11 - 

Temporal del 2-5-1992 al 3-5-1992 2,05 - 

Temporal del 14-6-1992 al 16-6-1992 2,28 - 

Temporal del 4-12-1992 al 4-12-1992 1,89 - 

Temporal del 3-2-1993 al 4-2-1993 - 2,63 

Temporal del 21-2-1993 al 22-2-1993 2,50 - 

Temporal del 4-7-1993 al 5-7-1993 1,95 - 

Temporal del 12-9-1993 al 13-9-1993 1,91 - 

Temporal del 25-12-1993 al 26-12-1993 1,86 - 

Temporal del 11-1-1994 al 11-1-1994 2,53 - 

Temporal del 28-1-1994 al 28-1-1994 1,86 - 

Temporal del 29-12-1994 al 30-12-1994 - 2,16 

Temporal del 1-1-1995 al 2-1-1995 2,64 - 

Temporal del 9-1-1995 al 11-1-1995 - 2,04 

Temporal del 24-4-1995 al 25-4-1995 1,92 - 

Temporal del 14-12-1995 al 15-12-1995 - 3,13 

Temporal del 20-2-1996 al 20-2-1996 2,10 - 

Temporal del 11-11-1996 al 12-11-1996 2,12 - 

Temporal del 20-4-1997 al 21-4-1997 1,98 - 

Temporal del 21-4-1997 al 22-4-1997 1,85 - 

Temporal del 7-5-1997 al 8-5-1997 2,09 - 

Temporal del 13-5-1997 al 13-5-1997 1,96 - 

Temporal del 8-4-2001 al 9-4-2001 2,35 - 

Temporal del 10-4-2001 al 11-4-2001 2,15 - 

Temporal del 9-11-2001 al 12-11-2001 2,03 - 

Temporal del 13-11-2001 al 17-11-2001 1,98 - 

Temporal del 28-3-2002 al 30-3-2002 - 1,91 

Temporal del 11-4-2002 al 13-4-2002 - 1,95 

Temporal del 15-4-2004 al 17-4-2004 2,14 - 
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Temporal del 3-9-2004 al 4-9-2004 1,94 - 

Temporal del 20-12-2004 al 21-12-2004 1,92 - 

Temporal del 29-1-2005 al 30-1-2005 1,99 - 

Temporal del 14-11-2005 al 15-11-2005 2,26 - 

Temporal del 28-1-2006 al 28-1-2006 1,88 - 

Temporal del 19-2-2006 al 19-2-2006 1,90 2,01 

Temporal del 30-8-2006 al 30-8-2006 2,10 - 

 
Analitzant els temporals que es presenten a la Taula 18 i els seus valors inicials i finals 

d’alçada d’ona significant s’observen dues característiques bàsiques: 
 

•••• Nou d’aquests 37 temporals comencen o acaben (segons el cas) amb el valor 
màxim d’alçada d’ona significant. Són els temporals assenyalats en vermell a la 
Taula 18.  
 

•••• La resta de temporals, tot i començar o acabar amb valors d’alçada d’ona 
significant bastant elevats, presenten el seu màxim enmig del temporal. Alguns 
d’aquests temporals tenen una notable tendència ascendent o descendent 
(segons el cas).     

 
A continuació es mostren dues figures on es representen dos dels temporals 

analitzats. 
 

 
 

Figura 27: Representació d’un temporal que finalitza amb l’alçada d’ona significant màxima.  

 

 
 

Figura 28: Representació d’un temporal que comença amb un valor  
d’alçada d’ona significant superior als 2 metres. 
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La Figura 27 mostra un temporal que acaba amb l’alçada d’ona significant màxima del 
temporal en qüestió. I la Figura 28 mostra un temporal que comença amb un valor 
d’alçada d’ona significant pel global superior als 2 metres, produint-se el màxim unes 
15 hores més tard. En aquest temporal es pot observar una certa tendència 
descendent més forta que l’ascendent.  

 
Per estudiar més detalladament aquests temporals, i saber el perquè d’aquests 

valors inicials i finals elevats, s’ha consultat l’arxiu SpeTotDepTor que conté les dades 
d’origen, anteriors al tractament realitzat ja explicat. Primer de tot s’han identificat els 
temporals estudiats en aquestes dades inicials, i posteriorment s’ha procedit a 
analitzar-los tot comparant-los amb les dades finals que es disposen.  

 
D’aquest estudi s’han extret tres conductes que es van repetint en aquests 

temporals analitzats. Aquests pautes de comportament són les següents:  
 

1. El primer registre que en l’arxiu SpeTotDepTor d’aquest temporal és un valor 
elevat, i per tant es pot concloure que el temporal començà de sobte.   
 

2. Alguns d’aquests valors inicials o finals elevats es deuen a que les boies 
interromperen el registre, ja que abans o després d’aquests valors inicials o 
finals elevats hi ha dies sense cap registre, i fins i tot mesos en algun cas. En 
aquest cas es pot plantejar la possibilitat de que aquest truncament de dades 
sigui degut a un error en la presa de dades que provoca un buit en els registres.   

 

3. En la resta de casos, a l’arxiu SpeTotDepTor s’observa un creixement o 
decreixement progressiu de l’alçada d’ona, cosa que pot significar que l’error es 
troba en el procés seguit per determinar el principi i el final del temporal.     
 

Una vegada estudiats i analitzats els motius pels quals es produeixen aquests valors 
inicials i finals elevats s’arriba a la conclusió que en cap cas hi ha realment un error 
greu en les dades, sinó que són situacions fortuïtes i molt comuns, impossibles d’evitar 
quan es treballa amb dades reals.   

 
Per aquest motiu es decideix continuar treballant amb els 37 temporals,fent 

especial atenció als casos en què aquest valor es converteix en el màxim del temporal. 
Aquests temporals s’hauran de tractar de manera especial en l’estudi de les pautes de 
comportament ja que són temporals que tan sols tenen creixement o decreixement, i 
per tant s’hauran de diferenciar de la resta.  

 
 

6.3 Dades d’anàlisi 
 

6.3.1 Definició dels paràmetres bàsics d’un temporal 
 
Una vegada realitzat l’estudi particular de cadascun dels temporals, es procedeix a 

seleccionar les dades d’anàlisi que s’utilitzaran en els posteriors apartats per estudiar 
els pendents i les formes dels temporals enregistrats per la boia del Cap de Tortosa.  
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Un temporal està format per una pujada i una baixada, tal i com es pot observar a 
totes les figures d’alçada d’ona significant – duració del temporal representades fins 
aquest moment. La pujada i la baixada d’un mateix temporal estan separades per un 
punt d’inflexió, que s’anomena alçada d’ona significant màxima (Hs,max) i és el punt més 
elevat d’alçada d’ona significant que assoleix el temporal. Així doncs, aquest punt 
d’alçada d’ona màxima és el valor més singular i més significatiu de cada temporal, i el 
que marcarà moltes de les característiques del pendent i de la forma d’aquest. Per 
aquest motiu en el punt 6.2 s’ha realitzat un estudi exhaustiu dels valors punta de 
l’alçada d’ona significant i s’han eliminat el registres considerats erronis.    

 
Aquesta alçada d’ona màxima significant es produeix en un determinat registre de 

l’alçada d’ona significant, i per tant, està associada a un determinat instant de temps, 
que s’anomenarà t(Hs,max). El moment en què es produeix el màxim de l’alçada d’ona 
significant també és un paràmetre important, i caracteritzarà el comportament del 
temporal. A continuació es representa un temporal, a tall d’exemple, on es poden 
observar clarament els paràmetres definits: 

  

 
 

Figura 29: Representació de l’Hs,max i  del t(Hs,max) de l’onatge global associat a un temporal. 

 
En aquesta Figura 29 es representen els paràmetres Hs,max i t(Hs,max) per l’onatge 

global. Per  l’onatge en els temporals associat a les tres direccions principals de llevant, 
migjorn i mestral també és necessari definir aquests paràmetres. Els criteris seguits en 
el cas de l’estudi de les direccions són els següents: 

 
1. L’estudi realitzat per l’onatge global i direccional és un estudi teòric que tracta 

l’onatge de cadascuna de les direccions com a independent de l’onatge global. 
 

2. Així doncs, l’alçada d’ona màxima significant de cadascuna de les direccions pot 
no produir-se en el mateix registre que la màxima de l’onatge global. Es 
prendrà com alçada d’ona màxima per cadascuna de les direccions la màxima 
de les alçades d’ona significant corresponents a la direcció estudiada en cada 
cas, sigui o no sigui coincident amb l’alçada d’ona màxima del global.    
 

3. L’instant de temps en què es produeix aquesta alçada d’ona màxima significant 
també pot ser diferent en cada cas.    
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 Continuant amb el mateix exemple anterior, si es representen les tres direccions 
principals de llevant, migjorn i mestral, les alçades d’ona significant màxima en cada 
direcció són les següents:   

 

 
 
Figura 30: Representació de l’Hs,max de l’onatge global i de les tres direccions principals 

associades a un temporal. 

 
Com es pot observar i tal i com ja s’ha comentat anteriorment, pot ser que les 

alçades d’ona significant màxima per un mateix temporal coincideixin en l’instant de 
temps amb l’onatge global, com és el cas de l’onatge associat a llevant, o que en canvi, 
es produeixin en altres instants de temps independentment de l’evolució del global, 
com és el cas dels onatges associats a migjorn i a mestral.  

 
Estudis realitzats i exposats en posteriors capítols mostraran com aquestes 

coincidències amb els registres de l’onatge de global i llevant són més freqüents que 
amb els onatges de migjorn i mestral, tal i com succeeix en aquest exemple mostrat. El 
temporal representat a la Figura 30 també mostra clarament una característica força 
comú en tots els temporals i que s’estudiarà més detalladament en el següent capítol: 
els majors valors d’alçada d’ona significant de l’onatge de llevant i els menors valors 
per l’onatge associat a les direccions de migjorn i mestral. Aquest fet també 
condicionarà les característiques d’aquestes dues direccions que tenen associats 
onatges menys importants.    

 
Finalment, l’últim paràmetre considerat essencial en tots els temporals és la duració 

d’aquest. La duració es considera un paràmetre important i determinant en cada 
temporal perquè pot estar relacionat amb la potència del temporal, i per tant, 
determinar el seu comportament. Inicialment, sembla que la duració d’un temporal 
pugui estar relacionada amb la forma d’aquest, amb el seu perfil i els pendents, cosa 
que es comprovarà en anàlisis posteriors. Segons les dades enregistrades aquesta 
duració es mou en un ampli rang de valors. Com s’ha definit anteriorment, la duració 
total (Dt) d’un temporal és el temps durant el qual l’alçada d’ona significant escalar és 
major d’un metre i mig, a més de complir altres criteris abans exposats. Al ser un 
estudi teòric, quan es tracta l’onatge sectorialment es manté aquesta duració total del 
temporal, considerant com a tal, tots els valors associats a les direccions mentre en 
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l’onatge global es produeixi temporal. Així doncs, els temporals estudiats 
sectorialment sovint presenten valors menors del metre i mig exigit a l’onatge global. 

 
Resumint, els tres paràmetres bàsics que defineixen tot temporal són: 
 

1. L’alçada d’ona significant màxima: Hs,max. 
2. L’instant de temps en què es produeix: t(Hs,max). 
3. La duració total del temporal: Dt.  

 
La duració total del temporal serà la mateixa per l’onatge global i per les tres 

direccions estudiades, mentre que l’Hs,max i el t(Hs,max) dependrà de la direcció 
estudiada. A l’annex I es mostren les taules amb els valors d’aquests tres paràmetres 
de cadascun dels 150 temporals analitzats, tan per l’onatge global com per les 
direccions de llevant, migjorn i mestral.   

 
6.3.2 Evolució anual de l’alçada d’ona significant màxima 
 
Definida l’alçada d’ona significant màxima, a continuació s’estudiarà la seva 

evolució anual, tal i com abans s’ha estudiat l’evolució anual de la durada dels 
temporals. També s’analitzarà l’evolució anual de l’Hs,max per cada direcció principal, ja 
que per cadascun del 150 temporals cada direcció té una Hs,max pròpia. Assenyalar que 
s’ha omès el temporal de l’any 1991, ja que al ser un sol temporal aquest promig anual 
mancaria de valor i no seria significatiu. 

 
Taula 19: Promig anual de l’Hs,max dels temporals enregistrats i analitzables de la boia del Cap de Tortosa. 

Pel global i per les tres direccions principals. 

 

Any 
Promig anual de l’Hs,max (metres) 

GLOBAL LLEVANT MIGJORN MESTRAL 

1991 - - - - 

1992 2,51 1,46 0,65 0,96 

1993 2,22 1,20 0,60 0,87 

1994 2,18 0,97 0,48 1,09 

1995 2,38 1,07 0,64 1,26 

1996 2,31 1,20 0,64 0,93 

1997 2,59 1,84 0,44 0,74 

1998 - - - - 

1999 - - - - 

2000 - - - - 

2001 2,86 1,59 0,65 1,30 

2002 2,93 2,31 0,67 1,12 

2003 - - - - 

2004 2,57 1,59 0,78 1,10 

2005 2,11 1,21 0,39 1,13 

2006 2,39 1,53 0,53 0,83 

PROMIG 2,46 metres 1,45 metres 0,59 metres 1,03 metres 

 
Segons mostra aquesta taula el promig de l’Hs,max pren el seu major valor per 

l’onatge global, seguit de la direcció de llevant, de mestral i per últim de migjorn.  
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Figura 31: Evolució anual del promig anual d’Hs,max dels temporals enregistrats i analitzables de la boia del Cap de Tortosa. Pel global i per les tres direccions principals. 
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Com es mostra a la Figura 31 si s’aproxima linealment la tendència de l’alçada d’ona 
màxima promig anual, en tots els casos, excepte el de migjorn, s’observa una certa 
tendència creixent, més accentuada en el cas de llevant. En canvi, pel migjorn la 
inclinació és lleugerament decreixent, però de manera gairebé imperceptible, i per 
tant es podria considerar que es manté constant.    

 
6.3.3 Relació entre l’alçada d’ona significant màxima i el període pic 
 
El període pic (Tp) és el paràmetre definit a l'[Eq 6]. A continuació es realitzarà un 

anàlisi de la relació entre l’alçada d’ona significant màxima (Hs,max) i el període pic 
corresponent a aquest punt d’alçada d’ona màxima (Tp(Hs,max)). També es podria 
treballar amb el període mig (Tz), ja que no existeix cap conveni establert al respecte, 
però utilitzant el període pic s’obtenen resultats més conservadors i per tant més del 
costat de la seguretat.  A l’annex I es troben les taules on s’indiquen el valor del Tp de 
cada alçada d’ona significant màxima, per cadascun dels temporals i tan per l’onatge 
global com per cadascuna de les tres direccions principals.  

 
Representant la relació entre l’alçada d’ona màxima (Hs,max) i el període pic (Tp) 

corresponent a aquesta, s’obté un núvol de punts, del qual es pot obtenir una funció. 
Aquest núvol de punts també es pot limitar entre paràboles, ja que si es considera un 
peralt constant s’obté la següent relació entre l’alçada d’ona i el període pic: 

 

     [Eq. 15] 

 
 Per tant, aquestes paràboles dependran del peralt de les onades. Normalment 

aquest peralt està comprès entre els valors 0,02 i 0,04. Quan les ones assoleixen un 
determinat peralt, anomenat peralt crític, esdevenen inestables i entren en ruptura, 
disminuint la seva energia. Miche (Miche, 1944) estableix empíricament un límit de 
peralt, l’expressió del qual és:  

              

        [Eq. 16] 

 
Cal tenir en compte que el criteri de Miche s’estableix per una ona individual, 

mentre que a la pràctica s’utilitzen paràmetres estadístics d’estats de mar, i per tant, al 
tractar-se de conceptes diferents,  és possible que algun punt superi aquest peralt límit 
establert.  

 
A continuació s’estudiarà aquesta relació entre l’ Hs,max i el Tp tan per l’onatge global 

com per cadascun dels onatges de les tres direccions principals: llevant, migjorn i 
mestral.  

 
GLOBAL 

 
Representant la relació entre l’alçada d’ona màxima (Hs,max) i el període pic (Tp) 

corresponent a aquesta, s’obté el núvol de punt que es pot observar a la Figura 32. En 
aquest gràfic també es representa la paràbola donada pel peralt crític establert per 
Miche (Miche, 1994). 



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

60 
 

 
 

Figura 32: Relació entre l’Hs,max i el Tp(Hsmax) i el límit de peralt proposat  
per Miche (Miche, 1944) (GLOBAL). 

 
Com es pot observar, la majoria de punts es mantenen per sota del peralt límit 

establert. El núvol de punts es reparteix tot presentant una gran variabilitat de 
situacions, sense observar una tendència clara.  

 
A la següent Figura 33 es representa la relació entre l’Hs,max i el Tp

2(Hsmax), de tal 
manera que es pretén trobar una línia de tendència que estableixi la relació entre 
l’alçada d’ona màxima i el període pic corresponent a aquesta alçada d’ona màxima.        
 

 
 

Figura 33: Relació entre l’Hs,max i el Tp
2(Hsmax) i ajust  del peralt (GLOBAL). 

 
Tal i com succeeix a la Figura 32 el resultat per l’onatge global és un núvol de punts 

sense una tendència clara, i per tant aquest ajust del peralt no té un valor significatiu. 
Tot i això es pot comprovar com el peralt es troba entre els valors abans assenyalats.  

 
A continuació es procedirà a estudiar aquesta relació pels onatges associats a les 

direccions principals de llevant, migjorn i mestral, per tal de comprovar si es manté 
aquesta variabilitat de situacions, o bé si s’aconsegueix establir una tendència clara en 
la relació d’aquests dos paràmetres.   
 
LLEVANT 
 

Per l’onatge dels temporals corresponent a la direcció de llevant es representa la 
relació entre l’alçada d’ona màxima significant (Hs,max) corresponent a la direcció de 
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llevant i el període pic (Tp) anàleg a aquesta d’alçada d’ona màxima per la direcció de 
llevant. A la Figura 34 es pot observar el núvol de punts corresponents a aquesta 
direcció, juntament amb la paràbola donada pel peralt crític establert per Miche 
(Miche, 1944). 

    

 
 

Figura 34: Relació entre l’Hs,max i el Tp(Hsmax) i el límit de peralt proposat  
per Miche (Miche, 1944)  (LLEVANT). 

 

Igual que en el cas de l’onatge global s’observa una gran dispersió en el núvol de 
punts. En aquest cas, tan sols un punt sobrepassa el valor del peralt límit, estant la 
resta força allunyats d’aquest límit.    
 

Per tant, com es pot observar a la Figura 35, la relació entre l’Hs,max i el Tp
2(Hsmax) no 

ens dóna una tendència clara que ens permeti determinar el peralt, tot i que el valor 
de l’ajust també es troba dins del rang de valors donat.  
 

 
 

Figura 35: Relació entre l’Hs,max i el Tp
2(Hsmax) i ajust  del peralt (LLEVANT). 

 

MIGJORN 
 

Pel cas de l’onatge dels temporals associat a la direcció de migjorn es segueix el 
mateix procediment. Es representa la relació entre l’alçada d’ona màxima significant 
(Hs,max) corresponent a la direcció de migjorn i el període pic (Tp) anàleg a aquesta 
d’alçada d’ona màxima per aquesta direcció de migjorn. A la següent Figura 36 es pot 
contemplar el núvol de punts per la direcció de migjorn, juntament amb la paràbola 
donada pel peralt crític establert per Miche (Miche, 1944). 
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Figura 36: Relació entre l’Hs,max i el Tp(Hsmax) i el límit de peralt proposat  
per Miche (Miche, 1944)  (MIGJORN). 

 

En aquest cas es pot concloure que els valors d’alçada d’ona significant màxima són 
menors que per la direcció de llevant per un determinat període pic, de tal manera que 
els punts es concentren més en la part inferior del gràfic. Igual que en els casos 
anteriors el núvol de punts queda acotat per aquest límit de peralt, exceptuant casos 
puntuals.  

 
Aquesta major presència de valors petits d’alçada d’ona significant comporta una 

disminució del valor d’ajust del peralt, tot i que continua sent un ajust no gaire 
significatiu degut a la gran dispersió dels punts, com es pot veure a la Figura 37.  

 

 
 

Figura 37: Relació entre l’Hs,max i el Tp
2(Hsmax) i ajust  del peralt (MIGJORN). 

 
MESTRAL 

 
Per últim, es representa la relació entre l’alçada d’ona màxima significant (Hs,max) 

corresponent a la direcció de mestral i el període pic (Tp) anàleg a aquesta d’alçada 
d’ona màxima per aquesta direcció. A la següent Figura 38 es representa aquesta 
relació, juntament amb la paràbola donada pel peralt crític establert per Miche (Miche, 

1944). 
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Figura 38: Relació entre l’Hs,max i el Tp(Hsmax) i el límit de peralt proposat  
per Miche (Miche, 1944)   (MESTRAL). 

 
En aquesta ocasió, la direcció de mestral presenta dues tendències clares. Una està 

formada per valors d’alçada d’ona significant molt petits i està molt allunyada de la 
paràbola determinada per Miche (Miche, 1944), donant com a resultat una tendència 
gairebé horitzontal que no proporciona informació significativa en la relació entre 
l’Hs,max i el Tp. En canvi l’altra tendència està formada per valors propers al límit de 
peralt i que segueixen la seva forma, tot donant com a resultat una clara relació entre 
l’Hs,max i el Tp.  

 
De les dues tendències, la que dóna més informació sobre la relació entre l’Hs,max i el 

Tp és la de valors d’Hs,max més elevats, i per tant, és la tendència que es representa a la 
Figura 39. En aquest gràfic es mostra la relació entre l’Hs,max i el Tp

2 i es pot observar que 
aquests valors conformen una certa tendència lineal amb menys dispersió que en els 
anteriors casos.  

 

 
 

Figura 39: Relació entre l’Hs,max i el Tp
2(Hsmax) i ajust  del peralt (MESTRAL). 

 
En aquesta ocasió el valor del peralt, menor que el límit proposat, és més 

significatiu que els anteriors, on el núvol de punts presentava molta variabilitat.  
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6.4 Clima extremal direccional 
 
Les dades obtingudes de la boia direccional del Cap de Tortosa permeten definir 

l’onatge segons la seva alçada d’ona, el seu període i la seva direcció. Si es tinguessin 
suficients dades corresponents a registres instrumentals direccionals, el primer pas per 
estudiar el clima extremal direccional seria obtenir les probabilitats condicionals que 
indiquen la probabilitat de no excedència per cada nivell de la variable extremal, 
condicionada a que el temporal tingui la direcció considerada:  . 

 
Aleshores, el següent pas seria multiplicar aquestes probabilitats obtingudes 

d’aquests règims de temporals per la freqüència de presentació de la direcció 
corresponent:  

 
    [Eq. 17] 

 
En la majoria de casos, però, aquest procediment no és el més comunament 

utilitzat, ja que es tenen registres de dades instrumentals curts i per tant pocs valors 
extremals de qualitat, cosa que encara s’accentua més quan es necessita treballar amb 
dades direccionals. Per aquests motius, per determinar els règims extremals 
direccionals en aquests casos es treballa amb uns coeficients de direccionalitat que 
s’apliquen al règim escalar dels temporals, tal i com proposa la R.O.M. 0.3-91 
(Dirección General de Puertos, 1992).  

 
Aquesta metodologia proposada a la R.O.M. 0.3-91 es basa en suposar que totes les 

direccions segueixen la mateixa funció de distribució que la determinada per la boia, 
multiplicant els valors de Hs, obtinguts per aquesta, per un coeficient de direccionalitat 
kα. Aquest coeficient reflexa la intensitat proporcional de l’onatge que incideix per 
cada sector. Per calcular aquests coeficients kα  es segueixen els següents passos:  

 
1. Per cada règim d’onatge direccional (clima mig d’un sector d’incidència) s’obté 

un valor d’alçada d’ona Hα, calculat com el promig dels valors d’alçada d’ona 
associats a les probabilitats de no excedència P=0,99 i P=0,999. Per tant, 
aquesta alçada d’ona es defineix com: 

 

   �,��,������ �,���,������    [Eq. 18] 

 
2. Seguidament es defineix el coeficient kα  associat a un sector d’incidència com el 

quocient entre Hα  de cada sector i el valor màxim dels Hα  obtinguts.  
 

    �,������

�,������
    [Eq. 19] 

   
Finalment, el coeficient de direccionalitat Kα s’aplica de la següent manera:  
 

          [Eq. 20] 
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A la mateixa R.O.M. 0.3-91 vénen definits alguns coeficients Kα de diverses zones de 
la península ibèrica, extrets segons dades visuals. A continuació es presenten els 
coeficients corresponents al litoral català.   

 

     
 

Figura 40: Direccions significatives i coeficients de direccionalitat del litoral català segons la R.O.M. 
0.3-91 (Dirección General de Puertos, 1992). 

 
Aquests coeficients de direccionalitat s’utilitzen pel litoral català en general i per 

tant, considerant unes direccions significatives generals, que poden coincidir o no amb 
les direccions significatives de la zona d’estudi. En el cas del Cap de Tortosa les 
direccions efectives són llevant (E), migjorn (S) i mestral (NW). Com es pot observar a 
la Figura 40 la R.O.M. 0.3-91 no dóna cap coeficient de direccionalitat per la direcció de 
mestral, ja que aquesta direcció no és una de les direccions considerades significatives 
pel litoral català en general. Per les direccions de llevant i migjorn els coeficients de 
direccionalitat són: 

 

•   

•  

 
En aquest apartat es realitzarà un estudi d’aquests coeficients de direccionalitat 

donats per la R.O.M. 0.3-91. Les dades que es disposen de la boia direccional del Cap 
de Tortosa són dades que permeten extreure informació sectorial, tal i com s’ha anat 
explicant fins ara, i per tant, com que es tenen valors extremals tan per l’onatge global 
com per cadascuna de les tres direccions principals, es poden obtenir funcions de 
distribució que ajustin el clima extremal tan per l’onatge global com per l’onatge 
associat a les direccions de llevant, migjorn i mestral. A partir d’aquestes funcions de 
distribució direccionals es podran extreure alçades d’ona significant de càlcul, 
associades a un cert període de retorn, que es podran comparar amb les alçades d’ona 
significant de càlcul obtingudes a partir dels coeficients de direccionalitat. D’aquesta 
manera es podrà observar si aquests coeficients de direccionalitat donats per la R.O.M. 
0.3-91 disten molt o no dels resultats obtinguts amb les funcions de distribució 
direccionals i si, com seria d’esperar, donen valors pel costat de la seguretat, és a dir, 
alçades d’ona significant de càlcul majors.     
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6.4.1 Obtenció de les funcions de distribució 
 
Obtingut el valors de l’alçada d’ona significant màxima de cada temporal, tan 

escalar com sectorial, es pot plantejar la possibilitat d’ajustar una funció de distribució 
de probabilitat de no excedència a les dades seleccionades.  

 
Al tractar-se d’un anàlisi extremal els valors a ajustar han de ser dades extremals, i 

per aquest motiu tan sols s’utilitzaran alçades d’ona màxima significant majors de 1,50 
metres, tan per l’onatge global com per l’onatge sectorial. En el cas del global les 150 
alçades d’ona màxima corresponents als 150 temporals seran majors d’1,50 metres, ja 
que és condició sinequànum imposada pel fet de ser considerat temporal. En canvi, pel 
que fa a les alçades d’ona màxima significant per les tres direccions estudiades, no 
sempre són majors d’1,50 metres, i per tant caldrà fer una selecció de dades i utilitzar 
tan sols les que compleixin la condició esmentada.        

 
Valors extremals d’Hs,max ≥ 1,50 metres. 

 
Existeixen vàries funcions de distribució, entre les quals es troben les que 

teòricament ajusten millor els valors extrems, com són la Weibull, la Gumbel 
(Asímptota I) i la Frechet (Asímptota II). A la següent taula es mostren les seves 
funcions de distribució i de densitat, així com el camp de definició dels paràmetres. 

 
Taula 20: Funcions de distribució i funcions de de densitat pel clima extremal. 

 

Distribució Funció de distribució Funció de densitat 

Camp de 
definició 

x A B 

Weibull 

  
≥A >Xmin >0 

Gumbel 
(A.I) 

  
- - >0 

Frechet 
(A.II) 

  

≥0 - >0 

 
El paràmetre x representa l’esdeveniment d’alçada d’ona, que en aquest cas es 

tracta de l’alçada d’ona significant màxima (Hs,max).   
 
Després d’haver utilitzat aquestes tres funcions de distribució per extrems per 

ajustar sèries reals de dades de diferents zones, es va concloure que les funcions de 
Weibull i les de Gumbel són les que donen uns millors ajustos (Burcharth et al., 1999).  

   
En aquest cas es realitzarà l’ajust de les dades utilitzant el programa ESTONES.FOR 

desenvolupat en la tesina d’especialitat de David Vergés (Vergés, 1995). Aquest 
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programa ajusta diverses funcions de distribució amb diversos mètodes d’ajust, tot 
donant com a resultat final la funció que millor s’ajusta a les dades d’entrada.  

 
En aquest cas es procedirà a utilitzar la funció de distribució de Weibull, que pot ser 

ajustada mitjançant diversos mètodes d’ajust:   
 
1. Mètode d’ajust de mínims quadrats. Aquest ajust es pot realitzar mitjançant 

diverses fórmules.   
2. Mètode dels moments. 
3. Mètode de la màxima verosimilitud.  

 
De tots aquests mètodes d’ajust s’escollirà el que millor ajusti la funció de 

distribució en cada cas, i per tant, el que doni una major verosimilitud. Aquest 
procediment es seguirà tan per l’onatge global com per l’onatge associat a cadascuna 
de les direccions principals: llevant, migjorn  i mestral. 

 
Per ajustar una funció de distribució cal conèixer el paràmetre , que és el número 

de temporals mig a l’any i per tant es defineix com: 
 

         [Eq. 21] 

 
Sent  el número de temporals i  el número d’anys que cobreix la mostra. El 

número de temporals dependrà de si es tracta dels temporals associats a l’onatge 
global o dels associats a l’onatge d’alguna de les tres direccions principals, ja que com 
s’ha explicat anteriorment tan sols s’utilitzaran les alçades d’ona màxima que superin 
els 1,5 metres d’alçada, perquè es tracta d’ajustar valors extremals. En canvi el número 
d’anys  que cobreix la mostra és el mateix en tots els casos. Aquest període de temps 
es calcula com el període en el qual es disposen d’arxius bruts ( o dades en temps real), 
a partir del qual s’han extret els 150 temporals amb els quals es realitza aquest estudi. 
Realitzant aquest càlcul, s’obté un període de 8,67 anys.     

 
GLOBAL 
 

L’onatge global i escalar consta de 150 valors d’Hs,max majors d’un metre i mig, 
corresponents als màxims de cadascun dels 150 temporals. Aquests valors d’Hs,max es 
mouen entre el següent rang de valors:  

Hs,max major = 5,34 metres 
Hs,max menor = 1,61 metres 
 

Utilitzant el programa ESTONES.FOR s’arriba al següent ajust:  
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Figura 41: Ajust de la funció de distribució de Weibull i bandes de confiança del 90% (GLOBAL). 

 

• Nivell de significació: 0,282 

• Màxima diferencia: 0,065 

• Verosimilitud     10,994 
 
Com es pot observar a l’anterior figura, el millor ajust de la funció de distribució de 

Weibull és mitjançant el mètode de mínims quadrats, amb la fórmula de Petrauskas 

and Aagaard. Tot i això, la verosimilitud aconseguida està per sota del valor òptim, 

comprès entre 15 i 20.  Com també es pot veure a la figura el valor de l’alçada d’ona 

significant es va estabilitzant a mesura que augmenta el període de retorn, cosa que 

pot donar una idea del tipus d’onatge existent a la zona, que no presenta alçades 

d’ona significants tan elevades com es poden donar en altres mars més energètics. A 

més l’amplitud de les bandes de confiança és força elevada, cosa coherent ja que es 

treballa amb una base de dades força reduïda.    

El valors dels tres paràmetres de la funció de distribució Weibull són: 
 

Taula 21: Valors dels tres paràmetres de la funció de distribució Weibull (GLOBAL) 

 

GLOBAL 
A 1,72 

B 0,69 

C 1,07 

 
LLEVANT 

 
L’onatge de llevant consta de 67 valors d’Hs,max majors d’un metre i mig. Aquests 

valors d’Hs,max es mouen entre el següent rang de valors:  
 

Hs,max major = 3,94 metres 
Hs,max menor = 1,50 metres 

 
Utilitzant el programa ESTONES.FOR s’arriba al següent ajust:  
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Figura 42: Ajust de la funció de distribució de Weibull i bandes de confiança del 90% (LLEVANT). 

 

• Nivell de significació: 0,554 

• Màxima diferencia: 0,064 

• Verosimilitud: 9,861      
 

Com es pot observar a la Figura 45 el millor ajust de la funció de distribució de 
Weibull és mitjançant el mètode de mínims quadrats, amb la fórmula de Weibull. En 
aquest cas la verosimilitud aconseguida és més petita que l’anterior, i per tant 
continua sent inferior al valor òptim, comprès entre 15 i 20. Aquest valor de la 
verosimilitud i la gran amplada de la banda de confiança superior són un reflex de les 
poques dades amb les quals es treballa.  

 
Com també es pot veure a la figura, el valor de l’alçada d’ona significant es va 

estabilitzant a mesura que augmenta el període de retorn, ja que, com s’ha dit, 
l’onatge existent a la zona no presenta alçades d’ona significants tan elevades com es 
poden donar en altres mars més energètics.  

 
El valors dels tres paràmetres de la funció de distribució Weibull són: 
 

Taula 22: Valors dels tres paràmetres de la funció de distribució Weibull (LLEVANT) 

 

LLEVANT 
A 1,42 

B 0,84 

C 1,22 

 

MIGJORN 
 

L’onatge de migjorn consta de tan sols 14 valors d’Hs,max majors d’un metre i mig. 
Aquests valors d’Hs,max es mouen entre el següent rang de valors:  
 
Hs,max major = 2,83 metres 
Hs,max menor = 1,55 metres 
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En aquest cas el valor de l’  és força més petit que en els casos de 
global i de llevant.  
 

Utilitzant el programa ESTONES.FOR s’arriba al següent ajust:  
 

 
 

Figura 43: Ajust de la funció de distribució de Weibull i bandes de confiança del 90% (MIGJORN). 

 

• Nivell de significació: 0,157 

• Màxima diferencia: 0,246 

• Verosimilitud: 2,295      
 

S’observa a la Figura 45 que el millor ajust de la funció de distribució de Weibull és 
mitjançant el mètode de mínims quadrats, amb la fórmula de Goda. La verosimilitud 
aconseguida en aquest cas és molt petita, fruït de que tan sols es disposa de 14 dades 
a ajustar. També la banda de confiança superior s’allunya força de la funció ajustada, 
donant un elevat interval d’incertesa. Com passava en els anteriors casos el valor de 
l’alçada d’ona significant es va estabilitzant a mesura que augmenta el període de 
retorn, estabilitzant-se en aquest cas en valors d’alçada d’ona significant menors que 
en els casos anteriors.  

 
El valors dels tres paràmetres de la funció de distribució Weibull són: 
 

Taula 23: Valors dels tres paràmetres de la funció de distribució Weibull (MIGJORN). 

 

MIGJORN 
A 1,63 

B 0,15 

C 0,61 

 
MESTRAL 
 

L’onatge de mestral consta de 48 valors d’Hs,max majors d’un metre i mig. Aquests 
valors d’Hs,max es mouen entre el següent rang de valors:  
 
Hs,max major = 2,45 metres 
Hs,max menor = 1,50 metres 
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Utilitzant el programa ESTONES.FOR no s’arriba a ajustar cap funció de distribució 
Weibull. Aquesta absència d’ajust d’una funció de distribució tipus Weibull pot ser 
deguda a una falta de valors extrems, ja que cal observar que l’  és de 
2,45 metres, el menor valor de tots els vistos fins ara, cosa que pot provocar, com en 
aquest cas, que no es pugui ajustar cap funció de distribució.     
 
RESUM DE RESULTATS 

 
La següent taula resumeix les tres funcions de distribució de les alçades d’ona 

màxima de cada temporal trobades, per l’onatge global i per dues de les direccions 
principals: llevant i migjorn.   
 

Taula 24: Funcions de distribució per l’onatge global, de llevant i de migjorn.  

 

Onatge Funció de Distribució 

Global  

Llevant  

Migjorn  

 

Per definició es sap que:  
 

  [Eq. 22] 
 

  [Eq. 23] 
 

6.4.2 Concepte de període de retorn 
 
El període de retorn ( ) associat a l’alçada de retorn  és el número d’anys que en 

promig transcorren entre temporals que superen un cert valor d’alçada significant .  

La relació entre el període de retorn i la probabilitat de no excedència  ve 

donada per la següent equació: 
 

  [Eq. 24] 

  [Eq. 25] 

 

6.4.3 Càlcul de l’alçada d’ona significant de càlcul i anàlisi comparatiu 
amb els coeficients de direccionalitat. 

 
A continuació es procedirà a calcular l’alçada d’ona significant de càlcul segons 

diversos períodes de retorn, tan per l’onatge global com per direccional. Donat un cert 
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període de retorn i conegut el paràmetre  tan per l’onatge global com el direccional, 
la probabilitat de no excedència en cada cas és la que es mostra a la següent taula:  

 
Taula 25: Probabilitat de no excedència  

 

�,���  Nt λ 
Període de retorn 

 5 10 50 100 150 200 500 

Global 150 17,30 0,9884 0,9942 0,9988 0,9994 0,9996 0,9997 0,9999 

Llevant 67 7,73 0,9741 0,9871 0,9974 0,9987 0,9991 0,9994 0,9997 

Migjorn 14 1,61 0,8758 0,9379 0,9876 0,9938 0,9958 0,9969 0,9988 

Mestral 48 5,54 0,9639 0,9819 0,9964 0,9982 0,9988 0,9991 0,9996 

 
Conegut el valor de la probabilitat de no excedència, aplicant les funcions de 

distribució que es mostren a la Taula 24 es pot trobar l’alçada d’ona significant de càlcul 
pel cas de l’onatge global, de llevant i de migjorn (recordar que en el cas de l’onatge de 
mestral no s’ha ajustat cap funció de distribució de Weibull i per tant no es realitzaran 
aquests càlculs).  

 
Per les direccions de llevant i de migjorn també es pot trobar l’alçada d’ona 

significant de càlcul utilitzant els coeficients de direccionalitat, tot multiplicant-los per 
l’alçada d’ona de càlcul del global, tal i com es mostra a l’[Eq.20].  D’aquesta manera es 
podran comparar les alçades d’ona de càlcul trobades a partir de les funcions de 
distribució corresponents a la direcció d’estudi o bé a partir del coeficient de 
direccionalitat donat per la R.O.M. 0.3-91.  

 
A la següent taula es mostren aquestes alçades d’ona significant de càlcul, pel global 

i per les direccions de llevant i migjorn, segons diversos períodes de retorn.  
 
Taula 26: Alçada d’ona significant de càlcul, segons diversos períodes de retorn, pel global i per les 

direccions de llevant i migjorn. 

 

�,������ (m) 
Període de retorn 

 5 10 50 100 150 200 500 

Global 4,51 4,91 5,82 6,21 6,44 6,6 7,22 

Llevant 3,85 4,22 5,04 5,39 5,57 5,76 6,09 

Llevant * 4,06 4,42 5,24 5,59 5,80 5,94 6,50 

Migjorn 2,95 3,36 4,24 4,60 4,80 4,96 5,43 

Migjorn * 3,38 3,68 4,37 4,66 4,83 4,95 5,42 

Mestral - - - - - - - 
 

* Alçades d’ona significant de càlcul obtingudes a partir dels coeficients de direccionalitat donats per la 
R.O.M. 0.3-91.  

 



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

73 
 

 
 

* Alçades d’ona significant de càlcul obtingudes a partir dels coeficients de direccionalitat donats per 
la R.O.M. 0.3-91.  

 
Figura 44: Representació de l’alçada d’ona significant de càlcul, segons diversos períodes de retorn,  

pel global i per les direccions de llevant i migjorn. 

 

Com es pot observar a la Figura 44 l’alçada d’ona significant de càlcul pel llevant 
obtinguda a partir dels coeficient de direccionalitat és lleugerament superior a 
l’obtinguda a partir de les funcions de distribució ajustades, quedant així pel costat de 
la seguretat. El mateix passa per la direcció de migjorn, tot i que en aquest cas a 
l’augmentar el període de retorn, les dues alçades d’ona significant de càlcul són 
gairebé iguals. 

  
Es pot concloure doncs, que utilitzant els coeficients de direccionalitat donats per la 

R.O.M. 0.3-91 s’obtenen valors lleugerament superiors que permeten estar pel costat 
de la seguretat, no allunyant-se gaire dels valors donats per les funcions de distribució 
ajustades a partir dels valors reals donats per la boia direccional del Cap de Tortosa.      


