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-7- 
 

CLASSIFICACIÓ DELS TEMPORALS 
 

7.1 Introducció 
 

El principal objectiu d’aquesta tesina és buscar un patró de creixement i 
decreixement dels temporals del litoral català, i per fer-ho es parteix dels 150 
temporals enregistrats per la boia del Cap de Tortosa. Per iniciar aquest estudi teòric 
del comportament i evolució dels temporals, en anteriors capítols s’ha realitzat un 
anàlisi preliminar d’alguns dels paràmetres d’aquests 150 temporals. Aquest estudi 
inicial mostra la gran variabilitat de propietats entre temporals, i per tant és lògic 
pensar que també existirà una gran ventall de comportaments.  

 

 
 

Figura 45: Representació  conjunta dels registres d’Hs dels 150 temporals,  
enregistrats i analitzables, segons l’onatge global.   

 
Tan sols fixant-nos en l’onatge global, si es mostren en un mateix gràfic tots els 

punts corresponents a la totalitat dels 150 temporals enregistrats, s’obté el núvol de 
punts que es pot observar a la Figura 45. D’aquest núvol de punts es pot extreure una 
conclusió: analitzant els 150 temporals conjuntament no es pot trobar cap 
comportament tipus. Tan sols es pot observar una major quantitat de punts durant les 
primeres 20-30 hores, perquè és la zona on coexisteixen gairebé tots els 150 
temporals, i una menor quantitat de punts a partir de les 30 hores, ja que aquests tan 
sols pertanyen als temporals d’una duració considerable, que no són tan nombrosos. 
També s’hi observa una acumulació de punts entre l’1,5 i els 3,0 metres, mentre que 
per sobre dels 3 metres el nombre de punts disminueix considerablement. Aquest fet 
ens pot donar una idea de la magnitud de les alçades d’ona significant que es 
presenten a la zona estudiada, i així es pot entendre el llindar marcat com a temporal 
d’1,5 metres. Els punts per sota dels 1,5 metres són situacions que es produeixen en 
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un temporal quan l’alçada d’ona significant es situa per sota del llindar marcat, però 
tan sols durant un temps determinat, menor de 6 hores, i que després reprèn amb una 
alçada d’ona significant major d’1,5 metres. En aquestes situacions es suposa que 
continua sent un sol temporal.  

 
Aquesta inexistència d’un patró tipus si s’analitzen els 150 temporals conjuntament 

mostra la necessitat de treballar per parts. Cal tenir en compte que els 150 temporals 
mostren característiques molt diferents, i per tant, el primer pas de tots és classificar 
els temporals segons els tres paràmetres essencials que els defineixen, explicats al 
punt 6.3.1:  

 

• La duració total del temporal: Dt.  

• L’alçada d’ona significant màxima: Hs,max. 

• L’instant de temps en què es produeix l’alçada d’ona màxima significant: 
t(Hs,max). 

 
Aquesta classificació es realitza considerant que els temporals que presentin 

aquests trets essencials similars també és possible que tinguin un comportament 
similar, entenent com a comportament l’evolució de creixement i de decreixement de 
l’alçada d’ona màxima en cada instant de temps. 

 
En aquest capítol es realitzarà una classificació dels temporals, escalarment i 

sectorialment, segons les tres propietats fonamentals i s’analitzaran els atributs de 
cada categoria. A més, també s’estudiarà la relació entre els tres paràmetres i els 
nexes d’unió entre ells.  

 

7.2 Rangs de durada 
 

La duració total d’un temporal és un dels tres paràmetres essencials que defineixen 
el caràcter d’un temporal. Aquest és un paràmetre independent de si es treballa amb 
l’onatge global o bé amb onatge direccional, ja que com s’ha explicat al punt 6.3.1 els 
temporals vénen fixats pel valor de l’alçada d’ona significant de l’onatge global.  

 
Els 150 temporals tenen duracions totals molt diverses, amb un interval de valors 

que es mou entre les 6 hores (valor de durada mínim per considerar que és un 
temporal) i les 102 hores, duració màxima d’un temporal que s’ha enregistrat. Així 
doncs, la durada de cada episodi de tempesta es mou en un ampli ventall de valors que 
es subdividirà en els quatre rangs següents:     

 

• Temporals de durada curta:       

• Temporals de durada mitja - curta:   

• Temporals de durada mitja - llarga:   

• Temporals de durada llarga:   
 
A la següent taula es mostren el número de temporals pertanyents a cada rang de 

durada:  
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Taula 27: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada rang de durada. 

 

RANGS DE DURADA 
Núm. de 

temporals 
% Respecte el 

total 

Durada curta (6-12 hores) 35 23,3% 

Durada mitja – curta (12-24 hores) 52 34,7% 

Durada mitja – llarga (24-48 hores) 38 25,3% 

Durada llarga (més de 48 hores) 25 16,7% 

TOTAL 150 100,0% 

 
L’elecció d’aquests rangs s’ha realitzat procurant obtenir grups compensats, és a dir, 

amb un valor considerable de temporals pertanyents a cadascun d’ells, i de tal manera 
que es poguessin presentar característiques similars entre ells. Com es mostra a la 
Figura 46 el grup de temporals de durada mitja – curta (entre 12 i 24 hores) és el més 
nombrós, mentre que els temporals de durada llarga (de més de 48 hores) són els 
menys comuns, tot i que es presenten en un percentatge significativament elevat 
tenint en compte  la seva llarga duració. Finalment, els temporals de durada curta 
(entre 6 i 12 hores)  i els de durada mitja – llarga (entre 24 i 48 hores) es presenten 
amb una freqüència similar, al voltant del 25% dels casos de temporals.    
 

 
 

Figura 46: Representació del percentatge de temporals pertanyents a cada rang de durada. 

 
Analitzant més profundament cadascun dels quatre rangs de duració, a la Taula 28 es 

presenten els estadístics més rellevants per cadascun d’ells.    
 

Taula 28: Estadístics de cada rang de durada. 

 

DURADA 
TEMPORALS 

(hores) 

Durada curta 
(6-12 hores) 

Durada 
mitja – curta 

(12-24 hores) 

Durada 
mitja – llarga 
(24-48 hores) 

Durada llarga 
(més de 48 

hores) 

Valor màxim 11,90 23,07 47,00 101,87 

Valor mínim 6,00 12,00 24,07 48,95 

Promig 8,75 16,39 32,50 66,44 

Desv. Est. 1,49 3,63 5,80 14,18 
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Els valors màxims i mínims vénen totalment marcats pels rangs de duració escollits. 
El promig de duració total dins de cada grup es pot veure més clarament a la Figura 47.  

 

 
 

Figura 47: Representació de la durada promig dels temporals segons el rang de duració. 

 
Si es calculés la mediana de cada grup es podria comprovar que el promig de la 

duració total dels temporals és lleugerament inferior a la mediana, cosa que significa 
que dins de cada grup hi ha un major nombre de temporals més pròxims al valor 
mínim que al màxim. Aquest fet s’accentua sobretot en els temporals de durada llarga, 
ja que el promig es troba en 66 hores aproximadament, força allunyat de les 102 hores 
de duració del temporal més llarg enregistrat. Això significa que pocs són els temporals 
que s’aproximen a les 100 hores, estant la majoria dels temporals més llargs al voltant 
de les 60 hores.      

 
La desviació estàndard augmenta clarament dels temporals de durada curta als 

temporals de durada llarga. Aquest fet té una explicació molt senzilla: el grup de 
temporals de durada curta inclou temporals que es mouen entre 6 i 12 hores, o sigui, 
un rang de variació de 6 hores; el grup de durada mitja – curta conté temporals de 
durada entre 12 i 24 hores, un rang de variació de 12 hores; els de durada mitja – 
llarga varien entre les 24 i 48 hores, per tant, 24 hores de diferència i finalment els de 
durada llarga es mouen entre les 48 i les 102 hores, un marge de 52 hores de 
diferència. Així doncs, és lògic que a mesura que augmenta el rang d’hores de duració 
de cada grup també augmenti la desviació estàndard. 

 
7.2.1 Relació entre els rangs de durada dels temporals i l’alçada d’ona 

significant màxima 
 

Cadascun dels 150 temporals que formen part dels quatre rangs de durada té una 
certa alçada d’ona màxima significant. Per estudiar la relació entre la durada d’un 
temporal i la seva alçada d’ona significant màxima s’han analitzat les alçades d’ona 
màxima significant de cadascun dels temporals segons els grups de durada establerts. 
Per cada grup de durada s’ha trobat l’alçada d’ona màxima promig dels temporals 
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pertanyents a aquest grup. Aquest estudi s’ha desenvolupant per l’onatge global i per 
les tres direccions principals de llevant, migjorn i mestral (de la Taula 29 a la Taula 32). 

 
Taula 29: Estadístics de l’Hs,max segons el rang de durada del temporal (GLOBAL). 

 

GLOBAL 
Hs,max (m) 

Durada curta 
(6-12 hores) 

Durada 
mitja – curta 

(12-24 hores) 

Durada 
mitja – llarga 
(24-48 hores) 

Durada llarga 
(més de 48 

hores) 

Valor màx. 2,83 3,40 3,89 5,34 

Valor mín. 1,61 1,64 1,84 2,03 

Promig 2,02 2,19 2,55 3,12 

Desv. Est. 0,30 0,39 0,48 0,85 

 

Taula 30: Estadístics de l’Hs,max segons el rang de durada del temporal (LLEVANT). 
 

LLEVANT 
Hs,max (m) 

Durada curta 
(6-12 hores) 

Durada 
mitja – curta 

(12-24 hores) 

Durada 
mitja – llarga 
(24-48 hores) 

Durada llarga 
(més de 48 

hores) 
Valor màx. 2,13 2,85 3,40 3,94 

Valor mín. 0,24 0,30 0,36 0,37 

Promig 0,80 1,17 1,51 2,25 

Desv. Est. 0,57 0,71 0,84 1,05 

 

Taula 31: Estadístics de l’Hs,max segons el rang de durada del temporal (MIGJORN). 

 

MIGJORN 
Hs,max (m) 

Durada curta 
(6-12 hores) 

Durada 
mitja – curta 

(12-24 hores) 

Durada 
mitja – llarga 
(24-48 hores) 

Durada llarga 
(més de 48 

hores) 

Valor màx. 1,72 2,01 2,83 1,88 

Valor mín. 0,17 0,22 0,25 0,32 

Promig 0,43 0,44 0,78 0,85 

Desv. Est. 0,39 0,33 0,64 0,47 

 
Taula 32: Estadístics de l’Hs,max segons el rang de durada del temporal (MESTRAL). 

 

MESTRAL 
Hs,max (m) 

Durada curta 
(6-12 hores) 

Durada 
mitja – curta 

(12-24 hores) 

Durada 
mitja – llarga 
(24-48 hores) 

Durada llarga 
(més de 48 

hores) 
Valor màx. 2,08 2,44 2,28 2,45 

Valor mín. 0,18 0,23 0,21 0,25 

Promig 1,11 1,00 0,96 1,10 

Desv. Est. 0,58 0,64 0,70 0,65 

 
D’aquestes quatre taules se’n poden extreure vàries conclusions. La primera és que 

les alçada d’ona màxima significant varien considerablement segons s’estigui estudiant 
l’onatge global o bé el direccional. Com és de suposar, les alçades d’ona màxima 
sempre són majors en el cas de l’onatge global, ja que ve a ser una suma de les 
contribucions de totes les direccions de l’onatge. Pel que fa a les direccions, la que 
presenta una alçada d’ona màxima promig major en tots els casos, excepte en els 
temporals de durada curta, és la direcció de llevant, seguida de la direcció de mestral i, 
per últim, de la direcció de migjorn. En el cas dels temporals de durada curta, la 
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direcció de mestral és la que presenta una alçada d’ona màxima promig major, seguida 
de la direcció de llevant i per últim, com abans, de la de migjorn.  

 
Un altre fet destacat és que en tots els casos, excepte el de mestral, el valor de 

l’alçada d’ona màxima, tan en els valors mínims i màxims com en el promig, augmenta 
a mesura que augmenta la durada del temporal. O sigui que, per l’onatge global i pel 
direccional provinent de llevant i de migjorn, immediatament es poden associar els 
temporals de major durada amb els temporals de major alçada d’ona significant 
màxima, com a promig. Aquesta deducció és raonable ja que com més llarg és un 
temporal disposa de més temps per tal de que la seva alçada d’ona creixi fins arribar al 
seu màxim.  

 
En canvi, pels temporals provinents de la direcció de mestral aquesta relació no és 

així, ja que els que presenten una major alçada d’ona màxima són els temporals de 
durada curta, però amb un promig molt pròxim al de la resta dels rangs de durada. Per 
tant, es pot concloure que per la direcció de mestral l’alçada d’ona significant màxima 
és independent de la durada del temporal.       

 
Tots aquests raonaments es veuen reflectits a la Figura 48, on es troben representats 

els valor promitjos de l’alçada d’ona màxima significant pel global i per les tres 
direccions principals.  

 

En aquest cas, les desviacions estàndard de les alçades d’ona màxima de cada grup 
de durada són molt menors que en el cas de les duracions, ja que el rang de valors 
entre els quals es mouen aquestes és molt menor, tal i com es veurà en el següent 
apartat.   
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Figura 48: Representació de l’Hs,max promig segons el rang de durada del temporal. Per l’onatge global i per cadascuna de les tres direccions principals.
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7.3 Rangs d’alçada d’ona significant màxima 
 
La següent variable a analitzar detalladament és l’alçada d’ona màxima significant 

(Hs,max), definida al punt 6.3.1. Com ja s’ha comentat, el valor d’aquest paràmetre sí 
que depèn de si es tracta de l’onatge global o bé de l’onatge associat a les tres 
direccions principals, ja que l’alçada d’ona significant de l’onatge global és una 
combinació de l’alçada d’ona significant de les direccions contribuents. Per aquest 
motiu a l’hora d’estudiar l’alçada d’ona significant màxima es diferenciarà entre el 
global i les direccions.  

 
Els rangs en els quals es dividirà l’alçada d’ona màxima per cada episodi de 

tempesta, depenent de si es tracta de l’onatge global o del direccional, són els que es 
presenten a continuació. 

 
GLOBAL I 
 

Els rangs d’alçada d’ona significant màxima per l’onatge global són:   
 

• Rang 1:   

• Rang 2 :   

• Rang 3:  
 
L’alçada d’ona màxima significant de l’onatge global és sempre major d’1,5 metres, 

ja que aquest valor és el llindar considerat per un temporal. Imposat aquest límit 
inferior, es subdividiran els temporals en tres rangs, de mig metre en mig metre, de tal 
manera que els 150 temporals es reparteixen de la següent manera en els tres grups:  

 
Taula 33: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max (GLOBAL I). 

 

GLOBAL I 
RANGS D’Hs,max  

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 40 26,7% 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 66 44,0% 

2,5 m ≤ Hs,max 44 29,3% 

TOTAL 150 100,0% 

 
Com en el cas dels rangs de durada, s’ha procurat que els grups fossin homogenis i 

representatius, contenint un nombre considerable de temporals en cadascun d’ells. 
Com es pot contemplar a la Figura 49 el grup més nombrós és el dels temporals amb 
alçada d’ona significant màxima entre els 2,0 i els 2,5 metres, amb un 44,0%. El 
següent grup més destacat és el d’alçada d’ona significant màxima de més de 2,5 
metres, amb una percentatge lleugerament superior al del grup d’entre 1,5 i 2,0 
metres. Més endavant s’estudiaran les característiques de cadascun d’aquests grups.  

 
A aquesta subdivisió de l’Hs,max per l’onatge global s’anomena GLOBAL I, ja que a 

continuació s’establirà una segona subdivisió que permetrà establir millor una 
comparació entre l’onatge global i el direccional.     
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Figura 49: Representació del percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max (GLOBAL I). 

 
GLOBAL II, LLEVANT, MIGJORN I MESTRAL 
 

Els rangs d’alçada d’ona significant màxima per l’onatge associat a les tres 
direccions principals (llevant, migjorn i mestral) són:   
 

• Rang 0:   

• Rang 1:  

• Rang 2:   

• Rang 3:   

 
L’elecció d’aquests rangs s’ha realitzat després de provar diverses alternatives de 

subdivisió. Finalment s’ha optat per aquesta opció per diversos motius:  
 

• Es classifiquen els temporals d’alçada màxima significant menor de 0,5 metres. 
Aquests tipus d’onatges associats als temporals de l’onatge global, freqüents en 
algunes direccions, quedaran fora de l’estudi del comportament dels 
temporals, ja que es considera que al tenir una alçada d’ona significant màxima 
tan reduïda no tenen rellevància pel comportament dels temporals.  
 

• Es classifiquen els temporals d’alçada d’ona màxima entre els 0,5 i 1,5 metres. 
D’aquesta manera es podran estudiar aquests temporals direccionals que, tot i 
no presentar una alçada d’ona màxima major d’1,5 metres, al ser onatges 
direccionals es considera que la seva aportació ja pot tenir una certa rellevància 
i per aquest motiu es desitja estudiar la seva  evolució.  
 

• Es classifiquen els temporals d’Hs,max de més d’1,5 metres. Aquesta classificació 
és més gruixuda que en el cas de l’onatge global ja que s’ajunta en un mateix 
grup els temporals amb alçada d’ona màxima significant d’entre 1,5 i 2,5 
metres. El motiu és que en els onatges direccionals aquest grup no és tan 
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nombrós i per tant no tindria sentit subdividir-lo en dos, ja que quedarien grups 
massa reduïts i es podria perdre informació.  
 

• Es classifiquen els temporals d’Hs,max de més de 2,5 metres. Aquesta alçada és 
força elevada, i tot i que és un tret comú pels temporals del global, segurament 
no serà tan comú pels temporals associats a les direccions.  

 
Per poder realitzar una millor comparativa amb l’onatge global i el direccional 

també es realitzarà aquesta subdivisió pels temporals de l’onatge global, de tal manera 
que s’unificaran dos dels grups formant-ne un que contindrà els temporals d’Hs,max 
d’entre 1,5 i 2,5 metres. Com és de suposar els dos primers rangs, Hs,max menor de 1,5 
metres, quedaran buits, mentre que l’últim, Hs,max major de 2,5 metres, romandrà 
igual. A aquesta segona subdivisió que s’anirà realitzant a partir d’aquest moment 
s’anomenarà GLOBAL II.   

 
Aquesta divisió en rangs de l’alçada d’ona significant màxima pels temporals 

associats a les direccions té diverses utilitats. La primera és la classificació d’aquests en 
grups que puguin presentar característiques més homogènies i per tant, patrons de 
comportament més similars. L’altre avantatge és que gràcies a aquesta subdivisió es 
podrà observar l’aportació de cada direcció en els temporals globals, tot detectant 
quines són les que més contribueixen en els temporals i quines menys.    

 
Les següents taules, de la Taula 34 a la Taula 37, mostren el número i el percentatge de 

temporals pertanyents a cada rang d’alçada d’ona màxima significant definit. Es 
presenta aquesta subdivisió tan per les direccions principals com per l’onatge global, 
per tal de poder realitzar una millor comparativa tal i com s’ha comentat.      
 

Taula 34: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max (GLOBAL II). 

 

GLOBAL II 
RANGS D’Hs,max  

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

0,0 m ≤ Hs,max < 0,5 m - - 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m - - 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 106 70,7% 

2,5 m ≤ Hs,max 44 29,3% 

TOTAL 150 100,0% 

 
Taula 35: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max (LLEVANT). 

 

LLEVANT 

 RANGS D’Hs,max  
Núm. de 

temporals 
% Respecte el 

total 

0,0 m ≤ Hs,max < 0,5 m 38 25,3% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 45 30,0% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 50 33,3% 

2,5 m ≤ Hs,max 17 11,3% 

TOTAL 150 100,0% 
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Taula 36: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max (MIGJORN). 

 

MIGJORN 

 RANGS D’Hs,max  
Núm. de 

temporals 
% Respecte el 

total 

0,0 m ≤ Hs,max < 0,5 m 98 65,3% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 38 25,3% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 13 8,7% 

2,5 m ≤ Hs,max 1 0,7% 

TOTAL 150 100,0% 

 
Taula 37: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max (MESTRAL). 

 

MESTRAL  
RANGS D’Hs,max  

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

0,0 m ≤ Hs,max < 0,5 m 47 31,3% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 55 36,7% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 48 32,0% 

2,5 m ≤ Hs,max 0 0,0% 

TOTAL 150 100,0% 

 
El percentatge respecte el total mostrat en aquestes taules es troba representat a la 

Figura 50, on es poden observar amb més claredat els resultat que es comentaran a 
continuació.  

 
L’onatge global, com ja s’ha apuntat presenta més d’un 70% dels seus temporals 

amb l’Hs,max entre 1,5 i 2,5 metres, i la resta és de més de 2,5 metres. Aquesta 
repartició contrasta amb la distribució de la resta de direccions, on els temporals es 
troben molt més repartits. Per la direcció de llevant els tres primers grups presenten 
uns percentatges similars, tot destacant el 33,3 % pels temporals amb Hs,max entre 1,5 i 
2,5 metres. Els temporals de llevant amb Hs,max major de 2,5 metres són un 11,3%, 
valor menor que el 29,3% de l’onatge global, però tot i així força significatiu 
considerant que es tracta dels temporals associats a una direcció. La distribució per 
l’onatge associat a mestral també és similar en els tres primers rangs, en aquest cas 
destacant com a grup més nombrós amb un 36,7% els d’Hs,max entre 0,5 i 1,5 metres. 
En aquest cas no hi ha cap temporal que presenti una Hs,max major de 2,5 metres.  

 
Els temporals associats a la direcció de migjorn són els més característics. Més de la 

meitat, un 65,3%, presenten una Hs,max menor de 0,5 metres, i per tant, tal i com s’ha 
explicat, es considera que al tenir una alçada d’ona significant màxima tan reduïda no 
tenen rellevància pel comportament dels temporals. Tan sols un 8,7% són els 
temporals amb Hs,max entre 1,5 i 2,5 metres, i en aquest cas tan sols hi ha un temporal 
que presenti una Hs,max major de 2,5 metres, cas que per tant és molt poc 
representatiu. La resta, un 25,3% són temporals amb Hs,max entre 0,5 i 1,5 metres.      
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* El percentatge de temporals amb Hs,max menor de 0,5 metres, i per tant no rellevants en el comportament dels temporals, es representen amb un color més clar. 

 
Figura 50: Representació del percentatge de temporals pertanyents a cada rang d’Hs,max. Per l’onatge global II i per cadascuna de les tres direccions principals.  
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Per estudiar més profundament les característiques de cada rang en els quals s’ha 
subdividit l’alçada d’ona significant màxima, a continuació es presentaran diverses 
taules i gràfics on es mostren els principals estadístics per l’Hs,max de cadascun dels 
grups analitzats, tan per les dues subdivisions realitzades en el cas de l’onatge global, 
com en el cas de les tres direccions principals.  
 
GLOBAL I 

 
Per la subdivisió més detallada que s’ha realitzat de l’onatge global, la Taula 38 

mostra els estadístics que defineixen les característiques de cada rang.   
 

Taula 38: Estadístics de l’Hs,max segons el rang d’Hs,max del temporal (GLOBAL I). 

 

GLOBAL I 
Hs,max (m) 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màxim 1,99 2,49 5,34 

Valor mínim 1,61 2,00 2,50 

Promig 1,83 2,22 3,17 

Desv. Est. 0,11 0,14 0,59 

 
El valor mínim d’alçada d’ona significant màxima d’un temporal és d’1,61 metres, i 

el valor màxim de 5,34 metres. Entre aquests dos valors es mouen la resta d’Hs,max dels 
temporals per l’onatge global, combinació de les direccions.  

 

 
 

Figura 51: Representació de l’ Hs,max promig dels temporals segons el rang d’Hs,max (GLOBAL I). 

 
A la figura anterior es representen els promitjos d’Hs,max per cadascun dels tres 

rangs. En el cas del primer rang, el promig es troba més proper al límit superior de 2,0 
metres que al límit inferior d’1,5 metres, cosa que significa que els temporals 
pertanyents a aquest grup tendeixen a valors més propers als 2,0 metres. En canvi pels 
altres dos grups, els promitjos tendeixen lleugerament al límit inferior del grup. La 
desviació estàndard en tots els casos és força reduïda, prenent un valor similar pels 



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

87 
 

dos primers grups i augmentant lleugerament pel tercer grup d’Hs,max major de 2,5 
metres. Això és degut a que aquest tercer grup conté un rang de valors que es mouen 
entre els 2,50 m i els 5,34 metres, un interval de gairebé 3 metres, mentre que pels 
altres dos grups l’interval és de 0,5 metres.  

 
Aquest anàlisi més detallat de l’onatge global es complementa amb l’estudi més 

resumit que es realitzarà a continuació, per tal de poder comparar millor els resultats 
obtinguts pel global amb els obtinguts per les direccions.   
 
GLOBAL II, LLEVANT, MIGJORN I MESTRAL 

 
Les següents taules mostren els estadístics d’alçada d’ona màxima significant 

segons els quatre rangs definits d’Hs,max , pels temporals de global i els associats a les 
tres direccions principals. Utilitzant pel global la mateixa divisió en rangs que pels 
onatges direccionals, s’obtenen resultats més sintètics que els anteriors i que es 
podran analitzar juntament amb la resta.  

 
Taula 39: Estadístics de l’Hs,max segons el rang d’Hs,max del temporal (GLOBAL II). 

 

GLOBAL II 
Hs,max (m) 

0,0 m ≤ Hs,max 
< 0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. - - 2,49 5,34 

Valor mín. - - 1,61 2,50 

Promig - - 2,03 3,17 

Desv. Est. - - 0,23 0,59 

 
Taula 40: Estadístics de l’Hs,max segons el rang d’Hs,max del temporal (LLEVANT). 

 

LLEVANT 
Hs,max (m) 

0,0 m ≤ Hs,max 
< 0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 0,50 1,49 2,48 3,94 

Valor mín. 0,24 0,50 1,50 2,57 

Promig 0,38 0,90 1,90 3,08 

Desv. Est. 0,07 0,35 0,28 0,42 

 
Taula 41: Estadístics de l’Hs,max segons el rang d’Hs,max del temporal (MIGJORN). 

 

MIGJORN 
Hs,max (m) 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max 
< 2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 0,49 1,45 2,12 2,83 

Valor mín. 0,17 0,52 1,55 2,83 

Promig 0,32 0,83 1,78 2,83 

Desv. Est. 0,07 0,28 0,17 - 
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Taula 42: Estadístics de l’Hs,max segons el rang d’Hs,max del temporal (MESTRAL). 

 

MESTRAL 
Hs,max (m) 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max 
< 1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 0,48 1,48 2,45 - 

Valor mín. 0,18 0,50 1,50 - 

Promig 0,31 0,98 1,79 - 

Desv. Est. 0,07 0,33 0,24 - 

 
Per l’onatge global, com ja s’ha comentat, el valor mínim d’Hs.max  és d’1,61 metres i 

el màxim de 5,34 metres. Pels temporals associats a la direcció de llevant el valor 
mínim d’Hs,max que es produeix és de 0,24 metres, molt per sota dels 1,61 metres 
mínims pel global, i el màxim és de 3,94 metres, valor força elevat per tractar-se de 
l’onatge associat a una direcció. La direcció de migjorn presenta un mínim valor 
d’Hs,max de 0,17 metres i un màxim de 2,83 metres, cas que cal recordar que és aïllat ja 
que tan sols hi ha un temporal que presenti un Hs,max major de 2,5 metres. I per últim, 
per l’onatge de mestral el mínim és de 0,18 metres i el màxim de 2,45 metres.  

 
En tots els casos la desviació estàndard és reduïda, augmentant lleugerament quan 

l’interval de dades és major. En el cas de migjorn per Hs,max majors de 2,5 metres 
aquest paràmetre no té sentit ja que tan sols hi ha un temporal dins d’aquest grup.    

 
A la següent figura estan representats, tan pel global com per les tres direccions 

principals, els promitjos d’Hs,max per cada rang analitzat. En gairebé tots els casos el 

valor promig és més proper al límit inferior del rang que al superior, i per tant això 

implica més valors inferiors dins de cada grup. L’excepció es troba en els grups d’Hs,max 

menor de 0,5 metres, en els quals el promig és més proper als 0,5 que als 0,0 metres. 

Assenyalar una altra vegada que el valor de 2,83 metres pel migjorn no és significatiu, 

ja que tan sols hi ha un temporal pertanyent a aquest grup.   
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* L’ Hs,max promig menor de 0,5 metres, i per tant no rellevant en el comportament dels temporals, està representada amb un color més clar. 

 
Figura 52: Representació de l’Hs,max promig segons el rang d’Hs,max del temporal. Per l’onatge global II i per cadascuna de les tres direccions principals. 
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7.3.1 Relació entre els rangs d’alçada d’ona significant màxima i la 
durada dels temporals 

 
Cadascun dels 150 temporals classificats, escalarment i sectorialment, segons el 

valor de l’alçada d’ona màxima significant, té una certa durada total. En aquest apartat 
s’analitzarà la relació entre els rangs l’alçada d’ona significant i aquesta duració total 
dels temporals, per tal de conèixer si hi ha algun vincle d’unió semblant al que s’ha 
trobat anteriorment a l’analitzar l’alçada d’ona màxima significant promig segons els 
rangs de duració establerts.  

 
La diferència amb l’anàlisi realitzat anteriorment (Figura 48) és que aleshores es 

tenien grups de temporals amb duracions totals similars, i aleshores es calculava el 
promig de l’Hs,max dels temporals pertanyents a cada grup. Excepte en el cas de 
mestral, el resultat obtingut és que temporals de durada llarga, com a promig, 
presenten Hs,max majors. En aquest cas es tenen grups de temporals classificats segons 
l’Hs,max, i per cadascun d’aquests grups es calcularà, entre d’altres estadístics, el promig 
de la duració total dels temporals.  
 

GLOBAL I 
 

Pels temporals de l’onatge de global, atenent a una classificació més detallada, 
s’obtenen els següents resultats:  
 

Taula 43: Estadístics de la durada segons el rang d’Hs,max del temporal (GLOBAL I).  

 

GLOBAL I 
DURADA (h) 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 34,85 68,00 101,87 

Valor mín. 6,00 6,78 7,00 

Promig 13,15 23,95 44,27 

Desv. Est. 6,73 15,10 24,76 

 
Els valors màxims augmenten considerablement a mesura que també augmenta 

l’alçada d’ona màxima significant: de 35 hores fins a les 102 hores de duració per un 
temporal de més de 2,5 metres d’Hs,max. Als valors mínims també s’hi observa un 
lleuger creixement, tot i que els valors són molt més discrets.  
 

Aquest creixement en els valors màxims i mínims també es fa palès en el promig de 
la durada total dels temporals, que es pot veure representat a la Figura 53. El promig de 
la durada total dels temporals s’incrementa a mesura que l’Hs,max és major, amb valors 
pròxims a les 13 hores pels temporals d’entre 1,5 i 2,0 metres d’Hs,max, de gairebé 24 
hores pels temporals amb Hs,max de 2,0 a 2,5 metres i de 48 hores pels temporals amb 
Hs,max de més de 48 hores. Per tant, pels temporals del global i segons aquesta 
subdivisió d’Hs,max, com major és l’alçada d’ona significant, major és el promig de la 
duració  del temporal. Aquest resultat es pot relacionar amb el resultat obtingut pels 
temporals del global en l’apartat 7.2.1, que per diferents rangs de durada, com major és 
aquesta duració, major és el promig de l’alçada d’ona màxima significant.  



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

91 
 

Per últim, comentar que, com ve sent habitual, les desviacions estàndard 
augmenten a mesura que el rang de valors que conté cada grup és major.  

 

 
 

Figura 53: Representació de la durada promig segons el rang d’Hs,max del temporal (GLOBAL I). 

 
GLOBAL II, LLEVANT, MIGJORN I MESTRAL 

 
A continuació s’efectuarà el mateix estudi de la relació entre els rangs d’alçada 

d’ona màxima i la durada total que s’ha realitzat per l’onatge global. Les quatre taules 
que es mostren a continuació presenten els principals estadístics que són d’utilitat per 
analitzar aquesta relació. D’una banda s’exposa l’anàlisi sintetitzat per l’onatge global 
(Taula 44) i de l’altra l’estudi per les tres direccions principals (a les tres taules següents). 

 
Taula 44:  Estadístics de la durada segons el rang d’Hs,max del temporal (GLOBAL II). 

 

GLOBAL II 
DURADA (h) 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. - - 68,00 101,87 

Valor mín. - - 6,00 7,00 

Promig - - 19,87 44,27 

Desv. Est. - - 13,63 24,76 

 
Taula 45:  Estadístics de la durada segons el rang d’Hs,max del temporal (LLEVANT). 

 

LLEVANT 
DURADA (h) 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max 
< 1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 52,57 68,00 101,87 95,00 

Valor mín. 6,00 6,78 7,00 22,02 

Promig 16,71 21,99 29,21 57,03 

Desv. Est. 11,87 15,23 20,26 22,48 
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Taula 46: Estadístics de la durada segons el rang d’Hs,max del temporal (MIGJORN). 

 

MIGJORN 
DURADA (h) 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 74,00 101,87 76,00 28,98 

Valor mín. 6,00 8,02 9,00 28,98 

Promig 20,76 41,56 31,68 28,98 

Desv. Est. 15,13 26,32 18,99 - 

 
Taula 47:  Estadístics de la durada segons el rang d’Hs,max del temporal (MESTRAL). 

 

MESTRAL 
DURADA (h) 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Valor màx. 72,55 83,00 101,87 - 

Valor mín. 7,00 6,00 6,78 - 

Promig 26,23 25,89 29,12 - 

Desv. Est. 16,40 20,84 24,51 - 

 

De l’onatge global es pot dir el mateix que s’ha comentat anteriorment, però per les 
tres direccions principals la cosa varia, tal i com s’observa a la Figura 52. Primer de tot 
s’analitzaran els resultats obtinguts pels temporals de llevant. Aquesta direcció, tal i 
com és habitual, és la que presenta unes característiques més similars al global. 
Exceptuant que el temporal de major durada (de 102 hores) pertany al grup d’Hs,max 
entre 1,5 i 2,5 metres , la resta de valors màxims i mínims de duració augmenten a 
mesura que augmenta l’Hs,max. Aquest fet també es veu reflectit en el promig de la 
durada, que sobretot destaca en l’elevat valor del promig de la durada en els 
temporals d’Hs,max major de 2,5 metres, molt diferenciat de la resta.  

 
El cas del migjorn és diferent. Primer de tot recordar que el valor del promig de 

durada pel cas d’Hs,max major de 2,5 metres no és un valor representatiu, ja que tan 
sols hi ha un temporal que compleixi aquestes característiques; per aquest motiu, en la 
gràfica de la Figura 5 no s’ha representat aquest valor de 29 hores de durada. En els 
altres tres rangs d’Hs,max es pot observar que el menor promig de durada, 21 hores, és 
pels temporals amb menor Hs,max i que el major, 41,56 hores, és pels temporals amb 
Hs,max entre 0,5 i 1,5 metres, quedant els temporals amb Hs,max entre 1,5 i 2,5 metres en 
un terme entremig amb 32 hores de promig. Aquest fet podria semblar que es 
contradiu amb els resultats obtinguts en l’apartat 7.2.1, però si ens fixem amb el gràfic 
de migjorn de la Figura 48 veurem que l’Hs,max promig dels temporals de durada llarga és 
de 0,85 metres, alçada d’ona màxima inclosa dins el rang d’Hs,max que dóna un promig 
de durada superior. Per tant, aquesta contradicció en els resultats es deu a que estem 
treballant amb grups diferents i amb valors promitjos.  

 
Per últim, el mestral, presenta promitjos molt similars en els tres casos, destacant 

lleugerament sobre els altres el promig superior de 29 hores corresponent als 
temporals amb major Hs,max..    
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* La durada promig segons el rang d’ Hs,max menor de 0,5 metres, i per tant no rellevant en el comportament dels temporals, està representada en un color més clar. 

 
Figura 54: Representació de la durada promig segons el rang d’Hs,max del temporal. Per l’onatge global II i per cadascuna de les tres direccions principals.  
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7.4 Interacció entre els rangs de durada i els rangs d’alçada 
d’ona significant màxima  

 
Estudiades les característiques de cada rang de duració i d’Hs,max , s’ha arribat a la 

conclusió que per veure realment la relació entre ambdues classificacions s’ha de 
realitzar una interacció entre elles. És a dir, s’han de classificar els 150 temporals 
segons el rang de durada i el rang d’alçada d’ona màxima significant a la vegada.   
 
GLOBAL I 
 

Classificant els 150 temporals, segons l’onatge global, atenent als rangs de duració i 
de Hs,max establerts, s’obté la següent taula on es representa el percentatge, respecte 
el total, de temporals pertanyents en cada subgrup.  
 

Taula 48: Percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup segons els rangs de durada i d’Hs,max 

(GLOBAL I). 

 

GLOBAL I 
Durada /Hs,max 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 2,5 m ≤ Hs,max  

Durada 
curta 

14,0% 7,3% 2,0% 

Durada 
mitja - curta 

10,7% 20,0% 4,0% 

Durada 
mitja - llarga 

4,0% 11,3% 12,0% 

Durada 
llarga 

0,0% 5,3% 11,3% 

 
El color de cada cel·la és més clar o més fosc depenent del número de temporals 

que pertanyen a cada subgrup. Els colors més foscos són pels casos amb major nombre 
de temporals, i per tant, major percentatge, mentre que els colors clars es reserven 
pels grups amb pocs o cap temporal, i per tant menys representatius.  

  
 S’observa que els colors més foscos, i per tant de major percentatge, es troben 

formant una diagonal a la taula, cosa que significa que els temporals d’Hs,max entre l’1,5 
i 2,5 metres, habitualment tenen durada curta i mitja – curta, els temporals d’Hs,max 
entre 2,0 i 2,5 metres tenen una durada entre mitja – curta i mitja – llarga, i finalment, 
els temporals amb Hs,max major de 2,5 metres la seva durada usualment es troba entre 
la mitja – llarga i la llarga. D’aquesta manera, es confirmen els resultats que s’observen 
a la Figura 47 i a la Figura 53, i es poden relacionar els temporals de major durada amb els 
temporals que presenten una major alçada d’ona significant màxima.   

 
GLOBAL II, LLEVANT, MIGJORN I MESTRAL 
 

Si es realitza aquesta interacció per les direccions i pel global ajuntant els dos rangs 
d’Hs,max, per poder comparar amb els rang corresponents a les tres direccions, 
s’obtenen les següents taules: 
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Taula 49: Percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup segons els rangs de durada i d’Hs,max 

(GLOBAL II) 
 

GLOBAL II 
Durada /Hs,max 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 2,5 m ≤ Hs,max  

Durada 
curta 

21,3% 2,0% 

Durada 
mitja - curta 

30,7% 4,0% 

Durada 
mitja - llarga 

15,3% 12,0% 

Durada 
llarga 

5,3% 11,3% 

 
Taula 50: Percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup segons els rangs de durada i d’Hs,max 

(LLEVANT) 
 

LLEVANT 
Durada /Hs,max 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max 
< 2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Durada 
curta 

11,3% 8,0% 4,0% 0,0% 

Durada 
mitja - curta 

9,3% 10,7% 13,3% 1,3% 

Durada 
mitja - llarga 

3,3% 8,7% 10,7% 2,7% 

Durada 
llarga 

1,3% 2,7% 5,3% 7,3% 

 
Taula 51: Percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup segons els rangs de durada i d’Hs,max 

(MIGJORN). 
 

MIGJORN 
Durada /Hs,max 

0,0 m ≤ Hs,max 
< 0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Durada 
curta 

19,3% 2,7% 1,3% 0,0% 

Durada 
mitja - curta 

27,3% 6,0% 1,3% 0,0% 

Durada 
mitja - llarga 

14,0% 6,7% 4,0% 0,7% 

Durada 
llarga 

4,7% 10,0% 2,0% 0,0% 

 
Taula 52: Percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup segons els rangs de durada i d’Hs,max 

(MESTRAL). 
 

MESTRAL 
Durada /Hs,max 

0,0 m ≤ Hs,max < 
0,5 m 

0,5 m ≤ Hs,max < 
1,5 m 

1,5 m ≤ Hs,max < 
2,5 m 

2,5 m ≤ Hs,max  

Durada 
curta 

6,0% 10,7% 6,7% 0,0% 

Durada 
mitja - curta 

10,7% 12,0% 12,0% 0,0% 

Durada 
mitja - llarga 

10,7% 7,3% 7,3% 0,0% 

Durada 
llarga 

4,0% 6,7% 6,0% 0,0% 



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

96 
 

Com és usual, la direcció de llevant presenta una forma en diagonal similar al cas de 
l’onatge de global. Així doncs, com el cas de l’onatge global, es poden relacionar els 
temporals de major durada amb els temporals que presenten una major alçada d’ona 
significant màxima.   

 
En el cas de migjorn, es pot observar clarament que els subgrups més rellevants són 

els d’Hs,max entre 0,0 i 0,5 metres i durada curta, mitja – curta i mitja – llarga, i els 
d’Hs,max entre 0,5 i 1,5 metres i durada llarga. D’aquest resultat es pot concloure que 
els onatges de migjorn no solen tenir elevades alçades d’ona, i que aquestes són més 
elevades (entre 0,5 i 1,5 metres) en els casos de temporals de durada llarga.  

 
Els temporals associats a la direcció de mestral són temporals que, com ja s’ha dit 

abans, no presenten cap Hs,max major de 2,5 metres. En aquest cas, els temporals de 
durada curta presenten una certa tendència a valors d’entre 0,5 i 1,5 metres, els de 
durada mitja – curta i mitja – llarga es reparteixen entre els tres rangs d’Hs,max i els de 
durada llarga, menys comuns, també es reparteixen entre els tres rangs d’Hs,max sense 
presentar una clara tendència cap a un cert rang de valors. En aquest cas no es pot 
concloure que a major durada, major és l’alçada d’ona màxima, ja que pel mestral els 
subgrups es troben força repartits i igualats.  

 
Si es vol conèixer, per exemple, quins seran els valors promitjos de durada i d’alçada 

d’ona significant màxima d’un temporal pertanyent a un cert subgrup, tan sols cal 
consultar les taules i figures abans presentades que mostren la durada promig i l’Hs,max 

promig atenent a la seva classificació respectivament. Aquest mateix procediment s’ha 
de realitzar si es volen saber els valors mínims i màxims que es presenten dins de cada 
subgrup.    

 
Mitjançant aquesta classificació dels temporals segons la durada i l’alçada d’ona 

significant màxima, tan pel global com per les tres direccions principals, s’han 
aconseguit formar grups més homogenis amb característiques semblants i que per tant 
poden tenir comportament i formes més similars.  
 

7.5 Tipus de perfils 
 

Una vegada establerts els rangs atenent a la durada i a l’alçada d’ona significant 
màxima d’un temporal, tan sols falta atendre al tercer paràmetre bàsic definit: l’instant 
de temps en què es produeix l’alçada d’ona màxima. Aquest és un paràmetre essencial 
que ens marcarà la simetria del temporal, tot indicant en quin punt es produeix el 
màxim del temporal. Segons l’instant de temps en què es produeix l’Hs,max es 
diferencien quatre perfils tipus: 

 

• Perfil 0 o truncat a l’inici: Es defineix com a perfil 0 la forma d’aquells 
temporals que comencen amb l’Hs,max. Aquest no és un fet gaire usual, tal i com 
s’ha explicat a l’apartat 6.2.2, i per aquest motiu, si s’estableix un perfil 
d’aquest tipus, s’aconseguirà  classificar tots aquests temporals en un grup, i 
així es podran analitzar per separat de la resta. Esquematitzant, el perfil 0 
vindria a ser un temporal d’aquest tipus: 
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Figura 55: Esquema d’un temporal de perfil 0 o truncat a l’inici. 

 

• Perfil 1 o esbiaixat a l’inici: És el perfil d’aquells temporals que presenten 
l’alçada d’ona significant màxima abans de la meitat de la duració del temporal, 
concretament durant el primer terç de duració del temporal. Esquematitzant, 
el perfil 1 és el següent: 

 

 
 

Figura 56: Esquema d’un temporal de perfil 1 o esbiaixat a l’inici. 

 

• Perfil 2 o simètric : Es defineix com a perfil 2 el perfil d’aquells temporals que 
presenten el seu pic en el segon terç de duració del temporal, és a dir, aquells 
temporals que es podrien considerar simètrics. El seu esquema tipus vindria a 
ser el següent: 

 

 
 

Figura 57: Esquema d’un temporal de perfil 2 o  simètric. 
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• Perfil 3 o esbiaixat al final: És el perfil dels temporals en els quals l’alçada d’ona 
màxima es produeix en l’últim terç de durada del temporal, és a dir, cap al final. 
Esquemàticament el seu perfil seria:   

 

 
 

Figura 58: Esquema d’un temporal de perfil 3 o esbiaixat al final. 

 

• Perfil 4 o truncat al final: Aquest perfil és el d’aquells temporals que acaben 
amb l’Hs,max. Igual que en el cas del perfil 0, aquest no és un fet gaire usual, tal i 
com també s’ha explicat a l’apartat 6.2.2, i per això, amb l’objectiu de classificar 
per separat aquest tipus de temporals, s’estableix un perfil d’aquest tipus. 
Esquematitzant, el perfil 4 vindria a ser un temporal d’aquest tipus: 
 

 
 

Figura 59: Esquema d’un temporal de perfil 4 o truncat al final. 

 
Definits aquests cinc tipus de perfils, es pot plantejar si existeix algun tipus de 

relació entre aquests perfils i l’existència d’un creixement o decreixement ràpid o lent, 
cosa que s’estudiarà en capítol del càlcul dels pendents. També és lògic pensar que tan 
el creixement com el decreixement de cada temporal dependrà de l’alçada  d’ona 
significant màxima a la qual arriba el temporal.  

 
Per conèixer quin tipus de perfil presenta cada temporal s’adimensionalitza l’instant 

de temps en què es produeix l’alçada d’ona significant màxima segons la duració total 
del temporal, és a dir:   

 

• Perfil 0 o truncat a l’inici :    



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

99 
 

• Perfil 1 o esbiaixat a l’inici:    

• Perfil 2 o simètric :       

• Perfil 3 o esbiaixat al final:      

• Perfil 4 o truncat al final :    

Com que les alçades d’ona màxima significant per cada direcció són independents 
de l’alçada d’ona màxima del global, els instants de temps en els quals es produeixen 
també són independents, i per tant es realitzarà aquesta adimensionalització tan pel 
global com per les direccions. A l’annex I es mostren els arxius pel global i les 
direccions amb t(Hs,max)) adimensionalitzat.  

 
A la figura que es pot observar a continuació es veuen els punts en els quals es 

produeix l’alçada d’ona significant màxima adimensionalitzats, així com aquesta Hs,max 
adimensionalitzada segons el seu propi valor, de tal manera que tots els màxims dels 
temporals queden sobre aquesta recta. Com es pot veure aquests màxims es troben 
repartits al llarg de tota la recta, de tal manera que en tots els casos, global, llevant, 
migjorn i mestral, existeixen els quatre tipus de perfils descrits.    

 

 
 

 
 

Figura 60: Instant de temps, adimensionalitzat, en el qual es produeix l’Hs,max.  
Pel global i les tres direccions principals.  
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A les taules que es disposen a continuació i a la Figura 61  s’indica el nombre i el 
percentatge de temporals que presenten cada tipus de perfil descrit. Per regla general, 
els perfils més habituals, ordenats de més a menys comuns, són: el perfil 2 (simètrics), 
el perfil 1 (esbiaixats a l’inici), el perfil 3 (esbiaixats al final), el perfil 0 (truncats a l’inici) 
i per últim el perfil 4 (truncats al final). Destacar que pel mestral el perfil 1 és més 
comú que el perfil 2, i que pels temporals de migjorn, el perfil 0, tot i ser el quart en 
importància, presenta un percentatge força significatiu del 16,0%.    

 

Taula 53: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada tipus de perfil (GLOBAL). 
 

GLOBAL  
Tipus de perfil  

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

Perfil 0 6 4,0% 

Perfil 1 55 36,7% 

Perfil 2 58 38,7% 

Perfil 3 26 17,3% 

Perfil 4 5 3,3% 

TOTAL 150 100,0% 

 

Taula 54: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada tipus de perfil (LLEVANT). 
 

LLEVANT  
Tipus de perfil 

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

Perfil 0 9 6,0% 

Perfil 1 45 30,0% 

Perfil 2 57 38,0% 

Perfil 3 31 20,7% 

Perfil 4 8 5,3% 

TOTAL 150 100,0% 

 

Taula 55: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada tipus de perfil (MIGJORN). 
 

MIGJORN  
Tipus de perfil 

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

Perfil 0 24 16,0% 

Perfil 1 42 28,0% 

Perfil 2 51 34,0% 

Perfil 3 27 18,0% 

Perfil 4 6 4,0% 

TOTAL 150 100,0% 

 

Taula 56: Número i percentatge de temporals pertanyents a cada tipus de perfil (MESTRAL). 
 

MESTRAL  
Tipus de perfil 

Núm. de 
temporals 

% Respecte el 
total 

Perfil 0 8 5,3% 

Perfil 1 51 34,0% 

Perfil 2 48 32,0% 

Perfil 3 36 24,0% 

Perfil 4 7 4,7% 

TOTAL 150 100,0% 
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Figura 61: Representació del percentatge de temporals pertanyents a cada tipus de perfil. Per l’onatge global i per cadascuna de les tres direccions principals.  
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7.5.1 Relació entre els perfils i la durada total dels temporals 
 

A continuació es realitzarà un estudi dels estadístics de la durada total dels 
temporals segons els quatre perfils determinats. Si s’analitzen les quatre taules que es 
presenten a continuació i el promig de la durada segons el perfil representat a la Figura 

62, s’observen diverses tendències, sense obtenir cap comportament clar que es 
repeteixi en tots els casos. Depenent de si es tracta de l’onatge global o de l’associat 
en alguna de les direccions principals, la durada promig serà una o altra segons del 
perfil. Com a regla general la durada promig menor succeeix en temporals truncats a 
l’inici, mentre que els temporals de simètrics són els de major durada, exceptuant el 
cas de migjorn que els temporals esbiaixats al final són els de més llarga duració. 
 

Taula 57: Estadístics de la durada segons el perfil del temporal (GLOBAL). 
 

GLOBAL 
DURADA (h) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 35,88 101,87 95,00 68,00 24,07 

Valor mín. 7,43 6,00 6,97 8,00 9,53 

Promig 17,71 26,44 29,93 25,88 17,04 

Desv. Est. 10,07 20,92 23,17 17,73 6,48 

 

Taula 58: Estadístics de la durada segons el perfil del temporal (LLEVANT). 
 

LLEVANT 
DURADA (h) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 42,88 101,87 95,00 76,00 66,00 

Valor mín. 11,90 6,00 6,97 6,78 12,00 

Promig 18,94 24,08 30,48 26,93 28,50 

Desv. Est. 9,82 22,42 21,56 19,71 17,36 

 

Taula 59: Estadístics de la durada segons el perfil del temporal (MIGJORN). 
 

MIGJORN 
DURADA (h) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 35,98 101,87 95,00 86,00 43,55 

Valor mín. 7,00 6,00 6,78 8,00 10,82 

Promig 17,51 24,27 29,84 34,86 25,33 

Desv. Est. 8,13 21,51 22,04 23,49 11,44 

 

Taula 60: Estadístics de la durada segons el perfil del temporal (MESTRAL). 
 

MESTRAL 
DURADA (h) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 23,07 101,87 95,00 79,03 55,00 

Valor mín. 7,43 6,00 6,97 8,00 9,53 

Promig 13,35 27,89 30,07 24,79 27,05 

Desv. Est. 5,95 20,88 24,03 17,48 19,63 
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Figura 62: Representació de la durada promig segons el perfil del temporal. Per l’onatge global i per cadascuna de les tres direccions principals. 
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7.5.2 Relació entre els perfils i l’alçada d’ona significant màxima dels 
temporals 

 
Per conèixer la relació entre l’Hs,max i els perfils definits cal observar les quatre taules 

i la Figura 63 que es mostren seguidament. Es pot concloure que aquesta vincle depèn 
de si es treballa amb els temporals del global o dels associats a les direccions 
principals. El que sí que destaca en un primer cop d’ull és que les Hs,max associades a les 
direccions són força menors que les Hs,max del global, tal com ja s’ha anat indicant fins 
ara. La direcció de llevant és la que presenta majors promitjos d’Hs,max, mentre que la 
direcció de migjorn és la que presenta promitjos menors.      

 
Taula 61: Estadístics de l’Hs,max segons el perfil del temporal (GLOBAL). 

 

GLOBAL 
Hs,max (m) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 2,64 4,24 5,34 3,26 3,13 

Valor mín. 1,91 1,69 1,64 1,66 1,61 

Promig 2,21 2,35 2,55 2,23 2,26 

Desv. Est. 0,31 0,53 0,77 0,42 0,63 

 
Taula 62: Estadístics de l’Hs,max segons el perfil del temporal (LLEVANT). 

 

LLEVANT 
Hs,max (m) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 1,78 3,65 3,94 2,73 2,71 

Valor mín. 0,30 0,24 0,36 0,25 0,44 

Promig 0,97 1,16 1,75 1,00 1,27 

Desv. Est. 0,64 0,92 0,88 0,77 0,82 

 
Taula 63: Estadístics de l’Hs,max segons el perfil del temporal (MIGJORN). 

 

MIGJORN 
Hs,max (m) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 2,12 1,88 2,83 1,82 1,70 

Valor mín. 0,22 0,17 0,23 0,19 0,31 

Promig 0,54 0,52 0,63 0,63 0,75 

Desv. Est. 0,45 0,42 0,56 0,52 0,51 

 
Taula 64: Estadístics de l’Hs,max segons el perfil del temporal (MESTRAL). 

 

MESTRAL 
Hs,max (m) 

Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Valor màx. 1,87 2,28 2,45 2,17 1,38 

Valor mín. 0,18 0,21 0,23 0,25 0,24 

Promig 0,57 1,18 1,04 0,96 0,80 

Desv. Est. 0,56 0,67 0,67 0,57 0,43 
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Figura 63: Representació de l’Hs,max promig segons el perfil del temporal. Per l’onatge global i per cadascuna de les tres direccions principals. 
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7.6 Interacció entre els rangs de durada, els rangs d’alçada 
d’ona significant màxima i els perfils.  

 
Per analitzar realment el vincle entre els diversos tipus de perfils i la durada i 

l’alçada d’ona significant màxima d’un temporal, igual que en l’apartat 7.4, cal realitzar 
una interacció entre els tres tipus de classificacions. Es classificaran els 150 temporals, 
tan pel global com per les tres direccions principals, segons la seva durada total, el 
valor de l’alçada d’ona màxima significant i el perfil tipus que es presenten. D’aquesta 
manera s’obtindran un conjunt de grups, alguns més nombrosos que d’altres. Aquests 
grups més nombrosos seran els grups més representatius i, per tant, els grups dels 
quals s’analitzarà el comportament dels temporals, tot prenent com a límit de grup 
representatiu aquells que continguin un mínim de 5 temporals, és a dir, un 3,3% del 
total de temporals estudiats. Aquest límit s’estableix ja que es considera que en els 
grups de menys de 5 temporals no hi ha suficients dades com per poder extreure 
patrons de comportament i evolució dels temporals. 

 
GLOBAL I 
 

Classificant els 150 temporals, segons l’onatge global, atenent als rangs de duració, 
d’Hs,max i de perfils tipus establerts, s’obté la següent taula on es representa el 
percentatge, respecte el total, de temporals pertanyents en cada subgrup. 

 
Taula 65: Percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup segons els rangs de durada, d’Hs,max i el 

perfil del temporal (GLOBAL I). 

 

GLOBAL I 
1,5 m ≤ Hs,max < 

2,0 m 
2,0 m ≤ Hs,max < 

2,5 m 
2,5 m ≤ Hs,max  

Durada curta 

Perfil 0 0,7 % 0,0 % 0,7 % 

Perfil 1 4,0 % 3,3 % 1,3 % 

Perfil 2 5,3 % 2,7 % 0,0 % 

Perfil 3 3,3 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Durada  
mitja - curta 

Perfil 0 1,3 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 1 3,3 % 9,3 % 0,7 % 

Perfil 2 3,3 % 8,0 % 1,3 % 

Perfil 3 2,0 % 2,0 % 0,7 % 

Perfil 4 0,7 % 0,0 % 1,3 % 

Durada  
mitja - llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 0,7 % 

Perfil 1 1,3 % 3,3 % 4,0 % 

Perfil 2 0,7 % 4,0 % 4,7 % 

Perfil 3 0,0 % 3,3% 2,7 % 

Perfil 4 0,0 % 0,7 % 0,0 % 

Durada llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 0,0 % 2,7 % 3,3 % 

Perfil 2 0,0 % 1,3 % 7,3 % 

Perfil 3 0,0 % 1,3 % 0,7 % 

Perfil 4 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Com en el cas de la Taula 48, es pot observar com els grups més nombrosos es troben 
a la diagonal de la taula, cosa que indica que generalment quan hi ha temporals de 
llarga durada les Hs,max que presenten aquests temporals també són elevades, quan els 
temporals són de durada curta les Hs,max són menors, quan són de durada mitja – curta 
les Hs,max es mantenen en els dos primers rangs i quan són temporals de durada mitja – 
llarga les Hs,max  es reparteixen en els dos últims rangs. La influència dels perfils és que 
dels grups representatius que s’obtenen la majoria són grups de temporals esbiaixats a 
l’inici o bé simètrics, amb algun cas d’esbiaixats al final. En canvi, no hi ha cap grup 
representatiu de temporals truncats a l’inici o bé al final.   

 
En total són 15 els grups representatius dels quals s’analitzarà el seu comportament 

en posterior apartats. A l’haver realitzat aquesta classificació, s’han agrupat temporals 
amb els paràmetres essencials similars, i per tant, temporals que s’espera que tinguin 
patrons d’evolució similars, qüestió que s’estudiarà en el següent capítol.   
 

GLOBAL II, LLEVANT, MIGJORN I MESTRAL 
 

A continuació es realitza la mateixa classificació segons la durada, l’Hs,max
 i el perfil 

per les tres  direccions principals i per la segona classificació establerta pel global. La 
situació dels grups més representatius en la diagonal de la taula es produeix clarament 
en el cas del global i del llevant. En el migjorn la gran majoria de grups representatius 
tenen l’Hs,max menor del mig metre, excepte els de durada llarga que la seva Hs,max es 
troba entre els 0,5 i 1,5 metres. I en el cas del mestral, com a la Taula 52, no es pot 
observar una diagonal clara, sinó que els grups es troben més dispersos.   

 

Taula 66: Percentatge de temporals de cada subgrup segons la durada, l’Hs,max i el perfil (GLOBAL II). 
 

GLOBAL II 
1,5 m ≤ Hs,max < 

2,5 m 
2,5 m ≤ Hs,max  

Durada curta 

Perfil 0 0,7 % 0,7 % 

Perfil 1 7,3 % 1,3 % 

Perfil 2 8,0 % 0,0 % 

Perfil 3 4,6 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 % 0,0 % 

Durada  
mitja - curta 

Perfil 0 2,0  % 0,0 % 

Perfil 1 12,6 % 0,7 % 

Perfil 2 11,3 % 1,3 % 

Perfil 3 4,0 % 0,7 % 

Perfil 4 0,7 % 1,3 % 

Durada  
mitja - llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,7 % 

Perfil 1 4,6 % 4,0 % 

Perfil 2 4,7 % 4,7 % 

Perfil 3 3,3% 2,7 % 

Perfil 4 0,7 % 0,0 % 

Durada llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 2,7 % 3,3 % 

Perfil 2 1,3 % 7,3 % 

Perfil 3 1,3 % 0,7 % 

Perfil 4 0,0 % 0,0 % 



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

108 
 

Taula 67: Percentatge de temporals de cada subgrup segons la durada, l’Hs,max i el perfil (LLEVANT). 
 

LLEVANT 
0,0 m ≤ Hs,max < 

0,5 m 
0,5 m ≤ Hs,max 

< 1,5 m 
1,5 m ≤ Hs,max 

< 2,5 m 
2,5 m ≤ Hs,max  

Durada curta 

Perfil 0 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 6,7 % 2,7 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 2 0,7 % 2,7 % 2,0 % 0,0 % 

Perfil 3 4,0 % 2,0 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 4 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Durada  
mitja - curta 

Perfil 0 1,3 % 1,3 % 2,0 % 0,0 % 

Perfil 1 4,0 % 1,3 % 4,7 % 0,0 % 

Perfil 2 2,0 % 4,7 % 5,3 % 0,7 % 

Perfil 3 1,3 % 2,7 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Durada  
mitja - llarga 

Perfil 0 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 1,3 % 1,3 % 1,3 % 0,7 % 

Perfil 2 0,0 % 4,0 % 7,3 % 1,3 % 

Perfil 3 1,3 % 1,3 % 2,0 % 0,7 % 

Perfil 4 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 

Durada llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 0,0 % 0,7 % 2,0 % 2,0 % 

Perfil 2 0,0 % 0,7 % 2,0 % 4,7 % 

Perfil 3 1,3 % 0,7 % 1,3 % 0,7 % 

Perfil 4 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 
 

Taula 68: Percentatge de temporals de cada subgrup segons la durada, l’Hs,max i el perfil (MIGJORN). 
 

MIGJORN 
0,0 m ≤ Hs,max 

< 0,5 m 
0,5 m ≤ Hs,max < 

1,5 m 
1,5 m ≤ Hs,max < 

2,5 m 
2,5 m ≤ Hs,max  

Durada curta 

Perfil 0 2,7 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 1 8,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 2 5,3 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 3 3,3 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 4 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Durada  
mitja - curta 

Perfil 0 6,7 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 7,3 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 2 10,0 % 0,7 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 3 2,7 %  0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 %  0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Durada  
mitja - llarga 

Perfil 0 1,3 % 1,3 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 1 4,0 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 2 4,7 % 2,7 % 0,7 % 0,7 % 

Perfil 3 3,3 % 0,7 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 % 1,3 % 0,7 % 0,0 % 

Durada llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 1,3 % 1,3 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 2 1,3 % 5,3 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 3 2,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 4 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Taula 69: Percentatge de temporals de cada subgrup segons la durada, l’Hs,max i el perfil (MESTRAL). 
 

MESTRAL 
0,0 m ≤ Hs,max 

< 0,5 m 
0,5 m ≤ Hs,max < 

1,5 m 
1,5 m ≤ Hs,max 

< 2,5 m 
2,5 m ≤ Hs,max  

Durada curta 

Perfil 0 1,3 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 1 1,3 % 3,3 % 2,7 % 0,0 % 

Perfil 2 1,3 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 

Perfil 3 1,3 % 2,7 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Durada  
mitja - curta 

Perfil 0 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 2,7 % 2,0 % 5,3 % 0,0 % 

Perfil 2 4,0 % 2,7 % 4,7 % 0,0 % 

Perfil 3 2,0 % 4,7 % 2,0 % 0,0 % 

Perfil 4 0,7 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 

Durada  
mitja - llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 4,7 % 2,0 % 4,0 % 0,0 % 

Perfil 2 3,3 % 1,3 % 1,3 % 0,0 % 

Perfil 3 2,7 % 3,3 % 2,0 % 0,0 % 

Perfil 4 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Durada llarga 

Perfil 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Perfil 1 1,3 % 2,0 % 2,7 % 0,0 % 

Perfil 2 2,0 % 2,7 % 2,7 % 0,0 % 

Perfil 3 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 

Perfil 4 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 

 
Els grups representatius de les tres direccions principals amb temporals d’alçada 

màxima significant menor de 0,5 metres es descartaran per l’anàlisi que es realitzarà a 
continuació del comportament dels temporals, ja que es considera que al tenir una 
alçada d’ona significant màxima tan reduïda no tenen rellevància pel comportament 
dels temporals. Així doncs, per la direcció de llevant s’analitzarà un total de 6 grups 
representatius, per la direcció de migjorn s’estudiaran 2 grups representatius, i per la 
direcció de mestral són 7 els grups representatius a estudiar. Pel que fa a l’onatge 
global dels temporals mitjançant aquesta segons classificació més compacta els grups a 
analitzar són 13.     

 
Igual que en el cas del global, segons la classificació I, en general la influència dels 

perfils és que dels grups representatius que s’obtenen la majoria són grups de 
temporals esbiaixats a l’inici o bé simètrics, amb algun cas d’esbiaixats al final. En 
canvi, no hi ha cap grup representatiu de temporals truncats a l’inici o bé al final.   

 
Per poder caracteritzar les principals propietats d’aquests grups significatius, en les 

pàgines que es presenten a continuació s’indiquen els principals estadístics de la 
duració total dels temporals i de l’alçada d’ona significant màxima que es presenta en 
cadascun d’ells.      
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GLOBAL I – Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups 
més representatius.  

 
Taula 70: Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups més representatius (GLOBAL I) 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 

Perfil 1 11,90 6,00 8,44 2,19 

Perfil 2 11,00 6,97 8,72 1,64 

Perfil 3 9,98 8,00 8,48 0,86 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 10,00 6,78 8,51 1,53 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 
Perfil 1 21,15 12,02 14,93 3,64 

Perfil 2 19,00 12,02 15,31 3,14 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 23,00 12,00 16,41 3,79 

Perfil 2 22,10 12,00 17,16 4,09 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA - LLARGA (12-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 38,08 26,00 32,49 5,52 

Perfil 2 39,43 24,55 30,68 5,17 

Perfil 3 47,00 25,00 32,48 8,53 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 40,00 25,00 33,49 6,37 

Perfil 2 36,08 25,00 31,10 4,22 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 101,87 54,00 73,57 17,75 

Perfil 2 95,00 51,00 70,87 13,95 
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GLOBAL II – Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups 
més representatius.  

 
Taula 71: Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups més representatius (GLOBAL II). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 11,90 6,00 8,47 1,83 

Perfil 2 11,00 6,97 8,80 1,38 

Perfil 3 10,93 8,00 8,90 1,15 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 23,00 12,00 16,02 3,71 

Perfil 2 22,10 12,00 16,62 3,84 

Perfil 3 20,00 12,00 15,88 3,09 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA - LLARGA (12-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 38,08 26,00 32,76 4,60 

Perfil 2 39,43 24,55 30,23 4,87 

Perfil 3 47,00 25,00 32,48 8,53 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 40,00 25,00 33,49 6,37 

Perfil 2 36,08 25,00 31,10 4,22 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 101,87 54,00 73,57 17,75 

Perfil 2 95,00 51,00 70,87 13,95 
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LLEVANT – Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups 
més representatius.  

 
Taula 72: Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups més representatius (LLEVANT). 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 20,00 12,55 15,52 2,91 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 23,00 12,02 15,76 4,08 

Perfil 2 22,10 12,00 17,33 4,06 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-LLARGA (24-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 36,98 24,55 30,33 4,51 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 2 38,00 27,05 32,79 3,63 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
2,5 m ≤ Hs,max Perfil 2 95,00 56,90 74,14 15,29 

 
 
MIGJORN – Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups 

més representatius.  
 
Taula 73: Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups més representatius (MIGJORN). 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 2 95,00 54,00 67,44 14,87 

Perfil 3 86,00 51,00 69,61 13,80 
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MESTRAL – Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups 
més representatius.  

 
Taula 74: Estadístics de la duració total dels temporals segons els grups més representatius (MESTRAL). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 1 9,73 6,00 7,75 1,55 

Perfil 2 11,90 6,97 8,81 2,11 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 21,05 12,00 15,11 3,37 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 20,47 12,00 15,15 2,55 

Perfil 2 20,92 12,00 17,17 4,01 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-LLARGA (24-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Duració (h) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 40,00 25,00 30,38 5,94 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 38,08 25,00 30,84 5,83 
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GLOBAL I – Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més 
representatius.  

 
Taula 75: Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més representatius (GLOBAL I). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 

Perfil 1 1,99 1,69 1,87 0,12 

Perfil 2 1,93 1,64 1,79 0,10 

Perfil 3 1,92 1,70 1,85 0,10 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 2,45 2,01 2,18 0,17 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 
Perfil 1 1,93 1,71 1,82 0,10 

Perfil 2 1,94 1,64 1,83 0,11 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 2,36 2,01 2,17 0,10 

Perfil 2 2,49 2,03 2,28 0,17 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA - LLARGA (12-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 2,47 2,12 2,30 0,14 

Perfil 2 2,47 2,02 2,26 0,16 

Perfil 3 2,32 2,08 2,22 0,10 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 3,89 2,65 3,10 0,50 

Perfil 2 3,59 2,54 2,96 0,39 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 4,24 2,58 3,26 0,62 

Perfil 2 5,34 2,82 3,69 0,74 
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GLOBAL II – Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més 
representatius.  

 
Taula 76: Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més representatius (GLOBAL II). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 2,45 1,69 2,01 0,21 

Perfil 2 2,35 1,64 1,93 0,24 

Perfil 3 2,42 1,70 1,97 0,24 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 2,36 1,71 2,08 0,19 

Perfil 2 2,49 1,64 2,14 0,26 

Perfil 3 2,11 1,66 1,92 0,19 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA - LLARGA (12-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 2,47 1,84 2,18 0,23 

Perfil 2 2,47 1,97 2,21 0,18 

Perfil 3 2,32 2,08 2,22 0,10 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 3,89 2,65 3,10 0,50 

Perfil 2 3,59 2,54 2,96 0,39 

 
 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 4,24 2,58 3,26 0,62 

Perfil 2 5,34 2,82 3,69 0,74 

 

 
  



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

116 
 

LLEVANT – Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més 
representatius.  

 
Taula 77: Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més representatius (LLEVANT). 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 1,43 0,54 1,08 0,38 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 1,96 1,50 1,75 0,17 

Perfil 2 2,10 1,53 1,80 0,24 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-LLARGA (24-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 1,42 0,53 1,00 0,36 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 2 2,48 1,61 2,00 0,35 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
2,5 m ≤ Hs,max Perfil 2 3,94 2,64 3,24 0,51 

 
 
 

MIGJORN – Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més 
representatius.  

 
Taula 78: Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més representatius (MIGJORN). 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 2 1,26 0,54 0,78 0,27 

Perfil 3 1,45 0,54 1,07 0,33 
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MESTRAL – Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més 
representatius.  

 
Taula 79: Estadístics de l’Hs,max dels temporals segons els grups més representatius (MESTRAL). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 1 1,48 1,26 1,38 0,08 

Perfil 2 1,40 0,92 1,06 0,18 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-CURTA (12-24 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 1,25 0,50 0,82 0,33 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 1,94 1,52 1,69 0,14 

Perfil 2 2,44 1,50 1,79 0,32 

 

TEMPORALS DE DURADA MITJA-LLARGA (24-48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Hs,max (m) 

Màxim Mínim Promig Desv. est. 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 1,19 0,57 0,79 0,24 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 2,28 1,64 1,94 0,25 
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7.7 Interacció entre el global i les direccions principals  
 

Com s’ha anat veient fins ara, les característiques dels temporals varien força 
segons si es tracta de l’onatge global o de l’onatge associat a alguna de les tres 
direccions principals. Les principals diferències es troben en l’alçada d’ona significant 
màxima del temporal i en l’instant de temps en el qual es produeix aquesta alçada 
d’ona màxima. Per tal de saber de quina manera contribueix cadascuna d’aquestes 
direccions principals al temporal global a continuació es realitza un anàlisi del nombre 
de temporals de cada direcció que comparteixen els mateixos paràmetres essencials 
amb els temporals globals.     

  
Primer de tot recordar que no totes les alçades d’ona significant màximes dels 

temporals associats a les direccions superen el metre i mig d’alçada, condició 
indispensable en els temporals globals. Per la direcció de llevant un 45% dels 
temporals presenten Hs,max major d’1,5 metres, pel migjorn un 10% i pel mestral un 
32%, aproximadament. Aquests percentatges poden donar una idea de quin és el valor 
de l’Hs,max generalment en les direccions, sent la direcció de llevant la que presenta 
Hs,max majors, com a mitjana, i la direcció de migjorn la que habitualment presenta 
menors valors d’Hs,max.  

 
La Taula 80 mostra el número de temporals que presenten alçada d’ona màxima 

significant major d’1,5 metres tan sols en el cas de l’onatge global, en l’onatge global i 
a més en alguna o algunes de les direccions i en l’onatge global i en les tres direccions 
a la vegada.       

 
Taula 80: Número i percentatge de temporals amb Hs,max major d’1,5 metres. Interacció entre l’onatge 

global i les tres direccions principals.  

 

Temporals amb Hs,max > 1,5 metres 
Número de 
temporals 

Percentatge 
respecte el total 

Global 29 19,3 % 

Global + llevant 60 40,0 % 

Global + migjorn 11 7,4 % 

Global + mestral 43 28,7 % 

Global + llevant + migjorn 2 1,3 % 

Global + llevant + mestral 5 3,3 % 

Global + migjorn + mestral 0 0 % 

Global + llevant + migjorn + mestral 0 0 % 

TOTAL 150 100,0 % 

 

Així doncs, el cas més habitual, en un 40,0% dels casos, és que es presenti una Hs,max 
major d’1,5 metres tan sols en el global i el llevant, seguit d’una combinació global i 
mestral amb un 28,7%. La circumstància menys usual és que pel migjorn l’Hs,max sigui 
major d’1,5 metres, i en cap dels 150 temporals es té una Hs,max major d’1,5 metres en 
el global, migjorn i mestral a la vegada, i tampoc es dóna en el global i les tres 
direccions alhora.  
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7.8 Envolupants de l’alçada d’ona significant màxima 
 

Per obtenir més informació sobre l’alçada d’ona màxima que presenta cada 
temporal s’ha procedit a trobar una envolupant que embolcalli tots els valors de 
l’alçada d’ona significant màxima. Per fer-ho s’han utilitzat els rangs de la durada total 
dels temporals: durada curta, mitja – curta, mitja – llarga i llarga. Per cadascun 
d’aquests grups s’han representat les alçades d’ona màximes de cadascun dels 150 
temporals, en el seu instant de temps corresponent. De totes aquestes alçades d’ona 
significant es representa una envolupant que contingui tots els punts. Una vegada 
s’han desenvolupat les quatre envolupants, una per cada rang de duració, es 
representen conjuntament en un gràfic, cosa que permet trobar una envolupant 
general que conté totes les alçades d’ona màxima per qualsevol duració del temporal.  

 
Aquests passos s’han seguit tan pels temporals globals, com pels temporals segons 

les direccions principals, i els resultats han estat el que es mostren tot seguit. En tots 
els casos es pren com a envolupant l’embolcall més exterior que conté tots els punts, 
quedant la majoria de vegades molt per sobre de la majoria de punts, i per tant, del 
costat de la seguretat.   

  
GLOBAL 

 
Les quatre envolupants segons la durada del temporal són les següents:  

 

 
 

Figura 64: Envolupants d’Hs,max segons la durada del temporal (GLOBAL). 
 

És interessant observar en aquest gràfic que les majors Hs,max que es produeixen 
durant les primeres 15 hores són degudes als temporals de durada mitja – llarga. A 
partir de les 15 hores, les majors Hs,max que es produeixen són pels temporals de 
durada llarga, tenint el seu màxim al voltant de les 50 hores.  

 
La representació conjunta de les quatre envolupants permet trobar una envolupant 

que engloba tots els pics dels temporals, representada a la Figura 65. El pic d’aquesta 
envolupant es produeix cap al final, cosa que indica que els temporals de durada llarga 
són els de major Hs,max.  
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Figura 65: Envolupant d’Hs,max  (GLOBAL). 

 
LLEVANT 

 
Les quatre envolupants, segons la durada del temporal, per la direcció de llevant 

són les següents:  
 

 
 

Figura 66: Envolupants d’Hs,max segons la durada del temporal (LLEVANT). 

 
Els majors valors d’Hs,max durant les primeres hores són deguts, en primer lloc, als 

temporals de durada curta i mitja – curta, fins a les 5 hores, moment a partir del qual 
els majors pics provenen dels temporals de durada mitja – llarga. A partir de les 15 
hores, igual que en cas anterior, els majors punts d’Hs,max es deuen als temporals de 
durada llarga.  

 
Ajuntant les quatre envolupants s’obté l’envolupant representada a la Figura 67 per 

la direcció de llevant. El màxim d’aquesta envolupant també es produeix cap al final, 
indicant que les Hs,max més grans són les que van lligades als temporals de llarga 
durada.    
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Figura 67: Envolupant d’Hs,max  (LLEVANT). 

 
MIGJORN 

 
Les quatre envolupants segons la durada del temporal, per la direcció de migjorn,  

són les següents:  
 

 
 

Figura 68: Envolupants d’Hs,max segons la durada del temporal (MIGJORN). 

 
En el cas de migjorn, tal i com s’ha comprovat el anteriors apartats, els temporals 

amb major alçada d’ona màxima són els de durada mitja – llarga. Aquests són els de 
major Hs,max fins les 30 hores, moment a partir del qual les Hs,max més grans pertanyen 
a temporals de durada llarga, tot i que el seu valor a disminuint considerablement.  

 
Com es pot comprovar a la següent figura, on es representa l’envolupant conjunta 

per la direcció de migjorn, el màxim de l’envolupant es produeix abans que en els 
casos estudiats fins ara, ja que els temporals amb major Hs,max són els de durada mitja 
– llarga.  
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Figura 69: Envolupant d’Hs,max  (MIGJORN). 

 
MESTRAL 

 
Les envolupants segons els quatre rangs de durada del temporal són les següents:  

 

 
 

Figura 70: Envolupants d’Hs,max segons la durada del temporal (MESTRAL). 

 

En aquest cas el protagonisme durant les primeres hores està repartit entre els 
temporals de durada curta, de durada mitja – curta i de durada mitja – llarga i a partir 
de les 25 hores les Hs,max majors es donen en els temporals de durada llarga.  

 
El punt més elevat de l’envolupant dels temporals de durada mitja – curta i el punt 

més alt de l’envolupant dels temporals de durada llarga es troben gairebé a la mateixa 
alçada, donant com a resultat una envolupant conjunta que es manté constant en la 
seva part central, tal i com es pot observar a la Figura 71. Per tant, en aquest cas, el punt 
màxim de l’envolupant de l’Hs,max pel mestral és degut als temporals de durada mitja – 
curta i als temporals de durada llarga.  
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Figura 71: Envolupant d’Hs,max  (MESTRAL). 

 
REPRESENTACIÓ CONJUNTA  

 
Finalment es representa conjuntament les envolupants dels temporals del global i 

de cadascuna de les direccions. A grans trets, es pot veure que l’envolupant de 
l’onatge global sempre es troba per sobre de les altres envolupants i que a continuació 
ve l’envolupant de llevant, tan sols superada en petits trams per les envolupants de 
migjorn i mestral. Aquestes envolupants corroboren el fet que la direcció de llevant és 
la que presenta majors Hs,max en els seus temporals.   

 

 
 

Figura 72: Envolupants d’Hs,max del global, del llevant, del migjorn i del mestral. 

 

 
  


