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-8- 
 

ESTUDI DELS PENDENTS 
 
8.1 Introducció 
 

Una vegada classificats els 150 temporals, tan escalarment com sectorialment, i 
trobats els grups més significatius, el següent pas és estudiar el comportament de 
cadascun d’aquests grups significatius. Cada grup conté temporals amb els principals 
paràmetres similars, el que dóna lloc a característiques més homogènies i per tant, 
segurament, comportaments i evolucions més similars. 

 
El primer pas a l’hora de trobar el perfil d’un temporal és saber amb quina velocitat 

evoluciona l’alçada d’ona significant, des de l’alçada d’ona significant inicial fins a 
l’alçada d’ona màxima, i una vegada s’ha produït l’alçada d’ona màxima, amb quina 
velocitat torna a l’alçada significant final del temporal. És a dir, per caracteritzar la 
forma d’un temporal, el primer pas és esquematitzar-lo amb dues rectes, una de 
pujada i una de baixada, els pendents de les quals serà la velocitat, en cm/h, d’evolució 
de l’alçada d’ona significant. Així doncs, per cadascun dels grups representatius a 
analitzar es calcularà el pendent de pujada i el pendent de baixada dels temporals que 
el formen, i una vegada obtingut el seu valor s’estudiarà i es compararà amb els 
pendents dels altres grups representatius. L’anàlisi dels pendents de pujada i de 
baixada es realitzarà per separat.    

 
 

8.2 Procediment a seguir 
 

Per calcular el pendent de pujada i el pendent de baixada d’un temporal tan sols es 
necessita l’alçada d’ona significant inicial (Hs,inicial), l’alçada d’ona significant final 
(Hs,final), l’alçada d’ona significant màxima (Hs,max), l’instant inicial del temporal 
(t(Hs,inicial) que sempre es considera igual a 0), l’instant de temps en el qual es produeix 
aquesta Hs,max (t(Hs,max)) i la duració total del temporal (Dt= t(Hs,final)). Una vegada es 
tenen aquests valors els pendents es calculen com: 

 

   [Eq. 26] 

 

   [Eq. 27] 

 
A l’annex I es presenten les taules que contenen tota la informació utilitzada pel 

càlcul d’aquestes pendents.  
 
Els temporals amb perfil tipus 0 o 4, tal i com s’ha definit, són aquells temporals que 

comencen o acaben amb el valor d’Hs,max, i per tant, el seu pendent de pujada o de 
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baixada seria infinit. Aquest fet és impossible i ens pot fer plantejar la autèntica 
veracitat d’aquests registres de temporals que comencen o acaben amb el seu màxim. 
Al subdividir-ho en diversos grups, resulta que cap d’aquests temporals formen un 
grup representatiu, cosa que significa que són fets força aïllats i no s’analitzaran.      

 
A continuació es mostren dos exemples de com es representen els temporals d’un 

mateix grup significatiu per tal de poder calcular el pendent de pujada i el pendent de 
baixada. Es pot observar clarament que tot i presentar certes diferències en els valors 
de les alçades d’ona significant inicials i finals, i fins i tot en l’alçada d’ona significant 
màxima i en el moment en què es produeix aquesta, la velocitat de pujada i de baixada 
és força semblant en tots els temporals, presentant línies de pendent molt similar. 
També es pot observar la diferència entre temporals que tenen un perfil 1 (esbiaixats a 
l’inici) i un perfil 2 o gairebé simètric.    
 

 
 

Figura 73: Exemple de temporals esquematitzats pertanyents a un grup representatiu del global. 

 

 
 

Figura 74: Exemple de temporals esquematitzats pertanyents a un grup representatiu del llevant. 

 
La resta de gràfiques on es troben representats tots els temporals dels grups 

definits anteriorment es troben a l’annex II.    
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8.2.1 Depuració de dades 
 
Al calcular les velocitats de pujada i les velocitats de baixada de l’alçada d’ona 

significant dels temporals s’observen certs valors discordants dins d’alguns grups. Per 
decidir si aquests valors es conserven o es rebutjen, s’aplicarà un test de comprovació, 
el Test de la Q de Dean i Dixon (Dean y Dixon, 1951), que es reconeix generalment com 
un mètode apropiat per prendre la decisió (Mandel, 1978) a falta d’una regla universal 
per la qüestió d’acceptar o refusar valors.      

 
En aquest test es divideix el valor absolut de la diferència del resultat discordant xq i 

el valor més proper a ell, xn , entre la dispersió, w, de tot el conjunt per obtenir així la 
quantitat Q: 

 
� �

     [Eq. 28] 

    
Després es compara aquest quocient amb els valors crítics Qcrit que es mostren a la 

Taula 81. Si Q és major que Qcrit el resultat discordant pot refusar-se amb el grau de 
confiança indicat. En aquest cas s’ha utilitzat un nivell de confiança del 95%.   

 
Taula 81: Valors crítics de Q pel test de Dixon  

amb un nivell de confiança del 95%. 
 

Número 
d’observacions 

Confiança del 
95% 

3 0,970 

4 0,829 

5 0,710 

6 0,625 

7 0,568 

8 0,526 

9 0,493 

10 0,466 

 
El número de valors discordants refusats és el següent: pel global s’han refusat tres 

valors de velocitats de pujada i un de baixada; pel llevant tan sols s’ha refusat un valor 
de baixada; pel mestral s’han rebutjat tres valors de velocitats de pujada i un valor de 
baixada; i per últim, pel migjorn, s’ha rebutjat un valor de pujada. Per tant, es pot 
comprovar que el nombre de dades rebutjades és força reduït.  

 
8.2.2 Taules de pendents de pujada i de pendents de baixada 

 
En els dos apartats següents es presenten les taules amb els pendents de pujada i 

de baixada juntament amb gràfics dels promitjos per tots els grups significatius pels 
temporals del global (classificació I i II) i pels temporals associats a les tres direccions 
principals, una vegada depurades les dades mitjançant el test Q abans presentat.  

 
En aquestes taules es mostra el promig, la desviació estàndard i l’interval de 

confiança del 90%. Tots els grups representatius es tracten de mostres petites (número 
de temporals menor de 30) i per aquest motiu es treballarà amb la distribució t de 
Student (Calvo, 1985).  
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8.3 Obtenció dels pendents de pujada 
 
GLOBAL I – Pendents de pujada 

 
Taula 82: Pendents de pujada segons els grups més representatius.  

Estadístics i bandes de confiança del 90% (GLOBAL I). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 

Perfil 1 19,75 11,66 27,45 12,06 

Perfil 2 3,49 1,72 4,50 2,47 

Perfil 3 3,99 2,05 5,57 2,42 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 17,76 10,38 25,72 9,81 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 
Perfil 1 7,07 3,05 9,40 4,73 

Perfil 2 3,66 1,44 4,77 2,55 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 10,75 7,10 13,53 7,97 

Perfil 2 7,70 4,59 9,59 5,81 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 7,03 1,26 7,99 6,06 

Perfil 2 5,00 1,88 6,24 3,76 

Perfil 3 3,45 1,53 4,63 2,28 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 15,65 3,77 18,54 12,76 

Perfil 2 9,36 5,90 12,83 5,89 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 9,79 4,01 12,86 6,72 

Perfil 2 5,81 1,91 6,69 5,03 
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Figura 75: Representació del promig de la velocitat de pujada segons els grups representatius  
(GLOBAL I). 



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

129 
 

GLOBAL II – Pendents de pujada 
 

Taula 83: Pendents de pujada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (GLOBAL II). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 18,85 10,59 23,44 14,25 

Perfil 2 7,96 6,56 10,66 5,26 

Perfil 3 4,48 2,29 5,83 3,14 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 9,73 6,38 11,79 7,66 

Perfil 2 6,51 4,32 7,95 5,07 

Perfil 3 2,64 1,09 3,36 1,92 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 7,34 1,37 8,25 6,44 

Perfil 2 4,78 1,81 5,84 3,71 

Perfil 3 3,45 1,53 4,63 2,28 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 15,65 3,77 18,54 12,76 

Perfil 2 9,36 5,90 12,83 5,89 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 9,79 4,01 12,86 6,72 

Perfil 2 5,81 1,91 6,69 5,03 
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Figura 76: Representació del promig de la velocitat de pujada segons els grups representatius  
(GLOBAL II). 

 
 

Observant les velocitats de pujada d’aquests grups representatius pel global (tan la 
classificació I com la II) es poden extreure les següents conclusions:  
 

• Per un mateix rang d’alçada d’ona màxima i un mateix rang de durada, la 
velocitat de pujada pren el major valor pels temporals de perfil 1, seguit dels 
temporals de perfil 2 i, per últim, els de perfil 3. Així doncs es pot concloure que 
els temporals amb perfil 1 són de creixement ràpid, els de perfil 2 són de 
creixement entremig i els de perfil 3 són de creixement lent. 

 

• Com major és la durada del temporal, per igual perfil i igual rang d’alçada d’ona 
significant, menors són els valors de la velocitat de pujada.  
 

• Com més elevat és el rang d’alçada d’ona significant, per igual duració i igual 
perfil, major és la velocitat de pujada.  
 

• Els valors de la velocitat es mouen dels 19,75cm/h als 3,45cm/h en el cas de la 
classificació I, i dels 18,85cm/h al 2,64cm/h en la classificació II.   
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LLEVANT – Pendents de pujada 
 

Taula 84: Pendents de pujada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90%  (LLEVANT). 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 3,02 3,04 4,81 1,23 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 11,57 6,50 15,39 9,26 

Perfil 2 7,02 4,19 9,26 4,78 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 2,94 2,02 4,27 1,61 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 2 4,37 3,01 5,67 3,06 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
2,5 m ≤ Hs,max Perfil 2 6,11 1,53 7,00 5,21 
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Figura 77: Representació del promig de la velocitat de pujada segons els grups representatius 
(LLEVANT). 

 
En aquest cas el número de grups representatius és força més reduït que en el cas 

del global, però tot i això, es poden extreure conclusions similars:   
 

• Per un mateix rang d’alçada d’ona màxima i un mateix rang de durada, la 
velocitat de pujada és major pels temporals de perfil 1 que pels de perfil 2. Així 
doncs es suposa, que com abans, es pot concloure que els temporals amb perfil 
1 són de creixement ràpid, els de perfil 2 són de creixement entremig i els de 
perfil 3 són de creixement lent. 

 

• Com major és la durada del temporal, per temporals amb el mateix perfil i el 
mateix rang d’alçada d’ona, menors són els valors de la velocitat de pujada.  
 

• Com més elevat és el rang d’alçada d’ona significant, per igual duració i igual 
perfil, major és la velocitat de pujada.  
 

• El rang de valors entre els quals es mou la velocitat de pujada és dels 
11,57cm/h als 2,94cm/h, valors menors que en el cas del global.  
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MIGJORN – Pendents de pujada 
 

Taula 85: Pendents de pujada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (MIGJORN). 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 2 1,32 0,56 1,65 0,99 

Perfil 3 1,04 0,58 1,49 0,60 

 
 

 
 

Figura 78: Representació del promig de la velocitat de pujada segons els grups representatius 
(MIGJORN). 

  

Pel migjorn tan sols hi ha dos grups a analitzar. Els dos grups tenen valors molt 
similars al voltant d’1cm/h de creixement. Aquest valor és força petit, sobretot 
comparant-lo amb els valors obtinguts pel global i el llevant. Segurament aquest valors 
tan petit és fruit de la petita alçada d’ona significant màxima que es presenta 
habitualment en els temporals associats a aquesta direcció.    

 
Tot i que els dos valors són gairebé iguals, es pot observar que la velocitat de pujada 

del perfil 2 és lleugerament major que la velocitat de pujada del perfil 3, cosa que 
confirma que els temporals de perfil 3 són de creixement més lent.        
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MESTRAL – Pendents de pujada 
 

Taula 86: Pendents de pujada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (MESTRAL). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 1 19,18 8,82 25,94 12,42 

Perfil 2 5,79 4,03 8,45 3,13 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 2,55 0,97 3,19 1,91 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 9,67 5,97 13,18 6,16 

Perfil 2 6,22 3,51 8,53 3,91 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de pujada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 2,14 1,32 3,15 1,12 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 15,26 11,50 22,85 7,67 
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Figura 79: Representació del promig de la velocitat de pujada segons els grups representatius 
(MESTRAL). 

 
El temporals associats a l’onatge de mestral són un cas una mica particular. D’una 

banda en el perfil 1 dels temporals de durada curta i alçada d’ona màxima entre els 0,5 
i 1,5 metres, es troba una velocitat de pujada força elevada: 19,18 cm/h. Aquesta 
velocitat és gairebé tan elevada com la velocitat que es produeix en el primer grup del 
global, de 19,75 cm/h. Aquest és un fet destacat, ja que indica un comportament molt 
clar d’aquest grup de temporals de mestral. A més, aquesta velocitat tan elevada es 
produeix en un grup on l’alçada d’ona significant màxima es mou entre els 0,5 i 1,5 
metres, cosa que significa que aquests temporals no assoleixen una elevada Hs,max, i 
per tant, aquesta alta velocitat es deu a que el temps que tarden a arribar a la seva 
Hs,max és realment molt petit.       

 
L’altre fet destacat es troba en que en el rang d’Hs,max entre 1,5 i 2,5 metres i perfil 

1, els temporals de durada mitja – llarga tenen una major pendent de pujada que els 
temporals de durada mitja – curta, fet que fins aquest moment no era així.  

 
El que sí que es manté com fins ara és que els temporals de perfil 3 presenten una 

velocitat de pujada menor que els temporals amb perfil 2, i aquests, a la seva vegada, 
també tenen una velocitat de pujada menor que els temporals de perfil 1.   
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8.4 Obtenció dels pendents de baixada 
 

GLOBAL I – Pendents de baixada 
 

Taula 87: Pendents de baixada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (GLOBAL I).  

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 

Perfil 1 -7,24 1,97 -8,54 -5,94 

Perfil 2 -7,20 2,72 -8,66 -5,75 

Perfil 3 -15,46 7,56 -21,26 -9,67 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 -12,05 4,86 -15,78 -8,33 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,0 m 
Perfil 1 -3,64 1,84 -5,05 -2,23 

Perfil 2 -5,63 4,75 -9,28 -1,99 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 -6,31 2,19 -7,13 -5,49 

Perfil 2 -8,54 1,89 -9,36 -7,72 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

2,0 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 -3,79 1,14 -4,67 -2,92 

Perfil 2 -4,56 1,67 -5,66 -3,45 

Perfil 3 -8,86 2,67 -10,91 -6,82 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 -5,94 1,91 -7,20 -4,68 

Perfil 2 -8,90 2,61 -10,43 -7,36 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 -3,42 1,47 -4,54 -2,29 

Perfil 2 -6,35 1,55 -7,02 -5,68 

 

 
 
 
 



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

137 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 80: Representació del promig de la velocitat de baixada segons els grups representatius  
(GLOBAL I). 
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GLOBAL II – Pendents de baixada 
 

Taula 88: Pendents de baixada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (GLOBAL II). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 -9,43 4,21 -11,25 -7,60 

Perfil 2 -11,65 7,55 -14,76 -8,55 

Perfil 3 -19,27 11,65 -26,12 -12,42 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 -5,61 2,38 -6,36 -4,86 

Perfil 2 -8,20 3,89 -9,50 -6,90 

Perfil 3 -10,03 3,83 -12,97 -7,10 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 

Perfil 1 -7,34 1,37 -3,96 -1,93 

Perfil 2 -4,50 1,53 -5,40 -3,60 

Perfil 3 -8,86 2,67 -10,91 -6,82 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 -5,94 1,91 -7,20 -4,68 

Perfil 2 -8,90 2,61 -10,43 -7,36 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

2,5 m ≤ Hs,max 
Perfil 1 -3,42 1,47 -4,54 -2,29 

Perfil 2 -6,35 1,55 -7,02 -5,68 
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Figura 81: Representació del promig de la velocitat de baixada segons els grups representatius  
(GLOBAL II). 

 

Observant les velocitats baixada d’aquests grups representatius pel global (tan la 
classificació I com la II) es poden extreure les següents conclusions:  
 

• Generalment, per un mateix rang d’alçada d’ona màxima i un mateix rang de 
durada, la velocitat de baixada pren el major valor pels temporals de perfil 3, 
seguit dels temporals de perfil 2 i, per últim, dels temporals de perfil 1. Així 
doncs, es pot concloure que els temporals amb perfil 1 són de decreixement 
lent, els de perfil 2 són de decreixement entremig i els de perfil 3 són de 
decreixement ràpid. 

 

• Com major és la durada del temporal, per igual perfil i igual rang d’alçada d’ona 
significant, menors són els valors de la velocitat de baixada.  
 

• Com més elevat és el rang d’alçada d’ona significant, per igual duració i igual 
perfil, major és la velocitat de baixada.  

 

• Els valors de la velocitat es mouen dels -15,46cm/h als -3,42cm/h en la 
classificació I, i del -19,27cm/h al -3,42cm/h per la classificació II.   
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LLEVANT – Pendents de baixada 
 

Taula 89: Pendents de baixada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (LLEVANT). 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 -1,63 1,06 -2,25 -1,01 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 -4,60 0,20 -4,74 -4,47 

Perfil 2 -7,88 3,26 -9,62 -6,13 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 2 -2,64 1,13 -3,38 -1,90 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 2 -5,11 2,10 -6,02 -4,20 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
2,5 m ≤ Hs,max Perfil 2 -6,38 0,73 -6,81 -5,95 
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Figura 82: Representació del promig de la velocitat de baixada segons els grups representatius 
(LLEVANT). 

 

El número de grups representatius és força més reduït que en el cas del global, però 
tot i així, es poden extreure algunes conclusions similars:  
 

• Per un mateix rang d’alçada d’ona màxima i un mateix rang de durada, la 
velocitat de baixada és menor pels temporals de perfil 1 que pels de perfil 2. 
Així doncs, es pot concloure que els temporals amb perfil 1 són de 
decreixement lent, els de perfil 2 són de decreixement entremig i els de perfil 3 
són de decreixement ràpid, com en el cas anterior.  

 

• Com major és la durada del temporal, per igual perfil i igual rang d’alçada d’ona 
significant, menors són els valors de la velocitat de baixada en el rang d’Hs,max 
entre 1,5 i 2,5 metres, però major és aquesta velocitat en el rang d’Hs,max entre 
0,5 i 1,5 metres.  
 

• Com més elevat és el rang d’alçada d’ona significant, per igual duració i igual 
perfil, major és la velocitat de baixada.  
 

• El rang de valors de la velocitat de baixada és dels 7,88cm/h als 1,63cm/h, 
valors menors que en el cas del global.  
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MIGJORN – Pendents de baixada 
 

Taula 90: Pendents de baixada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (MIGJORN). 

 

TEMPORALS DE DURADA LLARGA (més de 48 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 2 -1,38 0,83 -3,48 -0,94 

Perfil 3 -7,58 5,34 -11,67 -3,48 

 

 

 
 

Figura 83: Representació del promig de la velocitat de baixada segons els grups representatius 
(MIGJORN). 

 

Pel migjorn tan sols hi ha dos grups a analitzar. En aquest cas aquests dos grups 
presenten valors força diferenciats. El perfil 3 té una velocitat de decreixement de 
7,58cm/h, mentre que el perfil 2 té una velocitat de decreixement molt menor, 
d’1,38cm/h. Aquest fet corrobora la hipòtesis que els temporals que presenten un 
perfil tipus 3 decreixen molt més ràpidament que els temporals que presenten un 
perfil 2.  
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MESTRAL – Pendents de baixada 
 

Taula 91: Pendents de baixada segons els grups més representatius.  
Estadístics i bandes de confiança del 90% (MESTRAL). 

 

TEMPORALS DE DURADA CURTA (6-12 hores) 

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 

0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m 
Perfil 1 -6,36 0,60 -6,82 -5,91 

Perfil 2 -6,66 2,03 -8,00 -5,32 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 -6,52 1,46 -7,48 -5,55 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m 
Perfil 1 -6,52 2,12 -7,65 -5,38 

Perfil 2 -8,46 4,09 -10,87 -6,06 

 

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

Rangs d’Hs,max Perfil 
Velocitat de baixada (cm/h) 

Promig Desv. Est. 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
0,5 m ≤ Hs,max < 1,5 m Perfil 3 -10,16 8,02 -16,31 -4,01 

1,5 m ≤ Hs,max < 2,5 m Perfil 1 -4,93 2,60 -6,64 -3,21 
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Figura 84: Representació del promig de la velocitat de baixada segons els grups representatius 
(MESTRAL). 

 
Les conclusions que es poden extreure d’aquestes velocitats de baixada del mestral 

són les següents:   
 

• Per un mateix rang d’alçada d’ona màxima i un mateix rang de durada, la 
velocitat de baixada és menor pels temporals de perfil 1 que pels de perfil 2. 
Així doncs, com en els casos anteriors, es pot concloure que els temporals amb 
perfil 1 són de decreixement lent, els de perfil 2 són de decreixement entremig 
i els de perfil 3 són de decreixement ràpid.  

 

• Com major és la durada del temporal, per igual perfil i igual rang d’alçada d’ona 
significant, menors són els valors de la velocitat de baixada en el rang d’Hs,max 
entre 1,5 i 2,5 metres, però major és aquesta velocitat de baixada en el rang 
d’Hs,max entre 0,5 i 1,5 metres, tal i com succeeix en el llevant.   
 

• El rang de valors de la velocitat de baixada pel mestral és dels 10,16cm/h als 
4,93cm/h, valors lleugerament més grans que els del llevant i el migjorn, i 
menors que els del global.  

 

• Com major és la durada del temporal, per igual perfil i igual rang d’alçada d’ona 
significant, menors són els valors de la velocitat de baixada en el rang d’Hs,max 
entre 1,5 i 2,5 metres, però major és aquesta velocitat en el rang d’Hs,max entre 
0,5 i 1,5 metres.  
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8.5 Anàlisi dels resultats  
 

Analitzant totes les velocitats de pujada i de baixada, tan pel global com per les tres 
direccions principals de llevant, migjorn i mestral, s’arriba als següents resultats:  

 

• En les pujades, el pendent dels temporals esbiaixats a l’inici és major que el 
pendent dels temporals simètrics, i aquest, a la seva vegada, és major que el 
pendent dels temporals esbiaixats al final.  
 

• En les baixades, el pendent (en valor absolut) dels temporals esbiaixats a l’inici 
és menor que el pendent dels temporals simètrics, i aquest, a la seva vegada, és 
menor que el pendent dels temporals esbiaixats al final.     
 

• Així doncs, tal i com ja feia pensar el seu perfil, s’arriba a la conclusió que: 
 

• Els temporals esbiaixats a l’inici tenen un creixement ràpid i un 
decreixement lent. 

• Els temporals simètrics són un terme entremig pel que fa a la velocitat de 
creixement i de decreixement. En la majoria de casos s’observa una certa 
simetria, ja que la seva velocitat de pujada promig és molt similar a la de 
baixada promig. Un exemple d’aquesta simetria es mostra en els temporals 
de perfil 2 del global, pels rangs d’Hs,max entre 2,0 i 2,5 metres i de més de 
2,5 metres.    

• El temporals esbiaixats al final tenen un creixement lent i un decreixement 
ràpid. 

 

• En les pujades en tots els casos es compleix que com més llarg és el temporal, 
per igual perfil i igual Hs,max, menor és la velocitat de pujada. Aquest raonament 
és força coherent, ja que al ser més llarg un temporal més temps té per arribar 
a l’Hs,max i, per tant, disminueix la velocitat de pujada. Si l’alçada d’ona màxima 
augmentés considerablement en el cas dels temporals de durada llarga, això no 
es compliria. Aquest raonament és aplicable quan es tracta dels mateixos rangs 
d’alçada d’ona màxima.   
En les baixades succeeix el mateix, ja que com més llarg és el temporal, pel 
mateix perfil i el mateix rang d’Hs,max, menor és la velocitat de baixada. El motiu 
és, també, que com més llarg és un temporal, de més temps disposa per 
decréixer, disminuint així el pendent de baixada. En aquest cas, aquest 
fenomen es compleix sempre pel global, però pel llevant i el mestral, hi ha 
petites excepcions.  

 

• Les velocitats de pujada i baixada prenen el seu màxim valor en el cas del 
global, seguit de certs valors punta del mestral, després vindria el llevant i per 
últim el migjorn.    

 

Assenyalar que, com és obvi, per igual duració dels temporals i el mateix perfil, com 
major és l’alçada màxima significant, major és la velocitat de baixada i de pujada, ja 
que per arribar a aquesta alçada d’ona màxima el temporal ha de créixer més 
centímetres durant el mateix temps, i una vegada hi ha arribat, ha de decréixer més 
centímetres, acció que dóna com a resultat una major pendent de pujada i de baixada.         


