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CAS PRÀCTIC 
 

10.1 Introducció 
 

En aquest capítol es procedirà a aplicar tots els coneixements adquirits al llarg 
d’aquest ampli estudi sobre el comportament i l’evolució dels temporals del litoral 
català, concretament, a la zona del Cap de Tortosa. Per fer-ho s’escollirà un exemple 
en concret a partir del qual es desenvoluparà aquest cas pràctic. El procediment a 
seguir és el següent: 

 
1. Obtenció de les característiques principals del tipus de temporal escollit: la 

durada total del temporal, l’alçada d’ona màxima significant i el tipus de perfil.  
2. Obtenció dels pendents 
3. Obtenció de la forma 
4. Combinació de tots els paràmetres fins a obtenir el perfil del temporal de 

disseny, que mostra el seu comportament i evolució.  
 
Aquest cas pràctic es durà a terme per l’onatge global de temporals d’una durada 

curta, entre 6 i 12 hores, i una alçada d’ona significant màxima entre 2,0 i 2,5 metres.   
 
 

10.2 Obtenció dels paràmetres essencials 
 
Un temporal d’aquest tipus segons l’onatge global ve definit per la seva durada 

curta i el seu rang d’alçada d’ona significant màxima entre 2,0 i 2,5 metres. Consultant 
la Taula 65 on es mostra el percentatge de temporals pertanyents a cada subgrup 
segons la durada del temporal, la seva Hs,max

 i el tipus de perfil, es pot observar que per 
un temporal d’aquestes característiques l’únic grup representatiu que existeix és el 
grup que presenta un perfil 1, és a dir, esbiaixat a l’inici. Per tant, aquest temporal, 
probablement, presentarà el seu màxim durant el primer terç de la duració del 
temporal.  

 
Conegut aproximadament l’instant en el qual es produeix aquest màxim, el següent 

pas és determinar quins són els altres dos paràmetres: la durada i l’alçada d’ona 
màxima. En el cas pràctic presentat es dóna com a requisits que el temporal presenti 
una durada i una alçada d’ona significant màxima pertanyents a un cert rang, però 
sense especificar el seu valor.  

 
Per concretar el valor de la durada del temporal es consultarà la Taula 70 on per un 

temporal de durada curta (entre 6 i 12 hores), un rang d’Hs,max entre 2,0 i 2,5 metres i 
perfil tipus 1, el promig de duració és de 8,51 hores. Com que l’alçada d’ona màxima es 
produeix durant el primer terç de la durada, en aquest cas es produirà entre l’inici del 
temporal i les 2,84 hores. Aquest paràmetre s’acabarà d’ajustar juntament amb els 
pendents de pujada i baixada del temporal.   
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Per determinar l’alçada d’ona màxima es seguirà el mateix procediment, tot 
consultant en aquest cas la Taula 75 i concloent que, com a promig, en aquest tipus de 
temporals l’alçada d’ona màxima que es produeix és de 2,18 metres.  

 
Així doncs, en la següent taula es resumeixen els valors dels paràmetres essencials 

d’aquest temporal.     
 

Taula 92: Valor dels paràmetres essencials que defineixen el temporal del cas pràctic. 

 

Paràmetres essencials 

Dt 8,51 hores 

Hs,max 2,18 metres 

t(Hs,max) Abans de les 2,84 hores 

 
 

10.3 Obtenció dels pendents 
 
Definits el paràmetres essencials d’aquest temporal, el següent pas és trobar el 

pendent de pujada i el pendent de baixada que defineixen l’esquema del temporal. 
Aquest esquema es basa en dues rectes, de pendent la velocitat de pujada i la velocitat 
de baixada, respectivament. La recta de pujada comença amb una alçada d’ona 
significant d’1,5 metres, el valor llindar per considerar que és un temporal, i acaba 
assolint l’alçada d’ona significant màxima abans definida en un instant de temps 
encara per definir. La recta de baixada comença amb aquesta alçada d’ona màxima 
significant i acaba amb una alçada d’ona significant d’1,5 metres punt en el qual 
finalitza el temporal.  

 
Per trobar el pendent de la pujada del temporal es consulta la Taula 82, on per un 

temporal de durada curta, Hs,max entre 2,0 i 2,5 metres i perfil 1 s’obté una velocitat de 
pujada promig pels temporals pertanyents a aquest grup de 17,76 cm/hora, el que és 
equivalent a un creixement de 0,18 metres cada hora. A més d’aquesta velocitat 
promig també cal tenir en compte les bandes de confiança, ja que a partir d’aquest 
rang de valors es podrà ajustar un temporal amb els paràmetres essencials abans 
definits.  

 
El pendent de baixada es troba a la Taula 87, on per un temporal d’aquest tipus 

indica una velocitat de baixada de 12,05 cm/h, és a dir, que durant una hora l’alçada 
d’ona significant decreix 0,12 metres. També en aquest cas es tenen en compte les 
bandes de confiança, indicades a la següent taula.    

 
Taula 93: Valor dels promitjos dels pendents i bandes de confiança del 90% del temporal del cas pràctic. 

 

Pendents 

Velocitats Promig 
Banda sup. 

90% 
Banda inf. 

90% 
Velocitat de pujada 17,16 cm/h 25,72 cm/h 9,81 cm/h 

Velocitat de baixada -12,05 cm/h -15,78 cm/h -8,33 cm/h 
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En aquest punt ja es coneix el rang de valors entre els quals es mouen les velocitats 
de pujada i baixada de l’alçada d’ona significant d’aquest temporal, la durada total del 
temporal i l’Hs,max que s’assoleix i l’interval de temps durant el qual s’arriba a aquesta 
Hs,max. Per obtenir l’esquema del temporal ara tan sols cal determinar exactament el 
pendent de pujada i de baixada i l’instant de temps en el qual es produeix l’Hs,max. Per 
fer-ho es fixen els valors inicial, màxim i final de l’alçada d’ona significant i la durada 
total del temporal; a partir d’aquests valors fixes cal anar jugant amb diversos 
pendents de pujada i baixada, que es trobin dins de les bandes de confiança, de tal 
manera que l’alçada d’ona màxima es produeixi durant el primer terç el temporal. El 
resultat obtingut en aquest cas pràctic és el següent:       

 

 
 

Figura 104: Perfil esquematitzat del temporal del cas pràctic. 

 
Jugant amb els paràmetres dels pendents i t(Hs,max) s’ha obtingut aquest perfil 

esquematitzat del temporal que s’està estudiant en aquest cas pràctic. A continuació 
es mostra una taula amb el valor de tots els paràmetres essencials i de les velocitats de 
pujada i baixada, a partir dels quals s’ha dibuixat aquest temporal. Es pot determinar 
que aquests valors es troben dins dels rangs establerts anteriorment.  

 
Taula 94: Valor dels paràmetres essencials i dels pendents que defineixen el temporal del cas pràctic 

 

Paràmetres essencials i pendents del temporal 

Dt 8,51 hores 

Hs,max 2,18 metres 

t(Hs,max) 2,80 hores 

Velocitat de pujada 24,28 cm/h 

Velocitat de baixada -11,90 cm/h 
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10.4 Obtenció de la forma 
 
A continuació cal determinar la forma de pujada i de baixada del temporal. En 

aquest cas cal consultar el capítol de formes on s’indiquen les formes de pujada i de 
baixada de cadascun dels grups dels temporals analitzats. La forma de pujada per 
temporals de durada curta, Hs,max entre 2,0 i 2,5 metres i perfil 1 (esbiaixat a l’inici) es 
troba a la Figura 86. I la forma de baixada es troba a la Figura 95. Cal recordar que 
aquestes formes són adimensionals, cosa que permetrà aplicar posteriorment 
qualsevol pendent.  

 
 

10.5  Obtenció del perfil del temporal  
 
Finalment, combinant l’esquema del temporal presentat a la Figura 104 i les formes 

indicades anteriorment, s’obtindrà el perfil del temporal desitjat. El que s’ha de 
realitzar és aplicar el pendent trobat a cadascuna de les dues formes: la velocitat de 
pujada a la forma de pujada i la velocitat de baixada a la forma de baixada. 

 

 
 

Figura 105: Perfil del temporal el cas pràctic. 

 
Aquest és el perfil de temporal de disseny d’un temporal de 8,52 hores de durada, 

alçada d’ona màxima igual a 2,18 metres i esbiaixat de l’inici.  
  


