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CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES DE TREBALL 
 

11.1 Conclusions 
 

A continuació es presentaran, de manera clara i concisa, les conclusions que s’han 
extret al llarg d’aquest treball d’investigació i que s’han anat exposant fins aquest 
moment. Es dividiran en quatre parts, les fonamentals de la recerca: l’anàlisi dels 
temporals, la classificació dels temporals, els pendents i les formes.  

 
ANÀLISI DELS TEMPORALS 

 

• Els tres paràmetres bàsics d’un temporal a tenir en compte a l’hora de realitzar 
una caracterització del seu creixement i de la seva forma són: la durada total del 
temporal, l’alçada d’ona màxima significant i l’instant de temps en el qual es 
produeix aquesta alçada d’ona màxima.  
 

• Si s’aproxima linealment la tendència de l’alçada d’ona màxima promig anual, 
en tots els casos, excepte el de migjorn, s’observa una certa tendència creixent, 
més accentuada en el cas de llevant. En canvi, pel migjorn la inclinació és 
lleugerament decreixent, però de manera gairebé imperceptible, i per tant es 
podria considerar que es manté constant.    
 

• En l’anàlisi realitzat de la relació entre l’alçada d’ona significant màxima (Hs,max) i 
el període pic corresponent a aquest punt d’alçada d’ona màxima (Tp(Hs,max)) 
s’ha observat que pel global, el llevant i el migjorn no existeix cap tendència 
clara, sinó un núvol dispers de punts. En canvi, pel mestral s’observen dues 
tendències molt clares. Una està formada per valors d’alçada d’ona significant 
molt petits i està molt allunyada de la paràbola determinada per Miche (Miche, 

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

• Realitzant un petit anàlisi del clima extremal, tot i que la base de dades no és 
suficientment gran, es pot concloure que les funcions de distribució trobades 
pels valors extrems s’ajusten força als resultats trobats a partir dels coeficients 
de direccionalitat proporcionats per la R.O.M. 0.3-91, donant aquests últims 
resultats pel costat de la seguretat.  
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LA CLASSIFICACIÓ DELS TEMPORALS 
 

• La inexistència d’un patró tipus si s’analitzen tots els temporals conjuntament 
mostra la necessitat de treballar per parts i haver de classificar els temporals 
segons el tres paràmetres essencials definits. 
 

• Els temporals de durada mitja – curta (entre 12 i 24 hores) són el grup més 
nombrós, seguit dels de durada mitja – llarga (entre 24 i 48 hores), dels de 
durada curta (entre 6 i 12 hores) i dels de durada llarga ( de més de 48 hores). 
 

• Els rangs d’alçada d’ona màxima depenen de si es tracta de l’onatge global o bé 
d’alguna de les tres direccions principals (llevant, migjorn i mestral). Com és 
lògic, l’onatge global és el que presenta majors alçades d’ona màxima, seguit del 
llevant, el mestral i finalment el migjorn, l’alçada d’ona màxima del qual, en més 
de la meitat dels temporals, no arriba al mig metre.  
 

• Interaccionant els rangs de durada i els rangs d’alçada d’ona significant màxima 
en el cas del global, s’observa un clara diagonal que mostra que, generalment, 
es poden relacionar els temporals de major durada amb els temporals que 
presenten una major alçada d’ona significant màxima. En el cas de llevant 
també s’observa aquesta tendència. Pel migjorn la majoria de temporals 
presenten alçades d’ona màximes molt petites, però els que presenten alçades 
d’ona una mica més grans, també presenten duracions més elevades. 
Finalment, en el cas del mestral, no s’observa cap relació entre duració del 
temporal i alçada d’ona màxima. 
 

• Interaccionant els rangs de durada, els rangs d’alçada d’ona significant màxima i 
els perfils tipus s’extreuen les mateixes conclusions exposades en el punt 
anterior. Cal afegir 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.   
 

• Si s’analitza la relació entre l’alçada d’ona màxima del global i de les tres 
direccions principals s’arriba a la conclusió que el 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%. El menys usual 
és tenir una combinació de global més dues de les tres direccions principals amb 
Hs,max major d’1,5 metres, i no es presenta cap temporal en el qual l’Hs,max sigui 
major d’1,5 metres en el global i les tres direccions alhora. 
 

• Representant diverses envolupants de l’alçada d’ona màxima es pot concloure 
que per regla general els temporals de durada mitja-llarga són els que presenten 
majors Hs,max durant les primeres hores, mentre que posteriorment són els 
temporals de durada llarga els que presenten major Hs,max.  
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ELS PENDENTS 
 

• 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.  

• 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, del llevant i per últim del 
migjorn.    

 
LES FORMES 

 

• L’estudi de formes és un anàlisi descriptiu, ja que observant les gràfiques de 
l’annex III es pot comprovar que la gran varietat de perfils fa difícil una 
descripció concreta de les formes dels temporals. S’ha intentat simplificar i 
obtenir una forma representativa del comportament dels temporals, tot 
matisant-lo amb el contorn de color que busca englobar una zona més àmplia 
on es mouen els temporals.  
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• En alguns grups s’observa una clara tendència dels temporals a una forma en 
concret. En altres grups aquesta tendència és doble i finalment, hi ha grups de 
temporals que presenten comportaments molt diversos, fet que ocasiona una 
amplia zona de color, o que, fins i tot, no es pugui trobar una forma comuna.   

 

• Els resultats són molt variats, arribant a la conclusió que no existeix un perfil 
comú per tots els temporals que es produeixen a la zona. Una vegada 
subdividits els temporals en diversos grups en alguns casos sí que es troba una 
forma descriptiva semblant que pot donar una idea de la forma aproximada del 
perfil del temporal.   

 

11.2 Futures línies de treball 
 

Com a futures línies de treball es podria plantejar donar continuïtat a aquest treball 
d’investigació tot actualitzant la base de dades a partir dels nous temporals 
enregistrats. Caldrà observar si aquests nous temporals pertanyen als grups més 
nombrosos trobats fins ara i d’aquesta manera confirmen els resultats que s’han anat 
exposant al llarg d’aquesta tesina. El procediment a seguir amb els nous temporals 
seria el mateix que s’ha dut a terme amb els 150 temporals ja enregistrats i 
analitzables.     

 
També es podria plantejar la possibilitat d’investigar més a fons la relació entre 

l’alçada d’ona significant màxima (Hs,max) i el període pic corresponent a aquest punt 
d’alçada d’ona màxima (Tp(Hs,max)), tan en el cas del global, el llevant i el migjorn on no 
es presenta cap tendència clara, com en el cas de mestral que mostra dues tendències. 
A més a més, el clima extremal es podria anar actualitzant a mesura que s’actualitzi la 
base de dades, obtenint així resultats cada vegada més representatius.  

 
Les conclusions extretes sobre les formes trobades indiquen que potser aquest 

procediment no és l’òptim per tal de trobar les formes que acabin de definir el perfil 
del temporal de disseny. Com a pròxims treballs futurs es podria contemplar la 
possibilitat d’agrupar els diversos temporals segons altres paràmetres, com per 
exemple paràmetres meteorològics. Aquests paràmetres podrien estar relacionats 
amb la intensitat de la baixa pressió i la velocitat de moviment d’aquesta baixa pressió.  

 

  


