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3. EL PROJECTE HIPOCAS 

3.1. Definició de hindcast atmosfèric 

Les fonts d’informació que generalment s’utilitzen per caracteritzar l’onatge a llarg 
termini són: 

1. Dades visuals (efectuades des de vaixells)  
2. Dades instrumentals (boies de registre i altres sensors de mesura) 
3. Dades de previsió obtingudes per simulació numèrica (hindcasts atmosfèrics) 

Desafortunadament les dos primeres presenten greus limitacions. Les dades visuals es 
caracteritzen per una baixa precisió i per una elevada densitat en situacions de bon 
temps, degut a que durant els temporals els vaixells s’acostumen a abrigar en ports. Per 
altra banda, les dades instrumentals estan formades per sèries temporals curtes, 
cobreixen un espai molt limitat, en moltes ocasions no proporcionen la direcció de 
l’onatge i comporten un manteniment continu. A més, ambdues fonts d’informació no 
disposen de la homogeneïtat espacial requerida o bé no han estat sotmeses al control de 
qualitat necessari per garantir que els resultats obtinguts siguin fiables.  

Les limitacions de les fonts d’informació tradicionals han propiciat el sorgiment dels 
hindcasts atmosfèrics. Aquests consisteixen en models numèrics de retroanàlisi i de 
predicció de variables oceanogràfiques que simulen numèricament sèries temporals 
llargues en dominis extensos i amb una distribució espacial òptima.  

La fiabilitat d’aquest tipus de dades depèn de la qualitat del camp de vents utilitzat i de 
la correcta calibració del model amb dades registrades. Els seus principals inconvenients 
són el cost computacional que suposen i la necessitat de calibrar les dades.  
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3.2. El projecte HIPOCAS 

3.2.1. Introducció  

El projecte HIPOCAS (Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas 
of Europe), finançat pel Programa Mediambiental de la UE, té com a objectiu la creació, 
a partir d’un hindcast atmosfèric, d’una base de dades atmosfèriques i oceanogràfiques 
en aigües europees sobre un horitzó temporal de 44 anys (1958-2001). Cal remarcar que 
les dades resultants han estat simulades per ordinador i no procedeixen de mesures 
directes de la naturalesa.  

En aquesta tesina s’utilitza la base de dades SIMAR-44, constituïda a partir del modelat 
numèric d’alta resolució de l’atmosfera, nivell del mar i onatge, i que cobreix tot el 
litoral espanyol. El procés de simulació en la conca mediterrània ha estat realitzat per 
Puertos del Estado en el marc del projecte HIPOCAS.  

Les dades generades es corresponen a diferents posicions o nodes del domini de treball 
(nodes HIPOCAS o SIMAR). Les posicions dels nodes de la conca mediterrània es 
mostren en la Figura 2.  

Per aquesta tesina s’han seleccionat nou nodes HIPOCAS de manera que estiguessin 
equiespaciats en el litoral català. Els nodes escollits es mostren en la Taula 3, juntament 
amb les seves coordenades. En la Figura 3 s’han situat en el mapa les posicions dels 
nodes HIPOCAS i de les boies de la xarxa XIOM considerats en aquest estudi.   

 

Figura 2: Nodes SIMAR-44 per la regió mediterrània, dintre del marc del projecte HIPOCAS. 
La simulació de les dades corresponents a aquestes posicions l’ha dut a terme Puertos del 

Estado en el marc del projecte HIPOCAS.  
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Node HIPOCAS Coordenades 
SIMAR_CAL_2054044 40.50N  0.75E 
SIMAR_CAL_2056046 40.75N  1.00E 
SIMAR_CAL_2057048 41.00N  1.12E 
SIMAR_CAL_2060049 41.12N  1.50E 
SIMAR_CAL_2065049 41.12N  2.12E 
SIMAR_CAL_2067051 41.37N  2.37E 
SIMAR_CAL_2071053 41.62N  2.87E 
SIMAR_CAL_2073054 41.75N  3.12E 
SIMAR_CAL_2075057 42.12N  3.37E 

Taula 3: Nodes HIPOCAS seleccionats per aquest estudi i les seves coordenades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Posició dels nodes HIPOCAS i de les boies de la xarxa  XIOM considerats en aquest 
estudi.  

La base de dades HIPOCAS es va crear a partir d’un encadenament de simulacions 
numèriques emprant diversos models. A continuació es fa una breu descripció del 
procés seguit.  

3.2.2. Vent i pressió atmosfèrica 

En una primera fase, es van realitzar simulacions atmosfèriques mitjançant diverses 
aplicacions locals de models d’àrea limitada. L’aplicació finalment escollida fou el 
model atmosfèric regional REMO (Regional Model), que va permetre obtenir camps de 
vent i pressió atmosfèrica més precisos i de millor resolució en les costes i mars 
europeus (tècnica de downscaling). El model REMO pren com a entrada el conjunt de 
dades de reànilisi del NCEP (National Center for Environmental Prediction), consistent 
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aquest últim en una simulació numèrica de 44 anys de l’atmosfera global i de baixa 
resolució. L’ús d’aquest reanàlisi garanteix l’homogeneïtat temporal del conjunt de 
dades generades.  

La malla utilitzada és de 50km*50km amb un pas de temps de 5min. Les dades de vent 
són promitjos horaris a 10m d’altura sobre el nivell del mar.  

3.2.3. Onatge 

Els camps de vent i pressió atmosfèrica s’utilitzaren, en una segona fase, per generar 
una base de dades d’onatge homogènia, tant espacial com temporalment, d’alta 
resolució. Es va fer a partir del model numèric WAM, model espectral de tercera 
generació que resol l’equació del balanç de l’energia sense establir cap hipòtesi, a priori, 
sobre la forma de l’espectre de l’onatge.  

Les dades s’han generat amb cadència horària, i per l’àrea mediterrània s’ha utilitzat una 
malla d’espaiament variable amb una resolució de 15’Lat.*15’Lon. (Puertos del Estado, 
2006 b). Donada la resolució del model, es poden considerar menyspreables els efectes 
del fons marí; per tant, a efectes pràctics, les dades d’onatge s’han d’interpretar sempre 
com dades en aigües obertes a profunditats indefinides.  

3.2.4. Calibració 

La base de dades del projecte HIPOCAS és la més adequada per estudiar les tendències 
de canvi en el clima i dinàmica costera espanyola en la segona meitat del segle XX. Tot 
i així, des d’un punt de vista quantitatiu, s’ha comprovat que les dades resultants no són 
del tot correctes. 

Les dades HIPOCAS difereixen lleugerament dels registres de les xarxes de mesura. Per 
altures d’ona, les màximes variacions es donen en les zones més pròximes a la costa, 
essent tant els valors com les desviacions estàndard de les sèries donades pel model 
sempre inferiors a les mesurades directament (Liste, M. et al., 2004). Aquestes 
diferències són degudes a les limitacions inherents a tot model numèric. Per aquesta raó, 
es posa de manifest la necessitat de realitzar una calibració de les dades del model a 
partir de les dades instrumentals (boies i mareògrafs) amb l’objectiu de millorar encara 
més la qualitat dels resultats finals.  

Per a l’àrea del Mediterrani, es van calibrar els valors de l’altura d’ona significant i 
període mig a partir de dades procedents de boies. Les dades utilitzades en aquest estudi 
han estat les calibrades.  

Els paràmetres de correcció s’estimen de manera que sigui mínima la distància entre la 
distribució de probabilitat de les dades instrumentals i la distribució de probabilitat de 
les dades generades. Per a cada node, l’altura significant i el període mig es corregeixen 
segons una expressió del tipus 

b
c HsaHs )( 0=          [1] 

essent  cHs  l’altura significant calibrada, 0Hs  l’altura significant generada pel model i 

(a, b) els paràmetres de calibració específics per cada node de la malla.  


