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INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ 
 

L’onatge és un element clau de l’enginyeria marítima. Aquest té una gran influència 
en el litoral i per tant és determinant en la morfologia costanera, degut tant a l’erosió 
com a la deposició de sediments. També és una peça fonamental en el disseny, la 
planificació, l’explotació i manteniment de les obres marítimes, la indústria “offshore”, 
les rutes de navegació i la seguretat en el mar.  

 
L’acció de l’onatge és una de les accions més important sobre les obres marítimes i, 

per tant, és de vital importància a l’hora de dissenyar les estructures que estan a la 
vora del mar i que poden estar sotmeses a la seva acció. Gairebé la meitat de les 
averies rellevants en dics en talús convencionals a Espanya han estat causa de la 
indeterminació de l’onatge o d’algun error en l’estimació de l’onatge de càlcul (Negro y 

Varela, 2000). Això ens pot donar una idea de com n’és d’important la correcta 
determinació de l’onatge. Fins fa pocs anys, aquest era el principal motiu que 
impulsava a mesurar i estudiar l’onatge. Actualment, s’ha generat un interès social i 
econòmic per la costa, sobretot des de que s’ha generalitzat el fenomen del turisme, 
que ha promogut un bon nombre de treballs i recerques sobre l’acció de l’onatge 
sobretot en les platges, i per tant, centrats en el transport de sediments.  

 
Les activitats més relacionades amb l’acció de l’onatge, i que per tant es beneficien 

de tots els estudis que es puguin realitzar sobre aquest són les següents: 
 

•••• Les actuacions portuàries. L’estudi de l’onatge en aquest cas permet la 
optimització de les construccions que es volen realitzar en un port. A més, 
també es pot avaluar l’impacte que aquestes estructures generaran. Les dades 
necessàries per realitzar aquests estudis són sèries temporals llargues d’onatge 
direccional, que a més poden estar complementades amb models de propagació 
als voltants i dins el port.  
  

•••• Les actuacions costaneres (passeigs i platges entre d’altres). A partir de les 
mesures de l’onatge es poden realitzar estudis de viabilitat d’aquestes 
actuacions i avaluar l’impacte que generaran en el litoral. Com en el cas 
d’actuacions portuàries es necessitaran sèries temporals llargues d’onatge 
direccional, acompanyades de models de propagació.  
 

•••• Aqüicultura en mar obert. Aquesta és una pràctica d’una importància comercial 
creixent, i mitjançant la coneixença de l’onatge, com és lògic, s’optimitza el seu 
disseny. Les dades necessàries són sèries temporals llargues d’onatge 
direccional.  
 

•••• Emissaris submarins. Igual que en el cas de l’aqüicultura, tenir dades de sèries 
temporals llargues d’onatge direccional permet una optimització del disseny 
dels emissaris.  
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•••• Vessaments imprevistos. Aquests fets són molt perjudicials pel litoral, pel mar i 
pel medi ambient en general, i tot i produir-se, habitualment, de manera 
inesperada cal actuar ràpidament i correctament. Per aquests motius és molt 
important tenir informació en temps real complementada amb models de 
previsió, i així poder realitzar un seguiment, contenció i en la mesura que es 
pugui prevenir els riscos que comporta.   
 

•••• Activitats nàutiques de lleure. Per prevenir els perills que comporta aquesta 
activitat es necessita informació en temps real complementada amb models de 
previsió.  
 

•••• Activitats pesqueres. Com en el cas de les activitats de lleure, tenir informació 
en temps real complementada amb models de previsió permet una prevenció 
dels perills i una optimització de l’esforç pesquer, cosa molt important per la 
gent que treballa en el mar.  
 

•••• Tasques de salvament. Quan es produeix algun tipus d’accident i es necessita 
socórrer a les víctimes cal una informació en temps real i models de previsió que 
donin suport a aquesta taxa d’auxili per tal d’evitar més perills i tenir garanties 
de poder salvar a les víctimes.  
 

•••• Vigilància i previsió meteorològica. Per molts i diversos motius es desitja tenir 
una certa previsió meteorològica i aquesta s’aconsegueix mitjançant informació 
a temps real i sèries temporals llargues. A mesura que avança la tecnologia i es 
registren més dades, també milloren les previsions.  
 

Les activitats esmentades són algunes de les que es beneficien de l’estudi de 
l’onatge, però no són les úniques. La societat en general cada dia reclama una millor 
coneixença del nostre entorn i del medi que ens envolta, en tots els aspectes. Les 
mesures de l’onatge i l’anàlisi de les dades obtingudes permet, dia a dia, anar millorant 
i desenvolupant els coneixements sobre aquesta matèria.  
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OBJECTIUS 
 
Per tots els motius exposats és molt important caracteritzar l’onatge, i aquesta 

tesina es centra en l’estudi d’una part de l’onatge, els temporals, i més concretament, 
en l’estudi dels seus patrons de creixement i decreixement a partir de dades reals 
mesurades per la boia direccional d’onatge del Cap de Tortosa. Així doncs, la principal 
finalitat d’aquesta tesina és preveure els perfils tipus dels temporals que permetin 
predir la seva acció sobre la costa catalana. Aquests perfils dels temporals fins i tot 
podran ser utilitzats en els assajos de laboratori per tal de reproduir més fidelment la 
realitat dels temporals actuants sobre la costa i les estructures del litoral.     

 
Per poder acomplir aquest objectiu general cal desglossar-lo en diverses parts que 

permetin anar avançant pas a pas fins a aquest resultat final. A continuació 
s’enumeren les diverses tasques realitzades que han permès anar marcant el 
recorregut fins a l’obtenció dels perfils dels temporals.  

 
1. Definició de l’onatge, la seva mesura i els temporals 

 

El primer pas de tots és conèixer la generació de l’onatge i les seves característiques 
més rellevants en la zona d’estudi en la qual ens centrem, el Mediterrani, i més 
concretament al litoral català i a partir de les dades de la boia del Cap de Tortosa, la 
qual ens proporciona la sèrie més llarga de dades direccionals de l’onatge. Conegudes 
les principals característiques de l’onatge a partir del qual es treballarà, cal centrar-se 
en l’estudi dels temporals, element clau d’aquesta tesina, ja que es pretén trobar la 
seva evolució i comportament.      
 

2. Obtenció dels temporals i de la seva direccionalitat  
 

El següent pas és l’obtenció dels temporals que han estat enregistrats per la boia 
d’estudi del Cap de Tortosa. La detecció i l’estudi de la direccionalitat d’aquests 
temporals és un treball realitzat a la tesina d’especialitat Caracterització dels temporals 

a la costa catalana de la Gemma Mas (Mas, 2007), i de la qual, en la present tesina, 
s’ha realitzat un extracte dels procediments bàsics i dels resultats necessaris pel 
desenvolupament d’aquesta tesina, tal i com es citarà convenientment al llarg del 
present treball d’investigació. 

 
Per detectar un temporal, primer de tot, cal definir què és un temporal i quins són 

els principals paràmetres que el defineixen. A continuació es realitzarà una primera 
identificació de temporals mitjançant el programa AnaTorBo, seguit d’un segon 
processament amb el programa EspecTor, el qual seleccionarà dels temporals 
identificats aquells que són temporals enregistrats i a més a més analitzables.  

 
Determinats els temporals que són analitzables, cal realitzar un estudi de la 

direccionalitat d’aquests temporals, estudi que es durà a terme mitjançant el 
programa AnaTorBo i el programa Wafo. Comparant els resultats d’ambdós programes 
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es determinaran quines són les direccions principals, a partir de les quals ja es podrà 
analitzar direccionalment l’onatge corresponent als temporals seleccionats. D’aquesta 
caracterització direccional es pot trobar tota la informació a la tesina d’especialitat 
Caracterització dels temporals a la costa catalana (Mas, 2007), abans mencionada.  

 
3. Anàlisi dels temporals 

 

Una vegada identificats i estudiada la direccionalitat dels temporals enregistrats per 
la boia de Cap de Tortosa, es realitzarà un anàlisi més exhaustiu d’aquests temporals, 
que pretén trobar possibles dades errònies i depurar-les en la mesura que això sigui 
possible. Acabat aquest estudi particular de cadascun dels temporals ja es pot dur a 
terme la definició dels que s’anomenaran paràmetres bàsics d’un temporal, 
paràmetres obtinguts de l’ampli estudi de la caracterització dels temporals. Aquests 
paràmetres seran les dades d’anàlisi que s’utilitzaran a partir d’aquest punt per tal 
d’estudiar l’evolució i el perfil dels temporals. En aquest punt també es realitzaran 
diversos anàlisis d’aquests paràmetres bàsics per tal de conèixer millor el seu 
comportament i així caracteritzar millor els temporals.   

 
4. Classificació dels temporals 
 

Amb motiu de que els temporals a analitzar tenen comportaments d’allò més 
variats, per tal de poder trobar un cert patró de comportament, en aquest capítol es 
pretén realitzar una classificació dels temporals segons els seus paràmetres bàsics. 
L’objectiu d’aquesta classificació és agrupar els temporals que presentin certes 
característiques semblants, i per tant, que també puguin tenir un comportament 
semblant. També es realitzaran combinacions entre les diferents classificacions que 
permetin relacionar els trets característics essencials dels temporals i així començar a 
obtenir patrons de comportament.    

 
5. Estudi dels pendents 
 

Estudiats i classificats els temporals segons els seus principals atributs, el següent 
pas serà determinar quin és l’esquema que defineix el perfil d’un temporal. Per fer-ho 
es procedirà a determinar la velocitat de pujada dels temporals, del seu inici al seu 
valor màxim, i la velocitat de baixada, d’aquest valor màxim al valor final enregistrat. 
Aquestes velocitats permetran representar els pendents de pujada i de baixada i així 
dibuixar el perfil bàsic dels temporals.   

 
6. Estudi de les formes       
 

Trobat el perfil bàsic de pujada i de baixada d’un temporal tan sols falta determinar 
quines són les formes d’aquestes pujades i baixades. Per fer-ho caldrà observar 
detingudament la forma dels temporals a analitzar i intentar trobar un perfil 
representatiu que descrigui el més aproximadament possible la forma dels temporals. 
Aquest serà un estudi complex que pot estar ple d’indeterminacions, per la qual cosa 
no es pretén obtenir una definició de la forma mitjançant funcions matemàtiques, sinó 
que tan sols es busquen comportaments generals. 

 

 


