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RESUM  

ZÈFIR Test Station és un projecte d’investigació d’aerogeneradors marins. El seu 
objectiu és assajar les diferents tecnologies pel desenvolupament dels 
aerogeneradors marins, en una primera fase a través de la tècnica de l’ancoratge 
i en una segona fase a partir d’aerogeneradors flotants.  

La Fase 1 consisteix en instal·lar 4 aerogeneradors ancorats al fons del mar. 
L’objectiu és que les empreses eòliques puguin experimentar el comportament 
mar endins dels seus prototips a partir d’una tecnologia existent, els 
aerogeneradors ancorats, com a pas previ a fer una inversió més gran i 
desenvolupar molins flotants.  

L’objectiu del present treball és desenvolupar una metodologia per tal de 
determinar quin és l’onatge extrem màxim que haurà de suportar el parc eòlic, 
així com determinar la incertesa dels resultats d’onatge obtinguts.  

RESUMEN  

ZÈFIR Test Station es un proyecto de investigación de aerogeneradores marinos. 
Su objetivo es ensayar las diferentes tecnologías para el desarrollo de los 
aerogeneradores marinos, en una primera fase a través de la técnica del anclaje 
y en una segunda fase a partir de aerogeneradores flotantes. 

La Fase 1 consiste en instalar 4 aerogeneradores anclados en el fondo del mar. El 
objetivo es que las empresas eólicas puedan experimentar el comportamiento 
mar adentro de sus prototipos a partir de una tecnología existente, los 
aerogeneradores anclados, como paso previo a realizar una mayor inversión y 
desarrollar molinos flotantes. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una metodología para determinar 
el oleaje extremo máximo que deberá soportar el parque eólico, así como 
determinar la incertidumbre de los resultados de oleaje obtenidos.  

ABSTRACT 

ZEFIR Test Station is a research project about offshore wind turbines. Its aim is 
to test different technologies for the development of offshore wind turbines, at 
an early stage through the technique of anchor and a second phase through 
floating wind turbines. 
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Phase 1 is to install 4 wind turbines anchored to the seabed. The aim is that 
companies can experience wind offshore behaviour of their prototypes from 
existing technology, anchored turbines, prior to making a major investment and 
develop floating mills. 

The aim of this work is to develop a methodology for determining the maximum 
extreme waves to be carried on the wind farm, and to determine the uncertainty 
of the results obtained. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Les fonts d’energia a Espanya 

1.1.1. Consum de les diferents fonts d’energia 

Segons el “Libro de la Energía en España 2010” del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, el consum d’energia primària a Espanya l’any 2010 va ser de 
132.123 ktep. La Figura 1 mostra la contribució relativa de cada font d’energia 
primària al consum energètic. 

 

Figura 1. Consum d’energia primària a Espanya durant l’any 2010. 
Font: Secretaría de Estado de Energía (SEE). 
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El consum de combustibles fòssils, incloent el petroli, el gas natural i el carbó, va 
suposar el 78,2 % del consum total d’energia primària. D’altra banda, el consum 
d’energia nuclear va suposar un 12,2 %, i el consum d’energies renovables, un 
11,1 %. Concretament, el consum d’energia eòlica va ser el 2,8 % del consum 
total d’energia primària.  

No obstant, la major part de l’energia total consumida es va importar d’altres 
països.  

1.1.2. Producció interior i grau d’autoabastiment 

La producció interior d’energia primària del mateix any va ser de 34.461 ktep. És 
a dir, es va produir al país tan sols un 26,1 % de l’energia primària que es va 
consumir. Això s’explica pel reduït grau d’autoabastiment energètic. El grau 
d’autoabastiment és la relació entre la producció interior i el consum d’energia. 

La Figura 2 mostra la contribució relativa de cada font d’energia primària a la 
producció nacional d’energia corresponent a l’any 2010. 

 

Figura 2. Producció nacional d’energia primària a Espanya durant l’any 
2010. Font: Secretaría de Estado de Energía (SEE). 

No obstant, el grau d’autoabastiment de les diferents fonts energètiques no és el 
mateix. La Taula 1 mostra el grau d’autoabastiment de cada font energètica. 

Taula 1. Grau d’autoabastiment de cada font energètica a Espanya 
durant l’any 2010. Font: Secretaría de Estado de Energía (SEE). 

Font energètica Grau d’autoabastiment (%) 

Carbó 40,7 

Petroli 0,2 

Gas Natural 0,2 

Nuclear 100,0 

Hidràulica 100,0 

Energies Renovables 100,0 

TOTAL 26,1 
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La importació de petroli l’any 2010 va suposar el 99,8 % del petroli consumit. La 
importació de gas natural també va assolir la xifra del 99,8 % del gas natural 
consumit aquell any. Tot i que la major part del carbó també va ser importat, el 
grau d’autoabastiment per aquest combustible fòssil no és tan baix com el 
corresponent al petroli i al gas natural. 

Per tant, una menor participació dels combustibles fòssils en el consum d’energia 
espanyol comportaria una millora en la capacitat d’autoabastiment d’energia a 
Espanya. 

1.1.3. Avantatges de les energies renovables 

Les energies renovables consumides a Espanya són: 

• l’energia hidràulica 

• l’energia eòlica 

• la biomassa i els residus: els residus sòlids urbans, la biomassa i el biogàs 

• els bio-carburants 

• l’energia geotèrmica 

• l’energia solar: fotovoltaica, solar tèrmica i solar termoelèctrica. 

Les energies renovables presenten dos avantatges en quant a la garantia de 
subministrament. 

• En primer lloc, no s’esgoten, ja que es renoven naturalment de manera 
més ràpida a la velocitat que les consumim.  

• En segon lloc, són recursos autòctons i, com a tals, proporcionen un grau 
d’autoabastiment total. Així doncs, garanteixen una major seguretat de 
subministrament. Per aquestes fonts la dependència energètica vers a 
altres països és nul·la. 

En quant a seguretat, cal destacar que les energies renovables no comporten el 
perill sobre la població i el medi ambient que suposen els accidents nuclears i la 
contaminació radioactiva. 

Algunes d’aquestes fonts d’energies renovables, com són la hidràulica, l’eòlica, la 
solar i la geotèrmica, a més presenten l’avantatge de no comportar l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. Per tant, no contribueixen al canvi climàtic. 

En aquesta línia, el present treball tracta sobre el projecte Zèfir Test Station que 
promou l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Zèfir Test Station serà una 
instal·lació de recerca internacional destinada a l’assaig d’aerogeneradors marins 
en aigües profundes. La plataforma se situarà davant de la costa de Tarragona i 
servirà de laboratori per provar la nova tecnologia requerida en aquest camp per 
tal que pugui ser comercialitzada. 
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1.2. L’energia eòlica marina 

1.2.1. Energia eòlica marina vs. terrestre 

L’energia eòlica marina aprofita l’energia generada pel vent mitjançant 
aerogeneradors ubicats mar endins, coneguts habitualment amb el nom en 
anglès offshore. Es considera que els parcs eòlics marins són més productius que 
els terrestres ja que els vents a alta mar són un 40% més freqüents i regulars 
que a la terra i, a més, els aerogeneradors són de major dimensió ja que es 
redueix l’impacte paisatgístic. En canvi, la instal·lació de parcs eòlics en terra 
està limitada per l’espai i condicionada per l’impacte visual en el paisatge. 

No obstant això els costos d’instal·lació són més grans -prop del doble- i per això 
la tecnologia eòlica no es pot considerar madura i calen nous avenços fer fer-la 
viable econòmicament. 

1.2.2. Aerogeneradors ancorats al fons marí 

Alguns països del nord d’Europa han començat a instal·lar turbines eòliques al 
mar. A Europa hi ha una potència eòlica marina instal·lada d’uns 4.000 MW, 
repartida entre una desena d’estats, especialment al voltant dels mars del Nord i 
Bàltic. La plataforma continental d’aquests països ha fet possible la instal·lació 
d’aerogeneradors en aigües poc profundes i molt lluny de la costa, és a dir, a una 
distància major a 20 quilòmetres. Actualment els aerogeneradors s’instal·len 
ancorats al fons del mar, aprofitant la poca profunditat dels mars on es 
localitzen. 

1.2.3. La recerca en aerogeneradors flotants 

No obstant, en la majoria d’emplaçaments potencials arreu del món, a una 
distància major a 20 quilòmetres de la costa, la profunditat de l’aigua és major a 
50 metres, el que significa que les turbines eòliques no poden descansar en el 
fons marí, sinó que requereixen una solució tècnica basada en plataformes 
flotants.  

En concret, la instal·lació d’aerogeneradors ancorats al fons marí és de difícil 
implantació al mar Mediterrani, on s’assoleixen profunditats majors a poca 
distància de la costa i on es vol evitar l’impacte paisatgístic sobre àrees 
turístiques. En aquest cas la millor solució és l’aerogenerador flotant, una 
tecnologia encara en investigació i que té com a principal repte aconseguir 
l’estabilitat d’aquests elements davant de situacions de forts vents i onatge. 

Aquests emplaçaments internacionals en aigües profundes requereixen el 
desenvolupament de noves solucions tecnològiques d’alta complexitat que 
necessiten ser modelats i provats exhaustivament abans que puguin ser 
comercialitzats. Per tal de materialitzar el gran potencial d’energia eòlica marina 
que hi ha al món és necessari realitzar inversions en R + D que permetin que la 
tecnologia assoleixi un grau de maduresa suficient per a la generació comercial 
d’aquest tipus d’energia.  
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1.3. Zèfir Test Station 

1.3.1. Un projecte pel desenvolupament de la 
tecnologia de l’energia eòlica marina 

El març de 2010 l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) va 
presentar el projecte ZÈFIR Test Station d’investigació dels aerogeneradors 
marins. El projecte ZÈFIR –nom grec del vent de ponent que predomina a la 
costa de Tarragona i les Terres de l’Ebre- té com a objectiu assajar les diferents 
tecnologies pel desenvolupament dels aerogeneradors marins, en una primera 
fase a través de la tècnica de l’ancoratge i en una segona fase a partir de 
l’aerogenerador flotant.  

Segons l’Estudi estratègic ambiental entre el Delta de l’Ebre i Salou és on hi ha 
un règim de vents més fort.  

El projecte compta amb la col·laboració del Govern català, el Govern espanyol, 
tres universitats (Rovira i Virgili –URV-, Barcelona –UB- i Politècnica de 
Catalunya –UPC-) i 16 empreses vinculades o interessades en l’energia eòlica. 

1.3.2. Fases del projecte i objectius de recerca 

La instal·lació de Zèfir Test Station es durà a terme en dues fases paral·leles i 
diferenciades.  

La Fase 1, que es preveu executar el 2013, consisteix en instal·lar 4 
aerogeneradors amb un total de 20 MW de potència, ancorats al fons del mar a 
uns 3 quilòmetres de la costa de l’Ametlla de Mar. La profunditat de l’aigua en 
aquesta ubicació és de 40 m.  

L’objectiu de la primera fase és que les empreses eòliques puguin experimentar 
el comportament mar endins dels seus prototips a partir d’una tecnologia 
existent (els aerogeneradors ancorats) com a pas previ a fer una inversió més 
gran i desenvolupar molins flotants. A més, aquesta experiència podria servir a 
les empreses vinculades al projecte, que desconeixen la tecnologia de l’energia 
eòlica marina, per desenvolupar parcs eòlics en els mars del nord d’Europa, on 
els aerogeneradors estan ancorats al fons marí a causa de la poca profunditat. 

En la Fase 2, prevista pel 2017, s’instal·larien entre 6 i 8 aerogeneradors flotants 
amb uns 50 MW de potència a uns 20 km de la costa. La profunditat de l’aigua 
seria major a 100 m. 

En aquesta segona fase la recerca se centraria específicament en la tecnologia de 
l’aerogenerador flotant, que es considera més adequada a la realitat del litoral 
català on, com s’ha dit, s’assoleix una gran profunditat a poca distància de la 
costa i cal evitar l’impacte sobre els nuclis turístics i pesquers. 

La inversió prevista en el projecte és de 230 M d’€. El temps estimat de servei de 
cada una de les dues fases és de 20 anys, després dels quals es procedirà a 
desmantellar les instal·lacions.  
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1.3.3. Fase 1: Ubicació, impacte paisatgístic i 
connexió elèctrica 

L’Estudi d’impacte ambiental (EIA) de la Fase 1 proposa la ubicació de la central 
davant del litoral de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), ja que es considera una zona 
compatible des del punt de vista ambiental, idònia pel que fa al règim de vents i 
fondària i amb bona connexió a la xarxa elèctrica. 

El parc eòlic estarà format per 4 aerogeneradors. Les dimensions d’aquests són 
de 100 m d’altura d’eix i 150 m de diàmetre de rotor; per tant les seves pales 
cobreixen l’àrea que va des de 25 m fins a 175 m per sobre el nivell del mar. 
Juntament amb els aerogeneradors s’instal·laran dues torres meteorològiques. 

Els 4 aerogeneradors de la Fase 1 se situaran a 3 quilòmetres de la costa i a una 
profunditat de 40 metres. La potència de cada aerogenerador oscil·larà entre 3 i 
6 MW i en conjunt no se superaran els 20 MW, equivalent al consum energètic 
d’uns 20.000 habitants. 

La Figura 3 és un fotomuntatge i mostra l’impacte visual de dos dels 
aerogeneradors des del port de l’Ampolla.  

 

Figura 3. Fotomuntatge de dos dels aerogeneradors des del port de 
l’Ampolla. Font: Normawind. 

Dos dels aerogeneradors –separats 500 metres entre si- es localitzaran al davant 
de la urbanització de la Cala Nova. Els dos restants –també amb una separació 
de 500 metres- se situaran davant de la urbanització de Sant Jordi d’Alfama, tres 
quilòmetres al nord dels primers. Aquest emplaçament evita l’àmbit de l’espai 
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protegit de la Xarxa Natura 2000 del litoral mediterrani tarragoní, que ocupa una 
amplada d’uns 2 quilòmetres.  

La Figura 4 mostra la situació dels aerogeneradors i de les torres 
meteorològiques. Al plànol, les etiquetes que comencen per A marquen la posició 
dels aerogeneradors, mentre que les que comencen per F marquen la posició de 
les torres meteorològiques.  

El parc eòlic estarà connectat amb la subestació elèctrica de Vandellòs –que dóna 
servei a la central nuclear- mitjançant una línia elèctrica de 33 kV, soterrada en 
la seva totalitat, d’una llargada de 13 quilòmetres, dels quals 11 submarins i 2 
terrestres. 

 

Figura 4. Plànol d’ubicació de la Fase 1 de Zèfir Test Station, davant la 
Costa Daurada, entre Calafat i l’Ametlla de Mar. Font: Normawind. 

La Figura 5 mostra el plànol de situació dels 4 aerogeneradors de la Fase 1 del 
projecte, així com el recorregut de la línia elèctrica d’evacuació.  
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Figura 5. Esquema de recorregut de la línia elèctrica d’evacuació i dels 
espais naturals afectats. Font: Territori - Observatori de projectes i 

debats territorials de Catalunya. 

 

1.4. L’onatge en la ubicació de Zèfir 
El disseny de qualsevol obra marítima, així com el seu procés constructiu, 
requereix la correcta caracterització de les accions hidrodinàmiques actuants, 
sovint expressades en termes d’altura d’ona, període i direcció. 

El present treball se centrarà en la caracterització dels esdeveniments extrems 
d’onatge per l’emplaçament de la Fase 1 del projecte Zèfir. L’objectiu serà 
determinar les accions de disseny a suportar pel parc eòlic marí. Així doncs, es 
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pretén obtenir estimacions raonables dels paràmetres de disseny dels eixos i 
l’ancoratge dels 4 aerogeneradors. 

No obstant, aquesta caracterització extremal de l’onatge també pot servir per 
determinar les accions màximes a suportar durant les diferents fases d’execució 
del parc eòlic, amb l’objectiu final d’avaluar la necessitat d’assegurar l’obra 
durant la fase d’execució. 

D’altra banda, per a dur a terme la planificació de l’obra caldria saber en quins 
moments de l’any les condicions d’agitació són més favorables. Aquesta 
informació s’obté a partir d’una caracterització a mitjà termini, que permet 
reproduir l’onatge en les condicions més freqüents. 
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CAPÍTOL 2: 

OBJECTIUS 

Els objectius del treball són: 

1. Determinar l’alçada d’ona significant màxima possible que es pot assolir en 
l’emplaçament del parc eòlic de la Fase 1 del projecte Zèfir Test Station. 

2. Determinar l’alçada d’ona significant màxima que s’assolirà durant els 20 
anys de vida útil del projecte en un 99% de probabilitat. 

3. Determinar l’alçada d’ona significant mínima corresponent a una probabilitat 
nul·la d’excedència d’aquesta alçada durant 100 anys. 

4. Desenvolupar un model mitjançant el conjunt de dades i el calibratge entre 
els paràmetres de les dades d’onatge procedents de simulacions numèriques i 
els paràmetres de les dades mesurades a partir de boies. 

5. Desenvolupar un model mitjançant el conjunt de dades i la informació prèvia 
sobre el coneixement físic del fenomen adquirida a partir de mesures directes. 
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CAPÍTOL 3: 

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Hi ha moltes facetes de l’enginyeria de turbines eòliques, incloent l’enginyeria 
civil, l’elèctrica, la mecànica i la de control. Aquest document se centra 
únicament en els aspectes d’enginyeria civil dels dissenys de turbines eòliques. 

Per a indrets de sòls sorrencs, es pot requerir diferents estratègies d’enginyeria 
en funció de les condicions del sòl, com ara la densitat de la sorra i la profunditat 
de l’estrat d’argila, així com la força de l’argila subjacent (Byrne and Houlsby 
2003). 

3.1. Càrregues sobre els fonaments 
Les càrregues aplicades sobre l’estructura dels aerogeneradors i, per tant, sobre 
els fonaments són de tres tipus: la càrrega vertical (V), la càrrega horitzontal (H) 
i el moment de bolcada (M).  

El pes de cada estructura és relativament baix, de manera que la càrrega vertical 
aplicada sobre els fonaments és petita en comparació amb la càrrega de bolcada 
del vent i les onades (Byrne and Houlsby 2003).  

Les càrregues de vent i d’onatge són de naturalesa cíclica. La càrrega de vent 
s’aplica a la zona de l’eix no submergida i és relativament constant durant un 
llarg període de temps. En canvi, les càrregues de corrent i onades s’apliquen a 
un nivell molt més baix, depenent de la profunditat de l’aigua, i el cicle consta de 
períodes molt menors que les càrregues de vent. Aquesta combinació de 
càrregues es tradueix a una certa càrrega horitzontal resultant i amb un cert 
moment resultant.  

Cal tenir en compte tres aspectes: 

1. La proporció entre el moment i la càrrega horitzontal fluctua ràpidament amb 
el temps.  



Marta Fabra Pallàs  

 - 22 - 

2. La direcció de les onades pot no ser coincident amb la direcció predominant 
del vent. Per tant, les càrregues (moment i horitzontal) que actuen sobre els 
fonaments poden no ser coincidents.  

3. Cal tenir en compte que aproximadament el 25% de la força del vent 
contribueix a la càrrega horitzontal i el 75% restant al moment de bolcada. 
Això és degut a que la força del vent s’aplica a un nivell tan alt de l’eix. 

Les càrregues depenen de la mida de la instal·lació, el disseny detallat i les 
condicions ambientals locals. Els fonaments han d’estar dissenyats per resistir 
adequadament les càrregues màximes (vertical, horitzontal i moment).  

3.2. Tipus d’estructures de suport fixes 
Les turbines marines estan muntades en torres tubulars d’acer, que és la solució 
en terra estàndard. A causa de les millors condicions de vent amb velocitats de 
vent mitjanes superiors i una rugositat superficial reduïda, les altures d’eix poden 
reduir-se fins als 80 metres.  

S’han plantejat diferents tipus d’estructures de suport fixes. 

3.2.1. Fonament mono-piló 

Una solució per a la fonamentació és l’ús de mètodes convencional com el clavat 
de piló, és a dir, utilitzant un grans “claus” clavats a terra amb un martinet. Els 
anomenats mono-pilons són de fet una extensió de la torre d’acer, clavada o 
perforada al fons marí (Byrne and Houlsby 2003). S’utilitzen àmpliament en 
entorns propers a la costa i mar endins per suportar plataformes de petroli i de 
gas i altres estructures costaneres (Schaumann and Wilke 2005). Fins a cert 
punt el mono-piló es pot considerar com l’estat dels coneixements tècnics, 
reflectint la filosofia de disseny actual per a profunditats mitjanes d’aigua (fins a 
20 m). Les Figures 6 i 7 mostren els fonaments mono-piló. 

 

Figura 6. Estructura de fonament mono-piló. 
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Figura 7. Fonament mono-piló. 

3.2.2. Fonament de base gravitant 

Els fonaments basats en la gravetat, ja siguin blocs o calaixos, estan dissenyats 
amb una base plana per resistir les forces de bolcada. Els calaixos estan fets 
típicament d’acer o de formigó i es poden llastar amb aigua, ferro o diversos 
materials injectats (Schaumann and Wilke 2005). La Figura 8 mostra els 
fonaments de base gravitant. 

 

Figura 8. Fonaments de base gravitant. 

Fins ara només s’han utilitzat estructures de suport mono-piló i de base gravitant 
en els parcs eòlics marins instal·lats, que estan localitzats en profunditats d’aigua 
petites, predominantment entre 5 m i 15 m. Es proposen altres estructures per 
projectes futurs amb profunditats d’aigua més grans, la majoria basant-se en 
dissenys que ja estan en ús en altres sectors marítims.  

3.2.3. Fonaments de trípode i d’embolcall 

Les torres apuntalades es poden veure com a trípodes. Així, el trípode suporta un 
tub central que s’estén dins de la torre, amb cada cantonada del suport trípode 
clavat dins del fons marí (Schaumann and Wilke 2005). La Figura 9 mostra la 
fonamentació de trípode. 
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Les torres enreixades es poden veure com la solució embolcall. L’embolcall pot 
ser qualsevol disposició on un tub central està envoltat per nombrosos suports 
clavats. 

 

Figura 9. Fonaments de trípode. 

3.2.4. Fonaments amb calaixos de succió 

També s’han proposat fonamentacions basades en succió en substitució del piló. 
Un “cub” invertit forma el fonament en el que s’aplica succió fins que penetra a la 
profunditat desitjada (Byrne and Houlsby 2003). Es tracta de fonaments amb un 
“envoltant” del perímetre encastat en el sòl marí, per la qual cosa l’efecte 
d’erosió es mitiga. Existeixen diverses configuracions d’aquest tipus de 
fonamentació, com l’estructura “embolcall” on hi ha 3 o 4 fonaments individuals i 
l’estructura mono-beina amb només un fonament (Schaumann and Wilke 2005).  

Les Figures 10 i 11 mostren l’estructura mono-beina amb calaix de succió. 

 

Figura 10. Estructura mono-beina amb calaix de succió. 
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Figura 11. Fonaments de cub de succió. 

A l’estructura mono-beina, la càrrega de bolcada s’aplica directament a l’únic 
gran fonament. En aquest cas el calaix pot ser embegut únicament en la sorra, o 
es pot estendre dins l’argila, que és present en alguns llocs. La resposta del 
fonament a un moment de bolcada serà crítica. 

La Figura 12 mostra l’estructura multi-fonaments amb calaixos de succió. 

 

Figura 12. Estructura multi-fonaments amb calaixos de succió. 

En l’estructura multi-fonaments les càrregues de bolcada aplicades pel vent i 
l’onatge són resistides principalment per una acció d’empenta-tracció, que 
implica càrregues verticals iguals i oposades en el nivell dels fonaments. En 
aquest disseny, la fonamentació és propensa a ser embeguda en la sorra, i la 
resposta dels fonaments a càrregues verticals serà crítica. 
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Aquestes fonamentacions superficials envoltants, generalment anomenades 
“calaixos de succió”, són un nou disseny. Poden instal·lar-se molt ràpidament 
amb l’ajuda de succió, tal com mostra la Figura 13. Aquest concepte de “cub de 
tornada cap amunt” va ser desenvolupat originalment per la indústria petroliera i 
de gas per assegurar les cadenes d’ancoratge de plataformes flotants, però és 
igualment adequat per al seu ús amb estructures fixes. Una vegada que la vora 
fa un segellat suficient amb el fons marí, es bomba l’aigua de la cavitat interna 
cap a fora. Això produeix una pressió cap avall neta, forçant la fonamentació dins 
del sòl. Un cop s’han instal·lat els fonaments, es retiren les bombes i es segellen 
totes les vàlvules d’entrada/sortida (Byrne and Houlsby 2003). 

 

Figura 13. Mecanisme d’instal·lació per succió. 

En comparació amb els sistemes de fonamentació tradicionals, com els pilons o 
les grans bases de formigó, es pot estalviar tant en temps d’instal·lació com en 
materials. El primer d’ells pot ser molt important per al pressupost general, ja 
que es molt car contractar equips de construcció en alta mar. Clavar pilons en el 
sòl requereix maquinària pesada i normalment pren un temps considerable, de 
l’ordre de dies o setmanes. 

Les fonamentacions vorejades presenten l’avantatge addicional que poden ser 
retirades fàcilment tornant a col·locar les bombes d’instal·lació i bombant l’aigua 
dins de la cavitat, forçant el cub a sortir del sòl (Byrne and Houlsby 2003). 
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3.3. Tipus d’estructures flotants 
El desplegament de la tecnologia fixada en el fons s’ha vist limitat a profunditats 
d’aigua de 20 m. Com que la tecnologia ha avançat cap a aigües més profundes, 
les plataformes flotants de turbines poden ser el mitjà més econòmic per a la 
implantació d’aerogeneradors marins en certs llocs. Per a turbines eòliques en 
aigües profundes, les estructures flotants poden reemplaçar els mono-pilons 
clavats o les convencionals bases gravitants de formigó que s’utilitzen com a 
fonaments d’aerogeneradors d’aigües poc profundes (Butterfield, et al. 2005).  

L’avantatge d’aquest nou concepte d’estructures flotants és la seva senzillesa 
d’instal·lació (l’estructura pot ser remolcada fins al lloc) i la seva aplicabilitat per 
a una àmplia gamma de profunditats d’aigua. 

Tècnicament, la supervivència a llarg termini de les estructures flotants ja s’ha 
demostrat durant moltes dècades en la indústria petroliera marina. Una 
estructura flotant ha de proporcionar prou flotabilitat per suportar el pes de la 
turbina i per contenir els moviments de capcineig, balanceig i d’empenta dins de 
límits acceptables.  

Hi ha un gran nombre de possibles permutacions de configuracions de 
plataformes d’aerogeneradors en alta mar quan es considera el conjunt d’opcions 
d’ancoratges, de tancs i de llast existents en la indústria marina. Es poden 
classificar totes les plataformes en tres categories generals basades en el principi 
físic o estratègia que s’utilitza per assolir l’estabilitat estàtica.  

Cadascuna d’aquestes estratègies per assolir l’estabilitat es pot considerar com 
un recipient idealitzat amb propietats limitades. Algunes de les seves 
característiques poden ser desitjables i algunes indesitjables per l’aplicació en un 
aerogenerador flotant (Butterfield, et al. 2005).  

A la pràctica tots els conceptes flotants són en realitat dissenys híbrids que 
obtenen l’estabilitat estàtica a partir de tots tres mètodes, encara que en general 
es basen en una font primària per a l’estabilitat. Els dissenyadors busquen la 
plataforma “òptima” a partir d’un únic equilibri de les opcions d’estabilitat que 
permetin aconseguir la millor funcionalitat i el menor cost. 

3.3.1. Llast 

Es tracta de plataformes que assoleixen l’estabilitat utilitzant pesos de llast 
penjats per sota d’un tanc de flotació central que crea un moment adequat i una 
alta resistència inercial al capcineig i balanceig i usualment un calat suficient per 
compensar el moviment d’empenta.  

En el cas extrem, la boia-perxa idealitzada tindria un tanc amb una nul·la àrea 
del pla d’aigua, que suspèn per sota la línia de flotació un llast suficient per 
compensar els moments de la part superior de la torre. Les línies d’amarratge 
només funcionarien per proporcionar el manteniment de la posició orbital 
(Butterfield, et al. 2005). 

Les boies-perxa, com les de la Figura 14, apliquen aquesta estratègia per assolir 
l’estabilitat.  
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Figura 14. Llast estabilitzat. “Boia
amb amarratges d’arrossegament

3.3.2. 

Són plataformes que assoleixen l’estabilitat mit
d’amarratge. El sistema de 
amarratges verticals tensats. 

Les plataformes de pota tensada idealitzades
del pla d’aigua, sostingut només per la tensió dels tendons verticals
et al. 2005). 

En la plataforma de pota tensada
d’ancoratge proporciona l

Figura 
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Llast estabilitzat. “Boia-perxa” amb àncores encastades 
amb amarratges d’arrossegament fent corbes catenàries

Línies d’amarratge 

lataformes que assoleixen l’estabilitat mitjançant la tensió 
El sistema de pota tensada és un flotador

amarratges verticals tensats.  

Les plataformes de pota tensada idealitzades serien un tanc amb una
del pla d’aigua, sostingut només per la tensió dels tendons verticals

a plataforma de pota tensada, com la de les Figures 
proporciona l’estabilitat apropiada.  

 

Figura 15. Plataforma de pota tensada. 

 

perxa” amb àncores encastades 
catenàries.  

jançant la tensió de les línies 
pota tensada és un flotador submergit amb 

serien un tanc amb una nul·la àrea 
del pla d’aigua, sostingut només per la tensió dels tendons verticals (Butterfield, 

 15 i 16, la tensió 
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Figura 16. Dispositiu d’amarratge estabilitzat. Plataforma de pota 
tensada amb àncores de piló de succió.

3.3.3. 

Són plataformes que assoleixen l’estabilitat mitjançant la flotabilitat
aprofitant l’àrea llastrada del pla d’aigua 

La barcassa ideal seria ingràvida i amarrada només per evitar la deriva. La seva 
àrea llastrada del pla d’aigua seria suficient per estabilitzar la plataforma sota 
condicions de càrrega estàtica

Aquest és el principi emprat en la barcassa
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Dispositiu d’amarratge estabilitzat. Plataforma de pota 
tensada amb àncores de piló de succió. 

Flotabilitat 

lataformes que assoleixen l’estabilitat mitjançant la flotabilitat
llastrada del pla d’aigua per crear el moment adequat. 

La barcassa ideal seria ingràvida i amarrada només per evitar la deriva. La seva 
àrea llastrada del pla d’aigua seria suficient per estabilitzar la plataforma sota 

icions de càrrega estàtica (Butterfield, et al. 2005). 

Aquest és el principi emprat en la barcassa de la Figura 17.  

Estudi i caracterització de condicions extremes. Aplicació a l’onatge de disseny del parc eòlic Zèfir Test Station 

Dispositiu d’amarratge estabilitzat. Plataforma de pota 

lataformes que assoleixen l’estabilitat mitjançant la flotabilitat distribuïda, 
per crear el moment adequat.  

La barcassa ideal seria ingràvida i amarrada només per evitar la deriva. La seva 
àrea llastrada del pla d’aigua seria suficient per estabilitzar la plataforma sota 
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Figura 17. Flotabilitat estabilitzada. “Barcassa” amb línies d’amarratge 

 

3.4. Avaluació de
En presència de fenòmens extrems perillosos la intensitat dels quals pot posar en 
perill estructures és necessari dur a terme una avaluació de risc. Com que 
aquests fenòmens són poc freqüents, la incertesa és una situació comuna en 
aquest tipus d’avaluacions.

L’enfocament probabilístic al problema d’avaluació de risc normalment es basa 
en models simples i parsimoniosos els paràmetres dels quals s’estimen a partir 
de les observacions disponibles

3.4.1. 

A continuació es presenten alguns conceptes claus d’onatge.

• Altura d’ona. És la distància d’alçades entre el màxim i el mínim existents 
entre 2 passos d’ona descendents per zero. 

• Període. És el temps transcorregut entre aquests 2 passos.

• Alçada d’ona significant
aritmètica de l’altura del terç d’ones més altes del conjunt de les ones del 
registre. 

• Període significant
d’ones més altes.
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Flotabilitat estabilitzada. “Barcassa” amb línies d’amarratge 
fent corbes catenàries. 

Avaluació de risc de l’onatge
cia de fenòmens extrems perillosos la intensitat dels quals pot posar en 

perill estructures és necessari dur a terme una avaluació de risc. Com que 
aquests fenòmens són poc freqüents, la incertesa és una situació comuna en 
aquest tipus d’avaluacions. 

ocament probabilístic al problema d’avaluació de risc normalment es basa 
en models simples i parsimoniosos els paràmetres dels quals s’estimen a partir 
de les observacions disponibles (Egozcue and Tolosana-Delgado, 2002)

Conceptes d’onatge 

es presenten alguns conceptes claus d’onatge. 

És la distància d’alçades entre el màxim i el mínim existents 
entre 2 passos d’ona descendents per zero.  

És el temps transcorregut entre aquests 2 passos.

lçada d’ona significant. És un concepte estadístic. Es tracta de la mitja 
aritmètica de l’altura del terç d’ones més altes del conjunt de les ones del 

eríode significant. És la mitja aritmètica dels períodes associats al terç 
d’ones més altes. 

 

Flotabilitat estabilitzada. “Barcassa” amb línies d’amarratge 

risc de l’onatge 
cia de fenòmens extrems perillosos la intensitat dels quals pot posar en 

perill estructures és necessari dur a terme una avaluació de risc. Com que 
aquests fenòmens són poc freqüents, la incertesa és una situació comuna en 

ocament probabilístic al problema d’avaluació de risc normalment es basa 
en models simples i parsimoniosos els paràmetres dels quals s’estimen a partir 

Delgado, 2002). 

És la distància d’alçades entre el màxim i el mínim existents 

És el temps transcorregut entre aquests 2 passos. 

concepte estadístic. Es tracta de la mitja 
aritmètica de l’altura del terç d’ones més altes del conjunt de les ones del 

s la mitja aritmètica dels períodes associats al terç 
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• Estat de mar de vent (SEA). Correspon amb l’onatge format per l’acció 
directa i continuada del vent existent i es caracteritza per presentar una 
gran irregularitat, encara que no sempre.  

• Estat de mar de fons (SWELL). Correspon amb l’onatge que ja ha 
abandonat l’àrea de generació (zona de desenvolupament del mar de 
vent) i es propaga a través de la superfície. El resultat és un estat de mar 
més homogeni i amb una dispersió direccional menor. 

• Direccionalitat de les ones. L’onatge queda definit per la direcció des 
d’on vénen les onades. 

3.4.2. Definició d’esdeveniment 

S’assumeix que el perill és causat per esdeveniments. Aquests esdeveniments es 
consideren puntuals en el temps i estan caracteritzats per una certa mida en una 
escala numèrica. 

Encara que els esdeveniments rarament són instantanis, es poden considerar 
puntuals en el temps perquè la seva durada s’assumeix que és molt curta 
comparada amb el temps de vida de les estructures o amb períodes de retorn 
estimats de centenars d’anys (Egozcue and Tolosana-Delgado, 2002). 

La definició d’esdeveniment és el primer pas en l’anàlisi de risc dels fenòmens 
impulsats per esdeveniments. 

Per exemple, quan es tracta de l’onatge es pot definir esdeveniment de la 
següent manera. Es fixa un llindar d’esdeveniment, u* (per exemple, 2 metres), 
per a l’altura significant d’ona. Llavors es considera que un esdeveniment 
comença quan l’alçada d’ona significant mesurada passa d’un valor inferior al 
llindar a un valor superior a u*. L’esdeveniment acaba quan l’alçada d’ona 
significant torna a ser inferior a u*.  

Es pot definir la mida de l’esdeveniment com l’alçada d’ona màxima registrada 
durant l’esdeveniment. De la mateixa manera, és pot definir el temps puntual de 
d’esdeveniment com el temps mitjà entre l’inici i el final de l’esdeveniment, o 
com el temps en el que s’enregistra l’alçada d’ona màxima de l’esdeveniment 
(Egozcue and Tolosana-Delgado, 2002). 

3.4.3. Caracterització de la probabilitat 
d’ocurrència d’esdeveniments durant un cert temps de vida 

Es denota per N(u*) el nombre d’esdeveniments ocorreguts en un lapse de 
temps t, on la referència de u* recorda el llindar usat per definir esdeveniments. 

Suposem que els esdeveniments ocorren en el temps com un procés de Poisson, 
la taxa d’ocurrència del qual és λ(u*) (esdeveniments per unitat de temps). 
Llavors:  

• El temps esperat (mitjà) entre dos esdeveniments consecutius s’anomena 
període de retorn i és: 

��� �� � 1
λ�� ��	                                                                                                          (Eq. 1) 
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• La probabilitat que N(u*) per a un lapse de temps t sigui igual a un cert 
valor n és: 


���� �� � |λ�� ��, �� � �λ�����������λ������

�!  , n=0,1,2,...                                                 (Eq. 2) 

On λ(u*) no depèn de t.  

Si es representa les diferents probabilitats en funció de cada valor n considerat, 
s’obté la distribució de probabilitat de N(u*). La Figura 18 mostra dues funcions 
de probabilitat de Poisson amb diferents paràmetres (Egozcue and Tolosana-
Delgado, 2002). 

 

Figura 18. Funcions de probabilitat de Poisson. 

Cal remarcar que la hipòtesi que els esdeveniments ocorren aproximadament 
com un procés de Poisson s’ha de comprovar abans d’assumir-la com a certa. 

3.4.4. Caracterització de la distribució de 
probabilitat de la mida dels excessos dels esdeveniments 

Es denota per X la mida aleatòria d’un esdeveniment genèric. Si X > u0, definim 
que l’excés sobre el llindar u0 és Y = X - u0. 

Si s’assumeix que els excessos sobre u0 dels esdeveniments es distribueixen com 
una Distribució de Pareto Generalitzada, la probabilitat que els excessos no 
superin un cert valor y (probabilitat de no excedència) és: 

����� � 
��  �|! " �#� � 1 $ %1 & ξ
( � y*

+,
-
                                                            (Eq. 3) 

 

Si es representa les diferents probabilitats en funció de cada valor y considerat, 
s’obté la gràfica de la funció FY(y). Els paràmetres d’escala i de forma són β > 0 i 
ξ, respectivament (Egozcue and Tolosana-Delgado, 2002). 
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El paràmetre de forma ξ defineix el comportament de la cua superior de la 
distribució. Es relaciona amb el comportament dels valors extrems dels excessos. 
Els màxims dels excessos que segueixen una Distribució de Pareto Generalitzada 
(DPG) amb un paràmetre de forma: 

• ξ > 0: es distribueixen aproximadament com una distribució de Frechet de 
màxims 

• ξ = 0: els màxims segueixen la distribució de Gumbel (exponencial) 

• ξ < 0: els màxims segueixen una distribució de Weibull de màxims, que 
correspon a una cua superior limitada. 

La principal propietat de la DPG (teorema de Pickands), que assegura la idoneïtat 
de la DPG com un model d’excessos, es pot expressar de la següent manera: per 
a qualsevol variable aleatòria X que presenti una distribució infinitament contínua 
(funció suau) en la cua superior (finita o infinita), la distribució d’excessos sobre 
un llindar prou alt es distribueix aproximadament com una DPG (Weibull si la cua 
inferior és finita). 

A més, si les mides dels esdeveniments d’un procés de Poisson es distribueixen 
independentment com una DPG, llavors la mida màxima en un lapse de temps 
determinat es distribueix exactament com a una distribució de valor extrem 
generalitzada (Frechet, Gumbel, Weibull) 

3.4.5. Caracterització de la probabilitat 
d’ocurrència d’esdeveniments segons la mida durant un cert 
temps de vida 

Un procés marcat de Poisson es constitueix amb:  

• esdeveniments que segueixen una distribució de Poisson 

• mides independents 

• mides igualment distribuïdes en el temps 

Els processos marcats de Poisson tenen una propietat important que permeten 
una fàcil descripció de les probabilitats d’ocurrència (Egozcue and Tolosana-
Delgado, 2002). 

Es denota per Xi > u* la mida de l’esdeveniment i-èsim en un procés de Poisson 
amb taxa λ(u*). Es defineixes 2 rangs de mides que no se superposen A i B, per 
exemple A = {x1 < x ≤ x2}, B = {x2 < x < +∞}. Llavors, el procés constituït per 
esdeveniments de mida X dins del rang A és un procés de Poisson amb taxa: 

.�/� � .�� �� � 
�! 0 /�                                                                                             (Eq. 4) 

Respectivament, el procés constituït per esdeveniments de mida X dins del rang 
B és un procés de Poisson amb taxa: 

.�1� � .�� �� � 
�! 0 1�                                                                                             (Eq. 5) 

A més, els processos amb mides d’esdeveniments en A i B són independents. 
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En conseqüència, la probabilitat d’un número d’esdeveniments en un temps de 
vida es calcula amb l’Equació 2 amb la taxa de Poisson adequada. 

Per exemple, si u1 ≥ u0 és un llindar arbitrari de mides, els esdeveniments amb 
mida major a u1 constitueixen un procés de Poisson amb taxa: 

.��2� � .��#� � 31 $ �4��2�5 � .��#� � 31 $ ����2 $ �#�5                                        (Eq. 6) 

També es pot expressar com a funció de períodes de retorn: 

���2� � 6��7�
2+89��,� � 6��7�

2+8:��,+�7�                                                                                         (Eq. 7) 

Aquestes propietats dels processos marcats de Poisson permeten calcular 
qualsevol probabilitat d’un nombre d’esdeveniments d’una mida dins d’un rang 
determinat, en un temps de vida determinat, un cop s’ha fixat: 

• la referència o llindar absolut de mides u0 

• la taxa de Poisson λ(u0) 

• els dos paràmetres ξ i β del DPG. 

Un cop coneguts aquests paràmetres també es pot calcular:  

• els períodes de retorn d’esdeveniments amb mida en un rang sobre un 
llindar 

• si ξ < 0 (Weibull), el límit superior de la distribució de mides, la expressió 
del qual és u0 – β/ξ. 

 

 



 - 35 - 

CAPÍTOL 4: 

MATERIALS I MÈTODES 

 

4.1. Fonts de dades d’onatge 
Les fonts de dades d’onatge es poden agrupar en tres categories: dades 
instrumentals, dades visuals i dades procedents de simulacions numèriques. 

4.1.1. Fonts de dades instrumentals d’onatge de 
la costa catalana 

A nivell estatal existeixen dues xarxes de mesura i registre d’onatge de Puertos 
del Estado: la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado (REDCOS) i la Red 
de Boyas de Aguas Profundas (REDEXT, Red Exterior).  

A més, a nivell autonòmic existeix la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i 
Meteorològics (XIOM), de la Generalitat de Catalunya.  

Totes aquestes dades instrumentals s’obtenen a partir de sensors, boies 
d’onatge, que poden ser escalars o direccionals. En les boies escalars s’obté 
informació sobre l’altura i període de l’onatge. Les direccionals, a més, 
enregistren la direcció d’ona. 

La Figura 19 mostra el mapa d’ubicació del conjunt de les boies de mesura 
d’onatge de les xarxes REDCOS i REDEXT actualment actives.  

La Figura 20 mostra el mapa d’ubicació de les boies REDCOS i REDEXT situades a 
la costa catalana. En ordre descendent són, la boia del Cap Begur, la boia de 
Palamós (en gris), la boia de Barcelona, la boia costera de Tarragona i la boia de 
Tarragona.  

La Taula 2 mostra les característiques de cada boia, és a dir, a quina xarxa 
d’instrumentació pertany, quin tipus de sensor és, a quina profunditat es troba el 
fons marí i el període d’anys en els que es disposa de dades. 
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Figura 19. Mapa d’ubicació de les boies actualment actives de mesura 
d’onatge de Puertos del Estado. Font: Puertos del Estado. 

 

 

Figura 20. Mapa d’ubicació de les boies de Puertos del Estado situades 
a la costa catalana. Font: Puertos del Estado. 
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Taula 2. Característiques de les boies de Puertos del Estado situades a 
la costa catalana. 

Nom de la boia 
Codi de la 
boia 

Xarxa de 
mesura 

Tipus de 
sensor Profunditat 

Període de 
mesura 

Boia del Cap 
Begur 

2798 REDEXT Direccional 1200 m 2001-2012 

Boia de Palamós 1718 REDCOS Direccional 90 m 1988-2012 

Boia de Barcelona 1731 REDCOS Direccional 68 m 2004-2012 

Boia costera de 
Tarragona 

1712 REDCOS Escalar 15 m 1992-2012 

Boia de Tarragona 2720 REDEXT Direccional 688 m 2004-2012 

 

Les boies de la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado (REDCOS) es 
caracteritzen per estar ubicades en les proximitats d’instal·lacions portuàries, 
estant fondejades a menys de 100 metres de profunditat. En la major part dels 
casos les mesures estan pertorbades tant pel perfil de la costa, com pels efectes 
del fons sobre l’onatge. Per tant, les boies de la Red Costera son representatives, 
només, de les condicions locals. Per aquest motiu és necessari utilitzar amb 
prudència aquestes dades a l’hora d’extraure conclusions sobre l’onatge en zones 
allunyades de l’àrea de mesura. 

Les boies de la Red de Boyas de Aguas Profundas (REDEXT, Red Exterior) es 
caracteritzen per estar fondejades lluny de la línia de costa a més de 200 m de 
profunditat. Per tant, les mesures d’onatge d’aquests sensors no estan 
pertorbades per efectes locals. Per això, cada boia proporciona observacions 
representatives de grans zones litorals. 

La Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) compta amb 6 
boies de mesura. La Figura 21 mostra la ubicació de cadascuna d’elles.  

La Taula 3 mostra les característiques de cada boia, és a dir, quin tipus de sensor 
és, a quina profunditat es troba el fons marí i el període d’anys en els que es 
disposa de dades. 

Taula 3. Característiques dels sensors de la XIOM. Font: XIOM. 
Elaboració pròpia. 

Nom de la boia Tipus de sensor Profunditat Període de mesura 

Boia del Golf de Roses Boia d’onatge escalar 46 m 1992-2012 

Boia de Blanes Boia d’onatge direccional 74 m 1984-2012 

Boia de Badalona Estació oceanogràfica - 2009-2012 

Boia del Llobregat Boia d’onatge direccional 45 m 1984-2012 

Boia de Vilanova i la Geltrú Mareògraf - 2009-2012 

Boia del Cap de Tortosa Boia d’onatge direccional 60 m 1984-2012 
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Figura 21. Mapa d’ubicació de les boies de la XIOM. Font: XIOM. 

 

4.1.1. Fonts de dades visuals d’onatge 

Les dades visuals provenen d’observacions realitzades per vaixells en ruta al llarg 
de totes les costes del món (World Meteorological Office) i s’obtenen de forma 
sistemàtica des dels anys 50 de forma que un observador recull, entre altres, 
informació sobre l’altura d’ona, període i direcció de dos estats de mar, el mar de 
vent (SEA) i el mar de fons (SWELL). En el cas de la costa espanyola, el litoral és 
segmentat en quadrants de 1º de latitud i longitud.  

Aquesta informació prové del conjunt de dades TD-1129 de NCDC-NOAA per a la 
zona del mar Mediterrani. Conté observacions fetes des de vaixells en ruta des 
de 1950 fins a 1993. De fet conté també observacions fetes des de mitjans del 
segle XIX, però la informació anterior a 1950 no és gaire fiable. 

Un dels grans avantatges d’aquest tipus de dades és el gran nombre 
d’observacions existents i la completa caracterització del succés onatge, definit 
per altura, període i direcció.  

No obstant, la informació visual sol ser esbiaixada, no quedant prou ben 
representats els episodis de major contingut energètic, ja que els vaixells 
tendeixen a evitar l’acció de grans temporals pel conseqüent perill per a la 
navegació.  
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4.1.2. Fonts de dades d’onatge procedents de 
simulacions numèriques 

És possible reproduir l’onatge a partir d’informació meteorològica mitjançant l’ús 
de models numèrics de predicció de l’onatge. Aquestes dades cobreixen de forma 
més detallada la costa d’estudi.  

Els conjunts de dades SIMAR-44 i WANA estan formats per sèries temporals de 
paràmetres procedents de modelat numèric. Són, per tant, dades simulades per 
ordinador i no procedeixen de mesures directes de la naturalesa. 

El conjunt SIMAR-44 es constitueix a partir de modelat numèric d’alta resolució 
d’atmosfera, nivell del mar i onatge que cobreix tot l’entorn litoral espanyol. La 
simulació d’onatge a la conca mediterrània ha estat realitzada per Puertos del 
Estado en el marc del Projecte Europeu HIPOCAS. 

Per generar els camps d’onatge de SIMAR-44 s’ha utilitzat el model numèric 
WAM, que utilitza dades atmosfèriques per tal de produir informació climàtica 
sobre les ones.  

Les dades s’han generat amb una cadència horària. Les sèries temporals 
emmagatzemades en el Banc de Dades cobreixen el període 1958-2001 amb una 
dada cada 3 hores. 

Per l’àrea mediterrània s’ha utilitzat una malla d’espaiament variable amb una 
resolució de 15’ Lat. x 15’ Lon. per la vora est de la malla i de 7.5’ Lat. x 7,5’ 
Lon. (aproximadament 12,5 km x 12,5 km) per a la resta de l’àrea modelada. 
Atesa la resolució del model, es poden considerar menyspreables els efectes del 
fons. Per tant, a la pràctica les dades d’onatge s’han d’interpretar sempre com a 
dades en aigües obertes a profunditats indefinides. 

La Figura 22 mostra les posicions dels nodes de malla del Mediterrani del conjunt 
de dades SIMAR-44.  

Respecte les dades instrumentals d’onatge, l’avantatge d’aquestes dades 
d’onatge obtingudes mitjançant el model numèric és que suposen una base de 
dades de 44 anys, des de l’any 1958 fins al 2001, i que a més produeixen 
informació d’alta resolució espaial i temporal. 

D’altra banda, la sèrie de dades WANA procedeix del sistema de predicció de 
l’estat del mar que Puertos del Estado ha desenvolupat en col·laboració amb 
l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No obstant, les dades WANA no són 
dades de predicció sinó dades de diagnòstic o anàlisi. Això suposa que per a cada 
instant el model proporciona camps de vent i pressió consistents amb l’evolució 
anterior dels paràmetres modelat i consistent amb les observacions realitzades.  

La sèrie temporal d’onatge del conjunt WANA per a la zona del mediterrani 
comprèn el període del 1996 fins a l’actualitat amb una cadència de 3 hores. 
Durant el període 1996-2006 la resolució espacial era de 7,5 km i a partir del 
2006 i fins a l’actualitat la resolució espacial és de 5 km.  

Per generar els camps d’onatge s’han utilitzat dos models: WAM i WaveWatch, 
alimentats pels camps de vent del model HIRLAM. 

És important tenir en compte que independentment de la coordinada assignada a 
un node WANA, les dades d’onatge s’han de considerar sempre com a dades en 
aigües obertes i profunditats indefinides. 
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Figura 22. Mapa de situació de les posicions dels nodes de malla del conjunt de 
dades SIMAR-44 per al Mediterrani. Font: Puertos del Estado. 

 

Pel que fa al conjunt de dades WANA, de forma general es pot dir que els models 
tendeixen a subestimar els pics en les altures d’ona en situacions de temporal 
molt extrem. S’aconsella doncs confrontar la magnitud aproximada del temporal 
amb dades instrumentals de la zona. 

Els models WAM (utilitzat pels conjunts SIMAR-44 i WANA) i WaveWatch (utilitzat 
pel conjunt WANA) són models espectrals de tercera generació que resolen 
l’equació de balanç d’energia sense establir cap hipòtesi a priori sobre la forma 
de l’espectre d’onatge. 

Per els dos conjunts de dades, SIMAR-44 i WANA, s’ha realitzat descomposició de 
mar de vent i mar de fons. Per tal de descriure situacions amb mars de fons 
creuats s’ha considerat la possibilitat de dues contribucions de mar de fons. 

Donada l’alta resolució espaial dels dos conjunts de dades numèriques, convé 
centrar l’atenció a la zona d’estudi abans d’estudiar la ubicació concreta dels 
nodes d’interès per al present treball. La Figura 23 mostra el mapa d’ubicació del 
parc eòlic marí Zèfir (Fase 1), amb coordenades de latitud de 40,894º i de 
longitud de 0,860º. 
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Figura 23.

La Figura 24 mostra la ubicació dels nodes dels conjunts de dades SIMAR
WANA per a la zona d’estudi.

Els marcadors vermells corresponen a les boies instrumentals 1712 (boia costera 
de Tarragona) i 2720 (boia de Tarragona). Els marcadors grocs corresponen als 
nodes SIMAR-44 i els marcadors verds als nodes WANA. Com es pot veure a la 
Figura 10 hi ha certs nodes SIMAR

La Taula 4 mostra el codi de cada node, el tipus de node que és (SIMAR
WANA) i les seves coordenades geog

Taula 4. Codi i coordinades dels nodes dels models SIMAR

Coordinades 
0,750º E

Latitud 

41,000º N - 

40,875º N - 

40,750º N - 

40,625º N 2054045 
(S i W)

Estudi i caracterització de condicions extremes. Aplicació a l’onatge de disseny del parc eòlic Zèfir Test Station
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. Mapa d’ubicació del parc eòlic marí Zèfir (Fase 1)

mostra la ubicació dels nodes dels conjunts de dades SIMAR
WANA per a la zona d’estudi. 

Els marcadors vermells corresponen a les boies instrumentals 1712 (boia costera 
de Tarragona) i 2720 (boia de Tarragona). Els marcadors grocs corresponen als 

44 i els marcadors verds als nodes WANA. Com es pot veure a la 
Figura 10 hi ha certs nodes SIMAR-44 i WANA que tenen la mateixa ubicació.

La Taula 4 mostra el codi de cada node, el tipus de node que és (SIMAR
WANA) i les seves coordenades geogràfiques. 

Codi i coordinades dels nodes dels models SIMAR
WANA (W). 

Longitud 

º E 0,875º E 1,000º E 1,125º E 1,250

- 
2056048 
(S i W) 

2057048 
(S i W) 

2058048 
(S i W)

2055047 
(S i W) 

2056047 
(S) - - 

2055046 
(W) 

2056046 
(S) - - 

2054045 
 

2055045 
(S i W) 

2056045 
(S) 

- 

Estudi i caracterització de condicions extremes. Aplicació a l’onatge de disseny del parc eòlic Zèfir Test Station 

 

Mapa d’ubicació del parc eòlic marí Zèfir (Fase 1). 

mostra la ubicació dels nodes dels conjunts de dades SIMAR-44 i 

Els marcadors vermells corresponen a les boies instrumentals 1712 (boia costera 
de Tarragona) i 2720 (boia de Tarragona). Els marcadors grocs corresponen als 

44 i els marcadors verds als nodes WANA. Com es pot veure a la 
44 i WANA que tenen la mateixa ubicació. 

La Taula 4 mostra el codi de cada node, el tipus de node que és (SIMAR-44 o 

Codi i coordinades dels nodes dels models SIMAR-44 (S) i 

0º E 1,375º E 1,500º E 

2058048 
(S i W) 

2059048 
(S) 

- 

- 
2060047 

(S) 

- 
2060046 

(W) 

- - - 
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Figura 24. Mapa d’ubicació dels nodes dels conjunts de dades SIMAR-
44 i WANA per a la zona d’estudi. Font: Puertos del Estado. 

 

4.2. Obtenció de dades d’onatge de la 
zona de Zèfir 

4.2.1. Elecció de la font de dades de la zona 

El present treball se centrarà en la caracterització dels esdeveniments extrems 
d’onatge per l’emplaçament de la Fase 1 del projecte Zèfir. En primer lloc, doncs, 
caldrà determinar quines seran les dades amb les que treballarem. 

Pel que fa a les dades visuals d’onatge, com s’ha comentat anteriorment, la 
informació visual sol ser esbiaixada, no quedant prou ben representats els 
episodis de major contingut energètic, ja que els vaixells tendeixen a evitar 
l’acció de grans temporals pel conseqüent perill per a la navegació. Precisament 
són les dades extremes d’onatge les que ens permetran determinar les accions 
de disseny a suportar pel parc eòlic marí; per tant, no podem prescindir d’elles. 

Considerem que el punt d’obtenció de dades (ja siguin mesurades o simulades) 
situat més a prop del futur emplaçament del parc ens proporcionarà les dades 
més representatives de l’onatge al que estarà sotmès el parc eòlic. Recordem 
que els 4 aerogeneradors de la Fase 1 del projecte Zèfir Test Station se situaran 
a 3 km de la costa i a una profunditat de 40 metres. 
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La Taula 5 mostra les distàncies que hi ha entre el parc i cadascuna de les boies 
de la costa Tarragonina, així com la distància que hi ha entre el parc i els nodes 
de SIMAR-44 i WANA més propers. 

Taula 5. Distàncies entre el futur emplaçament del parc Zèfir Test 
Station i les boies de la costa tarragonina i nodes SIMAR-44 i WANA més 

propers. 

Punt 
Coordinades Distància respecte al 

parc Latitud Longitud 

Boia costera de Tarragona (boia 
1712) 41,07º N 1,19º E 37,3 km 

Boia de Tarragona (boia 2720) 40,68º N 1,47º E 63,3 km 

Boia del Cap de Tortosa de la XIOM 40,72º N 0,98º E 22,4 km 

Node SIMAR-44 més proper al parc 
(2055047) 40,875º N 0,875º E 2,5 km 

Node WANA més proper al parc 
(2055047) 

40,875º N 0,875º E 2,5 km 

Fase 1 de Zèfir Test Station 40,894º N 0,860º E 0 km 

 

El punt d’obtenció de dades més proper al parc és el node 2055047, compartit 
pels models SIMAR-44 i WANA. 

Com s’ha comentat abans, el model WANA tendeix a subestimar els pics en les 
altures d’ona en situacions de temporal molt extrem. Com en el cas de les dades 
visuals, descartem la font de dades del model WANA per la mala qualitat que 
ofereix en les dades extremes d’onatge, que són precisament les que ens 
permetran determinar les accions de disseny a suportar pel parc eòlic Zèfir. 

Així doncs, la font de dades que ens proporcionarà l’onatge extrem a suportar pel 
parc serà el node 2055047 del model SIMAR-44.  

4.2.2. Definició d’esdeveniments 

El node 2055047 del model SIMAR-44 proporciona el següent tipus de dades 
d’onatge:  

• Moment del registre (any, mes, dia i hora) 

• Altura significant espectral 

• Període mitjà 

• Període de pic 

• Direcció mitja de procedència de l’onatge 

La periodicitat dels registres és de 3 hores. El primer registre correspon a les 
3.00h a.m. del dia 3 de gener de l’any 1958 i el darrer registre és del les 0.00h 
a.m. del dia 30 de desembre de 2001. 

Per a fer l’estudi del present treball es treballarà amb el moment del registre i 
l’altura d’ona significant. 
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Tal com s’ha indicat en el subapartat 3.4.2, la definició d’esdeveniment és el 
primer pas en l’anàlisi de risc dels fenòmens impulsats per esdeveniments. 

En el present estudi s’identifiquen els esdeveniments de la següent manera: 

• Un esdeveniment comença en el moment en que es detecta un conjunt de 
dades consecutives d'alçades d'ona superiors a 2 metres que corresponen 
a un interval de temps superior a 3 hores. Aquest lapse mínim de temps 
de 3 hores permet assegurar que no es tracta d’una dada puntual i, per 
tant, un possible error. 

• Un esdeveniment acaba quan es detecta un conjunt de dades consecutives 
d'alçades d'ona inferiors a 2 metres que corresponen a un interval de 
temps superior a 3 dies. Aquest lapse mínim de temps de 3 dies entre 
esdeveniments permet assegurar la independència entre tempestes. 

Un cop identificats els esdeveniments, es defineix:  

• mida de l’esdeveniment: alçada d’ona màxima registrada durant 
l’esdeveniment.  

• temps puntual de d’esdeveniment: temps mitjà entre l’inici i el final de 
l’esdeveniment, és a dir, el temps corresponent al començament de 
l'esdeveniment sumat a la meitat de la durada de l'esdeveniment. 

Per tal d’identificar els esdeveniments i obtenir la mida (alçada màxima) i temps 
puntual (temps mitjà) de cada esdeveniment s’ha utilitzat el programa estadístic 
R Studio. S’ha identificat 109 esdeveniments durant els 44,02 anys de registre. 

La Figura 25 mostra el gràfic amb la mida i temps puntual dels diferents 
esdeveniments identificats en el node 2055047, situat a 2,5 km del futur parc 
eòlic. 

4.2.3. Càlcul de la probabilitat d’ocurrència 
d’esdeveniments 

Com s’ha dit abans, en el node 2055047 del model SIMAR-44 s’ha identificat 109 
esdeveniments durant els 44,02 anys de registre. Per tant la taxa d’ocurrència 
és: 

 .�� �� � 2#< =>?=@=ABC=A�>
DD,#E FAG> � 2,48 KLMKNKOPK�L/R�                                             (Eq. 8) 

 

La Fase 1 del projecte Zèfir Test Station té una vida útil de t = 20 anys. 
Substituint t i λ(u*) a l’Equació 2 s’obté la probabilitat d’ocurrència per a cada 
nombre d’esdeveniments durant els 20 anys de vida útil.  

La Figura 26 mostra la distribució de probabilitat assumint que els 
esdeveniments ocorren en el temps com un procés de Poisson. Com és lògic, la 
màxima probabilitat correspon a: 

.�� �� � � � 2,48 =>?=@=ABC=A�>
FAG � 20 R�L � 49,6 KLM. W 50 KLMKNKOPK�L              (Eq. 9) 
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Figura 25. Mida i temps puntual dels diferents esdeveniments 
identificats en el node 2055047, situat a 2,5 km del futur parc eòlic. 

La Figura 27 mostra la distribució de probabilitat acumulada del mateix procés de 
Poisson. Com es pot observar, la probabilitat d’obtenir menys de 70 
esdeveniments durant els 20 anys és molt alta, i la probabilitat d’obtenir-ne 
menys de 30 és molt baixa. 

 

 

Figura 26. Probabilitat d’ocurrència d’esdeveniments durant els 20 
anys de vida útil del projecte. 
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Figura 27. Probabilitat acumulada d’ocurrència d’esdeveniments 
durant els 20 anys de vida útil del projecte. 

4.3. Mètode de càlcul: software BGPE 

4.3.1. Model BGPE: procés marcat de Poisson 
amb excessos DPG 

Per a calcular la distribució de probabilitat de la mida dels excessos s’ha utilitzat 
el software BGPE, que considera que la mida dels esdeveniments és independent 
del temps d’ocurrència i segueix una Distribució de Pareto Generalitzada (DPG). 

El tractament de la incertesa en el BGPE és típicament bayesià. Els paràmetres 
desconeguts del model es consideren variables aleatòries i l’objectiu d’estimació 
és la probabilitat de distribució d’aquests paràmetres. Això permet estimar 
diversos paràmetres de risc (probabilitats d’ocurrència, períodes de retorn, mida 
màxima d’esdeveniments, etc.) per punts o per intervals de probabilitat entre 
ells. 

El model del BGPE té quatre paràmetres: 

• El llindar absolut u0 

• La taxa de Poisson d’esdeveniments sobre el llindar absolut, que es 
representarà pel seu logaritme decimal negatiu z(u0): 

Y��#� � $ log2# .��#� � log2# ���#�                                                                         (Eq. 10) 

• Els paràmetres de forma i d’escala, ξ i β, del DPG d’excessos sobre u0. 

El llindar absolut s’estima d’una manera heurística assistida. El resultat és un 
número fix u0. 

Els altres tres paràmetres s’estimen conjuntament utilitzant mètodes bayesians i, 
per tant, el resultat de la estimació és una distribució conjunta de probabilitat 
pels tres paràmetres, en lloc d’assignar un número fix per a cada paràmetre. La 
raó d’utilitzar una estimació bayesiana és la necessitat de controlar tanta 
incertesa com sigui possible. 
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El model BGPE és un model estocàstic perquè no prediu el nombre 
d’esdeveniments en un temps de vida útil, sinó que dóna la probabilitat 
d’esdeveniments en intervals de temps definits. També s’estimen els paràmetres 
del model a partir de les dades (mostra finita). 

Cal tenir en compte que les dades poden ser inexactes, incompletes, 
heterogènies, etc. 

4.3.2. Estimació bayesiana dels paràmetres 
z(u0), ξ i β 

Els paràmetres z(u0), ξ i β s’estimen conjuntament utilitzant mètodes bayesians. 
El objectiu principal de l’estimació bayesiana és  obtenir la densitat de 
probabilitat conjunta dels paràmetres desconeguts condicionada a la informació 
disponible. 

L’estimació bayesiana utilitza dos tipus d’informació: 

• La informació priori del fenomen estudiat. Es pot basar tant en 
coneixement físic, experiència experta i professional, dades procedents de 
situacions similars, simulacions, etc. sempre que la informació priori sigui 
independent del conjunt de dades que s’utilitzaran. 

• La mostra de dades. Proporciona informació sobre el comportament real 
del fenomen. Representa el coneixement objectiu actual. S’hauria de 
codificar com una funció de versemblança dels paràmetres desconeguts. 

Aquests dos tipus d’informació s’utilitzen en el teorema de Bayes per obtenir una 
densitat de probabilitat actualitzada dels paràmetres, que s’anomena densitat 
posteriori. 

 

a) Informació priori 

En el procediment BGPE s’assumeix (a priori) que la densitat conjunta priori dels 
paràmetres ξ, β i z=z(u0) es pot factoritzar com: 

]̂ _`�a, b, Y� � ]̂ _�a, b� � ]̀ �Y�                                                                                   (Eq. 11) 

Assumint així que el coneixement previ sobre la taxa de Poisson és independent 
respecte el comportament de les mides dels esdeveniments (paràmetres DPG). 

La densitat marginal priori fz(z) s’assumeix que és uniforme en un ampli rang de 
valors de z. En aquest cas es renuncia a altres hipòtesis sobre el priori de z 
perquè s’espera que la informació de la mostra (el nombre d’esdeveniments amb 
una mida superior a u0) és suficient per obtenir una estimació raonable de z. 

La densitat marginal priori fξβ(ξ,β) es dissenya per adaptar algunes 
característiques importants del coneixement que es té sobre el fenomen estudiat. 
Una primera però important assumpció priori sobre fξβ(ξ,β) és que és nul·la fora 
d’un cert domini (el suport). D’una altra banda, la forma de fξβ(ξ,β) dins del 
suport és pot modelar com a uniforme o usant alguna funció. 

 

b) Versemblança de les dades 
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La versemblança de les dades transmet la informació procedent de les dades. La 
versemblança es defineix com la densitat de probabilitat conjunta de la mostra 
de dades un cop els valors numèrics de les dades s’hi han substituït. Per tant, la 
versemblança és una funció dels paràmetres en el model de probabilitat. 

 

c) Densitat de probabilitat conjunta posteriori 

El priori i la versemblança es combinen en el teorema de Bayes per tal d’obtenir 
la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels paràmetres. 

La hipòtesi del priori d’independència de z respecte a ξ i a β es manté en el 
posterior. Per tant, l’estimació bayesiana de z es pot fer separadament de 
l’estimació dels paràmetres de DPG. 

El programa BGPE traça gràfics de la densitat priori i posteriori dels paràmetres ξ 
i β, però omet el posteriori marginal per a z. 

 

4.3.3. Probabilitat predictiva 

Un concepte important en l’estimació bayesiana és el predictiu, que permet unir 
la incertesa estadística de l’estimació amb la incertesa estocàstica del model.  

La incertesa estocàstica o del model és aquella que afecta les previsions del 
fenomen si el model no és determinista. D’altra banda, la incertesa estadística és 
deguda a l’estimació dels paràmetres en el model utilitzant una mostra finita. 

S’aplica el concepte de probabilitat predictiva en dos casos: les probabilitats 
d’ocurrència i la distribució d’excessos.  

a) En la probabilitat d’ocurrència:  

Quan es calcula la probabilitat d’observar n esdeveniments amb una mida 
determinada (dins d’un cert rang d’alçada d’ona) en un lapse de temps t, hi ha 
una dependència de la probabilitat sobre els paràmetres ξ, β i z. Com que els 
paràmetres són incerts però segueixen el posteriori, el teorema de probabilitat 
total permet suprimir aquesta dependència realitzant la mitja, que s’anomena 
probabilitat predictiva.  

La probabilitat predictiva dóna la probabilitat d’esdeveniments tenint en compte 
l’estimació d’incertesa dels paràmetres. Les funcions predictives són més suaus 
que les funcions de probabilitat de Poisson respectives a causa de la incertesa del 
paràmetre de Poisson. 

 

b) En la distribució d’excessos:  

Aquesta supressió de dependència sobre els paràmetres també es pot aplicar en 
la distribució d’excessos. En general qualsevol funció dels paràmetres ξ, β i z és, 
de fet, una variable aleatòria ja que aquests paràmetres també ho són.  

La distribució de la probabilitat, que és una transformació del posteriori, es pot 
descriure mitjançant quantils o percentils (per exemple els quantils 0,05; 0,25; 
0,50 (mediana); 0,75 i 0,95).  

Si es necessita una estimació puntual de la funció, la predictiva (el valor mitjà de 
la funció) o la mediana (quantil 0,5) són punts representatius adequats. 
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4.3.4. Simulació per a realitzar els càlculs 

El càlcul de les predictives i els quantils de les funcions dels paràmetres del 
model no es poden dur a terme explícitament i calen enfocaments numèrics. El 
programa BGPE utilitza la simulació Monte Carlo de la distribució posteriori de ξ, 
β i z(u0) per realitzar tots aquests càlculs. 

El BGPE comença generant una mostra pseudo-aleatòria de la distribució 
tridimensional de ξ, β i z(u0) de mida m. El resultat és un conjunt de valors (ξ(i), 
β(i) i z(i)), i=1, ..., m distribuïts aproximadament com el posteriori. A partir d’aquí, 
el posteriori calculat se substitueix en els càlculs per la mostra simulada. 

 

4.3.5. Estimació del llindar absolut u0 

El programa BGPE no estima automàticament el llindar absolut o de referència u0 
sinó que l’usuari l’ha de fixar. No obstant, el BGPE proporciona eines per ajudar a 
l’usuari a fer una elecció adequada. 

L’objectiu de l’estimació de u0 és trobar un equilibri entre un bon ajust dels 
excessos en la DPG (l’ajust és millor a mida que augmenta el valor del llindar u0) 
i un nombre raonable d’excessos observats sobre u0 (que òbviament disminuirà a 
mida que augmenta u0). 

El primer pas per fixar u0 és comprovar si els esdeveniments amb mida u* (el 
llindar que defineix esdeveniments) es pot assumir que són homogenis respecte 
el seu origen físic. 

El segon pas és comprovar si els excessos sobre el u0 prèviament escollit 
s’ajusten a la DPG. El gràfic de l’anàlisi d’excessos permet una selecció visual del 
valor de u0. Es basa en la propietat de la DPG que el valor esperat dels excessos 
com a funció de u0 és lineal per un ampli rang de valors del paràmetre de forma 
ξ. 

4.4. Execució del model BGPE 

4.4.1. Calibratge de dades de simulacions 
numèriques amb dades instrumentals 

Com s’ha explicat en el subapartat 4.3.2, la densitat marginal priori fξβ(ξ,β) es 
dissenya per adaptar algunes característiques importants del coneixement que es 
té sobre el fenomen estudiat. La forma de fξβ(ξ,β) dins del suport és pot modelar 
com a uniforme o usant alguna funció. 

Com que les dades obtingudes del node d’estudi 2055047 del model SIMAR-44, 
situat a 2,5 km del futur parc eòlic, no s’han obtingut per mesures directes sinó 
que són dades procedents de simulacions numèriques, calibrarem les dades de 
l’onatge proporcionades pel model SIMAR-44 amb les dades mesurades de les 
boies d’aquesta mateixa costa. 

El calibratge es durà a terme de la següent manera. 
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a) S’assignarà per a cada boia de la costa tarragonina el node SIMAR-44 més 
proper, obtenint així binomis boia-node. 

b) Es determinarà quins binomis són adequats per al calibratge del node 
2055047 (el més proper al parc) 

c) S’executarà el model BGPE per a cada boia i per a cada node 
corresponents a binomis adequats per al calibratge 

d) S’obtindrà la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels paràmetres ξ 
i β per a cada execució del model 

e) Es calcularà la densitat marginal priori del node del parc fnp(ξ,β) de la 
següent manera: 

]Ac�a, b� � ∏ efg�^,_�
ehg�^,_�

A
Bi2                                                                                           (Eq. 12) 

Sent:  

• n: nombre de binomis adequats 

• fbi(ξ,β): densitat de probabilitat conjunta posteriori de la boia del binomi i 

• fni(ξ,β): densitat de probabilitat conjunta posteriori del node del binomi i 

Un cop obtingudes totes les probabilitats conjuntes fnp(ξ,β) es 
normalitzaran a 1 per tal que la suma de totes elles (per a cada parella ξ-
β) sigui 1. 

f) S’executarà el model BGPE per al node del parc (node 2055047) utilitzant 
el priori obtingut a partir de l’Equació 12. 

g) S’obtindrà la densitat de probabilitat conjunta posteriori fξβ(ξ,β) dels 
paràmetres ξ i β per al node del parc, així com els gràfics del model 

4.4.1. Assignació de binomis boia-node  

La primera columna de la Taula 6 mostra el node SIMAR-44 més proper per a 
cada boia de la costa tarragonina. 

Taula 6. Coordinades i distàncies entre les boies de la costa 
Tarragonina i els nodes SIMAR-44 més propers a cada boia. 

Punt 
Coordinades Distància respecte al 

node més proper Latitud Longitud 

Boia costera de Tarragona (boia 
1712) 

41,07º N 1,19º E 

9,7 km 
Node SIMAR-44 més proper a la boia 
1712 (2058048) 

41,000º N 1,250º E 

Boia de Tarragona (boia 2720) 40,68º N 1,47º E 

20,2 km Node SIMAR-44 més proper a la boia 
2720 (2060044) 

40,500º N 1,500º E 

Boia del Cap de Tortosa de la XIOM 40,72º N 0,98º E 

3,6 km Node SIMAR-44 més proper a la boia 
del Cap de Tortosa (2056046) 

40,750º N 1,000º E 
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4.4.2. Elecció dels binomis boia-node adequats 
per al calibratge 

 

Per a prendre la decisió sobre si els binomis boia-node de la Taula 6 són 
adequats per al calibratge de les dades del node 2055047 (el més proper al parc) 
tindrem en compte: 

 

a) El tipus de boia 

La boia costera de Tarragona (boia 1712) és una boia escalar (no mesura 
direccions d’ona) i el fons marí del seu emplaçament es troba a tan sols a 15 m 
de profunditat. Aquesta boia pertany a la REDCOS. Les mesures de les boies de 
la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado (REDCOS) solen estar 
pertorbades tant pel perfil de la costa, com pels efectes del fons sobre l’onatge. 
Així doncs, les boies de la Red Costera son representatives, només, de les 
condicions locals.  

En canvi, la boia de Tarragona (boia 2720) és una boia direccional i el fons marí 
del seu emplaçament es troba a 688 m de profunditat. Aquesta boia pertany a la 
REDEXT. Les boies de la Red de Boyas de Aguas Profundas (REDEXT, Red 
Exterior) estan fondejades lluny de la línia de costa a més de 200 m de 
profunditat. Per tant, les mesures d’onatge d’aquests sensors no estan 
pertorbades per efectes locals. Per això, cada boia proporciona observacions 
representatives de grans zones litorals. 

D’altra banda, la boia del Cap de Tortosa de la XIOM és una boia direccional i el 
fons marí del seu emplaçament es troba a 60 m de profunditat.  

 

b) Ubicació de la boia 

La boia costera de Tarragona està situada dins del port i, per tant, l’onatge 
mesurat està molt influït per les infraestructures.  

 

c) La distància de la boia respecte el node SIMAR-44 més proper (binomi) i 
respecte al futur emplaçament del parc 

La Taula 6 mostra les distàncies que hi ha entre les boies de la costa Tarragonina 
i els nodes de SIMAR-44 més propers a cadascuna d’elles. 

La Taula 5 mostra les distàncies que hi ha entre les boies de la costa Tarragonina 
i el futur emplaçament del parc. 

Degut a la seva ubicació dins del port, les dades que enregistra la boia costera 
de Tarragona (boia 1712) només són representatives de l’onatge dins del port.  
Per tant, no són representatives de l’onatge a mar obert, tipus d’onatge que 
correspon tant al node més proper (a 9,7 km de la boia) com a la ubicació de la 
Fase 1 de Zèfir Test Station (a 37,3 km de la boia). Així doncs, el binomi Boia 
1712 – Node 2058048 no és adequat per a calibrar les dades d’onatge del node 
2055047 (el més proper al parc) ja que el seu tipus d’onatge és massa diferent 
respecte al corresponent a una ubicació a mar obert. 
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La boia de Tarragona (boia 2720) està situada a 20,2 km del node SIMAR-44 
més proper, el 2060044. A més, la boia està situada a 63,3 km del futur 
emplaçament del parc eòlic. Tot i que les mesures del sensor no estan 
pertorbades per efectes locals pel fet de situar-se lluny de la costa, considerem 
que la boia està massa allunyada tant del parc com del node més proper a la 
boia per assumir que les seves dades seran representatives de l’onatge de tota 
l’àrea que comprèn aquesta àrea. Així doncs, el binomi Boia 2720 – Node 
2060044 no és adequat per a calibrar les dades d’onatge del node 2055047. 

La boia del Cap de Tortosa de la XIOM està situada a 3,6 km del node SIMAR-44 
més proper, el 2056046. Tot i que la fondària del seu emplaçament és petita, 
considerem que està situada prou a prop del node 2056046 com per considerar 
que les seves mesures són representatives de l’onatge de l’àrea que comprèn 
aquesta distància de 3,6 km. A més, és la boia més propera al parc, a una 
distància de 22,4 km. Considerem que és un binomi adequat per al calibratge de 
les dades del node corresponent al parc. 

 

Per concloure, el binomi boia-node amb el que calibrarem les dades d’onatge del 
node corresponent al parc eòlic serà la boia del Cap de Tortosa de la XIOM i el 
node SIMAR-44 2056046. 

 

4.4.3. Execució del model BGPE per a la boia del 
Cap de Tortosa de la XIOM 

L’objectiu de l’execució del model per a la boia del Cap de Tortosa és l’obtenció 
de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels paràmetres ξ i β.  

Per tal d’executar el model per a la boia del Cap de Tortosa se seguiran els 
següents passos: 

• Identificació dels esdeveniments 

• Determinació del llindar absolut u0 inicial 

• Execució del model i obtenció del gràfic de l’anàlisi d’excessos 

• Selecció visual del valor adequat de u0 

• Obtenció del gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β tenint en compte el nou valor del llindar absolut u0 

A continuació es detallarà cadascun dels passos. 

 

a) Identificació dels esdeveniments 

Tal com s’ha indicat en el subapartat 4.2.2, en el present estudi s’identifiquen els 
esdeveniments de la següent manera: 

• Un esdeveniment comença en el moment en que es detecta un conjunt de 
dades consecutives d'alçades d'ona superiors a 2 metres que corresponen 
a un interval de temps superior a 3 hores. 
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• Un esdeveniment acaba quan es detecta un conjunt de dades consecutives 
d'alçades d'ona inferiors a 2 metres que corresponen a un interval de 
temps superior a 3 dies. 

Per identificar els esdeveniments i obtenir la mida (alçada màxima) i temps 
puntual (temps mitjà) de cada esdeveniment s’ha utilitzat el programa 
AnaTorBo. La Taula 7 mostra la configuració de paràmetres del programa 
utilitzada per identificar els esdeveniments. 

Taula 7. Valors assignats a cada paràmetre de configuració del 
programa AnaTorBo per tal d’identificar esdeveniments. 

Paràmetres de 
configuració 

Definició Valor 

Hs límit de la 
tempesta (cm) 

Valor de Hs a partir del qual es considera que comença o 
acaba una tempesta 

200 

Mínim valor que ha 
d’excedir Hs (cm) 

Només s’analitzen les tempestes amb una altura d’ona 
significant màxima superior a aquest valor 200 

Interval màxim 
sense dades 
(hores) 

Durada màxima del buit de dades per considerar que una 
tempesta no s’ha acabat 72 

Interval màxim per 
sota de Hs límit 
(hores) 

El programa permet que durant aquest interval de temps el 
valor de Hs de la sèrie estigui per sota del Hs límit sense 
que això signifiqui que s’ha acabat, sempre que després 
continuï la tempesta. 

72 

Durada mínima de 
la tempesta (hores) 

Només es tindran en compte les tempestes de durada igual 
o major a aquest valor 

3 

Interval de temps 
per a buits (hores) 

Valor a partir del qual es considera que falten dades (buits 
de dades) 72 

Interval entre 
tempestes (dies) 

Interval entre tempestes per assegurar que les tempestes 
són independents entre sí 

3 

 

La periodicitat dels registres de la boia del Cap de Tortosa és variable. El primer 
registre correspon a les 6.00h a.m. del dia 15 de juny de l’any 1990 i el darrer 
registre és del les 23.00h del dia 31 de desembre de 2011. S’ha identificat 189 
esdeveniments durant els 21,56 anys de registre. 

La Figura 28 mostra el gràfic amb la mida i temps puntual dels diferents 
esdeveniments identificats en la boia del Cap de Tortosa. 
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Figura 28. Mida i temps puntual dels diferents esdeveniments 
identificats en la boia del Cap de Tortosa de la XIOM. 

No obstant, amb el programa BGPE no treballarem amb les alçades d’ona 
màxima, sinó que ho farem amb els seus logaritmes neperians. La Figura 29 
mostra el gràfic de la Figura 28 però amb el logaritme neperià de l’alçada 
màxima.  

 

b) Determinació del llindar absolut u0 inicial 

Inicialment es comprovarà si els excessos sobre u* (el llindar que defineix 
esdeveniments) s’ajusten a la DPG. Per tant, s’estableix que el llindar absolut és 
u0=u*=log(2m)=0,69. 

 

c) Execució del model i obtenció del gràfic de l’anàlisi d’excessos 

Mitjançant el programa BGPE Assistant s’ha obtingut el gràfic d’excessos que 
mostra la Figura 30. El gràfic de l’anàlisi d’excessos permet una selecció visual 
del valor de u0.  
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Figura 29. Mida en logaritme neperià i temps puntual dels diferents 
esdeveniments identificats en la boia del Cap de Tortosa de la XIOM. 

 

 

Figura 30. Gràfic de l’anàlisi d’excessos sobre llindar per a la boia del 
Cap de Tortosa. 
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d) Selecció visual del valor adequat de u0 

El gràfic es basa en la propietat de la DPG que el valor esperat dels excessos 
com a funció de u0 és lineal per un ampli rang de valors del paràmetre de forma 
ξ.  

En el gràfic hem traçat una línia recta que cau entre el 25% i el 75% de la 
probabilitat de l’excés esperat. Aquesta línia compleix aquesta condició a partir 
del llindar límit inferior de 1,05 (logaritme neperià). Per tant el llindar mínim serà 
u0=1,05. 

 

e) Obtenció del gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β tenint en compte el nou valor del llindar absolut u0=1,05 

Per obtenir el gràfic del posteriori cal caracteritzar prèviament el priori per ξ i β, 
que es defineix per la forma i pels límits del suport. 

Pel que fa a la forma del priori es definirà com a uniforme en tot el seu suport 

Els límits del suport es determinen a través dels següents paràmetres: 

• Una mida d’esdeveniment improbable per a considerar i la seva màxima 
probabilitat de freqüència entre els esdeveniments amb una mida superior 
a u0=1,05. 

• Una mida d’esdeveniment característic per a considerar i la seva màxima 
probabilitat de freqüència entre els esdeveniments amb una mida superior 
a u0=1,05. 

• Una mida d’esdeveniment que segurament assolible per a considerar. 

La caracterització del priori es dissenya per adaptar algunes característiques 
importants del coneixement que es té sobre el fenomen estudiat. Per tant, els 
paràmetres que el defineixen haurien de ser independents de la mostra de dades 
estudiada. No obstant, com que no es disposa d’altra informació, s’han avaluat 
les probabilitats d’excedència dels esdeveniments observats a la boia amb una 
alçada d’ona màxima superior al llindar de u0=1,05. La Figura 31 mostra el gràfic 
d’aquestes probabilitats d’excedència per a diferents alçades d’ona. 

La Taula 8 mostra l’estimació dels paràmetres del priori a partir de les 
probabilitats d’excedència. 

Taula 8. Paràmetres del priori estimats a partir de les probabilitats 
d’excedència. 

Paràmetre Mida (en logaritme neperià 
de metre) 

Màxima probabilitat de 
freqüència 

Esdeveniment improbable 2,2 10-5 

Esdeveniment característic 1,3 0,5 

Esdeveniment segurament 
assolible 1,1  - 

 



 Estudi i caracterització de condicions extremes. Aplicació a l’onatge de disseny del parc eòlic Zèfir Test Station 

 - 57 - 

 

Figura 31. Probabilitats d’excedència de les dades obtingudes de la 
boia respecte a diferents nivells d’alçada d’ona (en logaritme neperià). 

Pel que fa al període de retorn, en la majoria de execucions els valors superior i 
inferior del logaritme del període de retorn es fixa en -2 i en 9 respectivament, 
que corresponen a esdeveniments amb períodes de retorn compresos entre mitja 
setmana (10-2 anys) i mil milions d’anys (109), magnitud de l’edat de la Terra. 

S’ha executat el model amb totes aquestes dades d’entrada. La Figura 32 mostra 
el gràfic obtingut de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β. 

 

Figura 32. Gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β per a la boia del Cap de Tortosa. 
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Com podem observar, els possibles valors del paràmetre de forma ξ són 
negatius. Per tant, la DPG es troba en el domini de Weibull d’atracció de màxims. 
Això significa que la cua superior de mides d’esdeveniments és finita. El límit 
superior de la distribució de mides és u0-β/ξ. 

Si calculem el límit superior amb els paràmetres de forma i escala de major 
probabilitat, podem assumir que β=0,25 i que ξ=-0,25. El llindar absolut fixat és 
de 1,05. Per tant, el límit superior serà: 

jíPO��K ln� � �# $ _
^ � 1,05 $ #,Em

+#,Em � 2,05                                                            (Eq. 13) 

Tenint en compte que treballem amb logaritmes, el límit expressat en metres 
serà: 

jíPO� � KE,#m � 7,77 P                                                                                              (Eq. 14) 

4.4.4. Execució del model BGPE per al node 
SIMAR-44 número 2056046 

L’objectiu de l’execució del model per al node 2056046 és l’obtenció de la 
densitat de probabilitat conjunta posteriori dels paràmetres ξ i β.  

Per tal d’executar el model per al node 2056046 se seguiran els mateixos passos 
que per a la boia: 

• Identificació dels esdeveniments 

• Determinació del llindar absolut u0 inicial 

• Execució del model i obtenció del gràfic de l’anàlisi d’excessos 

• Selecció visual del valor adequat de u0 

• Obtenció del gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β tenint en compte el nou valor del llindar absolut u0 

A continuació es detallarà cadascun dels passos. 

 

a) Identificació dels esdeveniments 

Els esdeveniments de l’onatge enregistrat en la boia 2056046 s’identifiquen i 
s’enregistren de la mateixa manera que per al node 2055047 (subapartat 4.2.2).  

Com en el cas del node 2055047, el primer registre de la boia 2056046 
correspon a les 3.00h a.m. del dia 3 de gener de l’any 1958 i el darrer registre és 
del les 0.00h a.m. del dia 30 de desembre de 2001. La periodicitat dels registres 
també és de 3 hores. 

S’ha identificat 208 esdeveniments durant els 44,02 anys de registre. 

La Figura 33 mostra el gràfic amb la mida i temps puntual dels diferents 
esdeveniments identificats en el node 2056046, situat a 3,6 km de la boia del 
Cap de Tortosa. 
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Figura 33. Mida i temps puntual dels diferents esdeveniments 
identificats en el node 2056046, situat a 3,6 km de la boia del Cap de 

Tortosa. 

No obstant, amb el programa BGPE no treballarem amb les alçades d’ona 
màxima, sinó que ho farem amb els seus logaritmes neperians. La Figura 34 
mostra el gràfic de la Figura 33 però amb el logaritme neperià de l’alçada 
màxima.  

 

b) Determinació del llindar absolut u0 inicial 

Inicialment es comprovarà si els excessos sobre u* (el llindar que defineix 
esdeveniments) s’ajusten a la DPG. Per tant, s’estableix que el llindar absolut és 
u0=u*=log(2m)=0,69. 

 

c) Execució del model i obtenció del gràfic de l’anàlisi d’excessos 

Mitjançant el programa BGPE Assistant s’ha obtingut el gràfic d’excessos que 
mostra la Figura 35. El gràfic de l’anàlisi d’excessos permet una selecció visual 
del valor de u0. 

 

d) Selecció visual del valor adequat de u0 

El gràfic es basa en la propietat de la DPG que el valor esperat dels excessos 
com a funció de u0 és lineal per un ampli rang de valors del paràmetre de forma 
ξ.  
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Figura 34. Mida en logaritme neperià i temps puntual dels diferents 
esdeveniments identificats en el node 2056046, situat a 3,6 km de la 

boia del Cap de Tortosa. 

 

 

Figura 35. Gràfic de l’anàlisi d’excessos sobre llindar per al node 
2056046. 
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En el gràfic hem traçat una línia recta que cau entre el 25% i el 75% de la 
probabilitat de l’excés esperat. Aquesta línia compleix aquesta condició a partir 
del llindar límit inferior de 0,97 (logaritme neperià). Per tant el llindar mínim serà 
u0=0,97. 

Tenint en compte el càlcul genèric de la densitat marginal priori del node del parc 
fnp(ξ,β) indicat en l’Equació 12, i coneixent el binomi boia-node adequat per al 
calibratge, el càlcul específic que es durà a terme per obtenir la densitat priori 
del node del parc és:  

]Ac�a, b� � ef�^,_�
ehf�^,_�                                                                                                     (Eq. 15) 

Sent fb(ξ,β) la densitat de probabilitat conjunta posteriori de la boia del Cap de 
Tortosa de la XIOM, i fnb(ξ,β) la densitat de probabilitat conjunta posteriori del 
node 2056046, situat a 3,6 km de la boia del Cap de Tortosa. 

En els casos que la densitat de probabilitat conjunta posteriori del node 2056046 
fnb(ξ,β) (denominador en l’Equació 15) sigui zero, llavors es defineix que la 
densitat priori del node del parc fnp(ξ,β) també serà zero. 

Un cop obtingudes totes les probabilitats conjuntes fnp(ξ,β) es normalitzaran a 1 
per tal que la suma de totes elles (la suma de la probabilitat de tots els píxels) 
sigui 1. 

Com que el calibratge és una mena de factor de conversió, el tipus de dades ha 
de ser el mateix entre el node i la boia del mateix binomi. Aquesta és la raó per 
la qual s’adoptarà el llindar u0=1,05, corresponent a la boia del Cap de Tortosa, 
ja que és més elevat que el mínim del node (u0=0,97). 

 

e) Obtenció del gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β tenint en compte el nou valor del llindar absolut u0=1,05 

Per obtenir el gràfic del posteriori cal caracteritzar prèviament el priori per ξ i β, 
que es defineix per la forma i pels límits del suport. No obstant, com que ja s’ha 
caracteritzat el suport del priori per la boia de la XIOM, el priori del node 
2056046 el definirem per tal que els paràmetres que limiten el suport siguin prou 
amplis per no afectar el posteriori del mateix node. Pel que fa a la forma del 
priori també es definirà com a uniforme en tot el seu suport. 

En resum, el priori del node 2056046 el dissenyarem de tal manera que no afecti 
al posteriori. Per tant, el posteriori només dependrà de les dades d’onatge del 
node. 

Pel que fa al període de retorn, com en el cas de la boia del Cap de Tortosa, els 
valors superior i inferior del logaritme del període de retorn es fixa en -2 i en 9 
respectivament, que corresponen a esdeveniments amb períodes de retorn 
compresos entre mitja setmana (10-2 anys) i mil milions d’anys (109), magnitud 
de l’edat de la Terra. 

S’ha executat el model amb totes aquestes dades d’entrada. La Figura 36 mostra 
el gràfic obtingut de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β. 
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Figura 36. Gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β per al node 2056046. 

Com podem observar, els possibles valors del paràmetre de forma ξ estan 
centrats a 0. Per tant, la DPG es troba en el domini d’atracció de màxims de 
Gumbel. Això significa que la cua superior de mides d’esdeveniments és 
exponencial i, per tant no és finita.  

Això sabem que no és cert, perquè físicament no és possible obtenir una mida 
d’ona de qualsevol alçada. Aquesta és la raó per la que calibrem les dades del 
node més proper al parc amb el “factor de conversió” entre boia i node. 

4.4.5. Execució del model BGPE per al node del 
parc (node 2055047) utilitzant el calibratge 

Finalment executarem el model BGPE per al node del parc utilitzant el calibratge 
dels paràmetres ξ i β. 

Com en els dos casos anteriors, per tal d’executar el model per a la boia del Cap 
de Tortosa se seguiran els següents passos: 

• Identificació dels esdeveniments 

• Determinació del llindar absolut u0 inicial 

• Execució del model i obtenció del gràfic de l’anàlisi d’excessos 

• Selecció visual del valor adequat de u0 

• Obtenció del gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β tenint en compte el nou valor del llindar absolut u0 

A continuació es detallarà cadascun dels passos. 
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a) Identificació dels esdeveniments 

En el subapartat 4.2.2 ja s’han identificat els esdeveniments. No obstant, amb el 
programa BGPE no treballarem amb les alçades d’ona màxima, sinó que ho 
farem amb els seus logaritmes neperians. La Figura 37 mostra el gràfic de la 
Figura 25 però amb el logaritme neperià de l’alçada màxima.  

 

Figura 37. Mida en logaritme neperià i temps puntual dels diferents 
esdeveniments identificats en el node 2055047, situat a 2,5 km del futur 

parc eòlic.. 

 

b) Determinació del llindar absolut u0 inicial 

Inicialment es comprovarà si els excessos sobre u* (el llindar que defineix 
esdeveniments) s’ajusten a la DPG. Per tant, s’estableix que el llindar absolut és 
u0=u*=log(2m)=0,69. 

 

c) Execució del model i obtenció del gràfic de l’anàlisi d’excessos 

Mitjançant el programa BGPE Assistant s’ha obtingut el gràfic d’excessos que 
mostra la Figura 38. El gràfic de l’anàlisi d’excessos permet una selecció visual 
del valor de u0.  
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Figura 38. Gràfic de l’anàlisi d’excessos sobre llindar per al node del 
parc. 

d) Selecció visual del valor adequat de u0 

El gràfic es basa en la propietat de la DPG que el valor esperat dels excessos 
com a funció de u0 és lineal per un ampli rang de valors del paràmetre de forma 
ξ.  

En el gràfic hem traçat una línia recta que cau entre el 25% i el 75% de la 
probabilitat de l’excés esperat. Aquesta línia compleix aquesta condició a partir 
del llindar límit inferior de 0,81 (logaritme neperià). Per tant el llindar mínim serà 
u0=0,81. 

Com hem comentat al subapartat 4.4.4., el calibratge és una mena de factor de 
conversió de probabilitat conjunta dels paràmetres ξ i β. Com que la probabilitat 
conjunta depèn del llindar absolut assignat, aquest ha de ser el mateix que el 
que s’ha fixat per a obtenir les densitats de probabilitat conjunta posteriori de la 
boia del Cap de Tortosa i del node 2056046, situat a 3,6 km de la boia. 
D’aquesta manera el tipus de dades serà el mateix i estarem en condicions de 
“convertir” la versemblança de les dades del node del parc (node 2055047) 
mitjançant el factor de conversió.  

Aquesta és la raó per la qual s’adoptarà el llindar u0=1,05, corresponent a la boia 
del Cap de Tortosa, ja que és més elevat que el mínim del node del parc 
(u0=0,81). 

 

e) Obtenció del gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β tenint en compte el nou valor del llindar absolut u0=1,05 

Per obtenir el gràfic del posteriori cal caracteritzar prèviament el priori per ξ i β. 
La forma i límits del priori per al node del parc quedarà definida per la divisió 
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normalitzada entre la probabilitat conjunta posteriori de la boia i la probabilitat 
conjunta posteriori del node 2056046 (factor de conversió) per a cada cada 
parella ξ – β, tal i com s’ha indicat a l’apartat 4.4.4. Cada parella ξ – β correspon 
a un píxel en els gràfics de probabilitat conjunta. 

Així doncs, la probabilitat conjunta posteriori per a cadascuna de les parelles ξ – 
β quedarà definida per la multiplicació de la probabilitat conjunta obtinguda a 
través de la versemblança de les dades del node del parc per aquest factor de 
conversió normalitzat per a la mateixa parella ξ – β.  

Pel que fa al període de retorn, com en el cas de la boia del Cap de Tortosa, els 
valors superior i inferior del logaritme del període de retorn es fixa en -2 i en 9 
respectivament, que corresponen a esdeveniments amb períodes de retorn 
compresos entre mitja setmana (10-2 anys) i mil milions d’anys (109), magnitud 
de l’edat de la Terra. 

S’ha executat el model amb totes aquestes dades d’entrada. La Figura 39 mostra 
el gràfic obtingut de la densitat de probabilitat conjunta priori dels paràmetres ξ i 
β per al node del parc. 

 

Figura 39. Gràfic de la densitat de probabilitat conjunta priori dels 
paràmetres ξ i β per al node del parc. 

La Figura 40 mostra el gràfic obtingut de la densitat de probabilitat conjunta 
posteriori dels paràmetres ξ i β per al node del parc, tenint en compte la 
versemblança de les dades del node del parc. 
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Figura 40. Gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β per al node del parc. 

Com podem observar, els possibles valors del paràmetre de forma ξ estan 
centrats a 0, com en el cas del node 2056046. Per tant, la DPG es troba en el 
domini d’atracció de màxims de Gumbel. Això significa que la cua superior de 
mides d’esdeveniments és exponencial i, per tant no és finita.  

Això sabem que no és cert, perquè físicament no és possible obtenir una mida 
d’ona de qualsevol alçada. Aquesta és la raó per la que executarem un altre 
vegada el model BGPE per al node del parc però utilitzant un priori obtingut a 
partir de les dades de la boia del Cap de Tortosa. 

4.4.6. Execució del model BGPE per al node del 
parc (node 2055047) utilitzant el priori obtingut de la boia 

En aquest cas el priori serà el mateix que el que hem utilitzat per la boia del Cap 
de Tortosa, llevat que el valor de l’esdeveniment improbable no serà 2,2 (e2,2 = 
9,02 m) sinó que serà el límit superior de la distribució de mides obtingut per a 
aquesta mateixa boia en l’Equació 13. Per tant, el valor de l’esdeveniment 
improbable serà 2,05 (e2,05 = 7,77 m). 

La Taula 9 mostra els paràmetres del priori utilitzats. Com en el cas de la boia, el 
priori també es definirà com a uniforme. 

S’ha executat el model amb totes aquestes dades d’entrada. La Figura 41 mostra 
el gràfic obtingut de la densitat de probabilitat conjunta priori dels paràmetres ξ i 
β per al node del parc. 
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Taula 9. Paràmetres del priori utilitzats per a la segona execució del 
model per al node del parc. 

Paràmetre 
Mida (en logaritme neperià 
de metre) 

Màxima probabilitat de 
freqüència 

Esdeveniment improbable 2,05 10-5 

Esdeveniment característic 1,3 0,5 

Esdeveniment segurament 
assolible 1,1  - 

 

 

Figura 41. Gràfic de la densitat de probabilitat conjunta priori dels 
paràmetres ξ i β per al node del parc. 

La Figura 42 mostra el gràfic obtingut de la densitat de probabilitat conjunta 
posteriori dels paràmetres ξ i β per al node del parc, tenint en compte la 
versemblança de les dades del node del parc. 
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Figura 42. Gràfic de la densitat de probabilitat conjunta posteriori dels 
paràmetres ξ i β per al node del parc. 

 

En aquest cas, els possibles valors del paràmetre de forma ξ són tots negatius. 
Per tant, la DPG es troba en el domini de Weibull d’atracció de màxims. Això 
significa que la cua superior de mides d’esdeveniments és finita.  

Si calculem el límit superior amb els paràmetres de forma i escala de major 
probabilitat, podem assumir que β=0,25 i que ξ=-0,25. El llindar absolut fixat és 
de 1,05. Per tant, el límit superior el mateix que el límit obtingut per a la boia, és 
a dir 2,05 (e2,05 = 7,77 m). 
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CAPÍTOL 5: 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

En aquest apartat es presentaran els resultats obtinguts sobre els períodes de 
retorn corresponents a temporals marítims que superen determinats nivells 
d’alçada d’ona significant. També es presentaran les dades obtingudes sobre la 
incertesa d’aquests resultats. L’objectiu serà determinar l’alçada d’ona significant 
màxima que haurà de suportar el parc eòlic de la Fase 1 del projecte Zèfir Test 
Station. 

D’una banda s’analitzaran els resultats obtinguts mitjançant la informació prèvia 
sobre el coneixement físic del fenomen adquirida a partir de mesures directes en 
situacions similars. A continuació es presentaran els resultats obtinguts a partir 
del calibratge entre les dades d’onatge procedents de simulacions numèriques i 
les dades mesurades a partir de boies. Es compararan els resultats de les dues 
alternatives. 

5.1. Probabilitats d’excedència en 100 
anys 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, no existeix un únic trio de paràmetres ξ, β i z, i 
per tant una única distribució de mides de dades, sinó que a cada parella ξ – β se 
li assigna una probabilitat i a cada valor de z se li assigna una altra probabilitat. 

Quan es calcula la probabilitat d’observar n esdeveniments amb una mida 
determinada (dins d’un cert rang d’alçada d’ona) en un lapse de temps t, hi ha 
una dependència de la probabilitat sobre els paràmetres ξ, β i z. Com que els 
paràmetres són incerts però segueixen el posteriori, el teorema de probabilitat 
total permet suprimir aquesta dependència realitzant la mitja, que s’anomena 
probabilitat predictiva.  

La probabilitat predictiva dóna la probabilitat d’esdeveniments tenint en compte 
l’estimació d’incertesa dels paràmetres. Les funcions predictives són més suaus 
que les funcions de probabilitat de Poisson respectives a causa de la incertesa del 
paràmetre de Poisson. 
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Els següents gràfics mostren la distribució de probabilitat predictiva que durant 
100 anys no s’excedeixi de cada llindar estudiat.  

No obstant, els gràfics també mostren la distribució de probabilitat així com els 
quantils de la distribució total. 

5.1.1. Resultats obtinguts mitjançant el conjunt 
de dades i la informació prèvia sobre el coneixement físic del 
fenomen adquirida a partir de mesures directes 

La Figura 43 mostra el gràfic de les probabilitats d’ocurrència d’esdeveniments 
que superin una determinada alçada al llarg de 100 anys. 

 

Figura 43. Probabilitats d’ocurrència d’esdeveniments que superin una 
determinada alçada al llarg de 100 anys, tenint en compte la informació 

prèvia sobre el coneixement físic del fenomen. 

Fixem-nos en primer lloc en la probabilitat predictiva d’excedència (color blau). 
El gràfic indica que, tenint en compte la incertesa dels paràmetres, la probabilitat 
que al llarg de 100 anys existeixi com a mínim un esdeveniment que excedeixi 
una altura d’ona de e1,28 = 3,60 metres és del 100%. En canvi, la probabilitat 
que durant aquest període de temps existeixi com a mínim un esdeveniment que 
excedeixi una altura de e1,96 = 7,10 metres és del 1,02%. Per a una altura de 
e2,05 = 7,77 metres correspon una probabilitat d’excedència del 0,006%. 
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La probabilitat predictiva de no excedència (color granat) és la probabilitat 
complementària respecte a la predictiva d’excedència. Indica que, tenint en 
compte la incertesa dels paràmetres, la probabilitat que al llarg de 100 anys no 
existeixi cap esdeveniment que excedeixi una altura d’ona de e1,45 = 4,26 metres 
és del 0,34%. En canvi, la probabilitat que durant aquest període de temps no 
existeixi cap esdeveniment que excedeixi una altura de e1,96 = 7,10 metres és del 
98,98%. Per a una altura de e2,05 = 7,77 metres correspon una probabilitat del 
99,99% i per a una altura de e2,13 = 8,41 metres correspon una probabilitat del 
100% 

Les probabilitat de quantils corresponen a la mostra generada per la simulació 
Monte Carlo. Recordem que aquesta simulació genera una mostra de paràmetres 
ξ, β i z distribuïts de la mateixa forma que el posteriori. A partir d’aquesta 
mostra de paràmetres, el programa BGPE calcula una mostra de dades 
(logaritmes d’alçada d’ones). Si s’ordenen aquestes mides simulades de menor a 
major, s’obtenen els quantils. 

Per exemple, la probabilitat d’excedència del quantil 0,05 indica que la 
probabilitat que dins del quantil 0,05 de la mostra simulada (les mides d’alçada 
d’ona màxima més petites de la mostra simulada) al llarg de 100 anys existeixi 
com a mínim un esdeveniment que excedeixi una altura d’ona de e1,54 = 4,66 
metres és del 87,22%. També indica que per aquest quantil, la probabilitat que 
en aquest període existeixi com a mínim un esdeveniment que excedeixi una 
altura d’ona de e1,96 = 7,10 metres és del 0,00%. 

En canvi, la probabilitat d’excedència del quantil 0,95 indica que la probabilitat 
que dins del quantil 0,95 de la mostra simulada (totes les mides d’alçada d’ona 
excepte el 5% d’esdeveniments més grans de la mostra simulada) al llarg de 100 
anys existeixi com a mínim un esdeveniment que excedeixi una altura d’ona de 
e1,54 = 4,66 metres és del 100%. També indica que per aquest quantil, la 
probabilitat que en aquest període existeixi com a mínim un esdeveniment que 
excedeixi una altura d’ona de e1,96 = 7,10 metres és del 5,00%. 

A la Figura 43 també podem observar la probabilitat d’existència d’un període de 
retorn finit per a cada llindar (color espígol). Per exemple, la probabilitat que el 
llindar de e1,79 = 5,99 metres tingui un període de retorn finit és del 100%. 
D’altra banda, la probabilitat que el període de retorn sigui finit pel llindar de e2,05 
= 7,77 metres és del 30,56% i la probabilitat que el període de retorn sigui finit 
pel llindar de e2,30 = 9,97 metres és del 0,44%. 

Això significa que hi ha gairebé un 70% de probabilitat (100 - 30,56) que el 
llindar de 7,77 metres no s’assoleixi mai, i un 99,56% (100 - 0,44) de 
probabilitats que mai s’enregistri una alçada d’ona superior a 9,97 metres. 

5.1.2. Resultats obtinguts mitjançant el conjunt 
de dades i el calibratge entre els paràmetres de les dades 
d’onatge procedents de simulacions numèriques i els 
paràmetres de les dades mesurades a partir de boies 

Centrem-nos ara en els resultats obtinguts mitjançant el conjunt de dades i el 
calibratge entre les dades d’onatge procedents de simulacions numèriques i les 
dades mesurades a partir de boies. La Figura 44 mostra el gràfic de les 
probabilitats d’ocurrència d’esdeveniments que superin una determinada alçada 
al llarg de 100 anys. 
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Figura 44. Probabilitats d’ocurrència d’esdeveniments que superin una 
determinada alçada al llarg de 100 anys, mitjançant calibratge de 

paràmetres. 

Fixem-nos en primer lloc en la probabilitat predictiva d’excedència (color blau). 
El gràfic indica que, tenint en compte la incertesa dels paràmetres, la probabilitat 
que al llarg de 100 anys existeixi com a mínim un esdeveniment que excedeixi 
una altura d’ona de e1,28 = 3,60 metres és del 100%, com en el cas dels resultats 
obtinguts mitjançant la informació prèvia sobre el coneixement físic del fenomen. 

Per tant, tots dos models indiquen que és segur que en 100 anys s’assoleixi com 
a mínim una vegada el llindar de 3,60 metres.  

En canvi, la probabilitat que durant aquest període de temps existeixi com a 
mínim un esdeveniment que excedeixi una altura de e1,96 = 7,10 metres és del 
66,26%, a diferència del 1,02% obtingut en el subapartat anterior. Per a una 
altura de e2,05 = 7,77 metres correspon una probabilitat d’excedència del 
58,70%, a diferència del 0,006% anterior. 

Així doncs, per al límit superior obtingut per a la boia (e2,05 = 7,77 metres) el 
model calibrat afirma que és més probable que en 100 anys s’assoleixi com a 
mínim una vegada aquest llindar de 7,77 metres, que el fet que no s’assoleixi 
durant aquest període de temps. En canvi, el model basat en la informació prèvia 
sobre el coneixement físic del fenomen indica que és gairebé impossible que 
s’assoleixi en 100 anys l’alçada de 7,77 metres. 
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Per altra banda, la probabilitat predictiva de no excedència (color granat) per al 
model calibrat indica que, tenint en compte la incertesa dels paràmetres, la 
probabilitat que al llarg de 100 anys no existeixi cap esdeveniment que excedeixi 
una altura d’ona de e1,45 = 4,26 metres és del 0,35%, molt similar a la obtinguda 
en el model anterior, del 0,34%.  

En canvi, la probabilitat que durant aquest període de temps no existeixi cap 
esdeveniment que excedeixi una altura de e2,05 = 7,77 metres és del 41,31%, 
molt menor que la obtinguda en el model anterior, del 99,99% 

Així doncs, per al límit superior obtingut per a la boia (e2,05 = 7,77 metres) el 
model calibrat afirma que és menys probable que en 100 anys no s’assoleixi mai 
aquest llindar de 7,77 metres, que el fet que s’assoleixi alguna vegada durant 
aquest període de temps. En canvi, el model basat en la informació prèvia sobre 
el coneixement físic del fenomen indica que és gairebé segur que no assolirà en 
100 anys l’alçada de 7,77 metres. 

A la Figura 44 també podem observar una major diferència de distribucions de 
probabilitat entre quantils.  

La probabilitat d’existència d’un període de retorn finit per a cada llindar està 
representat en la línia de color espígol, com en la Figura 45.  

En el model calibrat, la probabilitat que el llindar de e1,79 = 5,99 metres tingui un 
període de retorn finit és del 100%, com en el cas del model obtingut mitjançant 
la informació prèvia sobre el coneixement físic del fenomen. No obstant, per al 
model calibrat la probabilitat que el període de retorn sigui finit pel llindar de e2,05 
= 7,77 metres és del 98,90% molt major a la corresponent al model anterior, del 
30,56%. La diferència encara s’eixampla més amb la probabilitat que el període 
de retorn sigui finit pel llindar de e2,30 = 9,97 metres, ja que en el model calibrat 
és del 95,60% i en l’anterior és del 0,44%. 

Això significa que en el model calibrat gairebé és impossible que qualsevol llindar 
no s’assoleixi mai. 

5.2. Distribució del límit superior 
Com s’ha comentat en el subapartat 4.4.6. per al model obtingut mitjançant la 
informació prèvia sobre el coneixement físic del fenomen, els possibles valors del 
paràmetre de forma ξ són tots negatius. Per tant, la DPG es troba en el domini 
de Weibull d’atracció de màxims. Això significa que la cua superior de mides 
d’esdeveniments és finita. 

En concret la probabilitat que els paràmetres DPG de la mostra posteriori 
d’aquest model estigui en el domini de Weibull és del 99,99998%. 

La Figura 45 mostra el gràfic per el límit superior de la distribució d’excessos per 
aquest model. Com podem veure, el límit superior amb una probabilitat major 
correspon a un nivell comprès entre el 2,048 (e2,048 = 7,75 m) i el 2,063 (e2,063 = 
7,87 m). 

En canvi, per al model amb un calibratge dels paràmetres de forma i d’escala, 
com s’ha comentat en el subapartat 4.4.5, els possibles valors del paràmetre de 
forma ξ estan centrats a 0, com en el cas del node 2056046. Per tant, la DPG es 
troba en el domini d’atracció de màxims de Gumbel. Això significa que la cua 
superior de mides d’esdeveniments és exponencial i, per tant no és finita. 
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Figura 45. Gràfic per el límit superior de la distribució d’excessos pel 
model obtingut a partir del coneixement físic del fenomen. 

En concret la probabilitat que els paràmetres DPG de la mostra posteriori del 
model calibrat estigui en el domini de Weibull és del 27,56%. És per aquest 
motiu que no li donem credibilitat al model calibrat, ja que sabem que no és cert, 
perquè físicament no és possible obtenir una mida d’ona de qualsevol alçada. 

5.3. Probabilitats d’excedència en 20 
anys 

A continuació s’avaluarà quins nivells corresponen a una probabilitat 
d’excedència del 90% (cas 1), el 95% (cas 2) i el 99% (cas 3) respectivament en 
el període de 20 anys. 

La Figura 45 mostra el gràfic per al model obtingut mitjançant la informació 
prèvia sobre el coneixement físic del fenomen. 

Com es pot observar el nivell associat a una densitat de probabilitat major per a 
complir una probabilitat d’excedència del 90% en el període de 20 anys (cas 1) 
està comprès entre el 1,797 (e1,797 = 6,03 m) i el 1,809 (e1,809 = 6,10 m). En el 
cas 2 (95%) correspon a un nivell comprès entre el 1,833 (e1,833 = 6,25 m) i el 
1,845 (e1,845 = 6,33 m). En el cas 3 (99%) correspon a nivells de 1,892 (e1,892 = 
6,63 m) i 1,904 (e1,904 = 6,71 m). 

0

1

2

3

4

5

6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

D
e

n
si

ty

C
u

m
u

la
ti

v
e

 P
ro

b
a

b
il

it
y

Upper limit

Upper limit posterior distribution



 Estudi i caracterització de condicions extremes. Aplicació a l’onatge de disseny del parc eòlic Zèfir Test Station 

 - 75 - 

 

Figura 46. Nivells associats a probabilitats de no excedència al llarg de 
20 anys, tenint en compte la informació prèvia sobre el coneixement 

físic del fenomen. 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS I 

RECOMANACIONS 

A continuació s’enumeren les conclusions del treball: 

4. L’alçada d’ona significant màxima possible que es pot assolir en 
l’emplaçament del parc eòlic de la Fase 1 del projecte Zèfir Test Station és de 
7,87 metres. 

5. En un 99% de probabilitat l’alçada d’ona significant màxima que s’assolirà 
durant els 20 anys de vida útil del projecte serà de 6,71 metres. 

6. La probabilitat que durant 100 anys existeixi com a mínim un esdeveniment 
que excedeixi una altura d’ona de 7,10 metres és del 0,00%. 

7. El model obtingut mitjançant el conjunt de dades i el calibratge entre els 
paràmetres de les dades d’onatge procedents de simulacions numèriques i els 
paràmetres de les dades mesurades a partir de boies no és fiable. 

8. El model obtingut mitjançant el conjunt de dades i la informació prèvia sobre 
el coneixement físic del fenomen adquirida a partir de mesures directes sí que 
és fiable. 

 

Tot seguit es presenten les recomanacions per a possibles futurs treballs sobre 
l’onatge en la Fase 1 del Zèfir Test Station: 

1. Amb l’objecte de d’obtenir previsions més acurades de l’impacte de les ones 
sobre l’estructura dels eixos dels molins es recomana que es faci aquest 
estudi amb dades d’energia, que dependrà de l’alçada d’ona significant, del 
període d’ona i del diàmetre dels eixos, enlloc de partir únicament de dades 
d’alçada d’ona significant. 
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2. Amb l’objecte de saber la direccionalitat de l’impacte de les ones sobre 
l’estructura dels eixos dels molins es recomana que l’estudi es faci per a cada 
sector d’onatge. 
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