
Caṕıtol 4

Modelització de les variables
bàsiques

Cadascuna de les funcions ĺımit definides en els apartats 3.2.2 i 3.3.2 utilitzen unes determinades
variables de càlcul. El conjunt d’aquestes variables s’anomena variables bàsiques i són les que
definiran la geometria dels dics (cota de coronació, amplada espatller, pendent del talús...) aix́ı
com les condicions climàtiques i del seu entorn (alçada d’ona, nivell del mar, calat ...).

El mètode de Montecarlo utilitza la incertesa existent en els valors de les variables bàsiques
per a obtenir la probabilitat de fallida d’una estructura. Mitjançant simulacions aleatòries de
les variables, en acord amb les funcions de distribució, es realitzaran avaluacions de la fallida
de la estructura i es calcularà la seva freqüència d’aparició. Partint d’una estructura verificada
determińısticament, i amb uns valors de disseny concrets, es realitzaran simulacions de les varia-
bles bàsiques que, en funció de la incertesa lligada a aquestes, es distanciaran més o menys dels
mencionats valors de disseny. Finalment, com més incert sigui el valor estimat d’una variable,
el valor utilitzat en el disseny, més fàcilment es desviaran els valors reals d’aquests i més contri-
buirà aquesta variable a la fallida del dic. La contribució d’una variable també dependrà del pes
d’aquesta dins les funcions ĺımit i en la mateixa fallida dels elements de la estructura.

La modelització de les variables bàsiques es pot realitzar mitjançant ajusts a diferents tipus de
funcions de distribució. Aix́ı mateix, aquesta modelització es pot realitzar en base a deduccions
lògiques sobre els valors que poden prendre aquestes variables. Sigui com sigui, el tractament
estocàstic en el lloc del determinista queda del costat de la seguretat. Aix́ı considerar una de-
terminada incertesa per als valors de càlcul és una aproximació més realista que considerar els
valors com a fixes.

El càlcul de les funcions de distribució de cadascuna de les variables bàsiques no és una
tasca trivial i no està considerada dins l’àmbit d’aquesta tesina. S’ha considerat, amb excepció
de l’alçada d’ona, dos tipus de funcions de distribució per a les variables bàsiques: distribució
normal i distribució log-normal (veure apartat 2.2.1). La distribució normal s’ha utilitzat per
als paràmetres que poden prendre valors positius i negatius (cotes, coeficients d’incertesa de les
formulacions), la distribució log-normal s’ha utilitzat per a les variables estrictament positives
(distàncies, pesos, peŕıodes)

La alçada d’ona és la variable que té una contribució més forta en la fallida dels dics i la que
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té mes importància en el disseny de les estructures. Aix́ı mateix, la alçada d’ona presenta una
important variabilitat en el temps. Aquesta variable serà tractada diferentment i mitjançant un
procés avaluat de Poisson (veure apartat 2.2.2).

S’han considerat totes les variables a generar com a independents o com a completament
dependents. Aquesta suposició podria no ser acceptable per a algunes variables i seria necessari
l’ús de distribucions conjuntes de probabilitat. De nou la estimació de distribucions conjuntes
de probabilitat queda fora de l’abast d’aquesta tesina.

Les variables independents es generen a partir de distribucions individuals de probabilitat i,
donat el fet que no es considera la seva possible dependència amb altres variables, es consideraran
els valors més extrems(del costat de la seguretat) de les variables de càlcul.

Les variables dependents són aquelles que s’obtenen a partir d’altres variables generades
prèviament, és el cas del peŕıode de pic (funció del peŕıode mig) o de la longitud d’ona (fun-
ció del calat i el peŕıode). S’explicarà doncs quina relació s’ha considerat entre aquestes variables.

S’ha considerat també la incertesa existent en les formulacions utilitzades (veure apartats
3.2.2 i 3.3.2). Aquesta incertesa s’introdueix en forma de coeficients estocàstics que multipliquen
els resultats de les formulacions.

4.1 Variables independents

4.1.1 Dic en talús

La taula 4.1 recull les variables independents necessàries per als càlculs en el dic en talús (tant
per a arbre 1 com per a arbre 2). Es presenten les variables mitjançant el nom utilitzat en el
codi creat en Matlab (veure caṕıtol 5). Es presenta només el codi de la variable i la funció de
distribució utilitzada per a modelar-la. El valor que prenen els paràmetres d’aquestes distribu-
cions dependrà del dic que s’estigui estudiant (una aplicació pràctica es pot veure als caṕıtols 6,
7 i 8).
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Taula 4.1: Paràmetres per a la verificació probabilista del dic en talús. Nom en codi Matlab.
Tipus de distribució

Codi Matlab Descripció Distribució
ma Marea astronòmica Normal
mm Marea meteorològica Normal
HS Alçada significativa d’ona Gumbel-Poisson
Tm Peŕıode mig Log-normal
betta Angle incidència onatge Determinista
dt Duració temporal Log-normal
gw Densitat aigua Log-normal
h Calat a peu de dic Log-normal
tga Pendent talús(tanα) Log-normal
Dn1 Diàmetre escullera mantell pr. Log-normal
Dn2 Diàmetre escullera peu Log-normal
gs1 Densitat blocs formigó Log-normal
gs2 Densitat escullera peu Log-normal
ht Profunditat peu Log-normal
Ac Cota coronació berma Normal
B Ample berma Log-normal
neb Nombre elements berma Determinista
Wc Cota de coronació espatller Normal
Wf Cota de fonamentació espatller Normal
F Longitud base espatller Log-normal
dw Distància hor. c.d.g. Log-normal
W Pes submergit espatller Log-normal
cf Coef. fregament espatller Log-normal
ug1 Incertesa formulació blocs Normal
ug2 Incertesa formulació peu Normal
Cf Paràmetre càlcul pressions espatller Determinista
Au Paràmetre càlcul pressions espatller Determinista
Bu Paràmetre càlcul pressions espatller Determinista
PraPre Pra/Pre Determinista
umh Incertesa moment onatge Normal
umu Incertesa moment subpressions Normal
ufh Incertesa resultant onatge Normal
ufu Incertesa resulant subpressions Normal
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4.1.2 Dic vertical

Al igual que en el cas del dic en talús, es presenta a la taula 4.2 la codificació utilitzada i les
funcions de distribució per a cadascuna de les variables de càlcul per al dic vertical (tant per a
arbre 1 com per a arbre 2). La taula no presenta els valors que prenen els paràmetres d’aquestes
funcions de distribució, doncs seran diferents per a cada dic estudiat.
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Taula 4.2: Paràmetres per a la verificació probabilista del dic vertical. Nom segons codi en
Matlab. Tipus de distribució

Codi Matlab Descripció Distribució
ma Marea astronòmica Normal
mm Marea meteorològica Normal
HS Alçada significativa d’ona Gumbel-Poisson
Tm Peŕıode mig Log-normal
betta Angle incidència onatge Determinista
dt Duració temporal Log-normal
gw Densitat aigua Log-normal
h Calat a peu de banqueta Log-normal
h1 Calat a fonamentació (h’) Log-normal
d Calat a coronació berma Log-normal
Bm Ample berma Log-normal
tgth Pendent terreny Log-normal
Dn3 Diàmetre material banqueta Log-normal
gs Densitat material banqueta Log-normal
B1 Màniga Calaix Log-normal
B2 Ample solera Log-normal
cf1 Coef. freg. calaix-banqueta Log-normal
W1 Pes dic (no submergit) Log-normal
Wc Cota coronació espatller Normal
Wf Cota fonamentació espatller Normal
F Longitud base espatller Log-normal
dw Distància horitzontal a cdg1 Log-normal
W2 Pes espatller Log-normal
cf2 Coef. Freg. espatller-calaix Log-normal
lambd1 λ1 paràmetre forma calaix Determinista
lambd2 λ2 paràmetre forma calaix Determinista
lambd3 λ3 paràmetre forma calaix Determinista
ufh Incertesa resultant onatge Normal
ufu Incertesa resultant subpressions din. Normal
umh Incertesa moment onatge Normal
umu Incertesa moment supressions din. Normal
cru Coef. reductor subp. dinàmiques Normal
Nod3 Nivell d’avaries formulació Determinista
uns Incertesa formulaició estabilitat elements Normal
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4.1.3 Alçada d’ona

La alçada d’ona es generarà segons un procés avaluat de Poisson (veure 2.2.2).
La generació d’alçades d’ona mitjançant processos avaluats de Poisson implica la generació

d’un quantitat aleatòria de temporals per a cada vida útil, aplicant a continuació una alçada
d’ona significant HS a cada temporal segons la funció de distribució a la què s’ajusten les dades
d’onatge. Aquest procés implica una quantitat significativa de càlculs, doncs per a cada simulació
(cada vida útil) es generen n temporals (per a una vida útil de 25 estaria entre 20-50 temporals)
per a cadascun dels quals s’haurà de verificar la estabilitat de la estructura. S’haurà de realitzar
una quantitat suficient de simulacions (vides útils) tals que compleixin la equació 2.18 per a
la probabilitat d’ocurrència més baixa d’entre tots els modes.Donat que això implica un cost
computacional elevat, s’opta per un mètode simplificat. Aquest mètode es basa en calcular la
alçada d’ona màxima de tots els temporals que succeeixin en una vida útil. Aix́ı doncs, només
es calcularà una alçada d’ona i es realitzarà una verificació per a cada simulació. Tot seguit
s’explicaran ambdós mètodes.

Mètode 1: generació dels temporals en la vida útil

Per a generar temporals en la vida útil d’una estructura, és necessari utilitzar la distribució
acumulada de probabilitat dels temps entre successos en un procés de Poisson (equació 2.5). Per
a cada vida útil en què es verifica la estructura, es generen n temporals distribüıts temporalment
de forma aleatòria.

La generació de temporals comença amb la distribució al llarg del temps del succés ”‘tempo-
ral”’. Donat el paràmetre λ d’ocurrència de temporals segons Poisson, el lapse de temps entre dos
temporals es distribueix segons una distribució exponencial de paràmetre λ (veure apartat 2.2.2).

Per a la generació dels successos es generaran n variables aleatòries ui, i = 1, . . . , n unifor-
mement distribüıdes entre 0 i 1. Cadascuna d’aquestes variables equivaldrà a la probabilitat
d’ocurrència d’un determinat lapse de temps donada una λ (aquest λ serà la utilitzada per a la
obtenció de la funció de distribució de màxims de l’alçada d’ona FHs

. Aix́ı, per a cada valor
de ui, i = 1, . . . , n obtenim la distància en el temps ti entre el temporal Tempi−1 i el temporal
Tempi+1. Mitjançant una nova variable aleatòria u

′

i uniformement distribüıda entre 0 i 1 tro-
bem la alçada d’ona, distribüıda segons funció de distribució FHs

(Hs), segons Hs = F−1
HS

(u
′

i).
El càlcul es repetirà fins que t1 + t2 + ... + tn > L, a on L és la vida útil de la estructura.
Esquemàticament, els passos són:

1. ui ∼ U(0, 1)

2. ti = − ln(ui−1)
λ

3. T =
∑i

j=1 ti

4. u
′

i ∼ U(0, 1)

5. Hs,i = F−1
Hs

(u
′

i)

6. Si T > L, parar. Si T ≤ L tornar a 1.
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Figura 4.1: Temporals que segueixen un procés de Poisson de paràmetre λ. La distància en el
temps entre temporals ti es distribueix segons una distribució exponencial de paràmetre λ, la
alçada d’ona es distribueix segons una distribució de màxims FHs

.

La figura 4.1 mostra la distribució temporal de temporals generats segons una distribució
exponencial de paràmetre λ. Les alçades d’ona s’han generat segons una distribució de màxims
FHs (p.ex. Gumbel).

El mètode proposat pren sentit quan es generen estats de mar i es realitza una verificació de
la estructura ona a ona. És a dir, quan a partir d’una dada tal com l’alçada d’ona significativa,
es generen totes les onades d’un temporal i es verifica la estructura tenint en compte l’historial
de les accions sobre aquesta (veure [7]).

En el cas que ocupa aquesta tesina, només es verificarà la estructura a partir de paràmetres
mitjos definitoris d’un temporal (HS , TP , etc.). S’utilitzaran formulacions de verificació plante-
jades per a aquests paràmetres mitjos i que no ens permetran tenir en compte l’historial de les
accions. Tampoc es tindrà en compte la correlació entre la alçada d’ona i altres paràmetres.

La variació del peŕıode i del nivell del mar serà mı́nima, utilitzant una distribució normal al
voltant d’un valor donat. Aix́ı, la alçada d’ona serà el paràmetre més significatiu per a contribuir
a la fallida de la estructura, doncs serà el que presentarà més variabilitat. Finalment, es pot
concloure que el pitjor episodi per a la verificació de la estructura serà el temporal amb alçada
d’ona màxima en la vida útil. Aquesta alçada d’ona es podria obtenir de escollir la màxima
d’entre totes les generades en una vida útil. Malgrat tot, aquest mètode implica generar una
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quantitat significativa d’alçades d’ona. Per unes 200000 simulacions de la vida útil, (veure caṕıtol
8), implicaria generar una mitja de N = 200000 · λ · L temporals. Agafant λ = 1.28 i L = 25
com en l’exemple d’aquesta tesina (caṕıtol 8) implicaria generar 6.400.000 alçades d’ona.

A continuació es proposa un mètode simplificat de càlcul, en què es calcula directament la
alçada d’ona màxima per a cada vida útil, sense haver de simular tots els temporals al llarg
d’aquesta.

Mètode 2: generació de la alçada d’ona màxima en la vida útil

Per a aquest segon mètode s’utilitza la propietat dels processos de Poisson avaluats, definida en
2.2.2 i la distribució del temps entre successos de Poisson utilitzada a l’apartat anterior.

Per a generar la alçada d’ona màxima Hsmax, treballarem amb el procés avaluat de Poisson
dels temporals amb alçada d’ona superior a Hsmax. Si els temporals inicials es distribueixen
segons un procés de Poisson de paràmetre λ2, els temporals que superen la alçada d’ona Hsmax

es distribueixen segons un procés de Poisson de paràmetre λmax = λ · (1− FHs
(Hsmax)). Per a

calcular la probabilitat de que aquesta alçada d’ona sigui la màxima en la vida útil, es calcula
la probabilitat de que el temps entre els successos ”‘superar Hsmax”’ sigui superior a la pròpia
vida útil L. Aquesta probabilitat es calcula com:

P (Tmax > L) = 1−P (Tmax ≤ L) = 1−FTmax
(L) = 1−(1−exp(λmax ·L)) = exp(λmax ·L) (4.1)

Aix́ı, per a generar alçades d’ona màximes en la vida útil, es procedirà inversament:

1. ui ∼ U(0, 1)

2. ui = P (tmax > L) = exp(−λ · L) ⇒ λ
′
= − ln(ui)

L

3. λmax = λ · FHs
(Hsmax) ⇒ FHHs

(Hsmax) = λmax

λ

4. Hsmax = F−1
Hs

(
λmax

λ

)
4.2 Variables dependents

Les variables dependents en el càlcul s’han considerat completament dependents. S’utilitzen
relacions (lineals o no lineals) entre variables dependents i independents per a la generació de les
primeres. Malgrat tot, resultaria molt interessant utilitzar les funcions de distribució conjuntes
entre variables tal com alçada d’ona i peŕıode o alçada d’ona i marea meteorològica.

El càlcul de les variables dependents es realitza com (tant per a dic vertical com dic en talús):

• TP = 1.15Tm, peŕıode pic de l’onatge en funció del peŕıode mig

• HS = min(0.78h,KPHso), alçada d’ona a peu de dic. Es calcula com al mı́nim entre la
alçada d’ona en trencament (criteri H/h=0.78) i la alçada d’ona propagada.

• Hmax = min(0.78h, 1.8HS), alçada d’ona màxima. Es calcula també com a mı́nim entre la
alçada d’ona en trencament i valor de la alçada d’ona màxima segons distribució Rayleigh.

2Aquest nombre de temporals mig s’obté quan es realitza l’ajust de la funció de distribució de la alçada
d’ona mitjançant el mètode P.O.T. (Peak Over Threshold). Per a realitzar aquest ajust, s’escull un valor llindar
d’alçada d’ona definitori de temporal (al mar Mediterrani al voltant de 3 m) i es trien tots aquells temporals
separats suficientment en el temps com per a considerar-los independents. Finalment, es realitza l’ajust de la
funció de distribució.
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• N = dt · 3600/TP , nombre d’ones. Es calcula com a funció de la duració del temporal (dt)
i del peŕıode de pic (TP )

• Lo = 9.81 · T 2
P

2π . Longitud d’ona en aigües profundes. Es calcula com a funció del peŕıode
de pic (TP )

• L = f(h, TP ). Longitud d’ona a peu de dic. Es calcula com a funció del calat (h) i peŕıode
de pic (TP ).

• so = Hso

Lo
, peralt en aigües profundes. Es calcula com a funció de la alçada d’ona significa-

tiva en aigües profundes i la longitud d’ona en aigües profundes.

• ∆ = ρS

ρW
− 1, coeficient adimensional representatiu de la densitat del material (escullera

mantell, blocs mantell, escullera peu). Es calcula com a funció de la densitat del material
i densitat de l’aigua.

A més a més, existeix un segon grup de variables dependents. Són totes aquelles que tenen
dependència amb el nivell del mar i, per tant, les cotes i calats dels dos dics. Aquest grup de
variables ja tenen considerada la seva pròpia incertesa per errors en la geometria o de mesura
però, a més a més, es considera la variabilitat d’aquestes prodüıda per la marea astronòmica i la
marea meteorològica. El càlcul d’aquestes variables es farà, per al cas de calats, com:

h = h′ +ma+mm

a on
h és el valor obtingut del calat
h’ és la realització del calat segons la seva funció de distribució
ma és el valor (positiu per a increments) de la marea astronòmica
mm és el valor (positiu per a increments) de la marea meteorològica

I en el cas de cotes com:
W = W ′ −ma−mm

a on
W és el valor obtingut de la cota
W’ és la realització de la cota segons la seva funció de distribució


