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L’onatge és, sens dubte, un element clau en les fases de planificació, disseny, explotació i manteniment 
d’una obra marítima. El coneixement de les seves característiques a llarg termini permet a l’enginyer 
marítim la possibilitat de projectar i construir estructures segures i resistents. En aquest sentit, l’altura 
d’ona significant és un dels factors més importants a tenir en compte, ja que està directament relacionada 
amb els pitjors danys ocasionats a les estructures marítimes.  

Les fonts d’informació que generalment s’utilitzen per caracteritzar l’onatge a llarg termini són les 
observacions visuals, les dades registrades per sensors de mesura (instrumentals) i les obtingudes per 
simulació numèrica a partir de situacions meteorològiques passades (hindcast).  

Aquesta tesina estudia la caracterització extremal de l’onatge en la costa catalana utilitzant dos fonts   
diferents. En primer lloc, les dades registrades a la costa catalana, procedents de quatre boies de la xarxa 
XIOM, propietat de la Generalitat de Catalunya, i situades a Tortosa, Llobregat, Blanes i Roses. En segon 
lloc, les dades simulades numèricament per Puertos del Estado sobre un horitzó temporal de 44 anys 
(1958-2001), dintre del projecte europeu HIPOCAS (Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and 
Coastal Areas of Europe), i que pertanyen a nou posicions equiespaciades (nodes HIPOCAS) al llarg de 
la costa catalana. L’objectiu principal de la tesina consisteix en comparar els resultats obtinguts per les 
dues fonts d’informació (corbes d’altura d’ona en funció del període de retorn).  

En aquest estudi, els anàlisis extremals es duen a terme a partir del mètode dels valors de pic (POT, Peak 
Over Threshold) i de tècniques Bayessianes d’estimació de paràmetres. Això implica que les tempestes es 
modelen segons processos de Poisson avaluats, i els excessos sobre el llindar de tempesta s’ajusten a una 
Distribució Generalitzada de Pareto (GPD). Les tècniques Bayessianes modelen la incertesa estadística de 
forma natural i tenen en compte la informació a priori, referent aquesta última a l’experiència i 
coneixement físic del fenomen previ a les dades. Es farà servir el programa BGPE (Bayesian Generalised 
Pareto Estimation) per dur a terme l’anàlisi extremal Bayessià i obtenir així els resultats finals.  

El funcionament del BGPE es basa en introduir uns paràmetres inicials per reflectir la informació a priori. 
Aquests valors hauran de ser refinats per ajustar les dades a les possibles distribucions d’excessos que les 
puguin representar, a partir dels mapes de densitat de probabilitat a priori i a posteriori i dels tests de 
versemblança de Kolmogorov-Smirnov i Multinomial generats pel programa.  

És necessari sotmetre els fitxers de dades a un procés de tractament previ, consistent en depurar els errors 
que puguin contenir i determinar els buits temporals propis de qualsevol registre. Un cop obtinguts els 
fitxers depurats, s’extreuen els màxims independents (tempestes) per poder dur a terme l’anàlisi extremal. 
Al no existir precedents d’anàlisis similars a partir de dades HIPOCAS, s’han de determinar els criteris de 
selecció dels màxims: s’opta per una altura de tempesta de 200cm, i es considera únicament el sector 
direccional de llevant.  

Els resultats obtinguts per les dades HIPOCAS mostren que els excessos s’ajusten al domini d’atracció de 
Fréchet, comportament incompatible si es té en compte que l’onatge és un fenomen natural acotat 
físicament. Això porta a considerar la transformació logarítmica de les dades, que sembla ser consistent 
amb el model. En efecte, els excessos s’ajusten llavors al domini d’atracció de Weibull, que es correspon 
amb el caràcter limitat de l’onatge.  

Els resultats finals mostren un comportament similar entre les dades instrumentals i les simulades 
numèricament. Tant les boies com els nodes HIPOCAS mostren uns ajustos raonablement bons a les 
dades disponibles, tot i que es detecta  una major dificultat per ajustar els mapes de densitat quan 
s’analitzen les dades HIPOCAS. Per altra banda, per les zones de Tortosa, Llobregat i Blanes, gairebé no 
és necessari refinar els paràmetres inicials del priori, mentre que per la zona de Roses s’han de modificar 
de forma significativa. També s’observa que les corbes (altura d’ona en funció del període de retorn) dels 
nodes HIPOCAS no s’ajusten sempre a la boia més propera, en canvi, sí es detecta que les corbes mostren 
un comportament similar si s’agrupen les boies i nodes per zones del litoral català.  


