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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objectiu de l’anàlisi extremal és estimar la probabilitat de què ocorrin successos 
perillosos en una certa vida útil, o en el seu cas, els paràmetres lligats a aquestes 
probabilitats. Exemples de successos perillosos són precipitacions, inundacions, 
huracans, grans variacions del nivell del mar, tempestes marítimes...  

L’anàlisi extremal de l’onatge adquireix gran importància en l’enginyeria marítima, ja 
que les tempestes són els principals causants de les destrosses en les obres costeres, ja 
sigui durant la seva execució o un cop finalitzades, a més d’influir enormement en 
l’operativitat portuària, navegació i evolució costera. Per això les probabilitats 
d’ocurrència d’altures d’ona lligades a un determinat període de retorn s’inclouen en 
guies constructives, codis i altres normatives per tal de dissenyar estructures marítimes 
segures.  

Els resultats dels anàlisi extremals són sempre incerts degut a l’escassetat de dades. Tot 
i que aquesta limitació és coneguda des de les primeres contribucions a l’anàlisi 
extremal, la pràctica enginyeril ha tendit a minimitzar el paper de la incertesa i s’ha 
centrat en l’estimació puntual de paràmetres.  

En l’última dècada però, s’ha incrementat l’esforç per controlar la incertesa de les 
estimacions, i les tècniques Bayessanies s’han mostrat molt útils al respecte (Egozcue, 
J.J. i Ramis, C., 2001). Les tècniques Bayessianes modelen la incertesa de forma natural 
i utilitzen informació fruit de l’experiència i del coneixement a priori que l’investigador 
té del fenomen natural; per exemple, el fet que una boia no hagi registrat mai una 
determinada altura d’ona no significa que no la pugui registrar algun dia. Tot i així, 
l’estimació Bayessiana no és molt popular, degut a què requereix el maneig adequat de 
programes informàtics poc comuns, i també perquè l’estadística Bayessiana no 
s’ensenya de forma sistemàtica en cursos d’enginyeria.   

En els últims anys s’ha desenvolupat, gràcies a un conveni entre Puertos del Estado i la 
Universitat Politècnica de Catalunya, el programa BGPE (Egozcue, J.J. i Tolosana, R., 
2002) per l’anàlisi extremal Bayessià. Aquest programa  ha sigut aplicat amb èxit a 
dades de precipitació de la regió de València (Egozcue, J.J. i Ramis, C., 2001) i 
d’onatge a la costa de Bilbao  (Egozcue, J.J. i Ortego, M.I. 2003). En aquesta tesina es 
descriu el model probabilístic utilitzat pel programa, així com també les nocions 
bàsiques per poder executar-lo i entendre els resultats obtinguts.  

L’estudi de l’onatge requereix una informació detallada del fenomen. Existeixen 
diverses fonts de dades a partir de les quals es poden realitzar els anàlisis extremals. 
Una d’elles són les instrumentals, que s’obtenen de les boies oceanogràfiques; 
proporcionen un gran volum de dades d’elevada fiabilitat, però amb prou feines 
compten amb vint anys d’existència i cobreixen un espai molt limitat. Aquestes 
limitacions han propiciat el sorgiment dels anomenats hindcasts atmosfèrics, models 
numèrics que simulen sèries temporals llargues, en dominis geogràfics extensos, i amb 
una distribució espacial adequada. Aquest tipus de dades es mostren avui en dia com un 
instrument imprescindible per analitzar els efectes del canvi climàtic. 

Un dels hindcasts atmosfèrics més destacats en l’àmbit europeu és el projecte 
HIPOCAS (Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas of 
Europe), que ha permès la creació d’una base de dades atmosfèriques i oceanogràfiques 
en aigües europees sobre un horitzó temporal de 44 anys (1958-2001). Les dades 
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generades es corresponen a diferents posicions o nodes del domini de treball (nodes 
HIPOCAS o SIMAR). 

Utilitzant el programa BGPE, en aquesta tesina es realitzaran anàlisis extremals 
Bayessians a partir de dades instrumentals mesurades en la costa catalana i de dades 
simulades numèricament extretes del projecte HIPOCAS. L’objectiu principal de la 
tesina és comparar els resultats obtinguts i verificar si les dades HIPOCAS, sotmeses a 
tècniques Bayessianes d’estimació de paràmetres, donen uns resultats coherents i 
concordes amb els obtinguts a partir de les dades mesurades.  

Des de que els resultats del projecte HIPOCAS són disponibles, les dades d’onatge 
simulades han estat comparades amb dades instrumentals per avaluar la qualitat i el 
nivell d’incertesa del procés de simulació. Si bé per una banda diversos estudis han 
mostrat que existeix una bona concordança entre les dades simulades i les registrades, 
també és cert que s’han detectat problemes que necessiten més investigació (Àlvarez, E. 
et al., 2002). En aquest sentit, els resultats d’aquesta tesina seran d’ajut a l’hora 
d’aprofundir en la qualitat de les dades HIPOCAS i en el seu ajust a les dades 
registrades instrumentalment.  

 


