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4. MODEL BGPE 

4.1. Model extremal utilitzat pel BGPE 

4.1.1. Processos de Poisson  avaluats 

En l’anàlisi extremal els successos se solen definir com a punts en el temps (processos 
de Poisson avaluats). En el cas estudiat, els successos puntuals es corresponen a 
tempestes i es defineixen de la següent manera. Una tempesta comença quan l’altura 
d’ona mesurada supera un cert llindar uo i finalitza quan és menor. La grandària del 
succés és el valor màxim de l’altura d’ona registrada durant el temporal, és a dir, mentre 
l’altura no ha descendit del llindar uo, i se suposa que el temporal té lloc en l’instant en 
què es  registra l’altura màxima. El mètode de selecció de temporals descrit es coneix 
com a POT (Peaks Over Threshold).  

Les grandàries dels successos es denominen genèricament X i se suposa que cadascuna 
d’elles és aleatòria amb la mateixa funció de distribució FX  i independent de les demés.  

L’ocurrència temporal dels successos se suposa regida per un procés de Poisson. 
Suposant que N(uo) és el nombre de successos de grandària X superior a un llindar de 
referència uo durant un període de temps arbitrari t, aleshores la probabilitat de Poisson 
es defineix com 

[ ] ...3,2,1,
!

))((
),(|)(

)(
0

00

0

===
−

n
n

etu
tunuNP

tun λλλ     [2] 

essent )( 0uλ la taxa de successos per unitat de temps.  

Se suposa que N(u0) és independent de les grandàries dels successos Xi. Per processos 
climàtics com l’analitzat, la validesa de [2] es limita a valors enters de t (nombre 
d’anys) per evitar els efectes de les estacions (Egozcue, J.J. et al., 2005 a).    

4.1.2. Distribució Generalitzada de Pareto (GPD) 

A partir del mètode  Peaks Over Threshold (POT) es defineix el concepte de distribució 
d’excessos sobre llindar. L’excés de X sobre el llindar uo es defineix com Y=X-uo, donat 
que X>uo. La relació entre les funcions de distribució FX  i FY  és 
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Se suposa que els excessos Y sobre uo segueixen una Distribució Generalitzada de 
Pareto (GPD) (Embrechts, P. et al., 1997). El model GPD té bones propietats 
assimptòtiques quan es modelen excessos sobre llindars alts (Pickands, J., 1975). Això 
significa que seleccionant un llindar suficientment alt sempre es trobarà una distribució 
que pugui ajustar-se a les dades disponibles. La distribució d’excessos de la GPD és 



                                                              Anàlisi extremal Bayessià de tempestes d’onatge a la costa catalana 

 
11 

[ ] 0,0,11|),|(

1

00 >>






 ⋅+−=>≤−=
−

y
y

uXyuXPyFY β
β

ξβξ
ξ

     [4] 

essent ξ  i β  els paràmetres de forma i escala respectivament.  

El valor de ξ  determina a quin domini d’atracció (D.A) pertany la GPD. Hi ha tres 
opcions possibles 

0<ξ     ξβ−=<< max0 yy   ADGPD .∈  Weibull 

0=ξ     +∞<< y0       ADGPD .∈  Gumbel  

0>ξ     +∞<< y0    ADGPD .∈  Fréchet 

Quan 0<ξ  es diu que la GPD pertany al D.A de Weibull. Això significa que si 
s’extreuen valors extrems de successions llargues de realitzacions de la GPD, els 
màxims assimptòtics es distribueixen segons una distribució d’extrems tipus Weibull 
(Embrechts, P. et al., 1997). Quan 0=ξ  i 0>ξ  es diu que la GPD pertany al D.A  de 
Gumbel i Fréchet respectivament perquè els màxims assimptòtics es distribueixen 
segons una distribució de Gumbel o Fréchet.  

El D.A de Weibull correspon a distribucions GPD que tenen el suport acotat per un 
límit superior ymax. En conseqüència, s’utilitzen per modelar excessos de fenòmens 
naturals, ja que a l’estar aquests físicament limitats, tenen acotada la cua superior de la 
distribució (Egozcue, J.J. i Ortego M.I., 2003). Dit en altres paraules, les distribucions 
GPD del D.A de Weibull contemplen el límit superior del fenomen natural que es vol 
modelar.  

Per altra banda, les distribucions de Gumbel i Fréchet tenen un suport no acotat, que 
tendeix a +∞ . Això fa que, a diferència de Weibull, la distribució GPD no contempli el 
límit superior dels valors reals del fenomen, i que per tant, la cua superior de la 
distribució no estigui acotada. Tot i que aquesta propietat podria ser interpretada com 
una limitació a l’hora de modelar els excessos d’un fenomen natural, en ocasions les 
dades s’ajusten a aquest tipus de distribucions. És el cas de fenòmens que per la seva 
escassetat de dades no són capaços de percebre el límit superior de la distribució, 
precisament perquè totes les dades estan lluny del límit superior  (Egozcue, J.J. i Ortego 
M.I., 2003). Si ho traduïm al cas de l’onatge, correspon al cas d’un registre de boia amb 
poques dades, situació que implica que l’ona màxima registrada per la boia està lluny de 
l’ona límit que pot ser registrada (Vela, J., 2005).  

Per exemple, Puertos del Estado adopta de forma sistemàtica una distribució de Weibull 
per a l’anàlisi extremal de l’onatge dut a terme a partir de la seva xarxa de boies. En 
canvi, quan es treballa amb dades de precipitació succeeix sovint que el comportament 
de les GPD s’ajusta més a Gumbel o Fréchet  (Egozcue, J.J. i Ramis, C., 2001). 

D’aquesta manera, el model per a la perillositat (hazard model) escollit es caracteritza 
per quatre paràmetres: el llindar de referència u0, la taxa de Poisson )( 0uλ , i els 

paràmetres de forma i escala del model ξ  i β . Un cop determinats els quatre 
paràmetres, es pot calcular qualsevol probabilitat o paràmetre derivat que es pugui 
necessitar. Els més comuns són 
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1. Període de retorn de successos de grandària 0uu ≥  
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2. Probabilitat de no excedència sobre un llindar 0uu ≥  en una vida útil t 
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3. Grandària associada a una probabilitat de no excedència pt 
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4. Límit superior dels excessos, condicionat al D.A  de Weibull 

ξ
β−=maxy ,  0<ξ         [9] 

El llindar de referència uo és un paràmetre difícil d’estimar amb les dades de forma 
automàtica. Aquest llindar controla l’ajust dels excessos a la GPD: com més alt és, 
millor és l’ajust segons el teorema de Pickands; però a l’incrementar el valor de uo, el 
nombre d’excessos observats sobre uo disminueix i amb ell la informació disponible per 
estimar els paràmetres ξ  i β  del model. El programa BGPE utilitza una aproximació 
visual per estimar uo (Embrechts, P. et al., 1997). 
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4.2. Estimació Bayessiana dels paràmetres 

4.2.1. Generalitats 

Un cop estimat el llindar de referència uo, s’han d’estimar els tres paràmetres restants 
( )( 0uλ , ξ  i β )  mitjançant tècniques Bayessianes de càlcul.  

Per raons d’escala s’utilitza el paràmetre transformat )(log)(log 010010 uuz τλ =−= , ja 

que l’anàlisi extremal se centra en valors molt baixos de λ , o equivalentment molt alts 
de τ . L’ús d’aquest paràmetre en comptes de la taxa λ , facilita la visualització, 
computació i estimació puntual durant l’anàlisi (Egozcue, J.J. et al., 2005 a). 

Se suposa que els paràmetres z, ξ  i β són aleatoris. Per tant, es poden caracteritzar per 
la seva densitat de probabilitat conjunta, que descriu la incertesa sobre els paràmetres i 
pot ser obtinguda mitjançant el teorema de Bayes. L’objectiu de l’estimació Bayessiana 
serà, doncs, obtenir la distribució conjunta dels tres paràmetres. 

Els descriptors extremals [5], [6], [8] i [9] esdevenen llavors funcions aleatòries dels 
tres paràmetres desconeguts. Aleshores, també poden ser descrits per les seves 
respectives densitats de probabilitat i valors representatius com quantils, mitjana, valor 
esperat o predictiva, desviació estàndard... . Per trobar aquestes densitats i valors, el 
programa BGPE simula (mètode de Monte Carlo) la densitat de probabilitat conjunta 
dels paràmetres (z , ξ  i β ) un nombre elevat de vegades. Amb cada realització 
s’obtenen els paràmetres extremals que es desitgin. La mostra així obtinguda permet 
aproximar la densitat (histograma), mitjana, quantils...  

Les tècniques Bayessianes utilitzen dos tipus d’informació. La primera és la informació 
a priori, que considera l’experiència i coneixement del fenomen previ a les dades, 
mentre que la segona és la informació que prové directament de les dades. D’aquesta 
manera es mitiga el problema de l’escassetat de dades, ja que per exemple, el fet que 
una boia no hagi mesurat mai una certa altura d’ona no significa que aquesta no pugui 
assolir-se.  

4.2.2. Informació a priori 

La informació a priori es representa mitjançant la densitat conjunta dels paràmetres 
( z ,ξ , β ), que s’anomena densitat de probabilitat a priori o simplement priori . Es 
realitza la hipòtesi de què existeix independència dels paràmetres d’escala i forma de la 
GPD (ξ , β ) respecte al de Poisson (z), de manera que la densitat de probabilitat a priori 
és 

),()(),,( βξβξ ξβξβ fzfzf zz =        [10] 

La densitat marginal )(zf z  s’assumeix uniforme en un rang ample de valors, 
concretament per valors de z de -2 a 9 o equivalentment de 3 dies a 109 anys de període 
de retorn (Egozcue, J.J. i Ortego M.I., 2003). Això fa que el programa BGPE representi 
gràficament la densitat de probabilitat a priori únicament com a ),( βξξβf .  
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La informació a priori juga un paper molt important a l’hora d’estimar els paràmetres  
ξ  i β  de la GPD. Per limitar el suport del priori, és a dir, el domini dels paràmetres que 
resulten admissibles abans de conèixer les dades, el programa BGPE utilitza quatre 
suposicions referents a les altures d’ona, que seran explicades en l’apartat 5.3. 

4.2.3. Informació que prové de les dades 

La funció de versemblança representa la informació que prové de les dades, i mostra el 
grau de concordança del resultat mostral, donats els valors dels paràmetres ξ  i β . Si 
s’anomena D el conjunt de dades disponibles sobre uo  (y1, , y2 , ... , yn ) observades en 
un temps to, aleshores la funció de versemblança és  
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4.2.4. Densitat de probabilitat a posteriori 

 El teorema de Bayes multiplica el priori [10] per la funció de versemblança [11], 
obtenint d’aquesta manera la densitat de probabilitat a posteriori [12], a la què es pot 
anomenar simplement posteriori.  
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on C és una constant de normalització.  

L’equació [12] mostra que la hipòtesis del priori d’independència de z respecte ξ  i β  
es manté en el posteriori. Per tant, l’estimació Bayessiana de z s’efectua de forma 
separada dels dos paràmetres ξ  i β  de la GPD. Així, el BGPE representa solament 
mapes de la densitat a priori i a posteriori de ξ  i β .  

És important destacar que la densitat a posteriori és en si mateixa el resultat de 
l’estimació Bayessiana. Com s’ha dit abans, és la base per obtenir les distribucions dels 
diferents descriptors extremals.  

 

 

 


