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5. INTRODUCCIÓ A L’ÚS DEL BGPE 

L’objectiu d’aquest capítol és mostrar les principals característiques del programa 
BGPE, tant descriptives com de funcionament, des d’un punt de vista genèric. Els 
conceptes i indicacions explicats s’aplicaran en capítols posteriors per dur a terme els 
anàlisis extremals de les dades HIPOCAS i de les boies de la xarxa XIOM.  

Els gràfics utilitzats en el capítol present com a exemples de les explicacions, estan 
extrets de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

5.1. Arxius i programes del BGPE 

El programa BGPE (Bayesian Generalized Pareto Estimation) consta dels següents 
arxius i programes: 

BGPEv201.exe.  Arxiu executable. 

BGPE Assistant.  Programa auxiliar que permet tractar les dades numèriques 
de sortida de forma gràfica des d’una fulla de Microsoft 
Excel.  

BGPEdata.in. Arxiu d’entrada que conté les dades que es volen analitzar.  

BGPEcont.in.   Arxiu d’entrada que conté els paràmetres de control. 

A nivell introductori, es presenten els passos a seguir en l’ús del BGPE, que seran 
explicats en profunditat en els apartats següents: 

1. Definir l’arxiu d’entrada de dades BGPEdata.in (apartat 5.2). 

2. Definir l’arxiu de control BGPEcont.in amb una baixa precisió dels paràmetres 
introduïts (primera aproximació), a partir dels coneixements a priori del 
fenomen a estudiar (apartat 5.3). 

3. Executar els programes BGPE i BGPEAssistant (apartat 5.4). 

4. Estimar el llindar de referència u0 mitjançant tècniques gràfiques. Substituir el 
valor anterior en l’arxiu de control i tornar a executar el BGPE (apartat 5.5). 

5. Ajustar el priori fins aconseguir un bon ajust del model GPD a les dades, i fer 
córrer el programa una última vegada amb els paràmetres del priori ajustats. El 
fet de refinar l’arxiu de control permet aconseguir una predicció dels resultats  
millor (apartat 5.6). 



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

 
16 

5.2. Format de la sèrie de dades en BGPEdata.in 

Per tal de que el programa BGPE pugui llegir correctament les dades, aquestes s’han 
d’introduir en l’arxiu BGPEdata.in (Figura 4) amb el format adequat, tal i com 
s’especifica a continuació:  

- Fila 1. Conté el títol, on només els 40 primers caràcters són llegits.  

- Fila 2. Defineix el tipus de format de les dades de la sèrie. 

- Fila 3. Conté el nombre total de dades de la sèrie (número enter) i el nombre 
d’anys d’observació (nombre real positiu). 

- Fila 4. Serveix com a referència a l’usuari i no serà llegida pel programa; tot i 
així ha d’existir. Correspon als títols de les columnes de dades.  

- Fila 5. A partir de la cinquena fila apareixen les dades formatejades segons les 
especificacions de la segona fila. Hi hauran tantes files com dades tingui la 
sèrie. 

  

 

 

 

 

Figura 4: Arxiu BGPEdata.in. Exemple extret de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, 
J.J. i Tolosana, R. (2002). 

REMRO-Alicante 1986-2000                  
  (23x,e15.5)                              
        86      12.0    !n event, t observ  
year mm dd hh  rel-time     Hm0   
1986  2 28 12     1.086    0.24300E+01 
1986  3  8  9     1.163    0.21400E+01 
… 
2000 12 22 15    15.917    0.20100E+01 
****************end of data*****************  
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5.3. Paràmetres de l’arxiu de control BGPEcont.in 

Els paràmetres introduïts en l’arxiu de control (Figura 5) permeten que el programa 
BGPE s’executi tenint en compte les preferències de l’usuari i els coneixements a priori 
sobre el fenomen a estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Arxiu BGPEcont.in. Exemple extret de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, 
J.J. i Tolosana, R. (2002). 

A continuació es descriuen els continguts de cada fila de l’arxiu de control, que es 
poden consultar en detall a Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002).  

Les files 3 i 4 de l’arxiu contenen la informació sobre el llindar de referència escollit u0.  

- Fila 3: El primer terme és el nombre de llindars que calcularà el programa, 
mentre que els dos següents són el llindar inferior i superior respectivament.  

- Fila 4: Conté el valor del llindar de referència u0. Inicialment es fixa com el 
valor més petit de la sèrie de dades disponible, i posteriorment se substitueix 
pel  valor estimat gràficament.  

Les files 6 i 7 fan referència als paràmetres ξ  i β  dels mapes del priori i posteriori.  
Defineixen el nombre de píxels i els límits d’integració de ξ  i β . La variació d’aquests 
paràmetres es veu plasmada en la qualitat dels mapes de densitat i en els seus eixos, que 
es corresponen amb els límits d’integració.  

Les files 9, 10, 11 i 12 ajusten el suport i la forma de la distribució a priori. 

- Fila 9. Fixa l’altura d’un succés improbable i la seva probabilitat màxima 
d’ocurrència (se sol prendre una freqüència entre successos de 10-5). Significa 

!BGPE v2.0: Input and Output Parameters 
!Threshold information: 
 17   2.0  10.0  thresholds: number, minimum, maxim um 
 2.20  u: absolute threshold 
!Likelihood map information: 
 300   -0.40  0.30    ji (number of pixels, domain limits) 
 300    0.00  1.50  beta (number of pixels, domain limits) 
!Prior characterisation: 
11.0  0.00001  limited unif.prior:upper bound and i ts prob. of exceedance 
4.0   0.2000  limited unif.prior:upper characterist ic and its prob.of excd. 
5.5  limited unif. prior: surely attainable value 
0.9  3.0  0.75  0.0  eta,prefsize,probpref,prefxi 
!Input controls: 
300   -2  9  log ret.per. (base points, domain limi ts)=npb,z1,zn 
10000   nsim: size of simulated sample 
2   nsimopt=(0-no output;1-sample file;2-histogram map;3-both) 
!Output controls: 
1  10 200   distr. output(type, number, base points )=jdist,ncdist,npdist 
3   iopt=(0 only Likelihood map;1 Lmap+gof multinom ial;2 Lmap+gof K-S;3 all) 
1  1  visopt=(0,gray;1,color),jthrshow=(1 show th.i n W-DAM;0 no) 
!Associated levels with life-time and non-ex prob. 
 0   100   num events, t pred 
 3        num of associated levels to be studied 
10.0   0.95    life-time and prob of non-exceedance  
25.0   0.95 
50.0   0.95 

*******************end of data******************  
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que no s’accepta cap distribució amb altura d’ona superior al valor fixat o 
probabilitat superior a 10-5. Defineix la posició del límit lateral dret (línia 
vermella) del mapa de densitat. La Figura 6 mostra un exemple del mapa de 
densitat a priori.  

 

Figura 6: Mapa de densitat de probabilitat a priori.  Cada punt representa una GPD diferent 
definida pel parell ( )βξ , , donats els paràmetres del priori. S’observen també els límits superior 
(línia verda), lateral dret (línia vermella) i lateral esquerra. Exemple extret de l’anàlisi REMRO-

Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

- Fila 10. Defineix l’altura del succés característic i la seva probabilitat màxima 
d’ocurrència. S’utilitza per dibuixar el límit superior (línia verda) en els mapes 
de densitat. 

- Fila 11. Defineix un succés de gran altura que serà assolit amb tota seguretat. 
Les tempestes que no assoleixen aquesta altura no es tenen en compte. 
Correspon al límit lateral esquerre dels mapes de densitat.  

- Fila 12. El primer terme és el paràmetre de suavitat (h). Acotat entre 0 i 1, com 
més proper a 1 més brusca és la variació del priori en els límits del domini. Si 
adopta un valor negatiu, el priori es considera constant en el domini, i això 
significa que tots els punts del suport tenen associada la màxima probabilitat. 
Es recomana considerar h =-1 en la primera aproximació, i posteriorment  
h=0.9. 

El termes segon i tercer són l’altura d’un succés preferit i la seva probabilitat 
d’ocurrència. Per últim, en el quart terme s’escull el valor preferit per ξ  (ha 
d’estar contingut entre els valors mínim i màxim de la fila 6). L’elevada 
incertesa dels problemes de perillositat aconsella fixar aquest últim paràmetre 
en 0, significant que el D.A de Gumbel és preferible als altres dos.  

Els termes de la fila 12 modifiquen la posició de la moda del priori de la GPD 
(zona de color vermell a gris).  

Aquests paràmetres han de ser fixats en base als coneixements físics que es posseeixen 
dels fenòmens a estudiar. És important destacar que han de ser fixats amb anterioritat a 
l’execució del programa, és a dir, basant-se solament en un coneixement a priori del 
comportament dels successos involucrats. Una vegada executat el programa i ajudant-se 
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dels mapes de densitat (priori i posteriori) i tests de versemblança  (Kolmogorov-
Smirnov i Multinomial), es podran modificar lleugerament els paràmetres per millorar 
l’ajust a les dades, sempre i quan recordant que els paràmetres del priori haurien 
d’ajustar-se independentment de la mostra de dades disponibles. Quanta més confiança 
es tingui en les dades, més s’haurien d’ajustar-se els paràmetres del priori a aquestes. 

Les files 14, 15 i 16 contenen els valors d’entrada per a l’execució del programa.  

- Fila 14. Defineix el rang de valors del període de retorn que es vol analitzar. 
També es fixen el nombre de punts per representar la densitat a posteriori del 
paràmetre z, i els límits inferior i superior del mateix paràmetre.   

- Fila 15. Conté el nombre de simulacions (mètode de Monte Carlo) pels 
paràmetres z, ξ  i β  que s’utilitzaran en l’anàlisi. S’ha de fixar tenint en 
compte tant la precisió de l’anàlisi com les característiques de l’ordinador, ja 
que el temps de computació depèn del seu valor. Es recomana començar per un 
valor de 1000 per anàlisis preliminars, i quan s’adoptin uns valors definitius 
dels paràmetres del priori, executar el programa una última vegada amb un 
nombre de simulacions entre  5000 i 10000.  

- Fila 16. Permet escollir entre diferents opcions pel resultat de la simulació, com 
un fitxer de dades, un gràfic o bé ambdues opcions.  

Les files 18, 19 i 20 contenen els paràmetres que modifiquen els resultats de sortida del 
programa, així com els tests de versemblança obtinguts. 

- Fila 18. Determina el tipus, nombre i punts de representació de les 
distribucions que es generaran.  

- Fila 19. Es pot optar per mostrar tots els tests d’ajust (Kolmogorov-Smirnov, 
Multinomial), alguns d’ells o cap 

- Fila 20. Es pot escollir el mode de visualització dels gràfics, ja sigui en color o 
en escala de grisos.  

Les últimes files tracten els nivells associats a la predicció d’un període de retorn i la 
seva probabilitat de no excedència.  

- Fila 22. Serveix per determinar la probabilitat de què més de x successos 
tinguin lloc en y anys, essent x el valor del primer terme i y el del segon. Els 
valors estàndards són 0 successos en 100 anys; així les probabilitats 
acumulades són les probabilitats d’excedència per a cada llindar. El resultat 
gràfic es troba en la fulla d’Excel ``G_OccProb´´ del document generat pel 
BGPEAssistant.   

- Fila 23 i següents. La fila 23 conté el nombre de casos que seran estudiats i per 
a cadascun d’ells s’especifica en les files posteriors el temps de vida i la seva 
probabilitat de no excedència. Per exemple, es pot estudiar l’altura d’ona que 
s’espera que s’excedeixi solament amb una probabilitat del 5% durant 10, 25 i 
50 anys. El resultat es pot visualitzar de forma gràfica en la fulla d’Excel 
``G_AssLevel´´. 
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5.4. Execució del programa 

Un cop preparats els arxius d’entrada BGPEdata.in i BGPEcont.in, aquest últim amb 
una baixa precisió dels paràmetres introduïts, es procedeix a executar per primera 
vegada el programa BGPE. Això es fa executant l’arxiu BGPEv20l.exe o 
BGPEv20s.exe en el mateix directori on es troben els arxius d’entrada *.in. Ambdós 
arxius corren el programa amb l’única diferència que la grandària de la mostra de dades 
i simulacions és major en ``l´´ (large) que en ``s´´ (small). Amb la potència de càlcul de 
la majoria d’ordinadors es pot utilitzar l’arxiu ``l´´ sense que la demora sigui apreciable.  

Quan es fa córrer el programa, es generen els arxius de sortida *.out amb els resultats 
numèrics corresponents. També es mostren automàticament en pantalla quatre gràfics 
d’extensió *.bmp, corresponents a les densitats de probabilitat a priori i a posteriori dels 
paràmetres de la GPD i als tests de versemblança Kolmogorov-Smirnov i Multinomial. 
Amb l’ajuda d’aquests quatre gràfics es procedirà, un cop estimat el llindar de 
referència, a reajustar els paràmetres del priori de l’arxiu de control (files 9, 10, 11 i 12). 
Per tant, no serà fins després d’haver estimat el llindar de referència, que s’hauran 
d’analitzar els gràfics de sortida.   

5.5. Estimació del llindar de referència 

Després d’executar el programa per primera vegada i obtenir els arxius descrits en 
l’apartat anterior, s’ha d’estimar el llindar de referència uo. S’adopta una tècnica 
d’estimació gràfica (Embrechts, P. et al., 1997, p. 355) basat en el comportament lineal 
de la mitja dels excessos y sobre l’excés u segons 

[ ]
ξ

ξβ
−

⋅+=>−=
1

|
u

uXuXYE ,  ,1<ξ   0≥u      [13] 

on s’observa que el pendent de la mitja és proporcional al llindar u a través del 
paràmetre ξ . 

Inicialment el llindar de referència es fixa en la fila 4 del BGPEcont.in com el valor més 
petit de la sèrie de dades disponible, és a dir, l’altura de tempesta que s’ha fet servir per 
seleccionar les tempestes del registre complet de dades.  

Un cop executat el programa BGPE v20l.exe i obtinguts els arxius de sortida *.out, 
s’executa el programa BGPEAssistant. D’aquesta manera s’obté un document d’Excel 
amb diferents gràfics, dels qual per ara només és necessari centrar-se en el gràfic 
d’excessos de la fulla ``G_EExcess´´, que representa l’excés esperat (expected excess) 
en les ordenades i els llindars (threshold) en les abscisses. També representa el nombre 
de dades de la mostra que superen cada llindar (number samples excessess). L’ample 
rang d’excessos entre els quantils 0.05 i 0.95 mostra l’elevada incertesa a què fan front 
les tècniques Bayessianes. Un exemple d’aquest gràfic apareix en la Figura 7. 
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Figura 7: Gràfic d’excessos obtingut de la fulla d’Excel ``G_EExcess´´. Exemple extret de 
l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

Si el model GPD és adequat, els valors que representen la mitjana (q0.5) i la mitja 
(mean) haurien d’aproximar-se a una línia recta de pendent el paràmetre de forma ξ . 
Així, tenint en compte el comportament lineal de la mitja (mean), la distribució 
d’aquesta pot aproximar-se mitjançant una línia recta (línia de color vermell en la 
Figura 7). Es considera que quan aquesta línia abandona l’àrea compresa entre els 
quantils 0.25 i 0.75, l’excés esperat donat per la línia recta està massa allunyat de la 
distribució de la mitja calculada pel programa, i per tant, els llindars associats són 
erronis per definir una GPD.  

D’aquesta manera, el procediment a seguir consisteix en traçar una línia recta el més a 
prop possible de la línia que representa la mitja calculada pel BGPEAssistant (mean), i 
continguda en l’àrea delimitada pels quantils 0.25 i 0.75. Les fletxes vermelles de la 
Figura 7 indiquen els punts de contacte entre la recta traçada i els quantils limitadors. 
L’abscissa per la qual la línia vermella talla qualsevol dels dos quantils esmentats, 
correspon al llindar de referència d’acord amb el mètode gràfic. S’ha de procurar assolir 
un llindar el més baix possible, ja que com més petit sigui el seu valor, més excessos 
estaran disponibles per ajustar la GPD. La distribució de la mitja per un nombre baix 
d’excessos (part final de la distribució) no és representatiu, i per tant no cal tenir-la en 
compte a l’hora de traçar la recta.  

El pendent de la recta traçada es correspon al paràmetre de forma ξ  de la GPD. Així, si 
el pendent és negatiu, la GPD pertany al D.A de Weibull, si és positiu al de Fréchet, i si 
és zero al de Gumbel.  
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Aquest resultat pot validar-se amb el paràmetre de forma MLξ̂  de la moda del mapa de 
densitat a posteriori, considerant un priori uniforme i amb suport suficientment gran 
com perquè no es limiti el posteriori (Egozcue, J.J. et al., 2005 b). Això s’aconsegueix 
prenent un paràmetre de suavitat negatiu i unes altures de temporal improbable i 
característic suficientment elevades de manera que els límits dels mapes de densitat no 
condicionin el posteriori. El valor exacte de MLξ̂  es pot consultar en l’arxiu de sortida 
BGPEmain.out. D’aquesta manera es té la certesa de que la recta està raonablement ben 
traçada.  

Un cop trobat el llindar de referència es torna a l’arxiu de control, se substitueix en la 
fila 4 el valor inicial del llindar de referència pel que s’ha estimat, i s’executa de nou el 
programa BGPE. S’observa que els tests de Kolmogorov-Smirnov i Multinomial 
mostren amb el llindar estimat un ajust molt més bo que no pas amb el inicial. Això és 
degut a què el valor estimat sol ser superior al definit inicialment, i com que el model 
GPD té bones propietats assimptòtiques quan es modelen excessos sobre llindars alts, 
com més alt és el llindar de referència, millor és l’ajust de les distribucions a les dades 
disponibles.  

El llindar de referència és, per tant, un dels paràmetres més importants de les tècniques 
Bayessianes, ja que influeix de forma significativa en la qualitat de l’ajust de les 
distribucions a les dades. Com que hi han vàries rectes que aproximen la mitja de la 
distribució, l’estimació gràfica del llindar de referència implica que el valor finalment 
escollit no és del tot exacte, sinó que està subjecte a un cert marge d’error. Això 
representa una de les dificultats de l’estimació Bayessiana, i suposa que el grau 
d’incertesa dels resultats finals sigui major. 
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5.6. Refinació dels paràmetres del priori  

Estimat el llindar de referència, el primer que s’ha de fer és modificar els límits dels 
eixos dels gràfics generats pel BGPE (files 6 i 7 de l’arxiu de control), de manera que 
els mapes de densitat a priori i a posteriori ocupin el màxim espai possible del suport. 
En cas contrari, la major part dels píxels no s’utilitzarien en els càlculs (zona negra), al 
ser nul·la la seva probabilitat associada. Aquesta actuació, tal i com s’observa en la 
Figura 8, augmenta el nivell de detall de les distribucions, i per tant, facilita l’ajust 
posterior dels mapes de densitat amb els tests de versemblança.  

 

Figura 8: Mapes de densitat de probabilitat a posteriori abans (esquerra) i després (dreta) de 
modificar els límits dels eixos. Exemples extrets de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en 

Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

Un cop modificats els eixos, s’executa de nou el BGPE i surten automàticament en 
pantalla els mapes de densitat de probabilitat a priori i a posteriori dels paràmetres de la 
GPD, i els tests de versemblança de Kolmogorov-Smirnov i Multinomial. També apareix 
un cinquè gràfic, corresponent a la densitat a posteriori simulada, però al no ser 
rellevant en aquest estudi, no es tindrà en compte.  

Els gràfics de sortida tenen en l’eix de les abscisses el paràmetre de forma ξ  i en el de 
les ordenades el paràmetre d’escala β  de la GPD, de manera que cada punt representa 

una GPD diferent definida pel parell ( )βξ , . A continuació es comenten breument 
cadascun dels gràfics generats, que es poden observar en la Figura 9 .  

a) Mapes de densitat de probabilitat a priori i a posteriori 

Mostren el suport de la densitat de probabilitat a priori ),( βξξβf  i a posteriori 

)|,( Df βξξβ  respectivament. Els punts negres no formen part del suport (al tenir 

associada una probabilitat nul·la), mentre que els punts amb color són els parells (βξ , ) 

més probables per representar una distribució GPD. Es defineix la moda de la 
distribució com la zona de màxima probabilitat (zona de color vermell a gris).  

El ventall de línies blanques que apareixen en la zona inferior esquerra representen el 
conjunt de llindars calculats pel programa, compresos entre els valors mínim i màxim 
de la fila 3 de l’arxiu de control.  
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 b) Tests de versemblança o de bondat d’ajust (goodness-of-fit maps)  

Són els tests de Kolmogorov-Smirnov i Multinomial. Mesuren la bondat d’ajust dels 
excessos a cada GPD representada per un píxel. Dit en altres paraules, per a cada punt 
( )βξ , , equivalent a una GPD en concret, s’avalua si les dades disponibles s’ajusten a 
aquesta GPD. La zona de màxima versemblança (en vermell) és on l’ajust és màxim. És 
important remarcar que els dos tests no depenen de la distribució a priori, sinó de les 
dades i del llindar de referència estimat.  

  

  

Figura 9: Mapes de densitat a priori (superior esquerra) i a posteriori (superior dreta), i tests de 
versemblança de Kolmogorov-Smirnov (inferior esquerra) i Multinomial (inferior dreta). 

Exemples extrets de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

Els paràmetres del priori de l’arxiu de control (files 9, 10, 11 i 12) s’ajusten a partir dels 
quatre gràfics anteriors seguint dues etapes, explicades a continuació. 

a) Verificar que el priori inicial és compatible amb les dades 

Per fer-ho, s’ha de considerar el priori uniforme, prenent com a paràmetre de suavitat 
(fila 12 de l’arxiu de control) un valor negatiu (es recomana -1). La distribució a priori 
serà compatible amb les dades disponibles si el posteriori i l’àrea de màxima 
versemblança dels dos tests de bondat d’ajust queden dintre dels límits del priori. Si 
queda fora, els paràmetres del priori s’han d’ajustar. La Figura 10 mostra un exemple de 
l’aspecte del priori uniforme.  
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Figura 10: Mapa de densitat de probabilitat a priori uniforme. Exemple extret de l’anàlisi 
REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

b) Verificar que la zona de màxima versemblança dels tests de bondat d’ajust 
coincideix amb la moda del priori 

Es fa considerant el priori no uniforme, i per tant, es canvia el valor del paràmetre de 
suavitat a un valor positiu (es recomana 0.9). Si la zona de màxima versemblança dels 
tests cau molt lluny de la moda del priori, aquest últim ha de ser ajustat canviant els 
paràmetres del priori (files 9, 10, 11 i 12 de l’arxiu de control). En canvi, s’obtindrà un 
bon ajust si les zones més probables del priori i dels tests es donen per uns valors 
similars de ξ  i β .  

Al mateix temps, també s’ha d’aconseguir que les modes del priori i del posteriori se 
situïn per valors semblants de ξ  i β . Per tant, a efectes pràctics, s’ha d’aconseguir que 
amb el priori no uniforme, les modes del priori i posteriori coincideixen amb les zones 
de màxima versemblança dels dos tests de bondat d’ajust.  

S’ha de recordar, però, que els paràmetres del priori s’han de fixar abans de visualitzar 
els resultats en base als coneixements del fenomen a tractar, en el cas estudiat, les 
tempestes en el litoral català. Una vegada s’opta per uns valors concrets, aquests poden 
reajustar-se segons els procediments descrits, però sense caure en l’error de forçar els 
paràmetres fins a tal punt que perdin tota relació amb el comportament del clima 
marítim que l’investigador coneix. Com més ferma sigui la confiança en els valors 
establerts des del principi com a primera aproximació, menys s’hauran de modificar 
posteriorment.  



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

 
26 

5.7. Descripció dels resultats obtinguts 

Una vegada executat el BGPE amb els paràmetres refinats del priori, ja es disposen dels 
resultats en forma numèrica en els diferents arxius d’extensió *.out. Els detalls de 
cadascun dels arxius poden consultar-se en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002).  

La major part dels resultats numèrics poden ser representats gràficament amb l’ajuda del 
BGPEAssistant, que produeix diferents gràfics en un arxiu d’Excel. A efectes pràctics, 
s’utilitzen aquests gràfics en comptes dels arxius numèrics de sortida *out. A 
continuació es resumeixen els gràfics d’anàlisi més importants.  

a) Anàlisi dels excessos mitjos mostrals contra llindars possibles (Figura 7) 

Gràfic que representa l’excés esperat (expected excess) en les ordenades i els llindars 
(threshold) en les abscisses. També representa el nombre de dades de la mostra que 
superen cada llindar (number samples excesses). Com s’ha explicat abans, permet 
estimar gràficament el llindar de referència u0.  Fulla d’Excel ``G_EExcess´´. 

b) Probabilitat d’ocurrència en t anys (Figura 11) 

Té en compte els paràmetres de la fila 22 de l’arxiu de control. El gràfic mostra la corba 
de probabilitat (ordenades) de que s’excedeixi o no una altura d’ona donada (abscisses). 
S’observa que la mitjana (quantil 0.5) i la predictiva (valor esperat o mitja) poden diferir 
substancialment. De nou, la resta de quantils posen de manifest la incertesa en 
l’estimació. També mostra la probabilitat de què una certa altura d’ona sigui assolible 
(pr. attain. thr.). Fulla d’excel ``G_OccProb´´.  

c) Període de retorn per a cada altura d’ona (Figura 12) 

Mostra el logaritme del període de retorn (ordenades) per a diferents altures d’ona 
(abscisses). Fulla d’Excel ``G_TauDist´´. 

Aquest gràfic serà el que s’utilitzarà en aquest estudi per comparar els resultats entre les 
diferents dades considerades.  

d) Distribucions d’altura d’ona associades a una probabilitat de no excedència 
(Figura 13) 

Corresponen als casos definits en les files 23 i següents de l’arxiu de control. Els casos 
són la probabilitat de no excedència del 95% en 10, 25 i 50 anys, i el gràfic mostra els 
corresponents histogrames. Com més incerts siguin els nivells, més baixes seran les 
corbes, mentre que una major fiabilitat dels resultats mostrarà unes corbes més afilades.  
Fulla d’Excel ``G_AssLevel´´. 

e) Distribució a posteriori del límit superior de l’altura d’ona (Figura 14) 

Mostra el histograma i la probabilitat acumulada per a un llindar màxim, condicionat a 
una GPD en el domini de Weibull. Fulla d’Excel ``G_UpperL´´. 

f) Distribució a posteriori acumulada dels excessos 

Es representa amb dos gràfics que ajuden a estimar la fiabilitat de l’ajust de la moda i de 
la distribució predictiva de la GPD considerada.   
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El primer gràfic és el Quantil-Probabilitat (QP-plot) (Figura 15). Compara la distribució 
de la moda del posteriori (corba blava) amb la distribució mostral (rosa) i predictiva 
(groga).  Constitueix una representació poc precisa de les distribucions, ja que és difícil 
visualitzar el grau de semblança entre les diferents corbes. Fulla d’Excel  ``G_Distrb´´.  

El segon gràfic consisteix en el Quantil-Quantil (QQ-plot) (Figura 16). Permet apreciar 
les distribucions a posteriori amb major detall. L’estimació de la moda del posteriori es 
pren com a referència en el gràfic (recta vermella y=x). També es representen la 
distribució mostral i les predictives. Fulla d’Excel  ``G_QQ´´.  
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Figura 11: Gràfic de probabilitat d’ocurrència en t anys. Exemple extret de l’anàlisi REMRO-
Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

Distribution of log10(return period)

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Size

lo
g1

0(
re

tu
rn

 p
er

io
d)

Quant0.05 Quant0.1 Quant0.25 Quant0.5 Quant0.75 Quant0.9 Quant0.95

 

Figura 12: Gràfic del logaritme del període de retorn per a cada altura d’ona. Exemple extret de 
l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 
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Figura 13: Gràfic de distribucions d’altura d’ona associades a una probabilitat de no excedència. 
Exemple extret de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 
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Figura 14: Gràfic de la distribució a posteriori del límit superior de l’altura d’ona. Exemple 
extret de l’anàlisi REMRO-Alicante inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 
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Figura 15: Gràfic Quantil-Probabilitat (QP-plot). Exemple extret de l’anàlisi REMRO-Alicante 
inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 
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Figura 16: Gràfic Quantil-Quantil (QQ-plot). Exemple extret de l’anàlisi REMRO-Alicante 
inclòs en Egozcue, J.J. i Tolosana, R. (2002). 

 

 

 


