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8. ANÀLISI EXTREMAL DE LES BOIES DE LA XARXA XIOM 

8.1. Refinació dels paràmetres del priori 

En aquest capítol es mostra el procediment per refinar o ajustar els paràmetres del 
priori. En primer lloc s’explicarà com s’ha procedit per a un cas en particular (boia de 
Llobregat), i posteriorment es resumiran els llindars de referència i els paràmetres 
refinats per les quatre boies analitzades.  

8.1.1. Procediment  aplicat a la boia de Llobregat 

Primer de tot es depuren els errors dels fitxers de dades segons els criteris [14] i [15], i 
s’extreuen els màxims o tempestes independents amb el programa AnaTorbo amb una 
altura de tempesta de 200cm. Posteriorment es passen els màxims a escala logarítmica i 
s’introdueixen en l’arxiu de dades BGPEdata.in, formatejat segons les indicacions de 
l’apartat 5.2.  

El següent pas és escollir el llindar de referència adequat. S’utilitza el mètode gràfic 
detallat en l’apartat 5.5. Tot i que aquest mètode pot semblar a simple vista poc precís, i 
tenint en compte que la sensibilitat teòrica del model al llindar de referència pot portar a 
pensar que es tracta d’una elecció massa arriscada, és un mètode usat i validat 
freqüentment (Embrechts, P. et al., 1997). A més, els mapes de densitat i tests de 
versemblança permeten verificar el valor escollit.  

A partir del gràfic d’excessos de la boia de Llobregat (Figura 27), s’obté un llindar de 
referència de 2.3m. És un valor suficientment baix, de manera que es tenen en compte 
un nombre elevat de registres (number sampled excesses), aproximadament uns 60.   
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Figura 27: Gràfic d’excessos de la boia de Llobregat, considerant  una altura de tempesta de 
200cm. Dades en escala logarítmica. 
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A continuació és necessari escollir uns valors dels paràmetres del priori que s’adeqüin al 
coneixement del clima d’onatge en les proximitats de la boia. Han sigut de gran ajuda 
l’informe de clima mig proporcionat pel LIM (Gómez, J. et al., 2008) i estudis 
precedents de clima extremal amb tècniques Bayessianes  (Willems, K., 2004-05) (Vela, 
J., 2005), referents tots ells a les boies de la xarxa XIOM. 

S’ha de tenir en compte que el fet que s’hagin de seleccionar únicament les dades 
HIPOCAS de llevant, fa que aquesta selecció s’hagi d’aplicar també a les boies. Com 
que tres de les quatre boies analitzades són escalars, i no disposen per tant de la direcció 
de procedència de l’onatge, els temporals de llevant no poden ser seleccionats 
directament, i caldrà adoptar mesures alternatives. Com s’ha vist en l’apartat 7.2.3, s’ha 
optat per augmentar l’altura de tempesta fins a 200cm per seleccionar només les 
tempestes de major intensitat, i per tant, procedents amb tota probabilitat de llevant. 
L’altra mesura consisteix en considerar uns valors dels paràmetres del priori (altures 
d’ona) majors que els referents a les tempestes provinents de totes les direccions. Així, 
es reflecteix en el priori que l’anàlisi extremal se centra en les tempestes de llevant.  

Tenint en compte les consideracions anteriors, els valors que s’estimen en un primer  
moment pels paràmetres del priori (files 9, 10, 11 i 12 de l’arxiu de control) es 
reflecteixen en la columna Llobregat 1 de la Taula 17. Els mapes de densitat i tests 
d’ajust que s’obtenen amb ells es mostren en la Figura 28.  

Arxiu BGPEcont.in Llobregat 1 Llobregat 2 

Tempesta improbable (m) 10 10.2 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 

Tempesta característica (m) 3.5 3.5 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.25 
Tempesta assolida amb seguretat (m) 6 6 
Tempesta preferida (m) 3 3 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.5 

Taula 17: Paràmetres del priori de la boia de Llobregat en la primera aproximació (Llobregat 1) 
i després de refinar-los (Llobregat 2), a partir de dades en escala logarítmica.  
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Figura 28: Mapes de densitat a priori (superior esquerra) i a posteriori (superior dret), tests de 
Kolmogorov-Smirnov (inferior esquerra) i Multinomial (inferior dret), corresponents als 

paràmetres del priori inicials, de la boia de Llobregat.  Dades en escala logarítmica. 

L’objectiu de la refinació dels paràmetres del priori és aconseguir que les modes del 
priori i del posteriori (zones de color vermell a gris) estiguin el més a prop possible, i 
quedin situades en la zona de màxima versemblança dels tests de Kolmogorov-Smirnov 
i Multinomial.  Això significa que els excessos poden ser representats correctament per 
distribucions GPD de paràmetres ξ  i β  corresponents a les zones de màxima 
versemblança dels tests.  

Pel cas de la boia de Llobregat, la Figura 28 mostra que les distribucions més probables 
del posteriori (zones de color vermell a gris) es corresponen amb un bon ajust en els 
tests de Kolmogorov-Smirnov i Multinomial, però estan allunyades de la moda del 
priori.  

Per tant serà necessari ajustar els paràmetres del priori. Es disminueix la probabilitat 
d’excedència de la tempesta característica (línia verda), amb la qual cosa s’aconsegueix 
que les distribucions més probables del priori baixin. També s’incrementa l’altura de la 
tempesta improbable (línia vermella), de manera que la moda del priori es desplaci cap 
a la dreta i se situï aproximadament en la mateixa situació que la moda del posteriori. El 
resultats gràfics després d’executar el BGPE amb els paràmetres refinats es mostren en 
la Figura 29.  

Aquests petits canvis milloren els resultats dels mapes de densitat sense allunyar-se 
massa dels valors inicials del priori, la qual cosa representa el procediment desitjable en 
l’ús del programa BGPE.  
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Figura 29: Mapes de densitat a priori (superior esquerra) i a posteriori (superior dret), tests de 
Kolmogorov-Smirnov (inferior esquerra) i Multinomial (inferior dret), corresponents als 

paràmetres del priori refinats, de la boia de Llobregat. Dades en escala logarítmica. 

8.1.2. Paràmetres refinats per totes les boies 

Aplicant el procediment descrit per la boia de Llobregat, es procedeix a ajustar els 
prioris de les demés boies. Els llindars de referència estimats amb el mètode gràfic per 
les quatre boies es mostren en la Taula 18, metre que els paràmetres del priori originals 
(columna 1) i refinats (columna 2) apareixen en les Taules 19 i 20. Els gràfics 
d’excessos, mapes de densitat a priori i posteriori i tests de versemblança de les quatre 
boies, es poden consultar en els annexes (apartats 13.3.1 i 13.4.1). 

Boia 
Llindar de 

referència (m) 
Tortosa 2.4 

Llobregat 2.3 

Blanes 2.2 
Roses 2.4 

Taula 18: Llindars de referència de les 4 boies de la xarxa XIOM estudiades, a partir de dades 
en escala logarítmica. 
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Arxiu BGPEcont.in Tortosa 1 Tortosa 2 Llobregat 1 Llobregat 2 

Tempesta improbable (m) 11 11 10 10.2 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

Temporal característic (m) 3.5 3.5 3.5 3.5 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.35 0.3 0.25 
Tempesta assolida amb seguretat (m)  6.5 6.5 6 6 
Tempesta preferida (m) 3 3 3 3 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.55 0.5 0.5 

Taula 19: Paràmetres del priori originals (columna 1) i refinats (columna 2) de les boies de 
Tortosa i Llobregat, a partir de dades en escala logarítmica. 

Arxiu BGPEcont.in Blanes 1 Blanes 2 Roses 1 Roses 2 
Tempesta improbable (m)  10 10 11 11 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
Temporal característic (m)  3.5 3.5 3.5 4.5 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.3 0.3 0.28 

Tempesta assolida amb seguretat (m) 6 6 6.5 6.5 

Tempesta preferida (m)  3 3 3 3.5 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.51 0.5 0.44 

Taula 20: Paràmetres del priori originals (columna 1) i refinats (columna 2) de les boies de 
Blanes i Roses, a partir de dades en escala logarítmica. 

Dels resultats obtinguts s’observa en primer lloc que per les boies de Tortosa, Llobregat 
i Blanes quasi bé no fa falta modificar el priori inicial. Aquest comportament es veu 
reflectit gràficament en la Figura 28 pel cas de Llobregat; es veu com amb la primera 
aproximació dels paràmetres, el posteriori cau dintre de la zona de màxima 
versemblança dels dos tests. Això significa que el coneixement a priori d’aquestes zones 
s’ajusta al comportament seguit per les dades HIPOCAS.  

En canvi, per la boia de Roses s’han de canviar alguns paràmetres del priori de forma 
significativa. Això és degut a què les zones de màxima versemblança dels tests cauen 
lluny de la moda del priori i del posteriori. Per observar de forma gràfica aquest 
comportament, en les Figures 30 i 31 es representen els resultats gràfics per la boia de 
Roses, corresponents als paràmetres del priori inicials i refinats respectivament.  

Els tests de Kolmogorov-Smirnov i Multinomial mostren, per les quatre boies, un bon 
ajust amb les dades disponibles. Tot i així, es detecta que per la boia de Roses les zones 
de màxima versemblança dels tests mostren una probabilitat d’ajust menor que les 
demés boies. Per tant, les dades mostren més dificultats per ajustar-se a possibles 
distribucions GPD que la resta de boies. En la Figura 32 es comparen els tests de 
Kolmogorov-Smirnov de les quatre boies analitzades. 

El comportament diferent de la boia de Roses pot ser degut a què està situada a l’interior 
de la badia de Roses, i per tant, protegida dels temporals de tramuntana, que solen ser 
molt freqüents i forts en la zona (Andreoli. A., 2005) (Vela, J., 2005). Al no tenir en 
compte aquests temporals, la sèrie de dades resulta esbiaixada i això fa que el seu 
comportament sigui diferent al de les boies restants.  
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Figura 30: Mapes de densitat a priori (superior esquerra) i a posteriori (superior dret), tests de 
Kolmogorov-Smirnov (inferior esquerra) i Multinomial (inferior dret), corresponents als 

paràmetres del priori inicials, de la boia de Roses. Dades en escala logarítmica. 

 

 

Figura 31: Mapes de densitat a priori (superior esquerra) i a posteriori (superior dret), tests de 
Kolmogorov-Smirnov (inferior esquerra) i Multinomial (inferior dret), corresponents als 

paràmetres del priori refinats, de la boia de Roses. Dades en escala logarítmica. 



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

 
59 

 

 

Figura 32: Tests de Kolmogorov-Smirnov de les quatre boies analitzades: Tortosa (superior 
esquerra), Llobregat (superior dret), Blanes (inferior esquerra) i Roses (inferior dret). Dades en 

escala logarítmica. 
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8.2. Resultats 

Una vegada trobats els paràmetres satisfactoris que ajusten al màxim les distribucions a 
priori i a posteriori amb els tests de versemblança, però que es mantenen pròxims als 
valors extrets de la informació a priori sobre l’onatge, es procedeix a executar el 
BGPEAssistant. Aquest programa proporciona els descriptors de perillositat amb els 
corresponents gràfics explicats en l’apartat 5.7.  

Dels diferents resultats que s’obtenen amb aquest programa, només es farà referència al 
període de retorn per cada altura d’ona, que és un dels més utilitzats en el camp de 
l’enginyeria marítima (Egozcue, J.J. et al., 2005 b).  

Per comparar les diferents boies i sèries HIPOCAS s’escull el quantil 0.5 (mitjana de la 
distribució), i es representen també els quantils 0.1 i 0.9 (interval de confiança del 80%) 
per estimar la incertesa del model. Per interpretar més fàcilment els resultats, l’altura 
d’ona i el període de retorn es representen en escala natural; s’ha de tenir en compte 
però, que tot l’anàlisi extremal s’ha efectuat amb les dades en escala logarítmica.  

La Figura 33 mostra els tres quantils per la boia de Tortosa; els resultats de les demés 
boies es mostren en el annexes (apartat 13.5.1). Gràcies al comportament assimptòtic de 
la distribució generalitzada de Pareto (GPD), el valor esperat de l’altura d’ona no 
s’incrementa excessivament per a períodes de retorn molt elevats (Vela, J., 2005). Els 
límits del interval de confiança augmenten amb el temps, confirmant així la incertesa de 
l’estimació, però tot i així es mantenen dintre d’uns límits raonables.  
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Figura 33: Estimació de l’altura d’ona (quantils 0.1, 0.5 i 0.9) de la boia de Tortosa, a partir de 
dades en escala logarítmica.  
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Per comparar els resultats de les diferents boies es representa el quantil 0.5 de 
cadascuna d’elles en la Figura 34. D’aquesta manera es reflecteixen els comportaments 
de clima extremal de les diferents regions del litoral català.  
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Figura 34: Estimació de l’altura d’ona (quantils 0.1, 0.5 i 0.9) de les quatre boies de la xarxa 
XIOM analitzades, a partir de dades en escala logarítmica 

S’observa que per la boia de Roses la corba creix de forma molt  ràpida i brusca en els 
primers anys, a diferència de la resta de boies, que mostren un creixement més 
progressiu. Així doncs, l’estimació de l’altura d’ona sembla que també reflecteix el 
comportament diferent de l’onatge en la zona de Roses. Per determinar la causa 
d’aquest comportament s’han dut a terme les següents actuacions.  

a) Modificació dels paràmetres del priori 

Es modifiquen els paràmetres refinats del priori i s’obtenen les corbes d’estimació 
d’altura d’ona corresponents. Tot i que no es pot solucionar el creixement inicial sobtat 
de Roses, sí que es detecta que les corbes són sensibles a l’altura de la tempesta 
improbable. Com més alt és el seu valor, més es desplaça la corba en sentit ascendent.  

Aquest comportament es reflecteix en la Figura 35, que representen les corbes de Roses 
i Blanes considerant diferents altures d’ona improbable; els paràmetres restants del 
priori es mantenen pràcticament iguals. S’ha de garantir en tot moment que amb les 
noves combinacions del priori, s’obtingui un bon ajust entre les dades i les distribucions 
GPD.    

Si es varien altres paràmetres del priori no es detecten canvis significatius en les corbes. 
La Figura 36 mostra, pel cas de Llobregat, les corbes corresponents a dues 
combinacions del priori (Llobregat 2 i Llobregat 3) recollides en la Taula 21. L’altura 
de tempesta improbable és pràcticament la mateixa, mentre que els demés paràmetres es 
modifiquen de forma significativa. S’observa que les dues corbes són pràcticament 
idèntiques.  
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Figura 35: Estimació de l’altura d’ona (quantil 0.5) de les boies de Roses (superior) i de Blanes 
(inferior), a partir de dades en escala logarítmica i per diferents altures de tempesta improbable.                                                                           
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LLOBREGAT
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Figura 36: Estimació de l’altura d’ona de la boia de Llobregat (quantil 0.5), a partir de dades en 
escala logarítmica i per dues combinacions diferents de paràmetres del priori (definits en la 

Taula 21).  

Arxiu BGPEcont.in Llobregat 2 Llobregat 3 

Tempesta improbable (m) 10.2 10 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 

Tempesta característica (m) 3.5 3 
Probabilitat d'excedència 0.25 0.4 
Tempesta assolida amb seguretat (m) 6 6 
Tempesta preferida (m) 3 2.6 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.7 

Taula 21: Combinacions de paràmetres del priori de la boia de Llobregat, per estudiar els seus 
efectes en les corbes d’estimació d’altura d’ona, a partir de dades en escala logarítmica. 

b) Dades en escala natural 

Els gràfics anteriors s’han obtingut a partir de dades en escala logarítmica. Si en 
comptes d’això es consideren en escala natural, s’obtenen els següents resultats.  

- El creixement de la corba de Roses és més progressiu, i per tant, s’adequa al 
comportament de les demés boies. En les boies restants també s’observa un 
creixement més suau.  

- Es detecta que la corba adopta altures més grans que les obtingudes amb escala 
logarítmica, a partir d’un període de retorn determinat en funció de la boia 
analitzada.  

La Figura 37 ensenya els resultats per les boies de Roses i Blanes, on s’observen les 
apreciacions anteriors. Els paràmetres del priori refinats per les dues escales adopten 
valors semblants.   
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Figura 37: Estimació de l’altura d’ona (quantil 0.5) de les boies de Roses (superior) i Blanes 
(inferior), a partir de dades en escala natural i logarítmica. 

Per tant, es verifica que si l’escala de les dades és logarítmica, les corbes d’estimació de 
l’altura d’ona es modifiquen lleugerament.   

En aquest sentit, s’han obtingut resultats semblants per precipitacions intenses en la 
regió de València (Egozcue, J.J. et al., 2005 b). En aquest últim cas però, les corbes 
corresponents a les escales natural i logarítmica difereixen de forma significativa, i això 
porta finalment a què els resultats basats en logaritmes són millors. En el cas de les 
boies, al no ser les diferències significatives, no es pot determinar quins dels dos 
resultats és preferible a llarg termini.   

 


