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9.  ANÀLISI EXTREMAL DELS NODES HIPOCAS 

9.1. Refinació dels paràmetres del priori 

Com en el cas de les boies, primer es fa un anàlisi amb uns paràmetres del priori 
inicials, que després seran ajustats amb l’ajut dels tests de versemblança. Els paràmetres 
adoptats com a primera aproximació per a cadascun dels nodes HIPOCAS seran els 
corresponents als de la boia més propera.  

En les Taules 22, 23, 24 i 25 es mostren els llindars de referència estimats amb el 
mètode gràfic i l’evolució dels paràmetres del priori.  

Els gràfics d’excessos, mapes de densitat a priori i a posteriori, i tests de versemblança 
de tots els nodes HIPOCAS es poden consultar en els annexes (apartats 13.3.2 i 13.4.2) 

Arxiu BGPEcont.in Tortosa 1 Tortosa 2 2054044 2056046 2057048 

Llindar de referència (m) 2.4 2.4 2.4 2.4 
Tempesta improbable (m) 11 11 11 11 11 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
Tempesta característica (m) 3.5 3.5 3.4 3.6 3.5 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.35 0.35 0.35 0.3 
Tempesta assolida amb seguretat (m) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 
Tempesta preferida (m) 3 3 3.1 3 3.1 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.55 0.52 0.65 0.36 

Taula 22: Paràmetres del priori  originals i refinats de la boia de Tortosa i dels nodes HIPOCAS 
més propers, a partir de dades en escala logarítmica. 

Arxiu BGPEcont.in Llobregat 1 Llobregat 2 2060049 2065049 2067051 

Llindar de referència (m) 2.3 2.2 2.5 2.2 
Tempesta improbable (m) 10 10.2 10 10 10 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
Tempesta característica (m) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.25 0.3 0.35 0.3 
Tempesta assolida amb seguretat (m) 6 6 6 6.3 6 
Tempesta preferida (m) 3 3 3.1 2.8 2.8 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.5 0.3 0.75 0.55 

Taula 23: Paràmetres del priori  originals i refinats de la boia de Llobregat i dels nodes 
HIPOCAS més propers, a partir de dades en escala logarítmica. 
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Arxiu BGPEcont.in Blanes 1 Blanes 2 2071053 2073054 

Llindar de referència (m) 2.2 2.3 2.4 

Tempesta  improbable (m) 10 10 10.5 10 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
Tempesta característica (m) 3.5 3.5 3.5 3.5 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.3 0.3 0.3 
Tempesta assolida amb seguretat (m) 6 6 6 6 

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

Taula 24: Paràmetres del priori originals i refinats de la boia de Blanes i dels nodes HIPOCAS 
més propers, a partir de dades en escala logarítmica. 

Arxiu BGPEcont.in Roses 1 Roses 2 2075057 

Llindar de referència (m) 2.4 2.85 
Tempesta improbable (m) 11 11 15 
Probabilitat d'excedència 0.00001 0.00001 0.00001 
Tempesta característica (m) 3.5 4.5 4.5 
Probabilitat d'excedència 0.3 0.28 0.35 
Tempesta assolida amb seguretat (m) 6.5 6.5 7 
Tempesta preferida (m) 3 3.5 3.5 
Probabilitat d'excedència 0.5 0.44 0.7 

Taula 25: Paràmetres del priori originals i refinats de la boia de Roses i del node HIPOCAS més 
proper, a partir de dades en escala logarítmica. 

Els resultats anteriors verifiquen que la selecció dels paràmetres inicials del priori ha 
estat l’adequada, ja que tant les boies com els nodes HIPOCAS s’hi ajusten 
correctament i només ha estat necessari modificar lleugerament alguns valors. L’únic 
cas on s’han hagut de modificar els valors de forma significativa ha estat el node de la 
regió de Roses, tal i com es comenta més endavant.  

Per altra banda, l’ajust dels mapes de densitat ha estat més difícil d’aconseguir que en el 
cas de les boies. Tot i així, i de forma anàloga a les boies de referència, l’ajust dels 
nodes associats a Tortosa, Llobregat i Blanes ha sigut menys problemàtic que el de 
Roses.    

A continuació es comenta el comportament de cadascun dels nodes HIPOCAS i els 
problemes que hagin pogut presentar. Se separen en dos grups, per un cantó els 
corresponents a les boies de Tortosa, Llobregat i Blanes, i per l’altra, el node de la regió 
de Roses. 
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a) Nodes associats a les boies de Tortosa, Llobregat i Blanes.  

Els nodes que no presenten cap comportament inadequat i ofereixen un bon ajust amb 
les dades disponibles són:  

- SIMAR_CAL_2054044 

- SIMAR_CAL_2057048 

- SIMAR_CAL_2060049 

- SIMAR_CAL_2071053 

En la Figura 38 es presenten els resultats gràfics pel node SIMAR_CAL_2057048 
després de refinar els valors del priori. S’observa com les distribucions més probables 
dels mapes de densitat (zones de color vermell a gris) coincideixen plenament amb la 
zona de màxima versemblança dels tests d’ajust.   

 

 

Figura 38: 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, del node SIMAR_CAL_2057048. Dades en escala logarítmica. 

En canvi, pels nodes restants s’han detectat problemes en el mapa de densitat a 
posteriori i en l’ajust d’aquest amb el priori. Aquests nodes són: 

- SIMAR_CAL_2056046 

- SIMAR_CAL_2065049 

- SIMAR_CAL_2067051 



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

 
68 

- SIMAR_CAL_2073054 

El node SIMAR_CAL_2056046 presenta el posteriori fortament limitat per la frontera 
vermella associada a la tempesta improbable. En la Figura 39 es mostren els resultats 
gràfics per aquest node. 

Per poder corregir aquesta limitació s’hauria d’augmentar l’altura de tempesta 
improbable fins a tal punt que no es reflectiria la informació a priori que es té del clima 
marítim de la zona. Aquest és l’exemple d’un cas en el què no s’ha de caure en l’error 
de modificar els paràmetres del priori fins a tal punt que s’allunyin desmesuradament 
dels valors inicials.  

Per altra part, en el node SIMAR_CAL_2067051 les zones més probables del priori i 
del posteriori estan allunyades, i no s’ha pogut trobar cap combinació dels paràmetres 
del priori que pugui acostar-les més. Això significa que és difícil trobar uns valors del 
priori que reflecteixin correctament el comportament seguit per les dades simulades. Els 
resultats gràfics es mostren en la Figura 40.  

Els dos nodes restants, SIMAR_CAL_2065049 i SIMAR_CAL_2073054 presenten les 
dues problemàtiques descrites: posteriori limitat i modes del posteriori i priori 
allunyades. Les Figures 41 i 42 mostren els resultats gràfics pels dos nodes.   
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Figura 39: 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, del node SIMAR_CAL_2056046. Dades en escala logarítmica. 

 

 

Figura 40: 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, del node SIMAR_CAL_2067051. Dades en escala logarítmica. 
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Figura 41: 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, del node SIMAR_CAL_2065049. Dades en escala logarítmica. 

 

 

Figura 42: 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, del node SIMAR_CAL_2073054. Dades en escala logarítmica. 
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b) Node associat a la boia de Roses : SIMAR_CAL_2075057 

El node ubicat en la regió de Roses mostra un comportament molt similar al de la boia 
de Roses.  

Fent córrer el programa amb el paràmetres inicials del priori, s’obté que les zones de 
màxima versemblança cauen lluny de la moda del priori i del posteriori. Això fa que, de 
forma anàloga a la boia de Roses, s’hagin hagut de modificar de forma significativa els 
paràmetres inicials del priori fins a valors anàlegs als paràmetres refinats de la boia de 
Roses. L’únic paràmetre que no adopta valors semblants per la boia i el node és l’altura 
de tempesta improbable, que és de 15m pel node HIPOCAS i de 11m per la boia. 
Aquest comportament es justifica si es té en compte que el node HIPOCAS està situat 
fora la badia de Roses, ubicació exposada als temporals de tramuntana (freqüents i molt 
energètics en la zona) i de la qual no es disposa de registres instrumentals.    

Per altra banda, les zones de màxima versemblança dels tests mostren una probabilitat 
d’ajust menor que la major part dels nodes HIPOCAS, situació que també succeïa amb 
la boia de Roses. Únicament el node SIMAR_CAL_2060049, i en menor mesura el 
SIMAR_CAL_2054044, mostren un ajust similar. Això significa que les dades 
presenten més dificultats per ajustar-se a possibles distribucions GPD que la resta de 
nodes. Aquest és un problema degut a les dades simulades, ja que els tests de 
versemblança no depenen del priori sinó de les dades.  

Així, es fa palès que els resultats del node SIMAR_CAL_2075057 també reflecteixen 
un comportament diferent al de la resta dels nodes. Això es podria justificar, com s’ha 
fet referència anteriorment, per la seva ubicació fora la badia de Roses, una zona 
exposada als forts temporals de Tramuntana de la qual encara no es disposa de registres 
instrumentals. Les Figures 43 i 44 mostren els resultats gràfics pels paràmetres del 
priori inicials i refinats.  

Finalment, després de refinar els prioris de les boies i dels nodes HIPOCAS, es 
confirma una correspondència entre el comportament de les dades instrumentals i les 
simulades numèricament. Per un cantó es tenen les zones de Tortosa, Llobregat i 
Blanes, on només és necessari canviar lleugerament els valors inicials del priori i 
s’obtenen uns ajustos raonablement bons a les dades. La zona de Roses, en canvi, és la 
més problemàtica, ja que els valors inicials del priori s’han de modificar de forma 
significativa i s’obtenen uns ajustos no tan bons entre les dades disponibles i les 
possibles distribucions GPD que les puguin representar.  

El comportament peculiar tant de la boia com del node HIPOCAS ubicats en la zona de 
Roses es pot justificar si es tenen en compte les seves ubicacions, a l’interior i a 
l’exterior de la badia respectivament.   
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Figura 43: 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, del node SIMAR_CAL_2075057. Dades en escala logarítmica. 

 

 

Figura 44: 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, del node SIMAR_CAL_2075057. Dades en escala logarítmica. 
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9.2. Resultats 

Utilitzant el programa BGPESAssistant, i a partir dels paràmetres refinats, s’obtenen els 
gràfics de període de retorn per a cada altura d’ona. Anàlogament a com s’ha fet per les 
boies, es representen els quantils 0.1, 0.5 i 0.9 per a cadascun dels nodes, representant  
l’altura d’ona i el període de retorn en escala natural per facilitar la interpretació dels 
gràfics. S’ha de tenir present però, que l’anàlisi extremal s’ha efectuat a partir de les 
dades en escala logarítmica.   

La Figura 45 mostra els tres quantils pel node SIMAR_CAL_2054044; els gràfics dels 
nodes restants s’han inclòs en el annexes (apartat 13.5.2). 
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Figura 45: Estimació de l’altura d’ona (quantils 0.1, 0.5 i 0.9)  del node 
SIMAR_CAL_2054044,  a partir de dades en escala logarítmica 

Els gràfics resultants mostren un comportament anàleg al de les boies. Per una banda el 
valor esperat de l’altura d’ona no s’incrementa excessivament per a períodes de temps 
molt elevats, adequant-se així al comportament assimptòtic de la GPD, i per l’altra, els 
límits del interval de confiança (definit pels quantils 0.1 i 0.9) augmenten amb el temps, 
però es mantenen dintre d’uns límits raonables.  

Tot i que els fitxers HIPOCAS contenen més dades que els de les boies i s’estenen 
sobre un horitzó temporal major, això no es tradueix en un augment de la confiança dels 
resultats obtinguts. En efecte, els intervals de confiança limitats pels quantils 0.1 i 0.9 
de les corbes són similars pels dos tipus de dades.  

La Figura 46 mostra el quantil 0.5 de tots els nodes, així com també de les quatre boies 
analitzades. Així es pot comparar el comportament general seguit pels dos tipus de 
dades.  
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Figura 46: Estimació de l’altura d’ona (quantil 0.5) de les boies de la xarxa XIOM (superior) i 

dels nodes HIPOCAS analitzats (inferior), a partir de dades en escala logarítmica.  

De la figura anterior se’n poden extreure dues observacions: 

- La primera, que el node de la regió de Roses (SIMAR_CAL_2075057) adopta 
un creixement progressiu anàleg al dels demés nodes, a diferència del què 
succeeix amb la boia de Roses, on s’observa un creixement molt ràpid i brusc 
en els primer anys.  

- La segona, que a llarg termini, el rang de valors d’altura d’ona de les corbes és 
més ampli pels nodes HIPOCAS que per les boies. Si es considera un període 
de retorn de 300 anys, els quantils 0.5 de les boies varien entre els 6 i els 7.5m 
aproximadament, mentre que pels nodes HIPOCAS ho fan entre els 5 i els 
10m. 

Tot i així, en el capítol 10 les corbes extremes es justifiquen degudament, de 
manera que si no es tenen en compte, les corbes de les boies i dels nodes 
restants a llarg termini (300 anys) queden aproximadament dintre del mateix 
interval, tal i com es veu a la part final de l’apartat 10.5 
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En l’apartat 8.2 s’ha verificat que les corbes de les boies són sensibles a l’altura de 
tempesta improbable i a l’escala de les dades (natural o logarítmica). A continuació es 
comprova si, modificant els paràmetres anteriors, les corbes dels nodes HIPOCAS 
segueixen un comportament similar.  

Si s’augmenta l’altura de tempesta improbable, la corba es desplaça en sentit ascendent, 
i es reprodueix per tant el mateix comportament seguit per les boies. Això s’observa en 
la Figura 47, que representa la corba del node SIMAR_CAL_2071053 considerant 
diferents altures d’ona improbable i mantenint la resta de paràmetres del priori 
pràcticament iguals. Amb les noves combinacions dels paràmetres del priori s’ha 
d’assegurar un bon ajust entre les dades i les distribucions GPD. Pels demés nodes 
s’obtenen comportaments similars.  
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Figura 47: Estimació de l’altura d’ona (quantil 0.5) del node SIMAR_CAL_2071053, a partir de 
dades en escala logarítmica i per diferents altures de tempesta improbable.                                                                                        

Si es consideren les dades HIPOCAS en escala natural en comptes de logarítmica, les 
corbes adopten valors menors per qualsevol període de temps. En aquest sentit no es 
reprodueix el comportament de les corbes de les boies, on es detectava que quan 
l’escala era natural, la corba adoptava valors majors a partir d’un període de retorn 
elevat.  

La Figura 48 mostra les corbes del node SIMAR_CAL_2071053 considerant les dades 
en escala logarítmica i natural. Els paràmetres del priori refinats per les dues escales 
adopten valors semblants.   

 



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

 
76 

SIMAR_CAL_2071053

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

0 50 100 150 200 250 300

Període de retorn (anys)

A
ltu

ur
a 

d'
on

a 
(m

)

escala log escala natural

 

Figura 48: Estimació de l’altura d’ona (quantil 0.5) del node SIMAR_CAL_2071053, a partir de 
dades en escala natural i logarítmica.   

 

 

 

 

 

 


