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11. CONCLUSIONS 

Amb aquesta tesina s’han realitzat per primera vegada, mitjançant el programa BGPE, 
anàlisis extremals d’onatge a partir de dos tipus de dades diferents: les registrades per 
quatre boies de la xarxa XIOM i les simulades numèricament per nou nodes HIPOCAS 
equiespaciats al llarg del litoral català.  

Les dades HIPOCAS han presentat diverses problemàtiques en el transcurs de l’anàlisi.  

En primer lloc, degut a la gran extensió dels fitxers HIPOCAS, el programa BGPE no 
pot executar-se, i per això és necessari seleccionar un grup de dades determinat. Com 
que s’està analitzant el comportament de les tempestes en el litoral català i les més 
energètiques provenen majoritàriament de llevant, se seleccionen les dades d’aquest 
sector direccional per dur a terme l’anàlisi extremal. Això permet treballar amb menys 
tempestes independents, i per tant, executar correctament el BGPE per tots els nodes 
HIPOCAS.  

La selecció de les dades de llevant només és aplicable a la boia de Tortosa, que és la 
única boia direccional. Per les boies restants, al ser escalars, no es disposa de la direcció 
de procedència de l’onatge, i per tant, no es poden seleccionar directament els temporals 
de llevant. Això fa que s’hagi de buscar un mètode alternatiu per seleccionar-los, ja que 
per comparar correctament els resultats finals de les sèries HIPOCAS i de les boies 
s’han d’haver seleccionat el mateix grup de dades. S’opta per escollir una altura de 
tempesta de 200cm superior a la recomanada habitualment (150cm), de manera que 
només se seleccionin les dades de llevant, que solen ser les de major altura d’ona. A 
més, per reflectir que l’anàlisi se centra únicament en les tempestes de llevant, es 
consideren uns paràmetres del priori majors que els que caracteritzen una tempesta 
genèrica qualsevol.  

En segon lloc, els excessos dels nodes HIPOCAS s’ajusten a una Distribució 
Generalitzada de Pareto de suport infinit, i per tant, del domini d’atracció de Fréchet. 
Aquest comportament és contradictori amb el caràcter de l’onatge, que com tot fenomen 
natural, està limitat físicament.  

Es planteja aleshores aplicar una transformació logarítmica a les dades, ja que el 
logaritme, al ser una funció acotada, mostra un comportament similar al del fenomen 
natural que es vol analitzar. A més, l’escala logarítmica és adequada per representar 
dades positives que s’interpreten millor a una escala relativa que no pas absoluta, i 
també reflecteix el fet que un mar amb 0m d’altura d’ona és impossible. La 
transformació logarítmica de les dades resulta ser l’adequada, ja que aleshores els 
excessos de les dades HIPOCAS s’ajusten a una Distribució Generalitzada de Pareto en 
el  domini d’atracció de Weibull (suport limitat superiorment). 

Les dades mesurades per les boies pertanyen al domini d’atracció de Weibull sense 
necessitat de prendre logaritmes, però com que s’ha d’aplicar el mateix tractament per 
totes les dades, també es transformen a l’escala logarítmica. Amb aquesta nova escala, 
les dades de les boies incrementen la seva pertinença al domini d’atracció de Weibull, i 
per tant, els excessos s’adeqüen millor al comportament físic de l’onatge.  

Aquests resultats semblen indicar que per dades estrictament positives, que s’interpreten 
millor a una escala relativa i es corresponen a fenòmens naturals limitats físicament, 
prendre logaritmes pot ser una decisió que millora el comportament de les distribucions 
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d’excessos. Resultats semblants s’han obtingut per precipitacions intenses en la regió de 
València (Egozcue, J.J. et al., 2004).  

S’arriba per tant a la conclusió que les dades HIPOCAS presenten una limitació 
important respecte les instrumentals, i és el fet que si es consideren en escala natural,  
no contemplen el límit superior de l’onatge. Això podria ser producte de la simulació 
numèrica. 

El procés de refinació del priori mostra un comportament similar entre les dades 
instrumentals i les simulades numèricament. Per una banda 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. Per altra banda, 
la zona de Roses 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 i les 
distribucions GPD. Això significa que les dades presenten més dificultat per ajustar-se a 
possibles distribucions GPD que la resta de zones. Aquest comportament diferent es pot 
justificar a partir de les posicions de la boia i el node HIPOCAS. La boia de Roses està 
ubicada a l’interior de la badia i té la sèrie de dades esbiaixada per no tenir en compte 
els temporals de tramuntana, freqüents i molt energètics en la zona. El node HIPOCAS, 
en canvi, està situat a l’exterior de la badia i per tant està exposat als temporals de 
tramuntana, dels quals no es disposen de registres instrumentals.  

També es detecta que l’ajust dels mapes de densitat és més difícil d’assolir per les dades 
HIPOCAS que per les boies.  

Un cop obtinguts els resultats pels dos tipus de dades, es confirma l’elevat grau 
d’incertesa del model, ja que els quantils 0.1 i 0.9 de les corbes d’estimació de l’altura 
d’ona defineixen un interval de confiança ample. Gràcies al comportament assimptòtic 
de la Distribució Generalitzada de Pareto, el valor esperat de l’altura d’ona no 
s’incrementa excessivament per a períodes de retorn molt elevats. Els límits del interval 
de confiança augmenten amb el temps, però tot i així 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.  

De forma general, les corbes dels nodes HIPOCAS no s’ajusten a llarg termini (300 
anys) a la corba de la boia de referència més propera; en canvi, sí es detecta que els 
resultats són semblants si s’agrupen els nodes i les boies per zones del litoral català. 
D’aquesta manera, els resultats de l’anàlisi extremal mitjançant tècniques Bayessianes 
confirmen una correspondència explícita entre les dades instrumentals registrades per 
les boies i les simulades numèricament en el projecte HIPOCAS. Tot i així, es detecten 
alguns nodes amb resultats que difereixen dels de la zona on estan ubicats; aquestes 
diferències podrien justificar-se ja sigui perquè el node està ubicat mar endins o 
simplement perquè la simulació numèrica no proporciona uns resultats correctes. 

La influència de l’escala utilitzada (natural o logarítmica) i dels valors del priori 
(bàsicament l’altura de tempesta improbable) en les corbes finals no és molt important. 
Tot i que s’han estudiat les modificacions que comporten la variació d’aquests 
paràmetres en els resultats finals, es pot aprofundir més en aquest aspecte.   
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Aquesta tesina proposa una alternativa a la metodologia generalitzada d’anàlisi extremal 
de l’onatge, corresponent aquesta última a l’anàlisi anual de màxims basant en el model 
assimptòtic d’extrems o GEVD (Generalized Extreme Value Distribution). 
Habitualment, en aquest tipus d’anàlisi la distribució utilitzada se selecciona a priori, i 
la més comuna és del tipus I (Gumbel) de GEVD. Els avantatges d’aquesta distribució 
són que requereix poques decisions per part de l’usuari durant la posta en pràctica, i que 
permet treballar amb sèries temporals incompletes (Vela, J., 2005). El problema que 
presenten és que per períodes de temps elevats condueixen a resultats completament 
ficticis, i si a més la hipòtesi que la distribució és de tipus Gumbel és incorrecta, els 
errors comesos condueixen a una sobrestimació de l’altura d’ona, tot i que això 
afortunadament és desitjable des del punt de vista de la seguretat.  

La tècnica utilitzada en la tesina, del POT amb una distribució tipus GPD, té l’atractiu 
que per una sèrie temporal donada hi ha més punts seleccionats per l’anàlisi, amb 
l’avantatge addicional que els errors estàndard haurien de ser més baixos que per un 
anàlisi anual de màxims realitzat amb la mateixa mostra de dades. Malgrat això, es 
requereixen més decisions per part de l’usuari per poder executar aquest mètode amb 
èxit, com l’elecció apropiada de l’altura de tempesta, i en el cas de l’estimació 
Bayessiana de paràmetres, la selecció del llindar de referència mitjançant tècniques 
gràfiques i dels valors dels paràmetres del priori.  

Existeix abundant informació sobre el model assimptòtic d’extrems (GEVD) i el seu ús. 
En canvi, les tècniques Bayessianes d’estimació de paràmetres encara no tenen gaire 
difusió. A més, no hi ha precedents d’haver aplicat aquest tipus de tècniques a dades 
d’onatge del projecte HIPOCAS. Per això, aquesta tesina espera ser útil per estudis 
posteriors a partir d’aquest tipus de dades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


