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V.-L’ENTORN ARCVIEW 

 

V.1.-L’ARCVIEW, UN SIG VECTORIAL MULTISISTEMA 

 

V.1.1.- INTRODUCCIÓ A L’ARCVIEW 

 

 

 ArcView és un SIG de gran potència i fàcil utilització capaç de visualitzar, 

explorar, consultar i analitzar dades espacials. Ha estat realitzat per l’empresa 

americana ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) amb base a 

Califòrnia, la mateixa gent que va fabricar l’ARC-INFO, un dels sistemes d’informació 

geogràfica més emprats arreu del món, i amb el qual l’ArcView és perfectament 

compatible. Pot treballar en diversos entorns operatius com ara Microsoft 

WindowsTM, Apple Macintosh, o UNIX, cosa que li confereix una gran 

versatilitat. 

 

 El SIG ArcView pot ser emprat per qualsevol que desitgi treballar amb  dades 

espacials, només són necessàries unes nocions Windows i una mica d’entrenament. Una 

característica clau és la facilitat en la introducció de les dades tabulars, com per 

exemple fitxers tipus dBASE i d’altres procedents de servidors de bases de dades, 

associades als elements vectorials que es visualitzen. 

 

Què pot fer l’ArcView? 

 La següent és una relació de les tasques clau que es poden dur a terme: 

 

• Visualitzar dades ARC/INFO, ArcStorm i ArcCAD. 

• Visualitzar fitxers d’AUTOCAD i convertir-los a fitxers de formes per a la seva 

manipulació. 

• Visualitzar dades tabulars en una vista. 

• Importar dades tabulars i afegir-les a les existents per tal de visualitzar-les 

geogràficament. 

• Utilitzar SQL per tal de recuperar registres d’una base de dades i visualitzar-les. 

• Geocodificar taules d’adreces i visualitzar-les. 
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• Localitzar atributs de qualsevol element geogràfic. 

• Classificar els elements amb diferents símbols d’acord als seus atributs. 

• Seleccionar elements a partir dels seus atributs. 

• Seleccionar elements en base a la seva proximitat a altres elements. 

• Trobar localitzacions on certs elements coincideixen. 

• Resumir i generar estadístiques basades en els atributs dels elements geogràfics. 

• Crear gràfics. 

• Confeccionar mapes i imprimir-los. 

• Exportar mapes, vistes, gràfics o taules, per al seu ús en altres aplicacions. 

• Personalitzar l’ArcView amb l’AVENUE d’acord amb les necessitats de l’usuari. 

• Crear aplicacions personalitzades per a la seva distribució. 

 

La interfase d’usuari en l’ArcView 

 

 A l’ArcView es treballa amb vistes, taules, gràfics, mapes i guions, tots ells 

emmagatzemats en un fitxer anomenat projecte. Es treballa en un sol projecte a la 

vegada, que permet agrupar tots els components necessaris per completar una tasca o 

aplicació. 

 

 La finestra “ArcView” és la finestra en la qual aquest s’executa, i serveix de 

marc per a totes les operacions (v. Figura núm. 30). Quan es crea un nou projecte o 

s’obre un d’existent, la finestra de projecte apareix dins de la del ArcView, contenint 

una llista amb tots els components del projecte i permetent la seva manipulació. Quan 

un d’aquests components és obert, queda visualitzat dins de la seva pròpia finestra. Es 

pot tenir qualsevol número de finestres obertes, però només una activa al mateix temps. 

Aquesta finestra activa és amb la que es treballa en cada moment, i l’interfase del 

programa variarà segons la classe a la qual pertanyi. Per exemple, quan estigui activa 

una finestra de projecte, apareixeran els controls per treballar amb projectes, i quan la 

finestra activa sigui una vista, els controls per treballar amb vistes. 

 

 Existeixen tres menes de controls: menús, botons i eines. La barra de menús 

apareix en la part superior, i els seus menús es despleguen per a ésser emprats amb 

ratolí o amb teclat. La barra de botons immediatament a sota de l’anterior proporciona 
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un accés més ràpid a diverses operacions com zooms, peticions d’ajuda, operacions amb 

fitxers, visualització de la taula associada al tema actiu, etc. Mentre que les eines de 

l’última barra són conceptualment diferents: escollint-ne una el cursor canvia per tal de 

reflectir l’eina, que s’aplica “clickejant” sobre una zona de la finestra activa, per 

exemple per a seleccionar un element o demanar-ne  informació. 

 

 
Figura núm. 30 : Interfase d’usuari de l’ArcView amb un projecte obert. 

 

 Una vista és un mapa interactiu que permet de visualitzar, explorar, consultar i 

analitzar les dades geogràfiques, i es constitueix per tant en la finestra més emprada. 

Una vista és realment una col·lecció de temes. Un tema representa un grup diferenciat 

d’elements geogràfics amb una determinada font de dades. Per exemple una vista 

representant un país, pot tenir un tema que representi les principals ciutats (tema de 

punts), un altre que en representi les carreteres (tema de polilínies), un altre les 

divisions territorials (tema poligonal), etc., o també pot ser una imatge digital qualsevol. 
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V.1.2-UNA APLICACIÓ A GUST DE L’USUARI GRÀCIES AL LLENGUATGE 

AVENUE 

 

 

 L’ArcView proporciona la possibilitat de personalitzar la seva interfase en un 

entorn fàcilment utilitzable, la finestra de diàleg de personalització, amb el que es pot 

controlar l’aspecte de l’aplicació, per defecte o particularment per a un projecte, afegint 

(o eliminant) nous botons, menús o eines, associar-los a guions programats per l’usuari i 

preparar tot una aplicació per a la seva distribució. 

 

 Aquest guions són “macros” escrites en llenguatge AVENUE, el llenguatge amb 

que l’ArcView està programat i amb el que és possible personalitzar gairebé qualsevol 

aspecte del programa, des d’automatitzar tasques o afegir noves capacitats fins a 

construir aplicacions completes. En certa manera es pot pensar en l’ArcView com una 

col·lecció de guions o “scripts” (als que també es pot accedir), de forma que una altra 

possibilitat consisteix en modificar lleugerament aquests guions propis del sistema per 

tal d’assolir els resultats desitjats. 

 

 
Figura núm. 31 : Finestra de diàleg de personalització (Customize dialog box). 
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 Es pot crear un guió per a emprar-lo en l’ArcView, ja sigui en el seu propi 

editor, el Script Editor, o bé en un editor de text qualsevol. En aquest últim cas, només 

cal la seva exportació cap al Script Editor del projecte actual per tal de compilar-lo, 

depurar-lo i executar-lo. 

 

 
Figura núm. 32 : L’editor de guions de l’ArcView amb un exemple en AVENUE. 

 

 Aquesta característica serà fonamental, ja que ens permetrà d’adaptar el SIG per 

al nostre propòsit de confeccionar un entorn d’usuari específic per al càlcul diari del 

Risc d’Incendi, tot integrant les diverses dades i informacions en forma gràfica o 

tabular, els algorismes de càlcul i altres capacitats complementàries, facilitant la creació 

d’eines i botons d’estil Windows, en definitiva, assolint una interfase d’usuari intuïtiva i 

còmoda. 
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V.2.-IMPORTACIÓ D’IMATGES A L’ARCVIEW 

 

 

 Amb l’ArcView és possible visualitzar imatges i altres dades espacials al mateix 

temps, modificar i manipular els mapes de colors amb que aquestes imatges es 

representen i la seva extensió. Les imatges formen part de la vista com un tema més i 

per importar-les només cal especificar en el quadre d’importació de temes (Add theme 

dialog box) que allò que busquem és una imatge, a més d’especificar el seu format. 

 

 Habitualment les imatges s’empren com a rera fons d’altres temes, dibuixant-se 

aquests per damunt de les primeres com per exemple en el cas de la xarxa viària o 

hidrogràfica sobre una imatge aèria. Degut a això, els temes representant imatges es 

solen moure cap al final de la taula de continguts temàtics d’una vista, ja que l’ordre 

que l’ArcView segueix per a representar els temes o capes va de l’últim al primer. 

 

 L’ArcView admet imatges binàries, en escala de grisos, pseudocolor i en color 

real multibanda, en els següents formats: ARC/INFO GRID, TIFF, ERDAS, BSQ, BIL, 

BIP, SUN i fitxers comprimits Run-lenght. 

 

 La mida de visualització d’una imatge en l’ArcView, depèn de la seva resolució 

en punts per polsada (dpi), adaptant-se cada polsada de la imatge a una unitat de les 

coordenades actives en el programa. Per aquest motiu, i encara més si després hi volem 

referenciar sobre la imatge les altres informacions geogràfiques, és imprescindible que 

la imatge sigui el primer tema a importar. A més d’això sotmetrem prèviament a la 

imatge a un canvi de format, passant del BMP a TIFF per fer-la compatible, i a un canvi 

de resolució. Aquest últim és necessari per a facilitar la lectura de les coordenades en 

unitats de longitud habituals i per donar sentit a l’escala de visualització que apareix en 

la barra d’eines. El canvi consistirà en fer coincidir cada polsada de la imatge amb un 

quilòmetre de la realitat representada, unitats que assignarem a les coordenades 

ArcView. La resolució final de la imatge de 532x532 píxels serà de 33 dpi (v. Figura 

núm. 33). 



 
Figura núm. 33 : Importació d’imatges a una vista de l’ArcView. 
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V.3.-DIGITALITZACIÓ DE LES DADES GEOGRÀFIQUES. ÚS DE 

L’AUTOCAD 

 

 

 Per introduir un tema a l’ArcView, basat en elements de tipus puntual, lineal o 

poligonal cal en primer lloc digitalitzar la informació de forma que sigui intel·ligible per 

l’ordinador. L’ArcView no incorpora per si mateix aquesta capacitat, però gràcies a 

l’acceptació per part seva de fitxers procedents d’aplicacions de Disseny Assistit per 

Computadora (CAD systems) aquesta mancança és perfectament superable. En concret 

s’hi poden importar fitxers d’intercanvi amb extensió “.dxf” i fitxers de format 

AUTOCAD amb extensió “.dwg” (López J. i Tajadura J.A., 1994). 

 

 La digitalització es pot dur a terme de dues maneres: amb tauleta gràfica o amb 

scanner. Aquesta última possibilitat és molt més ràpida i còmoda, però obté les dades 

en format “raster”, motiu per el qual la seva utilització està més recomanada per a 

aquesta mena de SIG’s. Existeixen aplicacions amb la capacitat de vectoritzar aquests 

fitxers, però donen molts errors, el sistema és car i a la llarga dóna gairebé tanta feina 

com la digitalització manual. La digitalització manual és realitza amb una tauleta 

gràfica, de preu assequible i de bons resultats si s’empren mapes d’escala adequada. El 

seus inconvenients no obstant, són la incomoditat de l’ús i el temps necessari per a la 

digitalització. 

 

 Així doncs, amb l’ajuda de l’AUTOCAD, la tauleta, la cartografia i molta 

paciència, ens trobem en disposició de digitalitzar les següents dades (temes) 

geogràfiques del Parc de Collserola: 

 

• Límits del Parc. 

• Corbes de nivell a intervals de 20 m. 

• Carreteres i camins d’ús públic 

• Georeferenciació: línies de latitud i longitud en intervals d’un minut de grau. 

 

En estudis posteriors es podrien incloure línies d’alta tensió, àrees cremades els últims 

anys, zones urbanitzades, etc. 
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 Un cop fet això i situats a l’ArcView importaríem el dibuix d’AUTOCAD al 

nostre projecte, per tal de referenciar aquestes dades amb la imatge ja instal·lada 

existeix la possibilitat de realitzar un canvi de coordenades fent ús de l’opció wordfile 

en el quadre de diàleg de propietats del tema. El fitxer wordfile (d’extensió “.wld”) 

suporta una transformació de dos punts, suficient en el cas que ens ocupa ja que tenim 

totes les dades en la mateixa projecció (UTM). Aquestes dues parelles de coordenades 

x,y realitzen el canvi de coordenades AUTOCAD a coordenades ArcView. S’han 

escollit els següents: 

    AUTOCAD  ArcView 

 Puig Madrona  1.4233, 5.6  2.26, -7.60 

 Turó de Roquetes 10.454, 5.65  14.43, -5.3 

 

 Una vegada referenciat cal convertir el tema a un fitxer de formes (“shapefile”) 

per tal de possibilitar la seva edició. És en aquest moment quan es duu a terme la 

separació de les diferents capes (“layers”) del dibuix de l’AUTOCAD en els diferents 

temes abans esmentats. 

 
Figura núm. 34 : Georeferenciació, límits i camins importats a l’ArcView i referenciats sobre la imatge. 



 
Figura núm. 35 :  Límits i corbes de nivell a intervals de 20 m referenciats sobre la imatge de satèl·lit del Parc. 
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V.4.-IMPLEMENTACIÓ AMB AVENUE D’UTILITATS DE TRACTAMENT DE 

DADES 

 

 

 En aquest punt es farà un repàs de tots els algorismes programats en AVENUE 

per tal d’adaptar el SIG per al càlcul diari del risc d’incendi forestal i implementar  

funcions complementàries que puguin ser útils en la utilització quotidiana del sistema. 

Els guions complets en AVENUE es troben llistats a l’annex A.5.2. La metodologia 

d’ús del sistema es desenvolupa al capítol VI. 

 

 
Figura núm. 36 : Guions programats en AVENUE. 

 

• CreaZones : Crea un tema poligonal retallat per uns límits que representen la zona 

d’estudi (en aquest cas el Parc de Collserola). Els polígons formats són quadrats d’un 

costat especificat en metres en iniciar l’operació. Construeix també en el mateix tema 

les columnes o camps necessaris per al càlcul del risc d’incendi: Elevació, Pendent, 

Orientació, Zona de Thiesen climàtica, Vegetació i altres factors. Amb aquesta 

funció s’ha creat el tema “Mosaic” amb zones d’estudi de 200 m de costat, que 

serveix a més de suport gràfic (v. Fig. núm. 37). 
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• Data : Permet canviar la data actual (hora, dia de la setmana, dia del mes, mes i any) 

que apareix en el marc de la vista de treball i s’emmagatzema en la taula “data.dbf”. 

• Factor Climàtic : Emplena el camp Factor Climàtic (CF) del tema “Mosaic” a partir 

de les dades climàtiques emmagatzemades a “zthiesen.dbf” i la data actual (a 

“data.dbf”) utilitzant el mètode canadenc (v. cap. II.4). Els paràmetres d’entrada són: 

la data actual, el factor climàtic anterior, l’índex de sequera actual, precipitació, 

humitat relativa i velocitat del vent del dia. Només es pot executar un cop al dia. 

• FB i FT : Calcula el factor biològic (BF) i el factor topogràfic (TF) a partir dels 

camps Orientació, Pendent i Vegetació (v. capítol II.4). Una vegada fet el primer 

càlcul, només és necessària la seva utilització si es modifiquen aquests camps. 

• FH i RI : Calcula el factor històric (HF) i el Risc d’Incendi Forestal (RI) segons els 

mètodes establerts al capítol II.4. Els paràmetres d’entrada es llegeixen de les taules 

“data.dbf”, “zthiesen.dbf”, “pesmesos.dbf”, “pesdies.dbf”, “peshores.dbf” i 

“causes.dbf”. Un cop fet el càlcul visualitza el Risc sobre el tema “Mosaic” amb la 

classificació de cinc graus de perill. 

• Latlong : Proporciona les coordenades de Latitud i Longitud del punt “clickejat” amb 

l’eina associada. El càlcul es realitza a partir de la distància del punt als elements del 

tema del mateix nom (v. Fig. núm. 34). 

• Localitza : Realitza la funció inversa de l’anterior. A partir d’unes coordenades 

introduïdes troba el polígon del tema “Mosaic” que les conté. Presenta un missatge 

d’avís en el cas de trobar-se les coordenades fora del tema. 

• MDT : Visualitza el camp Elevació en el tema “Mosaic”, mostrant el Model Digital 

del Terreny del Parc (v. Fig. núm. 37). 

• Obre_Clima : Facilita l’edició de la taula “zthiesen.dbf” per a l’actualització de les 

dades climàtiques. Està associat a un botó de la vista. 

• Omple Zones : Mostreja els camps Elevació, Pendent i Orientació del tema “Mosaic” 

a partir de les corbes de nivell (contingudes en un altre tema). Els camps Elevació i 

Pendent es calculen en cinc punts per cadascun dels polígons mitjançant les 

distàncies a les corbes de nivell més properes. El valor final assignat a la zona 

(polígon) es troba promitjant els cinc valors. L’orientació de cada zona es calcula a 

partir de la diferència d’altituds de dos punts del polígon alineats en la direcció 

Nord-Sud. Aquesta direcció es demana en començar l’operació. 
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• ORIENTACIÓ : Visualitza el camp Orientació del tema “Mosaic”. El resultat és un 

mapa binari solell/obaga (v. Fig. núm. 38). Operació assignada a un botó de la vista. 

• PENDENT : Visualitza el camp Pendent del tema “Mosaic”, mostrant el mapa de 

pendents del Parc de Collserola (v. Fig. núm. 39). Operació assignada a un botó de la 

vista. 

• Pendent i alçària : Funció associada a l’eina corresponent de la vista que calcula i 

mostra el pendent i l’alçada d’un punt definit per l’usuari “clickejant” sobre el Parc 

(v.Fig. núm. 40). Per fer això consulta el tema Corbes de nivell, emprant un 

algorisme similar a l’utilitzat en el script anomenat “Omple Zones”. 

• Pesos : Calcula els pesos dels paràmetres que intervenen en el factor històric a partir 

de les taules amb l’estadística d’incendis dels darrers anys. Aquesta estadística es 

distribueix de la següent manera: incendis per dia de la setmana (taula “dies.dbf”), 

incendis per mes (taula “mesos.dbf”) i incendis per hora del dia (taula “hores.dbf”) 

en cada any. Els pesos corresponents es calculen segons l’establert al capítol II.4 i 

s’emmagatzemen en les taules “pesdies.dbf”, “pesmesos.dbf” i “peshores.dbf”. 

Aquesta operació s’ha de realitzar després de cada entrada en les estadístiques 

(teòricament cada any). 

• RI amb HF no uniforme : Calcula el Risc d’Incendi de la mateixa manera que “FH i 

RI” amb l’excepció de no recalcular, i per tant, d’admetre una variació supervisada 

(manual) del Factor històric. 

• RI 10 nivells : Visualitza el Mapa de Risc d’Incendi actual amb 10 graus de perill. 

Operació associada a un botó de la vista (v. Fig. núm. 45). 

• RI 5 nivells : Visualitza el Mapa de Risc d’Incendi actual amb 5 graus de perill. 

Operació associada a un botó de la vista (v. Fig. núm. 46). 

• Tanca clima : Un cop introduïdes les dades climàtiques en la taula “zthiesen.dbf”, 

acaba l’edició, torna a la vista i recalcula el Factor Climàtic. Associada a un botó per 

a taules. 

• VEGETACIÓ : Visualitza el camp Vegetació del tema “Mosaic”, mostrant el mapa 

d’usos del sòl del Parc de Collserola (v. Fig. núm. 44). Operació assignada a un botó 

de la vista. 



 
Figura núm. 37 : Visualització en el tema Mosaic del Model Digital del Terreny del Parc de Collserola. 



 
Figura núm. 38 : Mapa d’orientació solell/obaga del Parc. 



 
Figura núm. 39 : Mapa de pendents (en percentatge) del Parc de Collserola. 



 
Figura núm. 40 : Ús de l’eina per al càlcul de l’alçada i el pendent en un punt. 
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V.5.-ENTRADA DE DADES A LES TAULES ASSOCIADES 

 

 

 Les taules associades al projecte es mostren a la Figura núm. 41. Cada taula 

presenta uns camps (columnes) on s’emmagatzema cada tipus específic d’informació, i 

uns registres (elements) que poden correspondre en el cas de les taules d’atributs a 

elements geogràfics visualitzats en la vista. La seva entrada en l’ArcView es pot dur a 

terme de forma manual (amb la seva edició) o bé important-les des de altres aplicacions. 

Els formats que l’ArcView admet són: dBASE, INFO i fitxers de text delimitats per 

comes o tabuladors. 

 

 
Figura núm. 41 : Taules associades al projecte. 

 

Les seves funcions s’expliquen a continuació: 

 

• Attributes of Camins.shp : Taula associada al tema Camins. 

• Attributes of Corbes20.shp : Taula associada al tema Corbes de nivell. El camp més 

important és el d’Elevació, on s’emmagatzema l’altitud de cada corba. 

• Attributes of Latlong.shp : Taula associada al tema Latlong, conté les dades de 

Latitud i Longitud en graus i minuts. 
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• Attributes of Limits.shp : Taula associada al tema Limits. 

• Attributes of Patchwor.shp : Taula associada al tema Mosaic, és construïda per el 

script “CreaZones”. Els seus camps contenen informació d’alçada, pendent, 

orientació, factors de risc i risc d’incendi de cada zona d’estudi. Alguns d’aquests 

camps s’actualitzen després de cada càlcul. 

• Causes.dbf : Conté l’estadística d’incendis per cada causa en cada any. 

• Data.dbf : Conté la data actual. 

• Dies.dbf : Conté l’estadística d’incendis per cada dia de la setmana en cada any. 

• Hores.dbf : Conté l’estadística d’incendis per cada hora del dia en cada any. 

• Mesos.dbf : Conté l’estadística d’incendis per cada mes en cada any. 

• Pesdies.dbf : Conté els pesos dels dies de la setmana segons el perill històric 

d’incendi. 

• Peshores.dbf : Conté els pesos de cada hora del dia segons el perill històric 

d’incendi. 

• Pesmesos.dbf : Conté els pesos de cada mes segons el perill històric d’incendi. 

• Taula5.dbf : Conté la Taula núm. 5 per al càlcul de l’índex canadenc. 

• Taula6.dbf : Conté la Taula núm. 6 per al càlcul de l’índex canadenc. 

• Taula7.dbf : Conté la Taula núm. 7 per al càlcul de l’índex canadenc. 

• Taula8.dbf : Conté la Taula núm. 8 per al càlcul de l’índex canadenc. 

• Zthiesen.dbf : Conté les dades climàtiques actuals (precipitació, humitat relativa i 

vent) així com el factor climàtic i l’índex de sequera. Cada registre correspon a una 

zona d’observació climàtica, en aquest cas s’ha emprat el mètode dels triangles de 

Thiesen per determinar la zona d’influència de cada estació d’observació. Aquestes 

estacions estan situades a l’observatori Fabra (Barcelona), la Facultat de San 

Francisco de Borja (Sant Cugat) i l’estació municipal de Molins de Rei.   



 
Figura núm. 42 : Algunes de les taules associades al projecte en el seu entorn. 



 134

V.6.-OBTENCIÓ DEL MAPA DE RISC D’INCENDI FORESTAL 

 

 

 Ja introduïdes les corbes de nivell i programats els algorismes és fàcil trobar els 

diversos factors de risc que contribueixen al risc d’incendi a excepció del factor 

biològic. Aquest factor ha de ser extret de la imatge que conté la classificació d’usos del 

sòl (Fig. núm. 29) obtinguda en apartats anteriors. Per a realitzar això s’ha d’importar la 

imatge a l’ArcView i emplenar la columna (camp) Vegetació del tema “Mosaic” per a 

cada zona d’estudi. Degut a que la imatge queda automàticament georeferenciada, si 

s’han seguit correctament tots els passos, només queda explorar-la zona a zona i marcar 

aquelles que pertanyin a la mateixa classe, obrir el tema “Mosaic” per l’edició i 

modificar la seva taula d’atributs a conveniència. Aquest procés es mostra a la Fig. 

núm. 43. 

 

 
Figura núm. 43 : Procés d’introducció a l’ArcView de les diferents classes d’usos del sòl a partir de la 

imatge classificada. 
 

 La metodologia per a obtenir el Mapa Diari de Risc d’Incendi a partir dels 

algorismes programats i mitjançant la interfase d’usuari preparada (v. cap. V.7) es pot 

seguir en el capítol VI.-Metodologia per a l’usuari. Uns exemples dels resultats finals es 

mostren a les figures de les pàgines següents. 



 
Figura núm. 44: Mapa d’usos del sòl del Parc en l’ArcView. 



 
Figura núm. 45 : Mapa de Risc d’Incendi Forestal en 10 nivells de perill. 



 
Figura núm. 46 : Mapa de Risc d’Incendi Forestal amb la gradació habitual de cinc nivells de perill. 
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MES BAIX MODERAT MITJÀ ALT MOLT 
ALT 

INCENDIS S.C.T. (Ha)

GENER 4 27 0 0 0 0 0 
FEBRER 5 22 1 0 0 0 0 
MARÇ 6 24 1 0 0 1 0,01 
ABRIL 1 26 3 0 0 7 30,135 
MAIG 0 8 21 2 0 5 0,737 
JUNY 0 0 25 4 1 39 46,698 
JULIOL 0 0 10 14 7 24 22,564 
AGOST 0 0 2 26 3 19 152,176 
SETEMBRE 2 12 6 10 0 8 1,775 
OCTUBRE 7 19 5 0 0 0 0 
NOVEMBRE 9 21 0 0 0 0 0 
DESEMBRE 3 27 1 0 0 0 0 
 
Taula núm. 16: Resultats. Verificació del model d’alerta durant l’any 1994. S’hi mostren el nombre de 
dies del mes comptabilitzats en cada nivell de risc d’incendi (nivell mig del Parc), el nombre d’incendis i 
la superfície cremada total (SCT) en el mateix mes. 
 

 

 A la taula anterior s’hi pot observar el nombre de dies amb cada tipus d’alerta al 

llarg dels mesos de l’any 1994. En general el model s’adequa força acuradament, 

centrant-se el major nombre d’alertes d’alt risc en els mesos estivals, sobretot Juliol i 

Agost, mentre que de Desembre a Març el risc a penes passa de moderat. En anys de 

menys sequera, els mesos hivernals presentarien més dies amb un nivell baix de risc 

d’incendi. La gran extensió cremada del mes d’Agost correspon gairebé en la seva 

totalitat a l’incendi de La Floresta del dia 11 del mateix mes, en que es donaren les 

condicions més adverses que es poden imaginar: altes temperatures i forts vents 

facilitaren l’inici de quatre focs importants en menys d’una hora, quan la majoria 

d’efectius de bombers estaven treballant al gran incendi del Montseny. 
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V.7.-PREPARANT L’APLICACIÓ PER A LA DISTRIBUCIÓ 

 

 

 Per tal de facilitar a l’usuari la utilització del sistema se n’ha personalitzat 

l’interfase, eliminant les funcions innecessàries i afegint botons i eines que es 

corresponen amb els guions programats en AVENUE. S’han automatitzat al màxim les 

operacions d’edició i visualització, així com les operacions de càlcul dels diversos 

factors de risc, i finalment s’hi ha modificat la crida al programa i els seus directoris de 

treball per tal de construir una aplicació nova i completament independent del SIG 

original, accessible des de l’administrador de programes de Windows. 

 

 
Figura núm. 47 : Interfase d’usuari de l’ArcView modificat. 

 

 Canvi de data. 

 Introducció dades meteorològiques. 

 Càlcul del Mapa de Risc d’Incendi. 

 Visualització del Model Digital del Terreny. 
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 Visualització del mapa de pendents. 

 Visualització del mapa d’orientacions (solell/obaga). 

 Visualització del mapa d’usos del sòl. 

 Visualització en 10 graus de perill del Mapa de Risc d’Incendi. 

  Visualització en 5 graus de perill del Mapa de Risc d’Incendi. 

 Localització d’un punt per mitjà de les seves coordenades de latitud i longitud. 

 Salva el projecte actual. 

 Afegeix un nou tema a la vista. 

 Desplega l’editor de llegendes del tema actiu. 

 Mostra la taula d’atributs del tema actiu. 

 Desplega en constructor de consultes. 

 Zoom a l’extensió de tots els temes. 

 Zoom a l’extensió del tema actiu. 

 Zoom a l’extensió dels elements seleccionats. 

 Desselecció de tots els elements seleccionats. 

 

Eines: 

 Mostra informació (atributs) del element apuntat. 

 Calcula l’alçada i el pendent en un punt. 

 Mostra les coordenades latitud i longitud d’un punt. 

 Selecciona un gràfic. 

 Selecciona elements del tema actiu. 

 Zoom “in” centrat en un punt. 

 Zoom “out” centrat en un punt. 

 Panoràmica. 

 Calcula la distància entre dos punts. 

 Escriu text sobre la vista. 

 Eina de dibuix. 




