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A. Scripts  

A.1. Script per a la unificació de les bases de dades 

El script que es mostra en aquest apartat ha estat utilitzat per tal d’unir les bases de dades 

d’accidentalitat i les puntuacions Euro NCAP mitjançant el llenguatge de programació R. 

#Procedimiento: Normalizar matrículas +  (merge de datos de 
accidentes + datos de coches) + (merge de datos euroncap) + 
limpieza de datos 

# 

# 

#1.- Normalizar las matrículas del data.frame de R con la funcions 
do_normalize_matricules(). Está se aplicará al data.frame accDwh. 

#2.- limpiar fichero de datos "euroncap.xls" (eliminar cabeceras 
columnas) y convertirlo a csv con campos separados por "#". Se 
utilizará como "euro_ncap_csv.csv" 

# 

##3.- limpiar fichero de datos dadescotxes.xls(eliminar cabeceras 

columnas) y convertirlo a csv con campos separados por ";". Se 
utilizará como "datos_coches_csv.csv" 

#La columna "D_MATRICULA" de "accDwh" debe coincidir, en contenido, 
con la comuna "V3" de la tabla "cotxes" que se crea de la lectura 
de "datos_coches_csv.csv". Esta columna contiene la matrícula 

#normalizada del coche accidentado. 

#El data.frame resultante (accDwh2) se cruza con los datos del 
Euroncap para obtener un data.frame final "test" con todos los 
datos cruzados. De este data.frame se eliminan los datos duplicados  

#y se obtiene "test3" que es el Resultado Final. 

# 

#librerias obligatorias para la ejecución 

library(gdata) 

library(gtools) 

library(plyr) 

library(sqldf) 
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# funció normalitzadora de les matricules 

# s'ha de crida amb do_normalize_matricules(accDwh[["45"]]) 

do_normalize_matricules <-function(array){ 

codis_provincials<- 
c("VI","AB","A","AL","AV","BA","IB","B","BU","CC","CA","CS","CE","C
R","CO","C","CU","GI","GE","GR", 

 "GU","SS","H","HU","J","LE","L","LO","LU","M","MA","MU","NA","
OU","OR","O","P","GC","PO","PM","SA","TF","S","SG","SE","SO","T","T
E","TO","V","VA","BI","ZA","Z","ML") 

 for (i in 1: length(array)){ 

 

     #elimino caracters raros 

     matricula<- 
toupper(gsub("([[:punct:]])","",array[i],ignore.case= TRUE)) 

     #elimino espais en blanc 

     matricula<-gsub("\\s","",matricula)      

     if(grepl("^[a-zA-Z]{1}[0-9]{4}[a-zA-Z]{1,2}$", 
matricula) ){ 

      aux<-"" 

      aux2<-"" 

      #matricula del tipus B0535SM--> S'HA DE 
CONVERTIR EN B 0535SM 

      aux<-substring(matricula,1,1) 

      aux2<-substring(matricula,2) 

      if (aux %in% codis_provincials){ 

       #extreure el numero 

       num_<- as.numeric(gsub("\\D", "", aux2)) 

       #formatejar num 

       num_<-sprintf("%04d",as.numeric(num_)) 

       #treure resto lletres 

       lletres<-gsub("\\d", "", aux2) 

       matricula<-paste(aux," 
",num_,lletres,sep="")  
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       array[i]=matricula; 

       #cat("setting matricula 1",array[i]); 

      } 

      else # no es un codi provincial vàlid 

      { 

     array[i]="NON_VALID_PLATE"; 

      } 

     }     

     else if(grepl("^[a-zA-Z]{2}[0-9]{4}[a-zA-Z]{1,2}$", 
matricula) ){ 

      #matricula del tipus AL0535SM 

      

      #extraure 2 primeres lletres matricula 

      lletres1<-substring(matricula,1,2) 

      if (lletres1 %in% codis_provincials){ 

       #extreure el que falta de la matricula 

       numu<-substring(matricula,3) 

       #extreure resta lletres de la matricula 

       lletres2<-gsub("\\d", "", numu) 

       #extreure num matricula 

       numu<-gsub("\\D", "", numu) 

       #formatejar num matricula 

       numu<-sprintf("%04d",as.numeric(numu)) 

       #concatenar tot 

       matricula<-
paste(lletres1,numu,lletres2,sep="") 

       array[i]=matricula; 

       #cat("setting matricula 2",array[i]); 
      

    } 
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    else # no es un codi provincial vàlid 

    { 

     array[i]="NON_VALID_PLATE"; 

    }    

     } 

     else if(grepl("^[0-9]{4}[a-zA-Z]{3}$", matricula )){ 

      #matricula del tipus 0214HNJ   

      #extreure el numero 

      nume<- as.numeric(gsub("\\D", "", matricula)) 

      #formatejar num 

      nume<-sprintf("%04d",as.numeric(nume)) 

      #extreure lletres 

      lletres<- gsub("\\d", "", matricula) 

      #remplazar num 

      matricula<-paste(nume,lletres,sep="")  

      array[i]=matricula; 

      #cat("setting matricula 3",array[i]);   
   

     } 

     else if(grepl("^[NA]", matricula) ){ 

    array[i]="NON_VALID_PLATE"; 

     } 

     else 

     { #tipus raro 

    if (!is.na(matricula)){ 

     array[i]="NON_VALID_PLATE"; 

    } 

     }    

 }; 
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} 

#funció que importa les dade de referència des de csv a les taules 
euroncap i cotxes 

# 

# 

# 

do_read_optional_filecsv1<-function(file1){ 

 return <-read.csv(file=file1, 
head=FALSE,sep="#",,stringsAsFactors = FALSE, 

                  strip.white = TRUE, na.strings = c("NA","")) 

} 

do_read_optional_filecsv2<-function(file2){ 

 return <- read.csv(file=file2, 
head=FALSE,sep=";",stringsAsFactors = FALSE, 

                  strip.white = TRUE, na.strings = c("NA","")); 

} 

#------------------------------------------------------------------
------------------------- 

#-------------PROGRAMA PRINCIPAL-----------------------------------
------------------------- 

#es normalitzen les matricules 

do_normalize_matricules(accDwh[["D_MATRICULA"]]) 

# es llegeixen els fitxers de dades 

euroncap<-do_read_optional_filecsv1("c://temp//euro_ncap_csv.csv") 

cotxes<-do_read_optional_filecsv2("c://temp//datos_coches_csv.csv") 

#s'eliminen els nivells que no els utilitzem per res 

drop.levels(cotxes) 

drop.levels(euroncap) 

#es fa el merge de les dades dels cotxes i les dades dels accidents 

#la columna de la matricula al fitxer de cotxes s'ha de dir "V3" 

accDwh2<-merge(accDwh,cotxes, 
by.x=c("D_MATRICULA"),by.y=c("V3"),ALL=TRUE) 
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#inicialització de variables auxiliars 

#aquí tindrem les dades finals 

test<-data.frame() 

#contador per saber quants euroncaps hem estat estudiat 

cont2<-0 

#tractament de les dades d'euroncap i fa el merge, linia per linia 
a una dataframe opcional, per a no matxacar 

#les operacions anteriors 

maxArray<-nrow(euroncap) 

for (i in 1: maxArray){ 

 modelo=tolower(euroncap[i,"V3"]) 

 marca=tolower(euroncap[i,"V2"]) 

 #print d'info per pantalla 

 info<-paste(cont2,"estuding euroncap " ,modelo,marca,"\n") 

 cat(info) 

 #creació de la select per fer la join de les taules 

 a<-paste("select * from accDwh2 inner join euroncap on 
lower(trim(euroncap.V2))=lower(trim(accDwh2.V11)) and 
lower(trim(euroncap.V3))=lower(trim(accDwh2.V12))  and 
cast(euroncap.V6 as numeric)=cast((select max(euroncap.V6) from 
euroncap where cast(SUBSTR(accDwh2.V4,7,4) as 
numeric)>=cast(euroncap.V6 as numeric)")  

 a<-paste(a," and lower(trim(euroncap.V2))='",marca,"'", sep = 
"") 

 a<-paste(a," and lower(trim(euroncap.V3))='", modelo,"')as 
numeric)",sep = "") 

 a<-paste(a," and lower(trim(euroncap.V2))='",marca,"'", sep = 
"") 

 a<-paste(a," and lower(trim(euroncap.V3))='", modelo,"'",sep = 
"") 

 #execució de la joint 

 test1<-sqldf(a) 

 #resultats obtinguts 

 cat("rows trobades",nrow(test1),"\n") 
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 #s0'acumulen les dades de la iteració al dataframe final 

 test<-rbind(test,test1) 

 #es torna a inicialitzar les dades per a la pròxima iteració 

 test1<<-data.frame() 

 cont2<<-cont2+1 

} 

#eliminació de duplicats 

test3<-test[!duplicated(test),] 

#s'escriuen les dades finals tot integrat 

write.csv(test3,"c:\\temp\\final.csv") 

#dades del merge accidents-dades cotxes 

write.csv(accDwh2,"c:\\temp\\integracio.csv") 
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B. Anàlisi de la possibilitat d’utilitzar el VIN per a 

obtenir dades del vehicle 

Durant el projecte, no s’ha utilitzat el numero de bastidor dels vehicle per obtenir-ne 

informació i s’han utilitzat variables com ara la data de primera matriculació. El fet de fer 

servir la data de primera matriculació indueix necessàriament a un petit error ja que 

aquesta data dista de la data de fabricació del vehicle. De fet, en un primer moment, el 

procediment per realitzar aquest pas es basava en la informació corresponent al número de 

bastidor de cada vehicle. Tot i això, la normativa corresponent a la nomenclatura del VIN no 

és gens restrictiva, només obliga a que aquest sigui únic i que segueixi una estructura 

determinada. És per això que, sense dades internes dels propis fabricants, no es pot 

conèixer la marca i el model del vehicle en qüestió.  

Per aquesta raó les estrelles Euro NCAP es van adjudicar a la marca i el model del vehicle. 

Tot i això, en molts casos, un mateix model té diverses generacions, moltes de les quals 

poden haver estat assajades a Euro NCAP en moments diversos. Així, es poden trobar 

models de vehicles amb diferents puntuacions segons la generació a la que correspon, 

depenent del seu any de fabricació (e.g. Seat Ibiza).  

En aquest cas, també es va considerar la possibilitat de casar les estrelles Euro NCAP 

mitjançant marca, model i l’any de fabricació, aquest últim extret del número de bastidor. 

Tot i això, de la mateixa manera que en el cas de la nomenclatura per identificar el vehicle, 

el codi corresponent a l’any de fabricació del vehicle pot seguir les recomanacions de la 

normativa però sense cap obligació de complir-les. En el gràfic s’observa la proporció de 

tots els casos recollits a l’estudi on la gran part no segueix aquestes recomanacions 

d’assignar un codi d’any de fabricació per als seus vehicles. 
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En el gràfic es poden observar tres resultats diferenciats:  

 En un 30% dels vehicles, el codi d’any del VIN correspon a un any factible en el que 

aquest vehicle hagi estat fabricat.  

 En un 16% dels casos, el codi de l’any correspon a un any en el que el vehicle no 

pot haver estat fabricat (e.g. 2030).  

 En el 54% dels casos, el codi de l’any del VIN no correspon a cap dels recomanats 

per la normativa.  

 

Davant d’aquesta situació es van assignar les estrelles Euro NCAP als vehicles segons la 

marca, el model i l’any de primera matriculació del propi vehicle, que es considera 

suficientment propera a la data de fabricació.  

Finalment, seguint aquest criteri es va obtenir una base de dades de 49.927 casos sobre un 

total de 126.762 amb les dades de l’accident, les identificadores del vehicle i les estrelles 

Euro NCAP del propi vehicle (si en té). 
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C. Informes de resultats obtinguts de les 

simulacions 

C.1. Cas 1 
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C.2. Cas 2 
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C.3. Cas 3 
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C.4. Cas 4 
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C.5. Cas 5 
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