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4.  METODOLOGIA 
 

Per assolir els objectius anteriors, es farà un estudi de zones que ja s’hagin vist 

afectades en el passat per forts moviments de vessant. 

En base a aquests exemples reals s’intentarà establir una metodologia general per a 

poder preveure l’extensió territorial afectada per l’activació d’un moviment de massa. 

Així doncs estructurarem aquest estudi de la següent manera: 

1. Selecció de les zones a estudiar 

2. Anàlisis de les característiques morfològiques de les zones escollides i del 

moviment que les afectà. 

3. Creació de models físics que siguin capaços de simular les trajectòries que 

segueixen aquests moviments de vessant 

4. Càlcul de la probabilitat d’afecció de les diferents cel·les del MDE pel moviment 

de massa i posterior creació del mapa de perillositat preliminar. 

5. Anàlisis dels resultats i valoració dels possibles errors 

 

 

 

4.1.- TRACTAMENT FET ALS MDT ORIGINALS MITJANÇANT TÈCNIQUES 
SIG 
 

Inicialment per a les zones d’estudi es disposa de dos MDE, un per a La 

Guingueta, i un per a La Comella. En tots dos casos, les cel·les dels MDE són 

quadrades i de 30 m de costat. 

Així doncs tenint com a base el MDE i utilitzant les eines que ofereix l’ArcView, anirem 

obtenint tota la resta de informació necessària per a desenvolupar el model a aplicar 

en aquest estudi. 

 

Primer de tot, cal determinar la part geogràfica del MDE afectat pel corrent 

d’arrossegalls, aquesta delimitació es fa en base a la morfologia del con de dejecció i 

de la forma de la conca de drenatge que alimenta el con. El motiu pel qual es fa 

d’aquesta manera es pel fet que els corrents d’arrossegalls solen desplaçar-se pels 

torrents que formen la xarxa de drenatge [9].  Així doncs en base al mapa de corbes 

de nivell, creat a partir del MDE original, es dibuixarà el contorn de la conca i el con, 
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aquesta morfologia serà la que delimitarà la zona d’estudi de la resta del MDE que 

disposem. (Figura 11) 

 

 

 

 

            
    1º Pas (MDE)                        2º Pas (Corbes nivell)           3º Pas (contorn conca  

                                                                                                  i con) 
 

   

 

 

 

 

 

                       Resultat final  de la superposició dels 3 passos anteriors  
 

Figura 11 : Procés de tractament fet als MDE originals per tal de delitmitar la zona a 
estudiar. 
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En segon lloc, per a poder aplicar el model a partir d’uns punts d’inici, ens cal 

determinar les zones del terreny amb major predisposició a l’aparició de trencades. En 

aquest estudi s’ha considerat que aquesta predisposició la marca la pendent del 

terreny, concretament s’ha considerat que en el cas de la Guingueta, a partir de 

pendents més grans a 25º ja pot existir ruptura, mentre en el cas de la Comella la 

ruptura s’ha considerat possible a partir de 35º. Per tant mitjançant la creació d’un 

model derivat del MDE, s’ha obtingut,  mitjançant el SIG, un Model Digital de 

Pendents, a partir del qual s’ha seleccionat els possibles cel·les de ruptura. 

 

      
Figura 12: Mapa de pendent per al cas de la Comella, on es veuen els punts seleccionats 

per a la trencada inicial 

 

Un cop coneguts els valors de les coordenades X i Y dels punts de ruptura del 

vessant, es necessari conèixer la cota de cada punt. Aquest valor l’obtenim recuperant 

les matrius amb la informació altimètrica dels MDE en format ASCII. 

 

De tot aquest procés, finalment, s’obté una taula per a cada zona d’estudi amb els 

valors X, Y, Z i pendent, de les possibles cel·les de ruptura del terreny on podria 

iniciar-se un corrent d’arrossegalls(Taula 12). A partir d’aquests punts s’aplicarà el 

model que simularà la trajectòria d’un corrent d’arrossegalls. 
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Figura 13: Taula amb els valors X,Y,Z i pendent de les cel·les de ruptura escollides 

 

 

4.2. MODELS I SIMULACIONS DE LES TRAJECTÒRIES  

 
Posteriorment al tractament de les dades inicials i l’obtenció dels punts de 

ruptura seguirem amb l’elaboració d’un model que permeti l’estudi del recorregut teòric 

que seguiria un corrent d’arrossegalls. 

En base a aquest model crearem una simulació que sigui útil per a la realització d’un 

mapa de perillositat.  

 Alhora de realitzar el model físic de la fase de post-ruptura, s’haurien de considerar 

una gran quantitat de paràmetres que intervenen en gran mesura en la dinàmica del 

moviment del fluxe, però la estimació de tots aquests paràmetres es una feina molt 

complicada, més pròpia d’una tesis doctoral que d’una tesina d’especialitat.  Per 

aquest motiu i recordant que les dades de les que es disposa són les coordenades  X, 

Y i Z , s’usarà un model basat únicament en la topografia.  

 
4.2.1.- Model probabilístic en funció de la diferencia de cotes 
 
Per a estudiar la trajectòria recorreguda per un corrent d’arrossegalls, des de l’inici del 

moviment fins a la seva detenció, ens basarem en un model probabilístic en funció de 

la pendent. Igual com podem veure en Badia [2] i Felpeto [21]. Recordem que aquest 

es un model molt simplificat, doncs en realitat la trajectòria d’un corrent d’arrossegalls  

ve definida per altres factors.   

 

Aquest model es basa en el fet que la topografia és la responsable principal alhora de 

determinar el camí que seguiria el fluxe mobilitzat. 



                                                                                                                                 4. Metodologia 

Anàlisis de perillositat dels corrents d’arrossegalls mitjançant tècniques SIG                            28         

Així doncs, si considerem que la topografia està representada per una retícula de 

cel·les quadrades, cada una d’elles caracteritzada per la seva cota, és a dir per un 

model digital d’elevacions, i considerem que el flux es troba en una cel·la font 

(anomenada cel·la central), la probabilitat de que el flux es desplaci a una de les altres 

vuit que l’envolten (anomenades cel·les veïnes), és proporcional a la diferencia de 

cotes entre dita cel·la central i les veïnes (Figura 14). 

 

 

 

                                                                     
                                                                       
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Esquema de la representació topogràfica del terreny i l’ordenació numèrica 
utilitzada per a l’identificació de les cel·les en cada pas del flux 

 
 

 

Basant-se en aquest fet i aplicant un algoritme de MonteCarlo, es calcula la possible 

trajectòria del flux a traves de les cel·les d’un MDE a partir d’un punt de ruptura en el 

qual es genera el moviment. Aquest algoritme s’inicia amb el càlcul de la probabilitat 

iP  ,que té cada cel·la “i” de les 8 veïnes, de que el flux es desplaci capa ella, aquesta 

probabilitat ve definida de la següent manera:  
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On “i” és cada una de les 8 cel·les veïnes ( i = 1,2,...8 ) i "" ih∆  es defineix com 

ii hhh −=∆ 0 , i és la diferencia de cota entre la cel·la central ( 0h ) i cada una de les 8 
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En el cas de simulació de trajectòries lineals, la condició de pas de fluxe de cel·la 

central a una de les veïnes, és que la probabilitat iP  definida anteriorment sigui 

màxima. O dit d’una altre manera que la diferencia de cotes entre la cel·la central i la 

veïna sigui màxima. Badia [2]   

 

En el cas de fer una simulació de l’expansió lateral del fluxe, com es el cas que ens 

ocupa, la condició de pas es més complexa i es calcula mitjançant un algoritme de 

MonteCarlo. Recordem aquí que el mètode de MonteCarlo es característic de 

procediments on els valors de partida son aleatoris. Per aquest motiu el primer que es 

fa en l’algoritme es generar un numero aleatori, aleatn  ,comprès en el interval (0,1). El 

flux es desplaça a la cel·la veïna “i” que compleixi la següent condició: 

1−>> ialeati SnS , on  “ S”  és una probabilitat acumulada que ve definida : 

∑
=

=
i

j
ji PS

1
 

 on i = 1,2,...8, continua sent la numeració usada per a definir cada cel·les veïnes i “P” 

es la probabilitat definida anteriorment. En el cas de la cel·la i = 1, per a la qual 

01 SSi =−  es defineix aquest valor particular com a zero, 00 =S . Seguidament es 

mostra en forma d’esquema tot el procés explicat anteriorment: 
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Figura 15: Esquema del procés de càlcul per a obtenir la possible trajectòria del flux. 

Realitzat per a cada pas de cel·la 

 

Aquest procediment té sentit quan repetim el procés de càlcul de la trajectòria n 

vegades, doncs de manera probabilística (mitjançant l’algoritme de MonteCarlo), cada 

n trajectòria segurament serà diferent a l’anterior. Aquesta variació en l’afecció de les 

cel·les del MDE durant la trajectòria del corrent d’arrosegalls s’interpreta com la seva 

expansió lateral. 
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Figura 16: Comparatiu entre una trajectòria lineal mitjançant la mètode de màxima 
pendent i una trajectòria expansiva mitjançant mètode de MonteCarlo, amb 25 iteracions. 

 

 

A més a més, si al acabar el procés de les n iteracions, fem recompte del nombre de 

vegades que una mateixa cel·la es atravessada per la trajectòria del flux ( afectn ), 

respecte al nombre total d’iteracions fetes ( iteran ), obtenim la probabilitat  (
itera

afect

n
n

=Pr ) 

de cada cel·la de ser invadida pel flux. Obiament les cel·les que hagin estat 

atravessades més vegades tindran major probabilitat de ser afectades pel flux que les 

que hagin estat atravessades un nombre menor de vegades.  

 

 

 

4.2.2.- Model probabilístic en funció de la pendent 
 

Tot i que la diferencia de cotes, no es res més que una manera d’entendre la pendent, 

es pot veure de manera molt simple que per a MDE on el tamany de cel·la es gran, 

com es aquest cas on recordem que el tamany de cel·la és de 30m, la posició que 

ocupa la cel·la veïna, influeix clarament  en la pendent. 
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És a dir, si calculem la pendent de forma estricte,  

 

 
 

Figura 17: Esquema del càlcul de la pendent entre 2 punts (x,y,z). 
 

on h∆  és la diferencia de cota entre la cel·la central i cada una de les veïnes, i d és la 

distancia entre el punt central de la cel·la central i el punt central de cada una de les 

veïnes, veiem  que a igualtat de cotes, la probabilitat de pas del flux cap a una 

determinada cel·la, iP  , es diferent si la calculem en base a la diferencia de cotes  
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com hem vist en l’apartat anterior o si la calculem amb la pendent 
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com s’acaba d’explicar ara.  

 

 

En la següent figura podem veure com en el cas de calcular la probabilitat com a 

diferencia de cotes, aquesta probabilitat es igual tan per a la cel·la 1, com per a la 

cel·la 2. En canvi si calculem la probabilitat mitjançant el valor de la pendent, la 

probabilitat de la cel·la 1 es més gran que la probabilitat de la cel·la 2. Es en aquesta 

afirmació  on si troba un sentit físic: “el flux es desplaça cap a on la pendent és 

màxima”.  
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Figura 18: Exemple de la diferencia del valor de la probabilitat calculat mitjançant 
diferencia de cotes o calculat mitjançant el valor de la pendent 

 

 

 

Així doncs, es pot definir un nou procés de càlcul per a obtenir la trajectòria del flux 

basat ara en el valor de la pendent. 

L’esquema d’aquest nou procés és el següent: 
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Figura 19: Esquema del procés de càlcul per a obtenir la possible trajectòria del flux, 
basat en el càlcul de la pendent entre la cel·la central i les veïnes. Realitzat per a cada 
pas de cel·la. 

 

Per tant després d’haver fet aquest raonament, resultarà interessant fer un comparatiu 

entre els resultats obtinguts fent una simulació de la trajectòria basada en la diferencia 

de cotes (figura 15), o fent aquesta mateixa simulació de la trajectòria usant els valors 

de les pendents (figura 19) 

 

 

4.2.3.-Elaboració de mapes de perillositat 
Un cop calculada la probabilitat explicada anteriorment, la qual tindrà valors 

compresos entre 0 i 1, s’elabora un mapa on es representa de manera gràfica, 

mitjançant una escala de colors, la probabilitat de cada cel·la de ser invadida pel flux.   
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Si aquesta escala s’elabora  de tipus semafòrica, amb tres colors (vermell, groc i verd), 

amb un interval de probabilitat per a cada color  de 1-0’67, 0’66-0’34 i 0’33-0 

respectivament,  obtenim  en primera aproximació un mapa de perillositat de la zona 

estudiada. (Figura 20) 

 

                         
 

            
 
Figura 20: Mapa de probabilitats amb escala de color graduat, i mapa de probabilitats 
amb escala semafòrica, (Primera aproximació mapa de perillositat) 
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4.2.4.- Simulacions  
Les simulacions es realitzen mitjançant algoritmes escrits en el  llenguatge de 

programació de Avenue, propi de l’ArcView. 

L’esquema bàsic que segueix la simulació realitzada es la següent: 

1. L’usuari tria si es vol fer una representació lineal o una expansió lateral 

2. L’usuari entra els paràmetres que defineixen el programa: angle d’abast, angle 

màxim, numero d’iteracions, punt de ruptura. 

3. Es defineixen les taules on es guardaran les dades obtingudes 

4. Es fa el bucle que marca les “n” iteracions a realitzar 

4.1. Es fa el bucle que defineixi la trajectòria en cada iteració 

4.1.1. Es calculen les coordenades dels vuit veïns 

4.1.2. S’imposa la condició de pas d’una cel·la a un altre 

4.1.3. Es busquen les coordenades que es corresponen a la cota de la cel·la 

que compleix la condició de pas, les quals passen a ser les coordenades 

de la nova cel·la central 

4.1.4. Es comprova que l’angle d’abast i l’angle màxim no siguin menors que 

els imposats inicialment. 

4.2. Finalitza el bucle de la trajectòria 

5. Finalitza el bucle de les “n” iteracions 

6. Es dibuixen  totes les n trajectòries 

7. Es dibuixa la grid del mapa de perillositat preliminar 

 

Per a realitzar tots aquests passos, es creen 10 scripts diferents: Inici, Inici lineal, 
Inici expan, Traj lineal, Traj lineal_angle, Expansió, Expansió_angle, Màxims, 
Iteracions, Importa, Separa coordenades, ConverGrid. Els quals funcionen d’una 

manera jeràrquica (Figura 21). 
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Figura 21: Esquema dels enllaços entre scripts 

 
 
 
A continuació es fa una breu explicació de la funció que té cada script, i es dóna un 

esquema dels principals passos que el formen. Els scripts complets es poden trobar a 

l’annex 1. 

 
Inici: 

- L’usuari tria entre simular una trajectòria lineal o una trajectòria expansiva 

lateralment. 

- Un cop triat es va al script adient segons s’hagi triat una opció o l’altre 

 
 
 



                                                                                                                                 4. Metodologia 

Anàlisis de perillositat dels corrents d’arrossegalls mitjançant tècniques SIG                            38         

 
Inici lineal: 

- Agafa la taula on hi ha els punts de ruptura per iniciar la trajectòria 

- Deixa triar quin punt de ruptura es vol estudiar 

- Pregunta el valor de l’angle màxim que es vol imposar 

- Pregunta el valor de l’angle d’abast que es vol imposar 

- Va a l’script traj lineal per continuar amb la simulació lineal 

 

 

Traj lineal: 
- Recull els valors procedents de l’script inici lineal 

- Crea les taules on guardar els valors obtinguts durant la simulació (una per a 

posa-hi els vuit veïns en cada pas, una altre on desar  les coordenades z que 

compleixen la condició de pas, i per tant la trajectòria del flux).   

- Defineix el bucle per a fer la trajectòria 

- Calcula les coordenades x, y dels 8 veïns a partir de la cel·la central 

- Calcula la cota z per a cada veí 

- Calcula la diferencia de cotes entre la cel·la central i les veïnes 

- Comprova quina cel·la compleix la condició de pas de trajectòria lineal (màxima 

diferencia de cotes) 

- Busca les coordenades x, y de la cel·la que compleix la condició de pas 

- Va al script “màxims”  

- Reanomena les coordenades de la cel·la màxima (corxmax, corymax,corzmax), 

com a cel·la central (xx, yy,zz) per a continuar amb el bucle de la trajectòria 

- Calcula l’angle màxim i l’angle d’abast per a la nova cel·la i comprova que no 

siguin menors que l’imposat inicialment per tal de continuar avançant. 

- Va al script “importa” 

- Va al script “separa coordenades”  

- Va al script “converGrid” 

 

 
Traj lineal_angle: 

- Recull els valors procedents del script inici lineal 

- Crea les taules on guardar els valors obtinguts durant la simulació (una per a 

posa-hi els vuit veïns en cada pas, una altre on desar  les coordenades z que 

compleixen la condició de pas, i per tant la trajectòria del flux).   
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- Defineix el bucle per a fer la trajectòria 

- Calcula les coordenades x, y dels 8 veïns a partir de la cel·la central 

- Calcula la cota z per a cada veí 

- Calcula la diferencia de cotes entre la cel·la central i les veïnes 

- Calcula la distancia entre el punt central de la cel·la central i el punt central de 

les cel·les veïnes 

- Calcula l’angle que defineix el valor de la pendent entre la cel·la central i les 

veïnes 

- Comprova quina cel·la compleix la condició de pas de trajectòria lineal (màxima 

pendent) 

- Busca les coordenades x, y de la cel·la que compleix la condició de pas 

- Va al script “màxims”  

- Reanomena les coordenades de la cel·la màxima (corxmax, corymax,corzmax), 

com a cel·la central (xx, yy,zz) per a continuar amb el bucle de la trajectòria 

- Calcula l’angle màxim i l’angle d’abast per a la nova cel·la i comprova que no 

siguin menors que l’imposat inicialment per tal de continuar avançant. 

- Va al script “importa” 

- Va al script “separa coordenades”  

- Va al script “converGrid” 

 

 

Inici expan: 
- Agafa la taula on hi ha els punts de ruptura per iniciar la trajectòria 

- Deixa triar quin punt de ruptura es vol estudiar 

- Pregunta el valor de l’angle màxim que es vol imposar 

- Pregunta el valor de l’angle d’abast que es vol imposar 

- Pregunta quantes iteracions es vol fer 

- Va al script “Expansió” per continuar amb la simulació d’expansió lateral. 
 
 

Expansió: 
- Recull els valors del script “inici expan” 

- Crea les taules on guardar els valors obtinguts durant la simulació (una per a 

posa-hi els vuit veïns en cada pas, una altre on desar  les coordenades z que 

compleixen la condició de pas, una tercera on es comptarà les vegades que 

cada cel·la es afectada pel moviment).   
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- Defineix el bucle per a fer les iteracions 

- Defineix el bucle per a fer la trajectòria 

- Calcula les coordenades x, y dels 8 veïns a partir de la cel·la central 

- Calcula la cota z per a cada veí 

- Comprova quina cel·la compleix la condició de pas d’expansió lateral  

o Calcula l’increment d’alçada per a cada veí 

o Calcula la probabilitat de cada veí en funció de l’increment de les 

alçades 

o Calcula el numero aleatori 

o Calcula la probabilitat acumulada Si i Si-1 

- Busca les coordenades x, y de la cel·la que compleix la condició de pas 

- Va a l’script “màxims” i a “iteracions” 

- Reanomena les coordenades de la cel·la màxima (corxmax, corymax, 

corzmax), com a cel·la central (xx, yy, zz) per a continuar amb el bucle de la 

trajectòria 

- Calcula l’angle màxim i l’angle d’abast per a la nova cel·la i comprova que no 

siguin menors que l’imposat inicialment per tal de continuar avançant. 

- Va al script “importa” 

- Va al script “separa coordenades” 

- Va al script “converGrid” 

 

Expansió_angle: 
- Recull els valors del script “inici expan” 

- Crea les taules on guardar els valors obtinguts durant la simulació (una per a 

posa-hi els vuit veïns en cada pas, una altre on desar  les coordenades z que 

compleixen la condició de pas, una tercera on es comptarà les vegades que 

cada cel·la es afectada pel moviment).   

- Defineix el bucle per a fer les iteracions 

- Defineix el bucle per a fer la trajectòria 

- Calcula les coordenades x, y dels 8 veïns a partir de la cel·la central 

- Calcula la cota z per a cada veí 

- Comprova quina cel·la compleix la condició de pas d’expansió lateral  

o Calcula l’increment d’alçada per a cada veí 

o Calcula la distancia entre el punt central de la cel·la central i el punt 

central de les cel·les veïnes 



                                                                                                                                 4. Metodologia 

Anàlisis de perillositat dels corrents d’arrossegalls mitjançant tècniques SIG                            41         

o Calcula l’angle que defineix el valor de la pendent entre la cel·la central i 

les veïnes 

o Calcula la probabilitat de cada veí en funció del valor de l’angle que 

defineix la pendent 

o Calcula el numero aleatori 

o Calcula la probabilitat acumulada Si i Si-1 

- Busca les coordenades x, y de la cel·la que compleix la condició de pas 

- Va al script “màxims” i a “iteracions” 

- Reanomena les coordenades de la cel·la màxima (corxmax, corymax, 

corzmax), com a cel·la central (xx, yy, zz) per a continuar amb el bucle de la 

trajectòria 

- Calcula l’angle màxim i l’angle d’abast per a la nova cel·la i comprova que no 

siguin menors que l’imposat inicialment per tal de continuar avançant. 

- Va al script “importa” 

- Va al script “separa coordenades” 

- Va al script “converGrid” 

 
 
Màxims: 

- Recull els valors que provenen de l’script expansió ó traj lineal 

- Crea una fila nova a la taula màxim on desar les coordenades de la cel·la veïna 

que compleix la condició de pas 

- Torna a “expansió” ó a “traj lineal”  

 

Iteracions: 
- Recull els valors que provenen del script “Expansió” 

- Col·loca el valor de les coordenades  que compleixen la condició de pas una 

iteració darrera l’altre. 

- Crea un codi únic per a cada parell de coordenades de la taula, deixant-la a 

punt per al script  “separa coordenades”. 

 

 

Importa: 
- Recull els valors que provenen del script “Expansió” 

- Importa la taula repeticions a la vista 
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Separa coordenades: 
- Recull els valors que provenen del script “Expansió” 

- Agafa la taula on hi ha la llista de coordenades de totes les iteracions 

- Mitjançant el codi creat anteriorment compta les repeticions de cada cel·la en 

les diferents iteracions i separa novament les coordenades 

- Dibuixa mitjançant un tema de punts la trajectòria del moviment 

- Retorna a “Expansió” 

 

Conver Grid: 
- Recull la informació enviada per “Expansió” 

- Activa el tema de punts i el converteix en una Grid 

- Acaba la simulació 

 

 


