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5. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 
 

 
Al marge de la recopil·lació bibliogràfica que s’ha dut a terme, una de les 

parts més importants d’aquesta tesina ha estat la interpretació i manipulació de les 
dades inicials. A partir de la tesi doctoral de Núria Santacana (veure [ 11]), sorgí la 
idea de modelitzar la trajectòria de certs moviments de massa, mitjançant 
l’elaboració d’uns models de recorregut aplicats amb un Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG), i poder ser comparats amb les dades de camp reals. 

 
 

5.1. TRACTAMENT DE LES DADES INICIALS AMB ARCVIEW GIS 
 
Per a les zones d’estudi de Vallcebre i de la Pobla de Lillet es disposa de dos 

arxius de dades, l’un en format ASCII i l’altre en format dBASE. 
El primer arxiu (Figura 12) conté tota la informació altimètrica, amb valors 

de cota en metres, en una matriu de 468 files per 468 columnes. Prèviament a la 
matriu hi ha una capçalera amb característiques geomètriques de cada zona: 

 
• ncols: número de columnes de la matriu 
• nrows: número de files de la matriu 
• Xllcorner: coordenada X de la cel·la situada a l’angle inferior 
esquerre de la zona 
• Yllcorner: coordenada Y de la cel·la situada a l’angle inferior 
esquerre de la zona 
• Cellsize: dimensions de cada cel·la quadrada. 
• NODATA_value: valor que s’aplica a les cel·les fora de la zona que 
ocupa la matriu. Per defecte se’ls dóna un valor de -9999. 

 
En el segon arxiu (Taula 2) s’hi mostren paràmetres representatius dels 

polígons que gràficament representen els moviments de massa o esllavissades; 
se’n coneix l’àrea, el perímetre, i una colla d’identificadors de cada moviment. En 
particular, són importants els valors de la columna mov_pp, ja que els moviments 
estudiats s’han anomenat seguint la numeració de la columna. La obtenció de totes 
aquestes dades dels lliscaments foren realitzades per Cristina Baeza el 1998, sobre 
els ortomapes en paper, a escala 1:5000 corresponents al vol aeri de 1983. Els 
polígons foren dibuixats sobre poliesters amb retícula 1:5000 que se superposava 
als ortomapes. Posteriorment, els polígons van ser digitalitzats en AutoCAD a 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i, seguidament, es realitzà la topologia en 
ArcInfo. 
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Figura 12. Arxiu que conté una matriu amb valors de cotes. En concret es tracta de la zona 

de Vallcebre, en una matriu de 468 files x 468 columnes. (Consultar CD adjunt, valldem.asc, 
pobladem.asc). 

 

 
Taula 2. Arxiu que conté la informació dels polígons que delimiten les esllavissades 

observades al camp (Arxius complets a l’Annex I, vallpoly.dbf i poblapoly.dbf) 

 
 
A partir d’aquests dos arxius i mitjançant l’aplicació informàtica ArcView GIS 

3.2 de la casa Esri, es confecciona un model digital d’elevacions (MDE), possible de 
ser visualitzat en dues i en tres dimensions (2D i 3D) i s’hi sobreposen els polígons 
en forma vectorial, a partir de l’arxiu esmentat anteriorment (Taula 2). La Figura 13 
mostra un exemple del resultat gràfic quan s’ajunten els dos arxius mencionats 
(exemple per Vallcebre).  
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Figura 13. Vista del MDE de Vallcebre amb els polígons de les esllavissades sobreposats 
(taques negres de la figura). L’exemple correspon a la zona de Vallcebre. 

 
 
El MDE és creat mitjançant l’opció de l’ArcView d’importar dades de caràcter 

alfanumèric (format ASCII) a valors de cel·les en format ràster, amb un número 
enter de cel·les. En aquest cas, les cel·les són entitats quadrades, de mida 15 
metres per 15 metres, tal i com estan dimensionades a l’arxiu d’entrada *.asc 
(veure Figura 12). L’objecte o tema creat té associada una taula en ArcView, en la 
qual figuren tots els valors de cota existents i en quina quantitat hi són 
representades dins la vista. 

 
Per la zona de Tenerife les dades inicials disponibles són l’arxiu  

tenedem.asc, que ha permès obtenir un MDE amb distància entre cel·la i cel·la de 
10 metres, i els arxius cons.shp i laves.shp, corresponents a l’estructura dels cons 
dels volcans de l’illa i el contorn de dues colades de lava, tots dos en format 
vectorial (Figura 14). 
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Figura 14. Vista del MDE de Tenerife amb els polígons dels cons i de les laves sobreposats. 

 
 

5.2. SELECCIÓ DE MOVIMENTS REPRESENTATIUS 
 
Un cop acabat el tractament dels arxius de dades inicials, es passa a fer una 

selecció dels moviments que seran estudiats, ja que els arxius originals contenen, 
aproximadament, uns 300 moviments cada un. Per tal de tenir una mostra bona i 
fiable de cada zona, s’han agafat 10 moviments, els de major àrea i major 
perímetre, intentant que la forma dels polígons sigui el més allargada possible. El 
motiu d’aquesta tria és per a poder tenir el màxim nombre de cel·les per comparar 
entre els models i les dades de camp, ja que s’estudia el recorregut dels moviments 
i com més informació es tingui per a comparar models amb realitat, més bons 
seran els resultats. La selecció s’ha fet de manera visual, a partir de la Figura 13, i 
amb l’ajut de la taula de característiques dels polígons on s’han classificat els 
moviments de major a menor àrea, i s’ha intentat fer coincidir també amb el major 
perímetre possible. 

 
En concret, de Vallcebre es tenen dades de 312 polígons dels quals, els deu 

escollits tenen àrees compreses entre 4438 m2 i 1721 m2; i de la Pobla de Lillet es 
disposa de 280 polígons, d’entre els quals se n’han agafat deu amb àrees entre 
3473 m2 i 1935 m2 (Taula 3). 
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(a) 

 
 
 
(b) 

 

Taula 3. Característiques dels moviments escollits (a) a Vallcebre i (b) a la Pobla de Lillet. 

 
Pel cas de Tenerife, a partir dels arxius de dades inicials, s’ha escollit només 

una de les dues laves, concretament la que es troba situada des del Pic del Teide 
cap al Nord de l’illa fins que arriba al mar, perquè l’altra presenta una gran 
complexitat en el comportament i en la geometria. La lava seleccionada té una 
extensió d’uns 7,3 Km2, un perímetre de 51,5 Km i una geometria molt irregular 
(Figura 15). 

 
 

 

Figura 15. Vista de la lava seleccionada per a l’estudi del recorregut a Tenerife. 
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5.3. SELECCIÓ DE CEL·LES DE RUPTURA 
 
Un cop triats els moviments que s’estudiaran en cada zona, es busca una 

cel·la que pugui ser considerada inici de la ruptura, en funció de la forma de cada 
moviment i de la disposició dels polígons sobre les cel·les del MDE. Aquesta part de 
la tesina és força subjectiva, ja que es poden agafar diferents cel·les de ruptura, en 
funció del criteri de qui estigui fent l’estudi. En el cas que ens ocupa s’han triat 
seguint criteris geomètrics i de disposició espaial de les cel·les dins dels polígons 
dels moviments. A cadascuna d’aquestes cel·les de ruptura se li associen unes 
coordenades X, Y i Z, les quals s’agrupen en una taula dissenyada per a ser llegida 
des dels scripts, anomenada xyz-nmov.dbf (Taula 4). 

Com es pot observar, la majoria de moviments tenen una sola cel·la de 
ruptura, però també existeixen moviments que tenen associades dues cel·les de 
ruptura, degut a l’existència de dos focus d’inici del moviment, de manera que 
donaran dos recorreguts diferents.  

 
 
(a) 

 
(b) 

 

Taula 4. Arxiu xyz-nmov.dbf on hi figuren les coordenades dels punts de ruptura elegits per 
a (a) Vallcebre, (b) Pobla de Lillet. 

 
 
En el cas de Vallcebre presenta dos recorreguts el moviment número 240 

(Figura 16a) i a la Pobla de Lillet els moviments 101 i 165 (Figura 16b). Per a 
diferenciar un recorregut de l’altre, dins el mateix moviment, s’utilitza una coma 
per a un dels dos recorreguts, per exemple, en el moviment 240, els dos 
recorreguts són 240 i 240’. 
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(a) 

 
(b) 

    
Figura 16. Casos particular de moviments que presenten dues cel·les de ruptura, un a 

Vallcebre (a) i dos a la Pobla de Lillet (b). 

 
Per a la colada de lava de Tenerife no es pot parlar de cel·les de ruptura, ja 

que no trenca res, sinó que es produeix una erupció volcànica. Però s’han buscat 
les coordenades d’unes possibles cel·les d’inici de moviment, ja que encara que es 
tracti de lava procedent d’una erupció volcànica es pot determinar una zona d’inici 
en les proximitats del con del volcà. S’han fet diferents intents i proves per tal de 
trobar els punts idonis, i finalment s’han seleccionat 26 cel·les, que tenen per 
coordenades X, Y, Z les de la Taula 5. 

 
 

 

Taula 5. Arxiu xyz-nmov.dbf on hi figuren les coordenades dels punts d’inici del moviment 
per a la zona de Tenerife. 
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5.4. CREACIÓ D’UN MODEL DE RECORREGUT EN ARCVIEW 
 
 

5.4.1. Comentaris generals 
 
El pas posterior a tractar les dades originals i seleccionar els punts de 

ruptura és l’elaboració d’un model que permeti l’estudi del recorregut teòric que 
seguiria un moviment de massa, coneixent les seves coordenades X, Y i Z de l’inici 
de la ruptura.  

 
En ArcView GIS existeix una extensió anomenada HMS (Hydrologic Modelling 

System), la qual ofereix uns comandaments (flow direction, flow accumulation, flow 
length) per a obtenir direccions, acumulacions i longituds d’un flux d’aigua, tot i que 
es podria utilitzar per a qualsevol tipus de moviment gravitacional (sigui aigua, sòl, 
lava, etc), ja que no demana característiques del material. L’inconvenient que 
presenta és que no permet especificar des de quina cel·la es comença, sinó que ho 
fa per a un MDE sencer. Tampoc permet especificar la obtenció de paràmetres 
concrets en forma de taula, sinó que crea una taula de resultats general que no 
aporta la informació que aquí es vol obtenir.  

 
Per a aquest motiu, es decideix elaborar uns programes propis que facin una 

funció similar a la de l’HMS, però adaptant-los als objectius del present estudi. 
Aquests programes, anomenats scripts, s’han programat amb Avenue, el llenguatge 
propi d’ArcView. La creació d’aquests scripts s’ha dut a terme per tal d’ampliar les 
prestacions de l’ArcView GIS utilitzant l’extensió Spatial Analyst. A l’annex II s’hi 
troba el contingut sencer dels scripts (principals i secundaris) mencionats 
anteriorment. 

 
 

5.4.2. Hipòtesis considerades per al model 
 
Els moviments de massa tenen, en general, un comportament dinàmic molt 

complex, ja que el seu recorregut depèn de molts factors externs i interns propis 
del material implicat. Segons reconeixements de camp existents, els lliscaments 
superficials no es distribueixen aleatòriament, sinó que es disposen als vessants en 
funció de certes condicions locals variables en funció de la topografia, la geometria, 
la vegetació i la litologia presents (segons [ 11]). Per tal de reduir la complexitat i 
poder arribar a una aproximació de la trajectòria dels moviments s’ha simplificat 
l’estudi dels moviments de massa a l’efecte que exerceix la topografia sobre ells, és 
a dir, que qui condiciona directament el recorregut del material és el pendent del 
terreny. 

 
A Tenerife les zones d’inici del moviment es localitzen a les parets exteriors 

dels cons volcànics. Un cop produïda l’erupció volcànica, la lava sobrepassa el con 
volcànic i comença a fluir fins al mar, o fins que es detura per causes relacionades 
amb la topografia del terreny i amb la viscositat del flux. 

 
Tenint en compte les anteriors consideracions, s’accepta com a principal 

hipòtesi per a aquest estudi, que el material es mourà sempre cap a on trobi el 
màxim pendent topogràfic. 

 
A l’hora d’evaluar els resultats obtinguts i comparar les dades obtingudes 

dels models amb les dades de camp reals es tindran en compte algunes 
característiques geològiques del material, però aquestes no s’han introduït dins els 
propis programes, ja que són factors molt difícils de modelitzar i impliquen una 
gran quantitat de paràmetres i de consideracions. Així, s’ha creat un model simple 
que té en compte relacions espaials entre les cel·les del MDE, directament lligades 
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amb el pendent, però sense preocupar-se pel tipus de material, la seva densitat, 
viscositat, composició, etc. 

 
 

5.4.3. Teoria del màxim pendent 
 
La dinàmica dels moviments de massa és molt complexa i implica 

trajectòries irregulars i difícils de simular que no només depenen del tipus de 
material, sinó que involucren molts altres factors. Un d’aquests factors és la 
topografia. Els models aquí creats depenen únicament i exclusiva del pendent del 
terreny, de manera que el mètode utilitzat per a avançar entre una cel·la i una altra 
del MDE es basa en la diferència d’alçada entre una cel·la i les del seu voltant, 
anomenat mètode o teoria del màxim pendent. 

 
La idea principal és que el material es mobilitzi des d’un punt cap a un altre, 

passant pel camí que tingui màxima pendent. En el MDE cada punt del terreny ve 
representat per una cel·la quadrada de dimensions conegudes, la qual està 
envoltada per vuit cel·les més, anomenades cel·les veïnes, i que es numeren 
seguint el sentit horari, i a partir de l’est, com es mostra en la Figura 17. Treballant 
amb un MDE cada cel·la té assignat un valor d’alçada, en metres, respecte el nivell 
del mar. Per tal de clarificar el mètode, la següent figura mostra també un exemple 
numèric senzill. El material situat a la cel·la central, on la cota és de 974 metres, es 
desplaçarà cap a la cel·la veïna número 3 situada al sud, amb cota inferior a la 
central, 970 metres, i donant la màxima diferència d’alçada respecte les altres 
cel·les veïnes. 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 17. A l’esquerra, disposició dels veïns en el mètode del màxim pendent. A la dreta, 
exemple numèric del funcionament del mètode. 

 
Amb llenguatge de programació Avenue, l’algoritme que identifica el camí de 

màxima pendent és el de la Figura 18, on primer s’assegura que la coordenada Z 
de les cel·les veïnes (corz) sigui inferior a la central (zz), seguidament en calcula la 
diferència en valor absolut, i la guarda en una llista anomenada resultat. Un cop 
analitzades les 8 cel·les del voltant, es tria la que dóna màxima diferència d’alçada i 
s’agafa aquesta nova com a cel·la central, per a tornar a repetir el procés. 

 

 
Figura 18: Algoritme de mobilitat del flux. Per a cada cel·la central, el programa tria la que 
dóna un increment més gran en valor absolut, sempre que la corz sigui inferior o igual a zz. 

998 1002 985 

980 974 1000 

972 970 973 

6 7 8 

5 X 1 

4 3 2 

if (corz.<(zz)=TRUE) then 
dz=zz - corz 
dz.abs 
resultat.add(dz) 

else 
continue 

end 
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5.4.4. Descripció dels models i dels scripts 
 
►  Models 
 
Per a poder fer un bon estudi s’han confeccionat tres models diferents, que 

permeten obtenir diferents recorreguts per a un mateix moviment i, així, 
comprovar quin s’aproxima millor a la realitat i d’on prové la modelització.  

 
El primer model (model A) considera que el flux de material s’extén fins que 

el programa s’atura, sense imposar-li cap condició externa. Això passarà quan 
s’arribi a una cel·la rodejada per cel·les veïnes amb cota superior; que físicament es 
tradueix en una fondalada, un forat, una vall, etc. 

 
El segon model (model B) incorpora una condició respecte el model A que 

fa parar el programa de creació de la taula de resultats. Aquesta condició és que 
l’angle màxim entre cel·la i cel·la sigui inferior a 5º, i es defineix com: 

 









∆
∆
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i

i
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z

anglemàxim tan  

        [Equació 3] 

 
on ∆zi és l’increment de cota d’una cel·la a la següent, i ∆di és la distància entre les 
dues cel·les. Aquest angle màxim es considera com l’angle que té el terreny en 
cada moment, és a dir, el pendent, sempre parlant sobre valors del MDE, i s’ha 
escollit el valor de 5º perquè es considera que per a terrenys amb pendents 
inferiors, els materials es frenen, tenen dificultats per avançar i es pot dir que no es 
mouen. Generalment els materials en moviments de massa ja estudiats s’aturen 
per angles del terreny entre 7º i 15º, per això s’ha agafat un límit inferior més baix 
per assegurar que cap moviment es mou amb un angle inferior a 5º. Modificant 
aquest valor límit de 5º, els resultats canviarien molt i s’hauria de tornar a analitzar 
la zona d’interès imposant, en el model B, un angle màxim de 7º o de 10º.  

 
En tercer model (model C) també incorpora una condició respecte el model 

A, en aquest cas imposa un valor concret per a l’angle d’abast (veure [Equació 2), 
de manera que, igual que en el model B, el programa s’atura quan en una cel·la el 
valor de l’angle és inferior que el valor imposat. 

 
Amb el model A s’escull un angle màxim i un angle d’abast de zero graus, ja 

que no es pretén imposar cap condició, de manera que s’executa tot el programa 
sense interrupcions. Pel model B, ArcView demana un angle màxim, i pel model C 
s’introdueix el valor desitjat de l’angle d’abast, en funció de quina zona s’estigui 
estudiant.  

 
►  Scripts 
 
L’estructura del model A serveix de base pels altres dos models B i C. Està 

format per dos grups d’scripts, i cada grup d’una funció concreta a l’hora de 
generar els resultats. Com s’ha explicat en el capítol 3.4 els scripts són programes 
creats amb el llenguatge de desenvolupament propi de l’ArcView, anomenat 
Avenue, i permeten automatitzar feines o accions utilitzades amb freqüència. 

 
El primer grup està format per tres scripts: or, veïns i maxims. 

S’encarreguen d’elaborar una taula per a cada moviment amb informació sobre 
cada cel·la implicada en el recorregut modelitzat. Aquests tres scripts funcionen 
seguint un ordre jeràrquic, és a dir, l’script principal (or) porta incorporada una 
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ordre interna per a cridar el segon (veïns) i aquest fa el mateix però amb el tercer 
(maxims). Quan es dóna l’ordre d’executar el primer, automàticament s’executen 
tots tres. Seguidament es mostra un esquema dels passos que fa cada script. Els 
arxius complerts es troben a l’Annex II. 

 
OR: 

- Agafa taula xyz-nmov.dbf  on hi ha els punts de ruptura i la transforma 
en virtual (xyzrupt) 

- Recupera els camps de la taula 
- Crea la llista “recorregut” 
- Pregunta quin moviment es vol estudiar 
- Recupera els valors: número de moviment, X, Y, Z de cada moviment i 

els afegeix a la llista “recorregut” 
- Pregunta quin angle màxim es vol imposar 
- Pregunta quin angle d’abast es vol imposar 
- Se’n va a l’script veins, important les variables mov,xx,yy,zz,anglmax i 

angleabast. 
VEINS: 

- Recupera les variables necessàries de l’script or 
- Crea una taula virtual (veitau2) per a posar-hi els veïns de cada cel·la 
- Crea els camps de la taula veitau2  
- Crea una taula igual que la xyzrupt on hi guardarà les cel·les per on anirà 

el flux. 
- Crea els camps d’aquesta taula (al gust de cada usuari) 
- Calcula les coordenades X, Y dels 8 veïns de cada cel·la 
- Els afegeix a la taula veitau2 
- Calcula la coordenada Z de cada parell (X,Y) a partir del MDE activat a la 

vista 
- Compara si la Z de cada veí és inferior o igual a la Z central i, si ho és, 

l’afegeix a la llista “resultat” 
- Ordena la llista “resultat” de major a menor i agafa el valor de Z més 

gran 
- Li associa les coordenades X i Y, obtenint Xmax,Ymax i Zmax. 
- Se’n va a l’script maxims per a guardar la Zmax per cada pas avançat. 
- Calcula l’angle màxim i l’angle d’abast per a la nova cel·la 
- Imposa les condicions imposades a or per angle màxim i angle d’abast. 

MAXIMS: 
- Recupera les variables necessàries de l’script veins 
- Crea la fila corresponent per a col·locar-hi els valors de les variables 

desitjades per a la nova cel·la d’avançament. 
- Comprova que cap coordenada de la nova cel·la sigui nul·la. 
- Torna a veins 
 
El segon programa està format per dos scripts: dibuixalinia i importa. 

S’encarreguen de transformar els resultats alfanumèrics de les taules generades pel 
primer programa en resultats gràfics en format vectorial. El principal és 
“dibuixalinia” que internament crida “importa”. 

 
 
►  Eines relacionades amb els scripts 
 

Per a facilitar l’execució dels dos grups d’scripts s’ha creat un menú a l’ArcView ( 

Figura 19) que permet seleccionar el grup d’scripts que interessa executar. La opció 
Recorregut està relacionada amb l’script or i la opció Línia amb l’script dibuixalinia. A més, 

per a facilitar i agilitar l’operació d’anar al menú cada cop que es vol executar un dels dos 
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grups d’scripts s’han creat dos botons, ubicats a la barra del menú principal de la vista del 
projecte en ArcView, als quals s’han associat els scripts or i dibuixalinia ( 

Figura 19). L’ordre que s’ha de seguir per a poder obtenir els resultats 
primer i després les línies de trajectòria corresponents és: Recorregut (botó del 
rombe verd) i Línia (botó amb la lletra “L”). 

 
 

   
 

Figura 19. Menú creat a la barra principal d’ArcView, per a triar quin dels dos grups d’scripts 
(or+veins+maxims o dibuixalinia+importa) es vol executar. A la dreta, botons associats als 

dos submenús mencionats, respectivament. 

 
 
Quan s’executa Recorregut s’obté una taula de resultats per un moviment 

determinat. Cada cop que es prem el botó apareix un menú desplegable en pantalla 
(Figura 20) que permet triar el moviment del qual se’n volen treure resultats en 
forma de taula. Com es pot veure a la figura, en el menú desplegable no apareix el 
número identificador de cada moviment, sinó un contador de moviments (1, 2, 3, 
etc), que va lligat amb el contador de moviments de l’arxiu “xyz-nmov.dbf” que 
conté les coordenades de les cel·les de ruptura (recordar Taula 4).  

 
 

 

Figura 20. Menú desplegable que permet triar el moviment que es vol estudiar, quan es 
prem el botó del rombe verd associat als scripts or, veïns i maxims. 

Un cop escollit el moviment que es vol analitzar el programa pregunta quin 
angle màxim i quin angle d’abast es volen imposar. En funció del model que 
s’estigui aplicant, es posarà el valor que interessi, deixant l’altre en blanc o posant-
hi un zero “0” (si es tracta dels models B o C) o es deixaran tots dos a zero si s’està 
aplicant el model A. 

 
Imposant les condicions del model B i del model C a l’hora, la modelització 

es para, en la majoria dels casos, degut a la imposició del model C, és a dir, per la 
limitació en l’angle d’abast.  

 
Després d’introduir les condicions inicials per a calcular la modelització del 

recorregut, el programa crea l’arxiu de resultats corresponent a cada moviment. 
 

Quan s’executa Línia, o es prem el botó  per a executar el segon grup 
d’scripts, només apareix un quadre d’avís amb un menú desplegable, preguntant de 
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quin moviment se’n vol obtenir la trajectòria en forma de línia. Un cop visualitzada 
la línia gràficament i en format vectorial, es transforma en format ràster per a 
poder comparar les cel·les del recorregut modelitzat amb les cel·les del MDE. 

 
Resumint, un submenú aporta informació longitudinal (en perfil) dels 

recorreguts, i l’altre dóna informació espaial (en planta) dels moviments 
modelitzats, permetent-se visualitzar de forma gràfica des del mateix ArcView. 

 
►  Obtenció de resultats 
 
Els scripts estan programats perquè anomenin les taules amb un nom que 

incorpori un identificador personal per a cada moviment, que en aquest cas és el 
contador de moviments mencionat anteriorment. A més les taules es guarden totes 
dins la mateixa carpeta. Així, per exemple, pel primer moviment de la taula xyz-
nmov.dbf s’obté un arxiu de resultats anomenat “zmaxnou-nmov 1.dbf”.  

 
Les taules de resultats s’han configurat de forma personalitzada, aportant la 

informació necessària i les característiques desitjades per a cada moviment. A 
continuació es mostra un exemple del format d’aquestes taules (Taula 6) pel primer 
moviment de la Pobla de Lillet, que correspon al moviment número 99. La taula 
està estructurada en forma de files i columnes. A les files apareixen les cel·les que 
tracen el recorregut modelitzat, i a les columnes hi ha la informació que interessa 
obtenir de cada cel·la (Taula 7). 

 
 

CEL╖LA MOVIMENT NUM_VEI XMAX YMAX ZMAX DISTMAX ANGLMAX ANGLABAST
1 1 0 414655 4678330 1032 0,00 0,0000 0,0000
2 1 3 414655 4678315 1024 15,00 28,0725 28,0725
3 1 4 414640 4678300 1018 36,21 15,7932 21,1365
4 1 2 414655 4678285 1013 57,42 13,2627 18,3082
5 1 2 414670 4678270 1005 78,63 20,6626 18,9507
6 1 4 414655 4678255 998 99,84 18,2620 18,8055
7 1 2 414670 4678240 993 121,05 13,2627 17,8575
8 1 4 414655 4678225 986 142,26 18,2620 17,9183
9 1 3 414655 4678210 981 157,26 18,4349 17,9681
10 1 3 414655 4678195 975 172,26 21,8014 18,3091
11 1 3 414655 4678180 970 187,26 18,4349 18,3192
12 1 3 414655 4678165 965 202,26 18,4349 18,3278
13 1 3 414655 4678150 958 217,26 25,0169 18,8091
14 1 3 414655 4678135 952 232,26 21,8014 19,0058
15 1 3 414655 4678120 948 247,26 14,9314 18,7638
16 1 3 414655 4678105 946 262,26 7,5946 18,1553
17 1 3 414655 4678090 943 277,26 11,3099 17,7965
18 1 3 414655 4678075 940 292,26 11,3099 17,4734
19 1 4 414640 4678060 937 313,47 8,0495 16,8598
20 1 3 414640 4678045 932 328,47 18,4349 16,9324
21 1 3 414640 4678030 929 343,47 11,3099 16,6930
22 1 3 414640 4678015 926 358,47 11,3099 16,4730  

Taula 6. Estructuració i contingut de la taula de resultats que s’obté després d’executar el 
primer grup d’scripts, per a un moviment concret (en l’exemple, el moviment número 1 (o 

99) de la Pobla de Lillet). 
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Nom de la 
columna 

Descripció de la informació aportada 

Cel·la nombre de pixels o cel·les travessades des de l’inici fins al final 
del recorregut 

Moviment a quin polígon de l’arxiu d’entrada xyz-nmov.dbf pertany cada 
taula 

Num_vei posició de cada cel·la respecte la cel·la central 
Xmax coordenada X del pixel 
Ymax coordenada Y del pixel 
Zmax coordenada Z del pixel 

Distmax distància màxima, en cada avenç, respecte la cel·la inicial 
Anglmax tangent de l’angle que relaciona el canvi de cota, respecte 

l’increment de distància, al passar d’una cel·la a la següent 
Anglabast tangent de l’angle que relaciona el canvi de cota total respecte la 

distància total recorreguda en el moment de deturar-se el 
moviment 

Taula 7. Descripció de la informació aportada per cada columna de la taula de resultats. 

 
 
Un cop verificat el correcte funcionament dels scripts i dels diferents models 

fent vàries proves amb les dades de Vallcebre, es procedeix a la obtenció dels 
resultats per a les tres zones d’estudi: Vallcebre, la Pobla de Lillet i Tenerife.  

 


