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2 Antecedents 

2.1 Metodologies per l’anàlisi de susceptibilitat d’esllavissades  

Existeixen quatre procediments principals utilitzats en l’avaluació i la confecció dels 
mapes de susceptibilitat del terreny front a esllavissades, mètodes deterministes, 
heurístics, probabilístics i geomorfològics. 

Els mètodes deterministes s’utilitzen per a l’estudi d’una vessant o un talús concrets. Es 
fonamenten en mètodes basats en l’equilibri límit o en models numèrics recolzant-se en 
una base física. Les dades d’entrada son derivades d’assaigs de laboratori i s’utilitzen 
per determinar el factor de seguretat de la vessant (Van Westen, 1993). 

El mètodes heurístics es basen en el coneixement a priori dels paràmetres que 
produeixen inestabilitat, aquests són endreçats i ponderats segons la seva importància 
(Carra et al, 1977).  

Les aproximacions probabilístiques es basen en les relacions observades entre cada un 
dels paràmetres i la distribució dels moviments actual i anterior (Carra et al, 1977). 
S’utilitzen quan es disposa de molta informació, amb la qual es pot aplicar diversos 
mètodes estadístics. La principal avantatge és l’objectivitat del mètode.  

Els mètodes geomorfològics es basen en la determinació de les condicions 
d’inestabilitat de vessant mitjançant tècniques geomorfològiques, cartografia i 
zonificació.  

En el present estudi s’ha realitzat un mapa de susceptibilitat a partir d’aproximacions 
probabilistes, utilitzant la tècnica de la regressió logística per a obtenir la funció de 
probabilitat d’esdeveniment d’esllavissada 

L’experiència adquirida en altres estudis, realitzats a partir d’aproximacions 
probabilistiques, sobre els factors relacionats amb la inestabilitat del terreny degut a 
esllavissades superficials en zones dels Pirineus (Coromines et al, 1988, 1991;Baeza, 
1994; Santacana 2001) permet escollir factors d’influència coneguts sobre aquestes 
àrees. La major part d’aquests factors poden ser derivats d’un model digital 
d’elevacions (MDE) de manera ràpida i sense invertir-hi massa temps. Això implica un 
gran avantatge i la possibilitat de obtenir dades d’àrees extenses i la regionalització de 
l’anàlisi. L’anàlisi mitjançant la regressió logística, ha estat una tècnica útil en l’anàlisi 
de susceptibilitat front a trencada superficial de vessants en diversos estudis coma ara  a 
la regió de Henek, a Turkia (Yesilnacar i Topal, 2005) o fets a la regió de Kakuda-
Yahiko, a Japó (Ayalew i Yamagishi, 2004). 

La utilització de la Regressió Logística per confeccionar un mapa de susceptibilitat 
serveix per a trobar la millor funció que descriu la relació entre la presència o l’absència 
d’esllavissades superficials, definida com a variable dependent i trobar els paràmetres 
independents que indueixen aquests fets. 
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Per a l’estudi de susceptibilitat front a esllavissades cal destacar articles d’autors com 
Indurot,1999; Dai i Lee,2002; Ohlmacher i Davis, 2003; Ayelew, Yamagishi,2004; 
Yesilcanar i Topal,2005, etc. 

Indurot ,1999; va fer un estudi de regressió a la zona de la Trinidad, a Nicaragua, ja que 
aquesta zona reuneix un conjunt de característiques geològiques i meteorològiques que 
afavoreixen al desenvolupament de catàstrofes naturals . Els huracans de 1998 van fer 
moltes destrosses i aquest fet va motivar a fer un estudi de la problemàtica general de la 
inestabilitat de vessants a Nicaragua, així com realitzar una cartografia de perillositat de 
vessants. L’estudi es va fer seguint dos models diferents, la regressió logística i l’anàlisi 
discriminant, i van donar resultats diferents amb ambdós mètodes. La conclusió que es 
va extreure de l’estudi va ser que el model obtingut per regressió era millor que no pas 
l’altre ja que reflectia millor la presència d’alguns dels elements geomorfològics 
importants com ara les cicatrius de trencada, i oferia una millor discriminació del 
territori. 

Dai i Lee, 2002; van fer un estudi espaciotemporal de model de tempestes, que 
indueixen esllavissades superficials utilitzant fotografia aèria i regressió logística. El 
que diferencia  aquest estudi dels anteriors és que s’ha basat en variables estàtiques i 
variables dinàmiques, i així permet representar en el temps i en l’espai els resultats.  
L’estudi es va realitzar a Hong-Kong i es va arribar a la conclusió que el mètode de la 
regressió logística és útil per a predir la probabilitat en l’espai i en el temps de les 
esllavissades. 

Ohlmacher i Davis, 2003; van fer un estudi al NE de Kansas, als Estats Units, ja que el 
riu Missouri havia fet grans destrosses durant els deu anys anteriors. Per tal de resoldre 
el problema van utilitzar el mètode de la regressió logística i a partir dels resultats 
obtinguts van crear els mapes de susceptibilitat d’esllavissades de la zona. Els resultats 
van indicar que el pendent és la variable més important per estimar la probabilitat de 
trencades. Les variables tipus de sòl i l’orientació que en un principi es varen considerar 
com a importants, es van descartar en l’anàlisi final, ja que no eren prou significatives 
per predir la probabilitat d’esllavissada.  

Ayelew i Yamagishi, 2004; van fer un mapa de susceptibilitat  a Kakuda-Yahiko, al Japó. 
Van utilitzar el mètode de la regressió logística no només per que no té tantes 
restriccions com altres mètodes multivariants, si no també per a demostrar que es podia 
combinar amb anàlisis bivariants, que simplifiquen la interpretació del model obtingut.  
En aquest estudi es va trobar que les variables lligades amb la geomorfologia estan més 
lligades a la variable dependent que no pas la variable de cota del terreny respecte el 
mar. Utilitzant un mapa de probabilitat es va poder classificar la susceptibilitat en 5 
categories i així concloure l’estudi.  

Yesilcanar i Topal, 2005; van fer un estudi a l’àrea de Henek, a Turquia. Opinen que 
utilitzar aquesta tècnica és útil quan és difícil obtenir els diferents paràmetres geotècnics, 
que sovint tenen un mètode d’obtenció molt costós. Una altre raó per la qual van fer 
l’anàlisi amb la regressió logística és que molts dels mètodes estadístics no poden 
abarcar la diversitat que tenen els paràmetres de la natura i en canvi aquest mètode sí 
que ho permet.  

La regressió logística permet abarcar tot tipus de diferències que es produeixen a la 
natura ja que és una tècnica que  permet introduir tot tipus de variables predictives a 
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dins el model i a diferència de la regressió lineal, no suposa que entre la variable 
dependent i les variables independents hi hagi una relació lineal. Els fonaments 
d’aquesta tècnica s’explicaran detalladament en el capítol 5 de l’estudi. 

Existeixen altres metodologies per tal d’avaluar la susceptibilitat front a esllavissades 
amb tècniques estadístiques. Per un costat estan les que determinen la susceptibilitat a 
partir de la superposició de capes d’atributs geomorfològics i geològics a un mapa 
d’inventari de trencades (Nilsen et al, 1979). Per un altre costat, hi ha autors que 
apliquen un factor de contribució o pes als diferents factors que influeixen en la 
inestabilitat que defineixen les diferents capes (Carra 1983; Mulder, 1991; Baeza i 
Corominas, 2001). Finalment es troben aproximacions denominades determinístiques 
(Van Westen, 1993; Luzi i Fabri, 1995; Leroi, 1996; Santacana 2001) que s’utilitzen 
fonamentalment, en estudis més específics mitjançant l’obtenció del factor de seguretat 
de la vessant.   

Finalment s’ha triat la tècnica de regressió logística ja que serveix per a fer estudis de la 
influència que tenen una sèrie de variables respecte la variable de resposta, quan la 
variable dependent és dicotòmica i no és numèrica.  Per a que el procediment doni bons 
resultats, prèviament s’ha de fer un anàlisi de totes les variables estadísticament 
significatives per tal d’explicar la variable resposta i a més s’ha de tenir una mostra 
suficientment nombrosa i ben distribuïda. 

2.2 Sistemes d’Informació Geogràfica  

Un SIG és una base de dades informatitzada que conté informació espacial. Un dels 
avantatges d’aquest sistema és poder manipular més fàcilment tota la informació 
geogràfica.  

Les funcions principals que té un SIG  són l’entrada i codificació digital de la 
informació, procediments de depuració i neteja, gestió de la informació espacial, anàlisi 
i processament de les dades i per últim la representació gràfica i cartogràfica de la 
informació 

Actualment els SIG, permeten l’anàlisi de la susceptibilitat de trencada per esllavissades 
superficials així com la creació de mapes de susceptibilitat d’una manera sistemàtica, 
ràpida i eficient. L’aparició d’operacions dins el SIG ha permès l’extracció de 
paràmetres morfològics i hidrològics del terreny a partir de Models  Digitals 
d’Elevacions, que anteriorment eren molt costosos d’obtenir manualment.   

Durant el treball s’ha hagut de fer ús d’un SIG, per a poder fer la representació gràfica 
de les dades que es tenen de partida.  

En una primera etapa,  per a poder extreure la mostra emprada en l’anàlisi  de regressió 
logística i en una segona etapa per a poder interpretar els resultats del mètode estadístic 
utilitzat.   

Per dur a terme aquesta tasca, el programa utilitzat ha estat l’ARCVIEW. 

En aquest apartat es vol explicar breument què és un SIG, les avantatges d’utilitzar el 
programa informàtic ARCVIEW i per últim quines aplicacions té aquest mètode per a 
l’estudi que ens ocupa. 
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Representació de les dades  

En el treball s’han representat les dades a partir de mapes. Per a poder determinar cada 
punt de l’espai és necessari fer ús de la geocodificació de les dades, aquest procés 
consisteix en que un punt rep una etiqueta que l’identifica amb una posició espacial 
respecte d’algun punt comú o marc de referència. En l’estudi els punts son punts 
geogràfics expressats en cel·les de 15x15m i el marc de referència son les coordenades 
UTM ED50. Aquesta projecció també és denominada de GAUSS-KRÜGUER, i es basa 
en una projecció de Mercator en la que els meridians son tangents a un cilindre. La seva 
universalitat s’aconsegueix a base d’utilitzar diferents cilindres que corresponen a els 
meridians terrestres, separats 6º entre si. 

Models i estructures de dades  

En les dades és important tenir present que hi ha dos tipus d’estructures diferents. En 
primer lloc estan les estructures de dades cartogràfiques, que registren únicament la 
geometria i en segon lloc hi ha les estructures de dades topològiques que a més de 
registrar les coordenades també registren les relacions topològiques entre cel·les. 

Existeixen dues aproximacions bàsiques per a modelar l’espai en un SIG: el Model 
Vectorial i el Model Raster. 

El model vectorial diferencia els elements geogràfics que hi ha en el món real.  Dos 
conceptes importants en aquest model són, la entitat geogràfica que és cada un dels 
elements individuals en un SIG, i una classe d’entitat que és el conjunt d’entitats que 
han de ser homogènies en la seva naturalesa i en la informació que les descriu. Els tipus 
d’entitats poden ser polígons (objectes de dues dimensions), línies (objectes d’una 
dimensió) o punts (objectes de 0 dimensions).  

En el model Raster els elements geogràfics es diferencien en funció d’un criteri de 
situació. L’espai es divideix en porcions de mida i forma iguals mitjançant la 
superposic ió d’una retícula regular, a continuació es registren les propietats de les 
porcions d’espai esmentades. El seu interès el centra en les propietats de l’espai, i no en 
la representació precisa dels elements que el formen, d’aquí la raó per la qual l’espai és 
representat per una sèrie d’elements discrets en forma de xarxa.   

Els conceptes essencials per a un model Raster, son els següents:  

• Cada una de les cel·les de la retícula, s’anomena píxel,  i aquests es concediren 
indivisibles, a més de poder ser identificats pel número de columna i de fila. La 
resolució es la dimensió lineal mínima de la unitat més petita de l’espai 
geogràfic per la qual es recullen les dades.  

• Per a cada píxel es registra el nivell digital, que és el valor que el mapa analògic 
adopta.  

• L’orientació és l’angle format per el Nord i la direcció de les columnes de la 
malla.  

Els usos del format Raster son molt diversos, com pot ser de mapa de fons per a 
mostrar dades i poder fer un millor interpretació. Un altre de les utilitats és com a 
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imatge associada a un objecte del dibuix. El model Raster també es pot utilitzar per 
a modelar una superfície; en cada un dels píxels de la malla es troba associada una 
variable, com per exemple la alçada respecte al mar del punt en qüestió. 

El model Raster del qual s’ha fet ús en  el treball és el modelat de superfícies.  

2.2.4 Aplicació del SIG  en l’anàlisi de susceptibilitat d’esllavissades  

En molts dels estudis citats en el primer apartat d’aquest capítol es va utilitzar el 
SIG per a poder realitzar l’estud i de susceptibilitat.  

Les aplicacions que té el SIG  per a l’anàlisi de susceptibilitat es poden agrupar en 
dues parts: 

• En el tractament de les dades, el SIG és útil ja que d’una banda es pot fer una 
compilació de les dades més fàcil i ràpidament i de l’altra es poden crear 
variables a partir del Model Digital d’Elevacions (MDE) que amb altres mètodes 
no es podien calcular. Per a l’obtenció de la mostra aleatòria el programa 
ARCVIEW, permet a partir d’un script, amb el seu llenguatge propi de 
programació anomenat AVENUE, crear una mostra totalment aleatòria, sense 
que representi un cost de temps elevat.  

• La segona aplicació del SIG  en aquest estudi és la possibilitat d’introduir la 
funció resultat de l’anàlisi de regressió en la taula de la mostra obtinguda 
aleatòriament, i així poder crear el mapa de susceptibilitat, resultat de l’estudi.  

 

2.3 Eines informàtiques utilitzades 

2.3.4 El paquet estadístic SPSS 

El tractament estadístic de les dades s’ha realitzat amb el paquet SPSS (SPSS inc, 1988). 
Aquest programa permet fer un estudi previ de les variables i el seu comportament, a 
més d’obtenir la funció que serà utilitzada per a crear el mapa de susceptibilitat.  

El programa es poden fer les operacions des de el fitxer de dades o des de un fitxer de 
resultats.  

El primer consisteix en una taula amb dues fulles diferents, a una d’elles estan 
emmagatzemades totes les variables d’estudi, amb cada un dels punts de la 
mostra(Figura 2.1) i en l’altra fulla estan les variables en forma de resum, amb el nom i 
les característiques de cada una de les variables, com per exemple si la variable és 
numèrica o no ho és (Figura 2.2) .  
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Figura 2.1: Esquema de la presentació en la pantalla de la taula del SPSS amb les dades extretes. 

El segon és un fitxer que s’obre automàticament després de realitzar una operació i és 
on es presenten tots els resultats, s’anomena per defecte “output1”. A la finestra de 
resultats es poden veure els resultats explícitament o en forma de llista, a on només es 
troben anotats el títols de cada una de les operacions que s’han realitzat.  

En tots dos fitxers hi ha un menú en el qual es distingiran les opcions més emprades per 
a fer l’estudi. Aquest menú té les opcions de dades/transformar/analitzar/gràfics  

En l’opció de dades, es pot manipular de moltes maneres diferents les dades que es 
tenen en el fitxer de dades.  

En l’opció de transformar es poden modificar de diverses maneres les variables del 
fitxer de dades.  

 

Figura 2.2: Esquema de la presentació en la pantalla de la taula del SPSS amb les característiques 
de les variables. 

Finalment les dues opcions restants són amb les que es poden fer tot tipus d’operacions 
estadístiques interessants per a l’anàlisi de susceptibilitat. En l’opció analitzar és on es 
fan totes les operacions estadístiques i l’opció de gràfics permet realitzar tot tipus de 
gràfics a partir de les dades.  
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2.3.5 El programa ARCVIEW 

L’Arc View GIS 3.2 de ESRI (Enviromental Research Institut)  és un programa  de 
sistemes d’informació geogràfica . Treballa en model vectorial, per tant treballa amb 
capes de informació geogràfica que poden contenir punts, línies o polígons segons la 
dimensió de l’entitat. . Amb l’extensió Spatial Analyst pot també treballar amb dades en 
format raster. 

Tota la informació està continguda en un fitxer amb extensió .apr, en el que trobem 
documents en forma de vistes, de taules, de gràfics, de composicions gràfiques o de 
scripts (Figura 2.3) que es comenten breument a continuació: 

 

Figura 2.3: Esquema de la presentació en la pantalla de l’Arcview. 

Les vistes son on es recull la informació gràfica distribuïda per diferents capes o temes. 
En aquest cas les capes son les variables amb les que s’ha fet l’estudi.  

Les taules es troben associades a cada una de les capes de les vistes. En elles es poden 
trobar els atributs de cada una de les entitats gràfiques.  

Els gràfics es fan a partir de les dades dels atributs trobats en les taules. Es poden 
realitzar gràfics de tot tipus, seleccionant només les dades que interessen per a realitzar 
l’estudi que es vulgui. 

Les composicions gràfiques és on es creen els documents que posteriorment es vol 
imprimir, en forma de mapes en aquest cas.  

Els scripts o programes, escrits amb el llenguatge del ARCVIEW, en els que es 
desenvolupen accions que es volen utilitzar amb més freqüència.  

Aquest programa té una gran capacitat per a importar, visualitzar, consultar i analitzar 
dades de manera espacial, per aquest motiu s’ha vist oportú fer-ne ús tant en la obtenció 
de la mostra en que posteriorment es farà l’estudi estadístic, com en la presentació 
gràfica dels resultats obtinguts després de realitzar la regressió. 



CAPÍTOL 2                                                                               ANTECEDENTS 

 22 

 




