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4 Metodologia d’estudi 

La metodologia que s’ha seguit per a finalment assolir els objectius plantejats consta de 
les següents fases, les quals es poden observar en el diagrama de flux presentat en la 
Figura 4.1. 

Les etapes d’anàlisi de la susceptibilitat generals són :  

1. Obtenció dels paràmetres de terreny.  

2. Procediments d’anàlisi de les variables escollides  i selecció de les mateixes per 
a incloure en el model. 

3. Realització del model de Regressió Logística i creació del mapa de 
susceptibilitat. 

4.  Anàlisi de resultats i validació del model 

Seguidament es farà una breu descripció del que defineix cada una d’aquestes etapes.  

1. Obtenció dels paràmetres de terreny.  

L’obtenció dels paràmetres del terreny s’ha fet a partir d’un SIG, utilitzant un programa 
per a seleccionar una mostra aleatòria de la població total. S’han creat 3 mostres 
diferents i s’han estudiat de cada una d’elles els paràmetres estadístics com ara la mitja, 
la mitjana, la desviació tipus i el extrems, que les representen. Seguidament s’ha fet un 
estudi comparatiu d’aquests paràmetres amb la població total, i s’ha escollit la taula que 
representava millor a la població.  

2. Procediments d’anàlisi de les variables escollides   

Una vegada s’han escollit les dades que es consideren necessàries per a poder realitzar 
l’anàlisi de Regressió Logística, s’ha de fer un anàlisi acurat de cada una de les 
variables escollides, proves de normalitat per a estudiar el comportament de cada una 
d’elles, a més de l’estudi d’independència de variables amb la correlació bivariant i 
l’anàlisi factorial, que servirà per a poder tenir una idea de l’estructura de les variables. 

Seguidament es fa un anàlisi de poblacions respecte a la variable dependent, en aquest 
cas presència d’esllavissades superficials.  Aquest anàlisi es fa mitjançant dos tests, el 
“T-test” i el “One-way” que amb diferents paràmetres caracteritzen les dues poblacions 
que interessen per a poder realitzar l’anàlisi, presència o absència d’esllavissades. 

Per a finalitzar es fa una selecció i categorització de les variables que, segons els 
anàlisis realitzats anteriorment, es creu que donaran resultats millors.  

3. Realització del model  

En aquesta fase de l’estudi es realitzen varis models i s’escull el model que doni millors 
resultats.  



CAPÍTOL 4                                                                   METODOLOGIA D’ESTUDI 

 32 

Els següent pas és crear el mapa de susceptibilitat, una vegada s’ha escollit la funció 
final, a partir del SIG, que permeti crear de manera ràpida els mapes corresponents.  

El model de regressió permetrà assignar diferents valors a les cel·les, que indicaran 
major o menor susceptibilitat a produir trencada en el terreny.  Una vegada s’ha 
obtingut la funció, amb els paràmetres obtinguts per a cada una de les variables, es 
crearà una malla regular dins del SIG, que contingui els valors de susceptibilitat per a 
cada una de les cel·les. Posteriorment es farà una divisió dels valors de susceptibilitat 
obtinguts, en intervals iguals.  

4. Anàlisi de resultats i validació del model 

L’últim pas a realitzar és la validació del resultats utilitzant la funció obtinguda amb la 
part de mostra que no s’ha emprat per a fer l’anàlisi.  

Els mapes resultants pretenen mostrar a escala regional la susceptibilitat d’esllavissades 
a partir dels resultats obtinguts sobre una mostra seleccionada aleatòriament de la 
població total. Aquest punt de l’estudi perme trà fer un mapa que predigui el grau de 
probabilitat que té una cel·la del mapa per a que es produeixi trencament.   

La validació dependrà de la mostra escollida per a realitzar l’anà lisi, així com dels punts 
de trencada utilitzats per a validar la predicció. En el procediment seguit en el capítol 5 
d’aquest estudi s’ha fet la validació prenent els punts de la mostra que no han estat 
utilitzats per a la realització de la funció de regressió.  

 

 



CAPÍTOL 4                                                                   METODOLOGIA D’ESTUDI 

 33 

Obtenció de paràmetres del terreny 

Obtenció de la mostra 

Procediments d’anàlisi  

Estudi 
d’independència  

1. Proves de  
Normalitat KS 

  

Corrrelació. Coef. 
de Pearson 

Anàlisi factorial 

Anàlisi de 
comportament de les 

variables  
 

Estudi de normalitat 
2. Transformació 
de les variables  

Anàlisi de 
poblacions  

T-TES i ONE-
WAY 

 

Regressió Logística  
 

Validació del 
model  

Corba de ROC 

Resultats i mapa de susceptibilitat 

Selecció de les variables a 
utilitzar en el model 

Categorització 
 

 

SIG 

SIG 

SPSS

SPSS

SPSS

SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de flux de la metodologia general utilitzada. 
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