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6 Contrast del model Logístic amb el model Discriminant 

6.1  Principis del model discriminant  

Aquesta tècnica estadística permet obtenir una òptima separació de poblacions 
mitjançant un conjunt de variables i la seva contribució al procés discriminant.  

La classificació de les cel·les a un dels subgrups es determina mitjançant una funció 
denominada funció discriminant, que és la combinació lineal de les variables 
independents que millor caracteritzen la dualitat de la població, de tal manera que es 
compleixin els objectius principals que defineixen aquesta tècnica: maximitzar la 
variabilitat entre els dos grups i minimitzar la dispersió dins el grup.  

Per a poder obtenir la combinació lineal de les observacions originals que discriminarà 
entre els grups definits (cel·les estables i inestables) el model es basarà en la condició en 
que sigui òptim el procés de separació entre els grups. Per a realitzar aquest procés 
s’haurà d’assumir que les variables segueixen una distribució normal multivariant i que 
les matrius de variança-covariança dels dos grups són iguals.  

La funció lineal discriminant és de la següent forma (eq. 23):  

 

ii XdXddD ⋅++⋅+= ...110                                                              eq. 23 

 

A on Xi són els valors de les variables independents i di són els coeficients de la 
classificació estimats del conjunt de dades., d0 és una constant de la funció i D serà el 
valor de la funció utilitzada per a diferenciar els dos grups.  Mitjançant els coeficients 
de la funció estandaritzats, sense constant, és pot determinar el pes relatiu de cada una 
de les variables seleccionades i així poder definir el poder discriminant de cada una 
d’elles (Baeza, 1994). 

 

6.2 Característiques dels models Logístic i Discriminant  

En aquest apartat es vol contrastar el model logístic obtingut (eq. 18) amb el model 
discriminant, en l’avaluació de la susceptibilitat d’esllavissada superficial. S’ha escollit 
l’anàlisi discriminant per a realitzar aquesta comparació, ja que en estudis anteriors de la 
zona (Baeza, 1994; Santcana, 2001), havia donat bons resultats per a determinar la 
susceptibilitat del terreny front a esllavissades superficials.  

En els següents quadres resum es mostren les avantatges i els inconvenients de cada una 
de les tècniques així com les seves característiques principals (Taula 6.1 i Taula 6.2). 
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AVANTATGES INCONVENIENTS 
Anàlisi Discriminant 

- És idoni per a variables continues 
- Anàlisi implícit de dependència de 
variables.  
- Aprofita molt bé la informació de totes 
les variables  
- Es poden analitzar dades corresponents a 
esllavissades puntuals.  
- Existència del criteri expert de manera 
implícita. (Pot ser un inconvenient alhora 
d’introduir subjectivitat) 

- Assignació de valors numèrics per a 
variables categòriques.  
- Necessitat de conèixer molt bé les 
característiques de les variables de la zona 
d’estudi.  
- Es requereixen variables amb continuïtat 
en l’espai.  
- Necessitat de tenir uns coneixements 
elevats d’estadística.  
 

Regressió Logística 
- És un anàlisi robus t que permet introduir 
tot tipus de variables dins el model. 
- Anàlisi de dependència de variables 
respecte un fenomen determinat.  
- La variable dependent no té per que ser 
contínua. A més pot ser dicotòmica.  
- A les variables categòriques no se’ls té per 
que assignar valors numèrics, se les tracta 
com a variables DUMMY.  
- Existència del criteri expert de manera 
implícita. (Pot ser un inconvenient alhora 
d’introduir subjectivitat) 

-Necessitat de conèixer molt bé les 
característiques de les variables de la zona 
d’estudi.  
- Necessitat de tenir uns coneixements 
elevats d’estadística.  
- Les variables del model no poden ser 
qualitatives, siguin ordinals o nominals 
- No s’ha d’introduir en el model variables 
innecessàries 
- La colinielitat entre dues variables és un 
problema que pot portar a resultats 
equivocats 

Taula 6.1: Avantatges i inconvenients de l’anàlisi discriminant i la regressió logística.  

 

Tècnica d’anàlisi  
Característiques Anàlisi Discriminant Regressió Logística  

Tipus de variables utilitzades   Quantitatives 
 Tot tipus de 
variables 

Quantificar les variables qualitatives  Criteri expert  

 Criteri expert o 
transformació de 
variables DUMMY 

Pretractament de les variables   Normalització  Normalització 

Requeriments matemàtics  

 Independència  
Normalitat  
Variables continues  

 Independència  
Normalitat  
Categorització 

Unitat d'anàlisi   Cel·la (píxel) Cel·la (píxel)  

Taula 6.2: Característiques principals de les tènciques d’anàlisi discriminant i de la regressió 
logística.  
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6.3 Resultats de la funció discriminant i contrast amb la de Regressió  

Per a poder comparar els resultats de l'anàlisi discriminant amb els de la Regressió,  
Logística s'han realitza t dos anàlisis. Un d'ells ha estat introduint totes les variables i 
deixant que a partir de l'anàlisi s’escollissin les millors variables segons els criteris que 
regeixen l'anàlisi discriminant. El segon ha estat limitar l'anàlisi, introduint només les 
variables que s’han escollit per la funció de regressió. A continuació es farà un anàlisi 
dels resultats obtinguts.   

•  Resultats obtinguts  (Taula 6.3) 

  

Anàlisi 
discriminant  

Nº  Variables 
escollides 

Casos seleccionats. 
Percentatges de cel·les 
correctes 

Casos no 
seleccionats 
Percentatges de 
cel·les correctes 

      

Lambda 
de 
Wilks  

Area 
de la 
corva 
COR  

% R %S %T % R %S %T 

Mostra B1 6  grosor, 
pends, 
dtm, 
ori180, 
log_lfs, 
perfil 

0,595 0,866 89,3 69,4 79,2 90 69 79,6 

Mostra B2 5 grosor, 
pends, 
dtm, 
ori180, 
pendm 

 0,605  0,857  87,1 73,6   80,2 86,9 67,5  77,3 

Taula 6.3: Taula de resultats de l’Anàlisi Discriminant. Nº= nombre de passos realitzats per obtenir 
la funció final, aquest valorés igual al número de variables que introdueix dins de la funció. R= és el 
percentatge de cel·les inestables correctament classificades. S= és el percentatge de cel·les inestables 
correctament classificades. T= és  el percentatge de cel·les totals correctament classificades. 

En els resultats de la funció discriminant no s'obtenen els mateixos paràmetres per a 
qualificar la funció obtinguda que els que es tenen a partir de la Regressió Logística. Per 
això, la comparació de les funcions obtingudes amb diferents tècniques es farà a partir 
dels percentatges de les cel·les pronosticades correctament i de les àrees trobades sota 
les corbes COR i de les variables incloses a dins el model discriminant. 

A partir dels paràmetres obtinguts, s’aprecia que no hi ha gaire diferència entre les dues 
funcions. Encara que la primera (amb totes les variables seleccionades) dona millors % 
de cel·les correctes, en la segona també són bons.  

Les variables escollides amb aquesta tècnica en la primera funció són molt semblants a 
les escollides amb regressió, exceptuant les dues darreres LOG_LFS i PERFIL. En la 
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segona funció aquesta comparació no es pot realitzar ja que s’ha limitat el nombre de 
variables i per tant ha escollit les mateixes que en la regressió.  

L’ordre en que escull les variables és el mateix que en regressió, per tant indica que les 
4 primeres variables (GROSOR, PENDS, DTM i ORI180) són les més significatives 
alhora de predir una trencada en el terreny. 

El paràmetre Lambda de Wilks permet controlar la bondat d’ajust de la funció. Aquest 
valor pot anar des de 0 fins a 1. Quan més a prop es troba del 0 millor serà el poder 
discriminant de la funció. En aquest cas el valor és intermig 0,5.   

En quant als percentatges de cel·les ben classificades per la funció, s’ha de dir que per a 
cel·les estables el % disminueix considerablement en ambdues funcions realitzades amb 
anàlisi discriminant respecte la funció de regressió. Tot i així el % de cel·les inestables 
classificades correctament augmenta.  

Les corbes COR d’encert i de predicció realitzades a partir de la funció de l’Anàlisi 
Discriminant són les següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 :  (A)Corba COR  d’encert de les funcions d’Anàlisi Discriminant (B) Corba COR  de 
predicció de les funcions d’Anàlisi Discriminant  (amb les 5 variables i amb totes les variables)  

Les àrees sota la corba de cada una de les funcions d’encert (Figura 6.1, A) obtingudes 
són: 0,883 per a la funció de la mostra B1 (6 variables) i de 0,872 per a la funció de la 
mostra B2 (5 variables).  

Les àrees sota la corba de cada una de les funcions de predicció(Figura 6.1, B)  
obtingudes són: 0,847 per a la funció de la mostra B1 (6 variables) i de 0,840 per a la 
funció de la mostra B2 (5 variables).  

En aquestes dues corbes de predicció que es mostren (Figura 6.1, B) es pot apreciar una 
lleugera disminució de l’àrea totalment lògica ja que la funció no ha estat creada a partir 
de les cel·les de la corba de predicció, si no que està realitzada a partir de les cel·les 
d’encert. Això s’explica donat que les corbes d’encert tracten d’ajustar (minimitzar 
l’error de classificació) la mostra seleccionada per generar la funció multivariant 
(discriminant o de regressió), mentre que la de predicció és l’aplicació d’aquesta funció 
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a una altra mostra (en les taules definida com “no seleccionada), amb objectiu de validar 
la funció. Normalment aquests resultats de la mostra de validació no són tan bons com 
els de la mostra per generà la funció. 

La funció que té un poder discriminant millor entre les cel·les inestables i les estables és 
en la que no s’ha limitat el nombre de variables, tot i això es creu pertinent realitzar el 
contrast amb la funció que només té les 5 variables ja que són les mateixes que les 
obtingudes a partir de l’anàlisi de Regressió Logística.  

• Contrast entre el model Logístic i el Discriminant  

Per a poder fer una comparació gràfica de les dues tècniques emprades, s’ha escollit la 
segona funció realitzada amb anàlisi discriminant. Aquesta dóna bons resultats 
discriminants i permet la comparació entre ambdues tècniques, sent així més fiables els 
resultats.  

A continuació es realitzarà el contrast entre les dues funcions escollides a partir de:  

− Els coeficients obtinguts  

− Els coeficiens estandaritzats  

− Les corbes COR 

Els coeficients i els coeficients estandaritzats obtinguts a partir de les dues funcions són 
els següents (Taula 6.4):  

 Anàlisi discriminant Regressió Logística  
  Coeficients Coeficients 

estandaritzats 
Coeficients Coeficients 

estandaritzats 

DTM -0.003 -0.512 0,146 0,939 
PENDS 4.060 0.684 0,167 1,109 
ORI180 0.005 0.256 0,28 0,759 
PENDM 0.021 0.241 0,085 0,436 
GROSOR 0.556 0.405 0,036 1,169 
Constant -2.536   -13,36   

Taula 6.4:  Coeficients de la funció obtinguda per Anàlisi Discriminant i de Regressió Logística 

Cal remarcar, a partir de la Taula 6.4 que la columna de coeficients estandaritzats de 
l’anàlisi discriminant, és a on es pot observar el pes que atorga a la variable per a la 
predicció. La variable que té més pes en l’anàlisi discriminant és la PENDS, la segona 
és DTM. La variable GROSOR  no té tant de pes en la funció discriminant com en la de 
regressió logística. 

Un altre aspecte d’interès és el fet de que la variable DTM  tingui un valor negatiu en el 
coeficient de l’anàlisi discriminant, contràriament al coeficient obtingut a partir de 
regressió Logística. Això és degut a que a mesura que augmenta el valor de la variable, 
que en aquest cas és el valor real de la cota respecte el nivell del mar, la probabilitat de 
que hi hagi trencada és menor.  Les altres variables tenen signe positiu en el coeficient, 
això indica que a mesura que augmenti el valor de la variable, augmentarà la 
probabilitat que es produeixi trencada.  
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En estudis anteriors (Baeza, 1994; Santacana, 2001) el coeficient de la variable 
PENDM tenia signe negatiu, aquest fet pot ser degut a que els valors màxims de la 
variable en la mostra seleccionada arriben a 50, i són valors amb % d’esllavissades 
elevats. Si s’obtinguessin valors de PENDM  superiors inclosos en la mostra el resultat 
podria haver estat diferent. 

En quant al contrast entre les corbes COR es mostra en la Figura 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 : (A)Corba COR d’encert de les funcions d’Anàlisi Discriminant (amb 5 variables) i de 
Regressió Logística. (B) Corba COR de predicció de les funcions d’Anàlisi Discriminant (amb 5 
variables ) i de Regressió Logística       

L’àrea sota la corba d’encert de la funció de Regressió és de 0,877, mentre que la de la 
funció d’anàlisi discriminant és de 0,872(Figura6.2, A).  

L’àrea sota la corba de predicció de la funció de Regressió és de 0,862, mentres que la 
de la funció d’anàlisi discriminant és de 0,840 (Figura6.2, B).  

Es pot concloure que la funció de Regressió Logística té millor capacitat de 
discriminació que no pas la funció obtinguda mitjançant l’anàlisi discriminant, ja que 
les àrees sota les corbes són lleugerament més grans. Tot i així ambdós models no es 
diferencien excessivament i per tant totes dues aproximacions fan una bona 
discriminació entre cel·les estables i inestables. 

Finalment l’expressió de la funció  d’anàlisi discriminant que es representarà és la 
següent (eq. 24):   

 

536,2556,0180005,0060.4021,0003,0 −⋅+⋅+⋅+⋅+⋅−= GROSORORIPENDSPENDMDTMDIS
 eq. 24 

 

A
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1 - Specificity

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

S
en

si
ti

vi
ty

B
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1 - Specificity

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

S
en

si
ti

vi
ty

 

 



CAPÍTOL 6                    CONTRAST DEL MODEL LOGÍSTIC AMB EL MODEL DISCRIMINANT 

 93 

6.4 Generació del mapa de susceptibilitat 

Per tal de fer el mapa de susceptibilitat a partir de la funció de l’anàlisi discriminant, el 
procediment és molt més senzill. Els valors de les variables introduïdes en el anàlisi 
discriminant són els valors reals, per tant la única operació a realitzar és la d’introduir la 
funció 
(

536,2556,0180005,0060.4021,0003,0 −⋅+⋅+⋅+⋅+⋅−= GROSORORIPENDSPENDMDTMDIS
) i així crear el mapa de susceptibilitat. El mapa obtingut es mostra en la Figura 6.3. 

En aquest mapa s’ha utilitzat el mateix criteri per a la realització dels nivells de 
susceptibilitat i per tant obtindran 7 nivells de susceptibilitat, tot i que no tenen els 
mateixos valors que els de Regressió Logística, són anomenats de la mateixa manera :  

- Susceptibilitat extremadament baixa  

- Susceptibilitat molt baixa  

- Susceptibilitat baixa  

- Susceptibilitat moderada  

- Susceptibilitat alta  

- Susceptibilitat molt alta  

- Susceptibilitat extremadament alta   

Contràriament al mapa obtingut a partir de la Regressió, en aquest mapa (Figura 6.3) no 
es troba tant marcat el pes de la variable GROSOR  en el resultat de la funció 
discriminant.  

Un aspecte a destacar d’aquest mapa és que els nivells de susceptibilitat es troben millor 
repartits en tota l’àrea del mapa. No existeix una àrea tant marcada de susceptibilitat 
extremadament baixa com és el cas del mapa obtingut mitjançant la Regressió.  

Les susceptibilitats més elevades es troben concentrades cap al Sud del mapa, igual que 
en la Regressió.  

En el capítol anterior, quan s’ha obtingut el mapa de susceptibilitat, s’ha hagut de 
validar, en aquest capítol es realitzarà el mateix estudi de validació. 
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• Validació del mapa de susceptibilitat  

Per a realitzar la validació calculant l’índex de validació de la mateixa manera ( Taula 
6.5).  

Nivells de susceptibilitat  
Valors 
discriminants 

Nº de 
cel·les del 
mapa amb 
valor 0 

Nº de 
cel·les del 
mapa amb 
valor 1 

índex de 
validació  

Susceptibilitat extremadament alta   1.56 - 2.874 4186 63 75,49 
Susceptibilitat molt alta  0.246 - 1.56 40246 173 21,79 
Susceptibilitat alta  -1.068 - 0.246 65708 31 2,40 
Susceptibilitat moderada  -2.382 - -1.068 48583 3 0,31 
Susceptibilitat baixa  -3.696 - -2.382 15808 0 0,00 
Susceptibilitat molt baixa  -5.01 - -3.696 2660 0 0,00 

Susceptibilitat extremadament baixa  -6.324 - -5.01 171 0 0,00 

Taula 6.5: Validació del mapa resultant a partir de la funció d’Anàlisi Discriminant 

Segons el criteri utilitzat en la validació del mapa de Regressió, en aquest cas quasi el 
100% de les cel·les inestables es troben classificades amb una probabilitat elevada de 
que hi hagi una trencada. Si és contrasten els resultats obtinguts en ambdós mètodes, es 
pot afirmar que els resultats obtinguts a partir de l’Anàlisi Discriminant classifiquen 
molt millor les cel·les inestables, ja que cap d’elles apareix amb probabilitat 
d’esllavissada en el nivell de susceptibilitat baix, molt baix o extremadament baix i per 
tant els resultats s’adeqüen millor a la realitat.  

En el cas de les cel·les estables, n’hi ha 158.723 cel·les que tenen una probabilitat 
elevada de susceptibilitat i per tant hi haurà un total de 35.712.675m2 (és a dir 35,7 Km2) 
d’àrea susceptible a que es produeixin esllavissades en un futur. En comparació amb la 
Regressió aquest mètode és molt més conservador, preveu una extensió molt més gran 
de terreny amb possibilitat de que hi hagi trencada que no pas l’altre que en preveu 10,1 
Km2. 

La conclusió que s’extreu d’aquest capítol, a partir del contrast entre els dos models 
estadístics, és que ambdós tenen uns resultats força bons, tot i que els obtinguts a partir 
de l’anàlisi discriminant són més conservadors alhora de preveure esllavissades futures i 
i són millors alhora de classificar les zones inestables que ja s’havien observat en les 
dades inicials.  
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