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7 Avaluació d’errors 

La valoració de l'error ha de ser tinguda en compte en els resultats obtinguts. Per aquest 
motiu en el següent capítol es mostraran els errors que poden existir en un estudi 
d'aquest tipus. Aquesta valoració que s'ha fet no serà quantitativa, només s'explicarà 
qualitativament els errors que poden haver estat comesos durant l'estudi.  

Seguidament es presenten els tres grups d'errors més significatius, els errors associats a 
les dades de partida, els errors associats a les dades derivades del MDE i els errors 
associats al mètode.   

7.1 Errors associats a les dades de partida  

Les dades de partida que s'utilitzen en aquest estudi s'han extret d'una base de dades 
creada per Santacana, 2001 . Les dades que es varen utilitzar en aquest estudi varen ser 
dades del model digital d'elevacions i dades que es varen recollir expressament per al 
estudi (les variables categòriques com ara VEG, GROSOR i l'inventari d'esllavissades). 

7.1.4 Les dades del model digital d'elevacions (MDE) 

És un model clau en tots els mètodes utilitzats, tenint en compte que els procediments 
treballen en format raster. Qualsevol error que contingui el MDE es transmet en les 
dades que derivin del mateix, i per tant l'error es propagarà fins als resultats finals. Dos 
aspectes poden actuar com a on d'error: la precisió i la resolució del MDE.  

La precisió reflexa el grau d'ajust del model a la realitat. Quant més precís sigui el 
model, reflectirà millor el relleu existent i viceversa, quan menys precís sigui pitjor 
reflectirà el relleu i s'allunyarà més de la realitat.  La precisió es pot estimar comparant 
directament el model amb el relleu en el camp, per aquest motiu, els errors que pugui 
contenir el model es poden apreciar millor en zones a on la topografia és accentuada que 
no pas en zones planes.  

El MDE de la zona d'estudi, sembla tenir una bona precisió i no  sembla que tingui 
errors.  

La resolució és la grandària de la cel·la de la malla regular del MDE, permet modelitzar 
millor els detalls del relleu quan més petita és la cel·la. Al augmentar la mida de la 
mateixa, els detalls del relleu s'obvien i es perd informació que pot ser de interès per a 
l'estudi. El fet de treballar en format raster facilita els càlculs i l'anàlisi i a la vegada 
simplifica el relleu dividint- lo en àrees quadrades. La mida de la cel·la utilitzada en 
aquest estudi és de 15x15m, ha tingut influència en el relleu de la zona, que en el MDE  
es mostra més suavitzat.  

Un error detectat relacionat amb les dades és la existència de 1mm de variació entre la 
malla UTM,  a on es delimitaven els polígons a digitalitzar i la malla UTM  de les 
ortofotos. Aquest error és molt petit i no afecta l'anàlisi.   
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7.1.5 Les dades originals  

Tant la informació de les variables categòriques, com l'inventari de les esllavissades, 
prové de la interpretació de fotografies aèries, de treball de camp i de la limitació dels 
polígons a partir de ortofotos a escala 1:50.000, en l'estudi realitzat per Santcana,2001. 
En aquestes dades l'error es troba en la subjectivitat de la interpretació.  

En quant a l'inventari de moviments de terreny,  la incertesa es fa evident quan es pensa 
em el mètode utilitzat, que consisteix en posar un punt centroide en  la zona de trencada. 
Depenent de la grandària de l'esllavissada el punt es va situar més amunt o més avall de 
la cicatriu. En esllavissades de dimensions més petites, el centroide es va situar com si 
fos el punt de gravetat del moviment, aquest mètode pot ser que condueixi a error en 
alguns casos, situant el punt fora de la zona de ruptura. Segons Santacana, 2001, la 
incertesa d'aquest efecte es considera baixa. 

En quant a les variables categòriques a on la possibilitat d'error és major es considera 
que en la vegetació (VEG) hi ha un grau d'incertesa mig, en aquesta variable els errors 
es poden trobar en el grau de subjectivitat que té el fet de classificar els diferents tipus 
de bosc, com poden ser un bosc clar o un bosc amb arbusts. En la variable de gruix de 
formació superficial (GROSOR) hi ha un grau d'incertesa elevat, ja que aquest 
paràmetre només es podia mesurar en talussos de carreteres i que per tant la resta de 
valors son fruit de la extrapolació. (Santacana, 2001) 

7.2 Errors associats a dades derivades 

Hi ha una part de les dades utilitzades en l'anàlisi que s'han obtingut a partir 
d'operacions fetes en el MDE. Aquestes dades poden tenir els errors que ja tenien les 
dades de partida i per tant també el poden propagar.  

En aquest grup de variables es troben les que han estat derivades del MDE  i les 
variables categòriques que s'han transformat a format raster.  

7.2.4 Les variables derivades del MDE    

Arrosseguen els errors del mateix i en algun dels casos poden ampliar l'error. La manera 
d'obtenir  algunes de les variables (Santacana, 2001), va ser a partir d'una finestra 
d'anàlisi de 9 cel·les, això implica que alguns dels valors finals siguin el promig de les 9 
cel·les escollides. Aquest fet es dona a la variable de pendents de vessants i això 
produeix que les variables  es creen a partir del model de pendents, com són: longitud 
de conca (LONG), pendent mig (PENDM)  i la rugositat (RUGOS) també tindran 
aquest error.  

La variable insolació (INSOL) prové de la mitja de 15 models diferents. Aquesta 
operació fa que el model resultant tingui un rang de valors molt limitats als valors 
centrals.  

Un aspecte que cal comentar, que afecta a algunes de les variables utilitzades. és que 
tenen valors anòmals en les cel·les de contorn del mapa. Aquest fet és degut a que el 
model digital deriva a partir d'algoritmes que prenen una finestra d'anàlisi per a realitzar 
els càlculs, donant el valor resultant a la cel·la central.  
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7.2.5 Les variables categòriques transformades a format raster  

Les variables categòriques( MOVT, VEG, GROSOR, GEO15) s'han transformat a 
format raster per a millorar en la rapidesa i en la facilitat de càlcul. Aquest fet comporta 
alguns errors.  

En quant a inventari de trencades l'error que es pot produir és semblant al explicat en 
l'apartat 7.1.5, el punt d'esllavissada , després de la transformació es col·locarà en una 
cel·la o en una altra una de les cel·les es catalogarà com estable i l'altra com inestable, 
l'error rau en que la cel·la catalogada com a estable pot ser que tingui més àrea de 
trencada que no pas la que s'ha catalogat com inestable. Un altre dels errors que es 
poden trobar en l'inventari de moviments una vegada transformats a format raster, les 
esllavissades que tenen dimensions molt petites, es poden agrupar en una sola cel·la 
segons la resolució de la malla.  

En les altres variables categòriques  l'error és degut a que en fer la transformació de 
format vectorial a format raster el programa pren com a valor de la variable el polígon 
que tingui més superfície dins la cel·la (ESRI, 1997).  Errors d'aquest tipus s'han 
detectat en cel·les amb pendent elevada i amb presència de formació superficial i cel·les 
amb pendents moderades i sense formació superficial.  

7.3 Errors associats al mètode d'anàlisi 

Un primer error associat al mètode d'anàlisi es pot trobar en el pas de transformació de 
les variables, quan en les variables relacionades amb la conca (ACUENCA, LONG, 
LFS i AFS) se'ls ha sumat una constant per que seguidament en la transformació no hi 
haguessin valors perduts. Aquest error no té massa pes, ja que la constant que s'ha sumat 
a les variables de partida no representa una modificació substancial respecte el valor de 
la cel·la i llavors es donen com a vàlides.  

Un segon aspecte que s'ha de tenir en compte en el grup de cel·les estables, pot ser que 
hi hagi cel·les que només siguin aparentment estables, ja que encara no s'ha produït 
trencada, però es molt probable que en un futur es doni un trencament. Aquest error 
limita les possibilitats de l'anàlisi.  

Finalment un tercer aspecte a tenir en compte en els errors associats al mètode estadístic, 
és el de la combinació lineal de les variables. La funció obtinguda a partir de la 
regressió logística, combina linealment les variables d'estudi. Si una variable te valors 
extrems, la funció li assigna valors de susceptibilitat que no li corresponen a la cel·la en 
qüestió. Una altra font que surt de la combinació lineal de les variables, és que no totes 
les variables tenen un comportament lineal amb la inestabilitat. 
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