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A. Exemple d’avaluació de dades 

A continuació s’aplicaran els criteris establerts anteriorment en la memòria a mode 

d’exemple per tal de facilitar la seva comprensió i aplicabilitat. Les dades obtingudes són 

reals, per tal de treballar amb un exemple que representi la realitat de la manera més fidel 

possible. 

Els gràfics i resultats mostrats s’han realitzat amb l’Eina Excel que s’ha desenvolupat per a 

l’avaluació de dades en tasques d’homologació i/o supervisió. 

Al finalitzar l’exemple, es disposarà de l’avaluació de la dada (un codi del tipus XXXXX), un 

valor de registre (per exemple X,X L/s) i una bandera de validesa (flag) en codi binari. 

Aquestes representen el mencionat registre. 

El primer pas és establir els paràmetres de mostreig, atenent les equacions (Memòria, Eq. 

5.2, Eq. 5.3 i Eq. 5.4), que es descriuen a continuació:  

 

TC: temps de captura 1 segon 

TM: temps de mostreig 60 segons 

TR: temps de registre 5 minuts 

N: nombre de mostrejos 5 

Taula A.1 Paràmetres de mostreig. 

 

A.1. Etapa 1(Unitat): Qualitat de les dades 

Una vegada obtinguts els paràmetres de mostreig (veure Taula A.1) , s’hauran de 

determinar les dades invàlides segons els criteris establerts a la  Taula (Memòria, Taula 

5.2).  

En aquest cas, totes les invalidacions corresponen a un error del sistema elèctric del sensor 

que imposa la invalidació de certes dades. 
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A posteriori, s’eliminen  les dades invàlides per tal de treballar únicament amb aquelles 

dades que siguin vàlides.  

A continuació es mostren totes les dades en brut capturades: 
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Gràfic A.1 Dades en brut, sense eliminació de dades invàlides. 

El següent gràfic només mostra les dades vàlides: 
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Gràfic A.2 Dades vàlides únicament. 

 

Una vegada obtingudes les dades vàlides, es segmenten en 5 mostrejos de 60 segons 

cadascun, tal com s’ha fet en el gràfic anterior. 

 

A continuació es mostra la Taula A.2 on apareixen les dades dels 5 mostrejos, la seva 

validesa i el tipus d’invalidació que els afecta (concatenació de 2 tipologies d’error). 
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Mostreig 1 Mostreig 2 Mostreig 3 Mostreig 4 Mostreig 5

23.91 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.91 1.00 3616 23.90 1.00 3616 24.00 0 0

23.98 0.00 0 23.98 1.00 3616 23.94 0.00 0 23.95 0.00 0 23.98 0 0

23.90 1.00 3616 23.94 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.89 0 0

23.95 0.00 0 23.95 1.00 3616 23.96 0.00 0 23.93 0.00 0 23.91 0 0

23.96 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.99 0 0

23.95 0.00 0 23.99 1.00 3616 23.99 0.00 0 23.98 0.00 0 23.89 0 0

23.93 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.93 1.00 3616 23.99 0 0

23.95 0.00 0 23.98 1.00 3616 23.99 0.00 0 23.94 0.00 0 23.93 0 0

23.95 1.00 3616 23.94 1.00 3616 23.90 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.97 0 0

23.99 0.00 0 23.94 1.00 3616 23.99 0.00 0 23.96 0.00 0 23.98 0 0

23.94 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.93 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.95 0 0

23.90 0.00 0 23.96 1.00 3616 23.99 0.00 0 23.97 0.00 0 23.95 0 0

23.88 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.96 0 0

23.97 0.00 0 23.98 1.00 3616 23.97 0.00 0 23.91 0.00 0 23.99 0 0

23.96 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.98 0 0

23.90 0.00 0 23.96 1.00 3616 23.95 0.00 0 23.96 0.00 0 23.99 0 0

23.96 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.98 1.00 3616 24.00 0 0

23.96 0.00 0 23.99 1.00 3616 23.95 0.00 0 23.99 0.00 0 23.94 0 0

24.00 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.92 1.00 3616 23.94 0 0

23.99 0.00 0 23.96 1.00 3616 23.98 0.00 0 23.95 0.00 0 23.90 0 0

23.92 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.94 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.93 0 0

23.98 0.00 0 23.93 1.00 3616 23.95 0.00 0 23.93 0.00 0 23.97 0 0

23.97 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.99 0 0

23.97 0.00 0 24.00 1.00 3616 23.97 0.00 0 23.98 0.00 0 23.97 0 0

23.99 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.91 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.96 0 0

23.98 0.00 0 23.99 1.00 3616 23.98 0.00 0 23.97 0.00 0 23.98 0 0

23.95 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.89 1.00 3616 23.95 0 0

23.96 0.00 0 23.98 1.00 3616 23.97 0.00 0 23.98 0.00 0 23.99 0 0

23.93 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.99 0 0

23.99 0.00 0 23.96 1.00 3616 23.98 0.00 0 24.00 0.00 0 23.96 0 0

23.93 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.94 1.00 3616 23.97 1.00 3616 24.00 0 0

23.97 0.00 0 23.98 1.00 3616 23.95 0.00 0 24.00 0.00 0 23.99 0 0

23.99 1.00 3616 23.92 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.95 0 0

23.99 0.00 0 23.93 1.00 3616 23.92 0.00 0 23.92 0.00 0 23.93 0 0

23.96 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.97 1.00 3616 24.00 0 0

23.90 0.00 0 23.97 1.00 3616 23.95 0.00 0 23.95 0.00 0 23.94 0 0

23.99 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.92 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.96 0 0

23.92 0.00 0 23.99 1.00 3616 23.99 0.00 0 23.98 0.00 0 23.94 0 0

23.96 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.95 0 0

23.97 0.00 0 23.98 1.00 3616 23.96 0.00 0 23.91 0.00 0 23.96 0 0

23.98 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.94 0 0

23.95 0.00 0 23.94 1.00 3616 23.96 0.00 0 23.95 0.00 0 23.96 0 0

23.99 1.00 3616 23.93 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.98 0 0

23.99 0.00 0 23.99 1.00 3616 23.96 0.00 0 23.96 0.00 0 23.94 0 0

23.99 1.00 3616 23.92 1.00 3616 23.99 1.00 3616 24.00 1.00 3616 23.94 0 0

23.96 0.00 0 23.97 1.00 3616 23.93 0.00 0 23.97 0.00 0 23.95 0 0

23.97 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.96 0 0

23.94 0.00 0 23.96 1.00 3616 23.95 0.00 0 23.99 0.00 0 23.99 0 0

23.96 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.92 0 0

23.92 0.00 0 23.87 1.00 3616 23.95 0.00 0 23.90 0.00 0 23.93 0 0

23.97 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.97 1.00 3616 23.89 0 0

23.95 0.00 0 23.93 1.00 3616 23.98 0.00 0 23.98 0.00 0 23.97 0 0

23.92 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.93 1.00 3616 23.92 0 0

23.96 0.00 0 23.97 1.00 3616 23.96 0.00 0 23.98 0.00 0 23.96 0 0

23.99 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.98 1.00 3616 24.00 0 0

23.98 0.00 0 23.95 1.00 3616 23.93 0.00 0 23.97 0.00 0 23.98 0 0

23.99 1.00 3616 23.94 1.00 3616 23.95 1.00 3616 23.96 1.00 3616 23.94 0 0

23.97 0.00 0 23.94 1.00 3616 23.99 0.00 0 23.96 0.00 0 23.94 0 0

23.98 1.00 3616 24.00 1.00 3616 23.99 1.00 3616 23.98 1.00 3616 23.95 0 0

23.95 0.00 0 23.99 1.00 3616 23.97 0.00 0 24.00 0.00 0 23.98 0 0  

Taula A.2 Dades inicials dels 5 mostrejos 

 

En resum, doncs, l’avaluació de l’etapa 1 es pot resumir de la següent manera: 
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 mostreig 1  mostreig 2  mostreig 3  mostreig 4  mostreig 5  

nombre de dades 

vàlides 

(nv,Mostra_i ) 30  0 30 30 60 

nombre de dades 

invàlides  30 60 30 30 0 

nombre de dades 

totals 

(ni) 60 60 60 60 60 

Valoració parcial: 

VE1i 1 5 1 1 0 

Valoració total: 

[VE1] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
32,8

6060606060
·600-5·301-5·301-5·05-5·301-5 ≈=

++++
++++−5

 

Taula A.3 Avaluació per a l’etapa 1. 

 

La valoració parcial dels mostrejos 1,3 i 4 és 1 ja que existeix una quantitat de dades 

vàlides inferior a 45 però superior a 20. 

Per a la mostra 2, aquest valor és 5 degut a que les dades són totes invàlides. 

Finalment, la mostra 5, al tenir totes les dades vàlides i aquestes són ≥ 45 té una valoració 

de 0. 

 Amb les valoracions parcials (VE1i) i aplicant l’equació (Memòria, Eq. 5.6), s’obté el valor 

2.8 que aproximat al nombre enter més proper resulta finalment 3. 
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A.2. Etapa 2 (Desena): Dispersió referencial 

 

S’avalua tenint en compte les dades vàlides (nv,Mostra_i ) per a cada mostra. Per aquest cas 

en concret, en tots els mostrejos excepte en el segon el valor de nv,Mostra_i  > 15. Per tant es 

realitzarà un tractament excloent outliers en totes aquelles mostres a excepció de la 

segona. 

En primer lloc, es procedeix a calcular l’interval de classe segons l’equació (Memòria, Eq. 

5.12), per a això es calcularà la quantitat de dades que es descarten de moment, que 

corresponen a D25 (és a dir el 25% de les dades més baixes) i D75 (és a dir el 25% de les 

dades més altes). 

 

mostreig nv>15 Outliers 
inicials 

1 30 14* 

2 0 No aplica 

3 30 14* 

4 30 14* 

5 60 30 

Taula A.4 Quantitat de dades vàlides i descartades. 

* s’arrodoneix a un nombre parell per homogeneïtazar els algoritmes i poder descartar el 

mateix nombre de dades tant per dalt com per baix de la mostra. 

Per tal d’identificar els outliers és necessari ordenar les dades vàlides de cada mostra en 

ordre creixent, identificant així quins són els seus valors extrems. A continuació és mostra la 

taula de dades vàlides ordenades que correspondria a aquest exemple, ressaltant els 

outliers inicialment descartats: 
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Dades Ordre Dades Ordre Dades Ordre Dades Ordre Dades Ordre D ades Ordre
23,90 12,00 23,92 154,00 23,90 230,00 23,89 291,00 23,96 277,00
23,90 36,00 23,93 176,00 23,91 194,00 23,89 246,00 23,96 280,00
23,90 16,00 23,93 166,00 23,91 220,00 23,89 243,00 23,96 294,00
23,92 50,00 23,94 122,00 23,92 214,00 23,90 260,00 23,96 282,00
23,92 38,00 23,95 170,00 23,93 184,00 23,91 244,00 23,96 253,00
23,94 48,00 23,95 136,00 23,93 202,00 23,92 293,00 23,97 262,00
23,95 52,00 23,95 168,00 23,94 188,00 23,92 289,00 23,97 249,00
23,95 6,00 23,95 156,00 23,95 222,00 23,93 248,00 23,97 264,00
23,95 8,00 23,95 138,00 23,95 216,00 23,93 290,00 23,97 292,00
23,95 42,00 23,95 152,00 23,95 200,00 23,93 261,00 23,98 300,00
23,95 60,00 23,95 142,00 23,95 182,00 23,93 274,00 23,98 242,00
23,95 4,00 23,96 124,00 23,96 196,00 23,94 285,00 23,98 283,00
23,96 28,00 23,96 174,00 23,96 190,00 23,94 258,00 23,98 255,00
23,96 46,00 23,96 164,00 23,96 224,00 23,94 276,00 23,98 296,00
23,96 18,00 23,96 160,00 23,96 238,00 23,94 278,00 23,98 250,00
23,96 54,00 23,96 162,00 23,97 192,00 23,94 259,00 23,98 266,00
23,97 14,00 23,97 180,00 23,97 226,00 23,94 297,00 23,99 269,00
23,97 24,00 23,97 148,00 23,97 236,00 23,94 284,00 23,99 256,00
23,97 32,00 23,97 134,00 23,97 206,00 23,94 298,00 23,99 288,00
23,97 58,00 23,97 144,00 23,98 232,00 23,94 281,00 23,99 263,00
23,97 40,00 23,98 146,00 23,98 234,00 23,95 279,00 23,99 268,00
23,98 56,00 23,98 140,00 23,98 218,00 23,95 273,00 23,99 247,00
23,98 26,00 23,98 150,00 23,98 186,00 23,95 286,00 23,99 245,00
23,98 2,00 23,98 172,00 23,98 204,00 23,95 252,00 23,99 272,00
23,98 22,00 23,99 126,00 23,98 208,00 23,95 267,00 23,99 254,00
23,99 34,00 23,99 130,00 23,99 228,00 23,95 251,00 24,00 295,00
23,99 10,00 23,99 178,00 23,99 198,00 23,95 299,00 24,00 257,00
23,99 30,00 23,99 132,00 24,00 210,00 23,96 270,00 24,00 275,00
23,99 20,00 23,99 128,00 24,00 240,00 23,96 265,00 24,00 271,00
23,99 44,00 23,99 158,00 24,00 212,00 23,96 287,00 24,00 241,00

Dades vàlides
Mostreig 5Mostreig 1 Mostreig 2 Mostreig 3 Mostreig 4

 

 Taula A.5 Dades mostrals vàlides ordenades per valor. 

 

Per exemple:  pel cas de mostreig 5 es tenen 60 dades vàlides, de les qual les 15 més 

baixes es descartaran de moment i les 15 més altes també, de manera que es treballarà 

amb les 30 dades restants per identificar l’amplada de l’interval de classe. 

A continuació s’obtindrà l’interval de classe mínim tal com indica l’equació (Memòria, Eq. 

5.8). 

S’ubiquen les dades en els 5 intervals corresponents, s’amplia als 11 intervals finals i 

s’identifica l’interval de classe moda. És en aquest pas en què les dades que inicialment 

s’havien considerat outliers poden ser ubicades en un dels 11 intervals. Al final, però, les 

dades que no s’hagin ubicat en cap dels intervals seran les considerades outliers finals. 

Amb aquests paràmetres i efectuant els passos d’ampliació d’intervals de les equacions 

(Memòria, Eq. 5.9, Eq. 5.10, Eq. 5.11) es calcula el factor de dispersió amb el qual s’haurà 

de realitzar la valoració parcial.  

Finalment, per trobar el valor VE2 de la segona etapa s’haurà d’utilitzar l’equació (Memòria, 

Eq. 5.13), que pondera les 5 valoracions parcials d’aquesta etapa (VE2i), tenint en compte 

la quantitat de dades pertanyents a l’interval modal (nM,i) sense considerar les possibles 

ampliacions.  
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La valoració resultant per a d’aquesta etapa 2 es VE2=1 . 

 

 mostreig 1 mostreig 2 mostreig 3 mostreig 4 mostreig 5 

nv,Mostra_i : dades vàlides  

de la mostra i 30 0 30 30 60 

ICi: interval de classe  0,006 No aplica 0,007 0,006 0,008 

PD: precisio de la dada 0,1 

ICmin : interval de classe 

mínim 0,1 

Fi: factor de dispersió 0 No aplica 0 0 0 

Condicions 

N=N 

nM,i>=4 

F=0 

No aplica 

No aplica 

nM,i>=4 

F=0 

nM,i>=4 

F=0 

nM,i>=4 

F=0 

VE2i :valoració parcial  

en l’etapa 2 0 4 0 0 0 

nM,i:  quantitat de dades  

en l’interval modal 16 0* 12 8 9 

QM,i: nombre de modes 4 1* 2 2 1 

Valoració total Etapa 2: 

[VE2] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
055

94604
1
9

·0-5
2
8

·0-5
2

12
·0-5

1
0

·4-5
4

16
·0-5

5 =−=
++++

++++
−  

Taula A.6 Avaluació per a l’etapa 2. 

 

*Valors predeterminats per tal que l’avaluació de l’etapa 2 sigui correcta en casos en què 

apareixen mostres sense cap dada vàlida. D’aquesta manera no afecten (divisions entre 

0) al funcionament de l’avaluador de l’etapa 2. 

 

Els 4 gràfics presentats són el resultat dels intervals de classe obtinguts per als 5 mostrejos 
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(no s’inclou el que té 0 dades vàlides) on l’interval de classe moda apareix ressaltat en color 

verd:  

 

IC de Mostra 1: VE2i= 0; Pd= 0,1; ICm= 0,04857; F= 0; Qm= 4
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Gràfic A.3 Intervals de classe i intervals de classe moda de mostra 1 

 

IC de Mostra 3: VE2i= 0; Pd= 0,1; ICm= 0,04018; F= 0; Qm= 2
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Gràfic A.4 Intervals de classe i intervals de classe moda de mostra 3 
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IC de Mostra 4: VE2i= 0; Pd= 0,1; ICm= 0,02015; F= 0; Qm= 2
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Gràfic A.5 Intervals de classe i intervals de classe moda de mostra 4 

 

IC de Mostra 5: VE2i= 0; Pd= 0,1; ICm= 0,00856; F= 0; Qm= 1
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Gràfic A.6 Intervals de classe i interval de classe moda de mostra 5 

 
             

A continuació es mostren les gràfiques resultants amb els valors outliers finals descartats 

(blau inferiors, groc superiors) una vegada s’han determinat els 11 intervals s’han ubicat 

totes les dades al seu interval corresponent segons la casuística del cas F de la segona 

etapa. També es mostren els valors que es mantenen (en magenta), per a cadascun dels 4 

mostrejos amb dades vàlides.  
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Gràfic A.7 Dades vàlides i outliers finals de mostra 1 
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Gràfic A.8 Dades vàlides i outliers finals de mostra 3 



Pàg. 14  Annexos 

 

Dades vàlides (30) de Mostra 4

23,88

23,9

23,92

23,94

23,96

23,98

24

24,02

180 190 200 210 220 230 240

Num. de captura

V
al

or

Outliers finals inferiors fora
d'intervals

Valors centrals

 

Gràfic A.9 Dades vàlides i outliers finals de mostra 4 
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Gràfic A.10 Dades vàlides i outliers finals de mostra 5 
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A.3. Etapa 3 (Centena): Tendència i dispersió refer encial de les 
mostres 

Els valors mostrals presenten, gràficament, el següent aspecte: 

Grafic de Valors Mostrals

y = 5E-05x + 23.96

R2 = 0.2041
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Gràfic A.11 Valors mostrals 

S’obtenen els 4 valors mostrals calculables a través de l’equació (Memòria, Eq. 6.1). 

 Es calcula el seu interval de classe mostral (ICVM) utilitzant l’equació (Memòria, Eq. 5.14).  

Posteriorment, amb la informació de la Precisió de la Dada demandada de l’Agència 

s’obtindrà l’interval de classe mínim dels valors mostrals, segons l’equació (Memòria, Eq. 

5.15). 

A continuació es farà servir l’equació (Memòria, Eq. 5.16), i d’aquesta manera s’obtindrà el 

factor de dispersió (k) pels valors mostrals.  

Finalment, amb l’equació (Memòria, Eq. 5.17) es trobarà el coeficient de tendència g. 

Donats el factors |g|<1 i k<1, segons la Taula (Memòria,Taula 5.6) la valoració de l’etapa 3 

és VE3=0. 

 

[s] 

[l/
s]
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  mostreig 1  mostreig 2  mostreig 3  mostreig 4  mostreig 5  

valors mostrals (VM,i) 23,97 No existeix 23,97 23,96 23,99 

interval de classe dels  

valors mostrals (ICVM) (23,99-23,96)/4=0,0075 

precisió de la dada (PD) 0,1 

interval de classe mínim 
dels  

valors mostrals (ICVM, min) 0,1 

factor de dispersió (k) dels  

valors mostrals 0,0075/0,1=0,075 < 1 (sense dispersió) 

 TR [s] 300 

equació lineal y = 5E-05x + 23.96 

pendent (a) 5E-05 

|g|:coeficient de tendència 
1 0

0,1
·300 <= 15,

05-5E
 (sense tendència) 

Valoració total Etapa 3: 

[VE3] 0  

Taula A.7 Avaluació per a l’etapa 3. 
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A.4. Etapa 4 (Desenes de miler i miler): Informació  i criteris d’ 
invalidació  

 

  mostrejos 

nv,T : nombre de dades vàlides total >45 

Tipus d’invalidació 06 ó 36 

Tipologia de la mostra Multimostreig 

Codificació segons Taula 

(Memòria,Taula 5.9) 36 (error sistema elèctric sensor) 

Taula A.8 Avaluació per a l’etapa 4. 

El codi 36 indica que la dada registrada és provinent d’un multimostreig però presenta 

errors deguts a disfuncions del sistema elèctric del sensor.  

Finalment, la valoració serà: 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.9 Resum de l’avaluació 

 

La bandera de validesa 0 indica que el valor registrat és vàlid, al no ser totes les dades 

invàlides.  

Etapa 1: unitat 3 

Etapa 2: desena 0 

Etapa 3: centena 0 

Etapa 4: miler 36 

Avaluació final 36003 

Flag de validesa (binari) 0 
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A.5. Tractament de la dada a registrar 
 

Els valors mostrals (VM,i) han estat calculats amb l’equació (Memòria, Eq. 6.1), on es 

consideren únicament les dades que pertanyen a l’interval de classe moda de cada 

mostreig. En els casos dels mostrejos 1,3 i 5, s’observa més d’una moda (veure des de 

Gràfic A.3 a Gràfic A.6).  

 

Els valors obtinguts queden resumits en la taula següent: 

                                
 

 mostreig 1 mostreig 2 mostreig 3 mostreig 4 mostreig 5 

VM: Valors mostrals 23,97 No existeix 23,97 23,96 23,99 

nM,i: Quantitat de 

dades en l’interval de 

la classe moda 16 0 12 8 9 

QM,i: Nombre de 

modes de la mostra i 4 1 2 2 1 

Valor a registrar 

(VR) 
,972

94604
23,96·47·6042

3
9·99,239,2397,3 =

++++
++++⋅

  

Taula A.10 Càlcul del valor de registre. 

 

La Taula A.11 resumeix el registre obtingut: 

 

Valor registrat (VR) 23,97(L/s) 

Avaluació final 36003 

Bandera de validesa 0 

Taula A.11 Resum de càlcul del valor de registre. 
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El valor registrat és 23,97(L/s), la seva avaluació és 36003 i el valor registrat es vàlid 

(bandera de validesa 0).  

 

L'avaluació del valor registrat indica el següent: 

 

� El codi 3 de la unitat indica que hi ha força dades invàlides en relació a les dades totals 

recaptades. Poca eficiència en recaptar dades vàlides. 

 

� El codi 0 de la desena indica que la dispersió de cada valor mostral és menyspreable en 

relació a la Precisió de la Dada demandada. El nombre de dades pertanyents a les 

classes de cada mostra amb dades vàlides són major o igual a quatre (nM,i ≥ 4) i el 

factor de dispersió és zero (Fi = 0). 

 

� El codi 0 de la centena indica que en els valors mostrals s’observa tendència i dispersió 

 menyspreable relativa a la Precisió de la Dada demandada. 

 

� El codi 36 informa, al haver-hi presència d’errors en certes dades, que aquests són 

deguts, majoritàriament, a disfuncions en el sistema elèctric del sensor. 
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B. Estandardització de l’algoritme d’avaluació de d ades 

B.1. Objectiu 

El present annex té com a objectiu establir l’algoritme dels programes a implementar en les 

unitats remotes amb la finalitat d’uniformitzar-los, facilitar el manteniment dels mateixos i 

poder analitzar i avaluar la seva implementació.   

B.2. Abast 

Aquest annex abasta tots i cadascun dels mòduls a implementar en les unitats remotes 

esmentades en la Memòria. 

B.3. Captura , registre i validació de les dades 

B.3.1. Captura de les dades 

Aquest apartat esmenta les diferents vies per les quals la remota obté les dades per al seu 

posterior tractament en etapes successives. 

B.3.1.1 Captura analògica 

La captura analògica de les dades fa referència a les entrades en format 4-20mA, 0-20mA, 

0-5VDC, 1-5VDC i 0-10VDC. En efecte, les remotes disposen de la possibilitat de rebre 

senyals analògiques, provinents directament del sensor al qual estiguin connectades 

aquestes entrades.  

B.3.1.2 Captura digital 

La captura digital de les dades es produeix en sensors avançats, el quals subministren les 

dades de forma que directament puguin ser tractades digitalment. 

B.3.1.3 Comunicació amb la instrumentació 

Aquest apartat fa referència a la comunicació directa entre la instrumentació i la remota 

(mitjançant protocols propis, Modbus...). Cal esmentar que no tots els sensors instal·lats 
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tenen la possibilitat d’establir una connexió a través d’un protocol de comunicació amb la 

remota sinó és a través de les entrades analògiques.   

B.3.2. Registre i validació de les dades 

El procés de Registre i Validació de les Dades consisteix en l’obtenció de la matriu M, que 

contindrà tots els valors capturats (via analògica, digital, o via port sèrie amb la 

instrumentació) durant el Temps de Registre (TR), acompanyats cadascun d’ells de la seva 

validació i el criteri d’invalidació associat corresponent (si escau). 

B.3.2.1 Diagrama Principal 

Descripció 

Una vegada definits els temps de Registre (TR), Mostreig (TM) i Captura (TC), es calculen N i 

n i, necessaris per construir la matriu M (Procés Matriu) . A continuació, després d’haver 

creat la matriu M buida, el procés entra en un bucle doble. El primer d’aquests bucles 

(comptador i) és el que permet l’ obtenció i posicionament dins la matriu M (Procés 

Registre ), de les dades obtingudes, juntament amb la seva validació i el seu criteri 

d’invalidació associats (Procés Validació Dada ). Es realitzarà aquesta operació quan 

s’hagin insertat totes les dades dels mostrejos. Una vegada obtingudes les dades 

corresponents al primer mostreig, el programa surt del primer bucle i completa el segon 

bucle (comptador j), que el comporta el recorregut de les dades corresponents al segon 

mostreig. Es repetirà tot el procés fins que s’hagi obtingut la matriu M amb totes les dades 

corresponents al total de mostrejos desitjats (N).    

En referència a n i(nombre de dades obtingudes per a cada mostreig), cal esmentar que 

tots tenen el mateix valor (n1 = n2 =...=nN) donats els requisits temporals de l’equació 

(Memòria, eq. 5.5) 

Esquema 

Aquest diagrama de flux de la captura de les dades compta amb 3 processos secundaris.  
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Figura B.1 Diagrama principal de la captura de dades 
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B.3.2.2 Processos secundaris 

Procés matriu 

Aquest procés consisteix en la creació de la matriu M, buida, i que per tant no conté cap 

element; a més d’inicialitzar els dos comptadors (i, j) que s’utilitzaran a continuació. La 

matriu M és una matriu de Nxni files i 3 columnes.   

Procés registre 

Aquest és el procés que permet emmagatzemar el senyal de mesura enviat pel sensor en 

un valor emmagatzemat preparat per ser avaluat. Així, cada TC segons, la remota captura el 

senyal i col·loca el valor de la variable mesurada en una taula pont condicionada per la seva 

pròpia estructura per posteriorment col·locar-la a la matriu M. Aquesta primera columna de 

la matriu M s’anirà omplint amb els valors del senyal capturats.   

Procés validació dada 

 Validació: Una vegada obtinguda la dada, aquesta haurà d’anar acompanyada 

d’una validació (1 en cas de dada invàlida i 0 en cas de vàlida) que serà donada en aquesta 

etapa. El valor d’aquesta validació es col·locarà a la segona columna de la matriu M, a la 

mateixa fila que la dada a la qual està associat.   

 Codi_validació: Una vegada es coneix si la dada és vàlida o no, s’ha de determinar, 

en cas que no ho sigui, quina és la raó d’aquesta invalidació i el seu corresponent codi. Per 

això hi ha la Taula (Memòria, Taula 5.9) que conté tots els codis associats a la invalidació 

de les dades. Finalment, aquest codi d’invalidació es col·loca a la tercera columna de la 

matriu M, a la mateixa fila que la dada a la qual està associat. Com que la Taula (Memòria, 

Taula 5.9) presenta 2 codis per cada tipologia d’invalidació, el codi hauria de ser la 

concatenació d’ambdues possibilitats, essent a l’etapa 4 quan es decideixi quin d’ells 

correspon finalment al valor registrat obtingut. 

El codi d’invalidació té com a finalitat donar una informació addicional respecte la validació, 

el tipus de sensor, el tipus de mostreig i de captura, comportament del senyal, etc.  
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B.3.2.3 Síntesi 

CAPTURA DE DADES

TR

TM

TC

N

ni

M
Validesa

Registre senyal

Tipus invalidació

Codi d’estat Codi d’estat
 

Figura B.2 Bloc funcional de la captura de dades 

Variables d’entrada:  

Paràmetres Tipus Significat 

TR Enter Temps de Registre en segons 

TM Enter Temps de Mostreig en segons 

TC Enter Temps de Captura en segons 

Registre 

senyal 
Real / Enter   Valor del senyal d’entrada 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Validesa Booleà Flag de validació de les dades 

Tipus 

invalidació 
Enter Codis possibles d’invalidació 

Taula B.1  Variables d’entrada de la captura de dades 
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Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

N Enter Nombre de mostrejos 

n i Enter Nombre de dades obtingudes en el mostreig i 

M 

Matriu de Nxni files i 

3 columnes de 

dades tipus Real/ 

Enter, Booleana i 

Enter respectivament 

Matriu que conté tots els valors registrats, la 

validesa i el tipus d’invalidació 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.2 Variables de sortida de la captura de dades 

B.4. Avaluació de dades 

B.4.1. Etapa 1 (unitat): Qualitat de les dades 

L’etapa 1 de l’avaluació de dades analitza la qualitat d’aquestes, proporcionant la valoració 

[VE1]  a partit de les valoracions parcials [VE1] i de cada mostra. 

B.4.1.1 Diagrama Principal 

Descripció 

A tal efecte, partint de la matriu de dades M, el procés entra en un bucle (comptador i). Un 

cop calculat el nombre de dades vàlides del mostreig i (Procés Càlcul n v,Mostra_i ) realitza 

l’avaluació corresponent al mostreig i (Procés Avaluació 1 ). Una vegada obtinguda 

aquesta avaluació parcial [VE1] i, l’algorisme torna a començar el bucle fins que hagi 

realitzat les N avaluacions parcials. Amb [VE1]  i es calcula l’avaluació final [VE1]  seguint la 

fórmula que es pot veure al diagrama principal. 
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Finalment, un cop acabat el bucle, el procés crearà la matriu Mv i el vector {Mn,v} (Procés 

Eliminació Dades Invàlides ). 

Esquema 

Aquest diagrama de flux de l’etapa 1 de l’avaluació de dades compta amb 4 processos 

secundaris. 
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Figura B.3 Diagrama principal de l’etapa 1 
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B.4.1.2 Processos secundaris 

Procés Càlcul n v,Mostra_i 

Per tal de poder calcular el número de dades vàlides del mostreig i (nv,Mostra_i ), és 

necessària la matriu M, que conté les n i dades per a cada mostreig, acompanyades de la 

validació corresponent. Aquest procés s’encarrega, en funció de la informació continguda 

en la matriu M, de comptar el número de dades que han obtingut una valoració positiva 

(igual a 0) per a cada mostreig.   

Procés Avaluació 1 

Una vegada obtingut nv,Mostra_i  (número de dades vàlides del mostreig i) ja es pot 

determinar la valoració parcial [VE1]  i del mostreig i. Això es fa amb l’ajuda de la Taula 

(Memòria, Taula 5.3) que determina, en funció de nv,Mostra_i , la valoració que correspon a 

aquest mostreig.  

Procés vectoritzar [VE1] i 

Aquest procés s’encarrega de desar els valors de [VE1]  i, obtinguts després del Procés 

Avaluació 1, en el vector { [VE1] i } de N elements. 

Procés Eliminació Dades Invàlides 

Aquest procés té lloc un cop s’han obtingut les avaluacions de cada mostreig, així com les 

nv,Mostra_i  per a cada mostreig. Consisteix en la creació de la matriu Mv i del vector {Mn,v}. 

La matriu Mv té N columnes, una per cada mostreig. Si és estàtica, tindrà tantes files com el 

valor màxim de nv,Mostra_i de les diferents N mostres. Si és dinàmica, cada columna tindrà 

tantes files com nv,Mostra_i  tingui la mostra de la columna i. En resum, doncs, conté només 

les dades vàlides de cada mostreig. El vector {Mn,v}, de N elements, conté el número 

nv,Mostra_i  de dades vàlides de cada mostreig.  
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B.4.1.3          Síntesi 

 

 

Figura B.4 Bloc funcional de l’etapa 1 

 

Variables d’entrada: 

Paràmetres  Tipus Significat 

N Enter Nombre de mostrejos 

n i Enter 
Nombre de dades obtingudes en el 

mostreig i 

M 

Matriu de Nxni files i 3 columnes de 

dades tipus Real /  Enter, Booleana 

i Enter respectivament 

Matriu que conté tots els valors 

registrats 

Codi 

d’estat 
Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.3 Variables d’entrada  de l’etapa 1 
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Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

MV 

Matriu de màxim nv,Mostra_i files i N 

columnes de dades vàlides tipus 

Real / Enter 

Matriu que conté totes les dades 

vàlides. 

{Mn,v} Vector de N elements tipus Enter 

Vector de número de dades vàlides 

de cada mostreig (conté els valors 

nv,Mostra_i) 

[VE1]  Enter 
Nombre enter que correspon a 

l’avaluació de l’etapa 1 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.4 Variables de sortida  de l’etapa 1 

 

B.4.2. Etapa 2 (desena): Dispersió referencial 

L’etapa de dispersió és la més complexa de totes les etapes de l’avaluació de dades, com 

es veurà a continuació. L’objectiu d’aquesta etapa és analitzar la dispersió referencial de les 

mostres, obtenint, per a tal efecte, els 3 vectors {VE2}, {S M}, i {nM}, de N elements, i nv,T. 

B.4.2.1 Diagrama Principal  

Descripció 

El primer que fa l’algorisme és obtenir el nombre de dades vàlides totals nv,T (Procés 

Càlcul n v,T) per tal de poder realitzar la primera comparació. Si nv,T és menor o igual a 45, 

aleshores, es força N a adoptar el valor 1, entenent que l’avaluació treballarà ara sobre una 

monomostra. Tot seguit l’algorisme ordenarà la matriu de dades vàlides Mv (Procés 

Ordenar M v) a fi d’obtenir la matriu Mo. A continuació s’inicialitza el comptador i a 1 i es fa 

la següent comparació: 

Si el valor nV,Mostra_i  (Mn,v(i)) és inferior o igual a 3 es considera un cas especial i no caldrà 

fer cap més càlcul. Quan en el Procés Avaluació 2  consulti la Taula (Memòria, Taula 5.7) 
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se li assignarà el valor corresponent a VE2i. Si no es compleix aquesta condició se 

n’imposa una altra a continuació. 

Si 3 < nV,Mostra_i  ≤  15, es considera que no és necessari tenir en compte els outliers i a 

continuació es calcula l’interval de classe de la mostra i (ICi) segons convé (divisió entre 11) 

i es passa a fer l’avaluació (Procés Avaluació 2 ). 

Si el valor de nV,Mostra_i  és més gran que 15 es tenen en compte els outliers, es calcula 

l’interval de classe de la mostra i (ICi) segons convé en aquest cas (divisió entre 5) i es 

passa a fer l’avaluació (Procés Avaluació 2 ). 

Un cop realitzada aquesta avaluació (veure esquema i descripció del diagrama secundari 

Procés Avaluació 2 ), es passa a vectoritzar els valors obtinguts (Procés Vectoritzar  

[VE2] i, SM,i, nM,i, QM,i).  

Aquest procés es repeteix fins que el valor del comptador i sigui igual o major que N (o 

sigui quan s’hagin avaluat tots els mostrejos de la mostra). Si N=1 només es realitzarà una 

vegada. Un cop obtingut el vector {[VE2]  i} contenint les valoracions parcials de cada 

mostreig, es calcula l’avaluació final de l’etapa 2. Paral·lelament s’han obtingut també els 

vectors {QM,i} {SM}, i {nM}. 

Esquema 

Aquest diagrama principal de flux de l’etapa 2 de l’avaluació de dades compta amb 3 

processos secundaris i un diagrama secundari. 
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Figura B.5 Diagrama principal etapa 2 
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B.4.2.2 Processos secundaris 

Procés Càlcul n v,T 

Per tal de calcular el nombre de dades vàlides totals nv,T, és necessari el vector {Mn,V}, 

generat en l’etapa anterior i que conté el número de dades vàlides de cada mostreig. 

L’algorisme realitza el sumatori dels elements del vector {Mn,V} i obté doncs el número de 

dades vàlides totals.   

Procés Ordenar M v 

Aquest procés secundari consisteix en ordenar la matriu Mv, col·locant els nv,mostra_i  valors 

de cada mostreig, de major a menor. La matriu Mo resultant és com la matriu Mv, però ara 

cada valor de cada columna N està ordenat de major a menor.  Al mateix temps, si el 

Procés Ordenar [M v]  ve precedit d’assignar N=1, la matriu Mv ordenarà tots els valors 

vàlids en una sola columna de nv,T files. {Mn,V} també passarà a tenir un sol valor. 

Procés Vectoritzar  VE2 i, SM,i, nM,i, QM,i 

Aquest procés s’encarrega de desar els valors de les tres variables (VE2i, SM,i, nM,i , QM,i), 

obtingudes després del Procés avaluació 2, en els vectors {VE2}, {S M}, {nM} i {QM} 

respectivament. Tots tres vectors contenen N elements (només un si s’ha forçat N=1). 

Procés avaluació 2 

Veure diagrama secundari.   

B.4.2.3 Diagrama secundari 

El diagrama secundari descriu el Procés avaluació 2 , que és l’encarregat de realitzar 

l’avaluació parcial de cadascun del mostrejos de la mostra.  

Descripció 

El primer que es necessita és el valor de nM,i (dades vàlides que pertanyen a l’Interval de 

Classe Moda del mostreig i) que es calcula mitjançant el Procés Càlcul n M,i. Un cop 

obtingut el valor, ja es pot realitzar la primera comparació. 
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Si nM,i és major o igual a 4, es passa a calcular el valor del factor de dispersió Fi i, amb el 

valor de QM,i obtingut durant el Procés Càlcul n M,i , es pot realitzar l’avaluació parcial del 

mostreig corresponent (Procés Avaluació Parcial ). 

En cas que nM,i sigui menor que 4, es procedeix a recalcular (ampliant-lo 3 vegades) 

l’interval de classe moda ICi per tal de recalcular nM,i. Amb el nou valor de nM,i, es torna a 

avaluar si aquest és major o menor que 4. En cas que ara sigui major que 4, es procedeix 

de la mateixa manera que la primera vegada, mitjançant el procés Procés Càlcul n M,i , 

però ara el factor de dispersió Fi del mostreig queda multiplicat per 3 respecte el ICi original. 

En cas que el valor de nM,i continués sent menor a 4, es calcula un altre cop l’interval de 

classe moda ICi , ara ampliant-lo 5 vegades respecte l’original, i el valor de nM,i i es 

procedeix de la mateixa manera, encara que ara el factor de dispersió vindrà multiplicat per 

5 respecte el ICi original. Per això en l’algorisme es posa 5/3*ICi al recalcular ICi, ja que 

s’havia augmentat a 3. D’aquesta manera queda 5/3*3* ICi=5*ICi. Finalment, si nM,i segueix 

sent menor a 4, l’avaluació parcial es consulta directament en el Procés Avaluació Parcial 

2. 

Esquema 

Aquest diagrama secundari de flux de l’etapa 2 de l’avaluació de dades compta amb 2 

processos secundaris propis. 
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Figura B.6 Diagrama Procés Avaluació 2 
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B.4.2.4 Processos secundaris 

Procés Càlcul n M,i 

Per tal de calcular nM,i (número de dades vàlides contingudes dins de l’interval de la classe 

moda, del mostreig i), es necessita la matriu Mo (veure apartat anterior) i conèixer quin grup 

de dades delimita l’Interval de Classe de cada mostreig  ICi. El procés consisteix aleshores 

en agafar la columna de dades de la matriu Mo que correspongui al mostreig que s’està 

avaluant, que recordem conté les dades ordenades de menor a major, i, coneixent ICi, 

distribuir-les en els 11 intervals obtinguts. Un cop ubicades quines dades pertanyen a 

cadascun dels 11 intervals, s’ha de comptar quin dels intervals conté el major número de 

dades, i aquest interval amb més elements serà l’Interval de Classe Moda, també 

denominat ICi però essent, concretament, aquell que conté més dades vàlides. El número 

de dades contingudes en aquest Interval de Classe Moda és nM,i. 

A continuació l’algorisme determinarà el valor de QM,i (número de modes del mostreig i). En 

cas de tenir només 1 únic interval amb màxim nombre de dades, QM,i valdrà 1; però si hi ha 

2 intervals (o més) amb el mateix número màxim de dades, el mostreig resultarà ser 

multimodal, i aleshores el valor de QM,i serà 2 (o més). 

Pel que fa a SM,i, és el sumatori dels valors pertanyents a l’interval /intervals de classe moda 

del mostreig i (atenció a com es comptabilitzen en casos multimoda, Figura 10 de la 

Memòria).  

És vital emmagatzemar el nombre de dades de l’interval de classe moda inicial per després 

recuperar-lo, ja que les següents etapes necessiten nM,i de l’interval de classe moda original 

(sense cap ampliació). Per aquesta raó que el diagrama del procés d’avaluació 2 té, com a 

pas final, l’assignació d’una suposada variable auxiliar com a valor de  nM,i. 

Procés Avaluació Parcial 

Una vegada obtinguts nm,i, nT, ICi, F i N ja es pot determinar la valoració parcial VE2i del 

mostreig i. Aquest pas es fa amb l’ajuda de la Taula (Memòria, Taula 5.4). 
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B.4.2.5 Síntesi 

 

Figura B.7 Bloc funcional de l’etapa 2 

Variables d’entrada: 

Paràmetres  Tipus Significat 

N Enter Nombre de mostrejos 

{Mn,v} 

Vector de N 

elements tipus 

Enter 

Vector que conté el número de dades vàlides de 

cada mostreig 

MV 

Matriu de 

màxim ni files i 

N columnes de 

dades vàlides 

tipus Real /  

Enter 

Matriu que conté totes les dades vàlides. 

PD Real Precisió de la Dada demandada per l’Agència 

Codi 

d’estat 
Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.5 Variables d’entrada  de l’etapa 2 
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Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

[VE2]  Enter Nombre enter que correspon a l’avaluació de l’etapa 2 

{SM} 

Vector de N 

elements 

Real 

Sumatori dels valors que pertanyen al interval / intervals 

de classe moda, de cadascun dels N mostrejos. 

{nM} 

Vector de N 

elements 

Enter 

Nombre de dades vàlides que pertanyen a l’interval de 

classe moda, per a cadascun dels N mostrejos. 

nV,T Enter Nombre de dades vàlides totals 

{QM} Enter Quantitat de modes de cada mostreig  

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.6 Variables de sortida  de l’etapa 2 

 

B.4.3. Etapa 3 (centena): Tendència i dispersió ref erencial de les 
mostres 

Aquest procés consisteix en obtenir els paràmetres que determinen la tendència (g) i la 

dispersió (k) dels valors mostrals per tal d’obtenir la valoració d’aquesta etapa. 

B.4.3.1 Diagrama Principal 

Descripció 

Abans de calcular els valors mostrals {VM} , essencials per aquesta etapa, cal conèixer la 

quantitat N’ de mostres que tenen com a mínim una dada vàlida.  

Si N’<=1 (inclouria el cas en què no hi ha cap dada vàlida) la valoració de l’etapa és 

directament 5 i no s’ha d’accedir al nucli del diagrama principal. 

En cas contrari, partint N’, de SM,i (sumatori dels valors de les dades pertanyents a l’interval 

de classe moda del mostreig i) i de nM,i (número de dades vàlides que pertanyen a l’ interval 



Avaluació de dades en les Unitats Remotes del Sistema Integral de Control del Territori Català  Pàg. 39 

 

/ intervals de classe moda del mostreig i), s’obté el vector {VM} (Procés Càlcul V M). A partir 

d’aquí es calculen k i g:  

k (dispersió): per tal de poder calcular la dispersió dels valors mostrals, primer es 

calculen els valors ICVM (interval de classe del valor mostral) i ICVM,min . Un cop 

obtinguts ambdós valors, es calcula k com es pot veure al diagrama.  

g (tendència): per tal de poder calcular la tendència dels valors mostrals, l’algorisme 

calcula la regressió lineal dels VM valors (Procés Regressió Lineal ) i obté els 

coeficients a i b de l’equació de la recta. Amb aquests dos valors, juntament amb el 

temps de registre (TR) i el ICVM,min  , es calcula g. 

Finalment l’algorisme ja disposa de tots els elements per tal de realitzar l’avaluació [VE3] de 

l’etapa 3 (Procés Avaluació 3 ). 

Esquema 

Aquest diagrama de flux de l’etapa 3 de l’avaluació de dades compta amb 4 processos 

secundaris. 
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Figura B.8 Diagrama principal de l’etapa 3 
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B.4.3.2 Processos  secundaris 

Procés Càlcul N’  

Per tal d’obtenir correctament els valors mostrals i, conseqüentment, l’avaluació de l’etapa 3 

cal conèixer N’. Els valors mostrals han de ser calculables i, per tant, ha d’existir alguna 

dada vàlida en tota mostra implicada. Si N=1, N’=1 directament, ja que només hi ha una 

mostra o bé, per escassetat de dades totals, s’està treballant en monomostra forçadament 

per determinació de l’etapa 2. Tanmateix, si N<>1 pot ser que alguna de les mostes estigui 

buida, amb la qual cosa no es podrà ni s’haurà de calcular el seu valor mostral 

corresponent. Així doncs, si N=1, N’=1. Sinó, N’ serà igual a la quantitat de mostres amb 

nv,mostra_i >0. 

Procés Càlcul {V M} 

Per tal d’obtenir el vector {VM} de N’ elements, que conté els N’ valors mostrals (valors 

mitjos ponderats de les dades vàlides pertanyents al interval de classe moda de cada 

mostreig), és necessari multiplicar el valor SM,i (sumatori de les dades pertanyents al interval 

/ intervals de classe moda del mostreig i) pel valor nM,i (número de dades vàlides que 

pertanyen al interval moda del mostreig i), segons l’equació (Memòria, Eq. 6.1)  

A continuació es procedirà a vectoritzar els valors VM,i obtinguts, a fi d’obtenir el vector {VM}. 

Procés Regressió Lineal 

Una vegada obtingut el vector {VM}, aquest procés agafa els N’ valors i realitza una 

regressió lineal mitjançant el mètode de mínims quadrats, obtenint una recta del tipus y = 

a*x +b.  

Procés Avaluació 3 

Una vegada obtinguts k (factor de dispersió dels valors mostrals) i g (coeficient de 

tendència), ja es pot determinar la valoració final [VE3] . Això es fa amb l’ajuda de la Taula 

(Memòria, Taula 5.6) que determina, en funció de k i g, la valoració corresponent  
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B.4.3.3 Síntesi 

 

Figura B.9 Bloc funcional de l’etapa 3 

 

Variables d’entrada: 

Paràmetres Tipus Significat 

{SM} 

Vector de 

N 

elements 

Real 

Sumatori dels valors que pertanyen a l’interval de classe 

moda, de cadascun dels N mostrejos. 

{nM} 

Vector de 

N 

elements 

Enter 

Nombre de dades vàlides que pertanyen a l’interval de 

classe moda, per a cadascun dels N mostrejos. 

PD Real Precisió de la Dada demandada per l’Agència 

TR Enter Temps de Registre en segons 

N Enter Nombre de mostres 

Codi d’estat  Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.7 Variables d’entrada  de l’etapa 3 
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Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

{VM} 

vector de N 

elements 

de tipus 

real 

Conté els valors mostrals dels N mostrejos 

[VE3]  Enter Nombre enter que correspon a l’avaluació de l’etapa 3 

N’ Enter 
Nombre de mostres amb almenys una dada vàlida (si en 

l’etapa 2 N s’ha forçat a 1, N’=1) 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.8 Variables de sortida  de l’etapa 3 

B.4.4. Etapa 4 (desenes de miler i miler): Informac ió i criteris 
d’invalidació 

L’etapa 4 i última de l’avaluació de dades proporciona una codificació que dóna una 

valoració general del valor a registrar, reflectint si hi ha hagut dades invalidades i el motiu 

de la seva invalidació (veure Taula (Memòria, Taula 5.9)) 

B.4.4.1 Diagrama Principal 

Descripció 

Aquesta etapa, valent-se del número de mostrejos (N), de la matriu de dades M (la matriu 

de dades inicial) i del número de dades vàlides totals (nV,T), obté la valoració final [VE4] 

directament. 

Esquema 

Aquest diagrama de flux de l’etapa 4 de l’avaluació de dades compta amb 1 únic procés 

secundari. 
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Figura B.10 Diagrama principal de l’etapa 4 

B.4.4.2 Processos secundaris 

Procés Avaluació 4 

Mitjançant M (conté informació sobre quines invalidacions hi ha hagut) i nV,T (número de 

dades vàlides totals), ja es pot determinar la valoració final [VE4] . Aquest pas es fa amb 

l’ajuda de les Taules (Memòria, Taula 5.8 i 5.9) que determinen  la valoració corresponent, 

en funció de si el mostreig és multimodal o no (determinat per N), del número total de 

dades vàlides (nV,T) i del tipus d’invalidació (si hi ha més d’una tipologia, la més nombrosa o 

en cas d’igualtat, la primera que aparegui).  
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B.4.4.3 Síntesi 

 

Figura B.11 Bloc funcional de l’etapa 4 

Variables d’entrada: 

Paràmetres Tipus Significat 

nV,T Enter Nombre de dades vàlides totals. 

M 

Matriu de Nxni files i 

3 columnes de dades 

tipus Real /  Enter, 

Booleana i Enter 

respectivament 

Matriu que conté tots els valors registrats, així 

com la validesa i el tipus d’invalidació 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.9 Variables d’entrada  de l’etapa 4 

Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

[VE4]  Enter 
Nombre enter que correspon a l’avaluació de l’etapa 

4 

Codi d’estat  Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.10 Variables de sortida  de l’etapa 4 
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B.4.5. Síntesi de l’avaluació de dades 

Tot seguit es pot veure el bloc funcional que sintetitza les 4 etapes vistes anteriorment, 

després de les quals es conforma la cadena de codi [VE] final. 

Aquesta síntesi de l’avaluació de dades, presenta un últim procés anomenat Cadena de 

Codi , que té com a funció ajuntar les 4 valoracions obtingudes en les diferents etapes de 

l’avaluació, per tal d’obtenir una única cadena que conformi el codi complet [VE]  que 

acompanyarà al valor registrat (veure etapa següent Obtenció del Valor Registrat ). En 

efecte, el codi d’avaluació, de dreta a esquerra, estarà format per: 

 1er dígit (corresponent a la unitat) = [VE1]  

 2on dígit (corresponent a la desena) = [VE2] 

 3er dígit (corresponent a la centena) = [VE3]  

 4rt i 5è dígits (corresponents als milers i deumilers) = [VE4]  

Així doncs, d’aquesta manera s’obté el codi de 5 xifres que representa l’avaluació final del 

valor registrat. 

Codi = [VE4][VE3][VE2][VE1] (nombre enter positiu de 5 xifres). 

 

Figura B.12 Bloc funcional resum de l’etapa d’avaluació de dades 
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Variables d’entrada: 

Paràmetres Tipus Significat 

TR Enter Temps de Registre en segons 

N Enter Nombre de mostrejos 

PD Real Precisió de la Dada demandada per l’Agència 

M 

Matriu de Nxni 

files i 3 

columnes de 

dades tipus 

Real /  Enter, 

Booleana i Enter 

respectivament 

Matriu que conté tots els valors registrats, així com la 

validesa i el tipus d’invalidació 

n i Enter Nombre de dades obtingudes en el mostreig i 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.11 Variables d’entrada  de l’avaluació de dades 

 

Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

[VE]  Cadena 
Cadena de codi que correspon a l’avaluació total 

obtinguda 

Codi d’estat  Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.12 Variables de sortida  de l’avaluació de dades 
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B.4.6. Tractament de la dada a registrar 

Aquesta tractament s’encarrega d’obtenir el valor de registre [VR] corresponent al període 

de registre definit per TR. 

B.4.6.1 Diagrama Principal 

 Descripció 

Aquest procés comença determinant si el valor de nV,T (número de dades vàlides totals) és 

o no igual a 0. En cas que ho sigui, l’algoritme entrarà en el procés secundari Procés 

càlcul V R aritmètic, per finalment proporcionar el valor de registre [VR]. En cas contrari, 

l’algoritme entrarà en el procés secundari Procés càlcul V R ponderat  i a continuació 

proporcionarà el valor de registre [VR]. 

Esquema 

Aquest diagrama de flux compta amb 2 processos secundaris. 
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nV,T = 0 SINO

[VR]

FI

INICI

nV,T, {nM}, 
M, N, N’, ni, 
{VM}, {QM} 

PROCÉS 
CÀLCUL VR 

ARITMÈTIC

PROCÉS 
CÀLCUL VR 

PONDERAT

[VR] [VR]

 

Figura B.13 Diagrama del valor registrat 
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B.4.6.2 Processos secundaris 

Procés càlcul V R ponderat: 

Per tal d’obtenir el valor de registre VR, es calcula la mitjana ponderada dels VM,i valors 

mostrals continguts en el vector {VM}. Aquesta mitjana ponderada (Memòria, equació eq. 

6.2) és el resultat del sumatori de la multiplicació dels N’ valors mostrals pel número de 

dades pertanyents a l’interval de classe moda (nM,i), dividit per QM,i i normalitzat. 

Procés càlcul V R aritmètic: 

Aquest és el cas quan totes les dades obtingudes durant el temps de registre TR (n i x N 

dades) resulten ser invàlides. En aquest cas es calcularà simplement la mitja aritmètica de 

les dades invàlides (Memòria, equació eq. 6.3) que consisteix en dividir el sumatori de tots 

els valors obtinguts pel nombre total de dades obtingudes (ni x N).  

B.4.6.3 Síntesi 

 

Figura B.14 Bloc funcional del valor registrat 
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Variables d’entrada: 

Paràmetres Tipus Significat 

N Enter Nombre de mostrejos 

n i Enter Nombre de dades obtingudes en el mostreig i 

nV,T Enter Nombre de dades vàlides totals 

{nM} 
Vector de N 

elements Enter 

Nombre de dades vàlides que pertanyen a la classe 

moda, per a cadascun dels N mostrejos. 

{VM} 

vector de N 

elements de 

tipus real 

Conté els valors mostrals dels N mostrejos 

M 

Matriu de Nxni 

files i 3 

columnes de 

dades tipus 

Real / Enter, 

Booleana i Enter 

respectivament 

Matriu que conté tots els valors registrats, així com 

la validesa i el tipus d’invalidació 

{QM} Enter Quantitat de modes de la mostra i 

N’ Enter 
Nombre de mostres amb almenys una dada vàlida 

(si en l’etapa 2 N s’ha forçat a 1, N’=1) 

Codi d’estat Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.13 Variables d’entrada del valor registrat 

 

 

 

 



Pàg. 52  Annexos 

 

Variables de sortida: 

Paràmetres Tipus Significat 

[VR] Real Valor Registrat 

Codi d’estat  Enter Estat del procés; Codi d’error 

Taula B.14 Variables de sortida del valor registrat 

 

B.5. Conclusions 

Podem concloure que tota unitat remota que vulgui ser integrada en la xarxa de PCTs de 

l’ACA ha de ser capaç de capturar les dades de manera analògica, digital i directament a 

través de comunicació amb la instrumentació. 

Un cop capturades les dades haurà de crear el registre d’aquestes i permetre que en la 

remota virtual aparegui l’avaluació completa (4 etapes + concatenació del codi) i realitzar el 

càlcul del valor registrat resultant i emmagatzemar-lo. Al llarg d’aquest document s’ha 

descrit amb la major senzillesa possible l’algorisme que s’ha d’utilitzar per tal d’aconseguir 

extreure el valor registrat i la seva avaluació (5 dígits).  

També s’han anat mostrant diferents blocs funcionals per a cada un dels procediments 

descrits, fossin etapes o processos secundaris. L’objectiu no és altre que guiar al 

programador a l’hora d’implementar l’algorisme, però no només per facilitar-li la tasca a ell, 

sinó per fer més senzilla qualsevol supervisió, control, modificació o posada a prova de 

l’algorisme implementat. El programador ha de gaudir de certa flexibilitat a l’hora de 

realitzar la implementació de l’algorisme, sobretot pel que fa al Procés Registre de la 

Captura de Dades, però sempre ha de quedar ben clar que els blocs funcionals s’hauran de 

respectar. Com a resultat d’un bon seguiment dels blocs funcionals s’arribarà a 

implementar un algorisme on fàcilment es percebrà que, programant bloc rere bloc, s’ha 

arribat al resultat de la figura mostrada a continuació. 

En la figura esmentada apareix un bus d’estat. Aquest va recopilant la informació dels 

diferents codis d’estat que surten de cada bloc funcional. Si un bloc funcional dóna un error 
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els següents no seran executats ja que el codi d’estat entrant serà d’error. Finalment, 

mitjançant el bus d’estat es tindrà constància d’en quin moment ha canviat el codi d’estat. 
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Figura B.15 Diagrama general de l’avaluació de dades 
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C. Costos del projecte 

L’avaluació econòmica de la realització del projecte es realitza en funció dels costos de 

personal, materials, de transport i energètics. Els costos unitaris inclouen els impostos. 

Concepte Cost unitari  Quantitat  Cost total (€) 

Anàlisis preliminar 20 € / hora 50 hores 1000 

Recopilació informació 20 € / hora 100 hores 2000 

Estudi de la informació  20 € / hora 50 hores 1000 

Capítol 1 20 € / hora 5 hores 100 

Capítol 2 20 € / hora 40 hores 800 

Capítol 3 20 € / hora 40 hores 800 

Capítol 4 20 € / hora 10 hores 200 

Capítol 5 20 € / hora 120 hores 2400 

Capítol 6 20 € / hora 40 hores 800 

Conclusions 20 € / hora 20 hores 400 

Annexos i Eina Excel 20 € / hora 220 hores 4400 

Reunions 20 € / hora 20 hores 400 

Revisió, formats i altres 20 € / hora 45 hores 900 

Total costos de personal 20 € / hora 760 hores 15200 

Paper 0.02 € / full 1200 24 

Material divers - - 60.5 

Transport 1.35 €/ desplaçament 30 desplaçaments 40.5 

Total costos materials i desplaçaments   125 

Energia elèctrica PC (100W) 0.09 € / kWh 590 53.1 

Energia elèctrica bombeta (11W) 0.09 € / kWh 360 32.4 

Total costos energètics 0.09 € / kWh 950 85.5 

TOTAL   15410.5 

Taula C.1 Costos del projecte. Fonts: Transports Metropolitans de Barcelona TMB, Fecsa-

Endesa, Elaboració pròpia. 


