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5.  ANÀLISI CINEMÀTICA I DETERMINACIÓ DEL SMR 
 
 
El tractament de dades del nostre estudi s’ha separat en dues fases. Una primera fase en la que 
utilitzem l’anàlisi cinemàtica, consistent en l’anàlisi de la fracturació per determinar el tipus de 
trencades que es produiran preferentment en els talussos estudiats, i una segona fase que 
consistirà en l’aplicació de les classificacions geomecàniques, en el nostre cas el SMR de 
Romana, per caracteritzar el grau d’estabilitat que presenten aquests talussos. 
 
5.1 ANÀLISI CINEMÀTICA 
 
Per determinar les famílies de fracturació del talús, a partir de les dades preses sobre el terreny, 
la metodologia utilitzada consisteix en la projecció estereogràfica, que consisteix en la 
representació en una falsilla dels plànols (direcció i cabussament) que defineixen les famílies de 
discontinuitats del talús en una esfera, de forma que obtenim per cada plànol una línia 
ciclogràfica i el seu pol. Per la projecció i el comptatge de densitats s’ha utilitzat el programa 
STEREONET. Com a tècnica de comptatge de densitats s’ha utilitzat el mètode clàssic de 
Schmidt, que utilitza una falsilla equiareal que manté les àrees però distorsiona els angles, fet 
que no és problemàtic a l’hora de realitzar el comptatge de densitats. 
 
 La primera consideració que hem d’afrontar és establir quan una agrupació de pols és 
suficientment significativa per definir una família de descontinuïtats. Generalment, aquesta 
decisió la pren el propi observador en funció del nombre de plans representats per 
caracteritzar la fracturació del talús. 
 
Un cop definits els plans que defineixen les famílies de discontinuitats més representatives  de 
cada talús, passem a aplicar els Tests de Markland i de Hocking. D’aquesta forma obtenim si 
aquestes famílies tendiran a produir en el talús trencades planes, trencades en falca, o si pel 
contrari són famílies estables dins del talús (Hoek, E. y Bray, J. W., 1981).   
 
A més d’aplicar el test de Hocking a les famílies de discontinuitats trobades dels diagrames de 
densitat de cada talús, també optem per aplicar-ho a cada una de les trencades inventariades in 
situ en el camp, de forma que així veiem si el tipus de trencada que havíem estimat en un 
principi (plana o en falca) era el correcte i no trobar-nos amb posteriors incongruències en 
continuar analitzant aquestes dades. 
 
A la Taula 5.1. dels annexes veiem els resultats de l’aplicació del Test de Hocking i de la 
projecció estereogràfica.  
 
 
5.2 DETERMINACIÓ DEL SMR 
  
Un cop tenim definides les principals famílies de discontinuitats de cada talús, i el tipus de 
trencades que preferentment produeixen, passem a aplicar les classificacions geomecàniques 
per evaluar l’estabilitat dels talussos. Com ja hem comentat, en el nostre cas apliquem el SMR, 
obtingut a partir del RMR del massís. 
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5.2.1.  SMR REPRESENTATIU D’UNA ZONA 
 
Un primer problema amb el que ens trobem és definir el SMR en el cas de trencades en falca. 
Com hem dit en el capítol introductori quan descrivíem el SMR definit per Romana, se’ns 
presenten dues opcions, la primera d’elles consisteix en adoptar el SMR de la línia d’intersecció 
dels dos plans que defineixen la falca, en aquest cas la notació adoptada és SMR ; la segona 
opció és adoptar el criteri de Romana consistent en agafar el menor dels SMR dels dos plans 
que generen la falca, en aquest cas la notació adoptada és SMRrom. 
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Figura 5.1.- Comparació entre els dos possibles SMR per definir una trencada en falca. 
SMR:  el de la línia d’intersecció dels dos plans que defineixen la falca 

SMRrom: el menor dels corresponents als dos plans que defineixen la falca  
Per totes les possibles trencades en falca obtingudes de les dades de totes les estacions mesurades 

 
En la figura anterior veiem  com en tots els casos el SMRrom té un valor igual o superior que 
el SMR. A la nostra zona d’estudi, molt sovint es produeixen trencades en falca, la línia 
d’intersecció definida pels dos plans és la que aporta la desfavorabilitat que produeix la 
trencada, i per tant estimar el SMR de la trencada amb el SMR considerant la disposició 
d’aquesta línia d’intersecció ens sembla un procediment més ajustat a la realitat. A més, si fos 
més baix el SMR corresponent a un dels plans que defineixen la falca que el SMR corresponent 
a la línia d’intersecció definida per aquestos, segons el Test de Hocking aplicat previament, el 
tipus de trencada més probable a produir-se seria la plana per aquest pla i no la falca. En 
qualsevol cas, més endavant veurem fins a quin punt aquest SMR s’ajusta millor que el SMR de 
Romana.  
 
El següent punt a analitzar és: quin SMR s’ha d’adoptar com a representatiu de cada estació 
analitzada? És a dir, quin SMR adoptem per caracteritzar una estació en el que les diferents 
famílies de juntes donaran diferents SMR? Aquestes preguntes no tenen una resposta trivial, ja 
que en analitzar el grau d’estabilitat que pressenta una estació, semblaria lògic prendre el SMR 
menor dels de totes les famílies de discontinuitats presents en ella, i així quedar-nos amb el cas 
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més desfavorable posible i per tant del costat de la seguretat. Però en alguns casos pot ser que 
prendre aquest SMR sigui una elecció massa pessimista, ja que ens podríem trobar que estem 
prenent un SMR corresponent a una família que no estigui distribuida homogeneament al llarg 
de tota l’estació i només aparegui en una part d’ella (sobretot  en el cas d’una estació 
relativament llarga). Llavors, prenem una mitja dels dos SMR menors de cada talús? Com no 
podem escollir una o altra solució a priori, per cada zona calculem diversos SMR per identificar 
el talús i després en el nostre posterior anàlisi de dades ja veurem quin d’ells serà més 
representatiu. 
 
Les diverses opcions són: 
 

- el menor SMR de tots els de les diferents famílies de discontinuitats trobades 
l’estació, aquest l’anomenem  SMR-mínim  i el simbolitzem amb SMR1. 

 
- el promig  dels dos menors SMR de l’estació considerada, aquest l’anomenem  

SMR-promig 2 mínims  i el simbolitzem amb SMR2. 
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Figura 5.2.- Comparació entre els valors dels SMR1  i els SMR2  per les diferents estacions dels talussos analitzats. 

 
En la figura anterior  es pot observar la comparació entre els SMR1  i els SMR2  de les diferents 
estacions dels talussos estudiats. Veiem com augmenten els valors dels SMR al estimar-los com 
promig de dos valors mínims, fet evident ja que estem considerant valors més elevats. Aquest 
augment del SMR al considerar-lo com el promig dels dos menors veiem que és més elevat 
quan el SMR1 és més baix (inferior a 30), situació en la que ens trobem amb augments fins i tot 
de més de 20 unitats del SMR (per exemple, SMR1 =10  i  SMR2 =34,5 ; o  SMR1 =21  i  SMR2 
=41,5 )  que quan és més alt. Això és degut a que quan en una estació ens trobem amb una 
família de discontinuitats que ens dona un valor del SMR molt baix, el valor corresponent al 
segon SMR més baix dels de les discontinuitats    més repressentatives de l’estació serà 
comprés en un rang de valors ampli, i per tant podrà ser també baix , i per tant el SMR2 serà 
només una mica superior que el  SMR1  (per exemple, SMR1 =9  i  SMR2 =12,15 ),   o bé serà 
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força més alt, i per tant el SMR2 serà bastant superior que el  SMR1 (com els dos casos ja citats 
previament). En canvi, quan el valor corresponent al  menor dels SMR de totes les famílies de 
discontinuitats repressentatives de les estacions és superior a 30, el segon més baix segur que 
serà més alt que aquest, i per tant el rang de valors en el que pot estar és més reduit i per tant al 
fer el promig obtindrem un valor també no tant diferent.  Més endavant, ja analitzarem  quin 
d’ells identifica millor el grau d’estabilitat del talús. 
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Figura 5.3.- Comparació entre els valors dels SMR rom-1  i els SMR rom-2  per les diferents estacions dels talussos 

analitzats 
 
Al comparar els SMRrom- 1  i els SMRrom-2  de les diferents estacions dels talussos estudiats 
obtenim un resultat força semblant al obtingut previament al comparar els SMR 1  i els SMR2 . 
A simple vista, observem com els valors dels SMR calculats segons el criteri de Romana són 
superiors als calculats segons les línies d’intersecció en els casos de produir-se falques, fet ja 
comentat previament en la figura 5.1.  També veiem que l’augment produit al considerar el 
promig dels dos menors SMR continua sent major quan el  SMRrom- 1  és menor de 30. 
 
Al definir el SMR repressentatiu de les estacions, el següent pas a realitzar seria considerar el 
promig de més dels dos SMR menors de les estacions. Hem calculat els valor numèrics que 
prendrien els SMR3 (SMR-promig 3 mínims) per les diverses estacions i obtenim uns valors que 
són (en mitja) un 14,6 % superiors als SMR1 i un 6,2 % superiors als SMR2. Alguns exemples 
són: 

 
Estació SMR1 SMR2 SMR3 Increment  SMR3 

-  SMR1  
Increment  SMR3 

– SMR2 
T-10 0 17,5 28,333 28,333 10,8333 
T-19 2 11 25 23 14 

 
Així, veiem que els SMR3 són, en la majoria de les estacions, força més elevats que els SMR1 i 
els SMR2.  Llavors, creiem que no seria representatiu prendre aquests SMR3, ja que al aplicar 
previament Stereonet hem seleccionat les famílies més repressentatives dels talussos i per tant 
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si consideréssim també el tercer SMR mínim per fer el promig, aquest seria força més elevat 
que el mínim, i estaríem emmascarant el comportament real de la família de discontinuitats que 
té aquest SMR mínim i que presenta per tant el comportament més inestable. Per tant, amb els 
dos menors SMR ja creiem estar considerant uns valors prou característics de les estacions i 
descartem els  SMR3. 
 
Tot i que ja  hem comentat al fer la  figura 5.1. que quan ens trobem amb trencades en falca 
sembla més idònia la opció de prendre el SMR de la línia d’intersecció dels dos plànols que 
defineixen la falca, més que considerar el menor SMR dels corresponents a aquests dos plànols, 
ja que és aquesta línia d’intersecció la que aporta la desfavorabilitat perquè es produeixi la falca, 
continuem considerant totes dues alternatives i ja veurem, en realitzar més profundament la 
nostra anàlisi, quina opció és la més adient. 
 
Llavors, pels dos SMR que acabem de definir com a posibles identificadors de cada estació 
analitzada d’un talús, hem de considerar les dues alternatives per les trencades en falca, això fa 
obtenir per cada zona estudiada de cada desmunt  quatre SMR diferents com a opcions de ser 
el SMR representatiu de cada estació: 
 
 - SMR-mínim :  SMR1. 
 - SMR-promig 2 mínims : SMR2. 

- SMRromana- mínim  : SMR rom-1. 
- SMRromana- promig 2 mínims  : SMR rom-2 

 
Passem a comparar aquestes diverses opcions. 
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Figura 5.4.- Comparació entre SMR1  i  SMR rom-1  corresponents a totes les estacions considerades de tots els 
talussos analitzats. 

 
En aquest gràfic veiem com el SMRrom-1 en tots els casos és major que el SMR1. Això és degut 
al  diferent  SMR que considerem en els casos en els que en les estacions es donen trencades en 
falca, com ja hem vist també  en la figura 5.1. Veiem que hi han una sèrie d’estacions en les que 
el valor del SMRrom-1  és força més elevat del SMR1 , per tant en la nostra anàlisi haurem de 
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veure si considerar el SMRrom-1  ens dona uns resultats massa elevats i per tant no representatius 
del comportament real dels talussos, o pel contrari, els SMR1 ens corresponen a uns valors 
massa baixos i per tant caracteritzen als desmunts amb una excesiva inestabilitat.  
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Figura 5.5.- Comparació entre SMR2 i SMRrom-2 corresponents a totes les estacions considerades de tots els 
talussos analitzats. 

 
En la figura anterior en el que comparem els valors de  SMR2  i   SMRrom-2 continuem veient 
com els valors calculats amb el criteri de Romana són iguals o majors que els calculats 
considerant els SMR de les línies d’intersecció en els casos de trencades en falca. Ara, el 
considerar el promig dels dos menors SMR de cada estació  ha apropat una mica els valors, tot 
i això,   la dispersió respecte la recta de pendent 1:1 que defineix la identitat SMR2=SMRrom-2 
continua sent elevada.  
 
En la Taula 5.2. dels annexes es mostren els valors d’aquests diferents SMR definits per 
representar el grau d’estabilitat de les estacions dels talussos estudiats.  

 
 
5.2.2 SMR REPRESENTATIU D’UN TALÚS 

 
Ara, passem a escollir quin és el SMR representatiu del talús. Degut a la metodologia presa a 
l’hora d’identificar els talussos ens trovem amb dos casos: 
 

-   Els talussos que només els hem considerat com una única estació d’estudi, degut a 
que pressentaven una notable homogeneitat. En aquests talussos no hi ha problema ja 
que prenem com a SMR representatiu del talús aquest mateix. 

 
-  Altres talussos que van ser dividits en diverses estacions a l’hora de prendre les dades, 
degut a que presentaven diferents dominis d’homogeneitat. En aquests talussos és més 
complicat escollir un SMR representatiu de tot el talús, ja que cada estació pressenta un 
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SMR  diferent influenciat per les diferents característiques. En aquest casos es plantejen 
diferents opcions: 

 
a) SMRglobal 

 
En aquest cas agafem un SMRglobal representatiu de tot el talús tenint en compte el 
percentatge en termes de llargada de cada estació dins del total del talús. D’aquesta forma, 
estem fent una mitja ponderada dels SMR de cada estació considerant l’espai ocupat a partir de 
la següent expressió: 
 

SMRglobal = Σ SMRi * (llargada estaciói / llargada total talús) 
 

   On: 
 

- SMRi : és el SMR parcial de cada estació en la que hem dividit el talús. 
- Llargada estaciói :  és la llargada de l’estació en la que hem dividit el talús. 
- Llargada total talús: és la llargada total del talús, per tant correspon amb la suma de 

les llargades de les estacions en les que hem dividit el talús. 
 
En aquest SMRglobal, en els casos de trencades en falca hem pres el SMR de la línia 
d’intersecció dels dos plans que generen la falca, per tant ens trobem amb 2 possibles 
SMRglobals per cada talús: 
 

- SMRglobal-  mínim:  prenent com SMR de cada zona del talús el que hem definit 
prèviament com SMR1. Aquest el representem amb la notació: SMRg1. 

 
- SMRglobal- promig 2 mínims: prenent com SMR de cada zona del talús el que 

hem definit prèviament com SMR2. Aquest el representem amb la notació: SMRg2.   
 
 

b) SMRbàsic  
 

 En aquest cas, al igual que hem fet en el cas anterior,  adoptem un SMR global del talús 
ponderat segons les distàncies de les diferents estacions en les que es divideix cada talús, però 
prenent com a SMR representatiu de cada estació el SMR definit previament segons el SMRrom 
, és a dir, prenent en els casos de trencades en falca el menor dels dels dos plans que la 
defineixen. Llavors, l’expressió amb la que calculem aquest SMRbàsic representatiu de cada 
talús és: 

 
 SMRbàsic  = Σ SMRromi * (llargada estaciói / llargada total talús) 

 
On: 
 

- SMRromi : és el SMRrom  parcial de cada estació en la que hem dividit el talús. 
- Llargada estaciói :  és la llargada de l’estació en la que hem dividit el talús. 
- Llargada total talús: és la llargada total del talús, per tant correspon amb la suma de 

les llargades de les estacions en que hem dividit el talús. 
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Igual que en el cas del SMRglobal, també ens trobem amb  2 possibles SMRbàsic per cada 
talús: 
 

- SMRbàsic-  mínim :  prenent com SMR de cada estació del talús el que hem 
definit prèviament com SMR rom1. Aquest el representem amb la notació: SMRb1. 

 
- SMRbàsic- promig 2 mínims : prenent com SMR de cada estació del talús el que 

hem definit prèviament com SMR rom2. Aquest el representem amb la notació: 
SMRb2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En les tres figures anteriors comparem els valors obtinguts dels SMRglobals i els SMRbàsic 
pels talussos estudiats en els dos casos considerats, és a dir, prenen el valor SMR mínim de 
cada estació i el promig dels 2 mínims de cada estació dels talussos estudiats.   En tots dos 
gràfics veiem com els valors obtinguts mitjançant el criteri de SMRbàsic són superiors dels 
SMRglobals, al ser obtinguts a partir dels SMRrom que eren els que consideraven en els casos 
de les falques el SMR menor dels dos corresponents als plans que les generen. Veurem en el 
decurs de la nostra anàlisi si els SMRbàsic són massa optimistes o contrariament  els 
SMRglobals són massa pessimistes a l’hora de caracteritzar d’una forma més representativa els 
talussos estudiats.   En la figura 5.6 corresponent als SMR obtinguts a partir dels mínims de les 
estacions veiem com el núvol de punts presenta una major dispersió que en el cas de la figura 
5.7, en la que hem considerat els promig dels dos menors de les estacions, aquest fet coincideix 
amb lo vist quan comparàvem els SMR1 amb els SMRrom-1  i els  SMR2 amb els SMRrom-2   de les 
diferents estacions de forma individual.  
 
 

c) SMRpredominant 
 
En estar els talussos dividits en estacions de predomini de famílies de discontinuïtats, una 
tercera opció adoptada com a SMR representatiu d’un talús consisteix en prendre el SMR 
corresponent a l’estació que ocupa en el talús una major distància respecte a la distància total 
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Figura 5.6.- Comparació entre els  SMRg1   i els  SMRb1   

pels talussos analitzats. 
Figura 5.7.- Comparació entre els  SMRg2   i els  SMRb2   

pels talussos analitzats. 
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del talús. A simple vista sembla que aquesta opció serà la que doni uns resultats pitjors, ja que 
es veurà molt influenciada pel percentatge d’ocupació de l’estació predominant respecte del 
talús total, ja que en els casos en què l’estació  predominant presenti un percentatge d’ocupació 
del talús total molt elevada, el SMR serà més representatiu del talús, i el talús total podrà 
identificar-se millor amb l’estació. 
 
 En aquest cas també ens trobem amb diferents opcions segons quin SMR individual de 
l’estació agafar,   és a dir, agafar el que hem definit prèviament com SMR1 o bé el SMR2 , el que 
donarà lloc a obtenir dos SMRpredominants diferents per cada talús: 
 
 

- SMRpredominant - mínim:  prenent com SMR de cada zona del talús el que hem 
definit prèviament com SMR1. El representem amb SMRp1. 

 
- SMRpredominant- promig 2 mínims : prenent com SMR de cada zona del talús 

el que hem definit prèviament com SMR2. El representem amb SMRp2. 
 

Cal dir que en aquests casos prenem directament per les diferents estacions dels talussos els 
SMR i no els SMRrom, és a dir, els que en els casos de trencades en falca definíem prenent el 
SMR corresponent a la línia d’intersecció definida pels dos plans, ja que com hem vist 
previament és una elecció més propera a la realitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En els dos gràfics anteriors veiem com ens trobem tant amb casos en els que el 
SMRpredominant és major que el SMRglobal com  amb casos en els que es dona el cas 
contrari. En els casos en els que el talús no està subdividit en estacions els dos valors 
coincideixen. En el cas en què l’estació predominant presenti un percentatge molt elevat dins 
del total del talús, el SMR serà més representatiu del talús, mentre que en el cas en què de les 
diferents estacions en què està dividit el talús no hi ha cap que predomini sobre les altres, el 
SMR no serà representatiu de la totalitat del talús. Per tant, aquest criteri no està en funció del 
propi SMR sinó que està més influenciat per la importància de les famílies de discontinuitats 
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Figura 5.8.- Comparació entre els  SMRg1   i els  SMRp1   

pels talussos analitzats. 
Figura 5.9.- Comparació entre els  SMRg2   i els  SMRp2   

pels talussos analitzats. 
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presents en les diferents estacions del talús, això fa que les relacions observades en els gràfics 
anteriors no segueixin cap tipus de correlació empírica. 
 
 Un cop definits tots els posibles SMR que tenim com a candidats per representar els talussos 
estudiats, passem a veure gràficament la relació existent entre ells. 
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En la figura anterior comparem els valors obtinguts mitjançant els tres criteris definits 
anteriorment per obtenir possibles SMR representatius dels talussos estudiats, en el cas de 
prendre els SMRmínims per les estacions en les que dividim els talussos.  
 
En els casos en els que només hi ha una única estació i només apareixen trencades planes, els 
valors dels tres SMR coincideixen.  
 
En els casos en els que trobem trencades en falca, apareixen diferents valors del SMR segons el 
calculem amb un criteri o un altre. En aquests casos veiem clarament com per un mateix talús 
el SMRb1 és el que dona un valor més elevat, lo que equival a una valoració més optimista. Per 
tant és el que dona al talús un major grau d’estabilitat, veurem en el posterior anàlisi si aquest 
fet resulta massa agosarat i pot atribuir al talús una estabilitat que en realitat no té.  Com ja 
havíem vist a les figures 5.8 i 5.9, la relació existent entre els SMRglobals i els 
SMRpredominants  no és clara ja que depén més de la homogeneitat del talús que dels propis 
valors dels SMR. 
 
A continuació fem el mateix gràfic però considerant els SMR-promig de 2 mínims per definir 
els diversos SMR representatius dels talussos. 
 

Figura 5.10.- Comparació entre els  SMRg1 , els  SMRb1   i 
els  SMRp1 pels talussos analitzats. 
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En la figura precedent, al igual que en la 5.10, continua quedant clar que els SMR definits 
segons SMRb2 són els que donen als talussos uns valors més elevats i per tant els atribueixen un 
major grau d’estabilitat.  En canvi, en la comparació entre els SMRg2 i els   SMRp2 continuem 
sense tenir cap relació entre ells. L’única variació que sí que observem respecte el gràfic 5.10 és 
que ara obtenim uns valors més elevats, fet evident al fer un promig entre nombres més alts, i 
també que obtenim una dispersió menor en els núvols de punts corresponents als diferents 
SMR. 
 
Cal dir que és impossible trovar qualsevol tipus de relació empírica entre els diferents valors 
obtinguts amb un o altre criteri, ja que no segueixen cap norma o llei. 
 
Un cop analitzats aquests gràfics corresponents als diferents criteris definits per trobar un SMR 
representatiu dels desmunts analitzats, tot i que encara és massa d’hora per intentar treure cap 
mena de conclussió, ja uqe només hem fet que definir els diferents SMR, creiem que el SMRg 
és el més representatiu dels talusos. El SMRb dona en alguns casos als talussos uns valors 
massa elevats i, probablement, un grau d’estabilitat superior al real. Per altra banda, els SMRp 
estan més influenciats per l’homogeneitat i les famílies de fracturació de les diferents estacions 
en les que està dividit el  talús, més que pels propis valors dels SMR individuals d’aquestes 
estacions.  
 
Pel que fa a considerar per a cada zona els valors dels SMR1  o bé els dels SMR2, sembla que 
quedar-nos amb el valor mínim pot representar una opció massa pesimista i que atribueix al 
talús una inestabilitat que pot ser excessiva ja que aquest valor pot ser degut a una familia de 
discontinuitats que no sigui prou representativa de tot el talús. Per tant, pensem que és més 
aconsellable caracteritzar les estacions  amb l’altra opció considerada, és a dir, prenent els 
SMR2. 
 

Figura 5.11.- Comparació entre els  SMRg2 , els  SMRb2   i 
els  SMRp2 pels talussos analitzats. 
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Tot i aquestes primeres conclusions extretes, la decissió de decantar-nos per una o altra 
alternativa la prendrem en aprofundir més en la nostra anàlisi i considerar altres paràmetres en 
l’estabilitat dels talussos.   
 
En la Taula 5.2. dels annexs mostrem els valors dels diferents SMR definits per caracteritzar el 
grau d’estabilitat dels talussos estudiats. 
 


