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Resum 
 

Avui en dia, l’ús de programes de propagació de blocs ha esdevingut indispensable per 
determinar el risc al que està exposat un edifici o una infraestructura degut als 
despreniments rocosos. Tot i el gran nombre de programes de simulació existents, la 
majoria d’ells no consideren la fragmentació dels blocs durant la seva propagació al llarg 
del vessant. Aquest procés té unes implicacions directes en l’estudi de la perillositat ja 
que no considerar la fragmentació dels blocs sobreestima l’energia cinètica i en alguns 
cops l’abast dels blocs. Tanmateix es subestima considerablement la probabilitat 
d’impacte amb els elements exposats degut a que els blocs que es generen durant la 
fragmentació presenten trajectòries molt variables i divergents. Estudis recents han 
desenvolupat models per incloure la fragmentació en els programes de propagació de 
blocs. Aquests models incrementen el nombre de paràmetres necessaris per a la 
simulació, fent molt complicada una calibració heurística manual. Aquesta tesina sorgeix 
de la necessitat de calibrar models de propagació de caiguda blocs de manera semi-
automatitzada establint criteris de bondat quantificables. 

En aquest treball es presenta una metodologia que faciliti el calibratge dels paràmetres 
d’entrada del model RockGIS implementat pel departament d’Enginyeria Civil i Ambiental 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. La metodologia desenvolupada s’emmarca 
dins de la metodologia del “backanalysis” o retro-anàlisis i permet calibrar els paràmetres 
de restitució (Rn, Rt) i els paràmetres (p, b) que ajusten la llei potencial que defineix el 
procés de fragmentació. Els millors paràmetres es defineixen com aquells que minimitzin 
unes funcions objectiu o criteris de calibratge que es  basen en la diferencia entre les 
mesures de camp i els valors calculats. Aquests criteris prenen com a referencia el centre 
de masses, l’extensió i la corba Rock Block Size Distribution (RBSD) del despreniment 
estudiat. La metodologia s’ha implementat mitjançant un codi programat en el llenguatge 
de programació Python. El codi implementa cada criteri desenvolupat i permet 
automatitzar tot el procés. El codi de calibratge interactua amb el programa de simulació 
RockGIS i amb el programa de Sistemes d’Informació Geogràfica QGIS.  

El desenvolupament d’aquesta metodologia s’ha aplicat i validat en dos casos sintètics 
representant dos tipus de despreniments. El primer cas sintètic consisteix en un 
despreniment en un vessant regular i amb un dipòsit de blocs en forma cònica. D’altra 
banda el segon cas representa un vessant amb diverses canalitzacions on el dipòsit del 
despreniment es troba repartit en diverses zones.  

Finalment la metodologia s’ha aplicat en un despreniment rocós que va ocórrer al 2011 
a Vilanova de Banat a la Serra del Cadí (Espanya). S’ha obtingut els valors dels paràmetres 
òptims d’entrada del programa RockGIS segons la metodologia desenvolupada, essent  
Rn =0.8143, Rt =0.7857, p=0.7857 i b= 0.6142  amb una energia  límit de ruptura dels blocs 
de 7200 kJ. 

Paraules clau: Despreniments Rocosos, Calibratge de Paràmetres, Retro-anàlisis, SIG.   



 

 

Abstract 
 

Nowadays, the use of dynamic computational methods has become indispensable to 
determine the risk to which a building or infrastructure is exposed due to rockfall hazard. 
Despite the large number of existing simulation programs, most of them do not consider 
the fragmentation of the blocks during their propagation. Analyses which ignore the 
fragmentation tend to overestimate both the kinetic energy and runout. On the other 
hand, the probability of an impact with exposed elements is largely underestimated 
because the blocks generated during fragmentation define multiple trajectories. Recent 
studies have developed models to include fragmentation in dynamic computational 
methods. These models increase the number of parameters required to run the 
simulation, making manual heuristic calibration unfeasible. This dissertation arises from 
the need to calibrate rockfall models in a semi-automated way, establishing quantifiable 
criteria of goodness. 
 
This study presents a methodology to facilitate the calibration of input parameters of the 
RockGIS model implemented by the Department of Civil and Environmental Engineering 
of the Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech. The developed methodology 
based on backanalysis and allows calibration of the restitution parameters (Rn, Rt) and 
the parameters (p, b) that adjust the potential law that defines the fragmentation 
process. The best set of parameters is the one that minimize objective functions or 
calibration criteria that are based on the difference between field measurements and 
calculated values. These criteria take as reference the centre of mass, the extension and 
the Rock Block Size Distribution (RBSD) curve of the studied rockfall. The methodology 
has been implemented through Python programming language. The code implements 
each developed criterion and allows to automate the entire process. The calibration code 
interacts with the RockGIS simulation program and with the QGIS, a Geographic 
Information Systems program. 
 
The proposed methodology has been applied and validated in two synthetic cases 
representing two types of rockfall. The first synthetic case consists of a regular slope with 
a conic-shaped rockfall deposit and the second case represents a slope with some 
channels where the rockfall deposit is distributed in several zones. 
 
Finally, the methodology has been applied to a rockfall event occurred in 2011 near 
Vilanova de Banat in the “Sierra del Cadí” (Spain). The optimal input parameters of the 
RockGIS program have been obtained according to the developed methodology, with Rn 
= 0.8143, Rt = 0.7857, p = 0.7857 and b = 0.6142 with block breakage energy threshold 
of 7200 kJ. 
 
Key words: Rockfall, Parameters Calibration, Backanalysis, GIS.  
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Capítol 1 
  
 

Introducció i objectius 
 

 

1.1. Plantejament del problema i motivació 
 

Un despreniment rocós és un fenomen d’inestabilitat gravitacional que es 
produeix quan una massa rocosa es separa d’un vessant i es propaga mitjançant una 
caiguda lliure i/o rebotant i/o rodolant. Durant la propagació pot haver-hi fragmentació. 
Aquest fenomen pot succeir de manera aïllada o de manera conjunta (Hungr et al. 2014). 
Malgrat el seu reduït volum en comparació amb d’altres moviments de massa, els 
despreniments poden ser molt més destructius, degut a les altes velocitats i, 
conseqüentment, a les altes energies que poden adquirir durant la seva propagació 
(Cruden i Varnes 1996). Després del desenvolupament d’estratègies de prevenció en la 
predicció areal de les zones del terreny exposades al perill, es requereix utilitzar mesures 
de protecció per mitigar el risc dels elements exposats. El risc es pot definir com la pèrdua 
o dany anual esperat que pot mesurar-se mitjançant criteris humans (morts, ferits o 
desallotjaments), econòmics o estructurals, i fins i tot ecològics (Ayala-Carcedo 2002). En 
regions muntanyoses, els despreniments rocosos poden afectar diverses 
infraestructures; viaries, ferroviàries i energètiques ocasionant pèrdues econòmiques 
degut a les interrupcions dels serveis i a les  respectives reparacions. Tant mateix, aquests 
fenòmens poden ocasionar danys o inclús la defunció dels usuaris i operaris d’aquests 
serveis. La mitigació del risc associat als despreniments es poden dur a terme de tres 
maneres: (a) la reducció mitjançant la estabilització dels cossos rocosos; (b) disminuint y 
obstaculitzant la propagació de la massa rocosa mitjançant estructures de protecció amb 
l’objectiu de disminuir la seva magnitud, velocitat i propagació; i (c) protegint els 
elements exposats (Corominas 2013). Per a les dues darreres opcions, el disseny d’una 
protecció per aturar els impactes de les caigudes de blocs, requereix una estimació de les 
trajectòries dels blocs, energies cinemàtiques, velocitats, alçades de pas i probabilitat 
d’impacte de la zona exposada.  

Degut a la manca de dades de camp detallades d’esdeveniments de 
despreniments rocosos,  la única manera per a poder estimar correctament les 
trajectòries dels blocs és mitjançant models de propagació de blocs. Els primers models 
de propagació daten dels anys 1970 (Azimi i Desvarreux 1977). L’esforç de la comunitat 
geotècnica per millorar i sofisticar els models de propagació així com la utilització de 
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noves tècniques (fotogrametria digital i LiDAR) per obtenir dades de camp més precises 
(Brideau et al. 2012, Ruiz-Carulla et al. 2015) han fet aparèixer varis tipus de models 
segons les seves característiques: (STONE, Guzzetti et al. 2002; Rotomap, Scioldo 2006; 
RAMMS: Rockfall i Rockyfor3-D, Christen et al. 2007; RockGIS, Matas et al. 2017).  Els 
models de propagació es poden classificar per la manera de simplificar la realitat i per les 
hipòtesis que consideren.  

El departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de 
Catalunya durant el transcurs dels projectes Rockrisk i Rockmodels ha generat diverses 
eines per a la comprensió i modelació dels despreniments rocosos fragmentaris i la seva 
interacció amb les estructures exposades. RockGIS és un programa de simulació 
tridimensional estocàstic de despreniments rocosos en un entorn GIS. Uns dels fenòmens 
principals que implementa aquest programa és el mecanisme de la fragmentació dels 
blocs. No considerar la fragmentació dels blocs sobreestima l’energia cinètica i en alguns 
cops l’abast dels blocs. D’altra banda, la probabilitat d’impacte amb els elements exposats 
es sobreestima considerablement degut a que els blocs generats durant la fragmentació 
presenten trajectòries molt variables i divergents. Estudis recents han desenvolupat 
models per incloure la fragmentació en els programes de propagació de blocs. Aquests 
models incrementen el nombre de paràmetres necessaris per a la simulació, fent molt 
complicada una calibració heurística manual. A més a més, molts d’aquests paràmetres 
no tenen sentit geotècnic real ja que deriven d’equacions purament matemàtiques 
(Perfect 1997) dificultant la seva obtenció i augmentant la complexitat de calibratge dels 
models. 

Aquesta tesina sorgeix de la necessitat de calibrar models de propagació de 
caiguda blocs de manera semi-automatitzada establint criteris de bondat quantificables. 
Els models existents no contemplen la possible automatització d’aquest procés o bé 
necessiten una instrumentació molt detallada (Dorren et al. 2005) per a dur a terme un 
calibratge del model mitjançant algoritmes de xarxes neuronals (Wang i Tonon 2011).  El 
backanalysis o anàlisi invers, és una metodologia amb un fort potencial per estimar 
paràmetres geotècnics, i conseqüentment,  per poder calibrar el model de propagació. El 
principi d’aquesta metodologia consisteix en variar els paràmetres d’entrada del model 
que es vol calibrar fins que els resultats calculats i els mesurats en la zona d’estudi 
coincideixen o s’aproximin significativament. Així doncs, el principal objectiu d’aquest 
treball és el desenvolupament d’una metodologia capaç d’estimar els paràmetres 
d’entrada (paràmetres de restitució (Rn, Rt) i els paràmetres (p, b) que ajusten la llei 
potencial que defineix la fragmentació) per calibrar del model numèric (RockGIS) de 
manera automatitzada i implementada de codi obert.  
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1.2. Objectius 
 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar tècniques d’optimització per ajustar 
els paràmetres necessaris en models de propagació en casos reals de despreniments 
rocosos inventariats, considerant la fragmentació. L’obtenció dels paràmetres d’entrada 
del model de propagació és fonamental per a que  els resultats del model puguin simular 
correctament el fenomen físic de la zona d’estudi. Per assolir aquest objectiu principal 
s’han hagut de complir els següents objectius parcials:   

 

1. Definir una metodologia de backanalysis per a la obtenció dels paràmetres 
d’entrada que pugui calibrar el model de propagació. 

2. Definir els criteris de les funcions objectiu necessàries per a minimitzar la 
diferencia entre els resultats del model i del sistema físic.  

3. Desenvolupar un codi que implementi la metodologia desenvolupada de 
manera automatitzada i que proporcioni a l’usuari els resultats dels 
paràmetres d’entrada òptims.  

4. Aplicar la metodologia desenvolupada en dos casos sintètics per tal de validar-
lo i analitzar-lo. 

5. Aplicar la metodologia desenvolupada en un cas real.   
 

1.3. Estructura de la memòria 
 

La memòria està estructurada en cinc capítols, a més de la present introducció 
general i de les conclusions finals.  

Després d’aquesta introducció general en la qual es plantegen els objectius 
generals i parcials del treball, la memòria comença amb el capítol 2, titulat  
“Despreniments rocosos”. En aquest apartat es sintetitza el coneixement actual dels 
despreniments rocosos.  

Seguidament en el capítol 3, “Estat de l’art” s’explica el marc conceptual   de la 
fragmentació, els models de propagació, els avanços del backanalysis aplicat als 
despreniments rocosos i les mesures de protecció i mitigació per fer front a aquesta 
problemàtica.     

El capítol 4, “Metodologia”, en una primera part es descriu el model de 
propagació del codi RockGIS així com les seves funcionalitats. Seguidament es presenta 
una metodologia per calibrar el programa RockGIS, així com la presentació dels resultats 
del model numèric després del calibratge. 

En el capítol 5, titulat  “Aplicació i validació de la metodologia en dos casos 
sintètics”,  s’analitza l’aplicació de la metodologia desenvolupada en dos casos artificials. 
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El primer cas sintètic simula la inestabilitat d’una massa rocosa en un vessant regular on 
el dipòsit de blocs rocosos del despreniment presenta una morfologia cònica. El segon 
cas consisteix en el mateix tipus d’inestabilitat però el vessant presenta diverses 
canalitzacions on els blocs rocosos presenten una mobilitat reduïda, fent que els blocs es 
propaguin i s’aturin dins dels canals. 

En el capítol 6, “Aplicació a un cas real”, s’estudia el cas d’un important 
despreniment rocós que va ocórrer al 2011 a Vilanova de Banat a la Serra del Cadí 
(Espanya).  L’objectiu principal d’aquest apartat és calibrar i obtenir els paràmetres 
òptims d’entrada del model de propagació RockGIS mitjançant la metodologia de 
calibratge desenvolupada. 

La memòria acaba amb el capítol “Conclusions i futures línies de recerca” on es 
recull les conclusions més rellevants d’aquest treball, les possibles adequacions de la 
metodologia desenvolupada i les millores futures del codi.    
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Capítol 2 
  
 

Despreniments rocosos 
 

 

2.1. Característiques dels despreniments rocosos  
 

En aquest treball es defineix un despreniment rocós, tota massa rocosa que es separa 
d’un vessant i que es fragmenta en cossos rocosos més petits que es propaguen 
mitjançant una caiguda lliure i/o rebotant i/o rodolant. Cada bloc rocós fragmentat 
presenta una caiguda independent amb un grau baix de col·lisions amb la resta de blocs 
(Evans i Hungr 1993). La interacció entre blocs rocosos en un despreniment és negligible, 
cada bloc segueix el seu recorregut com a un cos independent que interacciona amb la 
superfície del vessant (Evans i Hungr 1993; Hungr et al. 2014). Els blocs rocosos 
mobilitzats provenen en general de parets rocoses (penya-segats o d’escarpaments 
rocosos). Pot ser possible, que un bloc aturat en un vessant torni a ser mobilitzat. 

Existeixen diverses definicions per definir un despreniment, els despreniments que 
mobilitzen grans masses de roca es consideren com a allaus rocalloses (Cruden i Varnes 
1996) o bé caigudes de blocs quan el material mobilitzat presenta un volum  relativament 
petit (Selby 1982). Tot i aquestes definicions, en l’actualitat encara existeix un debat per 
caracteritzar els despreniments en funció del seu volum. Els despreniments es poden 
classificar en funció del volum de la massa mobilitzada. Aquest tipus de mobilització pot 
ser útil per a l’avaluació posterior de la perillositat i per la gestió del risc (taula 2.1). Una 
caracterització interessant és la realitzada per Rochet (1987), que considera una caiguda 
de bloc (chûte de pierre) com un despreniment d’uns centenars de metres cúbics, on no 
existeix cap interacció amb d’altres blocs i on la seva trajectòria es independent; 
despreniments de plaques rocoses (éboulement en masse) amb un volum d’uns 
centenars a millers de metres cúbics, on la interacció entre els blocs és petita i on les 
seves trajectòries són independents o casi independents. Finalment defineix com 
(possible fluidification) els fenòmens que mobilitzen volums de 105 a 106 m3 i  
(déplacement de masse)  volums superiors a  106 m3.  Lateltin (1997) realitzant uns 
treballs d’avaluació de la perillositat de les esllavissades en territori suís considera tres 
classes de despreniments similars als de Rochet (1987) seguint la terminologia francesa; 
chûtes de blocs (< 100 m3), éboulements (100 - 105) i écroulement (> 106 m3). Walley 
(1984) considera cinc classes; debris falls (< 103 m3), boulder falls (10-100 m3), bloc falls 
(> 100 m3) , cliff falls (104-106 m3) and Bergsturz (> 106 m3). 
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Taula 2.1. Classificació i terminologia dels despreniments en funció del volum, segons 
diferents treballs.   

Whalley (1984) Lateltin (1997) Copons (2007) Volum (m3) 

Debris falls 
Chûtes de blocs Caigudes de blocs 

rocosos 

<10 

10-102 

102-103 

Boulder falls 

Block falls 
Éboulements Despreniments de 

plaques rocoses 

103-104 

104-106 Cliff falls 

Bergsturz Écroulements Allaus rocalloses >106 

 

Altres autors classifiquen els despreniments en funció de l’energia cinètica màxima 
que pot adquirir durant la seva mobilització (Spang i Rautenstrauch 1988).   

Tot i aquestes classificacions, l’aspecte més important dels despreniments és el 
mecanisme de propagació quedant relegat a un segon terme el mecanisme de 
mobilització inicial dels blocs rocosos (Copons 2007). D’aquesta manera, d’ara endavant 
i per tal de simplificar la terminologia utilitzada en aquest treball, tot moviment complex 
que es converteixi en un despreniment, independentment del mecanisme de 
mobilització inicial dels blocs, es considera simplement con un despreniment. En aquest 
treball es treballarà amb volums inferior a 105 m3. Per volums més grans, la propagació 
dels blocs es realitza com a un flux granular i es consideren com allaus rocalloses (Hungr 
et al. 2014). Aquest aspecte és important ja que els despreniments fragmentaris es 
simulen mitjançant tirs parabòlics a diferencia de les allaus rocalloses que es simulen amb 
models de flux granulars (Bourrier et al. 2013).   

 

2.2. Factors desencadenants i mecanismes de mobilització  
 

2.2.1. Factors desencadenants 
 

La combinació d’uns factors externs i uns factors interns poden ocasionar el  
desencadenament d’inestabilitats (Volkwein et al. 2011; Turner i Schuster 2012). Els 
factors interns són intrínsecs a la zona de sortida i al vessant. Els factors externs, 
representen accions externes que poden ser variables, en ocasions de manera rapida, i 
que alteren les forces actuants en la zona de sortida, poden ocasionar el 
desencadenament del despreniment. 
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 Factors interns:  
 

Els factors interns poden ser; les propietats de la massa rocosa (tipus de la roca, 
discontinuïtats, resistència, dimensions i forma), la morfologia (inclinació i l’alçada del 
vessant, exposició etc.), la vegetació etc.   

 

 Factors externs: 
 

Els factors externs poden ser; el clima (pluja, neu, gel/desgel), l’activitat sísmica, l’activitat 
antròpica, l’erosió etc. 

 En la Figura 2.1 , es resumeix els principals factors tant interns com externs que 
poden ocasionar el desencadenament d’un despreniment. 

 

Figura 2.1. Factors desencadenants de despreniments (Green 2016). 

 

  L’acció dels factors interns i/o dels factors externs poden donar lloc a la 
mecanismes de mobilització que s’expliquen en el següent apartat.  
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2.2.2. Mecanismes de mobilització inicials 
 

L’anàlisi de mecanismes de ruptura o de mobilització, està intrínsecament lligat a 
les discontinuïtats presents en la paret rocosa. Aquests anàlisis poden servir per conèixer 
el volum dels blocs cinemàticament inestables i per determinar quin tipus de mecanisme 
de mobilització pot experimentar la massa rocosa. El mecanisme de mobilització pot 
desencadenar la mobilització de grans blocs individuals o bé una massa rocosa de varis 
blocs rocosos. Per estimar el segon cas, en que el mecanisme de mobilització pot 
desencadenar el despreniment d’una massa rocosa composta per diversos blocs més 
petits, s’utilitzen tècniques avançades de monitoreig, com pot ser l’ús de tecnologies 
LiDAR o de fotogrametria digital (Oppikofer et al. 2008; Stock et al. 2012). Aquests 
mètodes s’introduiran més endavant en el treball. 

 En aquest apartat s’explicaran mecanismes de mobilització bàsics. Existeixen tres 
tipus de mecanismes bàsics de mobilització de cossos rocosos depenent de la distribució 
de les discontinuïtats del massís rocós; el planar, la falca i la bolcada (Hoek i Bray 1981).  

 

 Mecanisme del tipus planar: 

 

La ruptura planar o lliscament presenta uns dels mecanismes de mobilització de cossos 
rocosos més senzills. La massa rocosa llisca a través d’un pla de discontinuïtat. 

 

Figura 2.2. Ruptura planar (modificat Hearn et al. 2011).  
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 Mecanisme del tipus falca: 
 

La ruptura per falca es manifesta quan la massa rocosa mobilitzada està limitada per dues 
juntes que formen una línia de discontinuïtat amb un cabussament en sentit 
desfavorable.  

 

Figura 2.3. Ruptura per falca (modificat Hearn et al. 2011). 

 

 Mecanisme del tipus bolcada: 

 

Per a que es produeixi una bolcada o sovint descrit amb la terminologia anglesa 
“toppling”, es necessari que existeixi una família de discontinuïtats que essent paral·leles 
entre elles, tinguin una direcció de capa similar a la del vessant rocós, amb un 
cabussament alt cap al interior del vessant. 

 

Figura 2.4. Ruptura per bolcada (modificat Hearn et al. 2011). 
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2.3. Zones característiques dels despreniments rocosos 
 

En una àrea de terreny afectada per despreniments cal distingir dues zones ben 
diferents: la zona de sortida (source area) i la zona de trajecte i arribada (run-out zone). 
La zona de sortida correspon a la localització on s’inicia la mobilització dels cossos 
rocosos, mentre que la zona de trajecte i arribada correspon a la zona de recorregut dels 
blocs rocosos fragmentats des del punt d’inici fins al lloc on es troba el bloc que ha arribat 
més lluny.  

 

2.3.1. Zona de sortida 
 

La zona de sortida és la zona on es desencadena el mecanisme de ruptura, es 
caracteritza per les cicatrius de despreniments que deixa la massa rocosa al separar-se 
del vessant rocós. La morfologia d’aquesta cicatriu sol estar condicionada per la 
distribució dels plans de discontinuïtat del massís rocós. Existeixen tres tipus de 
mecanismes bàsics de mobilització de cossos rocosos depenent de la distribució del 
massís rocós (apartat 2.2.2); el planar, la falca i la bolcada (Hoek i Bray 1981). 

La massa rocosa inestable que es separa del vessant rocós, pot ser un bloc rocós 
massiu o bé un conjunt de blocs delimitats per discontinuïtats preexistents que depenen 
de la fracturació del massís rocós. El volum de massa rocosa mobilitzat en la zona de 
sortida, acostuma a dependre principalment de la persistència o penetració dins del 
massís de les discontinuïtats (Kim et al. 2006, Copons 2007, Elmouttie i Poropat 2011) i 
el volum dels blocs rocosos resultants acostuma a dependre del espaiat entre les 
discontinuïtats d’una mateixa família. El volum dels blocs de sortida es poden 
caracteritzar mitjançant una estimació de distribucions de blocs in situ (Insitu Block Size 
Distribution, IBSD) d’un escarpament rocós (Lu i Latham 1999). Aquesta estimació 
s’explicarà més endavant (capítol 3).  

 

2.3.2. Zona de trajecte i arribada 
 

Des dels primers estudis de caigudes de blocs (Ritchie 1963, Lied 1977), s’han 
identificat quatre tipus de moviments; la caiguda lliure, els rebots o el rodament i el 
lliscament.  Els tres modes principals de moviments (caiguda lliure, rebot i rodament) es 
manifesten d’acord amb el pendent del substrat. Els blocs acostumen a presentar una 
caiguda lliure en pendents molt pronunciats i poden estar acompanyats de rebots. En 
vessants de poc pendent els blocs tendeixen a rodolar i al lliscament. 
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La caiguda lliure succeeix si el gradient del pendent de la superfície sota del bloc 
mobilitzat és major de 76º, tot i que aquest valor pot variar en funció dels condicionants 
de cada zona d’estudi. Durant la caiguda es superposen dos moviments, la translació a 
l’inici de la mobilització del bloc, seguit d’una rotació al voltant de l’eix situat per sota del 
centre de masses del bloc (Azzoni et al. 1995).  

En vessants on el pendent és moderat, generalment on el gradient del pendent 
està comprès entre 76º i 45º, els blocs rocosos acostumen a presentar una caiguda lliure 
acompanyada de forts rebots. Si el gradient de la pendent decreix durant el descens en 
caiguda lliure del bloc, l’impacte que es produeix entre la superfície del vessant i el bloc, 
s’anomena rebot. Una característica del comportament dels blocs rocosos és la 
disminució de volum al llarg de la caiguda. Des del moment on la massa rocosa es desprèn 
de la zona de sortida, la massa rocosa es descompon en blocs rocosos seguint les 
discontinuïtats i els espaïts entre les discontinuïtats. La fragmentació es defineix com la 
separació dels blocs en blocs més petits com a conseqüència de l’impacte d’aquests sobre 
la superfície del vessant, fent que els blocs segueixin trajectòries independents vessant 
avall (Evans i Hungr 1993). Normalment, la fragmentació i la pèrdua d’energia tenen lloc 
després dels primers impactes (Wang i Tono 2010, Giani et al. 2004). És un mecanisme 
complex i difícil de modelar en el que intervenen entre altres la presencia de 
discontinuïtats en els blocs mobilitzats, l’espaiat i la persistència d’aquestes, l’energia 
d’impacte i la rigidesa de la superfície d’impacte (Chau et al. 2002, Zhang et al. 2000). La 
fragmentació s’explicarà en detall més endavant (capítol 3). 

 

Figura 2.5. Models de moviments dels blocs durant la seva caiguda pel vessant en funció 
de la pendent (Ritchie 1963, Lied 1977). 
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Si la pendent per la qual es mobilitza el bloc rocós es inferior aproximadament a 
45º, els blocs rocosos acostumen a seguir una trajectòria mitjançant rebots que 
progressivament es van atenuant fins que la velocitat al punt de contacte entre els blocs 
i la superfície topogràfica s’anul·la transformant-se finalment en una rodadura.   

El darrer tipus de moviment que pot experimentar un bloc rocós, és el lliscament. 
Aquest moviment es pot dur a terme en dos casos; en fases inicials (zona de sortida) o bé 
en fases finals de la trajectòria abans de que s’aturi el bloc. En el primer cas, si el gradient 
del pendent augmenta progressivament, un bloc que llisca comença a caure seguint els 
mecanismes explicats (rodadura, rebots i caiguda lliure). En el segon cas, si el gradient de 
la pendent resta constant, el bloc comença a atenuar el seu moviment degut a la pèrdua 
d’energia per fricció amb la superfície. El lliscament està condicionat per la geometria 
dels blocs, un bloc de dimensions considerables i una forma predominantment prismàtica 
serà més propens a lliscar.  

Després del descens del bloc rocós mitjançant algun dels moviments anteriors o 
una combinació dels mateixos, el bloc s’atura en la zona d’arribada. Existeixen varis 
estudis (Kirby i Statham 1975, Statham i Francis 1986, Selby 1993, Blijenberg 1995) on 
s’exposen la gran diversitat de les propietats dels blocs rocosos en les zones d’arribada 
(materials, dimensions, forma etc.) i la manera en els quals es generen. L’acumulació 
successiva dels blocs rocosos al peu del vessant genera un dipòsit anomenat tartera o 
con d’esbaldregalls, equivalent al terme anglosaxó “talus slope” (Selby 1985). En aquest 
treball només es farà referencia a aquests tipus de dipòsits.  

La forma i l’angulositat dels blocs que constitueixen les tarteres són molt diferents 
(Perez 1998) en funció de la natura geològica de la roca i de les distribucions del vessant 
de la zona de sortida. Les propietats mecàniques dels blocs rocosos depenent també de 
la qualitat i del tipus de roca considerat. 

La granulometria dels dipòsits és molt variable tant per les dimensions dels blocs 
constituents i com per la gradació de la seva corba granulomètrica.  Malgrat aquesta 
complexitat, es pot observar una tendència de la distribució volumètrica que sol trobar-
se en les tarteres, on els blocs de major volum es troben en la part inferior del dipòsit i 
els blocs amb menor dimensió es troben en la part superior (Kirby i Statham 1975, 
Statham i Francis 1986).  

Durant la propagació de la massa rocosa pel vessant, la distribució original (IBSD) 
pot modificar-se degut a la disgregació de la roca per les discontinuïtats o per la ruptura 
de la roca matriu. La distribució resultant desprès de la fragmentació, incloent disgregació 
i ruptura, s’anomena “Rockfall Block Size Distribution” (RBSD) (Hantz et al. 2014, Ruiz-
Carulla et al. 2015). La RBSD s’explicarà en detall més endavant (capítol 3). 
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2.4. Indicadors morfològics de despreniments 
 

Un cop conegudes les zones del despreniment rocós, es necessari realitzar un 
treball d’adquisició i de tractament de dades que posteriorment s’utilitzaran per poder 
calibrar els models de simulació de despreniments rocosos (capítol 3 i 4). Aquest models 
s’han d’ajustar el millor possible al sistema físic del vessant estudiat. Per aquest motiu és 
d’especial importància que l’adquisició de les dades que representen el sistema físic es 
faci amb el màxim rigor, precisió i objectivitat.  

L’anàlisi geomorfològic dels despreniments sobre el terreny és una de les 
tècniques més antigues per realitzar un inventari (Susella i Zanolini 1996; Rouiller et al. 
1997). Aquesta tècnica consisteix en identificar i cartografia les cicatrius (zona de sortida), 
les trajectòries (zona de trajecte) i els blocs aturats (zona d’arribada). Tot i ser una tècnica 
antiga, alhora, es considera com uns dels mètodes més efectius per cartografia 
despreniments rocosos quan no és possible utilitzar tècniques modernes de 
reconeixement. Els mètodes més avançats tecnològicament (Brideau et al. 2012; Ruiz-
Carulla et al. 2015) són més objectius però necessiten una adquisició de dades més 
complexa. L’ús d’eines més sofisticades com les tècniques de LiDAR o bé de fotogrametria 
digital 3D mitjançant un drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) necessiten un tractament 
computacional de les dades més costós.  

Els indicadors morfològics de despreniments es poden classificar en tres tipus 
segons la posició relativa que presenten dins dels despreniments: indicadors de sortida, 
de trajecte i d’arribada.  

 

 Indicadors de sortida 
 

En la zona de sortida es poden identificar dos tipus d’indicadors morfològics: les 
cicatrius i els blocs separats del substrat rocós. Les cicatrius són marques morfològiques 
generades per despreniments antecedents que indiquen l’absència d’un cos rocós. Els 
blocs separats del substrat rocós són cossos rocosos que queden separats de la resta del 
massís rocós mitjançant fractures o discontinuïtats de la roca. Aquest indicador ens 
permet conèixer la posició inicial de la massa rocosa abans de produir-se el 
despreniment. Es important indicar detalladament la posició de la massa rocosa de 
sortida mitjançant coordenades per tal de poder simular correctament el despreniment 
i seguidament poder realitzar el calibratge del model. Totes les etapes successives a l’inici 
de la mobilització del bloc depenent de les característiques de la massa rocosa 
mobilitzada.  
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 Indicadors de trajecte 
 

En la zona de trajectòria les trajectòries s’indiquen pels impactes puntuals dels 
blocs damunt del substrat rocós i per la presencia de vegetació malmesa. Aquests 
indicadors donen informació del recorregut, dels impactes i de les alçades de pas dels 
blocs despresos.   

 

 Indicadors d’arribada  
 

Els indicadors d’arribada són les diferents posicions dels blocs al final del seu 
recorregut. Els volums dels blocs aturats permetent conèixer la distribució RDSD del 
despreniment (capítol 3). Aquests indicadors donen informació de l’abast del 
despreniment i poden permetre calibrar el run-out i la fragmentació dels blocs del model 
de simulació. 

 

2.5. Mitigació i mesures de protecció  
 

2.5.1. Mitigació del risc  
 

En la Figura 2.6, es mostra un esquema que presenta els principals factors per 
lluitar contra el perill de despreniments sobre elements exposats. En aquest esquema es 
resumeix els diferents passos a seguir per tal de seleccionar i dissenyar les proteccions 
estructurals del tipus passiu (apartat 2.5.2) per tal de moderar i controlar les 
conseqüències dels despreniments rocosos.  

Perillositat natural: Es defineix la perillositat natural con la probabilitat d’ocurrència d’un 
fenomen potencialment destructiu en un període de temps específic i en una àrea de 
terreny determinada (Varnes 1984).  

Risc natural: El risc es pot definir com la pèrdua o dany anual esperat que pot mesurar-se 
mitjançant criteris humans (morts, ferits o desallotjaments), econòmics o estructurals, i 
fins i tot ecològics (Ayala-Carcedo 2002).  

Un cop estimat el risc, aquest risc s’analitza si és acceptable o no, en funció d’una 
tolerància fixada. Si el risc és elevat, és a dir no acceptable, es realitzen unes series de 
mesures per a mitigar el risc en qüestió. Per tal de reduir el risc degut a despreniments 
rocosos es poden prendre les següents mesures: 

Evitar el risc: Desallotjar les persones o instal·lar mesures de protecció.  
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Reduir la freqüència del fenomen: Estabilitzar la zona o mobilitzar de manera controlada 
els blocs rocosos en la zona de sortida dels blocs. 

Reduir les conseqüències del fenomen: Instal·lar mesures de defensa aigües avall de la 
zona de sortida dels blocs per tal de protegir les persones i/o les infraestructures. 

Sistemes de mitigació del risc: Instal·lar sistemes de monitoreig, sistemes d’alarmes etc.   

Acceptar el risc: No realitza ninguna acció.  

Es pot emprar també una combinació de les diferents mesures possibles per tal 
de mitigar el risc, com poden esser la mobilització d’una porció de la zona de sortida, 
instal·lar  proteccions estructural i instal·lar sistemes d’alerta.  

 

Identificació del Perill

Anàlisis del Perill:
Realitzar un estudi 

de la zona i 
estimar la 

freqüència del 
despreniment

Anàlisis de les 
conseqüències:

Estudi de 
l’impacte envers 
les persones i/o 
infraestructures

Estimar el Risc

Disseny de les mesures de defensa

Monitoreig i manteniment

Avaluar el Risc
(tolerància del risc)

Opcions per a la mitigació del risc
Considerar opcions de mitigació. 

Pot incloure; evitar el risc, 
estabilitzar la zona de sortida o 

instal·lar proteccions estructurals  

 

Figura 2.6. Diagrama del procés per tal de moderar i controlar les conseqüències dels 
despreniments rocosos. 
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2.5.2. Mesures de protecció 
 

Per lluitar contra el perill que suposen els despreniments sobre els elements 
exposats, com poden ser el cas de vies de transit o habitatges, cal la combinació d’una 
sèrie de mesures no estructurals i estructural per tal de mitigar el risc (Copons 2007; 
Turner i Schuster 2012). Una mesura de defensa no estructural es pot considerar com 
aquella que no requereix l’execució d’obres o estructures per mitigar el perill. Són 
mesures que no intervenen directament en el procés del despreniment rocós sinó que 
inclouen mesures de mitigació indirectes, com pot ser mesures d’alarma i mesures de 
monitoreig de la zona exposada a un cert perill. Una mesura de defensa estructural 
consisteix en l’execució d’una obra de protecció (dics de terres, pantalles dinàmiques 
etc.). Són mesures que intervenen directament per reduir l’ocurrència d’un 
despreniment rocós o disminuir el seus efectes mitjançant mesures estructurals del tipus 
actiu o bé mesures estructurals del tipus passiu.  

Les proteccions actives consisteixen en mantenir l’estabilitat del vessant mitjançant 
la fixació dels cossos rocosos potencialment inestables. Els mitjans de fixació més usuals 
són els ancoratges, els bulons, les malles i xarxes de cables (Wyllie i Norrish 1996). Altres 
mesures de protecció activa són els sanejaments o mobilització dels blocs rocosos 
potencialment inestables i l’execució de drenatges d’aigua (Oggeri i Peila 2000). Aquestes 
mesures no es poden aplicar en vessants rocosos naturals amb grans superfícies 
potencialment inestables degut a l’envergadura de les obres i la inviabilitat econòmica. 

En vessants naturals amb grans superfícies inestables, la única manera per controlar 
els despreniments rocosos és permetre la caiguda de blocs rocosos i intervenir en el 
procés de propagació del bloc mitjançant mesures de protecció del tipus passiu. 
D’aquesta manera es pot arribar a atenuar la propagació del bloc abans de que pugui 
assolir l’element exposat al risc. En aquest treball només es presentaran les mesures de 
protecció del tipus passiu (proteccions estàtiques i proteccions dinàmiques)(Figura 2.7 i 
2.8). 

Figura 2.7. Exemple de proteccions del tipus passiu en funció de la capacitat d’absorció 
d’energia (New Zealand Geotechnical Society 2017). 
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Figura 2.8. Mesures de protecció no estructurals i estructurals. 

 

2.5.2.1. Proteccions estàtiques  
 

Les proteccions estàtiques o rígides són aquelles que estan constituïdes per 
elements rígids. L’objectiu principal de les proteccions rígides es contenir els blocs 
rocosos. Per fer-ho possible l’únic requisit és que la barrera sigui el suficientment rígida 
per aguantar l’energia d’impacte del bloc (Turner i Schuster 2012).  Aquestes proteccions 
presenten un ampli tipus de varietats segons l’espai de terreny disponible i l’energia 
màxima d’absorció requerida. En el cas de vessants naturals, les proteccions estàtiques 
més habituals són dics de terra, dics de maçoneria, galeries o falsos túnels, gabions etc.   
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2.5.2.2. Proteccions dinàmiques 
 

Les proteccions dinàmiques tenen una estructura deformable que absorbeix l’energia 
d’impacte mitjançant la deformació plàstica o elàstica dels seus elements. Les 
proteccions dinàmiques més habituals són pantalles dinàmiques, sistemes atenuadors 
etc.  

Les pantalles dinàmiques estan constituïdes bàsicament per pilars rígids o pivotants 
que subjecten una malla metàl·lica i que estan fixats al terreny mitjançant cables 
(Berchten et al. 1988; Gerber 2001).  

Els sistemes d’atenuació són una combinació de cortines de guiament dels blocs i 
pantalles flexibles contra despreniments, sense cables de retenció. La pantalla suporta 
l’impacte, mentre que la cortina dirigeix les roques a la zona de recol·lecció. Es un tipus 
de sistema híbrid (Wyllie i Shevlin 2015).   
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Capítol 3 
  
 

Estat de l’art 
 

 

3.1. Fragmentació en els despreniments rocosos 
 

Tal i com s’ha introduït en els capítols anteriors, la ruptura d’un bloc rocós al impactar 
amb la superfície del terreny (Cruden i Varnes 1996) juga un paper important en la 
propagació dels blocs rocós. La fragmentació es defineix com la separació dels blocs 
elementals en blocs més petits com a conseqüència de l’impacte d’aquests sobre la 
superfície del vessant, fent que els blocs segueixin trajectòries independents vessant avall 
(Evans i Hungr 1993). Normalment, la fragmentació més important del bloc succeeix en 
el primer impacte d’aquest amb la superfície del vessant (Wang i Tonon 2010).  

Quan un bloc rocós es fragmenta la energia cinètica es distribueix en els blocs 
resultants, on cada un dels blocs resultants presenta una energia cinètica inferior a la del 
bloc abans de fragmentar-se. Els anàlisis que consideren un volum de bloc irrompible 
difereixen considerablement dels anàlisis que consideren la fragmentació del bloc. 
Considerar un volum de bloc irrompible sobreestima la energia cinètica i l’abast del 
despreniment (Okura et al. 2000, Dorren 2003). Els blocs de major volum tenen un major 
abast que els blocs més petits. A més a més si no es considera la fragmentació, la 
freqüència i la probabilitat d’impacte es subestimen (Corominas et al. 2012).      

La incorporació de la fragmentació en l’anàlisi de caigudes de blocs és fonamental 
per poder simular correctament un despreniment. Considerar els blocs com irrompibles 
durant la propagació és la hipòtesis que consideren la majoria dels models existents (Li i 
Lan 2015). Tot i això, existeixen alguns models que consideren la fragmentació (HY-
STONE; (Guzzetti et al. 2002, Agliardi i Crosta 2003), RockGIS (Matas et al. 2017).  

 

3.1.1. Insitu Block Size Distribution i Rockfall Block Size Distribution  
 

La fragmentació és un procés físic complex i difícil de simular. Els primers càlculs 
de la fragmentació es van realitzar per determinar la eficiència de les voladures en la 
industria minera (Kuznetsov 1973). Més tard, es va proposar el terme Insitu Block Size 
Distribution (IBSD) per definir la distribució volumètrica dels blocs insitu (Latham i Lu 
1999) i la seva resultant Rock Block Size Distribution (RBSD) (Ruiz-Carulla et al. 2016), 
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Figura 3.1 i Figura 3.2. L’estudi de la distribució per a l’obtenció de la IBSD en parets 
rocoses ha estat objecte de diferents estudis (Wang et al. 2003; Kim et al. 2007; Elmouttie 
i Poropat 2011; Ruiz Carulla 2015). La idea principal d’aquest estudis és poder definir 
quins volums s’originen amb la intersecció d’un conjunt de plans que caracteritzen les 
discontinuïtats del massís rocós. Per definir la IBSD es necessita determinar la combinació 
espacial d’un conjunt de blocs, per fer-ho cal conèixer els plans que intervenen, els seus 
espaiats, la seva persistència i com es combinen els plans entre ells. Existeixen varies 
metodologies per poder obtenir la IBSD, algunes estadístiques i d’altres deterministes 
més enfocades per caracteritzar zones concretes.  

La distribució volumètrica dels blocs (RBSD), es pot representar mitjançant corbes 
granulomètriques. Varis autors mostren que la RBSD segueix un llei del tipus “power law” 
o llei potencial (Poulton et al.1990; Locat et al. 2006). En l’estudi de Ruiz-Carulla et al. 
(2016) s’analitza sis despreniments rocosos i es presenta una manera per ajustar els 
despreniments mitjançant una llei del tipus “power law”. Per poder obtenir aquestes 
distribucions volumètriques dels blocs (Figura 3.3), Ruiz-Carulla (2015) utilitza tècniques 
fotogramètriques per caracteritzar el massís rocós i les discontinuïtats existents. 
Mitjançant aquestes tècniques s’obtenen imatges que es processen per poder obtenir un 
model digital tridimensional de la paret rocosa estudiada. Per realitzar el processat de les 
imatges ràster, s’utilitza un programa comercial (Agisoft Photoscan Professional) que 
permet obtenir a partir d’aquestes imatges un núvol de punts 3D. Seguidament per 
identificar el conjunt de plans i les seves característiques, s’utilitza el programa 
CloudCompare (forma automàtica) o Rhinoceros de modelació 3D (forma manual).  A 
partir d’aquestes dades s’obté la IBSD de la paret rocosa. Seguidament en el mateix 
estudi, s’explica com obtenir el RBSD. Per obtenir la RBSD, cal mesurar a camp cada bloc 
que forma part de la RBSD. Aquesta tasca és complicada, per aquest motiu, es considera 
la hipòtesis que els blocs mitjans i grans, sovint generen una Young Debris Cover (YDC) 
continu i format per blocs més petits que l’inicial. D’aquesta manera es subdivideix la YDC 
en zones relativament homogènies on es mesuren els blocs. La Block Size Distribution 
(BSD) de cada zona s’obté interpolant amb les dades mesurades. Finalment totes les BSD 
es sumen per obtenir la RBSD representativa del dipòsit (Figura 3.2 i Figura 3.3).  
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Figura 3.1. Fenomen de la fragmentació en despreniments rocosos (Matas et al.  2017) . 

 

 

Figura 3.2. Rockfall Block Size Distribution (RBSD) de 6 despreniments rocosos (Ruiz-
Carulla 2016) . 
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Figura 3.3. Esquema de la metodologia per obtenir el Rockfall Block Size Distribution 
(RBSD) de despreniments rocosos grans(Ruiz-Carulla 2015) . 

 

3.2. Models de despreniments rocosos 
 

Es poden distingir dos tipus de mètodes d’anàlisi de propagació dels despreniments 
rocosos (Guzzetti et al. 2002, Dorren 2003); els mètodes empírics i els mètodes 
determinístics. Aquests dos mètodes s’utilitzen a escala local o bé a escala regional per 
poder caracteritzar les caigudes de blocs. 

 

3.2.1. Mètodes empírics  
 

El mètode empíric, analitza la perillositat dels moviments del vessant mitjançant 
càlculs estadístics dels factors que han contribuït al desencadenament del despreniment 
en escenaris pilot (Soeters i Van Westen 1996). Existeixen dos tipus de mètodes empírics: 
els bivariants i els multivariants.  

 

 Anàlisis estadístiques bivariants: 

Acostumen a ser els mètodes més utilitzats on es relacionen dos aspectes relacionats 
amb el comportament dels moviments de vessant en varis escenaris, amb l’objectiu de 
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predir un comportament similar en un escenari particular. Aquestes variants poden ser 
per exemple l’abast dels moviments segons el seu volum o la precipitació i el 
desencadenament d’esllavissades (Corominas i Moya 1999).  

 

 Anàlisis estadístiques multivariants: 
 

L’anàlisi multivariant té en compte diversos factors que determinen l’aparició d’un 
moviment de vessant o un despreniment. Els factors poden ser la vegetació, la estructura 
de la roca etc. i en conseqüència, aquests anàlisis generen una gran quantitat de dades. 
Per tal de poder gestionar i tractar aquestes dades es sol utilitzar eines de Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG). 

En la Figura 3.4 es mostra un model empíric de prediccions de distancies d’aturada dels 
blocs (Dorren 2003), estimats a partir dels angles de propagació des del punt de sortida 
dels blocs (angle 𝜑 ) o des del punt d’arribada (angle 𝜑 ). 

 

Figura 3.4. Models empírics de predicció de distancies d’abast dels blocs en funció dels 
angles de propagació des del punt de sortida del bloc (angle 𝜑 ) o des del punt d’arribada 
(angle 𝜑 ), (Dorren 2003). 

 

Aquests mètodes s’han d’utilitzar amb precaució considerant les hipòtesis que hi 
estan associades. Donat la gran simplicitat per usar aquests mètodes, aquestes 
aproximacions es solen utilitzar en la fase d’avant-projecte per determinar de manera 
general els riscos de despreniment rocós en la zona d’estudi (escala local o regional).   
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3.2.2. Mètodes determinístics  
 

La majoria dels programes que determinen l’abast de les caigudes de blocs rocosos, 
utilitzen models determinístics. El mètode determinístic determina la perillositat a partir 
de càlculs numèrics. Existeixen varis tipus de models numèrics que implementen models 
determinístics com per exemple: 

 

 Mètodes que tenen en compte la forma i la rotació dels blocs (Descoeudres i 
Zimmermann 1987, Spang i Sonser 1995). 

 
 Mètodes en els quals es realitzen algunes simplificacions en la forma i la rotació 

del bloc durant la fase de vol lliure (Pfeiffer i Bowen 1989, Dorren et al. 2004).  
 

 Mètodes que assimilen el bloc a un punt material (Ritchie 1993, Hungr i Evans 
1988).  

 
 Models SIG basats en l’angle de fricció aparent (Conefall, Jaboyedoff i Labiouse 

2003), i els models de trajectòries, que simulen despreniments basant-se en la 
cinemàtica pura del moviment (RockGIS, Matas et al. 2017).  
 
 

Aquests models permeten estimar la distribució espacial de l’energia de cada bloc, la 
seva velocitat de pas, l’alçada de pas etc., necessaris per determinar la perillositat i 
conseqüentment el risc. Els resultats d’aquests mètodes s’utilitzen per determinar el 
posicionament i per realitzar el dimensionament de les proteccions o bé en la verificació 
d’aquestes en fase de servei després d’una possible modificació de les característiques 
del vessant (capítol 2).  

 

3.2.3. Models SIG 
 

Els primers estudis de despreniments rocosos utilitzant models de Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) daten dels finals dels anys 1980 (Toppe 1987, Wagner 
1988). Aquests tipus de models han anat sofisticant-se a mesura que les tècniques per a 
la obtenció de models digitals del terreny (LiDAR, fotogrametria) i la capacitat 
computacional han anat millorant. Els models SIG es basen en l’angle aparent de fricció 
que presenta la superfície de contacte entre el terreny i el bloc desprès. Per fer aquests 
tipus d’anàlisis és important identificar la zona de sortida dels blocs en la zona d’estudi 
que es vulgui estudiar. Seguidament es determina el trajecte dels blocs, l’abast dels blocs 
i finalment es representa la zona de trajecte i d’arribada del bloc (Hegg i Kienholz 1995).   



Capítol 3: Estat de l’art 
 

 
 25 

L’avenç més importants que han experimental els models SIG ha estat 
l’automatització de l’anàlisi cinemàtic (Dorren et al. 2004). Existeixen una multitud de 
criteris; per exemple estimant les discontinuïtats que poden ocasionar inestabilitats, 
mitjançant anàlisis estadístics dels tests cinemàtics es poden crear mapes de probabilitat 
d’inestabilitat del tipus planes, falca o bé per bolcada explicades anteriorment (Norrish i 
Wyllie 1996). Els models SIG són molt útils per poder representar els resultats que 
s’obtenen amb els models de propagació (Figura 3.5). Normalment s’utilitzen mapes del 
tipus ràster ja que emmagatzemen la informació orogràfica del terreny de manera simple.  

 

 

Figura 3.5. Àrea potencial de propagació de la zona de sortida (píxel blau), utilitzant 
un con de 35º i 40º (programa CONEFALL 2003). 
 

3.2.4. Models de trajectòries  
 

Es important caracteritzar correctament la mobilització del bloc al llarg del seu 
descens pel vessant. La informació referent a la velocitat del bloc, alçades de rebot així 
com la distribució espacial dels blocs és bàsica pel correcte disseny i verificació de les 
mesures de protecció.  

Es pot caracteritzar la trajectòria del bloc mitjançant mètodes analítics però si es 
desitja obtenir un anàlisis de detall de les trajectòries dels blocs, cal utilitzar informació 
estocàstica i mètodes numèrics. Es poden classificar diferents tipus de models de 
trajectòries en funció de com es realitza espacialment l’anàlisi (Volkwein 2011); models 
bidimensionals (2-D), models quasi-tridimensionals (2.5-D) i els tridimensionals (3-D). En 
aquest models se’ls hi pot aplicar diferents hipòtesis tenint en  compte el tipus d’anàlisi 
espacial que es vol realitzar.  

 

Punt de sortida 

Con 
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 Models 2-D: 
 

Els model 2-D es defineixen com aquells models que simulen les trajectòries de 
caiguda de blocs en un domini definit per dos eixos de coordenades. Acostumen a ser 
models definits i calculats al llarg d’un perfil del vessant definit per una distancia (X o Y) i 
una altitud (Z). Aquests perfils s’acostumen a escollir prenent les línies de màxima 
pendent. Alguns exemples d’aquest tipus de models poden ser els següents: 
Sturzgeschwindigkeit (Meissl 1998) i  CRSP 4.0 (Pfeiffer i Bowen 1989)( Figura 3.6).  

 

 

Figura 3.6. Model 2-D programa CRSP 4.0 (Pfeiffer i Bowen 1989). 

 

 Models 2.5-D: 
 

Un model 2.5-D és un model 2-D assistit per un SIG que defineix les trajectòries 
planimètriques. Una de les hipòtesis principals que recullen aquests models, és que es 
considera cada fase de vol de la trajectòria continua dins d’un pla vertical perpendicular, 
en principi, als punts de les corbes de nivell. A cada impacte, l’orientació d’aquest pla pot 
canviar en funció de la topografia local. Això significa que aquests models realitzen dos 
càlculs independents. El primer càlcul defineix la posició de cada perfil dins d’un espai X,Y 
i el segon realitza la simulació 2-D sobre el perfil obtingut. Un exemple d’aquest tipus de 
model és el de Rocky3 (Dorren i Seijmonsbergen 2003)( Figura 3.7).  
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Figura 3.7. Model 2.5-D programa Rocky3 (Dorren i Seijmonsbergen 2003) 

 

 Models 3-D: 
 

Per tal d’evitar la definició a priori dels perfils preferencials de propagació dels 
blocs (models 2.5-D), s’han desenvolupat models de trajectòries tridimensionals. Aquest 
models calculen la trajectòria d’un despreniment en un espai tridimensionals (X,Y,Z) per 
a cada instant de temps.  D’aquesta manera es pot aconseguir relacionar la direcció del 
despreniment en el domini planimètric (X,Y) amb la cinemàtica del bloc, les posicions del 
rebot, les alçades de pas i els impactes.  

 El principal avantatge dels models 3-D és que són capaços d’extreure informació 
com pot ser els efectes de les divergències o les convergències de la topografia així com 
determinar trajectòries difícilment estimables. Algunes d’aquestes trajectòries poden ser 
extremadament complicades de preveure mitjançant un estudi de camp insitu, en canvi 
a través de l’anàlisi 3-D, aquestes trajectòries es poden determinar clarament. Un 
desavantatge dels models 3-D, es que necessiten una definició molt precisa del model 
numèric del terreny (MDE) i un treball de camp extens i detallat. Alguns exemples 
d’aquest tipus de models poden ser els següents: HY-STONE (Crosta et al. 2004), RAMMS: 
Rockfall (Christen et al. 2007), Rockyfor3-D (Dorren et al. 2004) i RockGIS (Matas et al. 
2017) representat en la Figura 3.8.    
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Figura 3.8. Model 3-D programa RockGIS on s’aprecia les trajectòries dels blocs 
calculades. 

 

3.2.5. Interacció entre superfícies i blocs rocosos 
 

Com s’ha explicat anteriorment, la trajectòria dels blocs rocosos es pot descriure 
mitjançant quatre tipus de moviments; la caiguda lliure, els rebots o el rodament i el 
lliscament. La principal dificultat per simular la trajectòria dels blocs rocosos, no és el vol 
del bloc sinó la interacció entre el bloc i la superfície del vessant. Una característica 
important que ens permet diferenciar els models de despreniments esta estretament 
relacionada amb com es simula la interacció del bloc amb la superfície i en com es 
representen els blocs del model que es classifiquen en dues categories principals; 
l’aproximació “lumped-mass” i la aproximació de “cos-rígid”.  

 

 Aproximació màssica 

 

En la primera aproximació, l’anomenada “lumped-mass” es considera el bloc com un 
punt en l’espai en el qual es concentra tota la massa (Giani 1992; Hungr i Evans 1988). En 
la segona aproximació, l’anomenada “cos rígid” (rigid-body) s’especifica detalladament la 
geometria del bloc i se’l considera com un bloc indeformable (Azzoni et al. 1995; 
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Descoeudres i Zimmermann 1987). Existeixen programes de simulació de caigudes de 
blocs que permetent realitzar aproximacions hibrides, en els que s’utilitzen els avantatges 
d’ambdues aproximacions. La caiguda lliure del bloc es calcula mitjançant l’aproximació 
“lumped-mass” i l’impacte del bloc amb la superfície mitjançant l’aproximació “cos-rígid”. 
L’aproximació “cos-rígid” s’utilitza per tal de considera la geometria i les característiques 
mecàniques del bloc i de la superfície del vessant (Crosta et al. 2004; Dorren et al. 2004).  

 

 Models de rebot 
 

El rebot consisteix en l’impacte entre un bloc rocós i la superfície del vessant. Dels 
quatre moviments que descriuen la trajectòria d’un bloc (Ritchie 1963, Lied 1977), el 
rebot és el fenomen menys entès i més complicat de simular. L’alçada i la direcció del 
rebot estant estretament relacionats amb varis paràmetres que  caracteritzen l’impacte.  

La majoria dels models utilitzen els coeficients de restitució per tal de relacionar 
les components del vector de velocitat del bloc abans de l’impacte, vector de velocitat 
incident; 𝑉 , i les components del vector de velocitat després de l’impacte, vector de 
velocitat reflectit; 𝑉 .   

El coeficient de restitució 𝑅  s’utilitza en models de trajectòries (Spang i Sonser 
1995; Kamijo et al. 2000). Aquest coeficient es defineix com la divisió del vector reflectit 
𝑉 entre el vector incident 𝑉 : 

𝑅 =
𝑉

𝑉
 (1) 

De la mateixa manera que es relaciona les velocitats d’impacte d’abans i després, 
es pot relaciona les energies cinemàtiques del bloc abans i després del impacte 
mitjançant el coeficient de restitució  𝑅  (Bozzolo i Pamini 1986; Azzoni et al. 1995). El 
coeficient 𝑅  es pot definir com segueix (en general la rotació s’acostuma a ignorar): 

𝑅 =
1/2[𝐼(𝜔 ) + 𝑚(𝑉 ) ]

1/2[𝐼(𝜔 ) + 𝑚(𝑉 ) ]
 (2) 

 

Els coeficients 𝑅  i  𝑅  no donen cap informació a nivell de la direcció del bloc 
després del impacte. La seva utilització es basa en aplicar una hipòtesis per poder predir 
la direcció del bloc desprès del impacte. 

Els coeficients més utilitzats són els coeficients de restitució normal 𝑅  i el 
tangencial 𝑅  (Pfeiffer i Bowen 1989, Guzzetti et al. 2002). Aquest coeficients s’utilitzen 
conjuntament i caracteritzen la reducció de les velocitats normals i tangencials dels blocs.  

𝑅 =
𝑉

𝑉
 (3) 
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𝑅 =
𝑉

𝑉
 (4) 

 

Les expressions dels coeficients de restitució (𝑅  i 𝑅 ) defineixen la direcció del bloc, on 
𝑉   i 𝑉  són les velocitats normals i tangencials després del rebot i 𝑉   i 𝑉  són les 
velocitats normals i tangencials abans del rebot. A diferencia d’utilitzar els coeficients de 
restitució (𝑅  i 𝑅 ), utilitzant els coeficients de restitució (𝑅  i 𝑅 ) no cal imposar més 
hipòtesis per tal de predir la direcció del bloc després del impacte.  

 

 Models de fragmentació  

 

Molts models numèrics consideren el bloc rocós irrompible durant la seva 
propagació (Li i Lan 2015). El fenomen de la fragmentació és uns dels mecanismes més 
complicats i menys entesos en el procés de la propagació d’un bloc (Giacomini et al. 
2009). No considerar aquest procés sobrevalora la energia cinètica, les trajectòries i 
l’abast dels blocs.  

Existeixen varies col·laboracions científiques que integren models de 
fragmentació en programes de simulació de caigudes de blocs. Fornato et al. (1990)  
defineixen una energia límit basada en estudis experimentals (Mancini et al. 1981), on es 
divideix el bloc de manera aleatòria en fragments més petits i es distribueix 
proporcionalment la energia cinètica en funció del volum de cada un dels fragments. 
Wang i Tonon (2011) utilitzen algoritmes de xarxes neuronals que reprodueixen 
estadísticament la fragmentació dels blocs a l’impactar la superfície del vessant. Aquest 
model s’ha implementat en el programa de simulació de caigudes de blocs HY-STONE 
(Crosta i Agliardi 2003) i s’ha provat en un cas real (Frattini et al. 2002). En l’estudi de 
Matas et al. (2017), es desenvolupa un model de propagació de blocs RockGIS basat en 
un model SIG del tipus lumped-mass que considera la fragmentació mitjançant una 
simulació de propagació dels blocs estocàstica i que utilitza el model de fragmentació de 
Ruiz-Carulla (2016). El programa RockGIS s’explicarà en detall en el capítol 4.    

 

 Modelació de la variabilitat 

 

Com apunta Volkwein et al. (2011), una predicció determinista de la interacció entre 
un bloc desprès i un vessant no és rellevant degut a que no som capaços de reproduir 
amb suficient exactitud els fenòmens que succeeixen a micro-escala i molts dels 
paràmetres rellevants no estan perfectament caracteritzats. La incertesa està 
relacionada amb els blocs (forma i dimensions) amb la topografia (pendent i rugositat) i 
amb els materials presents sobre el vessant (resistència i rigidesa).  
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Per tal d’implementar correctament la variabilitat del rebot, s’ha de separar les 
diferents fonts d’incertesa (degudes a l’aleatorietat en la presa de dades o a la falta de 
dades) i quantificar la variabilitat associada a cada una d’aquestes fonts d’incertesa de 
manera individualitzada. La variabilitat del rebot es pot quantificar mitjançant lleis 
estadístiques que cal calibrar amb dades de camp mitjançant mètodes de calibratge de 
paràmetres (apartat 3.3).  

 

3.3. Mètodes de calibratge  
 

3.3.1. Principis generals del backanalysis 
 

La utilització de models numèrics per simular la propagació dels blocs ha esdevingut 
una practica comuna en l’enginyeria geotècnica, per dur a terme un anàlisis el més acurat 
possible de les zones exposades al risc i conseqüentment per poder protegir-les millor. 
Aquests programes incorporen models cada cop més sofisticats i definits per més 
paràmetres. Alguns d’aquests paràmetres, especialment els dels models més complexos 
(fragmentació), sovint no tenen un sentit geotècnic real ja que molts d’ells provenen de 
formulacions matemàtiques (Perfect 1997), fent que els seus valors siguin més difícils 
d’obtenir. Com a conseqüència d’aquesta problemàtica, la utilització de la metodologia 
de backanalysis per a determinar els paràmetres d’entrada dels models numèrics ha 
esdevingut una pràctica interessant per realitzar el calibratge d’aquests models. Tots els 
models de propagació de blocs rocosos s’han calibrat i validat mitjançant el backanalysis 
(Mikos et al. 2006; Frattini et al. 2013; Mateos et al. 2015; Samodra et al. 2016). 

El backanalysis, és una metodologia on els paràmetres i les hipòtesis que defineixen 
un determinat problema es poden variar numèricament de tal manera que els resultats 
obtinguts d’aquests anàlisis s’ajustin el millor possible amb els valors mesurats. Aquest 
procediment presenta un estret lligam amb el mètode observacional, conegut com un 
concepte de l’enginyeria geotècnica (Peck 1969). Generalment, la metodologia del 
backanalysis es pot diferencia en dos tipus de procediments diferents.  

El primer tipus de procediment, és el que es coneix com el mètode d’anàlisis invers. 
En aquest mètode les equacions de govern del model hipotètic s’inverteixen de tal 
manera que els aspectes coneguts del problema esdevenen paràmetres d’entrada i els 
paràmetres calculats esdevenen la solució del problema invertit. Aquesta aproximació 
només es pot dur a terme en molts pocs tipus de problemes d’enginyeria; on existeix un 
control de les dades molt precises que defineixen el problema i a on el model que 
representa artificialment el procediment físic és el suficientment senzill per poder invertir 
el problema. El segon procediment, és més general i més aplicable a problemes definits 
per diverses variables i amb equacions de govern no lineals. Aquest mètode es coneix 
com el mètode de minimització, on l’objectiu és minimitzar l’error existent entre els 
valors calculats i els mesurats. Es defineixen com a paràmetres òptims aquells paràmetres 
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que fan que l’error entre els resultats obtinguts pel model numèric i les dades del sistema 
físic sigui mínim. 

 

3.3.2. Metodologia de backanalysis aplicada als despreniments rocosos   
 

La metodologia del backanalysis es va introduir en la comunitat geotècnica a principis 
dels anys 1980. En els treballs de Cividini et al. (1981) i Cividini et al (1983) s’explica els 
principis bàsics del backanalysis, aspectes principals, així com algun exemple dels dos 
mètodes el directe i l’invers aplicat a problemes geotècnics. A partir d’aquest treball s’han 
presentat molts procediments de backanalysis alguns del tipus anàlisi directe i indirecte 
(Gioda 1985; Sakurai et al. 2003), d’altres utilitzant algoritmes de xarxes neuronals i 
d’altres utilitzant algoritmes genètics (Pichler et al. 2003), però la majoria d’aquests 
anàlisis s’han aplicat en túnels o preses. Molts pocs treballs presenten una metodologia 
de backanalysis clara i objectiva aplicada en els despreniments rocosos.  

L’evolució continua dels programes de simulació de despreniments rocosos i la 
sofisticació dels models emprats, augmenten el nombre de paràmetres necessaris per 
dur a terme una simulació (Turrin et al. 2009). La majoria dels paràmetres utilitzats en la 
simulació de despreniments, són del tipus semi-empírics o bé empírics. Aquest aspecte 
complica molt el calibratge del model, ja que quan el model depèn de paràmetres semi-
empírics o empírics, el problema esdevé la calibració (Agliardi i Crosta 2003). En varis 
estudis de camp i/o en experiments in-situ s’ha estudiat i caracteritzat la propagació de 
blocs rocosos (Azimi et al. 1982; Hungr i Evans 1988; Giani 1992) i s’ha observat que la 
propagació dels blocs està condicionada per diversos factors de les propietats del 
material, com pot ser el pes, les dimensions i la forma del bloc, la seva velocitat, l’angle 
de col·lisió etc. Conseqüentment, els coeficients de restitució essent paràmetres que 
defineixen el model de rebot de la propagació d’un bloc vessant avall, no són únicament 
una funció dels materials que componen el vessant. Tots aquests factors que condicionen 
els valors dels paràmetres dels models, fan que la subjectivitat de l’usuari tingui un pes 
important a l’hora d’utilitzar aquests models ja que els resultats que s’obtindran no seran 
objectius. Aquest aspecte es pot observar a l’hora de comparar els resultats obtinguts per 
varis experts després d’haver analitzat la mateixa zona d’estudi i inclús en alguna ocasió 
amb el mateix tipus de programa, on s’observa uns resultats força diferents entre els uns 
i els altres (Berger i Dorren 2006; Labiouse 2004; Labiouse et al. 2001).  

El calibratge d’aquest tipus de models es complicada i llarga d’efectuar, inclús quan 
es disposa de dades de qualitat de la zona d’estudi. Els models més simples són més 
senzills de calibrar però el problema és que no presenten resultats realistes que s’ajustin 
al sistema físic del fenomen estudiat (models 2-D). Els models més sofisticats, com poden 
ser els models de tipus 3-D, són més complicats de calibrar però són capaços de simular 
la propagació del bloc de forma més realista, fen que es puguin comparar el trajecte dels 
blocs pel vessant, les seves aturades etc. (Crosta et al. 2015). Alguns autors, utilitzen la 
metodologia de backanalysis per realitzar un calibratge parcial del model, és a dir d’una 
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part precisa del moviment del bloc. Wang i Tonon (2011) han reproduït la fragmentació 
del bloc mitjançant uns algoritmes de xarxes neuronals que han realitzat un aprenentatge 
a partir de dades d’experiments in-situ. D’altra banda aquest model necessita definir la 
configuració de discontinuïtats del bloc per tal de dur a terme l’aprenentatge.  

Per assegurar una predicció de les trajectòries dels blocs, el més acurada possible, el 
model que simula la propagació dels blocs ha d’estar calibrat en funció de les 
característiques de la zona d’estudi que es desitja analitzar. Per tal d’assegurar un 
calibratge el més adient possible, cal realitzar un estudi de detall de la zona per tal de 
recuperar tota la informació present en el camp referent a antigues caigudes de blocs, 
com poden ser cicatrius en la zona de sortida, impactes amb la superfície del vessant, 
impactes contra la vegetació, acumulació dels blocs en la zona d’arribada, distribució 
volumètrica dels blocs etc. (capítol 2). 

Un cop adquirides totes les dades de la zona d’estudi, es simula numèricament el 
despreniment rocós. El més probable es que tot i que s’agafin paràmetres que 
caracteritzen els despreniments rocosos de la literatura (Wyllie 2013), molts cops no és 
suficient per calibrar el model degut a les grans varietats morfològiques dels vessants i 
dels mecanismes de propagació de cada despreniment rocós. Així doncs, considerant que 
el model que utilitzem és capaç de simular correctament sistema físic de la zona d’estudi, 
cal ajustar els paràmetres de forma iterativa de tal manera que els resultats obtinguts pel 
model s’ajustin als resultats obtinguts al camp. Aquesta tasca pot ser molt laboriosa si es 
realitza manualment ja que existeix una subjectivitat important per part de l’usuari a 
l’introduir les dades d’entrada. Per evitar aquest problema cal intentar calibrar els models 
de forma eficient, més objectiva i amb un cert criteri.  

 

 Eficiència del procés d’identificació dels paràmetres:  
 

Com molts dels problemes del tipus invers, la identificació dels paràmetres que 
donen solució al problema es complexa, i almenys una de les següents propietats no es 
compleix (Engl et al. 1996): 

1. Per a totes les dades de camp, almenys una solució existeix.  
2. Per a totes les dades de camp, la solució és única. 
3. La solució depèn de les dades de camp.  

La primera propietat fa referencia a la existència d’almenys una solució del problema. Si 
aquesta propietat no es compleix pot ser que el model no arriba a simular correctament 
el sistema físic.  

Per satisfer la segona propietat és necessita disposa de suficients dades de camp. 

La tercera propietat esta estretament lligada a la estabilitat del problema. Uns dels 
problemes principals de la identificació de paràmetres es que la solució pot ser inestable. 
Per aquest motiu es poden utilitzar mètodes més sofisticats d’optimització que permeten 
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que el problema convergeixi en una solució (mètode del gradient, mètodes simplex 
(Cerdà et al. 2015). 

  

 Funcions objectius: 
 

Si es disposa d’un model que relaciona paràmetres amb mesures (xcal = G(p)), en el 
qual s’ha d’introduir els paràmetres d’entrada següents; p1, p2, p3, ...  pn , per poder 
obtenir uns resultats calculats; xcal i si es disposa de “m” mesures de camp xme, la millor 
solució és aquella que millor s’ajusta al problema. Conseqüentment, la funció objectiu es 
pot definir com aquella funció que quantifica el grau d’ajustament entre els resultats d’un 
model amb els valors mesurats. Existeixen moltes maneres per definir aquestes funcions, 
en aquest apartat només s’explicarà la funció dels mínims quadrats (Least-squares error).  

 

Tot i que aquesta funció sigui una de les funcions objectius més senzilles, és una de 
les més utilitzades.  

𝐸 = (𝑥 − 𝑥 )  (5) 

 

 Criteris de calibratge: 
 

En el capítol 4 s’explicarà en detall, diversos criteris de calibratge de models de 
despreniments rocosos que es basen en la posició del centre de masses de la distribució 
dels blocs RBSD, en l’extensió del despreniment, nombre de blocs obtinguts i en la 
distribució volumètrica dels blocs generats (RBSD).   
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Capítol 4 
  
 

Metodologia  
 

 

4.1. Introducció 
  

En aquest capítol es presenta la metodologia desenvolupada per poder calibrar 
models de propagació de blocs rocosos considerant o no la fragmentació dels blocs. Per 
poder aplicar la metodologia de calibratge s’ha utilitzat el programa RockGIS (Matas et 
al. 2017). En un primer instant s’explica com funciona el programa RockGIS i seguidament 
es descriu la metodologia desenvolupada.  

 

4.2. Programa RockGIS 
  

El departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de 
Catalunya durant el transcurs del projecte Rockrisk i Rockmodels ha generat diverses 
eines per a la comprensió i modelació dels despreniments rocosos fragmentaris i la seva 
interacció amb les estructures exposades. RockGIS és un programa de simulació 
tridimensional estocàstic de despreniments rocosos en un entorn SIG. El model és del 
tipus “lumped mass” (tota la massa es considera concentrada en un punt) i integra un 
mòdul de fragmentació per simular la fragmentació durant la propagació dels 
despreniments rocosos. El model RockGIS es pot utilitzar tan per simulacions locals com 
per simulacions regionals.  

El programa RockGIS (Matas et al. 2017), està implementat amb el llenguatge de 
programació C++, el programa és del tipus modular que permet canviar si es desitja el 
model de fragmentació. Inicialment el programa utilitzava el model de fragmentació de 
Moya et al. (2013) però la versió més recent utilitza el model de fragmentació de Ruiz-
Carulla et al. (2016).  

El model RockGIS s’ha aplicat en diversos casos reals en projectes de recerca de 
despreniments rocosos. Tot i això, la fidelitat dels resultats obtinguts amb el model depèn 
de les dades que s’utilitzin pel calibratge del mateix,  com millor siguin les dades que 
s’utilitzin millors resultats s’obtindran. Per exemple, a més resolució del model digital que 
s’utilitzi, més ajust i precisió en els càlculs efectuats, d’aquesta manera el programa podrà 
ajustar millor les trajectòries dels blocs.   
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4.2.1. Estructura del programa 
 

Tal i com s’ha precisat anteriorment, el codi RockGIS està programat amb C++ i 
serà alliberat un cop s’acabi el projecte de recerca. En un software lliure, l’usuari té el 
control del programa i pot modificar-lo segons les seves necessitats. El codi lliure no té 
restriccions digitals, de tal manera que permet que qualsevol usuari pugui instal·lar els 
paquets necessaris per compilar-ne els codis en qualsevol terminal Linux. En la Figura 4.1, 
es presenta l’estructura de carpetes del programa RockGIS orientada a la programació 
d’objectes (OOP: Object-Oriented Programing).   

 

Calculation

Data RockGis

Topografia Testing

Aspect.txt
MDE.txt
Slope.txt bin src

main
makefile

main.cpp
Parameter.cpp

Raster.cpp
Rock.cpp

Terrain.cpp

output.txt
stoppages.txt

ENTRADA source.txt
param.txt

SIMULACIÓ

SORTIDA
 

Figura 4.1. Estructura del programa RockGIS.  

 

El programa es divideix en tres fases o parts principals; (1) entrada de dades, fonts 
i de paràmetres, (2) simulació de la caiguda dels blocs i (3) resultats. La Figura 4.2 mostra 
de forma esquemàtica el procés general que segueix el programa.   
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ENTRADA SIMULACIÓ SORTIDA

source.txt
param.txt

Aspect.txt
MDE.txt
Slope.txt

main output.txt
stoppages.txt

 

 Figura 4.2. Esquema del funcionament general del programa RockGIS.  

4.2.2. Dades d’entrada   
 

En la primera fase el programa carrega i interpreta tota la informació d’entrada. Les dades 
d’entrada que necessita el programa per poder realitzar la simulació en la segona fase 
són els elements relacionats amb la topografia, la definició dels punts de sortida dels 
blocs i els paràmetres dels models de rebot i de fragmentació. 

 

 La topografia: 
 

Per definir la topografia del terreny cal introduir el Model Digital d’Elevacions (MDE) que 
defineix l’orografia del vessant d’estudi. Cada cel·la conté la cota del punt central, 
interpolant tots els punts es pot obtenir una malla tridimensional que s’ajusta al terreny. 
Els càlculs de la pendent i la orientació es fan internament utilitzant el MDE.  

 

 Fonts  

Per definir correctament les fonts dels despreniments cal definir les seves coordenades 
a l’espai (X,Y,Z), les velocitats de sortida (Vx,Vy,Vz), número i volum (IBSD) del blocs de 
sortida (Annex 1). 

Taula 4.1. Resum dels paràmetres d’entrada principals del programa RockGIS.   

Dada Descripció Fitxer 

X,Y,Z coordenades UTM source.txt 

Vx, Vy, Vz m/s source.txt 

volum m3 source.txt 
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 Paràmetres:  

 

Pel que fa els paràmetres de la simulació, es necessari introduir els paràmetres 
cinemàtics, els paràmetres de rebot i els paràmetres de fragmentació.  

Els paràmetres cinemàtics principals són els propis de la simulació numèrica de la 
cinemàtica (TimeStep, StopVelocity, la gravetat etc.). Els paràmetres TimeStep i 
StopVelocity permeten fer la integració numèrica de les equacions del moviment i 
determinar el final de la simulació. 

Els paràmetres de rebot són principalment els coeficients de restitució Rn i Rt que 
controlen bàsicament el run-out dels blocs (capítol 3). A més a més, hi ha d’altres 
paràmetres que permeten controlar com es dispersen les trajectòries en planta i en 
vertical, AspectVar i SlopeVar respectivament. El paràmetre SlopeVar és similar a una 
rugositat aparent que simplifica les irregularitats de la superfície del vessant. Es poden 
introduir també tres paràmetres més que tenen com objectiu controlar la parada dels 
blocs quan aquest ja estan rodolant, és com una mena de força de fregament amb l’aire 
que representa la fricció amb el terreny. Els paràmetres més sensibles i que s’hauran de 
calibrar són els paràmetres de restitució.  

Els paràmetres de fragmentació principals són els paràmetres p i b que defineixen la llei 
potencial i l’energia d’impacte o ruptura límit Elim que determina si el bloc és trenca o no 
al moment d’impactar amb la superfície. Els paràmetres Cone i LimitAngle, també juguen 
un paper important en el model de fragmentació ja que la trajectòria del bloc post-
impacte ve donada per l’obertura d’un con definit per aquests paràmetres (Figura 4.3).  

Taula 4.2. Resum dels paràmetres d’entrada principals del programa RockGIS (Annex 1).   

Paràmetre d’entrada Unitats Fitxer 

Rn [ - ] param.txt 

Rt [ - ] param.txt 

b [ - ] param.txt 

p [ - ] param.txt 

Elim [ kJ ] param.txt 

Cone 𝜃 [ ° ] param.txt 

LimitAngle [ ° ] param.txt 
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4.2.3. Simulació de la caiguda dels blocs 
 

Un cop introduït totes les dades i tots els paràmetres d’entrada, es procedeix a 
simular el despreniment de cada un dels blocs individualment. El procés de simulació de 
cada bloc contempla els diferents mecanismes de propagació (caiguda lliure, rebot i 
rodament) explicats en el capítol 2, però a més a més es considera la fragmentació del 
bloc. L’estocasticitat durant els impactes dels blocs amb el terreny és una de les principals 
característiques dels despreniments rocosos (Gischig et al. 2015), i conseqüentment, de 
la fragmentació. Per poder simular el fenomen de la fragmentació de manera global i 
reproduir les distribucions finals (RBSD) observades al camp, cal estudiar les variacions 
volumètriques que experimenta la IBSD durant el procés de la propagació. En aquest 
apartat ens centrarem principalment en explicar com es simula el fenomen de la 
fragmentació. 

En la Figura 4.3, es mostra el diagrama utilitzat per simular cinemàticament la 
propagació individual del bloc i el mòdul que permet simular la fragmentació. El mòdul 
proposat assumeix que la disgregació de tots els blocs que formen la IBSD succeeix en el 
moment en que la massa rocosa es desprèn del terreny i no es requereix energia per la 
disgregació inicial de la massa.  Amb aquesta hipòtesis cada bloc es simula de forma 
individual, tal i com s’ha explicat en els capítols anteriors la interacció entre blocs es 
considera negligible. Per poder córrer el model cal introduir la IBSD tal i com s’ha precisat 
en l’apartat anterior.  

La conservació de l’energia durant un impacte en el que es produeix ruptura es 
pot escriure com es mostra en la equació (6).  

𝐸 =  𝐸 +  𝐸 +  𝐸   (6) 

 

On 𝐸  és l’energia cinètica abans del impacte, 𝐸  l’energia dissipada pel terreny durant 
l’impacte, 𝐸  l’energia dissipada en el procés de ruptura i 𝐸  la suma de l’energia cinètica 
de cada un dels fragments resultants. La hipòtesis principal del model de ruptura que 
considera les perdudes d’energia per impacte amb el terreny i ruptura del bloc com a 
processos desacoblats.   
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Figura 4.3. Diagrama de simulació de un bloc en un entorn SIG. En les etapes en blau es 
considera la fragmentació dels blocs (Matas et al. 2017).  

 

En l’aproximació “lumped mass”  el rebot es defineix mitjançant els coeficients de 
restitució normal Rn i tangencial Rt (equacions (3) i (4)).  

 El criteri de ruptura determina si un bloc es trenca o no. En el model RockGIS es 
defineix mitjançant una energia cinètica d’impacte límit. A més energia d’impacte, la 
probabilitat de ruptura del bloc augmenta. S’utilitza un ratio de 0 a 1 per permetre 
estadísticament un percentatge de blocs que sobreviurà malgrat arribar a la energia límit. 

 La distribució de la massa entre els diferents fragments generats segueix una llei 
potencial (Ruiz-Carulla et al. 2015): 

𝑃 = 𝑐 ·  𝑉  (7) 

 On c i b són els paràmetres que defineixen la forma de la llei potencial. 𝑉 és el 
volum dels blocs en metres cúbics i 𝑃  és la freqüència relativa acumulada. Quan es 
compleix el criteri de ruptura, es genera de manera aleatòria uns fragments que 
segueixen una llei potencial fins que la suma dels volums de tots els fragments es igual al 
volum del bloc original.  

 

Les trajectòries de cada un dels fragments després de la ruptura del bloc original es 
suposen contingudes en un con. L’eix de revolució d’aquest con coincideix amb la 
velocitat de sortida calculada mitjançant el model de rebot i a cada fragment se li assigna 
una trajectòria aleatòria dins del con. L’obertura del con es defineix mitjançant l’angle 𝜃 
(Figura 4.4). 
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     (a)                                                                  (b) 

Figura 4.4. (a) Diagrama de flux del procés de ruptura utilitzat en el model RockGIS. (b) 
Con envolvent de totes les possibles trajectòries que poden prendre els fragments 
després de la ruptura. L’eix de revolució del con segueix la velocitat calculada després del 
impacte pel model de rebot 𝑉  (Matas et al. 2017).  

 

4.2.4. Resultats del model  
 

El programa RockGIS pren els arxius de text que contenen les dades de la 
informació espacial, realitza la simulació i exporta uns fitxers de sortida .csv, on 
s’emmagatzemen els resultats. Els fitxers de resultats que proporciona el programa són 
els següents: 

 

 stoppages.csv  

Aquest arxiu conté les coordenades (X,Y,Z), i els volum dels blocs aturats.    

 output.csv  

Aquest arxiu conté les coordenades (X,Y,Z), les velocitats, els volum i les energies dels 
blocs en cada punt de les seves trajectòries.    

 impacts.csv 

Aquest arxiu conté les coordenades (X,Y,Z), les velocitats, els volum i les energies en 
cada impacte dels blocs amb la superfície del terreny.    
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4.2.5. Tractament dels resultats  
 

Per visualitzar els fitxers de resultats, es necessari carregar-los en programes de SIG com 
per exemple QGIS (Figura 4.5) o bé en programes de processament de núvols de punts 
com pot ser el programa CloudCompare (Figura 4.6). Els arxius en format de .csv són fàcils 
de carregar i acceptats per a qualsevol programa de tractament de dades. A partir 
d’aquests programes es poden realitzar anàlisis de mitigació i protecció de les zones 
d’estudi.  
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(a)                                                                                                                  (b) 

Figura 4.5. Exemple de visualització 3D dels resultats obtinguts amb el programa RockGIS i processats amb el programa QGIS de (a) les aturades 
dels blocs rocosos filtrat per volums i (b) trajectòria dels blocs en funció de l’escala de colors de la seva energia cinètica al llarg de la seva propagació. 
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Figura 4.6. Exemple de visualització 3D dels resultats obtinguts amb el programa RockGIS i processats amb el programa CloudCompare de les 
trajectòria dels blocs en funció de la seva velocitat al llarg de la seva propagació; imatge frontal, imatge lateral i imatge amb perspectiva 3D 
(d’esquerra a dreta). En aquesta imatge es representa la caiguda de dos blocs que es fragmenten al impacta amb la superfície. 
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4.3. Metodologia de calibratge de models 
 

Calibrar models manualment sense cap criteri aparent és una tasca complexa i 
llarga. A mesura que els models es sofistiquen, augmenta el nombre de paràmetres 
necessaris per realitzar una simulació i el calibratge d’aquests esdevé cada cop més 
complicada. En aquest apartat es presenta la metodologia desenvolupada per poder 
calibrar el model RockGIS d’una forma més objectiva i menys costosa.  

 

4.3.1. Característiques principals  
 

El desenvolupament d’aquesta metodologia s’ha realitzat mitjançant un codi 
escrit amb el llenguatge de programació Python.  Aquest codi permet realitzar totes les 
etapes necessàries, segons la metodologia desenvolupada, per obtenir la combinació de 
paràmetres òptims que permet calibrar el model RockGIS i, conseqüentment, obtenir els 
resultats que millor s’ajusten a les mesures de la zona d’estudi. En la taula 4.3 es resumeix 
les principals característiques del codi de calibratge. 

Taula 4.3. Resum de les principals característiques del codi de calibratge.   

Codi de calibratge 

Llenguatge de programació  Python 

Sistema operatiu Linux 

Programes utilitzats RockGIS i QGIS 

Funcions objectiu  RMSE (root mean square error)  

Dades de camp IBSD; RBSD; LSD 

Topografia  MDE; Aspect ; Slope 

Criteris de calibratge apartat 4.2.3 

 

4.3.1.1. Funcionament general 
 

Per poder identificar els paràmetres òptims segons la metodologia implementada 
cal comparar els resultats numèrics amb les mesures de camp mitjançant uns criteris de 
calibratge (apartat 4.2.3). El conjunt de paràmetres que faci que els resultats numèrics 
s’ajustin el millor possible amb les mesures de camp, es considerarà com a òptim per 
poder calibrar el model. El funcionament general de la metodologia implementada es 
resumeix en la Figura 4.7. 
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Inici del codi

Conjunt de 
paràmetres 

Simulació numèrica 
RockGis

Resultats 
numèrics Mesures de camp

Criteri de 
calibració

Millor conjunt de 
paràmetres 

Final del codi

 

Figura 4.7. Funcionament general de la metodologia implementada. 

 

4.3.1.2. Mesures de camp necessàries 
 

Per poder utilitzar la metodologia desenvolupada i en concret per poder aplicar 
els criteris de calibratge, es necessari obtenir diverses dades de camp. En primer lloc, s’ha 
d’obtenir la RBSD de la zona d’estudi mitjançant la metodologia desenvolupada per Ruiz-
Carulla et al. (2016) explicada anteriorment en el capítol 3. A més a més d’aquesta dada 
és important obtenir el centre de masses i les diferents zones que componen el 
despreniment (YDC, Large Scattered Blocks (LSB) etc.).  

 

4.3.1.3. Paràmetres 
 

Per calibrar els models cal ajustar l’abast dels blocs, la fragmentació durant la 
propagació i la distribució espacial dels volums. Al tractar-se d’un procés acoblat per 
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ajustar els models, en la metodologia desenvolupada es defineix un espai de paràmetres 
mitjançant uns rangs de validesa i que seguidament es fan variar els paràmetres que 
controlen principalment la propagació dels blocs (Rn, Rt) i els paràmetres que defineixen 
principalment la fragmentació dels blocs (coeficients p i b, Elim, obertura del con 𝜃). Els 
paràmetres més sensibles són els paràmetres (Rn, Rt) i (p, b). Cal remarcar que el fet que 
els processos siguin acoblats fa que els paràmetres que puguin controlar principalment 
la fragmentació també afectin a l’abast i viceversa, de tal manera que el calibratge ha de 
fer-se de manera global i no poden aïllar-se els fenòmens.  

 

 Sensibilitat als coeficients de restitució  (Rn, Rt) 
 

Els paràmetres de restitució controlen el run-out dels blocs. Tal i com s’ha explicat en el 
capítol 3, les expressions dels coeficients de restitució (𝑅  i 𝑅 ) defineixen la direcció del 
bloc i descriuen com decreixen les velocitats normals i tangencials després de cada 
impacte. En aquest treball els coeficients de restitució es defineixen en un rang de 0 a 1. 
Quan el valor del coeficient de restitució és igual a la unitat significa que no hi ha 
disminució de la velocitat, la velocitat d’abans del impacte i de després del impacte són 
equivalents a un xoc perfectament elàstic. Quan el valor del coeficient de restitució és 
inferior a la unitat, la velocitat de després de cada impacte es redueix amb un factor 
equivalent al coeficient de restitució. Amb coeficients de restitució majors, possiblement, 
donaran abastos majors.  

La Figura 4.8 s’ha obtingut mitjançant la creació d’un vessant sintètic en forma de 
rampa exponencial (capítol 5). En aquest vessant es realitza varies simulacions utilitzant 
el model RockGIS però sense considerar, en aquest cas, la fragmentació del bloc. Es 
realitza la simulació amb els següents paràmetres d’entrada: 

 

- 𝑅 = 0.3  i  𝑅 = 0.3 (verd clar) 
- 𝑅 = 0.9  i  𝑅 = 0.9 (verd fosc) 
- 𝑅 = 0.3  i  𝑅 = 0.9 (magenta) 
- 𝑅 = 0.9  i  𝑅 = 0.3 (blau) 

 

Es representa en planta i en tres dimensions, les aturades dels blocs per poder veure les 
distancies recorregudes en funció dels paràmetres de restitució introduïts. Quan majors 
són els paràmetres de restitució, més lluny arriben els blocs i quan més petits són aquests 
paràmetres, els blocs s’aturen més a prop de la zona de sortida. Es pot observar que el 
coeficient de restitució tangencial influeix molt en la distancia recorreguda dels blocs i el 
coeficient de restitució normal influeix en l’alçada de les trajectòries dels blocs.  



Capítol 4: Metodologia   
 

 
 48 

 

Figura 4.8. Influencia del coeficients de restitució en la propagació dels blocs rocosos.  
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 Sensibilitat als paràmetres de la power-law (p, b) 
 

Pel que fa els paràmetres p i b, aquests paràmetres tal i com s’ha explicat anteriorment 
(capítol 3), no tenen un significat físic sinó que són uns paràmetres matemàtics que 
condicionen la forma de la corba RBSD i conseqüentment, serveixen per controlar la 
fragmentació dels blocs en el model. Aquests paràmetres influeixen en la pendent de la 
primera part (color verd) de la corba RBSD (Figura 4.9). Al augmentar els paràmetres de 
la llei potencial s’augmenta el pendent de la corba. Cal dir però, que la energia límit de 
ruptura del bloc té també una influencia important en la fragmentació dels blocs, és a dir 
a més energia límit, més disminueix el pendent de la corba RSBD.  

 

Figura 4.9. Influencia dels paràmetres de la llei potencial en la forma de la cobra RBSD.  

 

4.3.2. Criteris de calibratge  
 

Els paràmetres d’entrada que controlen el run-out (paràmetres de restitució: 𝑅  
i 𝑅 ) dels blocs i aquells que controlen la seva fragmentació (paràmetres de  la power-
law: p, b) són els més sensibles i, conseqüentment, els més complexos de calibrar. Una 
petita variació d’aquests paràmetres pot contribuir, per exemple, en un canvi important 
de l’abast dels blocs i/o de la seva RBSD. 
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Per poder ajustar aquest paràmetres (𝑅 , 𝑅 , p, b) d’una forma objectiva s’ha 
desenvolupat tres criteris de calibratge (centre de masses; polígon; prova khi quadrat  
(𝜒 ) ).  

 

4.3.2.1. Criteri de calibratge: Centre de masses  
 

 Descripció general:  
 

El criteri de calibratge anomenat centre de masses consisteix en comparar el 
centre de masses del despreniment estudiat amb el centre de masses del despreniment 
simulat. El centre de masses es calcula considerant tots els blocs aturats.  

En la Figura 4.10, s’explica mitjançant un exemple sintètic la utilització del criteri 
del centre de masses. Per facilitar l’explicació del criteri, en aquest cas no s’ha considerat 
la fragmentació dels blocs i a l’hora de realitzar la simulació no s’ha variat la “seed” del 
model. Aquest concepte s’explicarà en l’apartat 4.2.4.1.  

En l’exemple de la Figura 4.10, s’ha simulat inicialment un despreniment amb una 
IBSD definida per 10 blocs amb un volum d’un metre cúbic cadascun. Utilitzant uns 
paràmetres 𝑅  i 𝑅  aleatoris s’executa la simulació mitjançant el programa RockGIS i 
s’obté una distribució dels blocs. Aquesta distribució dels blocs es considerarà com la 
RBSD del despreniment artificial (en un cas real seria la mesurada a camp) i es representa 
amb el nom de “RBSD (artificial)” en la Figura 4.10. Seguidament es calcula el seu centre 
de masses “Centre de masses (artificial)”.  

Un cop obtinguda aquesta informació, l’objectiu del criteri és intentar trobar els 
paràmetres 𝑅  i 𝑅  que facin que l’error entre el centre de masses del despreniment 
artificial i el centre de masses del despreniment simulat sigui mínim. En aquest cas 
sintètic, al conèixer amb antelació els paràmetres que han permès obtenir la RBSD del 
despreniment artificial i, conseqüentment, trobar el centre de masses artificial, es 
comprova únicament que els paràmetres que s’obtinguin utilitzant la metodologia de 
calibratge siguin semblants als paràmetres coneguts. Així doncs el conjunt de paràmetres 
òptim, segons aquest criteri, és el que fa que l’error entre ambdós centres de masses 
sigui mínim. Per simplificar l’explicació s’ha realitzar dues simulacions amb el programa 
RockGIS (sense considerar la fragmentació i sense modificar la “seed” del model). La 
primera simulació (RBSD (simulació 1)) es realitza utilitzant uns paràmetres 𝑅  i 𝑅  
diferents dels paràmetres utilitzats en la simulació que representa la RBSD del 
despreniment artificial. Seguidament s’obté el centre de masses de la distribució dels 
blocs generada i es compara amb el centre de masses (artificial). Es procedeix de la 
mateixa manera amb la segona simulació però en aquests cas els valors 𝑅  i 𝑅  són els 
mateixos que els que s’han utilitzat per obtenir la “RBSD (artificial)”.     

Pel que fa la simulació 1, l’error que s’obté entre ambdós centres de masses és 
més gran que l’error obtingut amb la simulació 2. D’aquesta manera segons el criteri del 
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centre de masses, els paràmetres que han contribuït als resultats de la simulació 2 són 
millors que els de la simulació 1.  

 

Figura 4.10. Exemple il·lustratiu del criteri de calibratge: Centre de masses.  

 

 Subrutina d’elecció dels paràmetres òptims  𝑹𝒏 i 𝑹𝒕:  
 

La funció principal d’aquesta subrutina és determinar quin conjunt de paràmetres 
d’entrada 𝑹𝒏 i 𝑹𝒕 permet calibrar el millor possible el run-out del model RockGIS. 
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La Figura 4.11 resumeix la subrutina del codi que implementa el criteri de 
calibratge del centre de masses. En aquesta subrutina es diferencien tres parts: la 
introducció dels paràmetres d’entrada, el bucle de simulacions i finalment el post-procés 
que permet tractar els resultats obtinguts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Subrutina per implementa el criteri de calibratge del centre de masses. 

 Algoritme de la subrutina:  

Les principals parts de l’algoritme que permet implementar el criteri de calibratge 
del centre de masses són: l’obtenció del centre de masses de cada simulació utilitzant 
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l’arxiu de resultats stoppages.csv i calcular l’error (distancia euclidià) existent entre el 
centre de masses de camp i el centre de masses calculat.  

 

Càlcul del centre de masses:  

 

A partir d’un bucle sobre tots els conjunts de paràmetres de restitució s’obté tots 
els resultats de les parades dels blocs (stoppages.csv) de cada un dels conjunts de 
paràmetres.   

 L’arxiu stoppages.csv conté les coordenades X i Y de cada bloc aturat així com el 
seu volum. A partir d’aquestes dades s’ha desenvolupat un algoritme que llegeixi totes 
les parades dels blocs emmagatzemades en l’arxiu stoppages.csv i que obtingui el centre 
de masses de cada simulació del bucle.  

 El centre de masses (Xcm, Ycm) es pot calcular mitjançant les següents equacions:  

 

𝑋 =  
∑ 𝑋 · 𝑉

∑ 𝑉
 (8) 

 

𝑌 =  
∑ 𝑌 · 𝑉

∑ 𝑉
 (9) 

 

Càlcul del error entre el centre de masses de camp i el calculat:  

 

 L’error es calcula mitjançant la equació de la distancia euclidià entre els dos 
centres de masses. Aquesta equació permet comparar tots els valors dels centre de 
masses calculats amb el centre de masses de camp. D’aquesta manera es pot estimar 
quin conjunt de paràmetres permet calibrar el run-out del model RockGIS segons el criteri 
que s’ha exposat.  

  L’error existent entre els centres de masses calculats i el de camp es pot obtenir 
amb la següent equació: 

𝐸 =  (𝑋 ( ) − 𝑋 ( )) + (𝑌 ( ) − 𝑌 ( ))  (10) 

 

El conjunt de paràmetres òptim és aquell que fa que l’error calculat mitjançant la equació 
(10) sigui mínim. 
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4.3.2.2. Criteri de calibratge: Polígon  
 

 Descripció general:  

 

El criteri de calibratge anomenat “polígon” serveix per obtenir els paràmetres de 
restitució que permeten calibrar la part del run-out del model RockGIS. Aquest criteri 
consisteix en dibuixa un polígon que pot representa la YDC, el LSB o bé el conjunt dels 
dos i comptar el nombre de blocs que s’aturen dins de l’extensió del polígon. Un cop 
conegut el nombre de blocs que s’aturen dins del polígon, es pot calcular el percentatge 
dels blocs que estan dins i fora del polígon. Els paràmetres de restitució òptims segons 
aquest criteri, són aquells que facin que el percentatge de blocs que s’aturin fora del 
polígon sigui mínim.  

D’altra banda, segons el que es vulgui representar amb el polígon, aquest criteri 
pot permetre calibrar la dispersió lateral de les trajectòries dels blocs, el nombre de blocs 
que arriben a una certa zona, calibrar l’abast màxim dels blocs etc.  

En l’exemple de la Figura 4.12, s’ha simulat inicialment un despreniment amb una 
IBSD definida per 10 blocs amb un volum d’un metre cúbic cadascun. Utilitzant uns 
paràmetres 𝑅  i 𝑅  aleatoris es genera la simulació mitjançant el programa RockGIS i 
s’obté una RBSD. Aquesta distribució dels blocs es considerarà com la RBSD artificial i es 
representa amb el nom de “RBSD (artificial)” en la Figura 4.12. Seguidament es dibuixa 
un polígon que delimita la distribució dels blocs obtinguda (RBSD artificial) del cas sintètic. 
Un cop obtinguda aquesta informació, l’objectiu del criteri es intentar trobar el conjunt 
de paràmetres 𝑅  i 𝑅  que faci que el percentatge de blocs que s’aturen fora del polígon 
sigui mínim. 

  Per simplificar l’explicació s’ha realitzat dues simulacions amb el programa 
RockGIS (sense considerar la fragmentació i sense modificar la “seed” del model). La 
primera simulació “RBSD (simulació 1)” es realitza utilitzant uns paràmetres 𝑅  i 𝑅  
diferents dels paràmetres utilitzats en la simulació que representa les parades del blocs 
del despreniment artificial. Seguidament es compta el nombre de blocs que entren dins 
del polígon i es calcula el seu percentatge. En aquest cas, nou blocs de deu blocs s’aturen 
fora del polígon, el que correspon a un 99%. En aquest cas en concret, al ser un exemple 
il·lustratiu, no hi ha representativitat estadística, per fer-ho s’hauria de fer amb més blocs 
i variant la seed. Es procedeix de la mateixa manera amb la segona simulació però en 
aquests cas els valors 𝑅  i 𝑅  són els mateixos que els que s’han utilitzat per obtenir les 
“RBSD (artificial)”. En aquest cas s’obté que el percentatge de blocs que s’aturen fora del 
polígon es del 0%.  

D’aquesta manera segons el criteri del polígon, els paràmetres que han contribuït 
als resultats de la simulació 2 són millors que els de la simulació 1.  
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Figura 4.12. Exemple il·lustratiu del criteri de calibratge: Polígon. 

 

 Subrutina d’elecció dels paràmetres òptims  𝑹𝒏 i 𝑹𝒕:  
 

La funció principal d’aquesta subrutina és determinar quin conjunt de paràmetres 
d’entrada 𝑹𝒏 i 𝑹𝒕 permet calibrar el millor possible el run-out del model RockGIS. 

La Figura 4.13 resumeix la subrutina del codi que implementa el criteri de 
calibratge del polígon.  
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Figura 4.13. Subrutina per implementa el criteri de calibratge del polígon. 

 

En aquesta subrutina es diferencien tres parts: les dades necessàries, el bucle de 
simulacions i finalment el post-procés on s’executa el programa QGIS que permet tractar 
els resultats obtinguts.  

En un primer instant cal dibuixar el polígon mitjançant el programa QGIS. Es 
necessari que el polígon es dibuixi amb el mateix CRS dels mapes topogràfics. En el post-
procés, per poder implementar aquest criteri es crida des de Python la funció  “Count 

Simulació numèrica 
RockGis

Resultats numèrics: 
Parades del blocs 
(stoppages.csv) *

Conjunt de 
paràmetres de 

restitució

Percentatge de 
blocs aturats fora 

del polígon de cada 
simulació (G)

Càlcul:
Percentatge de blocs mínim fora del polígon 

Millor conjunt de 
paràmetres 

Representació gràfica de 
G(Rn,Rt)

Delimitació 
manual del 

polígon (QGIS) * 

QGIS:
“Count points in polygons”

Resultats numèrics: 
Numero de blocs 
aturats dins del 

polígon 

Càlcul del 
percentatge de 

blocs aturats fora 
del polígon

B
ucle sobre tots els conju

nts 
de p

aràm
etres de restitució

* Cal que tinguin el mateix CRS

INICI DE LA SUBRUTINA



Capítol 4: Metodologia   
 

 
 57 

points in polygons” (Processing Toolbox -> QGIS Geoalgorithms -> Vector analysis tools) 
implementada en el programa  QGIS amb l’objectiu de no fer servir la interfase gràfica 
del programa. Aquesta funció permet calcular el nombre de punts (blocs) presents dins 
d’un polígon. 

 
 Algoritme de la subrutina:  

 

Les principals parts de l’algoritme que permet implementar el criteri de calibratge 
del polígon són: l’obtenció del nombre de blocs de cada simulació que s’aturen dins del 
polígon utilitzant l’arxiu de resultats stoppages.csv, calcular el percentatge de blocs 
presents dins del polígon i conseqüentment el percentatge de blocs que queden fora del 
polígon.  

 

Càlcul dels blocs aturats dins del polígon:  

 

Cada conjunt de paràmetres de restitució permet obtenir un arxiu stoppages.csv 
diferent, i que conté la RBSD del cas simulat. Per obtenir cada RBSD de cada un dels 
conjunts de paràmetres de restitució, s’executa un bucle que permet realitzar la 
simulació amb el model RockGIS per a cada conjunt de paràmetres.  

 L’arxiu stoppages.csv conté les coordenades X i Y de cada bloc aturat. A partir 
d’aquestes dades s’ha desenvolupat un algoritme que llegeixi totes les parades dels blocs 
emmagatzemades en l’arxiu stoppages.csv i que obtingui el nombre de blocs aturats dins 
del polígon de control per a cada simulació del bucle. Per poder realitzar aquests càlcul, 
en primer lloc cal assegurar-se que les aturades dels blocs emmagatzemades en l’arxiu 
stoppages.csv es carreguin amb el mateix CRS que el del polígon de control. Seguidament, 
es carrega els blocs en un format de “punts” al programa QGIS i es realitzar el comptatge 
dels punts presents dins del polígon mitjançant la funció “Count points in polygons” 
(Processing Toolbox -> QGIS Geoalgorithms -> Vector analysis tools) implementada en el 
mateix programa. Per poder utilitzar aquesta funció del programa de manera 
automatitzada, s’ha modificat el codi font del programa QGIS, de tal manera que es pugui 
executar el programa en “batch” i al mateix temps utilitzar la funció “Count points in 
polygons”.  

 La funció “Count points in polygons” esta implementada en el codi font de QGIS 
mitjançant l’algoritme “PointsInPolygon.py” que es pot trobar en el directori 
../processing/algs/qgis/. Aquesta funció tal i com esta implementada no permet utilitzar-
la de forma simultània per a cada resultat del bucle de simulacions.  Per aquest motiu 
s’ha optat per modificar el codi font d’aquesta funció per poder calcular el nombre de 
blocs presents dins del polígon de control de forma automatitzada. A més a més s’ha 
afegit una rutina dins de la mateixa funció per obtenir el nombre de blocs totals obtinguts 
en cada simulació del bucle.  
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Càlcul del percentatge de blocs no aturats dins del polígon:  

 

 El percentatge del blocs aturats dins del polígon es pot calcular mitjançant la 
següent equació:  

% blocs aturats dins del polígon =       
nombre de blocs dins del polígon

nombre total de blocs genrerats
  (11) 

 

El percentatge del blocs aturats fora del polígon es pot calcular mitjançant la següent 
equació:  

% blocs aturats fora del polígon = 1 −
nombre de blocs dins del polígon

nombre total de blocs genrerats
  (12) 

 

 El conjunt de paràmetres que permet calibrar el run-out del model RockGIS 
segons el criteri exposat es aquell que fa que percentatge de blocs que quedin fora del 
polígon sigui mínim.  

 

4.3.2.3. Criteri de calibratge: Prova 𝜒   
 

 Descripció general:  

 

El criteri de calibratge anomenat prova khi quadrat (𝜒 ) serveix per obtenir els 
paràmetres de la llei potencial (p, b) que permeten calibrar la part de la fragmentació del 
model RockGIS. Aquest criteri consisteix en utilitzar la prova 𝜒  (Dussauge et al. 2003) 
per obtenir el conjunt de paràmetres p i b, que fa que la distribució de blocs generada 
pel programa RockGIS s’ajusti el millor possible la RSBD observada en la zona d’estudi.  

En estadística, la prova 𝜒 , es un test estadístic que segueix una llei 𝜒   a la que 
se li imposa l’acceptació d’una hipòtesis nul·la. La prova 𝜒  es pot utilitzar per realitzar 
proves de bondat d’ajustament. Una prova de bondat d’ajustament estableix si una 
distribució de freqüències observada s’ajusta o no a una determinada distribució. Per 
realitzar la prova 𝜒 , cal calcular l’estadístic 𝜒 . Això es dur a terme trobant la diferencia 
entre cada freqüència observada i cada freqüència esperada (calculada), elevant aquesta 
diferencia al quadrat, dividint-la per la freqüència calculada, i fent la suma de cada un 
d’aquests semi-resultats. La equació que permet calcular l’estadístic de la prova es 
presenta en l’equació 13:  
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 𝜒 =  
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 

 

(13) 

 

on, 

𝜒  : és l’estadístic de la prova que s’apropa asimptòticament a una distribució 𝜒 . 

𝑂  : és la freqüència observada. 

𝐸  : és la freqüència calculada segons la distribució de la hipòtesis nul·la.  

n : és el nombre de cel·les.  

 

Aquest estadístic té una distribució 𝜒  amb n-1 graus de llibertat si n és 
suficientment gran, és a dir, si totes les freqüències esperades són majors que 5. En la 
pràctica es tolera un màxim del 20% de freqüències inferior a 5. Si existeix una 
concordança perfecta entre les freqüències observades i les esperades el estadístic tindrà 
un valor de 0. Si existeix una gran discrepància entre aquestes freqüències l’estadístic 
tindrà un valor molt gran i, conseqüentment, no es complirà la hipòtesis nul·la.  

El conjunt de paràmetres òptims segons aquest criteri, és aquell que fa que el 
valor de l’estadístic 𝜒  sigui mínim. Amb aquest criteri s’obtindran els paràmetres de 
fragmentació p i b òptims que fan que la RBSD generada s’ajusti el millor possible a la 
RBSD de la zona d’estudi.     

 

 Subrutina d’elecció dels paràmetres òptims  p i b :  
 

La funció principal d’aquesta subrutina és determinar quin conjunt de paràmetres 
d’entrada p i b permet calibrar el millor possible la fragmentació del model RockGIS. 

La Figura 4.14 resumeix la subrutina del codi que implementa el criteri de 
calibratge de la prova 𝜒  .  

 



Capítol 4: Metodologia   
 

 
 60 
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 Figura 4.14. Subrutina per implementa el criteri de calibratge de la prova 𝜒 . 

 
 Algoritme de la subrutina:  

 

Les principals parts de l’algoritme que permeten implementar el criteri de 
calibratge de la prova 𝜒  utilitzant les RBSD generades són: l’obtenció del valor de 
l’estadístic 𝜒  utilitzant l’arxiu de resultats stoppages.csv i determinar el mínim de tots 
aquests valors.  

 

 

 

 



Capítol 4: Metodologia   
 

 
 61 

 Càlcul de l’estadístic 𝜒 :  

 

A partir d’un bucle sobre tots els conjunts de paràmetres de la llei potencial s’obté 
totes les RBSD generades a partir de cada un dels conjunts de paràmetres.   

Per obtenir les corbes RBSD, representades com la freqüència relativa versus el volum 
dels blocs en metres cúbics, s’ha desenvolupat un algoritme que llegeixi totes freqüències 
relatives i els volums dels fragments dels blocs emmagatzemats en l’arxiu stoppages.csv 
i seguidament, que obtingui el valor estadístic 𝜒  per a cada una de les simulacions del 
bucle.  

Per obtenir les freqüències relatives i els fragments de blocs generats en l’arxiu 
stoppages.csv, es desenvolupa una funció anomenada “GetFragments” que recupera 
aquests vectors de valors. A més a més, s’ha desenvolupat la funció “GetRunoutDist” per 
obtenir les freqüències relatives i les distancies dels run-out dels blocs.  El càlcul del valor 
de l’estadístic 𝜒  es realitza mitjançant la biblioteca open source “SciPy” desenvolupada 
en Python. “Scipy” conté un mòdul estadístic “stats” on es troba la funció anomenada 
“chisquare” que implementa la prova 𝜒 . La funció “chisquare” necessita les dades 
obtingudes amb les funcions “GetFragments” i “GetRunoutDist” per que pugui realitzar 
el seus càlculs: 

 

- Freqüències relatives calculades. 
- Freqüències relatives observades en la zona d’estudi. 
- Volums dels fragments calculats. 
- Volums dels fragments observades en la zona d’estudi. 

o bé, 

- Freqüències relatives calculades. 
- Freqüències relatives observades en la zona d’estudi. 
- Run-out calculats. 
- Run-out observades en la zona d’estudi. 

 

Un cop obtingut el valor de l’estadístic 𝜒  de totes les simulacions es busca el 
conjunt de paràmetres  p i b òptim que fa que el valor de l’estadístic 𝜒  sigui mínim i 
conseqüentment que fa que la corba RBSD calculada s’ajusti el millor possible a la corba 
RBSD de la zona d’estudi.  

 

4.3.3. Representació gràfica  i resultats del calibratge 
  

Els resultats dels criteris de calibratge es poden representar mitjançant gràfiques 
de corbes de nivell (Figura 4.15). Una corba de nivell o isolínia d’una funció de dos 
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variables és una corba on la funció presenta un valor constant. Les funcions que 
representen els resultats dels criteris explicats, es poden escriure com una funció G(𝑹𝒏, 
𝑹𝒕) pels criteris del centre de massa i del polígon, i G(p, b) pel cas dels criteris de la prova 
𝜒 . Visualitzant les funcions G(𝑹𝒏, 𝑹𝒕) i G(p, b), en un pla (𝑹𝒏, 𝑹𝒕) i (p, b) respectivament, 
es poden veure els punts on les funcions són mínimes i conseqüentment, obtenir els 
valors del conjunt de paràmetres òptims que es desitja obtenir.  

Per representar els resultats del calibratge s’utilitza la llibreria de Python 
“matplotlib” que permet dibuixar mitjançant la funció “countourf” gràfiques de corbes 
de nivell. A partir de les matrius G(𝑹𝒏, 𝑹𝒕) i G(p, b) que emmagatzemen tots els resultats 
per a cada conjunt de paràmetres del bucle de simulacions, i dels vectors tupla de 
paràmetres (𝑹𝒏, 𝑹𝒕) i (p, b) respectivament, es pot generar les gràfiques de corbes de 
nivell per a cada un dels criteris (Figura 4.16). 

Per facilitar la interpretació, el codi presenta en pantalla els valors dels tres millors 
conjunts de paràmetres de cada un dels criteris de calibratge. Per fer-ho  s’ha creat una 
rutina que permeti trobar els tres valors més petits de la funció objectiu G i que els 
relacioni amb els seus respectius conjunts de paràmetres (punts en blau de la Figura 
4.16).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Aspecte de les corbes de nivell per la visualització dels paràmetres de cada 
un dels criteris de calibratge.
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Figura 4.16. Visualització gràfica dels resultats obtinguts mitjançant el codi de calibratge 
segons uns criteris explicats. Els punts blaus presenten els tres millors resultats dels 
conjunts de paràmetres òptims segons cada criteri. El punt verd correspon al  conjunt de 
paràmetres conegut (en un cas sintètic).
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4.3.4. Codi de calibratge global 
 

4.3.4.1. Preparació del càlcul i variabilitat dels resultats 
 

Per poder executa el codi de calibratge i, conseqüentment obtenir el conjunt de 
paràmetres òptims, es necessita disposar d’unes dades concretes (apartat 4.1.2) i 
preparar els arxius que les emmagatzemen. Els arxius que permeten interactuar amb 
aquestes dades de base i el codi de simulació RockGIS, són els arxius param.txt on es 
defineix tots els paràmetres del problema i l’arxiu source.txt on es defineix les dades de 
base del problema. L’arxiu que interactuar més amb el codi de calibratge és l’arxiu 
param.txt.  

 Per poder llençar totes les simulacions del model RockGIS per a cada una de totes 
les possibles combinacions de paràmetres, cal modificar de forma automatitzada l’arxiu 
param.txt. En aquest arxiu s’emmagatzemen els paràmetres i les variables principals per 
utilitzar el codi de calibratge. Per que el codi de calibratge pugui efectuar els seus càlculs 
cal variar en cada iteració del bucle de simulacions, els paràmetres: (𝑹𝒏, 𝑹𝒕), (p, b) i la 
variable: seed.  

La variable seed o llavor en català, representa un aspecte important del càlcul ja 
que és el valor de base per la generació de números aleatoris. Usualment la llavor és 
aleatòria en cada càlcul, el que assegura la variabilitat en cada simulació. Si del contrari 
la llavor resta constant és segur que es pugui obtenir exactament el mateix resultat de 
manera recurrent. Quan la llavor és constant resulta útil en la etapa de validació del 
model. Però per poder realitzar el calibratge del model RockGIS cal variar la seed per a 
cada iteració per poder assegurar la variabilitat en cada simulació i per que els resultats 
del calibratge siguin representatius del fenomen que es vol calibrar.  

Per poder variar els paràmetres de manera simultània en cada un dels càlculs del 
bucle de simulacions, s’ha desenvolupat una funció anomenada “ModifyParameter” que 
permet variar els paràmetres o variables del arxiu param.txt per a que posteriorment el 
model RockGIS pugui realitzar el seu càlcul. Per fer-ho la funció reescriu els paràmetres i 
variables basant-se en la informació dels vector de paràmetres i variables. Per a cada 
iteració del bucle de simulacions, la funció agafa un conjunt de paràmetres i les variables 
i els varia segons la seva posició dins dels vectors.  

Un altre aspecte important per tractar la variabilitat de les simulacions és introduir 
dins de la simulació un nombre estadístic de casos “Nº”. Aquest nombre permet realitzar 
la mateixa simulació del bucle de simulacions Nº cops, al mateix temps que es varia la 
seed de cada simulació. Un cop obtinguts els “Nº” conjunts de paràmetres òptims per a 
cada criteri de la simulació, és fa una mitja. Realitzant aquest procés, s’assegura la 
variabilitat de les simulacions i ens permet obtenir resultats més representatius del model 
que es desitja calibrar.   
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4.3.4.2. Interacció entre el codi de calibratge RockGIS i QGIS  
 

Una característica del codi de calibratge i de la metodologia desenvolupada és la 
interacció que es fa entre el programa RockGIS i el programa SIG (QGIS). Per poder aplicar 
els criteris de calibratge, es necessita executar de forma automatitzada el model RockGIS. 
El model RockGIS esta desenvolupat en el llenguatge de programació C++, i els algoritmes 
del programa QGIS en Python.  

El codi de calibratge tal i com s’ha introduït anteriorment s’ha desenvolupat en 
Python. Aquest llenguatge permet interactuar i executar en paral·lel d’altres programes 
escrits en un altre llenguatge de programació mitjançant el mòdul de Python 
“subprocess”. Amb aquest mòdul s’executa el codi RockGIS per a cada conjunt de 
paràmetres d’una forma senzilla i robusta. Per llençar el model RockGIS, es llença el seu 
codi “main” mitjançant el mòdul “subprocess” i la funció “call”, de la següent manera: 
subprocess.call(['./main param.txt'],shell=True).  

El criteri de calibratge del polígon per poder-se dur a terme necessita que el codi 
de calibratge interactuï amb el programa QGIS. El fet que el programa QGIS tingui 
diversos algoritmes desenvolupat en Python permet que la interacció amb el codi de 
calibratge sigui més senzilla. Per poder cridar les funcions del codi QGIS necessàries per 
realitzar el càlcul del nombre de blocs presents dins d’un determinat polígon cal utilitzar 
el mòdul de “PyQgis” anomenat “QgsApplication” i cridar la funció “PointsInPolygon”.  

En la Figura 4.17 es resumeix la interacció del codi de calibratge amb els 
programes RockGIS i QGIS. La Figura 4.18 resumeix els principals aspectes del codi de 
calibratge global que implementa la metodologia desenvolupada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Interacció del codi de calibratge amb els programes RockGIS i QGIS

Codi de calibració:
 implementa la metodologia desenvolupada

 RockGis:
subprocess.call(['./main 
param.txt'],shell=True)

QGIS:
PointsInPolygon.py
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Figura 4.18. Codi de calibratge global que implementa la metodologia desenvolupada. 
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Capítol 5 
  
 

Aplicació i validació de la metodologia en 
dos casos sintètics 

 

5.1. Introducció 
 

 En aquest capítol s’aplica la metodologia de calibratge desenvolupada en dos 
casos sintètics per validar la seva possible utilització en un cas real. El primer cas sintètic 
simula la inestabilitat d’una massa rocosa en un vessant regular amb una morfologia 
cònica del dipòsit de blocs rocosos. El segon cas sintètic, simula el mateix tipus 
d’inestabilitat però el vessant presenta diverses canalitzacions. Els canals limiten la 
mobilitat dels blocs, fent que es propaguin dins dels canals. L’aplicació de la metodologia 
en uns casos sintètics té com a objectiu d’estudiar els punts positius i els negatius de la 
metodologia desenvolupada. A més a més aquests casos permeten  determinar la millor 
manera d’aplicar la metodologia en futurs casos reals.  

 

5.2. Descripció dels casos sintètics 
 

5.2.1. Creació dels vessant sintètics  
 

 Primer cas sintètic:  

Es vol aplicar i estudiar la metodologia de calibratge desenvolupada, en un cas 
sintètic representant un vessant regular amb una forma exponencial. El pendent del 
vessant en la seva part superior és de 70º i en la seva part final va disminuint 
progressivament passant de 30º fins a atenuar-se a 0º. A més a més, s’ha afegit una 
rugositat de 0.2 m per poder simular la micro-topografia del vessant. Per generar el 
model digital d’elevacions (MDE) del vessant sintètic, s’ha desenvolupat un script 
anomenat “MDE_Generator.py". El model digital d’elevacions s’ha creat mitjançant una 
funció exponencial en el que s’ha imposat una mida de cel·la d’1 m en tota la seva 
extensió, delimitada per les direccions X i Y, de 500m i 1000 m, respectivament (Figura 
5.1). 
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Figura 5.1. Visualització 3D i 2D del vessant sintètic (1). Es mostra la geometria principal i la micro-topografia del vessant sintètic.

70º 

30º 
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 Segon cas sintètic:  

 En el segon cas sintètic es vol estudiar la metodologia desenvolupada en un 
vessant artificial amb unes formes irregulars que simulin diverses canalitzacions. En 
aquest tipus de vessant el dipòsit no es concentra en una única extensió, sinó que els 
blocs s’aturen en diverses zones, acumulant-se principalment en els canals del vessant. 
Per tal d’analitzar aquest comportament, es vol estudiar la possibilitat d’utilitzar el criteri 
de calibratge del polígon però dibuixant varis polígons de control. Cada polígon englobarà 
cada una de les zones d’acumulació de blocs.  Per generar el model digital d’elevacions 
(MDE) del vessant sintètic, s’ha utilitzat el mateix script que el cas sintètic anterior 
“MDE_Generator.py" però en aquest cas, la funció que s’introdueix és del tipus 
sinusoïdal. El pendent del vessant en la seva part superior és de 70º i en la seva part final 
va disminuint progressivament passant de 30º fins a atenuar-se a 0º. A més a més, s’ha 
afegir una rugositat de 0.2 m per poder simular la micro-topografia del vessant. El model 
digital d’elevacions s’ha creat mitjançant una funció sinusoïdal, en el qual s’ha imposat 
una mida de cel·la d’1 m en tota la seva extensió, delimitada per les direccions X i Y, de 
500m i 1000 m, respectivament (Figura 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Visualització 3D del vessant sintètic (2). 
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5.2.2. Dades sintètiques de camp 
 

 Tal i com s’ha explicat en el capítol 4, per poder aplicar la metodologia de 
calibratge desenvolupada, es necessita disposar de dades de camp artificials. Les dades 
artificials necessàries per utilitzar la metodologia són les parades dels blocs del 
despreniment (RBSD).  

 Per obtenir aquestes dades en un cas sintètic, es realitza una simulació d’un 
nombre aleatori de blocs d’un metre cúbic cadascun amb el conjunt de paràmetres que 
es desitja (taula 5.1). En els dos casos s’ha utilitzat 1545 blocs. Si no es considera 
fragmentació s’utilitzarà el conjunt de paràmetres (Rn, Rt) i si es considera la fragmentació 
dels blocs s’utilitzarà el conjunt de paràmetres  (Rn, Rt) i (p, b). Existeixen dos maneres 
simples per imposar o no la fragmentació dels blocs en el codi RockGIS. La primera és 
desactivar directament la part del codi que calcula la fragmentació del bloc en l’arxiu 
“Rock.cpp”. La segona manera, més senzilla i pràctica, és imposar un valor de la energia 
límit de ruptura del bloc (Elim) molt gran, de tal manera que el bloc sigui irrompible.  

En el primer cas sintètic, s’han estudiat les dues possibilitats, primerament sense 
considerar la fragmentació dels blocs i seguidament considerant la fragmentació dels 
blocs. En el segon cas, només s’ha aplicat la metodologia en un cas sense considerar la 
fragmentació dels blocs. 

 En les figures 5.3 i 5.4 es mostra les dades necessàries per poder aplicar la 
metodologia de calibratge en el primer cas sintètic, tant pel cas sense considerar la 
fragmentació, com pel cas considerant la fragmentació dels blocs.  

 En la Figura 5.5, es mostra la disposició de les dades necessàries per aplicar la 
metodologia en el segon cas sintètic. Vist que només es vol estudiar la eficàcia del criteri 
del polígon, per simplificar el procés, no s’ha considerat la fragmentació dels blocs.  

Taula 5.1. Valors dels paràmetres utilitzats en les dues simulacions (sense considerar la i 
considerant fragmentació) realitzades amb RockGIS i aplicat al cas sintètic (1).  

Paràmetres 
Cas sintètic (1) 

(sense fragmentació) 
Cas sintètic (1) 

(considerant fragmentació) 

Cas sintètic (2) 
(sense fragmentació) 

Rn (-) 0.8 0.8 0.85 

Rt (-) 0.7 0.7 0.75 

p (-) - 0.8 - 

b (-) - 0.6 - 

Elim (kJ) - 800 - 

Cone 𝜃 (º) 50.0 50.0 50.0 

Angle límit (º) 8.0 8.0 8.0 
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Figura 5.3. Visualització 2D de les parades de blocs sense considerar fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (1) amb 
les parades dels blocs del despreniment artificial (cas sense considerar fragmentació). 
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Figura 5.4. Visualització 2D de les parades de blocs considerant fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (1) amb les 
parades dels blocs del despreniment artificial (considerant fragmentació). 
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Figura 5.5. Visualització 2D de les parades de blocs sense considerar fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (2) amb 
les parades dels blocs del despreniment artificial (cas sense considerar fragmentació). 
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5.2.3. Preparació del càlcul per aplicar la metodologia de calibratge 
 

 Abans d’iniciar el codi que implementa la metodologia desenvolupada, cal 
preparar els arxius necessaris per a que el codi pugui utilitzar-los durant la seva execució. 
Els arxius que s’han de preparar són: dos arxius principals (Param.txt i Source.txt) que 
permetran interactuar amb el programa RockGIS. D’altra banda cal calcular el centre de 
masses del despreniment artificial. Aquesta dada ens permetrà utilitzar correctament el 
criteri de calibratge del centre de masses. A més a més, és necessari dibuixar un polígon 
de control en format shapefile (.shp) amb l’ajuda del programa QGIS per tal d’utilitzar el 
criteri de calibratge del polígon. Cal recorda que en aquests casos sintètics, es coneix els 
conjunts de paràmetres que han permès simular el despreniment artificial, el fet de 
conèixer els valors dels paràmetres objectius ens permetrà veure si la metodologia de 
calibratge desenvolupada permet obtenir aproximativament els mateixos valors dels 
paràmetres del despreniment artificial.  

 

 Preparació dels arxius Param.txt i Source.txt 

 

 Aquest arxius són primordials ja que passen la informació de base per a que el 
model RockGIS pugui realitzar els seus càlculs i, conseqüentment, per poder obtenir els 
resultats (stoppages.csv, output.csv etc.). L’arxiu param.txt, tal i com s’ha introduït en el 
capítol 4, és l’arxiu que recull tots els paràmetres d’entrada del model RockGIS. A més a 
més, permet seleccionar quin model de terreny del directori del programa 
“Calculs/Data”, es vol utilitzar per realitzar la simulació. 

 L’arxiu param.txt (Annex 1), conté els paràmetres d’entrada que defineixen el 
problema. Els paràmetres més rellevants són els paràmetres de restitució (Rn, Rt) i els 
paràmetres de la llei potencial (p, b). Aquests paràmetres conjuntament amb la seed del 
model, són els que s’aniran variant en el bucle de simulacions del codi de calibratge. 
L’arxiu també conté d’altres paràmetres que es poden modificar manualment, com 
poden ser, l’angle d’obertura del con, l’angle límit i la energia límit de ruptura.  

 D’altra banda l’arxiu sources.txt (Annex 1), defineix la posició dels punts de sortida 
dels blocs (X,Y,Z), les seves velocitats de sortida en les tres direccions (Vx,Vy,Vz), el nombre 
de blocs de sortida i els seus respectius volums (IBSD).     

  

 Càlcul del centre de masses 

 

Per obtenir el centre de masses de les parades dels blocs del  despreniment artificial, 
s’ha desenvolupat el codi anomenat “cog.py”. En primer lloc, el codi llegeix en l’arxiu 
stopagges.csv les coordenades dels blocs aturats (X i Y) i els seus volums (V) i seguidament 
implementa les equacions (8) i (9), explicades anteriorment. D’aquesta manera s’obté el 
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centre de masses del despreniment artificial (Xcm i Ycm). Cal dir que aquesta funció està 
implementada en el criteri de calibratge del centre de masses. És a dir que per cada 
simulació que realitzi el model RockGIS, es calcula automàticament el centre de masses 
de la RBSD obtinguda.    

 

 Preparació dels arxius shapefile 

 

 Pel cas del criteri del polígon, es necessari dibuixar un polígon de control que 
posteriorment permetrà realitzar l’anàlisi de calibratge. El polígon cal dibuixar-lo 
manualment o bé amb la funció “convex hull” del programa QGIS, de tal manera que 
englobi totes les parades de blocs del despreniment estudiat o la porció de despreniment 
que es consideri més adequat (YDC, LSB etc.). En aquest cas sintètic, s’engloba tots els 
blocs aturats del despreniment artificial.  

 En el cas de dipòsits regulars (Figura 5.6, Figura 5.7), només cal dibuixar un sol 
polígon de control que englobi tot el dipòsit. En casos de dipòsits on els blocs queden 
repartits en varies zones, com pot succeir en vessants amb canalitzacions, cal dibuixar 
varis polígons que englobin cada zona (Figura 5.8). Un cop s’ha creat el polígon, en la part 
del codi on s’implementa el criteri de calibratge del polígon, cal afegir el nom del polígon 
que s’ha creat. D’aquesta manera, l’algoritme que compta el nombre de blocs aturats en 
el polígon desitjat pot realitzar els seus càlculs basant-se en aquest polígon. En el cas de 
tenir varis polígons de control, com pot ser el cas de la Figura 5.8, és important que els 
polígons tinguin el mateix identificador en la seva taula d’atributs. Un dels principals 
aspectes de la creació d’aquests polígons de control és que han d’estar creats amb el 
mateix sistema de referencia espacial i projecció cartogràfica (CRS, Coordinate Reference 
System) que el de la topografia (MDE) del projecte, i conseqüentment, el mateix de les 
parades dels blocs obtinguts amb el model RockGIS.   

 

 Paràmetres i variables   

 

 Per poder variar el conjunt de paràmetres (Rn, Rt), (p, b) i la variable seed en el 
bucle de simulacions, cal calcular els vectors que contenen tots els conjunts de 
paràmetres i de variables. Per fer-ho, en el codi de calibratge cal introduir el valor màxim 
i mínim de cada paràmetre o variable i el nombre d’intervals (n) que es desitja. Per poder 
saber quins valors de Rn(min), Rn(max), Rt(min), Rt(max), p(min) i b(max) s’han de introduir en el codi, 
es preferible realitzar  proves de simulació orientatives per determinar en quins rangs de 
valors es troba la solució del problema. D’aquesta manera s’evita fer simulacions 
innecessàries i es pot estalviar temps computacional. Una altra variable que cal introduir, 
és el nombre de casos estadístic (Nº) que es vol realitzar per poder assegurar la variabilitat 
dels resultats.  
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Figura 5.6. Visualització 2D de les parades de blocs sense considerar fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (1) amb les 
parades dels blocs del despreniment artificial, el seu respectiu centre de masses i el polígon de control (cas sense considerar fragmentació). 
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Figura 5.7. Visualització 2D de les parades de blocs considerant fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (1) amb les parades 
dels blocs del despreniment artificial, el seu respectiu centre de masses i el polígon de control (considerant fragmentació). 
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Figura 5.8. Visualització 2D de les parades de blocs sense considerar fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (2) amb les 
parades dels blocs del despreniment artificial, el seu respectiu centre de masses i el polígon de control (cas sense considerar fragmentació). 



Capítol 5: Aplicació i validació de la metodologia en dos casos sintètics   
 

 
 79 

5.3. Identificació de paràmetres  
 

5.3.1. Cas sintètic (1) 
 

 En el cas sintètic (1), s’ha aplicat la metodologia de calibratge primerament sense 
considerar la fragmentació dels blocs i seguidament considerant la fragmentació dels 
blocs.  

El primer cas, és més senzill ja que només intervenen els paràmetres de restitució 
i per tant només s’ha d’identificar dos paràmetres (Rn, Rt). En canvi en el segon cas, al 
considerar la fragmentació dels blocs, s’ha identificat els quatre paràmetres principals 
que intervenen: (Rn, Rt), (p, b). Tot i això, també s’ajusten manualment d’altres 
paràmetres menys sensibles, que permeten obtenir millors resultats. Aquests paràmetres 
són l’angle d’obertura con, l’angle límit i l’energia límit de ruptura que juga un paper 
important en la fragmentació dels blocs. 

 

5.3.1.1. Cas sense considerar la fragmentació del blocs 
 

Per realitzar el calibratge del cas sintètic (1) sense considerar la fragmentació, en 
un primer instant es necessari introduir i configurar les dades d’entrada en el codi que 
implementa la metodologia. Aquestes dades són les dades de base tal que les aturades 
dels blocs (stoppages.csv), etc., i les dades de preparació del càlcul: centre de masses, 
polígon, RBSD, rangs de paràmetres, extrems de les variables seed etc. (apartat 5.2). 

 

 Definició del rang de paràmetres: 

 

En el cas sintètic (1) sense considerar la fragmentació dels blocs, al no considerar 
la fragmentació dels blocs, només es calibrarà un conjunt de paràmetres: (Rn, Rt). Per 
poder optimitzar el temps computacional del bucle de simulacions del codi, i 
conseqüentment, evitar de realitzar simulacions poc útils en el nostre cas, s’ha definit els 
següents rangs de paràmetres amb el seu respectiu nombre d’intervals (n). Es defineix 
també el nombre de casos estadístics (Nº). Aquests valors estan resumits en la taula 5.2. 
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Taula 5.2. Resum dels valors principals que defineixen el rang de paràmetres utilitzat.   

Paràmetres Rang de valors 

Rn 
min 0.3 

max 0.8 

Rt 
min 0.4 

max 0.9 

n 25 

Nº 5 

 

Amb aquests valors, el codi pot definir els vectors de paràmetres que recorrerà el 
bucle de simulacions del model RockGIS. Cal recordar que el vector de les variables seed 
es crea de forma aleatòria però vist que per cada simulació que es realitza en el bucle de 
simulacions es necessita una seed diferent, el vector de seeds ha de tenir; nn · Nº 
posicions. D’aquesta manera és podrà realitzar totes les simulacions necessàries variant 
la seed a cada simulació que es realitzi per poder assegurar la variabilitat dels resultats.    

 

 Simulacions i emmagatzemen de resultats: 

 

Un cop s’han definit els rangs de paràmetres d’entrada i les dades necessàries per 
realitzar el calibratge del despreniment estudiat. En aquest cas, al imposar un rang de 
paràmetres amb n = 25 intervals, la combinació de paràmetres és de nn = 625 
combinacions i que cal multiplicar per Nº = 5 casos estadístics per obtenir el nombre total 
de simulacions que es realitzaran en el bucle de simulacions. El codi de calibratge 
realitzarà 625 · 5 = 3125 simulacions i al mateix temps utilitzarà els criteris de calibratge 
per obtenir i emmagatzemar les matrius de resultats per poder definir posteriorment els 
millors conjunt de paràmetres.  

En aquest cas tant les matrius de paràmetres d’entrada (matriu de paràmetres 
(Rn, Rt) i de resultats tenen unes dimensions de 25 columnes per 25 files. Tot i que es 
realitzin 3125 simulacions, el fet de que al final de realitzar els 5 casos estadístics amb el 
mateix conjunt de paràmetres però variant la seed de càlcul, es realitza una mitja dels 5 
resultats obtinguts per a cada un dels conjunts de paràmetres, fent que finalment es 
guardin 625 resultats en una matriu amb les mateixes dimensions que la matriu de 
paràmetres.  
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 Resultats i identificació dels millors conjunts de paràmetres: 

 

Un cop s’acaba el càlcul de calibratge, és a dir quan el codi de calibratge realitza 
tot el bucle de simulacions i aplica en cada simulació de cada conjunt de paràmetres els 
diferents criteris de calibratge (centre de masses i polígon), s’obtenen els resultats 
numèrics i gràfics (Figura 5.9).  

En aquesta figura es mostra els resultats obtinguts segons els dos criteris de 
calibratge considerats. El millor resultat és aquell que dona un error mínim segons el 
criteri utilitzat. El conjunt de paràmetres que fa que l’error sigui mínim, és el que es 
considera com a òptim. El conjunt de paràmetres objectiu, és a dir els del despreniment 
artificial, s’ha dibuixat amb un punt de diamant de color verd. Els punts de color blau 
representen els tres millors conjunts de paràmetres simulats. Cada gràfica mostra els 
resultats obtinguts segons un criteri de calibratge en concret. A continuació es detallen 
els resultats obtinguts pels dos criteris utilitzats.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del centre de masses: 

   

 Mitjançant el criteri de calibratge del centre de masses, s’ha obtingut 
numèricament els tres millors conjunts de paràmetres ordenats del millor al pitjor (punts 
blaus de la Figura 5.9).  

1. Rn = 0.8642    ; Rt = 0.6214 
2. Rn = 0.7214    ; Rt = 0.7642 
3. Rn = 0.8000    ;      Rt = 0.6500 

 L’error entre el centre de masses objectiu i el centre de masses simulat pels tres 
millors conjunts de paràmetres són de 1.470 m, 4.458 m i 6.563 m respectivament.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del polígon: 

 

 Mitjançant el criteri de calibratge del polígon, s’ha obtingut que els tres millors 
conjunts de paràmetres (punts blaus de la Figura 5.9) ordenats del millor al pitjor són els 
següents; 

1. Rn = 0.8285     ;      Rt = 0.6571 
2. Rn = 0.9000     ;      Rt = 0.5857 
3. Rn = 0.6142     ;      Rt = 0.8000 

El percentatge blocs que s’aturen fora del polígon de control segons el criteri 
emprat pels tres millors conjunts de paràmetres són de 0.12%, 0.26% i 0.38%.  



Capítol 5: Aplicació i validació de la metodologia en dos casos sintètics   

 
 82 

En aquest cas el millor conjunt de paràmetres de restitució (Rn = 0.8285 i Rt = 
0.6571) s’ha trobat amb el criteri del polígon (Figura 5.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. El punt verd amb forma de diamant és el conjunt de paràmetres objectiu 
(despreniment artificial). Els punts blaus són els resultats dels tres millors resultats segons 
cadascun del criteri considerat (criteri del centre de masses i criteri del polígon).   
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Figura 5.10. Visualització 2D de les parades de blocs sense considerar fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (1) amb les 
parades dels blocs del despreniment simulades, el seu respectiu centre de masses i el polígon de control (cas sense considerar fragmentació) del 
que s’ha considerat el millor conjunt de paràmetres. 
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5.3.1.2. Consideraran la fragmentació dels blocs 
 

Per realitzar el calibratge del cas sintètic (1) considerant la fragmentació, en un 
primer instant es configura les dades d’entrada en el codi que implementa la 
metodologia: centre de masses, polígon, RBSD (apartat 5.2) i rangs de paràmetres. 

 

 Definició del rang de paràmetres: 

 

En aquest cas sintètic, al considerar en aquest cas la fragmentació dels blocs, es 
calibrarà un conjunt de paràmetres: (Rn, Rt) i (p, b). Per poder optimitzar el temps 
computacional del bucle de simulacions del codi, i conseqüentment, per evitar de 
realitzar simulacions poc útils en el nostre cas, s’ha definit els següents rangs de 
paràmetres amb el seu respectiu nombre d’intervals (n) i el nombre de casos estadístics 
(Nº).  

Taula 5.3. Resum dels valors principals que defineixen el rang de paràmetres utilitzat.  

Paràmetres Rang de valors 

Rn 
min 0.5 

max 0.9 

Rt 
min 0.4 

max 0.8 

p 
min 0.5 

max 0.9 

b 
min 0.3 

max 0.7 

n 25 

Nº 2 

 

Amb aquests valors el codi pot definir els vectors de paràmetres que recorrerà el 
bucle de simulacions del model RockGIS. De la mateixa manera que en el cas anterior, el 
vector de les variables seed  de  nn · Nº posicions es crea de forma aleatòria.  
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 Simulacions i emmagatzematge de resultats: 

 

Un cop s’han definit els rangs de paràmetres d’entrada i les dades necessàries per 
realitzar el calibratge del despreniment estudiat s’executa el codi de calibratge. En aquest 
cas al imposar un rang de paràmetres amb n = 25 intervals, la combinació de paràmetres 
és de n·(n)n = 15625 combinacions i que cal multiplicar per Nº = 5 casos estadístics per 
obtenir el nombre total de simulacions que es realitzaran en el bucle de simulacions. El 
codi de calibratge realitzarà 15625 · 2 = 31250 simulacions i al mateix temps utilitzarà els 
criteris de calibratge per obtenir els resultats per a cada conjunt de paràmetres simulat. 
Finalment,  els resultats obtinguts s’emmagatzemen en les matrius de resultats, una per 
a cada criteri de calibratge. Amb aquestes matrius el codi pot definir els millors conjunt 
de paràmetres.  

En aquest cas tant les matrius de paràmetres d’entrada (matrius de paràmetres 
(Rn, Rt), (p, b) i les de resultats tenen unes dimensions de 125 columnes per 125 files. Tot 
i que es realitzin 31250 simulacions, el fet de que al final de realitzar els 2 casos estadístics 
amb el mateix conjunt de paràmetres però variant la seed de càlcul, es realitzi una mitja 
dels 2 resultats obtinguts, fa que només es guardin 15625 resultats. 

 

 Resultats i identificació dels millors conjunts de paràmetres: 

 

Un cop s’acaba el càlcul de calibratge, és a dir quan el codi de calibratge realitza 
tot el bucle de simulacions i aplica en cada simulació de cada un dels conjunts de 
paràmetres els diferents criteris de calibratge (centre de masses, polígon, i els dos criteris 
de la prova khi quadrat), s’obté els resultats numèrics i gràfics (Figura 5.12 i Figura 5.13).  

En la figura es mostra els resultats obtinguts segons els quatre criteris de 
calibratge considerats. Els millors resultats són aquells que donen un error mínim segons 
el criteri preestablert. El conjunt de paràmetres que fa que l’error sigui mínim, és el que 
es considera com a òptim. El conjunt de paràmetres objectiu s’ha dibuixat amb un punt 
de diamant de color verd. Els punts de color blau representen els tres millors conjunts de 
paràmetres simulats. Cada gràfica mostra els resultats obtinguts segons un criteri de 
calibratge en concret. A continuació es detallen els resultats obtinguts pels quatre criteris 
utilitzats.  
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 Resultats obtinguts segons el criteri del centre de masses: 

 Mitjançant el criteri de calibratge del centre de masses, s’ha obtingut que els tres 
millors conjunts de paràmetres (Figura 5.12)  ordenats del millor al pitjor són els següents; 

1. Rn = 0.7857    ;     Rt = 0.7142 
2. Rn = 0.8142    ;     Rt = 0.6857 
3. Rn = 0.900      ;     Rt = 0.5714 

 L’error entre el centre de masses objectiu i el centre de masses simulats pels tres 
millors conjunts de paràmetres són de 2.82 m, 3.151 m i 9.092 m respectivament.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del polígon: 

 Mitjançant el criteri de calibratge del polígon, s’ha obtingut que els tres millors 
conjunts de paràmetres (Figura 5.12) ordenats del millor al pitjor són els següents; 

1. Rn = 0.8714    ;    Rt = 0.6285 
2. Rn = 0.8714    ;    Rt = 0.6285 
3. Rn = 0.8428    ;    Rt = 0.6571 

El percentatge blocs que s’aturen fora del polígon de control segons el criteri 
emprat pels tres millors conjunts de paràmetres són de 0.19%, 0.32% i 0.38%.  

En aquest cas el millor conjunt de paràmetres de restitució (Rn = 0.7857, Rt = 
0.7142) s’ha trobat amb el criteri del centre de masses (Figura 5.14).  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri de la prova khi quadrat (freqüència - 
distancia): 

 Mitjançant el criteri de calibratge de la prova 𝜒  (freqüència - distancia), s’ha 
obtingut que els tres millors conjunts de paràmetres (Figura 5.13) ordenats del millor al 
pitjor són els següents; 

1. p = 0.7857    ;    b = 0.6142 
2. p = 0.7000    ;    b = 0.6714 
3. p = 0.8142    ;    b = 0.5857 

Els valor dels 𝜒 segons el criteri emprat pels tres millors conjunts de paràmetres 
són de 0.186, 0.395 i 0.593.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri de la prova khi quadrat (freqüència - 
volums): 

 Mitjançant el criteri de calibratge de la prova 𝜒  (freqüència - volum), s’ha 
obtingut que els tres millors conjunts de paràmetres (Figura 5.13) ordenats del millor al 
pitjor són els següents; 
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1. p = 0.8742    ;    b = 0.5571 
2. p = 0.8742    ;    b = 0.5857 
3. p = 0.7857    ;    b = 0.6142 

Els valors dels 𝜒 segons el criteri emprat pels tres millors conjunts de paràmetres 
són de 0.201, 0.254 i 0.319.  

En aquest cas en ambdós casos es troba uns valors del millor conjunt de 
paràmetres similars (Figura 5.14), però els millors resultats (p = 0.7857, b = 0.6142) 
s’obtenen amb el criteri de la prova 𝜒  (freqüència - distancia) ajustant la RBSD artificial 
tal i com s’observa a la Figura 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Rock Block Size Distribution (RBSD) obtinguda amb els millors conjunts de 
paràmetres (Generated RBSD) en comparació amb la RBSD artificial (Artificial RBSD). 
Aplicació en el cas sintètic (1) considerant la fragmentació dels blocs.    
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Figura 5.12. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. El punt verd amb forma de diamant és el conjunt de paràmetres objectiu 
(despreniment artificial). Els punts blaus són els resultats dels tres millors resultats segons 
cadascun del criteri considerat (criteri del centre de masses i criteri del polígon). 
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Figura 5.13. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. El punt verd amb forma de diamant és el conjunt de paràmetres objectiu 
(despreniment artificial). Els punts blaus són els resultats dels tres millors resultats segons 
cadascun del criteri considerat (criteri prova khi quadrat: freqüència -  distancia i 
freqüència -  volum).   



Capítol 5: Aplicació i validació de la metodologia en dos casos sintètics   
 

 
 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Visualització 2D de les parades de blocs considerant fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (1) amb les parades 
dels blocs del despreniment simulades, el seu respectiu centre de masses i el polígon de control (considerant fragmentació) del que s’ha considerat 
els millors conjunt de paràmetres. 



Capítol 5: Aplicació i validació de la metodologia en dos casos sintètics   
 

 
 91 

5.3.2. Cas sintètic (2) 
 

En el cas sintètic (2), s’estudia la possibilitat d’aplicar la metodologia 
desenvolupada en despreniments on el seu dipòsit es divideix en varies zones. L’objectiu 
principal es estudiar la possibilitat d’aplicar el criteri de calibratge del polígon però en 
aquest cas dibuixant varis polígon de control (Figura 5.15). A més a més s’aplica el criteri 
de calibratge del centre de masses. Aquesta metodologia també es pot utilitzar per 
subdividir zones dins d’un mateix dipòsit de blocs, per exemple en un cas real es podria 
diferencia subzones dins d’un mateix LBS, per exemple delimitant un polígon que englobi 
la YDC etc.   

Per realitzar la calibratge del cas sintètic (2) no es considera la fragmentació dels 
blocs. Per realitzar aquest cas s’ha procedit de la mateixa manera que en cas sintètic (1).  

 

 Definició del rang de paràmetres: 

 

En aquest cas sintètic (2), al no considerar la fragmentació dels blocs, només es 
calibrarà un conjunt de paràmetres: (Rn, Rt). Per poder optimitzar el temps computacional 
del bucle de simulacions del codi, i conseqüentment, evitar de realitzar simulacions poc 
útils en el nostre cas, s’ha definit els següents rangs de paràmetres amb el seu respectiu 
nombre d’intervals (n). Es defineix també el nombre de casos estadístics (Nº). Aquests 
valors estan resumits en la taula 5.3. 

Taula 5.3. Resum dels valors principals que defineixen el rang de paràmetres utilitzat. 

Paràmetres Rang de valors 

Rn 
min 0.45 

max 0.85 

Rt 
min 0.50 

max 0.90 

n 25 

Nº 5 

   

 Resultats i identificació dels millors conjunts de paràmetres: 

 

Un cop s’acaba el càlcul de calibratge, és a dir quan el codi de calibratge realitza 
tot el bucle de simulacions i aplica en cada simulació de cada conjunt de paràmetres els 
diferents criteris de calibratge (centre de masses i polígon), s’obtenen els resultats 
numèrics i gràfics (Figura 5.15).  
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En aquesta figura es mostra els resultats obtinguts segons els dos criteris de 
calibratge considerats. El millor resultat és aquell que dona un error mínim segons el 
criteri preestablert. El conjunt de paràmetres que fa que l’error sigui mínim, és el que es 
considera com a òptim. El conjunt de paràmetres objectiu, és a dir del despreniment 
artificial, s’ha dibuixat amb un punt de diamant de color verd. Els punts de color blau 
representen els tres millors conjunts de paràmetres simulats. Cada gràfica mostra els 
resultats obtinguts segons un criteri de calibratge en concret. A continuació es detallen 
els resultats obtinguts pels dos criteris utilitzats.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del centre de masses: 

   

 Mitjançant el criteri de calibratge del centre de masses, s’ha obtingut 
numèricament els tres millors conjunts de paràmetres ordenats del millor al pitjor (punts 
blaus de la Figura 5.15).  

4. Rn = 0.5928    ; Rt = 0.8714 
5. Rn = 0.4785    ; Rt = 0.9000 
6. Rn = 0.7357    ;      Rt = 0.8142 

 L’error entre el centre de masses objectiu i el centre de masses simulats pels tres 
millors conjunts de paràmetres són de 2.172 m, 2.932 m i 3.975 m respectivament.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del polígon: 

 

 Mitjançant el criteri de calibratge del polígon, s’ha obtingut que els tres millors 
conjunts de paràmetres (punts blaus de la Figura 5.15) ordenats del millor al pitjor són 
els següents; 

4. Rn = 0.7642     ;      Rt = 0.8428 
5. Rn = 0.7928     ;      Rt = 0.8428 
6. Rn = 0.8500     ;      Rt = 0.8428 

El percentatge blocs que s’aturen fora del polígon de control segons el criteri 
emprat pels tres millors conjunts de paràmetres són de 6.4%, 6.5% i 6.7%.  

En aquest cas el millor conjunt de paràmetres (Rn = 0.7642, Rt = 0.8428) s’ha trobat 
amb el criteri del polígon (Figura 5.16).  
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Figura 5.15. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. El punt verd amb forma de diamant és el conjunt de paràmetres objectiu 
(despreniment artificial). Els punts blaus són els resultats dels tres millors resultats segons 
cadascun del criteri considerat (criteri del centre de masses i criteri del polígon). 
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Figura 5.16. Visualització 2D de les parades de blocs sense considerar fragmentació (esquerra) i visualització 3D del vessant sintètic (2) amb les 
parades dels blocs del despreniment simulades, el seu respectiu centre de masses i el polígon de control (cas sense considerar fragmentació) del 
que s’ha considerat el millor conjunt de paràmetres. 
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5.4. Discussió i limitacions de la metodologia 
 

La metodologia desenvolupada s’ha aplicat en dos casos sintètics en els quals es 
coneixia els valors dels conjunts de paràmetres que donen les parades dels blocs d’un 
cert despreniment artificial. El fet de saber quins són els valors dels paràmetres que 
donen lloc a un cert despreniment, permet comprovar i validar la metodologia de 
calibratge desenvolupada. Amb l’ús de la metodologia s’ha identificat de dos a quatre 
paràmetres per poder calibrar el model RockGIS. 

En el cas on no es considera la fragmentació dels blocs (cas sintètic (1) sense 
considerar la fragmentació dels blocs i cas sintètic (2)), s’identifica els  dos paràmetres de 
restitució (Rn, Rt). Aquests paràmetres es poden determinar mitjançant el criteri del 
centre de masses i el criteri del polígon. Depenent del tipus de despreniment que 
s’estudia, el criteri del centre de masses pot ser més efectiu que el del polígon i viceversa.  
El més important és que ambdós criteris donen uns resultats similars. Es important que 
ambdós criteris s’utilitzin simultàniament per poder comparar els resultats i treure una 
conclusió més acurada.   

En el cas on es considera la fragmentació dels blocs (cas sintètic (1) considerant la 
fragmentació dels blocs), s’identifica quatre paràmetres; els paràmetres de restitució (Rn, 
Rt) i els paràmetres que permeten obtenir les corbes RBSD (p, b).  Els paràmetres p i b es 
poden determinar mitjançant el criteri de la prova del khi quadrat (𝜒 ) que relaciona la 
freqüència amb la distancia d’abast dels blocs o amb la el volum dels fragments dels blocs. 
Ambdós criteris donen resultats similars.  

 Tot i que en els casos sintètics s’ha obtingut uns bons resultats, els criteris 
presenten algunes limitacions. En el següents punts es detalla els punts positius i les 
limitacions dels criteris del centre de masses, del polígon i de les proves 𝜒 .  

 

 Criteri del centre de masses: 
 

El criteri del centre de masses és un criteri robust i fàcil d’implementar. Per poder-
lo utilitzar només cal conèixer el centre de masses del despreniment que es vol estudiar.  

Una de les limitacions més important d’aquest criteri és que en ocasions, 
despreniments totalment diferents poden tenir el mateix centre de masses o similar però 
extensions diferents. Fent que ambdós casos es considerin com a òptims. 

 

 Criteri del polígon: 

 

El criteri del polígon permet tenir un major control de la morfologia del 
despreniment. Permet controlar les parades dels blocs dins d’un polígon que delimita el 
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dipòsit del despreniment.  El criteri permet aplicar-se d’altres maneres, com per exemple 
utilitzar varis polígon de control tan per despreniments on les aturades dels blocs queden 
repartides en varies zones o bé subdividir en diverses zones un dipòsit de blocs on els 
blocs s’acumulen un una mateixa extensió per permetre un millor control.  

És un criteri difícil d’implementar que necessita l’ús d’un altre programa (QGIS). 
Es necessari executar el programa en “batch” per a que s’executi la funció del comptatge 
dels blocs aturats dins d’un polígon. El codi que implementa el criteri del polígon no es 
molt robust ja que el programa QGIS col·lapsa a partir d’un cert nombre d’iteracions. El 
codi QGIS permet executar aproximadament fins a 31250 simulacions seguides. Una altra 
limitació del criteri és que cal dibuixar amb un bon criteri el polígon de control ja que pot 
passar que varies parades de blocs de varis conjunts de paràmetres s’aturen íntegrament 
dins del mateix polígon.   

 

 Criteris de la prova 𝜒   

 

Tant pel criteri de la prova 𝜒  (freqüència – distancia) com pel criteri de la prova 
𝜒   (freqüència – volum dels fragments), ambdós criteris permeten trobar els paràmetres 
p i b que permeten ajustar el millor possible les corbes RBSD.  

Una de les limitacions principals és que es necessita una RBSD ben definida. En un 
cas sintètic la RBSD es pot obtenir de forma senzilla, però en la realitat la obtenció 
d’aquesta distribució és complicada. D’altra banda en els anàlisis de casos reals en 
ocasions, no es disposa de la informació suficient per poder aplicar el criteri de calibratge 
de la prova (freqüència – distancia) ja que no es coneix la posició de cada bloc aturat.    

A part de les limitacions que presenten cada un dels criteris, una limitació global 
de la metodologia desenvolupada és que poden existir diverses solucions per un mateix 
problema. Existeixen doncs diversos conjunts de paràmetres que poden donar un mateix 
resultat. Aquest problema s’observa més sovint quan es considera la fragmentació dels 
blocs. Es per aquest motiu que es compara els resultats dels criteris obtinguts entre ells 
per poder seleccionar el conjunt de paràmetres que es cregui òptim. Si s’identifiquen que 
dos conjunts de paràmetres ((Rn, Rt) i (p, b)) calibren el model, cal analitzar els dos 
resultats i descarta el que sigui menys lògics en funció de la realitat del despreniment.  

Per poder evitar el problema de l’existència de múltiples solucions que presenta 
aquesta metodologia seria interessant realitzar un càlcul tensorial amb més paràmetres 
simultanis i combinant els criteris de calibració en un d’unificat. D’aquesta manera es 
podria reduir el marge d’incertesa i determinar regions òptimes de manera més acurada. 
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 Capítol 6 
  
 

Aplicació a un cas real 
 

6.1.   Introducció 
  

 El principal objectiu d’aquest capítol és aplicar la metodologia desenvolupada en 
un cas real per identificar els conjunts de paràmetres òptims que permetin ajusta el millor 
possible les prediccions del model RockGIS respecte a les mesures de camp d’un 
despreniment real estudiat. Per realitzar aquest anàlisis s’ha escollit el despreniment de 
Vilanova de Banat ja que es disposa d’una informació suficientment detallada i de qualitat 
per poder utilitzar la metodologia desenvolupa.  

 

6.2.   Cas d’estudi: Despreniment de Vilanova de Banat 
 

La metodologia desenvolupada s’ha aplicat en un despreniment que va succeir el 
novembre de 2011, en un massís de calcàries de la Serra del Cadí, a prop de Vilanova de 
Banat. Estudis recents d’aquest esdeveniment (Ruiz-Carulla et al. 2015) han estimat una 
massa mobilitzada de 10 000 m3. L’àrea font presenta unes dimensions de 40 metres 
d’altura i un espessor de 14 metres en forma de falca. Aquesta massa es va fragmenta 
significativament durant la seva propagació generant una cobertura de blocs (Young 
Debris Cover, YDC) amb una àrea de 30 000 m2 estesa entre les altituds de 1950 metres i 
2138 metres, amb una llargada i una altura màxima de 260  metres i de 115 metres 
respectivament. S’han mesurat els blocs més grans (Large Scattered Blocks, LSB) superant 
en la majoria de casos la distància màxima del blocs de la YDC. L’abast màxim dels LSB és 
de 740 metres. Per poder obtenir la RBSD d’aquest esdeveniment, s’ha mesurat un total 
de  1524 blocs dividits en varies zones de la YDC. A partir d’aquest mostreig s’ha 
extrapolat aquestes zones de blocs a la totalitat del despreniment estimant un total de 
60920 blocs (Ruiz-Carulla et al. 2015). En el mateix treball, la IBSD (Figura 6.3) s’ha 
obtingut mitjançant una xarxa discreta de fractures generades a partir d’un model digital 
de la superfície anterior a la ruptura, obtingut mitjançant la utilització de fotogrametria 
digital.     

El dipòsit generat durant l’esdeveniment del novembre de 2011 s’ha representat 
en un mapa (Figura 6.1 i Figura 6.2). En aquest mapa s’inclou la localització dels elements 
que s’han descrit més amunt; LSB, YDC i l’àrea font. En la Figura 6.3 es mostra la RBSD i 
la IBSD del despreniment de Vilanova de Banat.  
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Figura 6.1. Mapa mostrant la YDC, la LBS i l’àrea font del despreniment de Vilanova de 
Banat. 
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Figura 6.2. Visualització en 3D del vessant de Vilanova de Banat (esquerra) i visualització 3D del despreniment amb la YDC, el LSB i el centre de 
masses (dreta).                           
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Figura 6.3. Rock Block Size Distribution (RBSD) del despreniment de Vilanova de Banat i 
Insitu Block Size Distribution (IBSD) mesurades a camp (Ruiz Carulla et al. 2015).   

 

6.3.   Aplicació de la metodologia  
  

 En aquest apartat s’explica com s’ha aplicat la metodologia desenvolupada al 
despreniment de Vilanova de Banat amb la finalitat d’obtenir els conjunts de paràmetres 
òptims que permeten calibrar el model RockGIS.   

 

6.3.1.   Dades de camp del despreniment 
 

 Un dels aspectes fonamentals per poder dur a terme un calibratge del model 
RockGIS mitjançant aquesta metodologia és disposar d’un bon inventari de camp. Sense 
aquesta informació, no es pot aplicar la metodologia desenvolupada. Aquests inventaris 
s’han de realitzar amb el major detall possible, ja que els resultats del calibratge depenen 
en gran part de la qualitat d’aquestes dades. Per poder ajustar els paràmetres del model 
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de propagació dels blocs, s’ha utilitzat les dades obtingudes per Ruiz-Carulla et al. (2015).
   

 Per executar el codi de calibratge es necessita disposar de les següents dades de 
camp:  

- IBSD del despreniment. 
- Centre de masses del despreniment. 
- Delimitació de la YDC.  
- Posicions dels LSB. 
- RBSD del despreniment. 

 

A part de disposar d’aquestes dades de camp, és d’especial importància disposar 
d’un bon model digital d’elevacions (MDE). En aquest estudi s’ha utilitzat un model digital 
d’elevacions amb una resolució de malla de 1 metre, generat a partir d’un núvol de punts, 
obtingut amb làser escàner aeri per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
l’any 2009.  

 A nivell computacional es necessita disposar d’una terminal amb un sistema 
operatiu Linux i que disposi dels programes RockGIS, QGIS i del codi de calibratge que 
implementa la metodologia desenvolupada en Python. És preferible que es disposi com 
a mínim d’una terminal de 4 CPUs amb 5 GB de memòria RAM per poder optimitzar el 
temps de càlcul.  

Un cop es disposa d’aquesta informació cal tractar aquestes dades per poder 
aplicar la metodologia.  

 

6.3.2.   Preparació de les dades per aplicar la metodologia 
 

 Abans d’executar el codi que implementa la metodologia desenvolupada, cal 
preparar els arxius necessaris per a que el codi pugui utilitzar-los durant la seva execució.  

En un primer instant, cal preparar els arxius que interactuen directament amb el 
programa RockGIS. Aquests arxius són principalment els arxius del model digital 
d’elevacions (MDE), l’arxiu que conté els paràmetres del model (Param.txt) i l’arxiu que 
conté les dades de l’àrea font del despreniment  (Source.txt).   

Seguidament es prepara i es calcula els valors que interactuen amb el codi de 
calibratge i en concret amb els criteris de calibratge (centre de masses, polígon i proves 
khi quadrat). Per utilitzar el criteri del centre de masses es necessari calcular el centre de 
masses del despreniment. El criteri del polígon utilitza un polígon de control en format 
shapefile (.shp). Per aplicar el criteri de la prova khi-quadrat, en aquest anàlisis no es pot 
aplicar els dos casos ja que només es disposa dels volums dels fragments proporcionats 
per la RBSD. Per tant,  només s’aplica el criteri de calibratge Khi quadrat que utilitza els 
volums dels fragments dels blocs.   
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 Preparació dels arxius del model digital d’elevacions 

 

Per a que el model RockGIS pugui saber en quin model digital d’elevacions ha de 
realitzar el càlcul cal introduït aquest model en el directori “../Calculs/Dades”, i anomenar 
la carpeta amb el model de la zona que es vulgui estudiar. En aquest cas s’ha introduït 
una carpeta amb el nom “cadi”, on hi figura el MDE que representa la topografia del 
despreniment de Vilanova de Banat.  

 

 Preparació dels arxius Param.txt i Source.txt 

 

 Aquest arxius són primordials ja que passen la informació de base per a que el 
model RockGIS pugui realitzar els càlculs i, conseqüentment, per poder obtenir els 
resultats (stoppages.csv, output.csv, etc.). L’arxiu param.txt, és l’arxiu que recull tots els 
paràmetres d’entrada del model RockGIS i el que permet seleccionar quin model de 
terreny del directori del programa “../Calculs/Data” es vol utilitzar per realitzar la 
simulació.  

 L’arxiu param.txt, conté els paràmetres d’entrada que defineixen el problema. Els 
paràmetres més rellevants són els paràmetres de restitució (Rn, Rt) i els paràmetres de la 
llei potencial (p, b). Aquests paràmetres conjuntament amb la seed del model, són els 
que s’aniran variant en el bucle de simulacions del codi de calibratge. Per tant no cal 
introduir ningun valor específic per aquests paràmetres ja que és el propi codi de 
calibratge mitjançant els diferents criteris que els anirà modificant per obtenir el millor 
conjunt de paràmetres un cop finalitzi el càlcul. Els paràmetres que sí que cal modificar 
manualment, són els següents: l’angle d’obertura del con, l’angle límit i la energia límit 
de ruptura (taula 6.1).  

 D’altra banda l’arxiu sources.txt defineix la posició dels punts de sortida dels blocs 
(X,Y,Z), les seves velocitats de sortida en les tres direccions (Vx,Vy,Vz), el nombre de blocs 
de sortida i els seus respectius volums (IBSD).  En la taula 6.2  es mostra els valors que cal 
modificar. 

En la taula 6.1 i 6.2 es resumeixen els paràmetres i valors principals que cal introduir abans 
d’iniciar el càlcul. 

Taula 6.1. Resum dels paràmetres d’entrada que s’han introduït per definir el càlcul.   

Paràmetre  Valor Unitat Fitxer 

Elim 7200 [ kJ ] param.txt 

Cone 𝜃 55.0 [ ° ] param.txt 

LimitAngle 2.0 [ ° ] param.txt 
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Taula 6.2. Resum dels valors d’entrada principals del programa RockGIS.   

Dada Valor Descripció Fitxer 

X 381084.84 coordenades UTM source.txt 

Y 4682186.66 coordenades UTM source.txt 

Z 2310.24 coordenades UTM source.txt 

Vx 0.0 m/s source.txt 

Vy 1.0 m/s source.txt 

Vz 0.0 m/s source.txt 

IBSD Volum de cada bloc m3 source.txt 

 

 Càlcul del centre de masses 

 

En aquests cas, el centre de masses s’ha calculat mitjançant les equacions (8) i (9) 
utilitzant les dades dels  estudis de Ruiz-Carulla et al (2015). Els valors del centre de 
masses (Xcm i Ycm) del  despreniment de Vilanova de Banat es mostren en la taula 6.3. Els 
valors del centre de masses s’han d’introduir en el codi de calibratge en la part on 
s’implementa aquest criteri. El criteri farà els seus càlculs en base a aquests valors, com 
menys diferencia hi hagi entre el centre de masses del despreniment i el simulat, més 
òptim serà el conjunt de paràmetres que ha permès obtenir aquest centre de masses 
calculat.   

Taula 6.3. Valors del centre de masses del despreniment de Vilanova de Banat que cal 
introduir per aplicar el criteri de calibratge del centre de masses.   

Dada Valor Descripció 

Xcm 381033.23 Coordenada ETRS89  UTM 31N en metres 

Ycm 4682442.76 Coordenada ETRS89  UTM 31N en metres 

 

 Preparació dels arxius shapefile 

 

 Pel cas del criteri del polígon, es necessari dibuixar un polígon de control que 
posteriorment permetrà realitzar l’anàlisi de calibratge. El polígon s’ha cerat de forma 
automàtica en un primer instant, utilitzant una funció del tipus “convex hull” d’un 
programa GIS, de tal manera que englobi totes les parades de blocs del despreniment 
estudiat (YDC + LBS) i seguidament s’ha ajustat alguna part manualment (Figura 6.6).  
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Al ser un dipòsit regular, un sol polígon de control permet englobar tot el dipòsit. 
Tot i això, en aquest cas real, la dimensió d’aquest polígon és molt gran i no permet que 
el criteri del polígon pugui realitzar una bona aproximació. La majoria dels blocs obtinguts 
amb la majoria dels conjunts de paràmetres s’aturen dins del polígon de control. Aquest 
fet provoca que el criteri del polígon de control no representi correctament la realitat del 
cas estudiat si s’utilitza un sol polígon. Per poder millorar aquest aspecte s’ha afegit un 
polígon de més que engloba el 90% dels blocs del despreniment (Figura 6.7). Per a que 
un conjunt de paràmetres es consideri òptim cal que un mínim de blocs quedin fora dels 
polígons però al mateix temps s’ha imposat que es respecti que el 90% dels blocs s’aturin 
dins d’un polígon (polígon blau a la Figura 6.6). D’aquesta manera imposem que els blocs 
simulats no es quedin concentrats en una zona sinó que es reparteixin de forma similar a 
la del despreniment real.  

Cal recordar que és important que els polígons tinguin el mateix identificador en 
la seva taula d’atributs i que han d’estar creats amb el mateix sistema de referencia 
espacial i projecció cartogràfica (CRS, Coordinate Reference System) que el de la 
topografia (MDE) del projecte, i conseqüentment, el mateix de les parades dels blocs 
obtinguts amb el model RockGIS, en aquest cas s’utilitza CRS: ETRS89/UTM 31 N i EPSG: 
25831. 

 

 Dades necessàries per utilitzat el criteri de la prova khi quadrat 

 

 Per poder aplicar el criteri de la prova khi quadrat 𝜒 , cal introduir la IBSD del 
despreniment estudiat (freqüència i volums) en la secció del codi de calibratge que 
implementa aquest criteri.  

 

 Paràmetres i variables   

 

 Per poder variar el conjunt de paràmetres (Rn, Rt), (p, b) i la variable seed en el 
bucle de simulacions, cal calcular els vectors que contenen tots els conjunts de 
paràmetres i de variables. Per fer-ho, en el codi de calibratge cal introduir el valor màxim 
i mínim de cada paràmetre o variable i el nombre d’intervals (n) que es desitja. Per poder 
saber quins valors de Rn(min), Rn(max), Rt(min), Rt(max), p(min) i b(max) s’han de introduir en el codi, 
s’ha realitzat proves de simulació orientatives per determinar en quins rangs de valors es 
troba la solució del problema. D’aquesta manera s’evita de fer simulacions innecessàries 
i es pot estalviar temps computacional. Una altra variable que cal introduir, és el nombre 
de casos estadístic (Nº) que es vol realitzar per poder assegurar la variabilitat dels 
resultats.  
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 Modelació de les trajectòries dels blocs (RockGIS) 

 

Per a que el model pugui representar correctament el despreniment de Vilanova de 
Banat cal activar l’algoritme que implementa el model de fragmentació. Per fer-ho 
s’activa el model de fragmentació en l’arxiu “Rock.cpp” i es compila de nou el programa 
RockGIS per a que quan s’executi en el bucle de simulacions del codi de calibratge els 
càlculs es facin considerant la fragmentació dels blocs.  
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Figura 6.6. Mapa mostrant el polígon de control i el centre de masses del despreniment 
per poder aplicar els criteris de calibratge. 
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Figura 6.7. Mapa mostrant el polígon que engloba el 100% dels blocs i el polígon que 
engloba el 90% dels blocs. A més a més, es mostra el centre de masses del despreniment 
per poder aplicar els criteris de calibratge. 
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6.3.3.   Identificació de paràmetres 
 

Per realitzar el calibratge del despreniment considerant la fragmentació, en un 
primer instant es configura les dades d’entrada en el codi que implementa la 
metodologia: centre de masses, polígon, RBSD (apartat 6.3.2) i seguidament els rangs de 
paràmetres.  

  

 Definició del rang de paràmetres: 

 

En aquest cas, al considerar la fragmentació dels blocs, es calibrarà un conjunt de 
paràmetres: (Rn, Rt) i (p, b). Per poder optimitzar el temps computacional del bucle de 
simulacions del codi, i conseqüentment, per evitar de realitzar simulacions poc útils en el 
nostre cas, s’ha definit els següents rangs de paràmetres amb el seu respectiu nombre 
d’intervals (n) i el nombre de casos estadístics (Nº).  

Taula 6.4. Resum dels valors principals que defineixen el rang de paràmetres utilitzat.   

Paràmetres Rang de valors 

Rn 
min 0.5 

max 0.9 

Rt 
min 0.5 

max 0.9 

p 
min 0.5 

max 0.9 

b 
min 0.3 

max 0.7 

n 25 

Nº 2 

 

Amb aquests valors el codi pot definir els vectors de paràmetres que recorrerà el 
bucle de simulacions del model RockGIS. De la mateixa manera que en el cas anterior, el 
vector de les variables seed  de  nn · Nº posicions es crea de forma aleatòria.  
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 Resultats i identificació dels millors conjunts de paràmetres: 

 

Un cop s’acaba el càlcul de calibratge, és a dir quan el codi de calibratge realitza 
tot el bucle de simulacions i aplica en cada simulació de cada un dels conjunts de 
paràmetres els diferents criteris de calibratge (centre de masses, polígon, i del criteri de 
la prova khi quadrat (freqüència - volum), s’obté els resultats numèrics i gràfics (figures 
6.9, 6.10 i 6.11).  

En les figures es mostra els resultats obtinguts segons els tres criteris de calibratge 
considerats. Els millors resultats són aquells que donen un error mínim segons el criteri 
preestablert. El conjunt de paràmetres que fa que l’error sigui mínim, és el que es 
considera com a òptim. A continuació es detallen els resultats obtinguts pels quatre 
criteris utilitzats.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del centre de masses: 

 Mitjançant el criteri de calibratge del centre de masses, s’ha obtingut que els tres 
millors conjunts de paràmetres(Figura 6.9) ordenats del millor al pitjor són els següents; 

1. Rn = 0.8143    ;     Rt = 0.7857 
2. Rn = 0.9000    ;     Rt = 0.7000 
3. Rn = 0.9000    ;     Rt = 0.7285 

 L’error entre el centre de masses objectiu i el centre de masses simulats pels tres 
millors conjunts de paràmetres són de 1.02 m, 2.886 m i 9.992 m respectivament.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del polígon: 

 Mitjançant el criteri de calibratge del polígon, s’ha obtingut que els tres millors 
conjunts de paràmetres(Figura 6.10) ordenats del millor al pitjor són els següents; 

1. Rn = 0.8714    ;    Rt = 0.7571 
2. Rn = 0.7000    ;    Rt = 0.8428 
3. Rn = 0.8714    ;    Rt = 0.7855 

El percentatge blocs que s’aturen fora del polígon de control segons el criteri 
emprat pels tres millors conjunts de paràmetres són de 0.11%, 0.21% i 0.22%. 

En aquest cap el millor conjunt de paràmetres de restitució s’ha trobat amb el 
criteri del centre de masses (Figura 6.9).  
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 Resultats obtinguts segons el criteri de la prova khi quadrat (freqüència - 
volums): 

 Mitjançant el criteri de calibratge de la prova khi quadrat, s’ha obtingut que els 
tres millors conjunts de paràmetres (Figura 6.11) ordenats del millor al pitjor són els 
següents; 

1. p = 0.7857    ;    b = 0.6142 
2. p = 0.8142    ;    b = 0.5857 
3. p = 0.7857    ;    b = 0.5857 

Els valors dels 𝜒 segons el criteri emprat pels tres millors conjunts de paràmetres 
són de 0.013, 0.014 i 0.015.  

Amb aquests paràmetres s’ha obtingut una corba RBSD que s’ajusta 
significativament bé amb la corba RBSD del despreniment de Vilanova de Banat (Figura 
6.8). Les aturades dels blocs, el centre de masses i les trajectòries simulades amb els 
conjunts de paràmetres òptims es mostren en les figures 6.12, 6.13, 6.14 i 6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. RBSD obtingut amb els millors conjunts de paràmetres en comparació amb 
l’obtingut amb el RBSD de camp (Field RBSD). La IBSD es la que s’ha obtingut a camp per 
Ruiz-Carulla et al. 2015 i la que s’ha utilitzat per executar les simulacions.   
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Figura 6.9. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. Els punts blaus són els tres millors resultats segons el criteri considerat 
(criteri del centre de masses).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. Els punts blaus són els tres millors resultats segons el criteri considerat 
(criteri del polígon).   
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Figura 6.11. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. Els punts blaus són els tres millors resultats segons el criteri considerat 
(criteri prova khi quadrat: freqüència -  volum).   
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Figura 6.12. Visualització en planta de les aturades dels blocs en funció dels seus volums 
respectius obtingudes amb els millors conjunts de paràmetres.  
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Figura 6.13. Visualització en planta de la localització del centre de masses simulat i el 
centre de masses calculat a partir de les dades obtingudes en els estudis de Ruiz-Carulla 
et al. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Visualització 3D frontal de les trajectòries dels blocs obtingudes amb els 
millors conjunts de paràmetres (velocitat dels blocs en m/s). 

Velocitat [m/s] 
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Figura 6.15. Visualització 3D prismàtica de les trajectòries dels blocs obtingudes amb els 
millors conjunts de paràmetres (velocitat dels blocs en m/s). 

 

6.4.   Discussió dels resultats  
 

La metodologia desenvolupada s’ha aplicat en un cas real, concretament  el 
despreniment de Vilanova de Banat, amb l’objectiu de determinar els conjunts de 
paràmetres òptims que permeten calibrar el model RockGIS.    

Per realitzar el calibratge del model s’ha identificat quatre paràmetres; els 
paràmetres de restitució (Rn, Rt) i els paràmetres que permeten ajustar la llei potencia a 
la corba RBSD del despreniment (p, b).  Aquest paràmetres s’han obtingut mitjançant el 
codi de calibratge que implementa la metodologia desenvolupada. En aquest cas s’ha 
utilitzat els criteris del centre de massa, el criteri del polígon i el criteri de la prova khi 
quadrat (𝜒 ) que relaciona la freqüència amb el volum dels fragments. La obtenció dels 
conjunts de paràmetres han permès calibrar el model del despreniment.   

Es important mencionar, que tot i que els valors dels paràmetres obtinguts en 
aquest estudi, han permès calibrar el model RockGIS, existeixen d’altres conjunts de 
paràmetres que permeten calibrar el model en qüestió.  

Executant el codi de calibratge considerant els mateixos valors utilitzats en 
l’apartat anterior però canviant la energia límit de ruptura i els paràmetres d’entrada tal 
i com es mostra en la taula 6.5, s’obtenen els resultats numèrics i gràfics (Figura 6.15) que 

Velocitat [m/s] 
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es presenten a continuació. En aquest cas només s’ha aplicat el criteri del centre de 
masses i el criteri de la prova khi quadrat (freqüència – volum). No s’ha considerat el 
criteri del polígon perquè s’ha volgut realitzar un càlcul amb n=50 i Nº= 5. Tal i com s’ha 
explicat anteriorment per problemes d’estabilitat del programa QGIS, com a màxim es 
pot realitzar càlculs de n=25 i Nº=2.   

Taula 6.5. Resum dels valors principals que defineixen el rang de paràmetres utilitzat.  

Paràmetres Rang de valors 

Rn 
min 0.2 

max 0.3 

Rt 
min 0.6 

max 0.8 

p 
min 0.03 

max 0.07 

b 
min 0.67 

max 1 

n 50 

Nº 5 

 

 Resultats obtinguts segons el criteri del centre de masses: 

 Mitjançant el criteri de calibratge del centre de masses, s’ha obtingut que els tres 
millors conjunts de paràmetres (Figura 6.17) ordenats del millor al pitjor són els següents; 

      

1. Rn = 0.2938    ;     Rt = 0.7715 
2. Rn = 0.2591    ;     Rt = 0.7919 
3. Rn = 0.2877   ;     Rt = 0.7756 

 

 L’error entre el centre de masses objectiu i el centre de masses simulats pels tres 
millors conjunts de paràmetres són de 0.922 m, 1.021 m i 1.651 m respectivament.  

 

 Resultats obtinguts segons el criteri de la prova khi quadrat (freqüència - 
volums): 

 Mitjançant el criteri de calibratge de la prova khi quadrat, s’ha obtingut que els 
tres millors conjunts de paràmetres (Figura 6.16) ordenats del millor al pitjor són els 
següents; 
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1. p = 0.0431    ;    b = 0.9838 
2. p = 0.0520    ;    b = 0.9777 
3. p = 0.0512    ;    b = 0.9777 

Els valors dels 𝜒 segons el criteri emprat pels tres millors conjunts de paràmetres 
són de 0.017, 0.021 i 0.022. 

Amb aquests paràmetres s’ha obtingut una corba RBSD que s’ajusta 
significativament bé amb la corba RBSD del despreniment de Vilanova de Banat (Figura 
6.16). Les aturades dels blocs i el centre de masses amb els conjunts de paràmetres 
òptims es mostren en les figures 6.17, 6.18 i 6.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16. RBSD obtingut amb els millors conjunts de paràmetres en comparació amb 
l’obtingut amb el RBSD de camp (Field RBSD). La IBSD es la que s’ha obtingut a camp per 
Ruiz-Carulla et al. i la que s’ha utilitzat per executar les simulacions.   
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Figura 6.17. Resultats gràfics obtinguts mitjançant el codi que implementa la metodologia 
de calibratge. Els punts blaus són els tres millors resultats segons el criteri considerat 
(criteri del centre de masses i prova khi quadrat: freqüència -  volum).  
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Figura 6.18. Visualització en planta de la localització del centre de masses simulat i el 
centre de masses calculat a partir de les dades obtingudes en els estudis de Ruiz-Carulla 
et al. (2015). 
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Figura 6.19. Visualització en planta de les parades dels blocs obtingudes amb els millors 
conjunts de paràmetres. S’observa una fragmentació massa important que no representa 
correctament la realitat del despreniment.   
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 Per tant, tot i que existeixen varis conjunts de paràmetres que permeten ajustar 
el model RockGIS,  cal discernir quins dels conjunts  de paràmetres que ajusten el model 
tenen més sentit físic segons el despreniment que s’estudia. És a dir que pot succeir que 
hi hagi paràmetres lògics i il·lògics que  acaben donant bons resultats. En aquests casos, 
cal seleccionar quins dels dos conjunts de paràmetres representen millor les 
característiques que es donen realment en el cas estudiat. En aquest cas s’ha seleccionat 
l’ajust del apartat 6.3 com a correcte. L’ajust que s’ha explicat en aquest apartat es 
considera com il·lògic ja que no s’observa una fragmentació tan important en la realitat 
(Figura 6.19). 
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Capítol 7 
  
 

Conclusions i futures línies de recerca  
 

 

 En aquest darrer capítol es presenten en primer lloc, les conclusions finals de tot 
treball segons els objectius fixats a la introducció i que són: (1) definir una metodologia 
que permeti obtenir els conjunts de paràmetres d’entrada per poder calibrar el model 
RockGIS, essent un model de simulació 3-D de simulació de trajectòries de blocs 
incorporant la fragmentació. (2) Definir els criteris de les funcions objectius necessaris 
per minimitzar la diferencia entre els resultats del model i del sistema físic. (3) 
Desenvolupar un codi que implementi la metodologia desenvolupada de manera 
automatitzada i que proporcioni a l’usuari els resultats dels paràmetres d’entrada òptims. 
(4) Aplicar la metodologia desenvolupada en dos casos sintètics per tal de validar-lo i 
analitzar-lo. (5) Aplicar la metodologia desenvolupada en un cas real. Seguidament es 
presenta les futures línies de recerca, que poden millorar la metodologia desenvolupada 
i la qualitat dels resultats de la mateixa. 

 

7.1.   Conclusions finals del treball 
 

En base a l’estudi realitzat sobre l’estat de l’art de la fragmentació, de la seva 
implementació en models tridimensionals i de la dificultat de calibrar aquest tipus de 
models, s’ha desenvolupat una metodologia que permet realitzar el calibratge del model 
RockGIS. Aquest model simula la propagació dels blocs al llarg d’un vessant considerant 
una aproximació “lumped mass” en un espai tridimensional definit per un model digital 
d’elevacions i incorpora un mòdul que implementa el model de fragmentació de Ruiz 
Carulla et al. (2016). Els resultats que s’obtenen amb aquest model són molt sensibles als 
paràmetres i a les dades d’entrada que del model. Aquest estudi només es focalitza en 
l’obtenció dels paràmetres d’entrada principals del model i que són: els paràmetres de 
restitució (Rn, Rt) i els paràmetres que permeten definir el mòdul de la fragmentació (p i 
b).  

La metodologia desenvolupada consisteix en utilitzar uns criteris de calibratge que 
permeten ajustar els conjunts de paràmetres (Rn, Rt) i (p i b) de forma automatitzada i en 
funció de les dades de camp del despreniment estudiat. La metodologia utilitza els 
principis del “backanalyisis” o retro-anàlisis, on els paràmetres i les hipòtesis que 
defineixen un determinat problema es poden variar numèricament de tal manera que els 
resultats obtinguts d’aquests anàlisis s’ajustin el millor possible amb els valors mesurats. 
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Es defineix com a paràmetres òptims aquells paràmetres que fan que l’error entre els 
resultats obtinguts pel model numèric i les dades del sistema físic sigui mínim.  

Per minimitzar l’error existent entre els valors calculats i els mesurats, s’han definit 
diversos criteris de calibratge que permeten obtenir els millors conjunts de paràmetres 
per poder calibrar el model RockGIS. Aquests criteris de calibratge s’han anomenat 
“centre de masses”, “polígon” i “prova khi quadrat (𝜒 )”.   

Els criteris de calibratge anomenats “centre de masses” i “polígon” permeten obtenir 
els paràmetres de restitució Rn i Rt òptims . D’altra banda el criteri de la prova khi quadrat 
(𝜒 ) permet ajustar la fragmentació del model obtenint els millors paràmetres de la llei 
potencial p i b. 

 

- El criteri de calibratge del centre de masses consisteix en comparar el centre 
de masses dels blocs del dipòsit del despreniment amb el centre de masses 
dels blocs del dipòsit del despreniment simulat. 
 

- El criteri de calibratge del polígon consisteix en dibuixa un polígon mitjançant 
el programa QGIS, que pot englobar el YDC, el LSD o bé el conjunt dels dos i 
comptar el nombre de blocs que s’aturen dins de l’extensió del polígon. Un 
cop conegut el nombre de blocs que s’aturen dins del polígon, es pot calcular 
el percentatge dels blocs que estan dins i fora del polígon. Els paràmetres de 
restitució òptims segons aquest criteri, són aquells que facin que el 
percentatge de blocs que s’aturin fora del polígon sigui mínim.  
 

- El criteri de calibratge de la prova khi quadrat (𝜒 ) consisteix en utilitzar la 
prova 𝜒  (Dussauge et al. 2003) per obtenir el conjunt de paràmetres de la llei 
potencial p i b , que fa que la distribució de blocs generada pel programa 
RockGIS s’ajusti el millor possible a la RSBD observada en la zona d’estudi.  

 

La metodologia desenvolupada s’ha implementat en un codi programat 
mitjançant el llenguatge de programació de codi obert Python. La estructura del codi ha 
estat pensada per poder introduir nous criteris de calibratge o sofisticar els existents. El 
codi permet cridar i interaccionar amb el programa RockGIS de tal manera que es pugui 
realitzar un bucle de simulacions, que de forma automatitzada executi el model RockGIS 
per a cada un dels conjunts de paràmetres definits abans d’executar el codi de calibratge. 
A mesura que s’obtenen els resultats de cada una de les simulacions executades amb el 
programa RockGIS, s’aplica a cada resultat cadascun dels criteris de calibratge (centre de 
masses, polígon i prova khi quadrat (𝜒 )) per poder obtenir els millors conjunts de 
paràmetres que permeten calibrar el model. Els resultats del calibratge per a cada un dels 
conjunts de paràmetres es presenten mitjançant una gràfica de corbes de nivell i per 
simplificar la lectura dels resultats, el codi mostra en pantalla els valors dels conjunts de 
paràmetres òptims.   
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Un cop implementat el codi de calibratge, la metodologia desenvolupada s’aplica 
en dos casos sintètics per tal de validar-ne la seva utilització en un cas real. De forma 
esquemàtica, els punts forts i negatius de la metodologia són els següents:  

 
- El criteri del centre de masses és un criteri robust i fàcil d’implementar, amb 

el qual s’ha pogut obtenir uns bons resultats. Tot i això, una de les limitacions 
més important d’aquest criteri és que en ocasions, algunes simulacions de 
despreniments obtingudes amb paràmetres totalment diferents poden tenir 
el mateix centre de masses o similar.  
 

- El criteri del polígon permet tenir un major control de la morfologia del dipòsit 
de blocs del despreniment. Permet controla les aturades dels blocs dins d’un 
polígon que delimita el dipòsit del despreniment estudiat.  El criteri permet 
aplicar-se de diverses maneres, com per exemple utilitzar varis polígon de 
control per despreniments on les aturades dels blocs queden repartides en 
varies zones (vessants amb canalitzacions) o bé subdividir en diversos polígons 
un dipòsit on els blocs es depositen en una mateixa extensió.  

Aquest criteri és difícil d’implementar ja que necessita cridar i executar un 
altre programa de Sistemes d’Informació Geogràfica (QGIS). Es necessari 
córrer el programa QGIS sense utilitzar la seva interfase gràfica i executar 
l’algoritme implementat en el mateix programa “PointsInPolygon.py”, que 
permet realitzar el comptatge dels blocs aturats dins d’un polígon.  Per fer-ho 
cal modificar el codi font del programa QGIS. El codi que implementa el criteri 
del polígon no és molt robust ja que el programa QGIS col·lapsa a partir d’un 
cert nombre d’iteracions. El codi QGIS permet executar aproximadament fins 
a un total de 31250 simulacions seguides. Una altra limitació del criteri és que 
cal dibuixar amb un bon criteri el polígon de control ja que pot passar que 
varies parades de blocs de varis conjunts de paràmetres s’aturen íntegrament 
dins del mateix polígon.   

- Tant pel criteri de la prova 𝜒  (freqüència – distancia d’abast) com pel criteri 
de la prova 𝜒   (freqüència – volum dels fragments), ambdós criteris 
permeten trobar els paràmetres p i b que defineixen la llei potencial i que 
permeten ajustar el millor possible les corbes de la Rock Block Size Distribution 
(RBSD).  

Una de les limitacions principals és que es necessita una RBSD ben definida. 
En un cas sintètic la RBSD es pot obtenir de forma senzilla, però en la realitat 
la obtenció d’aquesta distribució es complicada de definir.  

- A part de les limitacions que presenten cada un dels criteris, una limitació 
global de la metodologia desenvolupada és que poden existir varies solucions 
per un mateix problema. Existeixen doncs varis conjunts de paràmetres que 
poden donar un mateix resultat. Aquest problema s’observa més sovint quan 
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es considera la fragmentació dels blocs. Es per aquest motiu que es compara 
els resultats dels criteris obtinguts entre ells per poder seleccionar el conjunt 
de paràmetres que es cregui òptim en funció de si representa o no la realitat 
del despreniment estudiat. Els resultats de la metodologia depenen de la 
fiabilitat del model de simulació de les trajectòries dels blocs, en aquest cas 
del model RockGIS. A més a més, la metodologia esta condicionada per les 
dades de camp i per la resolució del Model Digital d’Elevacions o MDE.  
 

De l’aplicació del cas real d’un important despreniment rocós que va ocórrer al 
2011 a Vilanova de Banat a la Serra del Cadí (Espanya), es conclou que la metodologia ha 
permès obtenir els conjunts de paràmetres que permeten calibrar el model RockGIS. 
S’han identificat els paràmetres de restitució (Rn, Rt) i els que defineixen paràmetres de 
la llei potencial (p i b) i, conseqüentment, la fragmentació. El cas estudiat presenta una 
morfologia relativament senzilla en comparació amb d’altres despreniments rocosos fent 
que el calibratge del model en qüestió sigui més senzilla. Tot i això, s’ha pogut constatar 
que alguns conjunts de paràmetres il·lògics en comparació amb el sistema físic real del 
despreniment estudiat podien arribar a calibrar el model RockGIS. Per aquest motiu es 
d’especial importància tenir un bon criteri i conèixer els mecanismes tan de propagació 
com de fragmentació del despreniment estudiat per poder discernir quins dels conjunts 
de paràmetres òptims obtinguts són lògics o il·lògics.   

    

7.2.   Propostes de línies de recerca   
  

 En una futura millora de la metodologia i del codi desenvolupat, podria ser 
interessant aprofundir en desenvolupar alguns criteris de calibratge que poguessin 
calibrar el nombre de blocs i volums que passen per una línia de referencia, que poguessin 
calibrar la dispersió lateral o que fossin capaços de calibrar l’histograma de l’abast dels 
blocs.  

Vist la dificultat de proposar una guia general per poder calibrar un model de 
caigudes de blocs degut a la gran dependència de la zona d’estudi i, conseqüentment, de 
la necessitat d’un criteri subjectiu de la persona que desitja calibrar el model, una línia 
interesant seria desenvolupar una metodologia per intentar disminuir aquesta 
subjectivitat per que el calibratge del model sigui més objectiu segons uns criteris en 
concret. Una manera interessant podria ser adimensionalitzar les variables que permeten 
calibrar els paràmetres.  

Es recomana implementar algoritmes d’optimització del tipus simplex o mètodes 
de gradient etc., per poder reduir el cost computacional i per poder minimitzar d’una 
manera més eficient l’error obtingut segons cadascun dels criteris desenvolupats. 

Un aspecte interessant seria estudiar la possibilitat d’utilitzar tensors per poder 
identificar els paràmetres vist la gran dependència que existeix entre ells. En aquesta línia 
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enlloc de realitzar un calibratge dels paràmetres en un espai de dos dimensions es podria 
fer en “n” dimensions amb més paràmetres a l’hora. Es recomana definir un sistema de 
ponderació per obtenir un criteri de calibració multi-criteri considerant, entre altres, els 
criteris que s’han descrit en aquesta tesina.  
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Annex 1. Arxius d’entrada programa RockGIS 
 

A continuació es mostren els arxius d’entrada del programa RockGIS. 

 

 Param.txt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source.txt:  
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Annex 2. Codi font de la metodologia desenvolupada  
 

A continuació es detalla el codi de la metodologia desenvolupada en aquest treball. El 
llenguatge de programació és Python en la seva versió 3.6. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

main.py 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Carrega llibreries necessaries  

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

import numpy as np 

import math 

from numpy import* 

import random  

import matplotlib.pyplot as plt 

import subprocess 

import shelve 

from ModParam import ModifyParameter 

from ModSeed import ModifySeed 

from Cog import cog 

from conoa import conoa 

import matplotlib.pyplot as plt 

import os 

from scipy import interpolate 

from scipy.stats import chisquare 

import pylab as plt 

from RGisUtils import * 

from datetime import time 

from datetime import datetime 

import time 

from matplotlib.contour import QuadContourSet 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Start time: 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

print "Start time" 

Start=datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 

print Start 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Target parameters 
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# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rn_obs=0.8 

Rt_obs=0.7 

Bv_obs=0.6 

Pv_obs=0.8  

KElimit=2000 

# Copy to obs - stoppages_obs 

COG_obs=[]  

xcog_obs,ycog_obs=cog("stoppages (test sint).csv") 

COG_obs+=[[xcog_obs,ycog_obs]] 

#5280.155591585763, 6271.956098381892 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Prepare the environment 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

import sys 

from qgis.core import * 

from PyQt4.QtGui import * 

app = QApplication([]) 

QgsApplication.setPrefixPath("/usr", True) 

QgsApplication.initQgis() 

# Prepare processing framework  

sys.path.append('/usr/share/qgis/python/plugins') # Folder where Processing is located 

from processing.core.Processing import Processing 

Processing.initialize() 

from processing.tools import * 

from PyQt4.QtCore import *  

from qgis.utils import iface 

#Definicio vectors i variables 

Xobjectiu=COG_obs[0][0] 

Yobjectiu=COG_obs[0][1] 

print "Xobjectiu" 

print Xobjectiu 

print "Yobjectiu" 

print Yobjectiu 

Nn=15 

Nt=15 

n=Nn*Nt 

#Calcul de les variables 

Num_Casos=1 

Num_Est_casos=np.linspace(1, Num_Casos, Num_Casos) 

print "Numero estadistic de casos" 
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print(Num_Casos) 

#Calcul de les variables 

#Rmax,Rmin,N etc... 

Rnmin=0.4 

Rnmax=0.9 

Rtmin=0.3 

Rtmax=0.8 

Pvmin=0.5 

Pvmax=0.9 

Bvmin=0.3 

Bvmax=0.7 

Rn=np.linspace(Rnmin, Rnmax, Nn) 

Rt=np.linspace(Rtmin, Rtmax, Nt) 

Pv=np.linspace(Pvmin, Pvmax, Nn) 

Bv=np.linspace(Bvmin, Bvmax, Nn) 

print Rn 

print len(Rn) 

print Bv 

print len(Bv) 

# variacio seed aleatoriament 

InitialSeed=5800 

FinalSeed=6800 

S=np.random.random_integers(InitialSeed, FinalSeed, n*Num_Casos) 

# poblant vector amb combinacions de variables 

Parametres_NT=[] 

Parametres_BP=[] 

for i in range(len(Rn)): 

 for j in range(len(Rt)):  

  #Actualitzar vector Parametres: 

  Parametres_NT+=[[Rn[i],Rt[j]]]       

for i in range(len(Pv)): 

 for j in range(len(Bv)):  

  #Actualitzar vector Parametres: 

  Parametres_BP+=[[Pv[i],Bv[j]]]  

print "Parametres Rn Rt" 

print Parametres_NT 

print "Parametres Pv Bv" 

print Parametres_BP 

# poblant Seed amb combinacions de variables 

Seed=[] 

for i in range(len(S)):  
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  #Actualitzar vector Parametres: 

  Seed+=[S[i]]    

print "Seed" 

print Seed 

#Bucle de simulacions 

COG=[] 

COGsum=[] 

COGi=[] 

G=[] 

Gnova=[] 

C=[] 

POL=[] 

P=[] 

RoMin=[] 

RoMax=[] 

FRAG=[] 

FRAGF=[] 

F=[] 

stats=[] 

G_Set=[] 

F_Set=[] 

Fgr=[] 

for i in range(len(Parametres_NT)): 

 COGi=[] 

 Fragi=[] 

 Fragif=[] 

 Counti=[] 

 for k in range(len(Num_Est_casos)):  

  #Inici 

  print "iteration=%i" %i 

  print "Execucio del codi per a Rn=%f i Rt=%f"%(Parametres_NT[i][0],Parametres_NT[i][1]) 

  print "Execucio del codi per a Pv=%f i bv=%f"%(Parametres_BP[i][0],Parametres_BP[i][1]) 

  print "Execucio del codi per a Seed=%i"%(Seed[i*Num_Casos+k]) 

  # Modificar la Seed de param.txt 

  print "Modificacio la Seed a param.txt" 

  ModifySeed('param.txt','InitialSeed',Seed[i*Num_Casos+k]) 

  # Modificar parametres de param.txt 

  print "Modificacio de parametres a param.txt" 

  ModifyParameter('param.txt','CoR_Normal',Parametres_NT[i][0]) 

  ModifyParameter('param.txt','CoR_Tangential',Parametres_NT[i][1]) 

  ModifyParameter('param.txt','PowerP',Parametres_BP[i][0]) 



Annexos 
 

 
 138 

  ModifyParameter('param.txt','PowerB',Parametres_BP[i][1]) 

  # Executar simulacio 

  try: 

   print "Executat el codi" 

   subprocess.call(['./main param.txt'],shell=True) 

   print "Finalitzat el codi" 

  except: 

   print "Parametres no calculats" 

   continue 

   

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  # 1-Criteri del centre de masses (CoG) 

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  print "COG" 

  xcog,ycog=cog("stoppages.csv") 

  COGi+=[[xcog,ycog]] 

   

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  # 2-Criteri del poligon  

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

layerPath="file:///home/francesc/Documents/TFM1/Codi_RockGis/Calculs/RockGIS/Testing/bin/stoppages.
csv?delimiter=,&xField=x&yField=y&spatialIndex=no&subsetIndex=no&watchFile=no" 

  shpLayer=QgsVectorLayer(layerPath,"NewLayerName","delimitedtext") 

writer = 
QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(shpLayer,r"/home/francesc/Documents/TFM1/Codi_RockGis/Ca
lculs/RockGIS/Testing/bin/shps/PUNTOSEXPORTADOS%i.shp" % (i),"utf-8",None,"ESRI Shapefile") 

general.runalg('qgis:countpointsinpolygon', 
'/home/francesc/Documents/TFM1/Codi_RockGis/Calculs/RockGIS/Testing/bin/poligon11.shp', 
'/home/francesc/Documents/TFM1/Codi_RockGis/Calculs/RockGIS/Testing/bin/shps/PUNTOSEXPORTADOS
%i.shp' % (i),'NUMPOINTS', 'outputnumero.shp') 

  f =open('/home/francesc/Documents/TFM1/Codi_RockGis/Calculs/RockGIS/Testing/bin/count.txt',   'r') 

  lines = f.readlines() 

  count=lines[0] 

  totalcount=lines[1] 

  print "Numero de blocs generats:" 

  print count 

  print "Numero de blocs aturats dins del poligon:" 

  print totalcount 

  Counti+=[[count,totalcount]] 

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  # 3-Criteri prova khi quadrat 

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  """ 
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  Rx = 381090.84 

  Ry = 4682182.66 

  """   

  RBSD_Simulated=Postprocess.GetRunoutDist(Rx, Ry, "stoppages.csv") 

  RBSD_Obs=Postprocess.GetRunoutDist(Rx, Ry, "stoppages (test sint).csv") 

  Fr1=RBSD_Simulated[0] 

  Ro1=RBSD_Simulated[1] 

  Fr2=RBSD_Obs[0] 

  Ro2=RBSD_Obs[1] 

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  RBSD_Simulatedf=Postprocess.GetFragments("stoppages.csv") 

  RBSD_Obsf=Postprocess.GetFragments("stoppages (test sint).csv") 

  Frf1=RBSD_Simulatedf[0] 

  Fg1=RBSD_Simulatedf[1] 

  Frf2=RBSD_Obsf[0] 

  Fg2=RBSD_Obsf[1] 

  # ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  def comparable(expected_Fr,expected,observed_Fr,observed,dof): 

   RoMin=max(min(expected),min(observed)) 

   RoMax=min(max(expected),max(observed)) 

   print "Min: ",RoMin 

   print "Max: ",RoMax 

   fObs=interpolate.interp1d(observed,observed_Fr) 

   fExp=interpolate.interp1d(expected,expected_Fr) 

   x_New = np.linspace(RoMin,RoMax, dof) 

   Obs_New = fObs(x_New) 

   Exp_New = fExp(x_New) 

   return x_New,Exp_New,Obs_New 

  DoF=100 

  [X,Ex,Obs]=comparable(Fr1,Ro1,Fr2,Ro2,DoF) 

  stats=chisquare(Obs,Ex,ddof=DoF-2, axis=0) 

  DoF=100 

  [Xf,Exf,Obsf]=comparable(Frf1,Fg1,Frf2,Fg2,DoF) 

  statsf=chisquare(Obsf,Exf,ddof=DoF-2, axis=0) 

  print len(X) 

  print "Statistic Ro: ",stats[0]/DoF,"   P-value: ",stats[1] 

  Fragi+=[stats[0]/DoF] 

  print len(Xf) 

  print "Statistic Fr: ",statsf[0]/DoF,"   P-value: ",statsf[1] 

  Fragif+=[statsf[0]/DoF] 

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 # Calcul mitja estadisitica N 

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 sumaXcogi=0.0 

 sumaYcogi=0.0 

 for j in range(Num_Casos): 

  sumaXcogi+=float(COGi[j][0]) 

  sumaYcogi+=float(COGi[j][1]) 

 xcogf=sumaXcogi/Num_Casos 

 ycogf=sumaYcogi/Num_Casos 

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 # Calcular FRAG mitja a partir del vector COGi i Fragi 

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 sumaStats=0.0 

 for j in range(Num_Casos): 

  sumaStats+=float(Fragi[0]) 

 Statsf=sumaStats/Num_Casos 

 sumaStatsf=0.0 

 for j in range(Num_Casos): 

  sumaStatsf+=float(Fragif[0]) 

 Statsfr=sumaStatsf/Num_Casos 

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 # Calcular POL mitja  

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 sumaCi=0.0 

 sumaTCi=0.0 

 for j in range(Num_Casos): 

  sumaCi+=float(Counti[j][0]) 

  sumaTCi+=float(Counti[j][1]) 

 countf=sumaCi/Num_Casos 

 totalcountf=sumaTCi/Num_Casos 

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 #Emmagatzematge indicador de bondat  

 # ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 print "Calcul del goal" 

 # 1 

 Gnova=(((Xobjectiu-xcogf)**2+(Yobjectiu-ycogf)**2))**0.5 

 G+=[Gnova] 

 print Gnova 

 # 2 

 Gpol=1-(float(countf)/float(totalcountf)) 

 #Gpol=1-(float(countf)/(252+7+156)) 
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 P+=[Gpol] 

 # 3 

 F+=[Statsf] 

 # 4 

 Fgr+=[Statsfr] 

 print"final bucle" 

 print "\n\n\n\n" 

print "COG" 

print COG 

print "G" 

print G 

FRAG=np.nan_to_num(F) 

FRAGF=np.nan_to_num(Fgr) 

Fg=FRAG.tolist() 

Fgfr=FRAGF.tolist() 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Criteri centre de masses (matriu G) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G2=np.array(G) 

Gmatrix=G2.reshape(Nn, Nt) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Criteri poligon (matriu G) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G3=np.array(P) 

Gmatrixp=G3.reshape(Nn, Nt) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Criteri Khi quadrat fr-vol (matriu G) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G4=np.array(FRAG) 

Gmatrixf=G4.reshape(Nn, Nt) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Criteri Khi quadrat fr-dist (matriu G) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G5=np.array(FRAGF) 

Gmatrixfr=G5.reshape(Nn, Nt) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Guardar dades (desactivat) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Valors [Rn, Rt] optims (criteri Centre de masses) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

print "[Rn, Rt] optims (criteri 1)" 
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Z=G 

sorted_Gmatrix = sorted(Z)  

Gmax_1 = sorted_Gmatrix[0]   

Gmax_2 = sorted_Gmatrix[1] 

Gmax_3 = sorted_Gmatrix[2] 

Gmax1_pos=G.index(Gmax_1) 

print Parametres_NT[Gmax1_pos] 

Gmax2_pos=G.index(Gmax_2) 

print Parametres_NT[Gmax2_pos] 

Gmax3_pos=G.index(Gmax_3) 

print Parametres_NT[Gmax3_pos] 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Valors [Rn, Rt] optims (criteri poligon) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

print "[Rn, Rt] optims (criteri 2)" 

Y=P 

sorted_Gmatrixp = sorted(Y)   

GmaxP_1 = sorted_Gmatrixp[0]   

GmaxP_2 = sorted_Gmatrixp[1] 

GmaxP_3 = sorted_Gmatrixp[2] 

GmaxP1_pos=P.index(GmaxP_1) 

print Parametres_NT[GmaxP1_pos] 

GmaxP2_pos=P.index(GmaxP_2) 

print Parametres_NT[GmaxP2_pos] 

GmaxP3_pos=P.index(GmaxP_3) 

print Parametres_NT[GmaxP3_pos] 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Valors [Bv, Pv] optims (criteri khi quadrat fr-vol) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#print "[Pv, bv] Observacionals (criteri 3)" 

#print [Pv_obs, Bv_obs] 

print "[Pv, bv] optims (criteri 3)" 

X=Fg 

sorted_Gmatrixf = sorted(X)  

Gmaxf_1 = sorted_Gmatrixf[0]   

Gmaxf_2 = sorted_Gmatrixf[1] 

Gmaxf_3 = sorted_Gmatrixf[2] 

Gmaxf1_pos=Fg.index(Gmaxf_1) 

print Parametres_BP[Gmaxf1_pos] 

Gmaxf2_pos=Fg.index(Gmaxf_2) 

print Parametres_BP[Gmaxf2_pos] 
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Gmaxf3_pos=Fg.index(Gmaxf_3) 

print Parametres_BP[Gmaxf3_pos] 

 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Valors [Bv, Pv] optims (criteri khi quadrat fr-dist) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#print "[Pv, bv] Observacionals (criteri 4)" 

#print [Pv_obs, Bv_obs] 

print "[Pv, bv] optims (criteri 4)" 

Xr=Fgfr 

sorted_Gmatrixfr = sorted(Xr)  

Gmaxfr_1 = sorted_Gmatrixfr[0]   

Gmaxfr_2 = sorted_Gmatrixfr[1] 

Gmaxfr_3 = sorted_Gmatrixfr[2] 

Gmaxfr1_pos=Fgfr.index(Gmaxfr_1) 

print Parametres_BP[Gmaxfr1_pos] 

Gmaxfr2_pos=Fgfr.index(Gmaxfr_2) 

print Parametres_BP[Gmaxfr2_pos] 

Gmaxfr3_pos=Fgfr.index(Gmaxfr_3) 

print Parametres_BP[Gmaxfr3_pos] 

print "Parametres Rn Rt" 

print Parametres_NT 

print "Parametres Pv Bv" 

print Parametres_BP 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Grafica (criteri centre de masses) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

plt.subplot(221) 

plt.contourf(Rn, Rt, Gmatrix,100, cmap='RdGy') 

plt.colorbar() 

plt.title('Criteri del centre de masses') 

plt.xlabel('Rn') 

plt.ylabel('Rt') 

plt.plot(Parametres_NT[Gmax1_pos][0], Parametres_NT[Gmax1_pos][1], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_NT[Gmax2_pos][0], Parametres_NT[Gmax2_pos][1], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_NT[Gmax3_pos][0], Parametres_NT[Gmax3_pos][1], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Rn_obs, Rt_obs, marker='d', ms=8, c='g') 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Grafica (criteri poligon) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

plt.subplot(222) 
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plt.contourf(Rn, Rt, Gmatrixp,100, cmap='RdGy') 

plt.colorbar() 

plt.title('Criteri del poligon') 

plt.xlabel('Rn') 

plt.ylabel('Rt') 

plt.plot(Parametres_NT[GmaxP1_pos][0], Parametres_NT[GmaxP1_pos][1], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_NT[GmaxP2_pos][0], Parametres_NT[GmaxP2_pos][1], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_NT[GmaxP3_pos][0], Parametres_NT[GmaxP3_pos][1], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Rn_obs, Rt_obs, marker='d', ms=8, c='g') 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Grafica (criteri khi quadrat fr-dist) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

plt.subplot(223) 

plt.contourf(Bv, Pv, Gmatrixf, 100, cmap='RdGy') 

plt.colorbar() 

plt.title('Criteri prova Khi quadrat (FR - DIST)') 

plt.xlabel('bv') 

plt.ylabel('Pv') 

plt.plot(Parametres_BP[Gmaxf1_pos][1], Parametres_BP[Gmaxf1_pos][0], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_BP[Gmaxf2_pos][1], Parametres_BP[Gmaxf2_pos][0], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_BP[Gmaxf3_pos][1], Parametres_BP[Gmaxf3_pos][0], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Bv_obs, Pv_obs, marker='d', ms=8, c='g') 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Grafica (criteri khi quadrat fr-vol) 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

plt.subplot(224) 

plt.contourf(Bv, Pv, Gmatrixfr, 100, cmap='RdGy') 

plt.colorbar() 

plt.title('Criteri prova Khi quadrat (FR - VOL)') 

plt.xlabel('bv') 

plt.ylabel('Pv') 

plt.plot(Parametres_BP[Gmaxfr1_pos][1], Parametres_BP[Gmaxfr1_pos][0], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_BP[Gmaxfr2_pos][1], Parametres_BP[Gmaxfr2_pos][0], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Parametres_BP[Gmaxfr3_pos][1], Parametres_BP[Gmaxfr3_pos][0], marker='o', ms=10, c='b') 

plt.plot(Bv_obs, Pv_obs, marker='d', ms=8, c='g') 

plt.subplots_adjust(top=0.92, bottom=0.08, left=0.10, right=0.95, hspace=0.25,wspace=0.25) 

plt.show() 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ModParam.py 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

#Programa per modificar param.txt 

def ModifyParameter(File,Param,value): 

 #Load lines of parameter file 

 with open(File, 'r') as file: 

      data = file.readlines() 

 #search the line in which the parameter is placed 

 for i,line in enumerate(data): 

  if Param in line:  

   break #i keeps the value 

 #modify specific line 

 data[i] = '%s = %f\n' % (Param,value) 

 #rewrite all file 

 with open(File, 'w') as file: 

  file.writelines( data ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COG.py  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

import numpy as np 

def cog(route): 

 Stoppages  = np.loadtxt(route,delimiter=',',skiprows=1,dtype=float) 

 Xtop=0 

 Ytop=0 

 Vsum=0 

 if len(Stoppages)>0:  

  for i in range(len(Stoppages)): 

  #   =     CoordenadaX * volumi 

   Xtop=Xtop+Stoppages[i][0]*Stoppages[i][4] 

   Ytop=Ytop+Stoppages[i][1]*Stoppages[i][4] 

   Vsum=Vsum+Stoppages[i][4] 

 else: 

  Xtop=Stoppages[0][0] 

  Ytop=Stoppages[0][1] 

  Vsum=Stoppages[0][4]  

 Xcm=Xtop/Vsum 

 Ycm=Ytop/Vsum 

 return Xcm, Ycm 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Postprocess.py  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

import numpy as np 

def GetRunoutDist(Xsource,Ysource,filename): 

 Dades  = np.loadtxt(filename,delimiter=',',skiprows=1,dtype=float) #simulations 

 runouts=[] 

 Fr=[] 

 for i in range(len(Dades)): 

  Runout=((Dades[i][0]-Xsource)**2.0+(Dades[i][1]-Ysource)**2.0)**0.5 

  runouts+=[Runout] 

 runouts=sorted(runouts) 

 for w in range(len(runouts)): 

  value=(w+1)/float(len(runouts)) 

  Fr+=[value] 

 return runouts,Fr 

def GetFragments(filename): 

    Dades  = np.loadtxt(filename,delimiter=',',skiprows=1,dtype=float) #simulations 

    Fragments=[] 

    Fr=[] 

    for i in range(len(Dades)): 

        Fragment=Dades[i][4] 

        Fragments+=[Fragment] 

    Fragments=sorted(Fragments) 

    for w in range(len(Fragments)): 

        value=((len(Fragments)-w)/len(Fragments)); 

        Fr+=[float(value)] 

    return Fragments,Fr 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MDE_Generator.py  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

from funcions import Matrius 

from matplotlib import pyplot as plt 

import math 

#Parametres 

ExtX=500 #metres 

ExtY=1500 #metres 

Cellsize=1 #metres 

ncols=int(ExtX/Cellsize) 

nrows=int(ExtY/Cellsize) 

#Generacio dels valors elevacions 

X=[] 

Y=[] 

for f in range(nrows): 

 X=X+[f*Cellsize] 

 Y=Y+[500*10**(-0.003*f*Cellsize)] 

perfil = plt.figure("Perfils 2D") 

plt.plot(X,Y) 

perfil.show() 

#Demanar confirmacio 

input("Esta be la funcio?") 

#Creem objecte matriu 

Model=Matrius([],ncols,nrows,5000,5000,Cellsize,-9999) 

Model.zeros(nrows,ncols) 

#Generacio de la matriu 

for i in range(nrows): 

 for j in range(ncols): 

  Model.matriu[i][j]=Y[i]+(1.0-((Y[i])/1500.0))**(2)*(10.0*math.sin(X[j]/(20.0))) 

#Exporta 

Model.exporta('MDE.txt') 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IBSD_RBSD.py  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

import pylab as plt 

from RGisUtils import * 

RBSD_Simulatedf=Postprocess.GetFragments("stoppages (cadicopy)") 

#RBSD_Obsf=Postprocess.GetFragments("stoppages_obs.csv") 

Frf1=RBSD_Simulatedf[0] 

Fg1=RBSD_Simulatedf[1] 

Frf2=[‘IBSD’] 

#Dades RBSD de camp 

Vol_RBSD=[0.005,0.010,0.020,0.050,0.100,0.200,0.500,1.000,2.000,5.000,10.000,20.000] 

Fr_RBSD=[0.9999833529,0.9971000837,0.7008092131,0.3338532762,0.2199857834,0.1031834155,0.0354798596,0
.0111668417,0.0047177742,0.0013783758,0.000564335,3.32941017834324E-005] 

#Iniciem la grafica 

fig = plt.figure("IBSD to RBSD") 

#Representacio a la grafica 

plt.plot(VolumsI, FrI, label="IBSD", linewidth=2, color='blue') 

plt.plot(Vol_RBSD,Fr_RBSD, label="Field RBSD", linewidth=2, color='red') 

plt.plot(Frf1, Fg1, label="IBSD", linewidth=2, color='green') 

#Configuracio de la grafica 

plt.xscale('log') 

plt.yscale('log') 

fig.suptitle('Field IBSD and RBSD', fontsize=18) 

plt.xlabel('Block size [$m^3$]', fontsize=12) 

plt.ylabel('Fr [-]', fontsize=12) 

plt.xlim([0.01,60]) 

plt.ylim([0.00001,2]) 

plt.legend(loc=(0.04,0.05))   

fig.show()  


