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Motius:

L’estada a EEUU va significar la descoberta d’un nou àmbit 
d’investigació que va fructificar en la curiositat i les ganes 
d’aprendre del doctorand. Investigant i integrant-se entre els 
usuaris del model SLEUTH (definit posteriorment), el 
doctorand va descobrir la nul·la aplicació a Espanya del citat 
model i  es formulà la pregunta de si seria o no un model 
vàlid per a Barcelona.
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Objectius
Objectius generals

Determinar l’impacte dels nous plans d’infraestructures de 
transport (ferroviàries, viàries, xarxes de transport públic urbà) en 
el creixement de l’àrea metropolitana mitjançant el model 
SLEUTH (Slope, Land Use, Urban Growth, Transportation, 
Hillshade). 
Valoració de la validesa o no del model en ciutats mitjanes
mediterrànies europees a partir de la conclusió de l’anàlisi Sobre 
l’àrea metropolitana de  Barcelona.
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Objectius
Objectius específics

Determinar quines són les virtuts i debilitats del model en funció
dels resultats obtinguts i la seva validesa o no com a eina de 
treball en futurs plans d’infraestructures
Estudiar possibles millores del model (software) que consideri 
les particularitats de  les ciutats similars  a BCN (en extensió
estructura econòmica, demogràfica,...).

-Efectes de la densitat de població
-Efectes de la estructura de la població
-Efectes del sistema ferroviari i de Transport Públic
-Proximitat a zones industrials
-…
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Metodologia cronològica:
Posada a punt del model SLEUTH (actualització a la darrera versió)
Classificació mitjançant imatges de satèl·lit dels usos del sòl de la RMB. Per als 
anys 1990, 1995, 2000, 2005, període hivernal
Rasterització de les diferents propostes de planejament
Modelització a partir dels elements classificats:

Generació del model SLEUTH
Selecció dels coeficients  i validació qualitativa

Calibració del model:
Anàlisi dels resultats
Modelització de diversos escenaris  
Calibració:
Anàlisi dels resultats obtinguts:
Analitzar la adequació o no de cada escenari modelitzat 
Conclusions
Anàlisi de possibles millores a desenvolupar
Possible continuació de la investigació

Programació de model en software comercial GIS (scripting, APIs)
Comparativa del model SLEUTH i de les seves millores amb altres 

metodologies (Sistemes multiagent, models matemàtics).
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Estat de l’art. Els Cellular automata i SLEUTH

Els Cellular automata son model matemàtics per 
sistemes naturals complexos contenint una llarg 
número de components simples idèntics amb qui 
interactuen localment. (Wolfram, 1984). 

Sleuth es un Cellular automata basat en mètodes de 
simulació Monte Carlo (valors extrets a l’atzar),que usa 
mètode de calibració del tipus Brute Force per tal de 
deduir un conjunt de coeficients que seran usats més 
endavant per predir situacions futures, basades en 
situacions prèvies conegudes.
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El model fou creat l’any 1992 a partir d’una recerca 
realitzada pel Dr. Clarke (University of California, Santa 
Barbara, Department of Geography) durant una stada
becada al USGS

El model SLEUTH ha estat aplicat amb èxit a diverses 
ciutats de EEUU i la resat del mon. Organitzacions com 
la NASA usen aquest model per a realitzar perdicions.
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A CA  consisteix en 4 elements bàsics: 
Cel·les.
Conjunt d’estats (ocupat/lliure, on/off,…).
Relacions de veïnatge definides per les cel·les .
Regles (normes).
Temps.
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Què vol dir SLEUTH?

SLEUTH és l’acrònim per: 

Slope (Pendent)
Land use, (Ús del sol)
Exclusion (Exclusió)
Urban extent (Extensió urbana)
Transportation (Transport)
Hill shade ( Sombrejat)
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El model SLEUTH

SLEUTH es composa  de 2 mòduls

Urban Growth Model: 
Predicció de expansió de l’àrea urbana
(extensió i desenvolupament) 

Land Use Deltaron (LUD):
Us del sol /cobertura i transició (cel·les 
vives/mortes) basat en agents temporals
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Estructura Bàsica de SLEUTH
SLEUTH es desenvolupa en el temps

Cada instant en el temps es pot anomenar Cicle o 
Iteració o Generació. 

Una simulació complerta no és més que una suma de 
Cicles durant un determinat període de temps. (anys, 
decennis, hores) 
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Cada Cicle de Creixement es basa en: 

Regles: Permeten al model desenvolupar-se seguint 
certs patrons mitjançant cert coeficients definits.

Coeficients: definits per l’usuari però desenvolupats 
mitjançant validacions de resultats previs. 
Representen els valors d’un comportament 
concret (probabilitat, freqüències)

Si els resultats d’aquestes simulacions arriben als 
valors Màxims o Mínims Crítics (seleccionats per 
l’usuari) els procés de modificació automàtica
s’executarà per tal d’obtenir un model de creixement 
més real (que no cal que sigui linear)
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Regles:
S’apliquen un seguit de decisions, normes aplicats a 
les dades d’origen per tal de simular el creixement.
Les capes de Terreny Exclòs (Excluded land) i 
Pendent (Slope) limiten les àrees on es pot urbanitzar
El model  UGM model treballa amb 4 tipus de 
creixements dinàmics:

Spontaneous Growth (nous centres 
urbanitzats apareixen de forma espontània
New Spreading Centers. (Els nous centres 
fan de node de creixement)
Edge Growth ( creixement des de les vores)
Road-Influenced Growth (creixement produït 
per la influencia de les infraestructures
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Coeficients:
Afecten en com funcionen les regles de creixement:
1.Coeficient de dispersió (Dispersion):
1.1. En el creixement espontani controla la possibilitat de que un pixel sigui seleccionat per a 

una possible urbanització
1.2. En el creixement per influencia de la xarxa de transport , el coeficient de dispersió

controla quants passos es podran fer  per una xarxa de transport abans de trobar un 
lloc per  iniciar el procés d’urbanització

2.Coefficient d’Engendrament (Breed):
2.1. en el creixement tipus nou centre de desenvolupament, determina la probabilitat que un 

pixel es converteixi en  nou focus de creixement.
2.2.  En el creixement per influencia de la xarxa de transport el coeficient d’engendrament 

controla la quantitat de vegades que una mateixa via de comunicació pot ser usada
3. Coeficient de proliferació (Spread): 
3.1. en creixement per vora determina la probabilitat que un pixel convertit en un nou focus 

de creixement generi un pixel urbà en entre els seus veïns 
4.Coeficient de pendent màxima (Slope resistance):
4.1El coeficient de pendent màxima controla allà on el pendent del terreny es massa inclinat  

per construir-hi
5.Coeficient de Gravitiació del transport (Road Gravity)
5.1En el creixement per influencia de la xarxa de transport controla la distancia màxima de 

cerca des d’un pixel  seleccionat per engendrar un desplaçament per la xarxa de 
transport
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Regles d’automodificació: 
Els valors del coeficients en una simulació poden 
no quedar estàtics. Degut a un creixement ràpid o 
massa lent, aquest valors poden ser variats pel
sistema. 
Els límits crítics Alts i Baix tenen influència en els 
paràmetres de control Dispersió, Proliferació i 
Engendrament. 

De Project Gigalopolis Website
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Test phase

Calibration phase

Model inputs

Coarse Calibration

Fine Calibration

Final Calibration

Deriving Calibration

Prediction 
phase

Correct

Error

Correct

Error

END

Esquema de simulació SLEUTH

1

2

3
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Selecció de coeficients:

L’aspecte subjectiu en els resultats de la 
modelització amb SLEUTH provenen del mètode de 
selecció dels coeficients usat.

Els valors dels coeficients es van derivant del procés 
de calibració intensiu on cada coeficient es testa de 
manera individual.
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Selecció de coeficients:

Mètodes de selecció actuals:
Leesallee coeficient: valor de capa. Compara el 
creixement experimentat amb els valors d'extensió urbana 
dels anys de control
Suma ponderada de diversos elements de control
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Dades Bàsiques per al model
El model necessita com a mínim 9 capes:

4 Capes d’Extensió urbana (una per cada moment 
temporal , provinents d’imatges de satèl·lit classificades).
1 capa de Terreny exclòs (localitza les àrees no 
urbanitzables sota cap concepte.
2 capa de Xarxa de Transport (per a dos períodes 
temporals concrets)
1 Capa de Pendents (derivada d’un DEM) 
1 capa de Sombrejat (provienet d’un DEM), 
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c

a

b

Three sets of urban layers 1983, 1987 1992 and 1997 100*100m )200*200m c)400*400m all of them 
reduced to the same size (not used in SLEUTH)

Input image  Examples
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Excluded Hillshade

Roads Slope

Input data layers used in the Atlanta metro area. The colors are exaggerated. Note the binary code.
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Resultats:
Les possibles sortides dels resultats són:

Imatges
Tipus de creixement
Canvi d’us del sòl
Probabilitat d’urbanització

Dades estadístiques
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Results:

1998 2005 2010 2015 2020

1998 2005 2010 2015 2020

1998 2005 2010 2015 2020

Gif images resulting from the different SLEUTH simulations a) 1st 
Colombo b) Samples, c) Yang&Lo coefficients
The images can be easily imported in a GIS software to analyze the 
results

Colombo Yand&Lo Samples
Diffusion 2 55 1
Bread 72 8 6
Spread 1 25 27
Slope 25 53 1
Road Grav 45 100 20

Coefficients Used
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Qüestion per al  futur

És SLEUTH un model vàlid  per al tipus d’urbanització que 
es dona al mediterrani?

És vàlid per a Barcelona i la RMB? Com es pot referenciar
el planejament urbà al model?

Podem predir escenaris complexos ( crisis econòmiques, 
explosions demogràfiques,…)?

Podem usar el model en àrees amb decreixement?

Quin pes te el transport públic al model?
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Qüestions:

Hi ha creixements no representats al model?

Quin es el millor mètode de calibració a emprar?

Quina és l’extensió mínima d’una àrea urbana a simular de 
manera correcta?

Quin procés de classificació de les imatges de satèl·lit és 
l’òptim per a SLEUTH? Quin és el veritable impacte de la 
mida de la Cel·la?

Comparativa amb altres models CA



26

Cronograma

*Aquest valor pot variar en funció dels resultats obtinguts 
**Aquest valor pot variar en funció del nombre d’escenaris triats 

  
Aquest mesos poden ser descartats un cop obtinguts els resultats però el doctorand prefereix 
marcar-los com a possible incidència 

  Tasca ja finalitzada 
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Web sites:
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/project_gig.htm
http://www.mirwoj.opus.chelm.pl/ca/ca_links.html
www.geosimulation.com
www.sprawlsim.org

Gràcies!!

Robert.colombo@upc.edu


