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1 Introducció 

1.1 Radioactivitat  

El físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen, va ser el primer a descobrir un procés d'emissió 

radioactiva, els raigs X, ho va fer quan investigava els raigs catòdics. Gràcies al descobriment 

dels raigs X i de la primera radiografia altres científics com Henri Becquerel seguiren 

investigant l'existència d'altres tipus de raigs invisibles per a l'ull humà capaços de revelar una 

placa fotogràfica. En els seus experiments Becquerel va aconseguir revelar una placa 

fotogràfica únicament col·locant sals d'urani a sobre de la placa a les fosques, d'aquesta manera 

es va determinar que certs material com l'urani emeten algun tipus de radiació. En aquell 

moment es varen considerar uns raigs de característiques similars als raigs X descoberts per 

Röntgen. Seguint el descobriment de Becquerel el matrimoni Curie va descobrir diversos 

materials que també emetien aquests raigs com el radi o el poloni, per tant es varen adonar que 

la radioactivitat era en realitat una característica atòmica. Finalment va ser el físic Ernest 

Rutherford qui va ser capaç d'identificar les partícules radioactives que emeten els elements o 

isòtops radioactius, analitzant el poder de ionització d'aquestes partícules. Així va poder 

identificar les partícules alfa, que produeixen una gran quantitat d’ions però que són molt fàcils 

d'aturar i les partícules beta que no són tan ionitzants com les partícules alfa però posseeixen 

una gran capacitat de penetració, tot i que es desvien amb molta facilitat. A més d'aquestes dues 

partícules també va descobrir que hi havia un altre tipus de raig, els raigs gamma [1].  

La radiació pot ser de caràcter natural com la que descobriren els Curi emesa per part de certs 

elements o isòtops, com el radi, que no són estables i decauen a uns altres elements emetent 

radiació. També tenim la radiació cosmològica que es produeix mitjançant processos nuclears 

a l'interior de les estrelles com el sol. No obstant també podem generar radiació de forma 

artificial com ja va fer per primera vegada Röntgen al manipular els raigs catòdics i generar els 

raigs X. Una altra manera d'aconseguir generar radiació és la que utilitzen els acceleradors de 

partícules, que consisteix a fer col·lidir partícules atòmiques, es va comprovar que les partícules 

que generen més radiació són les partícules amb menor massa, l’electró és el que genera una 

major quantitat de radiació. No obstant la forma més coneguda d'aconseguir generar radiació 

de manera artificial és la utilitzada en les bombes atòmiques, la fusió o fissió nuclear [2]. 

1.2 Radioactivitat natural  

Com hem comentat anteriorment tenim dos tipus de radioactivitat natural, la radiació d'origen 

cosmològic i la radiació procedent dels elements i isòtops naturals inestables. Aquests elements 
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i isòtops inestables decauen a un altre element. Si decauen a un element estable, tenim un procés 

en el qual s'ha generat radiació, si decau a un element inestable, aquest seguirà emetent radiació 

fins a arribar a un element estable. El fenomen pel qual es genera la majoria de radiació és la 

desintegració nuclear, hi ha quatre processos principals per al qual decauen els elements i 

isòtops inestables, desintegració alfa, desintegració beta, desintegració gamma i captura 

electrònica.  

1.2 Desintegració alfa  

En aquest procés l'element inestable emet una partícula alfa, una partícula alfa és un nucli d'heli 

amb càrrega positiva, dos protons i dos neutrons. La partícula inicial ha perdut així quatre 

unitats de nombre màssic i dues unitats de nombre atòmic, convertint-se en un altre element 

conegut com el nucli fill. Aquest procés segueix la següent equació: 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍−2

𝐴−4 + 𝛼                                                      (1)                              

Aquest procés és molt interessant i va ser molt important pel fet que va ser una de les primeres 

proves que es va aconseguir de l'anomenat efecte túnel de la mecànica quàntica. Tenim la nostra 

partícula alfa confinada al nucli X per la interacció culombiana, aquesta energia és més alta que 

l'energia que posseeix la partícula alfa per tant tenim una barrera de potencial que clàssicament 

la nostra partícula no pot superar, malgrat això, sí que es dóna aquest fenomen i la partícula alfa 

escapa del nucli. Pel fet que quànticament la probabilitat de què la nostra partícula es trobi fora 

del nucli no és zero. Aquest fenomen és l'anomenat efecte túnel, ja que la nostra partícula 

travessa la barrera de potencial culombià [3]. 

Les partícules alfa són altament ionitzants i energètiques gràcies a la seva alta massa, no obstant 

aquestes partícules són molt poc penetrants. L'espectre d'energies de les partícules alfa 

produïdes en aquestes desintegracions és discret i pren valors  d'entre 4 i 9 MeV.  

Quan es produeix una desintegració alfa, es pot donar el cas en què el nucli fill té una energia 

superior a la que hauria de tenir. Per poder explicar aquest fet es varen introduir els 

nivells d'energia atòmica, els quals indiquen que hi ha més d'un nivell d'energia per àtom i que 

aquest tendeix a ocupar el nivell energètic més petit. No obstant quan un àtom decau per la 

desintegració alfa el nucli fill pot estar ocupant un nivell energètic superior al nivell fonamental 

per tant aquest nucli fill està excitat [3]. 
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 1.2 Desintegració beta 

En aquest cas el nucli inicial transforma mitjançant la interacció nuclear dèbil un protó en un 

neutró o viceversa, emetent un electró (𝛽−) o un positró (𝛽+) d’aquesta manera tenim dos 

possibilitats la desintegració 𝛽+ o la desintegració 𝛽−.   

La desintegració 𝛽+ es produeix quan un protó es converteix en un neutró, per tornar a tenir 

equilibri de càrrega l’àtom emet un positró i un neutrí electrònic (per compensar nombre 

bariònic i leptònic). 

 𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝑒+ + 𝑣𝑒                                                       (2) 

Així mateix en el cas de la desintegració 𝛽− tenim un neutró que a causa de les interaccions 

nuclears dèbils es transforma en un protó emetent un electró i un antineutrí electrònic. 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍+1

𝐴 + 𝑒− + 𝑣�̅�                                                       (3) 

En aquest cas tant els electrons com els positrons són partícules molt menys massives que les 

partícules alfa per tant tindran una major capacitat de penetració. En aquest cas a diferència del 

cas anterior no hi ha un rang d'energia discret perquè es produeixin les desintegracions sinó que 

tenim un rang d'energia continu a causa de l'aparició del neutrí o antineutrí. 

Inicialment no es coneixia l'existència del neutrí o antineutrí, per això es pensava que només un 

neutró o positró era emès quan l'element inicial dequeia. No obstant es varen adonar ràpidament 

que aquest no podia ser el resultat, ja que els electrons i positrons que es detectaven tenien 

menys energia de la que haurien de tenir. Així doncs Paulí va intuir que havia de ser emesa una 

altra partícula, que havia de ser de càrrega neutra i una massa molt més petita que la de l'electró 

[2]. 

En aquest tipus de desintegració també és possible que el nucli fill ocupi un nivell energètic 

excitat.  

Els electrons i positrons emesos poden arribar a tenir una energia de 2 o 3 MeV, una energia 

molt superior a l’energia dels electrons lligats de l’àtom. 

1.4 Captura electrònica   

Aquest cas és una variació del cas de desintegració 𝛽+, en aquell cas un protó del nucli es 

convertia en un neutró i per mantenir una càrrega neutra l'àtom emetia un positró i un neutrí. 

No obstant també es pot donar el cas en què el protó absorbeixi un electró de les capes internes 
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normalment de la capa K o L, formant un neutrí i normalment deixant a l'àtom en un estat 

excitat. 

𝑋𝑍
𝐴 + 𝑒−

𝑎𝑡 → 𝑌∗
𝑍−1

𝐴 + 𝑣𝑒                                                (5) 

Com es pot veure a la fórmula en aquest cas a més del nucli fill només s'emet un neutrí electrònic 

per tant l'única forma de detectar si s'ha produït aquest fenomen, seria aconseguir detectar el 

neutrí electrònic. No obstant la millor forma de detectar si es produeix aquest fenomen, és 

detectar els raigs X que s'emeten quan un electró de les capes externes ocupa l'espai deixat per 

l'electró de les capes K o menys probable de les capes L [2]. 

1.3 Desintegració gamma  

En aquest cas el que tenim és la reestructuració atòmica d'un àtom excitat, tal com hem parlat 

abans després de sofrir una desintegració alfa o beta el nucli fill pot acabar en un estat excitat, 

si es dóna aquest cas, llavors aquest nucli fill emetrà un raig gamma que reduirà la seva energia 

i així el nucli fill ocuparà el nivell energètic fonamental. 

𝑋∗
𝑍
𝐴 → 𝑋𝑍

𝐴 + 𝛾                                                            (4) 

Aquestes desintegracions només se solen donar seguides de desintegracions beta o alfa, ja que 

necessiten un nucli excitat per produir-se, no obstant a diferència de les partícules alfa i beta 

que són produïdes majoritàriament per les desintegracions, els raigs gamma són produïts per 

altres processos igual d'abundants com la radiació de frenat o Bremsstrahlung. 

2 Procés de mostreig i detecció  
 

Els mètodes de detecció de les partícules radioactives ha canviat molt amb el temps, ara 

parlarem de com funcionen els detectors utilitzats per agafar les dades de la concentració de 

Beril·li-7, de les restes de residu sec a un filtre de cel·lulosa (PM), i de la gross beta que 

representa tota la concentració de partícules beta que s’han pogut detectar amb el nostre detector 

provinent de tots els processos possibles sigui radiació natural o artificial.  

Les dades ambientals: temperatura, precipitació, pressió atmosfèrica, humitat relativa i velocitat 

del vent, analitzades en aquest treball són procedents de l’AEMET per a l’estació de l’aeroport 

de Palma. Aquestes dades són una mitjana mensual realitzada per la mateixa AEMET. 

La presa de dades radioactives s’ha pres cada setmana mitjançant un filtre de cel·lulosa 

connectats a una bomba d’absorció d’aire  al terrat de l’edifici Mateu Orfila de la Universitat 
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de les Illes Balears. Al filtre de cel·lulosa es dipositen partícules de l’aire que es mesuren amb 

una bàscula per determinar l’increment en el pes del filtre de cel·lulosa i així determinar la 

massa de residu sec adherida al filtre.  

Per a la presa de dades del gross beta s’ha utilitzat un comptador proporcional, aquest detector 

funciona comptant el nombre de partícules radioactives que arriben al detector per tant podem 

determinar la concentració de gross beta però no la seva procedència, ja que es té en compte 

tots els processos que produeixen radiació beta. Aquesta mesura es realitza durant 1.000 minuts 

per poder tenir error relatiu baix. Els comptadors proporcionals segueixen l’estadística de 

Poisson, és a dir, suposem que es detecten N desintegracions beta, el valor que tindríem seria: 

𝑁 = 〈𝑁〉 ± √〈𝑁〉                                                         (6) 

Per tant necessitem que el valor de N sigui gran per poder tenir una diferència significativa 

entre 𝑁 i el seu error estadístic √𝑁 [4]. Aquesta mesura es realitza amb el filtre de cel·lulosa, 

una vegada es retira el filtre de cel·lulosa del terrat es deixa secant a un dessecador durant una 

setmana. Una vegada el filtre de cel·lulosa a estat  una setmana al dessecador és quan es realitza 

la mesura al comptador proporcional. Un pic tenim les mesures d’un mes procedim a calcular 

la mitjana corresponent a un mes. 

 Cada mes s’analitza la concentració de beril·li-7 adherida al filtre de cel·lulosa mitjançant 

l’espectrometria gamma. Aquest mètode consisteix a descriure la distribució energètica dels 

fotons, raigs X i raigs gamma, emesos pel filtre de cel·lulosa. Un pic tenim l’espectrometria 

gamma, hem d’identificar les energies degudes a la desintegració del beril·li-7, aquest decau 

mitjançant la captura electrònica [4]. Per tant la manera d’identificar la desintegració del 

beril·li-7 en liti-7 és identificar el raig X que emet l’electró de la capa K que passa a ocupar el 

buit creat a la captura electrònica. Quan hem identificat els fotons procedents de la desintegració 

del beril·li-7 podem conèixer la concentració d’aquest adherit al filtre de cel·lulosa. Una vegada 

tenim els filtres corresponents a un mes realitzem una única mesura amb tots els filtres de 

cel·lulosa per determinar la concentració mensual. 

Per calcular la concentració de residu sec es calcula la massa mitjançant l’increment del filtre 

de cel·lulosa abans d’introduir-lo al filtre del terrat i després d’haver estat durant una setmana 

al dessecador. Per obtenir el volum s’utilitza el caudal de l’aire que relaciona el temps amb el 

volum, la bomba d’aire utilitzada està calibrada per un valor del caudal de 1.8 𝑚3

ℎ⁄  per tant, 
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per determinar el volum de residu sec el que s’ha de fer es multiplica aquest valor per  les hores 

que ha estat encesa la bomba.  

3 Anàlisis de la sèrie temporal  
 

3.1 Presentació de dades  

En aquest treball s’ha realitzat un anàlisi de la radioactivitat ambiental produïda pel beril·li-7 i 

pel gross beta durant un període de 10 anys. En aquest anàlisi, s’ha realitzat un PCA, un Anàlisis 

de Components Principals, amb l’objectiu reduir el nombre de variables efectives que poden 

explicar aquest sistema, i s’han realitzat dos models de regressió lineal per poder descriure les 

concentracions de beril·li-7 i gross beta utilitzant el llenguatge de programació R [5]. En el 

primer model es fa servir una de les concentracions junt amb els paràmetres ambientals per 

aconseguir l’altre, aquest model es podria utilitzar, sí en un futur no disposéssim del detector 

utilitzat per a la mesura de la concentració a determinar. El segon model és més útil, ja que 

només utilitza les dades proporcionades per a l’AEMET, i el residu sec, d’aquesta manera 

podem determinar aproximadament la concentració tant del beril·li-7 com del gross beta sense 

haver de disposar de detectors de radiació ionitzant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la gràfica 3.1 es representa la concentració de residu sec (PM), l'activitat per unitat de volum 

de Beril·li-7 i gross beta, per un període de temps que comença el juliol del 2004 i finalitza el 

desembre de 2014.  El fet més apreciable que es pot veure en aquestes gràfiques és la similitud 

entre els comportaments de les diferents variables, tenint en compte que la variable gross beta 

Figura 3.1 Evolució temporal de les variables concentració de residu sec, beril·li-7 i gross beta  
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Figura 3.2 En aquesta imatge es representen les distribucions de cada variable i la correlació 

d’aquestes entre elles mateixes, el valor numèric és el coeficient de determinació i el nombre 

d`asteriscs representen la significança d’aquesta correlació, els asteriscs representen p<(0,05 0,01 

0,001) 

 

no es pot apreciar tant degut a l’escala, com es pot apreciar a la figura 3.1. En la figura 3.2 es 

mostra els histogrames de cada paràmetre per poder identificar el tipus de distribució que 

segueixen. Com es pot apreciar no totes les variables tenen la mateixa distribució, la pressió és 

clarament una distribució normal, la temperatura segueix una distribució de doble campana, la 

concentració de residu sec, gross beta i beril·li-7 segueixen una distribució lognormal i tot i que 

la precipitació i el nombre de taques solars no segueixen una distribució clarament lognormal 

les hem considerat així, la humitat relativa i la velocitat del vent no representen clarament una 

distribució normal, malgrat això, les hem considerat normals. A més a la figura 3.2 es pot 

comprovar la correlació entre variables, la primera fila i columna representa el residu sec, es 

pot veure la seva distribució i el valor de la correlació, donat pel coeficient de correlació de 

Pearson, amb les altres variables a la primera fila així com un gràfic d’aquesta correlació a la 

primera columna. D’igual manera la segona filia i columna és per la variable de beril·li-7, i la 

resta de files i columnes pertanyen a concentració de gross beta, nombre de taques solars, 

temperatura, precipitació, pressió, humitat i velocitat del vent respectivament.  
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El pròxim pas és realitzar una transformació en les variables que no segueixen una distribució 

normal per poder tractar totes les variables juntes, per tant hem realitzat un canvi a les 

concentracions de residu sec, Beril·li-7, gross beta, precipitació i nombre de taques solars per 

transformar les seves distribucions a distribucions normals aplicant el logaritme neperià. A la 

figura  3.3 tenim les noves distribucions de les concentracions de beril·li-7, gross beta i residu 

sec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada totes les variables segueixen una distribució normal estandarditzem totes les 

variables per poder calcular la correlació de les variables. Per fer-ho només cal restar a cada 

paràmetre el valor mitjà de la variable i dividir el resultat per la desviació típica. 

3.2 Anàlisi de components principals  

Una vegada hem calculat les correlacions, descartem les variables no correlacionades amb els 

paràmetres de radioactivitat com són el nombre taques solars i la pressió atmosfèrica. Ara que 

Figura 3.3 Histogrames de la concentració de Beril·li-7,  gross beta i residu sec després de 

normalitzar les dades. 
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tenim només les variables més correlacionades procedim a calcular un PCA, un anàlisis de 

components principals per poder reduir el nombre de variables. Amb aquest mètode el nostre 

objectiu és poder concentrar el màxim d'informació amb dos nous paràmetres. 

Hi ha dues maneres de realitzar l'anàlisi de components principals, mitjançant la matriu de 

correlacions o mitjançant la matriu de covariància. En aquest treball s’ha utilitzat la matriu de 

covariància. 

Per calcular els components principals, calculem unes noves variables que no estiguin 

correlacionades linealment entre elles, ℎ1, ℎ2, ℎ3, … , ℎ𝑛, una variable per a cada component que 

nosaltres tenim. Aquestes noves variables tindran una variància decreixent de tal manera que 

podrem agafar un nombre menor de variables i obtenir gran part de la informació del sistema 

original. A més aquestes noves variables seran ortogonals entre elles. El que nosaltres volem és 

que la variància de les noves variables sigui màxima, a més cada una d’aquestes noves variables 

 ℎ𝑗  és una combinació lineal de les nostres variables inicials 𝑥𝑛 de tal manera que es compleix: 

ℎ𝑗 = 𝑎1𝑗𝑥1 + 𝑎2𝑗𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑗𝑥𝑛                                         (7) 

 On els coeficients 𝑎𝑖𝑗 són constants, per tant redefinim l’expressió anterior com: 

ℎ𝑗 = 𝑏𝑗𝑋                                                                (8) 

On 𝑏𝑗 és un vector amb totes les components 𝑎𝑖𝑗 i X és un vector amb totes variables inicials. 

Ara per maximitzar  la variància de les variables i segui mantenint l’ortogonalitat imposem que 

el mòdul del vector 𝑏𝑗 és igual a 1. 

Ara volem elegir 𝑏1 de tal forma que la variància de ℎ1 sigui màxima on la variància és: 

𝑉𝑎𝑟(ℎ1) = 𝑉𝑎𝑟(𝑏1𝑋) = 𝑏1
′ 𝑉𝑏1                                       (9) 

On V representa la matriu de covariància. Per tant el que hem de fer és maximitzar l’expressió 

anterior amb la restricció 𝑏1
′ 𝑏1 = 1, per fer-ho definim el lagrangià L. 

𝐿 = 𝑏1
′ 𝑉𝑏1 − 𝜆(𝑏1

′ 𝑏1 − 1)                                               (10) 

Ara maximitzem derivant i igualant a 0 

𝑑𝐿

𝑑𝑏1
= 2𝑉𝑏1 − 2𝜆𝐼𝑏1 = 0 → 2(𝑉 − 𝜆𝐼)𝑏1 = 0                                  (11) 

Perquè l’equació tingui una solució diferent de 𝑏1 = 0 s’ha de complir que el determinant de la 

matriu (𝑉 − 𝜆𝐼) sigui nul. Per tant si es compleix |𝑉 − 𝜆𝐼| = 0 significa que 𝜆 són els valors 
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propis de la matriu V. Si volem que la variància de les noves components sigui màxima llavors 

haurem d’agafar el valor propi de V més gran 𝜆1, el vector propi associat a aquest valor propi 

és 𝑏1 per tant hem trobat la primera de les noves variables. 

ℎ1 = 𝑏1𝑋                                                            (12) 

Ara hem de calcular la segona component principal, seguirem el mateix procediment.  

𝑉𝑎𝑟(ℎ2) = 𝑉𝑎𝑟(𝑏2𝑋) = 𝑏2
′ 𝑉𝑏2                                      (13) 

No obstant ara tenim una restricció més que abans, ℎ1 i ℎ2 no poden estar correlacionades.  

𝑏2
′ 𝑉𝑏1 = 0 →  𝑏2

′ 𝜆𝑏1 = 0 → 𝑏2
′ 𝑏1 = 0                                  (14) 

És a dir 𝑏2 i 𝑏1 són ortogonals com hem mencionat anteriorment. Ens construïm ara un nou 

lagrangià L. 

𝐿 = 𝑏2
′ 𝑉𝑏2 − 𝜆(𝑏2

′ 𝑏2 − 1) − 𝜇𝑏2
′ 𝑏1                                     (15) 

Ara derivem respecte a 𝑏2 i igualem a 0 

𝑑𝐿

𝑑𝑏2
= 2𝑉𝑏2 − 2𝜆𝑏2 − 𝜇𝑏1 = 0                                             (16) 

Multipliquem per l’esquerra per 𝑏1
′  tot recordant que 𝑏2

′ 𝑏1 = 𝑏1
′ 𝑏2 = 0 i 𝑏2

′ 𝑏2 = 1 obtenim: 

2𝑏1
′ 𝑉𝑏2 − 𝜇 = 0 → 𝜇 = 2𝑏1

′ 𝑉𝑏2 = 2𝜆𝑏1
′ 𝑏2 = 0                                (17) 

Per tant tenim: 

𝑑𝐿

𝑑𝑏2
= 2𝑉𝑏2 − 2𝜆𝑏2 = 0 → 2(𝑉 − 𝜆𝐼)𝑏2 = 0                                   (18) 

Aplicant el mateix criteri que abans agafem el següent valor de 𝜆 més gran en aquest cas 𝜆2 

amb el vector associat 𝑏2. 

Per trobar els altres components principals hem de seguir el mateix criteri i així obtenim tots 

els autovalors de la matriu de covariància [6]. 

Amb aquest mètode hem trobat unes noves variables, no obstant tenim el mateix nombre de 

variables que inicialment, però aquestes noves variables tenen diferents valors de les variàncies 

originals, la quantitat d’informació real del sistema.  

A la figura 3.4 podem veure una representació de la informació que ens donen els dos vectors 

amb més variància del PCA realitzat a les nostres dades.  
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Les concentracions de Beril·li-7, residu sec i gross beta juntament amb la temperatura i la 

velocitat del vent estan a la part dreta del gràfic el que vol dir que tenen una correlació negativa 

amb la primera component mentre que la precipitació i la humitat relativa tenen una correlació 

positiva. D’igual manera es pot comprovar com només la temperatura i la velocitat del vent 

tenen una correlació negativa amb la segona component del PCA i la resta de variables, les 

concentracions, la precipitació i la humitat relativa tenen una correlació positiva amb la segona 

component principal.  

El motiu pel qual hem agafat únicament 

les dues components amb major 

variància del PCA és que només les dues 

primeres estaven per sobre de la mitjana 

de variància associada a cada 

component. Això es pot comprovar a la 

figura 3.5. En el cas que tinguéssim deu 

variables parlaríem del 10% de variància 

però com són 7 la mitjana de variància 

associada a cada variable és 

d`aproximadament 14.3% 

Figura 3.4 És una representació de la relació de les variables amb les PCA, on l'eix x representa la 

primera component principal PCA1 i l'eix Y la segona PCA2. La variància total que tenim amb 

aquestes dues components és de 69.3% 

 

Figura 3.5 Representació de la variància de les 

components principals, a l’eix x es representa cada 

una de les components principals. 
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(20) 

3.3 Regressió lineal múltiple  

El següent pas és realitzar un model per poder predir la concentració de Beril·li-7 o 

de gross beta a partir de les variables ambientals, i també realitzarem un model on utilitzarem 

una de les concentracions d’activitat per a calcular l'altre. Cal mencionar que per a realitzar els 

models utilitzarem les variables estandarditzades, per tant els valors que obtindrem no seran la 

concentració real de beril·li-7 o gross beta sinó que serà el valor estandarditzat d'aquesta 

concentració. El mètode utilitzat per aconseguir el model és una regressió lineal múltiple. 

El model de regressió lineal múltiple intenta predir el valor d'una variable utilitzant una 

dependència lineal amb m variables diferents, seguint la següent formula: 

𝑦1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥11 + 𝑎2𝑥21 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑚1 + 𝑢1                                 (19) 

On y representa la variable que volem determinar, x les m variables conegudes, u és l’error i les 

a són coeficients constants. Aquesta equació es repeteix per a les n mostres que es coneixen  

pel que ens queda un sistema d’equacions com es veu a la fórmula (19). 

𝑦1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥11 + 𝑎2𝑥21 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑚1 + 𝑢1 

𝑦2 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥12 + 𝑎2𝑥22 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑚2 + 𝑢2 

… 

𝑦𝑛 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1𝑛 + 𝑎2𝑥2𝑛 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑚𝑛 + 𝑢𝑛 

Per no tractar amb aquest sistema d’equacions ho redefinim com una equació matricial. 

𝑌 = 𝑋𝐴 + 𝑈                                                              (21) 

On definim les matrius Y, A, X i U com es pot veure a l’equació (21) 

𝑌 = (

𝑦1

𝑦2…
𝑦𝑛

)    𝐴 = (

𝑎0

𝑎1…
𝑎𝑛

)     𝑈 = (

𝑢1

𝑢2…
𝑢𝑛

)   𝑋 = (

1 𝑥11 … 𝑥𝑚1

1 𝑥12 … 𝑥𝑚2
…
1

…
𝑥1𝑛

…
…

…
𝑥𝑚𝑛

)                 (22) 

Per seguir i determinar el valor dels coeficients primer imposem unes condicions a l’error U. 

Ha de complir homoscedasticitat, totes les mostres tenen la mateixa variància, els erros són 

independents uns dels altres, no poden estar autocorrelacionats i que els errors segueixen una 

distribució normal. 
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Hi ha dues formes de procedir i calcular els coeficients a, mitjançant el principi de mínims 

quadrats i pel mètode de màxima versemblança.  

En aquest treball he utilitzat el mètode de mínims quadrats, aquest mètode es basa a minimitzar 

el valor dels errors, suposem que definim l'estimació de Y com el producte XA llavors l'error U 

serà la diferència que hi ha entre la nostra estimació i el valor real mesurat de Y. Per tant es pot 

definir el quadrat de l'error com: 

𝑈′𝑈 = (𝑌 − 𝑋𝐴)′(𝑌 − 𝑋𝐴) = 𝑌′𝑌 − 2𝐴′𝑋′𝑌 + 𝐴′𝑋′𝑋𝐴                          (23) 

Per minimitzar aquest resultat derivem respecte de A i igualem a 0 

𝑑𝑈′𝑈

𝑑𝐴
= −2𝑋′𝑌 + 2𝑋′𝑋𝐴 = 0 → 𝑋′𝑌 = 𝑋′𝑋𝐴                              (24) 

Finalment sols hem d’aïllar A en funció de les variables conegudes X i Y 

𝐴 = (𝑋′𝑋)−1 𝑋′ 𝑌                                                         (25) 

Ara ja tenim com calcular els coeficients A coneixent les m variables i una certa quantitat de 

dades per a la variable que es vol predir, com més gran sigui n millor serà el model [7]. 

A continuació parlarem del criteri d’Akaike (AIC) que determina quines variables són útils per 

realitzar el model de regressió lineal múltiple. Aquest criteri depèn del valor de màxima 

versemblança. La funció de màxima versemblança la podem obtenir com el producte de les 

funcions de versemblança per les observacions d’una variable 𝑥𝑗 amb densitat de probabilitat 

𝑓(𝑥𝑖, 𝜃). La funció de versemblança per a l’observació d’unes variables x es defineix com: 

𝐿 = 𝑓(𝑥, 𝜃)                                                          (26) 

 El valor de la màxima versemblança per les mostres (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) no és més que el producte 

de les funcions de versemblança per a cada mostra de la variable 𝑥 [8]. 

𝐿 = 𝑓(𝑥1, 𝜃)𝑓(𝑥2, 𝜃) … 𝑓(𝑥𝑛, 𝜃) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖, 𝜃)𝑛
𝑖=1                            (27) 

El criteri d'informació AIC ens permet eliminar variables que no aportin informació de la 

variable a predir. Aquest criteri estima la qualitat relativa de la nostra regressió lineal i la qualitat 

que tindria una regressió lineal amb menys paràmetres i així en permet seleccionar la regressió 

que ens proporcioni més informació junt amb la qual sigui més simple de realitzar. Funciona 

proporcionant una estimació aproximada de la quantitat d'informació perduda pel nostre model 

en comparació a l'obtinguda experimentalment. Es defineix el criteri d'informació AIC com: 
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𝐴𝐼𝐶 = −2 ln(𝐿) + 2𝐾                                                (28) 

On L representa el màxim valor de versemblança i K el nombre de variables. El model que 

funciona millor és aquell que té un valor mínim de AIC. Per tant, com més variables tinguem 

més gran serà el valor de AIC i es pot dir que el criteri d’Akaike penalitza la complexitat del 

model. De la mateixa manera quan més exacte sigui el model, la funció de versemblança 

minimitzarà el criteri AIC [9]. 

Per determinar quines de les variables són útils s'utilitza el criteri de pas a pas, aquest criteri té 

tres variacions, cap endavant, cap enrere i doble. El mètode cap endavant consisteix en no 

incloure cap variable més que 𝑎0, i després anar incloent la resta de variables una a una. Si el 

valor de AIC és més petit, deixa la variable si el valor de AIC és major al cas anterior, elimina 

aquesta variable i segueix amb les altres. El mètode cap enrere s'inclouen totes les variables 

disponibles de forma inicial i es va provant d'eliminar una a una totes les variables, si el valor de 

AIC és major després d'eliminar una variable, aquesta es torna a incloure, si el valor de AIC és 

menor, s'elimina la variable del model i continuem provant la resta de variables. El mètode 

utilitzat en aquest treball és el doble, aquest consisteix a començar com el model cap endavant, 

però després de cada incorporació d'una nova variable, es realitza el model cap enrere amb les 

variables incloses fins al moment. Aquest mètode és més útil, ja que és possible que la 

incorporació d'una variable que està correlacionada amb una altra variable faci que aquesta 

darrera variable ja no transmeti informació i per tant és eliminada del model [8]. 

3.3.1 Model per al Beril·li-7 

Per determinar un model adequat per predir la concentració de Berlil·li-7 hem realitzat una 

regressió lineal múltiple amb el mètode doble incloent totes les variables: residu sec, gross beta, 

temperatura, nombre de taques solars, precipitació, pressió atmosfèrica, humitat relativa i 

velocitat del vent. No obstant no hem utilitzat totes les dades de les quals disposem, hem deixat 

els dos darrers anys de dades per realitzar una comprovació posterior del model.  

 Després d’aplicar el criteri AIC hem obtingut el model següent: 

𝑌𝐵𝑒𝑟𝑖𝑙·𝑙𝑖−7 =  9.3 ∗ 10−16 + 1.09𝑋𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐵𝑒𝑡𝑎 − 0.48𝑋𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 − 0.23𝑋𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡  −

0.10𝑋𝑃𝑀 − 0.25𝑋𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó − 0.12𝑋𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó                         (29) 

Com es pot apreciar sols les variables: velocitat del vent i nombres de taques solars no ens 

proporcionen informació sobre la concentració de beril·li-7. El coeficient de determinació 
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d’aquest model és 𝑅2 = 0.8203. El valor de p és menor a 2.2 ∗ 10−16 per tant podem dir que 

aquest model és altament significatiu.  

Com hem dit anteriorment per poder realitzar aquest model necessitàvem que es complissin 

unes certes condicions per a l’error, a la figura 3.6 es pot comprovar que l’error d’aquest model 

segueix una distribució normal. 

També havíem suposat que els errors havien 

de tenir una variabilitat constant, havien de 

complir homoscedasticitat. Això es pot 

comprovar gràficament representant els 

residus respecte dels valors obtinguts pel 

model, si es compleix l'homoscedasticitat, 

els errors no s'acumularan a cap lloc de la 

gràfica ni formaran cap patró com una 

cònica, com es pot apreciar a la figura 3.7. 

  ,                                                          ,                   ,       
La darrera de les suposicions era que els 

errors eren independents, per comprovar-ho 

representarem els residus enfront de cada una de les variables que hem utilitzat per realitzar el 

model com es pot apreciar a les figures 3.7 i 3.8. Si es pot apreciar algun patró en aquestes 

gràfiques, significaria que no es compleix la condició d'independència d'errors. No obstant tal 

com havíem suposat els errors són independents. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Representació dels residus enfront de l’estimació del model per la concentració de 

Beril·li-7 i de la variable humitat relativa. 

Figura 3.6 Representació de la distribució 

de l’error de la regressió lineal de beril·li-7 
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Figura 3.8 Representació dels residus enfront de les variables gross beta, temperatura, residu sec, 

precipitació i pressió.  
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Finalment a la figura 3.9 es mostra una comparació entre el model estimat per la regressió lineal 

i el valor real mesurat experimentalment. El cas ideal seria que els valors estimats pel model i 

els valors detectats experimentalment coincidissin exactament, per tant a la gràfica es veuria 

una recta y=x com es pot comprovar a la figura 3.9 no tenim una coincidència exacta, no 

obstant sí que es pot apreciar que hi ha una tendència lineal que indica que els resultats 

obtinguts mitjançant el model tot i que no coincideix exactament amb els valors reals es poden 

aproximar prou bé. A més a la figura 3.9 s’ha representat la mateixa idea, hem realitzat una 

comprovació dels resultats estimats pel model enfront dels valors mesurats per l’interval de dos 

anys que no estaven inclosos l’ajust del model. També s’ha determinat el coeficient de 

determinació pel model enfront dels valors mesurats per als dos darrers anys obtenint com a 

resultat 𝑅2 = 0.6948 i valor de p igual a 4.238 ∗ 10−7 pel que podem dir que els resultats són 

significatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Model per a Gross Beta 

Igual que hem fet a l’apartat anterior ara realitzem una regressió lineal múltiple per determinar 

la concentració de gross beta. Utilitzem el mètode doble incloent totes les variables: 

concentració de beril·li-7, concentració de residu sec, temperatura, precipitació, pressió 

Figura 3.9 La representació de l’esquerra representa el model calculat enfront dels valors reals 

mesurats experimentalment i la gràfica de la dreta representa el model calculat enfront dels valors 

reals mesurats experimentalment per als dos darrers anys. La línia vermella representa el cas ideal 

en què els valors estimats siguin exactament igual als valors reals.  
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atmosfèrica, humitat relativa i velocitat del vent. Després d’aplicar el criteri Akaike obtenim la 

següent estimació. 

𝑌𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐵𝑒𝑡𝑎 =  −6.82 ∗ 10−16 + 0.64𝑋𝐵𝑒𝑟𝑖𝑙·𝑙𝑖−7 + 0.41𝑋𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 0.16𝑋𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 +

0.26𝑋𝑃𝑀 + 0.23𝑋𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó + 0.10𝑋𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó                      (30) 

En aquest cas les variables que aporten informació a l’estimació de gross beta són: beril·li-7, 

temperatura, humitat relativa, residu sec, pressió atmosfèrica i precipitació. El coeficient de 

determinació d’aquest model és de 𝑅2 = 0.8951. El valor de p és menor a 2.2 ∗ 10−16 pel que 

podem dir que aquest model també és significatiu. 

A les figures 3.10-3.14 es podrà comprovar que les hipòtesis necessàries per realitzar el model 

de regressió lineal múltiple es compleixen. A la figura 3.10 es pot apreciar com els residus 

segueixen una distribució normal tal com hem suposat en realitzar el model predictiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Representació de la distribució de l’error de la regressió lineal de gross beta 
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Figura 3.11 Representació dels residus enfront de l’estimació del model per la concentració de 

gross beta i de la variable Beril·li-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ens fitxem en la figura 3.11, podem apreciar com no hi ha cap patró entre els residus i la 

nostra estimació, d'igual forma a la resta de figures 3.11-3.14 podem veure els residus enfront 

de cada una de les nostres variables i comprovar així que no hi ha dependència en els erros. 

 

 

Figura 3.12 Representació dels residus enfront de les variables humitat i residu sec.  
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A continuació hem realitzat una gràfica on es comprova l’eficàcia del nostre model, 

representem la nostra estimació enfront dels valors reals mesurats experimentalment per a les 

dades incloses en el model i per als dos darrers anys. En aquest cas igual que en el cas anterior 

l'ideal seria obtenir una recta y=x a diferència del cas anterior a la figura 3.15 es pot apreciar 

una distribució de punts amb una tendència molt més lineal, pel que podem dir que el resultat 

obtingut per a la concentració de gross beta mitjançant la regressió lineal és més bona que el 

Figura 3.13 Representació dels residus enfront de les variables precipitació i pressió. 

 

Figura 3.14 Representació dels residus enfront de la variable temperatura. 
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resultat obtingut per a la concentració de beril·li-7. Això era d’esperar, considerant el valor del 

coeficient de determinació obtingut per aquest model. Per aquest cas el coeficient de 

determinació pel model enfront dels valors mesurats per als dos darrers anys és 𝑅2 = 0.8185 i 

té un valor de p igual a 1.295 ∗ 10−9 pel que podem afirmar que els resultats són significatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Model per al Beril·li-7 amb paràmetres ambientals i el residu sec 

En aquest apartat es realitzarà una regressió lineal múltiple per intentar determinar la 

concentració de beril·li-7 únicament utilitzant paràmetres ambientals i el residu sec. Per fer-ho 

s’ha utilitzat el mètode doble incloent inicialment les variables: pressió atmosfèrica, 

temperatura, precipitació, humitat relativa, velocitat del vent i concentració de residu sec. Un 

pic s’ha determinat quines de les variables aporten informació al model mitjançant el criteri 

Akaike, l’estimació obtinguda és: 

𝑌𝐵𝑒𝑟𝑖𝑙·𝑙𝑖−7 =  5.824 ∗ 10−16 − 0.13𝑋𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 + 0.57𝑋𝑃𝑀         (31) 

En aquest cas únicament la humitat relativa i la concentració de residu sec aporten informació 

sobre la concentració de beril·li-7. Per això aquesta estimació és més dolenta, ja que coeficient 

Figura 3.15 La representació de l’esquerra representa el model calculat enfront dels valors reals 

mesurats experimentalment i la gràfica de la dreta representa el model calculat enfront dels valors 

reals mesurats experimentalment per als dos darrers anys. La línia vermella representa el cas ideal 

en què els valors estimats siguin exactament igual als valors reals.   
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Figura 3.17 Representació dels residus enfront de l’estimació del model per la concentració de 

Beril·li-7 i de la variable humitat relativa. 

d’estimació és únicament, 𝑅2 = 0.3988. Tot i això el valor de p igual a 1.1 ∗ 10−11, pel que el 

model obtingut es pot considerar significatiu.    

 

Com hem fet en els casos anteriors 

comprovem que les suposicions del 

model són correctes. Primer 

representem a la figura 3.16 la 

distribució dels residus. 

A continuació representem els 

residus enfront de la nostra estimació 

i enfront dels paràmetres residu sec i 

humitat. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Representació de la distribució 

de l’error a la regressió lineal del beril·li. 
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Figura 3.18 Representació dels residus enfront de la variable residu sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com hem fet al cas anterior a la figura 3.19 es pot visualitzar una comprovació del mètode 

representant els valors estimats pel model enfront dels valors mesurats per als dos períodes de 

temps, el període inicial amb el qual es realitza el model i els dos darrers anys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 La representació de l’esquerra representa el model calculat enfront dels valors reals 

mesurats experimentalment i la gràfica de la dreta representa el model calculat enfront dels valors 

reals mesurats experimentalment per als dos darrers anys. La línia vermella representa el cas ideal 

en què els valors estimats siguin exactament igual als valors reals. 
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Com es pot comprovar a les gràfiques aquest model és el pitjor que s’han calculat en aquest 

treball no obstant és un model que tot i tenir un valor petit del coeficient de determinació també 

té un valor molt petit de p pel que podem assegurar que és un model altament significatiu. En 

aquest cas el coeficient de determinació pel model enfront dels valors mesurats per als dos 

darrers anys és 𝑅2 = 0.4006 i té un valor de p igual a 9.017 ∗ 10−4 pel que també podem dir 

que els resultats són significatius. Encara que el coeficient de determinació sigui inferior als 

altres casos és superior a l’obtingut pel model de regressió lineal múltiple. 

3.3.4 Model per a gross beta amb paràmetres ambientals i residu sec 

Finalment realitzarem una regressió lineal múltiple per intentar determinar la concentració de 

gross beta únicament utilitzant paràmetres ambientals i el residu sec. Per fer-ho s’ha utilitzat el 

mètode doble incloent inicialment les variables: pressió atmosfèrica, temperatura, precipitació, 

humitat relativa, velocitat del vent i concentració de PM. Un pic s’ha determinat quines de les 

variables aporten informació al model mitjançant el criteri Akaike, l’estimació obtinguda és: 

𝑌𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐵𝑒𝑡𝑎 =  5.31 ∗ 10−16 + 0.27𝑋𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 − 0.11𝑋𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡 + 0.66𝑋𝑃𝑀 +

0.17𝑋𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó                                                  (32) 

Aquest model és millor que l’obtingut pel beril·li-7 utilitzant els paràmetres ambientals i el 

residu sec, però és pitjor a l’obtingut anteriorment per a gross beta. El coeficient d’estimació 

obtingut en aquest model és 𝑅2 = 0.6513 i un valor de p inferior a 2.2 ∗ 10−16.  

 

A la figura 3.20 es pot comprovar que com 

havia suposat el model, els residus segueixen 

una distribució normal, i a la figura 3.21 que 

els residus no mostren cap patró amb 

l’estimació del model ni amb els paràmetres 

utilitzats. 

 

 

 

 Figura 3.20 Representació de la distribució de 

l’error de la regressió lineal de gross beta. 
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Figura 3.21 Representació dels residus enfront de l’estimació del model i les 

variables: temperatura, residu sec, pressió i velocitat del vent.  
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A continuació es mostra a la figura 3.22 una gràfica amb els valors estimats pel model i els 

valor mesurats experimentalment per als dos períodes de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest model proporciona un resultat superior a l’esperat pel fet que s’ha utilitzat únicament 

les variables ambientals i el residu sec i s’ha pogut reproduir amb una discrepància petita 

respecte al model que utilitzava la concentració de beril·li-7 com a variable per descriure la 

concentració de gross beta. Finalment el valor per el coeficient de determinació pel model 

enfront dels valors mesurats pels dos darrer anys és de 𝑅2 = 0.5775 i té un valor de p igual a 

1.648 ∗ 10−5. Per tant podem dir que el resultat també és significatiu 

Conclusions 
 

En aquest treball s’ha analitzat la sèrie temporal de la concentració d’activitat de beril·li-7 i 

gross beta per a un interval temporal de deu anys. Hem començat per estandarditzar les variables 

i convertir-les en distribucions normals, per poder realitzar un anàlisis de components 

principals. Un pic tenim totes les variables estandarditzades i amb una distribució normal s’ha 

procedit a realitzar un anàlisi de components per poder visualitzar les dades i comprovar quines 

dades tenen més pes en el sistema. Això es pot comprovar observant a la figura 3.4 la longitud 

dels eixos de les nostres variables, com més grans són més pes tenen en el sistema. A la mateixa 

Figura 3.22 La representació de l’esquerra representa el model calculat enfront dels valors 

reals mesurats experimentalment i la gràfica de la dreta representa el model calculat enfront 

dels valors reals mesurats experimentalment per als dos darrers anys. La línia vermella 

representa el cas ideal en què els valors estimats siguin exactament igual als valors reals. 
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figura també es pot comprovar quines variables estan més correlacionades o 

anticorrelacionades, per exemple les concentracions de beril·li-7 i gross beta estan una a damunt 

de l’altre el que indica una gran correlació, en canvi la temperatura i la humitat i precipitació 

estan orientades en sentit contrari el que indica una anticorrelacio entre la temperatura i les 

altres dos variables. 

Finalment s’ha procedit a calcular les regressions lineals per poder estimar els models predictius 

de la concentració de beril·li-7 i gross beta. En el primer cas en el qual per deduir una 

concentració s’utilitza l’altre s’han obtingut molt bons resultats com es podria esperar, ja que 

com es pot comprovar a la gràfica 3.4 les concentracions estan una a damunt de l’altre i com 

veiem a la figura 3.2 la correlació de les concentracions és de 0.9 amb una molt alta significança. 

Aquest model requereix l’equip necessari per a l’obtenció de residu sec i de detectors ionitzants, 

si es vol determinar la concentració de beril·li-7 es necessita un comptador proporcional per 

poder determinar la concentració de gross beta utilitzada en el model, en canvi si es vol predir 

la concentració de gross beta, es necessita un detector d’espectrometria gamma per determinar 

la concentració de beril·li-7. Aquests models són útils tot i que per fer les prediccions hem 

d’utilitzar detectors radiomètrics amb els quals es podria determinar directament la 

concentració, no obstant si en un determinat moment no es pot disposar d’un dels detectors per 

certs motius, com per exemple si es romp, es podria tenir una predicció fiable sense utilitzar 

aquests detectors. 

Per aquest motiu, en el segon model no s’han utilitzat les concentracions de beril·li-7 ni de 

gross beta. Per tant, i com era d’esperar, els resultats obtinguts per a aquests models són pitjors 

als obtinguts en el cas anterior. No obstant també podem dir que són significatius i que 

proporcionen una bona predicció, tot i que no tan bona com el cas anterior, a causa del valor de 

p. Aquest valor per a tres dels models és inferior a 2.2 ∗ 10−16 el que vol dir que la probabilitat 

de què els models compleixin la hipòtesi nul·la és inferior a aquest valor. Pel cas del model del 

beril·li-7 sense utilitzar la concentració de gross beta el valor de p és igual a 1.1 ∗ 10−11 per 

tant la probabilitat de què aquest mètode compleixi la hipòtesi nul·la i per tant que el model 

predigui els valors de forma arbitrària és exactament 1.1 ∗ 10−11. Per tant es pot dir que els 

models obtinguts són significatius. Aquest segon model és més útil, ja que ens permet tenir una 

idea de les concentracions de beril·li-7 i gross beta sense haver d’utilitzar detectors radiomètrics 

tot i que si és necessari disposar d`una bomba i un filtre de cel·lulosa que ens permeti obtenir 

la concentració de residu sec dipositada per l’aire al filtre però aquests elements són molt més 

fàcils d’obtenir i substituir que no els detectors radiomètrics. 
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