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3.-Fonaments i tècniques del treball per teledetecció. 

 

3.1.-Introducció a la teledetecció 

 

3.1.1.-Definició i concepte 

 

Es pot definir la teledetecció com la tècnica que permet obtenir informació sobre 

un objecte, àrea o fenomen mitjançant l’anàlisi de les dades adquirides per un 

instrument que no està en contacte amb l’objecte, àrea o fenomen que s’investiga [1] 

Chuvieco, 1990. Aquest instrument s’anomena sensor i té com a missió detectar 

l’energia electromagnètica emesa o reflectida per l’objecte, convertir-la en un senyal i 

presentar-la en forma susceptible de ser aprofitada per l’estudi. De forma més sintètica, 

la teledetecció consisteix en la recollida d’informació de la superfície terrestre o de 

l’atmosfera a partir de la captació de la radiació electromagnètica que aquestes emeten o 

reflecteixen. 

Aquesta tècnica, que permet adquirir informació d’un objecte a distància, es basa 

en què els materials de la superfície terrestre tenen una resposta espectral pròpia, per la 

qual els podem identificar. Per això , és necessari tenir uns instruments capaços de 

registrar la radiació procedent de la Terra i de transformar-la en un senyal susceptible de 

ser manipulada de forma analògica (productes fotogràfics) o de forma digital (cintes 

magnètiques compatibles amb ordinador). 

El làser, el radar, els scanners multiespectrals i les màquines fotogràfiques, són 

els sensors més utilitzats en teledetecció, i els avions i satèl·lits, les plataformes 

d’observació sobre les que s’instal·len aquests sensors per a l’adquisició de les dades. 
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3.1.2.-Teledetecció espacial. Avantatges que presenta. 

 

La teledetecció espacial és de gran interès en un camp molt ampli de disciplines. 

Sovint s’utilitza conjuntament amb una altra tècnica de teledetecció: la fotografia aèria. 

La teledetecció espacial ofereix els següents avantatges respecte la fotografia aèria: 

 

 - Cobertura global de la superfície terrestre. Gràcies a les característiques 

orbitals dels satèl·lits, es poden obtenir imatges de la major part de la Terra, fins i tot de 

zones remotes o inaccessibles (zones polars o desèrtiques, per exemple). 

 

 - Visió sinòptica. L’amplitud de l’àrea coberta per una imatge és ideal per a 

reconeixements ràpids i econòmics de la regió d’estudi. Això és especialment important 

per a estudis d’interpretació estructural. 

 

 - Visió panoràmica. L’altura orbital del satèl·lit li permet detectar grans espais, 

proporcionant una visió àmplia dels trets geogràfics. Una fotografia aèria, escala 

1:30.000 capta en una sola imatge una superfície aproximada de 49Km². Una imatge 

Landsat ens permet contemplar 34.000km² en una sola adquisició. 

 

 - Homogeneïtat en l’adquisició de dades. Es detecta gran extensió de terreny 

pel mateix sensor i en un temps molt curt d’integració, la qual cosa garanteix una gran 

coherència en la interpretació de les dades obtingudes. 

 

 - Repetitivitat. Les característiques orbitals del satèl·lits permeten obtenir 

diverses imatges de la mateixa zona amb els mateixos paràmetres orbitals, és a dir, que 

la geometria de captació és la mateixa, la qual cosa permet realitzar estudis temporals. 

 

 - Possibilitat de captar radiació electromagnètica de regions de l’espectre no 

visibles. Actualment es disposa de diversos sensors capaços d’obtenir informació de 



Estudi per teledetecció de les aigües litorals de l’Illa Livingston Pàg. 6 

regions de l’espectre no visibles a l’ull humà, com per exemple el radar, els sensors 

d’ultraviolats i d’infraroig. 

 

 - Format digital de les imatges. Aquest tipus de format possibilita el 

processament informàtic de les imatges. 

 

 - Possibilitat, en alguns casos, d’aconseguir estereoscòpia. Alguns sistemes de 

teledetecció, com ara l’SPOT o el MOMS, permeten una visió estereoscòpica de les 

zones d’estudi. 

 

 - Menor cost i temps invertit. Un cop el satèl·lit és en òrbita, el cost d’una 

imatge és significativament més baix que en el cas de la fotografia aèria. És per això 

que les imatges de satèl·lit són de gran ajuda per planificar millor els treballs de camp a 

mitjana i petita escala, i fins i tot per projectar possibles vols fotogramètrics. 

 

 

3.1.3.-La radiació electromagnètica 

 

 Per què la teledetecció sigui possible cal que entre els objectes o la zona que es 

pretén explorar i el sensor hi hagi algun tipus d’interacció. Aquesta interacció es 

produeix mitjançant un fluxe energètic entre objecte i sensor que pot ser extern al 

sistema de teledetecció o bé emès pel propi objecte o pel propi sensor. Així doncs, les 

tres possibles tècniques per adquirir informació de l’àrea estudiada a partir d’un sensor 

són per reflexió, per emissió i per emissió-reflexió. El flux energètic entre la superfície 

terrestre i el sensor és la radiació electromagnètica. 

 Segons la teoria ondulatòria de la llum, l’energia electromagnètica es transmet 

seguint un model harmònic i continu, a la velocitat de la llum, i conté dos camps de 

força ortogonals entre sí: l’elèctric i el magnètic. Les característiques d’aquest flux 

energètic es poden descriure mitjançant dos paràmetres: la longitud d’ona (λ), que és la 

distància entre dues situacions homòlogues successives d’una ona, i la freqüència (ν), 
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que és el nombre de cicles que passen per un punt fix en una unitat de temps. Ambdós 

elements estan relacionats de la següent manera: 

 

     c = λ · ν 

   

  c és la velocitat de la llum (3.108 m/s) 

  λ és la longitud d’ona. L’unitat més utilitzada és la micra (10-6  m)    

  µ és la freqüència. La seva unitat és l’hertz, cicles per segon. 

 

Aquesta equació ens indica que la longitud d’ona varia inversament amb la freqüència. 

 

 

Fig.3.1.Esquema d’una ona electromagnètica [2] Scanvic,1989. 

 

 

 Es poden agrupar les longituds d’ona en intervals on la radiació manifesta un 

comportament similar. L’espectre electromagnètic és la organització d’aquests intervals 

segons un ordre creixent o decreixent de longituds d’ona. 
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Fig.3.2.Espectre electromagnètic [2] Scanvic,1989. 

 
 En teledetecció les regions de l’espectre més utilitzades són: 

 

 - La regió del visible que s’exten entre  (0.4 i 0.7 µm) que és l’única regió a la 

qual és sensible l’ull humà i s’hi distingeixen tres bandes elementals: blau, verd i 

vermell. 

 

 - L’infraroig pròxim (0.7 a 1.3 µm). 

 

 - L’infraroig mig (1.3 a 8 µm) 

 

- L’infraroig llunyà o tèrmic (8 a 14 µm) 

 

- Microones ( a partir de 1mm). 
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3.1.4.-Interacció entre l’energia electromagnètica i l’atmosfera. 

 

En el seu viatge a través de l’atmosfera, l’energia electromagnètica interacciona 

amb les mol·lècules gasoses i partícules en suspensió. Els fenòmens que es produeixen i 

afecten a la radiació són: la dispersió, l’absorció i l’emissió. 

 

- Dispersió atmosfèrica: És causada per la interacció de la radiació 

electromagnètica i els gasos i partícules atmosfèriques. La dispersió produeix canvis en 

la direcció i la intensitat de la radiació, aquests depenen de la longitud d’ona. 

La diferència entre les mides de les partícules ocasiona diversos tipus de 

dispersió. La dispersió Rayleigh es produeix quan la longitud d’ona de la radiació 

incident és molt més gran que la mida de les partícules de la atmosfera. Aquest efecte 

explica el cel blau en un dia clar, ja que les longituds d’ona més curtes (blau) es 

dispersen molt més que les longituds d’ona més llargues (vermelles). La dispersió de 

Mie es produeix quan el diàmetre de la partícula i la longitud d’ona de la radiació són 

similars. En teledetecció, la dispersió de Mie es manifesta en una deteriorament general 

de les imatges de l’espectre òptic, degut a la presència de vapor d’aigua i pols 

atmosfèric. La dispersió no selectiva es produeix quan la mida de gra de les partícules és 

molt més gran que la longitud d’ona de la radiació [3] Martínez M.I. i Olivera N.,1995. 

Un efecte d’aquest tipus de dispersió són els núvols blancs, ja que totes les longituds 

d’ona del visible són dispersades en la mateixa quantitat. 

Aquests efectes són atenuats mitjançant un sistema de filtres en el sensor que 

recull la informació, produint una millora en la qualitat de la imatge. 

Els processos de dispersió són molt complexos i difícils de quantificar en la 

imatge resultant, ja que normalment no es disposa de dades preses a la mateixa data 

d’adquisició d’aquesta. 

 

- Absorció atmosfèrica: L’absorció és la retenció de l’energia radiant per un 

cos o una substància. A l’atmosfera, la radiació electromagnètica es absorbida per 

mol·lècules gasoses, principalment vapor d’aigua, CO2, O2 i ozó. 
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Hi ha  longituds d’ona on la atmosfera és molt transitiva, són les anomenades 

finestres atmosfèriques. Aquestes finestres atmosfèriques són idònies per realitzar 

processos de teledetecció, així doncs el disseny dels sensors espacials tendeixen a 

ajustar-se a aquestes bandes, evitant interferències al fenomen que pretenem observar. 

Quan es pretén, pel contrari, observar l’atmosfera en lloc de la superfície terrestre, els 

sectors espectrals més convenients són, precisament, aquells on l’absorció atmosfèrica 

és alta. 

 

- Emissió atmosfèrica: Igual que qualsevol cos per sobre del zero absolut, 

l’atmosfera emet la seva pròpia energia calorífica, per això aquest paràmetre s’ha de 

considerar per valorar la emitància espectral que prové del sòl. 

 

 

3.1.5.-Interacció entre l’energia electromagnètica i la matèria 

 

Quan l’energia electromagnètica arriba a la Terra interacciona amb els materials 

de la superfície. Part d’aquesta energia és reflectida i la resta és absorbida o transmesa, 

depenent de les propietats dels materials i de la longitud d’ona de la radiació. 

Part de la radiació absorbida pels materials s’allibera en forma de calor, és 

l’energia emesa. Aquesta, junt amb l’energia geotèrmica de la Terra, suposa una 

important font de radiació electromagnètica utilitzable en teledetecció. Tanmateix, la 

que té més interès és la reflectida pels objectes. 

La forma com es reflecteix l’energia depèn de la relació entre la rugositat de la 

superfície de l’objecte i la longitud d’ona de la radiació. Quan la superfície presenta una 

rugositat menor que la longitud d’ona de la radiació incident, l’objecte es comporta com 

un reflector especular i tota l’energia es reflectida en una direcció. Pel contrari, quan la 

rugositat és més gran que la longitud d’ona, la reflexió es produeix en totes les 

direccions i estem davant de la reflexió difusa. A la natura, la majoria dels objectes 

presenten propietats intermitges entre aquests dos tipus de reflexió. 
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El paràmetre que mesura les característiques dels objectes amb la reflexió és la 

reflectivitat espectral, que és la relació entre el flux incident i el reflectit per una 

superfície [1] Chuvieco, 1990. 

La reflectivitat és un terme adimensional que s’acostuma a expressar en tants per 

cent o per un. Aquesta magnitud és dependent de la longitud d’ona, per això s’afegeix el 

terme espectral, per referir-se al seu comportament en una banda determinada de 

l’espectre. És una traducció del terme anglès reflectance, i hi ha alguns autors que ho 

tradueixen com a reflectància. 

La firma espectral és un terme que fa referència a la manera amb què una 

determinada superfície reflecteix o emet l’energia en diferents longituds d’ona. La seva 

forma característica de radiar energia seria la base per diferenciar aquesta superfície 

respecte d’altres, a partir de l’observació remota. Cal tenir en compte però, que hi ha 

molts factors que modifiquen aquesta firma característica, com són l’angle 

d’il·luminació solar, modificacions que el relleu produeix a l’angle d’il·luminació, angle 

d’observació,... 

 

 

3.1.6.-Tipus de sensors 

 

Segons [1] Chuvieco, 1990, en teledetecció, els sensors es classifiquen en actius i 

passius: 

 

 - Sensors actius: Són aquells que il·luminen l’objecte amb una radiació i 

recullen l’energia reflectida per ell. Són interessants ja que no depenen tant de les 

condicions meteorològiques. El més utilitzat de tots, en l’àmbit de la teledetecció 

espacial, és el radar, radiòmetre actiu de microones. 

 

 - Sensors passius: Són aquells que recullen l’energia electromagnètica reflectida 

per l’objecte quan aquest és il·luminat per una font externa (normalment el Sol), o 

emesa pel propi objecte. Aquests tipus de sensors són, fins ara, els més abundants en 

teledetecció i la diferència principal entre ells rau en la regió de l’espectre 
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electromagnètic que són capaços de detectar. És en aquest tipus de sensors que se centra 

aquest treball, concretament en els sistemes Landsat i Spot. 

 

 

3.1.7.-Resolució d’un sensor 

 

 Es defineix la resolució d’un sensor com la seva habilitat per enregistrar, 

discriminant la informació de detall. [4] Floyd,F. I Sabins,J.R. (1987). Per poder 

discriminar aquesta informació de detall, en teledetecció s’han de considerar diversos 

factors. És per això que cal definir els conceptes de resolució espacial, resolució 

espectral, resolució radiomètrica i resolució temporal. 

  

 - Resolució espacial. Aquest concepte és el que més encaixa amb la definició 

clàssica de resolució com la mínima separació que ha d’existir entre dos objectes perquè 

aquests es percebin com a diferents i aïllats en la imatge. En teledetecció la resolució 

espacial va íntimament lligada al concepte de píxel (mínima unitat d’informació inclosa 

en la imatge). Així doncs, es pot definir com l’espai que cobreix un píxel sobre la 

superfície terrestre. És per això que moltes vegades s’hi fa referència a ella com a “mida 

de píxel”. Aquesta mida dependrà principalment del sistema de detecció i de l’altura 

orbital. 

 La resolució espacial dels sensors d’observació terrestre en funcionament té un 

rang força ampli de valors, que va des de la mida de píxel de 10 x 10 m del sensor Spot-

HRV als 5 x 5 Km dels satèl·lits d’òrbita geoestacionària. 

 

 - Resolució espectral. Indica el nombre i l’amplada de les bandes espectrals que 

el sensor és capaç de discriminar. Diferents cobertes tenen diferents comportaments 

espectrals i per distingir-les serà convenient tenir informació en diverses bandes. Per 

això un sensor que pretengui distingir entre diferents cobertes serà més idoni com més 

bandes pugui enregistrar, ja que facilitarà la caracterització espectral de les diferents 

superfícies. A més a més serà convenient que aquestes bandes siguin prou estretes ja 

que bandes molt amples poden no discriminar prou bé cobertes semblants. 
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 En el disseny del sensor és molt important escollir les bandes que ha de ser 

capaç de detectar d’acord amb els objectius que es pretenguin aconseguir. 

 En teledetecció, el radar i el mode pancromàtic SPOT són els sistemes que tenen 

una menor resolució espectral, amb només una banda. 

 - Resolució radiomètrica. Fa referència a la sensibilitat del sensor, és a dir, a la 

seva capacitat per detectar variacions en la radiància espectral que rep. Més 

concretament, la resolució radiomètrica es pot definir com el nombre màxim de nivells 

digitals que pot escalar un sensor a la imatge. Actualment el més habitual és que els 

sistemes ofereixin un rang de 256 nivells digitals per píxel. Evidentment, com millor 

sigui la resolució radiomètrica, més informació es podrà obtenir de la imatge. De tota 

manera cal tenir en compte, especialment en el cas de tractament visual de les imatges, 

que malgrat tenir una molt bona resolució radiomètrica, aquesta pot ser força 

desaprofitada en l’etapa de processament de la imatge. 

 

 - Resolució temporal. La resolució temporal és la periodicitat amb què un 

sensor adquireix imatges de la mateixa porció de la superfície terrestre. El cicle de 

cobertura depèn de les característiques orbitals de la plataforma (alçada, velocitat i 

inclinació). Una altra vegada la cadència temporal dels sistemes espacials depèn del 

tipus d’objectiu que persegueix el sensor. Així doncs els satèl·lits meteorològics, que 

observen fenòmens molt dinàmics, captaran imatges amb una major periodicitat que no 

pas els satèl·lits destinats a recursos naturals. (El satèl·lit Meteosat proporciona imatges 

cada 30 minuts, mentre que el Landsat ho fa cada 16 dies i l’Spot cada 26 dies). 

 

 Totes aquestes resolucions s’han de valorar convenientment a l’hora de projectar 

un determinat estudi, ja sigui per a dissenyar el sensor, o bé, i més freqüentment, per a 

escollir aquell sensor que ofereixi les condicions més adients. Així doncs, per realitzar 

una anàlisi estructural caldrà una bona resolució espacial i radiomètrica, mentre que les 

altres resolucions seran menys importants. En canvi per a un estudi multiespectral serà 

fonamental considerar la resolució espectral, i per a un estudi de variacions en el temps, 

la temporal. 
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3.1.8.-El sistema SPOT 

 

 El programa d’observació de la Terra mitjançant els satèl·lits Spot (Systeme 

Probatoire d’Observation de la Terre) ha estat desenvolupat per el CNES francès 

(Centre National d’Études Spatiales) en col·laboració amb Bèlgica i Suècia. El primer 

dels satèl·lits de la sèrie, l’SPOT-1 va ser llançat el 22 de febrer del 1986, mentre que 

l’SPOT-2 ho va ser el 1990. 

 El satèl·lit SPOT-1 està situat a una alçada mitjana de 830 Km, en una òrbita 

aproximadament circular inclinada 8º respecte el Nord geogràfic. Aquesta òrbita quasi 

polar li permet obtenir imatges fins a una latitud de 84º i, com que és heliosincrònica 

(passa per un mateix punt de la superfície terrestre a la mateixa hora solar), les 

condicions d’il·luminació són semblants per a totes les escenes d’una mateixa latitud en 

una determinada època. El seu cicle de repetició d’escenes és de 26 dies. 

 Els satèl·lits SPOT disposen de dos sensors idèntics que són capaços de 

funcionar de forma independent: el HRV-1 i el HRV-2 (Haute Résolution Visible). 

Aquests sensors són de tipus passiu. Cada instrument cobreix una banda de 60 Km en 

un sentit Est-Oest en posició vertical i, si els dos sensors operen en zones adjacents, la 

cobertura és de 117 Km amb un solapament lateral de 3 Km. 

 El seu mode d’exploració és el d’empenta, també anomenat d’escombrat segons 

la  trajectòria. En aquests sistemes es disposa d’una cadena de detectors que cobreix tot 

el camp de visió del sensor. Així doncs, s’explora a cada moment una línia completa 

que es va desplaçant simultàniament a la plataforma. D’aquesta manera es redueixen 

alguns problemes geomètrics dels sistemes d’escombrat tradicionals (del tipus del 

sistema Landsat), que es deriven de l’asincronia entre el moviment del mirall i el de la 

plataforma. Això fa que es pugui augmentar considerablement la resolució espacial. En 

canvi, en aquest tipus de sistemes, com que disposen de molts més detectors, el procés 

de calibratge, necessari per a aconseguir que el senyal rebut sigui traduït de manera 

homogènia per tots ells, és molt més complicat. Per això solen tenir encara una baixa 

resolució espectral. 

 El sistema SPOT utilitza dos modes d’observació diferents: el pancromàtic (P) i 

el multibanda o mutiespectral (XS). En el mode pancromàtic l’observació es realitza en 

una banda espectral única que correspon a la part visible de l’espectre excloent-hi el 
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blau. La longitud d’ona queda limitada a una única però ampla banda entre 0.51 i 0.73 

µm. La mida del píxel és de 10 m, i ofereix una molt bona resolució. En el mode 

multiespectral l’observació es realitza en tres bandes. Les zones de l’espectre 

electromagnètic seleccionades s’extenen de 0.50 a 0.59 µm per la banda XS1 (que 

correspon al verd), de 0.61 a 0.68 µm per la banda XS2 (vermell) i de 0.79 a 0.89 µm 

per la XS3 (infraroig proper). La mida del píxel és de 20 m, que malgrat ser més gran 

que el del mode pancromàtic, segueix oferint una bona resolució espacial. 

 

 

3.1.9.-Sistema Landsat 

 

 El sistema Landsat és el resultat del programa desenvolupat per l’agencia 

espacial nord-americana NASA a principis dels anys 70, per l’estudi dels recursos 

naturals de la Terra. El 23 de Juliol de 1972 va ser llançat un primer satèl·lit amb el nom 

de ERTS 1 (Earth Resource Technology Satellite), més tard anomenat Landsat 1 per 

diferenciar-lo del Seasat 1, destinat a l’estudi dels fons oceànics. 

 El programa Landsat està constituït per set satèl·lits.  

 La seva òrbita és polar i heliosincrònica, amb un angle d’inclinació de 98.2º. Es 

troba a una altitud de 706Km. Aquesta òrbita permet completar el cicle en 16 dies. 

 Existeixen tres tipus d’instruments d’observació en el sistema Landsat: el sensor 

MSS (Multiespectral Scanner), el sensor RBV (Return Beam Vidicon) i el sensor TM 

(Thematic Mapper). 

 El sensor TM és un equip d’escombrat òptic-electrònic que “escaneja”, 

mitjançant un mirall mòbil que oscil·la en direcció perpendicular a la trajectòria del 

satèl·lit, una franja de 185 Km, segons el seu camp de visió (11º 56’) a la seva altura 

orbital. La radiància rebuda per aquest component òptic es dirigeix a una sèrie de 

detectors que l’amplifiquen i la converteixen en un senyal elèctric. Aquest, al seu torn, 

es transforma en un valor numèric que pot ser emmagatzemat a bord o ser transmès a la 

xarxa d’antenes receptores. El sensor TM capta l’energia electromagnètica en 7 bandes 

espectrals (3 en la regió del visible, 3 en l’infraroig proper i una en l’infraroig tèrmic). 
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La radiació captada pel sensor es codifica en 256 nivells d’energia. La mida d’un píxel 

és de 30 x 30 m per totes les bandes menys la tèrmica que és de 120 x 120 m. 
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3.2.-Tractament digital de les imatges 

 

 Una imatge digital és la representació d’un objecte real mitjançant una matriu 

numèrica bidimensional. Cada element de la matriu rep el nom de píxel. Cada píxel de 

la imatge té assignat un valor numèric, traducció de la radiància rebuda pel sensor per 

una determinada parcel·la de la superfície terrestre i en una determinada banda de 

l’espectre. Aquest valor numèric s’acostuma a anomenar Nivell Digital (ND). El nom es 

justifica per tractar-se d’un valor numèric, no visual, però es pot traduir a una intensitat 

visual o nivell de gris. 

 Els ND de la imatge es graven en codi binari (un bit, 0 ó 1). La major part dels  

sensors fan servir grups de 8 bits per emmagatzemar els ND corresponents a cada píxel. 

En definitiva, cada píxel es defineix per un byte, que equival a un rang de 256 nivells. 

 El procés digital és el conjunt de transformacions numèriques realitzades sobre 

la matriu original, per obtenir representacions més adients de la imatge, segons les 

aplicacions. 

 El tractament digital de les imatges es pot dividir en tres parts fonamentals: 

correcció de la imatge, millora de la visualització i extracció d’informació. 

 

 

3.2.1.-Correccions de les imatges 

 

 Quan un sensor a bord d’un satèl·lit registra una imatge, aquesta té errors en la 

seva geometria i en els valors radiomètrics assignats als píxels. 

 Els processos de restauració tenen com a finalitat eliminar els errors 

radiomètrics, soroll i distorsions geomètriques introduïdes a la recollida i transmissió de 

les dades. 

 

a) Correcció de la distorsió radiomètrica 

 Les distorsions radiomètriques provenen de l’efecte de l’atmosfera en la radiació 

electromagnètica i en els errors de la instrumentació. 
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 L’atmosfera dispersa selectivament la radiació electromagnètica segons la 

longitud d’ona. La radiància detectada pel sensor no correspon exactament a la que surt 

de la superfície terrestre, com a conseqüència de l’efecte de dispersió de l’atmosfera. 

 Els errors radiomètrics poden ser originats pel disseny i l’operativitat del sensor. 

El més comú és l’error provocat pels detectors. Un detector ideal hauria de tenir unes 

característiques de transferència linials; que existís una proporcionalitat entre la senyal 

codificada i el nivell de radiació detectat. A la realitat els detectors tenen un grau de no 

linialitat, i sovint produeixen una senyal encara que no hi hagi radiació. Aquest valor 

rep el nom de compensació o offset i s’atribueix a un soroll electrònic residual del 

sistema. La pendent de la recta rep el nom de guany o gain. 

 S’anomena stripping al soroll causat per la desigual calibratge dels detectors que 

formen el sensor TM o MSS. En reaccionar aquests amb diferent intensitat a una 

mateixa excitació, la imatge sol presentar línies desnivellades entre elles, unes més 

brillants, altres menys, segons el detector que les hagi captat. Si apareix aquest soroll es, 

per tant, d’una manera molt periòdica i amb la mateixa orientació que tenen les línies 

[5] Figa,J. 1993. 

Aquest efecte és molt típic del sensor MSS, els sis detectors del qual estan amb 

freqüència lleugerament desviats del comportament que se suposa ideal. Una correcció 

senzilla i habitual consisteix a igualar les mitges i desviacions típiques de cada grup de 

línies, és a dir, anivellar, o apropar els sensors a aquest comportament ideal, a posteriori, 

sobre la imatge ja formada. 

En el cas del TM la situació no és exactament la mateixa, ja que és un sensor més 

modern i ben calibrat, i d’altra banda el número de detectors per cada banda és més 

gran. Tanmateix, la periodicitat rigorosa del soroll, relacionada directament amb el 

número de detectors per banda, i la seva orientació paral·lela a les línies, produeixen un 

efecte similar sobre la imatge, tenint en compte la influència de processos posteriors que 

la imatge ha pogut tenir (com per exemple, una correcció geomètrica bàsica). 

El soroll al canal tèrmic i en els visibles es manifesta de forma diferent; sent les franges 

desviades, en el cas del primer, molt més estretes.  

La correcció radiomètrica es realitza mitjançant algoritmes matemàtics que 

relacionen els valors digitals del píxels en cada banda, amb la seva veritable reflectivitat 

al terreny. 
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 Les imatges del programa Landsat vénen corregides radiomètricament, tot i que 

persisteixen problemes de striping o dispersió atmosfèrica. 

 

b) Correcció de la distorsió geomètrica. 

 L’origen de les distorsions geomètriques provenen dels següents factors: la 

rotació de la Terra durant l’adquisició de la imatge, la distorsió panoràmica de 

l’scanner, l’obliqüitat en l’escombrat, les variacions en la velocitat del mirall i les 

distorsions originades pel moviment de la plataforma espacial. 

 La rotació de la Terra d’Oest a Est, durant el temps d’adquisició de la imatge pel 

sensor, fa que un punt captat al final de l’escombrat es trobi més cap a l’Oest que quan 

va començar l’operació. 

 Els scanners d’escombrat mecànic com el Landsat TM necessiten un temps finit 

per mostrejar la imatge. Durant aquest temps el satèl·lit es mou i com a conseqüència 

produeix una inclinació al llarg de la traça. 

 Les variacions en la velocitat d’oscil·lació del mirall produeixen distorsions 

geomètriques, sobretot als marges de la imatge. 

 El moviment de la plataforma es parcial, durant l’escombrat produeixen 

distorsions geomètriques molt variades. En el cas del Landsat es fan correccions abans 

de la distribució de les dades. 

 Existeixen dues tècniques per corregir els diferents tipus de distorsió geomètrica. 

La primera consisteix a modelitzar la naturalesa i magnitud de la font de distorsió i 

utilitzar aquests models per establir fórmules de correcció. És molt útil en aquells tipus 

de distorsió que estan ben definits, com la rotació de la Terra, els efectes panoràmics,... 

La segona tècnica consisteix a establir relacions matemàtiques entre la posició d’un 

píxel en una imatge i les coordenades corresponents a aquell punt al terreny. 

 Normalment les dades del Landsat abans de ser distribuïdes passen per una fase 

de correcció geomètrica que permet a l’usuari accedir a una imatge d’alta qualitat 

espacial, però sense estar geocodificada. 
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3.2.2.-Millora de la visualització de les imatges 

 

 La millora consisteix en un conjunt de tècniques destinades a millorar la 

interpretació de la imatge. La millora pot ser radiomètrica o geomètrica. La millora 

radiomètrica modifica el valor del píxel individualment, augmentant el contrast de la 

imatge. La millora geomètrica implica una transformació espacial, ja que es canvia el 

valor digital del píxel utilitzant els valors del píxels que l’envolten. 

  

a) Millora o realçament radiomètric 

Normalment les dades contingudes en una imatge de satèl·lit no ocupen tot el 

rang de valors disponibles (entre 0 i 255), sinó que acostumen a acumular-se al 

centre de l’histograma (indica el contrast i la homogeneïtat de la imatge). 

El valor digital mínim de l’histograma es fa igual a 0 i el màxim igual a 255.  

L’ ordinador substitueix els valors d’entrada pels de sortida, sense necessitat de 

tornar a calcular els valors de tota la imatge. 

 

b) Millora o realçament geomètric 

Mentre la millora radiomètrica tracta cada píxel de manera individual, el 

realçament geomètric modifica els valors dels píxels considerant el valor de cada 

píxel veí. Les tècniques de filtratge són les més utilitzades, sobretot per suavitzar 

el soroll que presenten moltes imatges i per detectar vores i línies. 

A diferència de les tècniques radiomètriques, els filtres modifiquen els ND 

originals de la imatge. 

 

 

3.2.3.-Extracció d’informació 

 

 L’extracció d’informació és la part culminant del tractament digital de les 

imatges i a cap la qual s’orienten les dues fases anteriors. Disposem de moltes maneres 

d’obtenir informació d’una imatge i totes depenen del tipus de fenomen i zona que 
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s’estudia, a més de les característiques de la pròpia imatge. Entre les tècniques més 

importants hi ha l’anàlisi de components principals, les operacions aritmètiques entre 

bandes, i les tècniques de classificació. 

 

a) Anàlisi de components principals 

L’objectiu de l’anàlisi de components principals és resumir un grup ampli de 

variables en un nou conjunt, més petit, sense perdre una part significativa de la 

informació. 

Una imatge de teledetecció acostuma a tenir bandes fortament 

correlacionades. Aquesta correlació implica una redundància a la informació, és 

a dir, una repetició de dades. L’anàlisi de components principals crea unes noves 

bandes que són combinacions lineals de les inicials, i que a més recullen la 

major part de la informació original. 

  

b) Operacions aritmètiques entre bandes 

Un altre mètode per obtenir informació consisteix a realitzar operacions 

aritmètiques entre diferents bandes o entre imatges diferents de la mateixa zona. 

Per exemple la resta de dues imatges s’utilitza per ressaltar les diferències 

existents entre imatges preses en diferents dates. 

Si el que es vol és aïllar la zona d’estudi d’una manera definitiva es pot 

recórrer a la creació de màscares. Una màscara és una nova banda formada 

únicament per valors 1 i 0 que multiplica cadascuna de les bandes espectrals de 

la imatge tractada. D’aquesta manera el valor del píxel multiplicat per zero es 

transforma en zero, i el multiplicat per un conserva el seu valor. El resultat serà 

una nova imatge que mostrarà l’àrea preseleccionada i haurà emmascarat la 

resta. 

Per obtenir una imatge quocient cal dividir, píxel a píxel, els NDs de les 

diferents bandes de la mateixa imatge. Amb la  utilització d’imatges quocient 

s’aconsegueix reduir l’efecte de la topografia. Diversos estudis han comprovat 

com la reducció en la reflectivitat que presenta una zona amb ombra és 
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proporcional en les diferents bandes, amb la qual cosa un quocient tendirà a 

ressaltar el  contrast espectral en   front el contrast d’il·luminació. 

 

c) Tècniques de classificació 

Per a la majoria d’usuaris de la teledetecció, la classificació és la fase 

culminant del tractament digital d’imatges. És realment una eina privilegiada per 

a l’elaboració de cartografia temàtica de fenòmens superficials. A més a més 

també permet l’obtenció d’inventaris estadístics de les diverses cobertes 

estudiades. 

La classificació digital d’una imatge consisteix a associar els píxels en grups 

amb una certa homogeneïtat. Segons quin sigui el grau de coneixement de l’àrea 

d’estudi que tingui l’operador, es pot parlar de classificació no supervisada o 

supervisada: 

i) Classificació no supervisada. Una classificació no supervisada és aquella 

que permet assignar els píxels de la imatge a classes espectrals sense que 

l’operador tingui coneixement de la naturalesa d’aquestes classes. Així doncs, el 

mètode no implica la necessitat de disposar prèviament d’informació de l’àrea 

d’estudi. Un cop realitzada la classificació, l’operador pot identificar la 

naturalesa de les classes obtingudes, amb l’ajut de mapes, d’informació de camp 

o d’altra informació auxiliar. 

Les tècniques de classificació no supervisada parteixen de la base que els 

Nds de la imatge formen una sèrie de grups o clusters (“aglomerats”). Aquests 

grups corresponen a píxels amb un comportament espectral força homogeni i, 

per tant, és lògic suposar que defineixen classes temàtiques d’interès. 

Hi ha una gran quantitat d’algorismes més o menys complexos per a l’anàlisi 

dels grups, tant pel que fa al criteri que estima la similitud entre píxels, com a les 

condicions del propi procés d’agrupament. L’estudi de les característiques dels 

grups obtinguts permet avaluar, en certa mesura, la classificació realitzada i 

permet deduir paràmetres per millorar-la. Així, l’anàlisi no supervisada es 

converteix en un procés interactiu, on l’usuari estableix uns valors arbitraris que 

es van modificant a la vista dels resultats. 
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Molts autors consideren la classificació no supervisada com un pas previ a la 

realització de la classificació supervisada perquè representa una manera força 

objectiva de delimitar els grups de valors homogenis presents a la imatge. Cal 

tenir present, però, que aquesta objectivitat no és absoluta ja que l’operador, pel 

sol fet de determinar el nombre de classes a separar, ja està introduint el seu 

criteri. 

ii) Classificació supervisada. És aquella en la qual l’operador especifica el 

número de classes a diferenciar i les característiques estadístiques de cada classe. 

El mètode supervisat es basa en un cert coneixement de la zona d’estudi. 

Aquest coneixement de la zona, permet a l’intèrpret delimitar a la imatge unes 

àrees pilot, que es consideren suficientment representatives de les categories que 

composen la llegenda. Aquestes àrees reben el nom de camps d’entrenament 

(training fields). Aquest terme indica que aquestes àrees serveixen per 

“entrenar” l’ordinador en el reconeixement de les diferents categories. O sigui, a 

partir d’aquestes l’ordinador calcula els ND que defineixen cada una de les 

classes, per després assignar la resta dels píxels de la imatge a una d’aquelles 

categories en funció dels seus ND. 

Finalitzada la selecció de les àrees d’entrenament, l’ordinador calcula les 

estadístiques elementals de cada categoria: mitja, rang, desviació típica, matriu 

de variança-covariança, etc., a partir dels ND de tots els píxels inclosos en els 

camps d’entrenament assignats a aquella classe. Aquest càlcul s’aplica a totes les 

bandes que intervindran en la classificació. En definitiva, s’assumeix que les 

àrees d’entrenament són fidels representants de les diferents categories, i que, 

per tant, les mesures extretes a partir dels seus ND defineixen convenientment a 

aquelles classes. 


