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IV.-ÚS DE LA TELEDETECCIÓ 

 

IV.1.-LES IMATGES DISPONIBLES. ELS CANALS TM DEL LANDSAT-5 

 

 

 La primera qüestió per a la selecció de les imatges amb les que treballar recau en 

quines són les característiques de les imatges que ofereix el mercat (satèl·lit, canals dels 

sensors , resolució espacial, cobertura espacial i temporal, distribuïdor, etc.). 

 

 Donades les característiques dimensionals de les zones susceptibles de ser 

objecte d’estudi, i que les agrupacions vegetals a distingir acostumen a presentar una 

estructura interpenetrada i de reduïdes proporcions, es poden excloure les imatges 

preses per els sensors de baixa resolució (AVHRR del NOAA, MSS del Landsat,...). 

Una altra opció serien les imatges preses des del satèl·lit SPOT, però malgrat la seva 

alta resolució espacial, presenten poca informació espectral  per al propòsit que ens 

ocupa. 

 

  Ja que el Departament de Física Aplicada estava en possessió d’una imatge 

multiespectral de Catalunya, obtinguda per mitjà del sensor Thematic Mapper (TM) del 

Landsat-5 (v. Taula núm. 14), es va decidir d’aprofitar-la, però cal remarcar que 

aquestes imatges presenten uns preus assequibles per a qualsevol empresa o organisme 

que gestioni un territori (si més no la infraestructura de mobiliari , ubicació, personal i 

informàtica és molt més costosa que no pas les imatges). Les tarifes de preus són 

facilitades per l’INTA, a través del Centro d’Información y Documentación 

Aeroespacial (CIDAE), en qualitat de NPOC (National Point Of Contact) de 

l’EARTHNET, organització secundària de l’ESA. També és possible adquirir imatges 

preses des de plataforma aèria amb unes resolucions espacial i espectral excel·lents, 

però acostumen a ser més cares: precisen de més temps i més recursos materials i 

humans. 

 

 Un cop decidit el tipus d’imatge i la escena a tractar, la selecció final es basa en 

dos factors: data de la presa i cobertura de núvols. La bibliografia refereix diferents 

avantatges de les imatges de cada estació climàtica segons els objectius que es 

persegueixin. D’aquesta manera, per a detectar el “stress” hídric de la vegetació, donat 
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que la seva situació extrema es produeix en el període comprès entre finals d’estiu i 

principis de tardor, abans de l’inici de les pluges, resulta convenient adquirir imatges 

preses als mesos de setembre o octubre. 

 

 D’altra banda, les imatges preses a l’hivern tenen un avantatge clar, gairebé 

únic: la millor visió del relleu produïda per l’aparició d’ombres en les regions de 

muntanya (però negatiu per al nostre cas), i una interacció de la radiació amb 

l’atmosfera molt més feble. Als solsticis les ombres són menors, i no emmascaren tanta 

informació, però s’hi troba una major interferència de la radiació amb l’atmosfera. 

 

 Un altre aspecte a considerar és el fet de mirar d’adquirir imatges sense núvols 

ni boires, o sense neu en el cas de l’alta muntanya. 

 

SATÈL·LIT 

Missió LANDSAT 
Sensor TM 
nombre canals 7 

ÒRBITA 

Trajectòria 197 (descendent) 
Filera 31 
Angle d'inclinació 98º14'19" 
Altitud 706947,2 m 
Hora de pas 9:53:01 
Altura solar 58º2'10" 
Angle horari 123º28'35" 

ESCENA 

Data 22 de Maig 1991 
Quarts d'escena 1,2,3,4 
Centre de l'escena: 
latitud 41º46'0" 
longitud 2º48'18" 
nombre línies 5760 (360 escombr.) 
Píxels per línia 6100 
DISTRIBUIDOR INTA (NPOC) 

Taula núm. 14: Característiques de la imatge 
seleccionada. 
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El satèl·lit Landsat-5 

 

 El satèl·lit Landsat-5 és el successor actual de la sèrie americana ERTS (Earth 

Resource Technology Satellite) dedicada exclusivament a l’observació dels recursos 

terrestres (Barrett i Curtis,1992). Va ésser col·locat en una òrbita quasi-polar, circular i 

heliosíncrona, amb una altitud variable entre els 696 i els 741 km (706,9 km a la nostra 

imatge), depenent de les irregularitats orbitals i de la forma no completament esfèrica de 

la Terra. La màxima altitud succeeix sobre els Pols Nord i Sud, i la mínima sobre 

l’equador. En passar sobre aquest, ho fa de nord a sud a les 9:37 a.m. hora solar local, a 

una velocitat aproximada de 7 km/s. Per donar la volta a la Terra pren 98.9 minuts, amb 

14 9/16 òrbites completes per dia. Tot això permet una cobertura completa en 16 dies, el 

període de repetició de cicle. 

 

 El cicle orbital divideix el globus en 233 trajectòries (paths) de pol a pol, les 

quals al seu torn es divideixen en 248 fileres (rows). D’aquesta manera cada segment 

trajectòria/filera constitueix una escena Landsat completa de dimensions 170 km (N-S) 

per 185 km (E-O). Una vegada determinada la imatge, després de comparar la ubicació 

geogràfica de la zona d’estudi i les especificacions de les òrbites del satèl·lit, i 

prèviament a la seva sol·licitud, es pot donar una ullada al contingut de l’escena 

completa gràcies a un format de la mida d’una postal anomenat Quick-look, que també 

és distribuït per el NPOC. A més de la imatge en si, el Quick-look inclou algunes 

informacions molt útils com ara l’hora de pas, les coordenades del centre de la imatge, 

el percentatge de nuvolositat, etc. Les dades digitals es transmeten per radiodifusió de 

forma directa des del propi Landsat o bé per mitjà del satèl·lit repetidor TDRSS (v. 

Figura núm. 14), i a Europa es reben en dues bases: a Fucino, Itàlia, i a Kiruna, Suècia. 

 

El sensor Thematic Mapper (TM) 

 

 Aquest sensor està dissenyat específicament per a la cartografia temàtica (Barrett 

i Curtis,1992; Elachi,1987; Lillesand i Kiefer,1987). Es tracta d’un equip d’escombratge 

(scanning) multiespectral d’imatge amb 100 detectors i dues direccions d’escombratge. 

Posseeix una  resolució espacial de 30 m (tret del canal 6 que la té de 120 m), amb una 

resolució espectral en 7 bandes i una radiomètrica de 8 bits, de manera que les imatges 
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es transmeten assignant a cada píxel un número entre 0 i 255, l’anomenat DC, que està 

íntimament relacionat amb la radiància a través d’una expressió de calibrat que adopta 

forma lineal. Les 7 bandes espectrals van ser triades tenint en compte les 

característiques reflectives de les plantes. 

 

Canal Banda 
espectral 

(µm) 

Aplicacions principals 

1 0,45-0,52 Cartografia d'aigües 
costeres,diferenciació entre sòl i 

vegetació 

2 0,52-0,60 Mesura de la reflectància en la 
banda verda per a l'estat de salut de 

la vegetació 

3 0,63-0,69 Diferenciació d'espècies vegetals 
per l'absorció clorofíl·lica, 

classificació de collites, mapejat de 
gel i neu 

4 0,70-0,90 Delineació de masses d'aigua, 
inventaris de la biomassa 

5 1,55-1,75 Diferenciació entre núvols i coberta 
de neu, mesura de la humitat de la 

vegetació i el sòl 

6 10,40-12,50 Termografies, dessecament de la 
vegetació (complementa la 

informació de les altres bandes) 

7 2,08-2,35 Cartografia hidrotèrmica, 
discriminació de tipus de roques 

(mineral i petroli) 

  
Taula núm. 15: Característiques del sensor TM. 
Font: Barrett i Curtis, 1992. 

 

 La òptica TM es mostra a la Figura núm. 15, i els seus paràmetres clau els 

descriurem a continuació. El mirall d’escombratge (scan mirror), fet de beril·li i amb 

unes dimensions de 52cm x 41cm (és el·líptic), mou el punt de visió del telescopi 

endavant i endarrere al llarg de la trajectòria de rastreig del sòl (v. Figura núm. 14). 

Aquesta trajectòria de rastreig es subdivideix en 16 línies, cosa que correspon a una 

matriu de 16 detectors per canal espectral. N’hi han 6 d’aquestes matrius de detectors, 

cadascuna amb el seu propi filtre òptic per a definir la corresponent banda espectral en 
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el visible i l’infraroig proper. El setè canal IR o canal tèrmic (canal 6 en la terminologia 

TM), presenta una matriu de 4 elements, per la qual cosa té una resolució 4 cops menor. 

Així doncs, per cada escombrada, es mapejen 16 línies (4 per el canal tèrmic) que donen 

una amplada de 16x30=480 m., i donat que el satèl·lit es mou a 7 km/s es requereixen 

7000/480=14.6 escombrades per segon. 

 

 
 

 
 Figura núm. 14 : Geometria de mapeig del Landsat-5. 

 Font: Blanchard and Weinstein, 1980. 
 

 El telescopi principal és un Ritchey-Chretien amb unes superfícies mirall de 

forma hiperbòlica (primària i secundària) per tal de proporcionar una correcció 

simultània de l’aberració esfèrica i la coma. Es va escollir un disseny de f/6 per tal de 

permetre l’ús d’un detector de mides raonables. Amb 40 cm d’apertura, la distància 

focal és de 2,4 m. Un detector de 0,1 mm dóna un IFOV (instantaneous field of view o 

camp de visió instantània) de 42.5 µrad, que des d’una alçada de 705 km es correspon 

als ja esmentats 30 m de resolució. 
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 Precedint als detectors es troba un corrector de línia d’escombratge per tal de 

compensar la inclinació deguda al moviment de la nau, de manera que les línies siguin 

rectes i perpendiculars a la trajectòria sobre el sòl. 

 

 El pla focal principal es troba situat en el focus del telescopi primari, i conté els 

filtres i els detectors de silici dels quatre primers canals. Finalment, dos miralls, un 

repetidor plegable i un d’esfèric, s’empren per traslladar la imatge des del pla focal 

principal al secundari, on es localitzen els restants tres filtres i detectors. Aquests últims 

necessiten refrigeració per tal d’assolir un bon rendiment degut a la seva composició 

química, i es troben a temperatures properes als 95ºK. 

 

 

 
 

 

 
  Figura núm. 15 : Sistema òptic del Thematic Mapper. 

  Font: Blanchard and Weinstein, 1980. 
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 La complexitat d’un sensor d’imatge com aquest, està directament relacionada 

amb el nombre de canals espectrals, el nombre d’elements detectors, i la resolució de la 

imatge. Per tal d’il·lustrar la complexitat associada amb aquests sensors, anem a 

considerar el flux de dades que donaria un sensor de 7 canals amb una resolució de 30 

m i una amplada d’escombratge de 185 km. Ja que el satèl·lit es mou a 7 km/s, el 

nombre de píxels per banda ve donat per: 

 

   n=(185.000/30)x(7000/30)=1,44x106 

 

i el nombre total de píxels resulta ser: 

 

   N=7 canals x n ≅ 107 

 

 Assumint que la luminància de cada píxel es quantifica amb 8 bits, el flux total 

de bits s’elevaria a 8x107 bps (8.5 Mbps en el cas del Thematic Mapper). En el cas de 

sensors de 100 canals és fàcil assolir xifres de gairebé un gigabit per segon, en 

conseqüència habitualment s’empren sistemes de compressió de les dades per tal de 

resoldre aquest punt. 
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IV.2.-EL TRACTAMENT DE LES IMATGES 

 

 

 L’escena completa de la imatge multiespectral es va trobar al Departament 

dividida en finestres de 512x512 píxels per al seu millor emmagatzematge. De forma 

que un cop localitzat el Parc de Collserola, es va veure que aquest cavalcava sobre 

quatre finestres. Per aquest motiu va resultar necessària la programació d’una aplicació, 

el programa Stick-4, per tal d’obtenir el Parc contingut en una sola finestra de 512x512. 

Finalment es va optar per una de 532x532 píxels donades les dimensions del Parc, i 

d’aquesta  manera es va pensar en la conveniència d’incloure en el Stick-4 la 

possibilitat d’escollir entre diverses mides de sortida, de cara a futures aplicacions. 

 

IV.2.1.-DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA STICK-4 

 

 

 L’aplicació Stick-4 ha estat programada en llenguatge C++ fent ús de l’editor 

3.1 de Borland, i es pot trobar el seu llistat comentat a l’annex A.5. Bàsicament, el 

programa permet “enganxar” 4 imatges de entrada en format BMP (Windows Bitmap) 

de 512x512 píxels, creant un nou fitxer amb la imatge resultant, també de format BMP, 

a una resolució de 96 dpi. No obstant, un cop ha estat fixada la mida en píxels, aquesta 

resolució, al igual que el format de la imatge, es pot variar fent ús de qualsevol altra 

aplicació de tractament d’imatges digitals com per exemple el Corel PHOTO-Paint i 

altres. 

 

 Tornant al Stick-4, les quatre imatges d’entrada s’han de localitzar en el mateix 

directori. Si l’aplicació ja s’hi troba, no és necessari canviar-lo, però aquesta possibilitat 

és factible sense haver de sortir del programa. Es pot escollir la mida de la imatge de 

sortida de entre les següents: 

 200 256 300 320 400 512 532 600 640 660 

 

 Una part fonamental de l’operació, serà la introducció dels noms dels fitxers 

d’entrada, dels quals no cal teclejar l’extensió que en tot cas es suposarà igual a “.bmp”, 

i la delimitació de les porcions a incloure de cada imatge font, en la imatge de sortida 

(v.Figura núm. 16). Per fer això només cal pressionar ‘1’, ’2’, ’3’ o ‘4’ segons la imatge 
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a tractar, un cop dins del registre d’imatge hom es pot moure per els seus camps amb la 

barra d’espai, accedir al camp amb el retorn de carro, teclejar els nou valor i sortir 

igualment amb el “return”. L’aspecte de la imatge de sortida apareix en el diagrama 

central. Cal remarcar que els píxels pertanyents a la fila i columna de les coordenades 

límit, no s’inclouen en la sortida. En el cas d’ultrapassar aquests límits els de la mida de 

la imatge resultant, el programa ens avisarà amb una senyal sonora i ens permetrà un 

nou intent. Un cop acabada una operació, se’n pot executar una altra variant tan sols els 

valors requerits. Una qüestió important a remarcar: és necessari un mínim de 536 kb 

lliures de memòria base convencional (Base memory) en el sistema per tal d’executar el 

Stick-4. Això és degut a la grandària de les matrius emprades en l’algorisme, però no 

constitueix una exigència massa elevada, i en el cas de no complir-se es pot solucionar 

movent alguns controladors de perifèrics a la memòria alta. 

 

 
Figura núm. 16 : Interfase d’usuari de l’aplicació Stick-4. 

 

 El procés es va dur a terme amb tots els canals espectrals, i el resultat, per al 

canal 5 ,es pot apreciar a la Figura núm. 17 , on s’hi han georeferenciat els límits del 

Parc de Collserola (més endavant s’explicarà com). 
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Imatge tm50903.bmp    Imatge tm50904.bmp 

 
Imatge tm51003.bmp    Imatge tm51004.bmp 

 

     
Figura núm. 17 : Abans i després del Stick-4 en la banda 5. Els límits són una operació posterior. 
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IV.2.2.-ELS ENTORNS GEO-JARS I MIP 

 

 

 Els sistemes Geo-JARS i MIP de MICROM ESPAÑA, s’han configurat com a 

poderoses eines  per a la realització d’àmplies operacions de procés digital i analític 

d’imatges de teledetecció i, per extensió, del procés i integració d’informació 

relacionada amb la superfície terrestre (geografia, geologia, medi ambient, ...). Orientats 

preferentment a la producció numèrica, són eines cabdals per a la integració 

d’informació i la producció de dades destinades a processos de reconeixement. 

 

 Aquest caràcter multiplicador i integrador de la informació està permanentment 

present en aquest sistemes. En la seva realització s’hi han dissenyat recursos per a totes 

les etapes del processament de dades (imatges, dissenys vectorials, informació 

alfanumèrica, ...). És important destacar, tanmateix, l’existència d’interfases o 

conversors de la informació que permeten enllaçar correctament plans d’imatges amb 

plans de gràfics o de disseny interactiu. També són destacables les funcions que 

extreuen informació gràfica d’imatges classificades. Els accessos vectorials tradicionals 

i la interfase raster-vector completen el conjunt de possibilitats exclusives. Entre 

d’altres se’n poden destacar les següents: 

 

• Àmplies possibilitats per a la captura d’imatges en qualsevol format o suport i la 

seva representació. Tècniques de captura d’informació alfanumèrica i vectorial. 

 

• Tècniques de correcció geomètrica, radiomètrica, calibratge dimensional i 

georeferenciació. Tècniques de representació 3-D i ortofoto. 

 

• Realç i manipulació del rang espectral o matricial. 

 

• Tècniques interactives per al disseny personalitzat. 

 

• Transformacions geomètriques i tècniques de superposició automàtica o interactiva 

d’informacions de cara a l’anàlisi multitemporal. 

• Recursos de classificació per a la reducció  de la informació de les imatges a classes 

temàtiques (supervisat, multivariant, cluster,...). 
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• Generació automàtica o interactiva d’informacions gràfiques (línies, contorns, ...). 

 

• Extracció de valors numèrics relacionats amb els paràmetres de les regions 

(dimensions, topologia, morfologia, ...) que, juntament als atributs temàtics, 

configuren una base important d’informació per al control expert de l’entorn. 

 

• Mòdul conversor automàtic o interactiu de línies “raster” en plans vectorials 

estàndards o específics (Strings, ARC-INFO, altres SIG, ...). 

 

• Tècniques de generació de vectors (digitalització manual, automàtica, interactiva, 

...). Mòduls especials de seguiment de línies. 

 

• Recursos de conversió vector-raster i superposicions de plans d’informació. 

 

• Gestió Data Base i sortida d’informació rasteritzada, vectorial,... 

 

 La implementació de Geo-JARS i MIP sobre diversos entorns operatius és un 

altre element valorable i permet encadellar el seu ús amb les arquitectures adequades a 

la dimensió operativa de cada aplicació. La inclusió en aquests entorns facilita l’ús 

dedicat o compartit d’instrumentació perifèrica per a nombroses tasques pròpies del 

sistema (impressió de dades, plotter de línies, lectors de cintes magnètiques, arxius 

massius d’informació, ...). 

 

 Una elaborada producció numèrica de tipus compatible (es generen fitxers 

ASCII en  gran part de les funcions numèriques), complementa la idoneïtat dels 

sistemes per a la seva integració amb programacions externes més específiques per al ús 

i gestió de la informació geogràfica. En aquesta línia de compatibilitat, és destacable la 

interfase raster-vector que facilita l’exportació de dades d’imatges a metodologies 

típicament vectorials. D’ara en endavant aquestes dues eines seran les emprades per al 

tractament de les imatges en el present projecte. 
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IV.2.3.-TRACTAMENT DE LES IMATGES DEL PARC DE COLLSEROLA 

 

 

 Per tal d’assolir el nostre objectiu, la classificació d’usos del sòl, és 

completament imprescindible realitzar una sèrie de pretractaments de les imatges. 

Suposant ja corregida geomètricament l’escena completa i obtinguda la finestra del Parc 

de Collserola en els sis canals a utilitzar (el tèrmic o TM6, el desestimarem per la seva 

baixa resolució), ens resten els següents passos per ordre cronològic: 

 

1. Correcció geomètrica i georeferenciació dels límits del Parc sobre les imatges. 

2. Retallar les imatges amb els límits i excloure’n la part exterior. 

3. Confeccionar i aplicar les màscares d’ombra i de núvol si escau. 

4. Obtenció dels principals índex de vegetació que la bibliografia recull per tal de 

diferenciar àrees amb diferent densitat de coberta vegetal i estrès hídric. 

5. Elaboració, correcció i georeferenciació del Model Digital del Terreny a partir de 

les corbes de nivell. 

6. Elaboració i aplicació de filtres d’il·luminació (correcció radiomètrica) en el cas 

d’imatges preses lluny dels solsticis. 

7. Confecció de representacions planes i tridimensionals en color real com a ajuda per 

a la interpretació de les cobertes. 

8. Construcció de les àrees d’entrenament (imatge “veritat-terreny”) per a l’obtenció 

de la signatura espectral de les diverses classes possibles. 

9. Aplicació de metodologies estadístiques basades en la signatura espectral de les 

cobertes per tal de classificar-les. 

10. Procés de la imatge classificada: reducció de soroll i farciment. 

11. Elaboració i estudi de la matriu de confusió entre la imatge classificada obtinguda i 

la imatge “veritat-terreny”. 

 

 En aquest capítol es desenvoluparan els 7 primers punts, deixant la resta (el 

nucli fort) per al següent (IV.2.4.-Obtenció del mapa d’usos del sòl). 

 

 S’hi ha omès deliberadament en aquesta relació la correcció geomètrica de la 

pròpia imatge. Degut al fet de trobar-se aquesta al Departament de Física Aplicada amb 
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la correcció ja realitzada anteriorment, no ha estat necessària. No obstant, i de cara a 

futurs treballs, podem esmentar-ne quatre idees al respecte. 

 

 La correcció geomètrica d’una imatge té com a finalitat transformar la imatge 

del satèl·lit de manera que sigui superposable a un mapa. Hi han però diversos autors 

que es decanten per no sotmetre la imatge a cap mena de correcció per tal d’evitar la 

modificació de la resposta espectral amb els mètodes d’interpolació habitualment 

emprats. Les fonts fonamentals d’errors geomètrics en una imatge són: 

 

• Efectes causats per la plataforma: variacions d’altura del satèl·lit, petites desviacions 

de l’òrbita, alteracions en la velocitat, etc. 

• Efectes a causa de la superfície: moviment de rotació de la Terra, distorsió 

panoràmica, error per ocultament posicional. 

• Efectes causats per la projecció. 

 

 Per tal de corregir les distorsions que contenen les imatges en el seu format 

habitual de comercialització, no sempre les mateixes per imatges diferents d’altra 

banda, s’han de reposicionar els píxels de la imatge en coordenades d’un sistema de 

georeferenciació, per exemple l’UTM, segons una funció polinòmica de segon grau 

establerta a partir d’una sèrie de punts de control identificats sobre la imatge i sobre la 

cartografia. 

 

 Una vegada digitalitzats els límits i les corbes de nivell del Parc (v. V.2.-

Digitalització de les dades...), se’ns presenten circumstàncies similars: s’han de 

georeferenciar aquests sobre les imatges. Ja que això ens succeirà també a la hora 

d’introduir imatges i altres informacions en el SIG, ho aprofitarem i només ho durem a 

terme un sòl cop. El problema és de fàcil solució: es realitza la georeferenciació en un 

dels dos entorns i desprès s’exporta en un format compatible amb l’altre. 

 

 Per tal de georeferenciar els límits, per exemple, s’escullen una sèrie de punts 

que siguin ben visibles sobre la imatge (un cop introduïda aquesta en el SIG), es troben 

sobre la cartografia i es digitalitzen juntament amb els límits. Fet això, només resta fer 

coincidir els punts amb un canvi de coordenades a la hora d’importar l’arxiu 
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d’AUTOCAD dels límits al SIG. D’altra banda el procés es pot realitzar en el Geo-

JARS convertint els límits a format gràfic i superposant-los a la imatge. La correcció 

geomètrica dels límits no és necessària al trobar-se ambdues representacions en la 

mateixa projecció (UTM), i encara en un altre cas les reduïdes dimensions del Parc (16 

km x 12 km) farien que l’efecte d’aquesta omissió fos mínim. El resultat de la 

superposició dels límits sobre la imatge es pot veure en la part inferior de la Fig. núm 

17. 

 

 Retallar les imatges constitueix una etapa fonamental per tal de maximitzar els 

resultats de la classificació i eliminar les classes no pertanyents a la zona d’estudi. Un 

cop georeferenciats els límits, és senzill: es construeix una màscara amb els límits de 

manera que el DC de l’exterior sigui igual a 0 i el de l’interior igual a 255. Es fa un 

AND entre aquesta màscara i la imatge que es vol retallar i el resultat és la pròpia 

imatge retallada. Aquest procés es mostra a la Fig. núm. 18. 

 

 El mateix procediment caldria seguir-se per extreure els núvols i les seves 

ombres corresponents, però per qüestions d’atzar no se n’ha trobat cap en la finestra 

d’estudi. Aquestes zones particulars, veritables “trous de gruyère”, serien avaluades 

com a superfícies no classificades. 

 

 L’índex de vegetació normalitzat (NDVI: Normalized Difference Vegetation 

Index), s’empra per analitzar el comportament vegetatiu de les cobertes (USGS,1993; 

Loveland,1991). Parteix de la hipòtesi de que la vegetació sana en períodes d’activitat 

clorofíl·lica alta arriba a valors espectrals elevats en l’infraroig proper (TM4) i baixos 

en el canal del vermell (TM3), i s’obté de la següent manera (Fig. núm. 19): 

    NDVI= TM TM
TM TM

4 3
4 3
−
+

   (IV.2.3-1) 

 Per una altra banda l’índex VIR (Vegetation Index Ratio) ens dóna una idea de la 

densitat de la vegetació en una zona (Fig. núm. 20) i es calcula per: 

    VIR=TM4/TM3   (IV.2.3-2) 

 Ambdós índex serveixen per trobar el “stress” hídric de les diferents classes de  

vegetació i es poden utilitzar com un canal més a la hora de fer la classificació. 
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Figura núm. 18 : Resultat de l’AND lògic entre la màscara dels límits del Parc de Collserola (imatge sup. 

esquerra) i la imatge obtinguda amb l’aplicació Stick-4 per a la banda TM5 del Landsat (imatge sup. 

dreta). 
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Figura núm. 19 : Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) del Parc de Collserola obtingut amb 

els canals TM3 i TM4 del Landsat-5. Les zones més fosques corresponen a regions sense vegetació. 

  
Figura núm. 20 : Vegetation Index Ratio (VIR) del Parc de Collserola resultat de la divisió entre els 

canals TM4 i TM3 del Landsat-5. Les zones més fosques corresponen a regions sense vegetació. 
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Figura núm. 21 : Corbes de nivell del Parc “rasteritzades” a partir del fitxer vectorial d’AUTOCAD. 

  
Figura núm. 22 : MDT realitzat amb el Geo-JARS a partir de la imatge de la figura anterior. 
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 A la Figura núm. 21 s’hi pot observar el resultat de la “rasterització” de les 

corbes de nivell, aquest pas és imprescindible per tal d’obtenir el MDT a partir d’una 

aplicació del programa de tractament d’imatges Geo-JARS. El Model Digital del 

Terreny, que s’ha obtingut de cara a la seva utilització en altres tractaments posteriors, 

es mostra a la Figura núm. 22. 

 

 Altra vegada, com en el cas dels núvols, tenim la sort de la nostra part en quant a 

la data de la presa de la imatge: el 22 de Maig, a un mes del solstici d’estiu, la correcció 

radiomètrica per mitjà de filtres d’il·luminació no és necessària degut a la 

perpendicularitat de la llum solar incident sobre la totalitat de la imatge. Aquests filtres 

s’obtenen fàcilment amb el Geo-JARS a partir del MDT i dades com la declinació solar 

i angle horari d’incidència. 

 

 De cara a representacions espectaculars i també com a ajuda en el treball de 

camp de reconeixement de cobertes del sòl, es poden confeccionar imatges en color 

real, planes o tridimensionals, realitzant una combinació en RGB de tres bandes 

espectrals. L’aplicació Geo-JARS incorpora aquesta possibilitat de realitzar 

representacions en 3D a partir d’una imatge “plana” i el MDT georeferenciat com a 

component en alçada. 

 
Figura núm. 23 : MDT tridimensional del Parc de Collserola obtingut amb el programa Geo-JARS 

(orientació sud). L’escala vertical està exagerada en un factor 1,5. 



 
Figura núm. 24 : Representació en 3D del Parc de Collserola (orientació nord), emprant els canals TM5, TM4, i TM2 per a la confecció del RGB. L’escala vertical 

es troba exagerada en un factor 1,5. 



 
Figura núm. 25 : Orientació al sud. Escala vertical exagerada en un factor 1,5. 



 
 

Figura núm. 26: Parc de Collserola i rodalies. Combinació en RGB (color real) dels canals TM5, TM4 i TM2 del Landsat-5. 
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IV.2.4.-OBTENCIÓ DEL MAPA D’USOS DEL SÒL 

 

 

 El reconeixement de diversos tipus de cobertes del sòl mitjançant imatges de 

satèl·lit presenta dificultats segons la separabilitat de les classes espectrals que desitgem 

diferenciar. Particularment, en el cas dels sensors instal·lats a bord del Landsat, les 

superfícies dedicades a boscos són fàcilment separables d’altres usos del sòl com l’urbà 

o l’agrícola, no obstant, el fet de diferenciar entre espècies diferents ofereix més 

dificultat. D’altra banda la reflectància d’un bosc dependrà, a més del  tipus i varietat de 

la planta, de l’estat fenològic de la mateixa, per la qual cosa la resposta variarà amb el 

temps. 

 

 En qualsevol cas apareixen sempre en la imatge que transmet el satèl·lit 

nombrosos píxels que han estat obtinguts de mesures produïdes a partir de dos o més 

menes de sòl diferents i contigües. Per aquest motiu apareixen, gairebé de forma 

inevitable, punts de confusió a la hora de realitzar la classificació espectral. Quan la 

diversitat d’usos del sòl és elevada en una zona, el percentatge d’aquests punts pot 

esdevenir força alt. Cal tenir present tot això abans de seguir endavant. 

 

 El primer pas a realitzar, un cop fets els tractaments previs, per a l’elaboració 

d’una classificació amb l’aplicació Geo-JARS, es basa en la construcció de les ÀREES 

D’ENTRENAMENT (es tracta d’una classificació supervisada). Això consisteix en una 

pre-classificació de les cobertes del sòl en uns conjunts , o àrees, escollits de píxels de 

la imatge, que es du a terme amb l’ajuda de material cartogràfic (v. annex A.4.1) i 

treball de camp. A partir de la suma d’aquestes màscares, que anomenarem 

MASC.IMA(v. Fig. núm. 27)  i que es poden crear en base al NDVI, la combinació 

RGB, o un qualsevol dels canals, el software Geo-JARS podrà calcular els paràmetres 

estadístics característics de cada classe en els processos de classificació posteriors. Cada 

classe temàtica pot contenir una o vàries àrees d’entrenament, tot i que les àrees 

pertanyents a una mateixa classe s’identificaran per un sol nivell de gris (etiqueta o 

color). Els noms i el color o etiqueta associat a cada classe queda contingut en un fitxer 

de sortida que anomenarem MASC.PAM. 
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 En el següent pas obtenim la SIGNATURA ESPECTRAL de cada classe 

preseleccionada en cadascuna de les bandes espectrals que desitgem utilitzar. En 

principi es poden fer servir totes les bandes disponibles, però degut a la redundància en 

la informació que algunes presenten podem eliminar-les per endavant. 

 

 La presència de clorofil·la en la vegetació comporta una forta absorció a les 

longituds d’ona menors que 0,7µm (canals TM1, TM2 i TM3). En el marge que va des 

dels 0,7µm als 1,3µm (canal TM4) la reflectància es deguda a la discontinuïtat en 

l’índex de refractivitat entre l’aire i les cèl·lules de la fulla. En la regió de 1,3µm a 

2,5µm (canals TM5 i TM7) la corba de reflectància espectral d’una fulla és 

essencialment la mateixa que la del aigua. D’això en podem extreure que la resposta 

dels sensors en els tres primers canals serà molt semblant, i per altra banda diferenciada 

de la dels altres canals. Els canals TM5 i TM7 ens permetran de diferenciar sols 

improductius en front a la vegetació, mentre que en el cas del TM4, la intuïció ens diu 

que hi podrem diferenciar mínimament entre diverses cobertes vegetals. Escollirem, en 

principi, com a canals d’entrada el NDVI, que duu informació del TM3 i el TM4, el 

propi TM4, el TM5 i el TM7. 

 

 Ja introduïdes les imatges, altres paràmetres necessaris són la imatge de 

màscares MASC.IMA i el fitxer MASC.PAM. Com a informació de sortida en aquesta 

funció, s’obté el fitxer de text MASC.TXM amb totes les informacions estadístiques 

sobre la signatura espectral per a cada classe i imatge: histograma de distribució de 

nivells de gris, valors màxim i mínim, desviació estàndard, així com el nombre de píxels 

pertanyents a una mateixa classe temàtica, la matriu de les distàncies de Fisher, etc. 

 

 La matriu de Fisher ens mostra les distàncies dels valors mitjos de les distintes 

classes entre si, ponderades per les  corresponents desviacions estàndards. Valors 

elevats de la matriu de Fisher indiquen una bona separabilitat de les classes en el canal 

corresponent, mentre que uns valors baixos indiquen el contrari. 

 

 Per últim, el fitxer MASC.TXM conté per a cada canal espectral un gràfic de 

barres horitzontals en els que es representa el valor mig de cada classe més/menys dues 

desviacions estàndards. Aquest gràfic, que també apareix superposat a les imatges en 
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pantalla durant el procés, dóna una idea aproximada del nivell de superponibilitat entre 

les diferents classes per a un canal determinat, i en definitiva, una idea del poder 

discriminant del canal (també inclòs al fitxer), que s’expressa com el sumatori dels 

valors de la matriu de distàncies de Fisher. 

 
Figura núm. 27 : Màscara MASC.IMA amb les àrees d’entrenament definides al fitxer MASC.PAM 

(Geo-JARS). S’ha emprat una paleta de color sobre els nivells de gris originals. 

 

 

 El contingut del fitxer MASC.PAM és el següent: 
 

TOTAL NUMBER OF CLASSES: 3 

CLASS                  LOWER LIMIT          UPPER LIMIT 

No productiu        197                  197  (NEGRE) 

Pineda                       76                    76  (VERMELL) 

Matolls                      57                    57  (BLAU) 
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 Com hem vist, el primer pas en els processos de classificació és la definició de 

les unitats que han de diferenciar-se. En el cas present, aquestes unitats representen a 

més de la vegetació, altres recobriments del sòl d’interès per nosaltres: les zones 

improductives o sòl nu. En general la selecció ha de complir les condicions següents: 

 

• El nombre i naturalesa de les unitats ha de permetre que el classificador pugui 

discernir-les adequadament. 

• El total d’unitats escollides ha de representar la variabilitat total dels tipus de 

recobriment de la zona. 

 

 De cara al risc d’incendi només ens interessarà diferenciar entre aquelles 

cobertes que tinguin diferent grau d’inflamabilitat i combustibilitat (v. II.2.2.-Factors 

biològics)  de manera que cobertes com pastures, matolls o camps de conreu per una 

banda (classe Matolls), o pinedes i alzinars per una altra (classe Pineda), les agruparem 

en una sola classe. Afegint-hi la coberta “No productiu”, de risc nul, cobrim “a grosso 

modo” tota la variabilitat del Parc. Aspirar a una classificació més detallada seria 

impossible degut a problemes de separabilitat espectral, i d’altra banda inútil per al 

propòsit que ens ocupa. 

 

 El fitxer de sortida, MASC.TXM, de la funció SIGNATURA ESPECTRAL ha 

resultat ser el que segueix: 

 

• Canal TM4:  

 

 CLASS 1: No productiu   BETWEEN 197 - 197 

 

          0 0 7 13 18 144 304 332 323 226 61

 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  76.32 

 STANDARD DEVIATION:  14.6969 

 MINIMUM VALUE:   20 

    MAXIMUM VALUE:  126 

 PIXELS:      1435 
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 CLASS 2: Pineda         BETWEEN  76 -  76 

 

 0 0 0 0 3625 7595 1370 2449 1556 785 149

 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  60.90 

 STANDARD DEVIATION:  14.5258 

 MINIMUM VALUE:   41 

    MAXIMUM VALUE:  115 

 PIXELS:     17548 

 

 CLASS 3: Matolls        BETWEEN  57 -  57 

 

 0 0 0 0 0 414 3877 8865 599 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  71.48 

 STANDARD DEVIATION:   5.3852 

 MINIMUM VALUE:   50 

 MAXIMUM VALUE:   84 

 PIXELS:     13755 

 

 DISTANCE MATRIX "FISHER TEST": 0.000 

          1.056   0.000 

         0.544   1.197   0.000 

 

 DISCRIMINATIVE POWER OF THIS CHANNEL:       2.7961 

 

 2 SIGMA DISPERSIONS OF ALL DIFFERENT CLASSES: 

                        ***************      No productiu  
                  ***************     Pineda        
                              ******      Matolls 
 0  50  100  150  200  250 
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• Canal TM5:  

 

 CLASS 1: No productiu   BETWEEN 197 - 197 

 

 0 1 1 2 7 10 7 31 82 150 140

 163 174 179 152 139 99 63 21 12 3 2

 1 0 0 0 

 MEAN VALUE: 126.47 

 STANDARD DEVIATION:  29.6648 

 MINIMUM VALUE:   16 

 MAXIMUM VALUE:  220 

 PIXELS:      1439 

 

 CLASS 2: Pineda         BETWEEN  76 -  76 

 

 0 0 0 1526 6873 3569 1612 1876 1091 594 284

 87 26 8 1 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  56.28 

 STANDARD DEVIATION:  17.1464 

 MINIMUM VALUE:   30 

 MAXIMUM VALUE:  142 

 PIXELS:     17547 

 

 CLASS 3: Matolls        BETWEEN  57 -  57 

 

 0 0 0 0 803 7650 3930 1007 256 71 20

 13 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  59.20 

 STANDARD DEVIATION:   8.3666 

 MINIMUM VALUE:   40 

 MAXIMUM VALUE:  142 

 PIXELS:     13755 
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 DISTANCE MATRIX "FISHER TEST": 0.000 

         3.112   0.000 

          4.270   0.244   0.000 

 

 DISCRIMINATIVE POWER OF THIS CHANNEL:       7.6265 

 

 2 SIGMA DISPERSIONS OF ALL DIFFERENT CLASSES: 

      ****************************** No productiu 

  ******************     Pineda 

             *********      Matolls 

 0  50  100  150  200  250 

 

• Canal TM7: 

 

 CLASS 1: No productiu   BETWEEN 197 - 197 

 

 1 2 2 13 77 195 169 249 296 206 150

 55 20 1 1 1 0 1 0 0 0 1

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  78.97 

 STANDARD DEVIATION:  20.2237 

 MINIMUM VALUE:    6 

 MAXIMUM VALUE:  218 

 PIXELS:      1440 

 

 CLASS 2: Pineda         BETWEEN  76 -  76 

 

 0 8287 5484 2583 877 264 47 5 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  23.39 

 STANDARD DEVIATION:   9.0000 

 

 



 106

 MINIMUM VALUE:   11 

 MAXIMUM VALUE:   75 

 PIXELS:     17547 

 

 CLASS 3: Matolls        BETWEEN  57 -  57 

 

 0 5243 6771 1281 367 74 16 3 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  22.69 

 STANDARD DEVIATION:   6.6332 

 MINIMUM VALUE:   11 

 MAXIMUM VALUE:   75 

 PIXELS:     13755 

 

          DISTANCE MATRIX "FISHER TEST": 0.000 

          4.120   0.000 

          4.859   0.091   0.000 

 

 DISCRIMINATIVE POWER OF THIS CHANNEL:       9.0695 

 

 2 SIGMA DISPERSIONS OF ALL DIFFERENT CLASSES: 

            *********************    No productiu 

     **********       Pineda 

       *******        Matolls 

 0  50  100  150  200  250 

 

• Canal NDVI: 

 

 CLASS 1: No productiu   BETWEEN 197 - 197 

 

 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 
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 MEAN VALUE:   4.16 

 STANDARD DEVIATION:   0.0001 

 MINIMUM VALUE:    1 

 MAXIMUM VALUE:    7 

 PIXELS:       739 

 

 CLASS 2: Pineda         BETWEEN  76 -  76 

 

 0 0 0 0      17548 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  45.09 

 STANDARD DEVIATION:   1.7321 

 MINIMUM VALUE:   41 

    MAXIMUM VALUE:   48 

 PIXELS:     17548 

 

 CLASS 3: Matolls        BETWEEN  57 -  57 

 

 31 196 409 1530 713 4454 5401 1021 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 

 MEAN VALUE:  55.46 

 STANDARD DEVIATION:  12.6886 

 MINIMUM VALUE:    7 

 MAXIMUM VALUE:   78 

 PIXELS:     13755 

 

 DISTANCE MATRIX "FISHER TEST": 0.000 

       3110.244   0.000 

       1440.200   2.212   0.000 

 

 DISCRIMINATIVE POWER OF THIS CHANNEL:    4552.6563 

 

 2 SIGMA DISPERSIONS OF ALL DIFFERENT CLASSES: 
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   *         No productiu 

            **       Pineda 

     *************      Matolls 

 0  50  100  150  200  250 

 

 

 A partir de l’estudi detallat de la informació continguda en el fitxer MASC.TXM 

decidirem quins canals i quines desviacions estàndards utilitzarem en la classificació 

supervisada. Això es duu a terme en funció d’assolir el mínim solapament entre les 

classes i  el mínim nombre de píxels no classificats, i queda reflectit en el fitxer 

CLAS.PAC editat amb la funció EDICLAS emprant com a entrada el MASC.TXM. Les 

desviacions estàndards definiran el límit superior i inferior de cada classe. El fitxer 

CLAS.PAC contindrà el nom i el nombre de les imatges (canals) que seran utilitzades 

per el classificador, així com el nom, nivell de gris, número de desviacions, valor gris 

mig i desviació per a cada classe i per cada canal espectral: 

 

IMAGE NUMBER: 3   TM4   TM5  TM7 

 

CLASS:  No productiu      GREYLEVEL: 197     NUM. DEVS:   1.70 

MEAN VALUES:   76.3200 126.4700 78.9700 

S. DEVIATIONS:   14.6969 29.6648 20.2237 

 

 

CLASS:  Pineda            GREYLEVEL:  76     NUM. DEVS:   1.70 

MEAN VALUES:   60.9000 56.2800 23.3900 

S. DEVIATIONS:   14.5258 17.1464 9.0000 

 

 

CLASS:  Matolls           GREYLEVEL:  57     NUM. DEVS:   0.50 

MEAN VALUES:   71.4800 59.2000 22.6900 

S. DEVIATIONS:   5.3852  8.3666  6.6332 

 

 

 Un cop ja obtingut el fitxer CLAS.PAC podem encarar definitivament la 

classificació final. Emprarem per aquest objectiu la funció HIPERBOXES dins del grup 
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CLASSIFICACIÓ PER N CANALS. El classificador multiespectral HIPERBOXES es 

basa en el principi de segmentació en un espai multidimensional 

(hiperparal·lelepípedes), i per al càlcul dels nivells de segmentació en cada classe 

utilitza el valor mig de la classe, més menys un número variable de desviacions 

estàndard, definit per l’usuari en el CLAS.PAC. El color o nivell de gris amb el qual es 

representa cada classe espectral en la imatge resultant de la classificació és el que se li 

va assignar en el procés de definició de les àrees d’entrenament. Com a sortida de la 

funció s’obté a més, el fitxer CLAS.TXC que conté el nom de les imatges emprades, el 

nom, nivell de gris i número de píxels de cada classe, així com el número de píxels no 

classificats. 

 

 Els píxels no inclosos dins dels límits de cap dels hiperparal·lelepípedes definits 

per a la classificació, es consideren com a “píxels no classificats”, i se’ls assigna un 

valor zero. 

 

 Els píxels que, per la seva localització, queden inclosos en més d’un 

paral·lelepípede (classe), s’assignen a la última de les classes a les quals poden 

pertànyer segons l’ordre de definició utilitzat en el CLAS.PAC. Per aquest motiu l’ordre 

de definició de les classes que s’ha utilitzat va des de la classe amb índex de perill més 

baix (sòl No productiu) fins la d’índex de perill més elevat (Prats i Matolls). No obstant, 

l’ordre d’inclusió dels diferents canals o bandes espectrals no influeix en el resultat de 

la classificació. La imatge classificada obtinguda es mostra a la Figura núm. 28 i el 

fitxer CLAS.TXC a continuació: 

 

 CHANNELS USED TO THE CLASSIFICATION:  TM4, TM5, TM7 

 

 CLASSES USED          GREY VALUE          NUMBER of PIXELS 

   No productiu   197   9443 

 Pineda    76   66848 

 Matolls   57   14340 

 

 Total of unclassed pixels: 171513 
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Figura núm. 28 : Classificació dels usos del sòl del Parc de Collserola amb els mètode dels 

hiperparalel·lepípedes (HIPERBOXES; Geo-JARS). Negre: No productiu; verd: Pineda i Alzinar; blau: 

Pastures i Matolls; blanc: no classificat. 

 

 Com s’observa a la figura superior, existeixen encara petites àrees sense 

classificar, així com una gran mescla de les tres classes en algunes zones, donant una 

impressió de “salt & pepper”. Per tal de minimitzar o inclòs eliminar, aquests efectes 

emprarem un filtre de reducció de soroll i un filtre de farciment amb la imatge 

classificada (v. III.3.-Conceptes bàsics en el tractament d’imatges). La funció 

REDUCCIÓ DE SOROLL del Geo-JARS ens permet convertir petites àrees d’una 

classe de mida màxima definida per l’usuari, en una altra classe. La substitució de cada 

zona o objecte a eliminar es realitza afegint-lo a la classe d’un objecte que hi estigui en 

contacte, emprant per això dos criteris d’assignació: màxima probabilitat o veïnatge. 

 

 En el cas d’assignació per màxima probabilitat, les àrees afectades d’una classe 

es veuran absorbides per la classe veïna amb major àrea total (major nombre de píxels). 
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Mentre que en el cas d’assignació per veïnatge, seran absorbides per la classe veïna que 

tingui major nombre de píxels en contacte amb elles. 

  

 Finalment, el filtre de farciment emplenarà els píxels que romanen sense 

classificar, i obtindrem la classificació definitiva (vegis la Figura núm 29). 

 

 La MATRIU DE CONFUSIÓ, generada en el software Geo-JARS amb la funció 

del mateix nom, és la matriu de confusions o coincidències entre la imatge classificada 

final i la imatge que correspon a la realitat del terreny, per a la qual es pot emprar la 

imatge màscara de les àrees d’entrenament (MASC.IMA). El fitxer de sortida de la 

funció (CONFUSIÓ.TXT) conté unes taules (matrius) on es mostren els píxels de 

cadascuna de les classes de la imatge “veritat-terreny”, i la seva correspondència o no 

amb la imatge classificada. Es mostren els valors absoluts, en quant a número de píxels 

comptabilitzats, i els percentatges, que han estat classificats en la mateixa classe 

(elements de la diagonal) i els que no ho han estat (elements de fora de la diagonal) en 

la màscara d’entrenament i en la imatge classificada, respecte al total: 

 

Name of the classes:   Variable  1: No productiu 

    Variable  2: Pineda 

    Variable  3: Matolls 

 

 Absolute values: 

 

  VAR  1 VAR  2 VAR  3 TOTAL  CLAS.IMAGE 

VAR 1    1051      23      2   1472 

VAR 2     183           14303           1158            17548 

VAR 3       31  9035              4025            13755   

TOTAL  1265           23361           5185            32775 

MASK  

 

 

 



 112

1.-Percentage of pixels in every class of the classified image respecting to the total 

value: 

 

          VAR 1         VAR 2         VAR 3 

MASK 

VAR 1  71  1  0 

VAR 2  1  81  6 

VAR 3  0  65  29 

 

 

2.-Percentage of pixels in every class of the mask respecting to the total value: 

 

          VAR 1         VAR 2          VAR 3 

C.IMAGE 

VAR 1  83  0  0 

VAR 2  14  61  22 

VAR 3  2  38  77 

 

 

 S’hi pot observar com a més destacable en la matriu de confusió, que 9035 

píxels (38%) corresponents a la classe Pineda en la màscara, passen a formar part de 

Pastures i Matolls en la imatge classificada. Aquestes confusions són degudes a la gran 

interpenetració de les dues classes en algunes zones, provocant una baixa separabilitat 

en molts dels canals, en particular en l’emprat per a la confecció de les àrees 

d’entrenament. 

 

 Arribats en aquest punt disposem de totes les dades, mètodes i sistemes per 

elaborar el Mapa de Risc d’Incendi Forestal. Només resta la seva incorporació en el 

Sistema d’Informació Geogràfica juntament amb la programació dels algorismes 

necessaris per adaptar aquest últim. La implementació de tot això, al costat d’un petit 

estudi de les possibilitats de l’ArcView i l’AVENUE, es desenvolupa al llarg del tema 

següent. 



 
Figura núm. 29 : Classificació final dels usos del sòl del Parc de Collserola amb el mètode dels hiperparalel·lepípedes (Geo-JARS) després de la reducció del 
soroll. Negre: No productiu; verd: Pineda i Alzinar; blau: Pastures i Matolls. 




