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G.	FUNCIONS	MATLAB	DESENVOLUPADES	EN	EL	MARC	D’AQUEST	
PROJECTE	

G.1.	Endmembers	
G.1.1.	reflendmembers.m	
function [resposta] = 
reflendmembers(fileh10GA,fileh10GQ,fileh11GA,fileh11GQ,zonesA,zonesB) 
%REFLENDMEMBERS Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció agafa com a inputs quatre arxius MODIS ".hdf" i els 
límits  
%de les zones característiques per a cada tipus de terreny (vegetació 
a 500m,  
%vegetació a més de 2500m, ombra i sòl) i retorna el valor mig de la  
%reflectància de cada una de les zones a les 7 longituds d'ona de 
treball pel  
%grau de nuvolositat que es desitgi (mirar línies 186-192 i 255-261). 
  
%INPUTS 
  
    %'fileh10GA' i 'fileh10GQ' són els dos arxius ".hdf" necessaris 
per a    tenir 
    %la informació de reflectància a les 7 longituds d'ona de la 
cel·la h10v10, 
    % i 'fileh11GA' i 'fileh11GQ' són els dos arxius necessaris per a 
la cel·la 
    %h11v10 
    %Cal escriure l'extensió dels arxius ("*.hdf"). Exemple:  
    %'NOM_DE_L'ARXIU.hdf' 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %Els inputs zonesA i zonesB son dues matrius de 4x4, on la fila 1 
correspon 
    %a una zona de vegetacio a 500m, la fila 2 a una zona de vegetacio 
a 2500m, 
    %la fila 3 a una zona de sòl i la fila 4 a una zona d'ombra. 
  
    %zonesA contindra les zones descrites anteriorment per a una 
imatge 
    %localitzada a la cel·la h10v10 i zonesB contindra les 
corresponents a la 
    %cel·la h11v10. 
  
    %Les columnes d'ambdos inputs corresponen als limits esquerra, 
dreta, 
    %sobre i sota de la zona en qüestio. 
  
    %zonesA=[l r t b;l r t b;l r t b;l r t b]; 
    %zonesB=[l r t b;l r t b;l r t b;l r t b]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
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    %resposta és una estructura de 4x2 on la primera fila correspon a 
les 
    %reflectàncies mitges de la zona de vegetació a 500m, la segona a 
les de 
    %la zona de vegetació a 2500m , la tarcera a les de la zona de sòl 
    %exposat i la quarta a les de la zona d'ombra. Cada element dins 
    %d'aquesta estructura és un vector de dimensions 1x7, on a cada 
columna 
    %hi ha la reflectància a una longitud d'ona diferent: 
     
    %[  a,    b,    c,    d,    e,     f,     g] 
    %[469nm,555nm,645nm,858nm,1240nm,1640nm,2130nm] 
     
    %La primera fila de la cell array correspon als valors mitjos de 
reflectància 
    %de la zonaA i la segona als de la zonaB 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també les funcions getcr.m i getxy.m per entendre millor el seu 
%funcionament 
  
  
%Assignem els quatre arxius ".hdf" a una cell array 
files={fileh10GA,fileh10GQ;fileh11GA,fileh11GQ}; 
  
%Fem el mateix per a les variables que defineixen els límits de les 
zones 
%caractarístiques 
zones={zonesA,zonesB}; 
  
%Definim el GRIDNAME en funció del tipus d'arxiu hdf que es tracti 
(MOD09GA 
%o MOD09GQ) 
gridnameGA='MODIS_Grid_500m_2D'; 
gridnameGQ='MODIS_Grid_2D'; 
gridnames={gridnameGA,gridnameGQ}; 
  
%Definim tots els DATAFIELDS amb els que volem treballar 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 469nm 
datafield469='sur_refl_b03_1'; 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 555nm 
datafield555='sur_refl_b04_1'; 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 645nm 
datafield645='sur_refl_b01_1'; 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 858nm 
datafield858='sur_refl_b02_1'; 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 1240nm 
datafield1240='sur_refl_b05_1'; 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 1640nm 
datafield1640='sur_refl_b06_1'; 
%Reflectància centrada a longitud d'ona de 2130nm 
datafield2130='sur_refl_b07_1'; 
%Agrupem en una cell array els noms dels datafields i al mateix temps 
creem 
%una extensió per a aquesta cell array que ens indiqui l'ordre 
datafields.name={datafield469,datafield555,datafield1240,datafield1640
,datafield2130,datafield645,datafield858}; 
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datafields.order={1,2,5,6,7,3,4}; 
  
%Busquem les dimensions de cadascuna de les dues matrius 
dim1=size(zones{1}); 
dim2=size(zones{2}); 
dim3=size(zones); 
  
  
%Comprovem que les dues matrius tenen la mateixa dimensió per 
assegurar que 
%ambdues tenen ben definides les 4 zones descrites en els 
INPUTS(quatre tipus  
%de terreny: veg500,veg2500,sòl i ombra)  
if ~(isequal(dim1,dim2)) 
    error('Las dimensiones de las matrices que contienen los limites 
de los cuatro tipos de terreno no son iguales'); 
end 
%Predimensionem l'OUTPUT 
resposta=cell(dim3(2),dim1(1)); 
  
%Fem el càlcul pels 4 arxius i ambdues matrius de zones 
for i=1:2 
    %Definim una matriu (cloudstate) que ens donarà la informació 
sobre l'estat  
    %meteorològic 
    info=hdfinfo(files{i,1},'eos'); 
    cloudgrid=search(info.Grid,'Name','MODIS_Grid_1km_2D'); 
    cloudstate=hdfread(cloudgrid,'Fields','state_1km_1'); 
  
    for j=1:2 
        file=files{i,j}; 
        zona=zones{i}; 
        gridname=gridnames{j}; 
         
        %Copiem la informació rellevant de l'arxiu ".hdf" que conté la 
        %variable file 
        if exist(file,'file') 
             
            %Primer copiem la informació EOS (georreferenciació) 
            info=hdfinfo(file,'eos'); 
            grid=search(info.Grid,'Name',gridname); 
            ul=grid.UpperLeft; 
            %ul=upperleft 
            lr=grid.LowerRight; 
            %lr=lowerright 
            sz=[grid.Rows grid.Columns]; 
             
            %Fem la correcció dels límits UpperLeft i LowerRight 
            ul(2)=ul(2)+1e7; 
            lr(2)=lr(2)+1e7; 
  
            %Busquem la resolució 
            scale=round([(lr(1)-ul(1))/sz(2), ... 
                -(ul(2)-lr(2))/sz(1)]); 
  
            %Guardem dins la cell array 'myinfo' tots aquells valor 
necessaris 
            %per a després posar aquesta variable com a INPUT de les 
funcions 
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            %getcr i getxy 
            myinfo.lim=[ul(1) lr(1) ul(2) lr(2)]; 
            myinfo.scale=scale; 
            myinfo.dx=scale(1); 
            myinfo.dy=scale(2); 
             
            %Primer fem el càlcul per les bandes de reflectància del 
sensor 
            %MOD09GA 
            if j==1 
                for k=1:5 
                    datafield=datafields.name{k}; 
                    %Després copiem la informació HDF  
                    hinfo=hdfinfo(file,'hdf'); 
                    SD_id=hdfsd('start',file, 'rdonly'); 
                    sds_index=hdfsd('nametoindex', SD_id, datafield); 
                    sds_id=hdfsd('select',SD_id, sds_index); 
                    offset_index=hdfsd('findattr', sds_id, 
'add_offset'); 
                    [offset, status]=hdfsd('readattr',sds_id, 
offset_index); 
  
                    vg=search(hinfo.Vgroup,'Name',gridname); 
                    df=search(vg.Vgroup,'Name','Data Fields'); 
                    sds=search(df.SDS,'Name',datafield); 
                    at=sds.Attributes; 
                    scalefactor=search(at,'Name','scale_factor'); 
                    scalefactor=scalefactor.Value; 
                    data=hdfread(grid,'Fields',datafield); 
                     
                    %Fem el càlcul per les 4 zones (veg500m, veg2500m, 
sòl i ombra) 
                    for n=1:dim1(1) 
             
                        %Busquem nº fila i columna que delimiten la 
zona característica 
                        [c,r]=getcr(myinfo,zona(n,1),zona(n,3)); 
                        si=[r,c]; 
                        %si=limit superior esquerra 
                        [c,r]=getcr(myinfo,zona(n,2),zona(n,4)); 
                        id=[r,c]; 
                        %id=limit inferior dret 
  
                        %Copiem només els valors que estan dins la 
zona delimitada 
                        ref=data(si(1):id(1),si(2):id(2)); 
                        cloudst=cloudstate(si(1):id(1),si(2):id(2)); 
                        a=numel(ref); 
                        contador=1; 
                        %Guardem només tots aquells valors que 
compleixen les restriccions 
                        for m=1:a 
                            logical=cloudmask(cloudst(m)); 
                            %Si volem obtenir els valors de 
reflectància 
                            %dels endmembers per un altre grau de 
                            %nuvolositat es canvia la línia de comanda 
                            %nº185 per:  
                            %CAS MIXED: 
logical=cloudmaskmixed(cloudst(m)); 
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                            %CAS CLOUDY: 
logical=cloudmaskcloudy(cloudst(m)); 
                            if ~isnan(ref(m)) && ref(m)>0 && 
ref(m)<10000 && logical==0 
                                ok(contador)=double(ref(m)); 
                                contador=contador+1; 
                            end 
                        end 
                         
                        %Desescalem el valor de reflectància que 
inicialment es troba 
                        %escalat i calculem el valor mig per a cada 
zona 
             
                        if exist('ok','var') 
                            ok=(ok-offset)/scalefactor; 
                            index=datafields.order{k}; 
                            resposta{i,n}(1,index)=mean(ok); 
                            clear ok; 
                 
                        else 
                            index=datafields.order{k}; 
                            resposta{i,n}(1,index)=NaN; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
             
            %Repetim el procediment que comença a la línia de comanda 
            %nº148, però per les bandes de reflectància del sensor 
MOD09GQ 
            if j==2 
                for k=6:7 
                    datafield=datafields.name{k}; 
                    %Després copiem la informació HDF  
                    hinfo=hdfinfo(file,'hdf'); 
                    SD_id=hdfsd('start',file, 'rdonly'); 
                    sds_index=hdfsd('nametoindex', SD_id, datafield); 
                    sds_id=hdfsd('select',SD_id, sds_index); 
                    offset_index=hdfsd('findattr', sds_id, 
'add_offset'); 
                    [offset, status]=hdfsd('readattr',sds_id, 
offset_index); 
  
                    vg=search(hinfo.Vgroup,'Name',gridname); 
                    df=search(vg.Vgroup,'Name','Data Fields'); 
                    sds=search(df.SDS,'Name',datafield); 
                    at=sds.Attributes; 
                    scalefactor=search(at,'Name','scale_factor'); 
                    scalefactor=scalefactor.Value; 
                    data=hdfread(grid,'Fields',datafield); 
                     
                    %Fem el càlcul per les 4 zones (veg500m, veg2500m, 
sòl i ombra) 
                    for n=1:dim1(1) 
             
                        %Busquem nº fila i columna que delimiten la 
zona característica 
                        [c,r]=getcr(myinfo,zona(n,1),zona(n,3)); 
                        si=[r,c]; 
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                        %si=limit superior esquerra 
                        [c,r]=getcr(myinfo,zona(n,2),zona(n,4)); 
                        id=[r,c]; 
                        %id=limit inferior dret 
  
                        %Copiem només els valors que estan dins la 
zona delimitada 
                        ref=data(si(1):id(1),si(2):id(2)); 
                        cloudst=cloudstate(si(1):id(1),si(2):id(2)); 
                        a=numel(ref); 
                        contador=1; 
                        %Guardem només tots aquells valors que 
compleixen les restriccions 
                        for m=1:a 
                            logical=cloudmask(cloudst(m)); 
                            %Si volem obtenir els valors de 
reflectància 
                            %dels endmembers per un altre grau de 
                            %nuvolositat es canvia la línia de comanda 
                            %nº254 per:  
                            %CAS MIXED: 
logical=cloudmaskmixed(cloudst(m)); 
                            %CAS CLOUDY: 
logical=cloudmaskcloudy(cloudst(m)); 
                            if ~isnan(ref(m)) && ref(m)>0 && 
ref(m)<10000 && logical==0 
                                ok(contador)=double(ref(m)); 
                                contador=contador+1; 
                            end 
                        end 
                         
                        %Desescalem el valor de reflectància que 
inicialment es troba 
                        %escalat i calculem el valor mig per a cada 
zona 
             
                        if exist('ok','var') 
                            ok=(ok-offset)/scalefactor; 
                            index=datafields.order{k}; 
                            resposta{i,n}(1,index)=mean(ok); 
                            clear ok; 
                 
                        else 
                            index=datafields.order{k}; 
                            resposta{i,n}(1,index)=NaN; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
  
  
%Funció de suport 
function z=search(st,field,value) 
    for x=1:numel(st) 
        str=st(x).(field); 
        if all(strcmpi(str,value)) 
            z=st(x); 
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            return; 
        end 
    end 
end       
  
end                
 

G.1.2.	reflendmembersTM.m	
function [resposta] = 
reflendmembersTM(compositeTM,metadataTM,DOY,zona) 
%REFLENDMEMBERSTM5 Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció agafa com a inputs el compòsit de les 6 bandes del 
sensor TM5 
%del Landsat i els límits de les zones característiques per a un 
terreny en 
%concret (vegetació a 500m, vegetació a més de 2500m, ombra i sòl) i 
retorna  
%el valor mig de la reflectància. 
  
%INPUTS 
  
    %'compositeTM' és un arxiu en format ".tif". Conté una matriu 6 x 
m x n  
    %que conté les reflectàncies de les 6 bandes del sensor Landsat  
    %utilitzades per l'anàlisi. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %DOY és el dia de l'any de la imatge d'estudi (dies del 1 al 365-
366). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona és una matriu que conté les coordenades UTM18 de la zona on 
es 
    %troba l'endmember en qüestió: zona=[xmin,xmax,ymax,ymin]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %resposta és el valor mig de les reflectàncies dels píxels que 
formen 
    %la zona de l'endmember en qüestió. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
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%Veure també les funcions getcr.m i txtnumersread.m 
  
%Definim la irradiació solar espectral, necessària pel pas de DN a 
%reflectàncies. 
%E=Solar spectral irradiance at the TOA atmospheric irradiances, 
units: W/m2/microm 
%Valors obtinguts de https://earth.esa.int/ers/sysutil/0069c.html 
E=[1957,1829,1557,1047,219.3,NaN,74.52]; 
dim=size(E); 
  
%Carreguem els valors DN de la zona d'interès 
data=imread(compositeTM); 
%Definim el valor del rati de la mitjana de la distància entre el Sol 
i la  
%Terra pel dia DOY, necessari pel pas de DN a reflectància. 
d=1/(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY-4))); 
%Guardem les variables l'arxiu de metadades necessàries pel pas de DN 
a 
%reflectàncies 
[XUTM,YUTM,SunElevation,Lmax,Lmin,CellSize]=txtnumbersread(metadataTM)
; 
SolarZenith=90-SunElevation; 
  
%Guardem totes les variables d'interès en una única cel array (info) 
info.lim=[XUTM(1) XUTM(2) YUTM(1) YUTM(3)]; 
info.dx=CellSize(1); 
info.dy=CellSize(2); 
info.Lmax=Lmax; 
info.Lmin=Lmin; 
info.Selevation=SunElevation; 
  
%Definim la zona on es troba l'endmember en qüestió 
[c,r]=getcr(info,zona(1),zona(3)); 
si=[r,c]; 
%si=limit superior esquerra 
[c,r]=getcr(info,zona(2),zona(4)); 
id=[r,c]; 
%id=limit inferior dret 
  
%Calculem el valor mig de reflectàncies (un valor per cada banda 
espectral) 
%de la zona d'estudi 
for j=1:dim(2) 
              
    DN{j}=data(si(1):id(1),si(2):id(2),j); 
    a0=Lmin(j); 
    a1=(Lmax(j)-Lmin(j))/250; 
    L{j}=double(a0+a1*DN{j}); 
           
    %refl{j}=(pi*L{j})/(E(j)*cos(SolarZenith)*d*d); 
    numerador=double(pi*L{j}); 
    denominador=double(E(j)*cosd(SolarZenith)*d*d); 
    refl{j}=numerador/denominador; 
     
    resposta(j)=mean(mean(refl{j})); 
end 
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end 
 

G.2.	Màscares	
G.2.1.	cloudmask.m	
function [logical] = cloudmask(datastate) 
%CLOUDMASK Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a objectiu donar-nos informació sobre el valor 
de  
%reflectància d'un píxel quan té un grau de nuvolositat "clear". Si el 
píxel  
%a analitzar té el grau de nuvolositat que es vol donarà el valor 
lògic 0 
%com a resposta, sinó donarà un 1. 
  
%INPUTS 
  
    %datastate és el número enter resultant de la combinació de 1 i 0 
    %d'un número de 16 bits. Aquest número és el que ens dóna la 
informació 
    %de l'estat climatològic en el que es troba el nostre píxel 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %logical pot tenir com a valor 0 o 1. Si el seu valor és 1 
significa 
    %que els seus valors de reflectància no es troben en l'estat de 
nuvolositat 
    %que es desitja, en canvi, si el seu valor és 0, significa que sí. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure el MOD09(Surface Reflectance) User's Guide 
  
%Passem l'input a número binari de 16 bits 
vect=dec2bin(datastate,16); 
vect=vect(16:-1:1); 
%vect és un vector de dimensions 1x16 on cada element correspon a un 
dels 
%16 bits, per tant, vect(1) correspondrà al bit nº1 , vect(2) al bit 
nº2 i 
%així fins a arribar al bit nº16 
  
%Restriccions que s'han de complir per a considerar que el píxel no 
està 
%falsejat. S'adopten aquestes restriccions a partir de la informació 
que 
%ens dóna la taula 13 del "MOD09 (Surface Reflectance) User's Guide" 
if (vect(1)=='0' && vect(2)=='0') && (vect(3)=='0') && ((vect(7)=='0' 
&& vect(8)=='0')... 
        || (vect(7)=='0' && vect(8)=='1')) && ((vect(9)=='0' && 
vect(10)=='0')... 
        || (vect(9)=='0' && vect(10)=='1')) && (vect(11)=='0') 
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    %Valor lògic que correspon al grau de nuvolositat desitjat 
    logical=0; 
  
%Si no es cumpleixen les restriccions anteriorment descrites 
considerarem 
%que els valors de refelctancia estan falsejats 
else 
    %Valor lògic que correspon a un grau de nuvolositat no desitjat 
    logical=1; 
  
end 
  
  
end 
 

G.2.2.	cloudmaskcloudy.m	
function [logical] = cloudmaskcloudy(datastate) 
%CLOUDMASK Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a objectiu donar-nos informació sobre el valor 
de  
%reflectància d'un píxel quan té un grau de nuvolositat "cloudy". Si 
el píxel  
%a analitzar té el grau de nuvolositat que es vol donarà el valor 
lògic 0 
%com a resposta, sinó donarà un 1. 
  
%INPUTS 
  
    %datastate és el número enter resultant de la combinació de 1 i 0 
    %d'un número de 16 bits. Aquest número és el que ens dóna la 
informació 
    %de l'estat climatològic en el que es troba el nostre píxel 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %logical pot tenir com a valor 0 o 1. Si el seu valor és 1 
significa 
    %que els seus valors de reflectància no es troben en l'estat de 
nuvolositat 
    %que es desitja, en canvi, si el seu valor és 0, significa que sí. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure el MOD09(Surface Reflectance) User's Guide 
  
%Passem l'input a número binari de 16 bits 
vect=dec2bin(datastate,16); 
vect=vect(16:-1:1); 
%vect és un vector de dimensions 1x16 on cada element correspon a un 
dels 
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%16 bits, per tant, vect(1) correspondrà al bit nº1 , vect(2) al bit 
nº2 i 
%així fins a arribar al bit nº16 
  
%Restriccions que s'han de complir per a considerar que el píxel no 
està 
%falsejat. S'adopten aquestes restriccions a partir de la informació 
que 
%ens dóna la taula 13 del "MOD09 (Surface Reflectance) User's Guide" 
if (vect(1)=='0' && vect(2)=='1') &&... 
        (vect(3)=='0') && ((vect(7)=='0' && vect(8)=='0') || 
(vect(7)=='0' && vect(8)=='1'))...  
        && (vect(11)=='1') 
     
    %Valor lògic que correspon al grau de nuvolositat desitjat 
    logical=0; 
  
%Si no es cumpleixen les restriccions anteriorment descrites 
considerarem 
%que els valors de refelctancia estan falsejats 
else 
    %Valor lògic que correspon a un grau de nuvolositat no desitjat 
    logical=1; 
  
end 
  
  
end 
 

G.2.3.	cloudmaskmixed.m	
function [logical] = cloudmaskmixed(datastate) 
%CLOUDMASK Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a objectiu donar-nos informació sobre el valor 
de  
%reflectància d'un píxel quan té un grau de nuvolositat "mixed". Si el 
píxel  
%a analitzar té el grau de nuvolositat que es vol donarà el valor 
lògic 0 
%com a resposta, sinó donarà un 1. 
  
%INPUTS 
  
    %datastate és el número enter resultant de la combinació de 1 i 0 
    %d'un número de 16 bits. Aquest número és el que ens dóna la 
informació 
    %de l'estat climatològic en el que es troba el nostre píxel 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %logical pot tenir com a valor 0 o 1. Si el seu valor és 1 
significa 
    %que els seus valors de reflectància no es troben en l'estat de 
nuvolositat 
    %que es desitja, en canvi, si el seu valor és 0, significa que sí. 
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    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure el MOD09(Surface Reflectance) User's Guide 
  
%Passem l'input a número binari de 16 bits 
vect=dec2bin(datastate,16); 
vect=vect(16:-1:1); 
%vect és un vector de dimensions 1x16 on cada element correspon a un 
dels 
%16 bits, per tant, vect(1) correspondrà al bit nº1 , vect(2) al bit 
nº2 i 
%així fins a arribar al bit nº16 
  
%Restriccions que s'han de complir per a considerar que el píxel no 
està 
%falsejat. S'adopten aquestes restriccions a partir de la informació 
que 
%ens dóna la taula 13 del "MOD09 (Surface Reflectance) User's Guide" 
if (vect(1)=='1' && vect(2)=='0') &&... 
        (vect(3)=='0') && ((vect(7)=='0' && vect(8)=='0') || 
(vect(7)=='0' && vect(8)=='1'))... 
        && (vect(11)=='1') 
     
    %Valor lògic que correspon al grau de nuvolositat desitjat 
    logical=0; 
  
%Si no es cumpleixen les restriccions anteriorment descrites 
considerarem 
%que els valors de refelctancia estan falsejats 
else 
    %Valor lògic que correspon a un grau de nuvolositat no desitjat 
    logical=1; 
  
end 
  
  
end 
 

 

G.2.4.	clouds.m	
function [nuvolositat] = clouds(clouddata) 
%CLOUDS Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a objectiu definir-nos l'estat de nuvolositat 
d'un 
%píxel 
  
%INPUTS 
  
    %clouddata és el número enter resultant de la combinació de 1 i 0 
    %d'un número de 16 bits. Aquest número és el que ens dóna la 
informació 
    %de l'estat de nuvolositat en el que es troba el nostre píxel 
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    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
%OUTPUTS 
  
    %nuvolositat és una cadena de caràcters que pot adoptar 3 
diferents 
    %opcions: 'clear' que significa que el píxel no està afectat per 
    %nuvolositat, 'mixed' que significa que el píxel està mitjanament 
    %afectat per nuvolositat i 'cloudy' que significa que el píxel 
està 
    %afectat per nuvolositat 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
%   
     
%Veure el MOD09(Surface Reflectance) User's Guide 
  
%Passem l'input a número binari de 16 bits 
vect=dec2bin(clouddata,16); 
vect=vect(16:-1:1); 
%vect és un vector de dimensions 1x16 on cada element correspon a un 
dels 
%16 bits, per tant, vect(1) correspondrà al bit nº1 , vect(2) al bit 
nº2 i 
%així fins a arribar al bit nº16 
  
%Restriccions que s'han de complir per a considerar que el píxel no 
està 
%afectat per nuvolositat 
if ((vect(1)=='0' && vect(2)=='0') || (vect(1)=='1' && vect(2)=='1')) 
     
    nuvolositat='clear'; 
end 
  
%Restriccions que s'han de complir per a considerar que el píxel està 
%mitjanament afectat per nuvolositat 
if (vect(1)=='0' && vect(2)=='1') 
     
    nuvolositat='cloudy'; 
end 
  
%Restriccions que s'han de complir per a considerar que el píxel està 
%afectat per nuvolositat 
if (vect(1)=='1' && vect(2)=='0') 
     
    nuvolositat='mixed'; 
end 
  
end 
 

G.2.5.	elevacions.m	
function [dem] = elevacions(file1,limzone) 
%ELEVACIONS Summary of this function goes here 
  
%Llegeix una imatge que contingui informacio d'alçades i torna una 
%estructura que conte informacio dels limits definits per la zona de 
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%treball i una matriu binaria on els 1 son els punts que compleixen el 
%requisit d'alçada preestablert i els 0 no 
  
%INPUTS 
  
    %'file1' és l'arxiu ".tif" que conté la informació d'alçades 
estret del 
    %sensor ASTER. Per a llegir-lo cal posar-se a la "current folder" 
on es 
    %troba aquest 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %limzone és una variable de tipus cell array 
        %limzone.lim ens diu el valor dels límits de l'àrea a la qual 
volem fer 
        %l'anàlisi d'àrea 
cremada(limzona.lim=(izquierda,derecha,abajo, 
        %arriba)) 
        %limzone.widht ens diu els metres que fa de llarg l'àrea de 
treball 
        %limzone.height ens diu els metres que fa d'ample l'àrea de 
treball 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %dem és una variable del tipus cell array 
        %dem.orginfo és la informació original de l'imatge ".tif" 
        %dem.data ens diu l'alçada de cada píxel 
        %dem.mask és una matriu lògica on els 1 corresponen a píxels a 
més  
        %de 2000 metres d'alçada i els 0 a píxels a menys d'aquesta 
mateixa 
        %alçada 
        %dem.limx són els límits de l'eix x 
        %dem.limy són els límits de l'eix y 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també les funcions getcr.m i getxy.m per entendre millor el seu 
%funcionament 
  
%Assignem un altre nom a l'input ".tif" 
file=file1; 
  
%Busquem la informació que conté l'arxiu ".tif" 
info=imfinfo(file); 
  
%Assignem una nova variable per a aquella informació útil  
nodata=info.GDAL_NODATA; 
format=info.Format; 
width=info.Width; 
height=info.Height; 
scalex=info.ModelPixelScaleTag(1); 
scaley=-info.ModelPixelScaleTag(1); 
scale=[scalex scaley]; 
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left=info.ModelTiepointTag(4); 
top=info.ModelTiepointTag(5); 
right=left+width*scale(1); 
bot=top-height*scale(2); 
  
%Calculem límits 
limleft=left+scale(1)/2; 
limtop=top+scale(2)/2; 
limright=right-scale(1)/2; 
limbot=bot-scale(2)/2; 
  
%Assignem el valor dels límits acabats de calcular a una única 
variable 
lim=[limleft limright limtop limbot]; 
  
%Fem la correcció dels límits top i bot 
if any(lim(3:4)<0) 
    lim(3:4)=lim(3:4)+1e7; 
end 
  
%Guardem en una variable cell array tots aquells valors extrets com a 
%informació del ".tif" 
myinfo.format=format; 
myinfo.width=width; 
myinfo.height=height; 
myinfo.scale=scale; 
myinfo.dx=scale(1); 
myinfo.dy=scale(2); 
myinfo.lim=lim; 
myinfo.nodata=nodata; 
sz=[height width]; 
  
%Busquem a quins valors de fila i columna corresponen els límits de la 
zona 
%de treball 
[cl,rb]=getcr(myinfo,limzone(1),limzone(3)); 
%cl=columns left, rb=rows bot 
[cr,rt]=getcr(myinfo,limzone(2),limzone(4)); 
%cr=columns right, rt=rows top 
  
%Assignem els valors de columna calculats a una única variable i els 
acotem 
%dins les dimensions de la matriu de treball 
cs=[cl cr]; 
cs(cs<1)=1; 
cs(cs>sz(2))=sz(2); 
  
%Repetim per les files 
rs=[rb rt]; 
rs(rs<1)=1; 
rs(rs>sz(1))=sz(1); 
  
%Definim els límits superior-esquerra i inferior-dret en quan a termes 
de 
%fila-columna 
supizq=[rs(2) cs(1)]; 
infder=[rs(1) cs(2)]; 
  
%Definim dues matrius amb valors d'alçada: data i dataprom 
%La variable data contindrà els valors d'alçades de la zona de treball 
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%definida anteriorment, mentre que dataprom serà una matriu auxiliar 
que 
%ens serivirà per a fer els càlculs posteriors 
data=imread(file); 
a=supizq(1)-4; 
b=infder(1)+4; 
c=supizq(2)-4; 
d=infder(2)+4; 
dataprom=data(a:b,c:d); 
data=data(supizq(1):infder(1),supizq(2):infder(2)); 
  
%Busquem les posicions que defineixen el poligon de treball en UTM 
[x,y]=getxy(myinfo,rs(2),cs(1)); 
xysi=[x,y]; 
%xysi=posicions x i y del marge superior esquerra 
  
[x,y]=getxy(myinfo,rs(1),cs(2)); 
xyid=[x,y]; 
%xyid=posicions x i y del marge inferior dret 
  
%Guardem nova informació a la variable cell array creada anteriorment 
myinfo.orglim=lim; 
lim=[xysi(1) xyid(1) xysi(2) xyid(2)]; 
myinfo.lim=lim; 
myinfo.size=size(data); 
myinfo.valuesrange=[min(data(:)) max(data(:))]; 
  
%Definim noves variables que ens serviran per al càlcul posterior 
scale=[250 -250]; 
cols=floor((limzone(2)-limzone(1))/scale(1))+1; 
rows=floor((limzone(3)-limzone(4))/scale(2))+1; 
sz=[rows, cols]; 
%Predimensionem la matriu de dades que després assignarem com extensió 
%.data de l'OUTPUT. Li donem les dimensions pertanyents a una 
resolució de 
%tpixelm x tpixelm 
alt=zeros(rows,cols); 
nn=numel(alt); 
  
%Definim certs camps de la cell array que ens surt com a OUTPUT de la 
%funció 
dem.dx=250; 
dem.dy=-250; 
dem.scale=scale; 
  
dem.lim=[xysi(1) xyid(1) xysi(2) xyid(2)]; 
  
%Aquest bucle ens serveix per a fer un resize de les dades de les que 
%disposem inicialment. Com que partim d'una resolució espacial de 30m 
x 30m 
%i la volem passar a una de 250m x 250m el que fem es assignar a un 
únic 
%píxel de 250x250 el valor mig dels 4 píxels per l'esquerra, 4 per la 
%dreta, 4 per sota i 4 per sobrede 30m x 30m 
for ii=1:nn 
    [i,j]=ind2sub(sz,ii); 
    [x,y]=getxy(dem,i,j); 
    [c,r]=getcr(myinfo,x,y); 
    [cc,rr]=meshgrid([c-4:c+4],[r-4:r+4]); 
    cc=cc+4; 
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    rr=rr+4; 
    dd=dataprom(rr,cc); 
    alt(i,j)=mean(mean(dd),2); 
end 
  
%Guardem en cell arrays la informació obtinguda que ens pot ser 
d'interés 
%per a possibles càlculs posteriors 
myinfo.datatrabajo=data; 
myinfo.cols=[cs(1) cs(2)]; 
myinfo.rows=[rs(2) rs(1)]; 
  
dem.orginfo=myinfo; 
dem.data=alt; 
dem.mask=(alt>=2000); 
dem.limx=[limzone(1):dem.dx:limzone(2)]; 
dem.limy=[limzone(4):dem.dy:limzone(3)]; 
  
end 
 
G.2.6.	mask.m	
 

function [datos] = mask(refinfo,dem) 
%MASK Summary of this function goes here 
  
% Aquesta funció agafa com a inputs dues variables i les agrupa en una 
de 
% sola fent les modificacions pertinents en quan a termes de límits 
% espacials 
  
%INPUTS 
  
    %refinfo és una cell array que conté informació de tot el tema 
    %relacionat amb les reflectàncies.  
    %Concretament, refinfo seria l'OUTPUT de la funció 'retallajunta' 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %dem és una cell array que conté informació de tot el tema 
relacionat 
    %amb el model digital d'elevacions. 
    %Concretament, dem seria l'OUTPUT de la funció 'elevacions' 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %datos és una variable del tipus cell array que per una branca 
    %contindrà tota la informació relacionada amb el tema de 
reflectàncies 
    %i que per l'altra contindrà tota la informació relacionada amb el 
tema 
    %del model digital d'elevacions 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
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%Veure també les funcions getcr.m, getxy.m, elevacions.m i 
retallajunta.m per entendre millor el seu 
%funcionament 
     
  
demlim=dem.lim; 
  
%Busquem la posició de fila i columna dels límits de la matriu del 
model 
%digital d'elevacions a la matriu de reflectàncies 
[c,r]=getcr(refinfo,demlim(1),demlim(3)); 
ul=[c,r]; 
%ul=límit superior esquerre 
[c,r]=getcr(refinfo,demlim(2),demlim(4)); 
lr=[c,r]; 
%lr=límit inferior dret 
  
%Reajustem l'extensió que abarca la matriu de reflectàncies 
refinfo.data=refinfo.data(ul(2):lr(2),ul(1):lr(1)); 
  
%Calculem el nº de files i de columnes que conté per a saber les noves 
%dimensions de la matriu 
rows=lr(2)-ul(2); 
cols=lr(1)-ul(1); 
refinfo.size=[rows cols]; 
  
%Busquem les posicions en UTM dels extrems de la matriu de 
reflectància per 
%a poder definir quin territori abarca 
[x,y]=getxy(refinfo,1,1); 
si=[x,y]; 
[x,y]=getxy(refinfo,rows,cols); 
id=[x,y]; 
refinfo.lim=[si(1) id(1) si(2) id(2)]; 
  
  
  
demdata=dem.data; 
demmask=dem.mask; 
demdx=dem.dx; 
demdy=dem.dy; 
  
%Guardem tota la informació important dins una nova cell array 
deminfo.data=demdata; 
deminfo.mask=demmask; 
deminfo.lim=demlim; 
deminfo.dx=demdx; 
deminfo.dy=demdy; 
  
%Creem l'OUTPUT que consta de tota la informació necessària en quan a 
temes 
%de reflectàncies i d'elevacions 
datos={refinfo deminfo}; 
  
end 
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G.3.	Comparació	de	corbes	
G.3.1.	cdtw.m	
function [Dist,D,k,w,rw,tw]=cdtw(r,t,pflag) 
% 
% [Dist,D,k,w,rw,tw]=cdtw(r,t,pflag) 
% 
% Continuous Dynamic Time Warping Algorithm using a Linear 
Interpolation Model 
% r is the vector you are testing 
% t is the vector you are testing against 
% Dist is unnormalized distance between rw and tw 
% D is the accumulated distance matrix 
% k is the normalizing factor 
% w is the optimal path 
% rw is the warped r vector 
% tw is the warped t vector 
% pflag  plot flag: 1 (yes), 0(no) 
% 
% Copyright (c) 2007 by Pau Mic 
  
[row,M]=size(r); if (row > M) M=row; r=r'; end; 
[row,N]=size(t); if (row > N) N=row; t=t'; end; 
  
% Distances matrix 
d=zeros(2*M-1,2*N-1); 
for i=1:2:2*M-1 
    m=floor(i/2)+1; 
    for j=1:2:2*N-1 
        n=floor(j/2)+1; 
        d(i,j)=(r(m)-t(n))^2; 
        if (m<M & n<N) 
            if ((t(n)<=r(m) & r(m)<=t(n+1)) | (t(n+1)<=r(m) & 
r(m)<=t(n))) d(i,j+1)=0; 
            else d(i,j+1)=min([r(m)-t(n) r(m)-t(n+1)].^2); 
            end 
            if ((r(m)<=t(n) & t(n)<=r(m+1)) | (r(m+1)<=t(n) & 
t(n)<=r(m))) d(i+1,j)=0; 
            else d(i+1,j)=min([t(n)-r(m) t(n)-r(m+1)].^2); 
            end 
        end 
    end 
end 
  
% Accumulated distance matrix 
D=zeros(size(d)); 
D(1,1)=d(1,1); 
for i=3:2:2*M-1 
    D(i-1,1)=d(i-1,1)+D(i-2,1); 
    D(i,1)=d(i,1)+D(i-1,1); 
end 
for j=3:2:2*N-1 
    D(1,j-1)=d(1,j-1)+D(1,j-2); 
    D(1,j)=d(1,j)+D(1,j-1); 
end 
for i=3:2:2*M-1 
    for j=3:2:2*N-1 
        D(i-1,j)=d(i-1,j)+D(i-2,j); 
        D(i,j-1)=d(i,j-1)+D(i,j-2); 
        D(i,j)=d(i,j)+min([D(i,j-1) D(i-1,j) D(i-2,j-2)]); 
    end 
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end 
  
% Looking for the optimal path 
i=2*M-1; 
j=2*N-1; 
w=[M N]; 
rw=r(end); 
tw=t(end); 
while ((i+j)~=2) 
    m=floor(i/2)+1; 
    n=floor(j/2)+1; 
    if (i-2)<0  
        w=[m n-1; w]; 
        rw=[r(m) rw]; 
        tw=[t(n-1) tw]; 
        j=j-2; 
    elseif (j-2)<0  
        w=[m-1 n; w]; 
        rw=[r(m-1) rw]; 
        tw=[t(n) tw]; 
        i=i-2; 
    else 
        [values,number]=min([D(i,j-1) D(i-1,j) D(i-2,j-2)]); 
        switch (number) 
            case 1, 
                if ((t(n-1)<=r(m) & r(m)<=t(n)) | (t(n)<=r(m) & 
r(m)<=t(n-1))) x=(r(m)-t(n-1))/(t(n)-t(n-1)); 
                elseif ((r(m)-t(n-1))^2 <= (r(m)-t(n))^2) x=0; 
                else x=1; 
                end 
                w=[m n-1+x; w]; 
                rw=[r(m) rw]; 
                tw=[x*(t(n)-t(n-1))+t(n-1) tw]; 
                j=j-2; 
            case 2, 
                if ((r(m-1)<=t(n) & t(n)<=r(m)) | (r(m)<=t(n) & 
t(n)<=r(m-1))) x=(t(n)-r(m-1))/(r(m)-r(m-1)); 
                elseif ((t(n)-r(m-1))^2 <= (t(n)-r(m))^2) x=0; 
                else x=1; 
                end 
                w=[m-1+x n; w]; 
                rw=[x*(r(m)-r(m-1))+r(m-1) rw]; 
                tw=[t(n) tw]; 
                i=i-2; 
            case 3, 
                w=[m-1 n-1; w]; 
                rw=[r(m-1) rw]; 
                tw=[t(n-1) tw]; 
                i=i-2; 
                j=j-2; 
        end 
    end 
end 
  
% D normalization in order to plot w 
D=D(1:2:2*M-1,1:2:2*N-1); 
k=size(w,1); 
Dist=(1/k)*sqrt(sum((rw-tw).^2)); 
  
if pflag 
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    % --- Accumulated distance matrix and optimal path 
    figure('Name','CDTW - Accumulated distance matrix and optimal 
path', 'NumberTitle','off'); 
     
    main1=subplot('position',[0.19 0.19 0.67 0.79]); 
    image(D); 
    cmap=contrast(D); 
    colormap(cmap); % 'copper' 'bone', 'gray' imagesc(D); 
%     colormap('gray'); % 'copper' 'bone', 'gray' imagesc(D); 
%     brighten(0.7); 
    hold on; 
    x=w(:,1); y=w(:,2); 
    ind=find(x==1); x(ind)=1+0.2; 
    ind=find(x==M); x(ind)=M-0.2; 
    ind=find(y==1); y(ind)=1+0.2; 
    ind=find(y==N); y(ind)=N-0.2; 
    plot(y,x,'-w', 'LineWidth',1); 
    hold off; 
    axis([1 N 1 M]); 
    set(main1, 'FontSize',7, 'XTickLabel','', 'YTickLabel',''); 
  
    colorb1=subplot('position',[0.88 0.19 0.05 0.79]); 
    nticks=8; 
    ticks=floor(1:(size(cmap,1)-1)/(nticks-1):size(cmap,1)); 
    mx=max(max(D)); 
    mn=min(min(D)); 
    ticklabels=floor(mn:(mx-mn)/(nticks-1):mx); 
    colorbar(colorb1); 
    set(colorb1, 'FontSize',7, 'YTick',ticks, 
'YTickLabel',ticklabels); 
    set(get(colorb1,'YLabel'), 'String','Distance', 'Rotation',-90, 
'FontSize',7, 'VerticalAlignment','bottom'); 
     
    left1=subplot('position',[0.07 0.19 0.10 0.79]); 
    plot(r,M:-1:1,'-b'); 
    set(left1, 'YTick',mod(M,10):10:M, 'YTickLabel',10*floor(M/10):-
10:0) 
    axis([min(r) 1.1*max(r) 1 M]); 
    set(left1, 'FontSize',7); 
    set(get(left1,'YLabel'), 'String','Samples', 'FontSize',7, 
'Rotation',-90, 'VerticalAlignment','cap'); 
    set(get(left1,'XLabel'), 'String','Amp', 'FontSize',6, 
'VerticalAlignment','cap'); 
     
    bottom1=subplot('position',[0.19 0.07 0.67 0.10]); 
    plot(t,'-r'); 
    axis([1 N min(t) 1.1*max(t)]); 
    set(bottom1, 'FontSize',7, 'YAxisLocation','right'); 
    set(get(bottom1,'XLabel'), 'String','Samples', 'FontSize',7, 
'VerticalAlignment','middle'); 
    set(get(bottom1,'YLabel'), 'String','Amp', 'Rotation',-90, 
'FontSize',6, 'VerticalAlignment','bottom'); 
     
    % --- Warped signals 
    figure('Name','CDTW - warped signals', 'NumberTitle','off'); 
     
    subplot(1,2,1); 
    set(gca, 'FontSize',7); 
    hold on; 
    plot(r,'-bx'); 
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    plot(t,':r.'); 
    hold off; 
    axis([1 max(M,N) min(min(r),min(t)) 1.1*max(max(r),max(t))]); 
    grid; 
    legend('signal 1','signal 2'); 
    title('Original signals'); 
    xlabel('Samples'); 
    ylabel('Amplitude'); 
     
    subplot(1,2,2); 
    set(gca, 'FontSize',7); 
    hold on; 
    plot(rw,'-bx'); 
    plot(tw,':r.'); 
    hold off; 
    axis([1 k min(min([rw; tw])) 1.1*max(max([rw; tw]))]); 
    grid; 
    legend('signal 1','signal 2'); 
    title('Warped signals'); 
    xlabel('Samples'); 
    ylabel('Amplitude'); 
     
end 
 

G.3.2.	curvematching.m	
function [percentatge,endmembers,indefinit] = 
curvematching(refl,nuvolositat,endmembersclear,endmembersmixed,endmemb
erscloudy) 
%CURVEMATCHING Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a objectiu comparar dues corbes i dir si són 
%suficientment semblants com per considerar-les iguals o no. Per a 
%comparar-les, aquesta funció superposa les dues corbes i mira la 
distància 
%entre elles mitjançant el mètode "Continuous Dynamic Time Warping". 
Si  
%aquesta distància és suficientment petita (més petita que el valor 
llindar 
%'distmax', veure INPUTS), considerarem que la corba que volem 
comparar (Veure INPUTS 
%'refl') és igual a la corba estàndard (Veure INPUTS 
'endmembersclear',  
%'endmembersmixed' i 'endmemberscloudy'). D'aquesta manera podem dir 
si un  
%píxel en qüestió el podem assimilar a un endmember encara que la seva 
%corba de reflectàncies estigui traslladada respecte la corba 
endmember en 
%qüestió. En cas que no poguem assimilar la corba a cap endmember, es 
passarà 
%a la descomposició espectral (mñínims quadrats). Aquest càlcul 
acabarà donant  
%unes proporcions dels diferents terrenys (vegetació, ombra, sòl). 
Suposant  
%el cas que obtinguem: vegetació 30%, sòl 50% i ombra 20%, significarà 
que  
%el píxel d'estudi conté un 30% que es pot assimilar a vegetació, un 
50% que es pot 
%assimilar a sòl i un 20% que es pot assimilar a ombra. 
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%INPUTS 
  
    %refl és la corba input que volem comparar amb una corba 
predefinida 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %nuvolositat és l'estat de nuvolositat en que es troba el píxel 
(veure 
    %clouds.m) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmembersclear és la matriu que conté les 3 corbes 
característiques 
    %(vegetació, sòl i ombra) quan no hi ha nuvolositat 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmembersmixed és la matriu que conté les 3 corbes 
característiques 
    %(vegetació, sòl i ombra) quan hi ha certa nuvolositat 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmemberscloudy és la matriu que conté les 3 corbes 
característiques 
    %(vegetació, sòl i ombra) quan hi ha nuvolositat 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
%OUTPUTS 
  
    %percentatge és un vector 3x1 que conté els diferents percentatges 
de 
    %vegetació, sòl i ombra que conté un píxel. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmembers és la matriu d'endmembers que aplica al píxel en 
qüestió en 
    %funció del seu estat de nuvolositat (clear, mixed o cloudy) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %indefinit és un valor lògic (0 ó 1) que ens diu si el píxel en 
qüestió 
    %es pot assimilar a una corba o no. El valor 0 siginifica que sí 
es pot 
    %catalogar i el valor 1 que no. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també les funcions minismquadrats.m, cdtw.m i lsqlin.m per 
entendre millor el  
%seu funcionament 
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%Predefinim els outputs indefinit i percentatges i la variable pflag 
(input 
%de la funció cdtw) 
indefinit=0; 
percentatge=zeros(3,1); 
pflag=0; 
  
%Predefinim els inputs de la funció lsqlin (veure lsqlin.m i 
%minimsquadrats.m) 
lb=[0;0;0]; 
Aeq=[1,1,1]; 
beq=1; 
options = optimset('LargeScale','off'); 
  
%Valor màxim de diferència permès 
difmax=[0.1814,0.4046,0.2277;0.0976,0.2343,0.2088;0.0984,0.2168,0.1821
]; 
%Aquest valor màxim de diferència té un significat amagat. Per lògica, 
si 
%dues corbes s'assemblen, la diferència entre els seus valors y per a 
cada 
%punt x ha de ser molt semblant. Aquest valor llindar de diferència 
ens 
%permet fer un sedàs i eliminar totes aquelles corbes que no 
s'assemblen en 
%res en cap de les estàndard. Si la diferència entre diferències de 
valors 
%y és major que aquest valor llindar es considerarà directament que 
les 
%dues corbes a comparar són diferents, sinó, es procedirà al cdtw. 
  
%Valor màxim de distància permès 
  
%distmax=[0.0113,0.022,0.0145;0.0057,0.109,0.0091;0.0029,0.0103,0.0053
]; 
distmax=[0.0210,0.0471,0.0299;0.0111,0.0245,0.0202;0.0109,0.0272,0.015
5]; 
     
%Aquest valor màxim de distància és el valor llindar que es pot tenir 
per a 
%considerar dues corbes iguals després d'aplicar el cdtw. 
  
%Les següents línies són per el càlcul en cas que la nuvolositat sigui 
%"clear" 
if strcmp(nuvolositat,'clear')==1 
     
    %Carreguem la matriu endmembers corresponent per a la nuvolositat 
que 
    %tenim 
    endmembers=endmembersclear; 
     
    %Definim el rang de valors dels endmembers 
    %Valors de reflectància 'y' màxims per a longitud d'ona 'x' 
    maxims=max(endmembers')'; 
    %Valors de reflectància 'y' mínims per a longitud d'ona 'x' 
    minims=min(endmembers')'; 
     
    %Busquem si algun dels valor de reflectància del píxel d'estudi 
està 
    %fora el rang prèviament definit 
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    difsup=refl-maxims; 
    difinf=minims-refl; 
    superiors=difsup(difsup>0); 
    inferiors=difinf(difinf>0); 
    dimsup=size(superiors); 
    diminf=size(inferiors); 
     
    %Els píxels que cumpleixin aquesta condició tenen reflectàncies 
fora 
    %del rang de les dels endmembers. S'ha de fer estudi per saber si 
la 
    %seva corba de reflectància es pot assimilar a alguna d'un dels 
    %endmembers 
    if dimsup(1)~=0 || diminf(1)~=0 
         
            %Busquem les diferències entre els valors de reflectància 
del 
            %píxel i de les corbes endmembers 
             
            %Vegetació 
            diferencia{1}=refl-endmembers(:,1); 
            %Sòl 
            diferencia{2}=refl-endmembers(:,2); 
            %Ombra 
            diferencia{3}=refl-endmembers(:,3); 
             
            %Dimensionem la variable de distàncies 'Dist' 
            dimen=size(diferencia); 
            Dist=zeros(dimen(2),1); 
             
            %Comparem la corba del píxel d'estudi amb les 3 dels 
endmembers 
            %amb nuvolositat 'clear' 
            for i=1:dimen(2) 
                
               %Calculem la diferència entre el valor màxim i mínim de 
               %diferències anteriorment calculat 
               dif=max(diferencia{i})-min(diferencia{i}); 
                
               %Comprovem que la diferència entre diferències sigui 
menor a 
               %la del llindar que s'ha establert anteriorment. Si no 
es 
               %cumpleix, no es realitzarà el càlcul. 
               if dif<=difmax(i,1) 
                    
                   %Les dues línies següents serveixen per a 
superposar la 
                   %corba del píxel amb la de l'endmember 'i' en 
qüestió 
                   mitjana=mean(diferencia{i}); 
                   reflprima=refl-mitjana; 
                    
                   %Calculem la distància pel mètode cdtw 
                   
[Dist(i),~,~,~,~,~]=cdtw(reflprima,endmembers(:,i),pflag); 
               else 
                   Dist(i)=NaN; 
               end 
            end 
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            %Mirem si les 3 distàncies càlculades (vegetació, sòl i 
ombra)  
            %són menors que el valor llindar que s'ha preestablert. 
            %En cas que sigui menor, es donarà un percentatge del 
terreny 
            %equivalent en funció de si hi ha més d'un terreny que ho  
            %compleix. Si cap de les 3 distàncies és menor que el seu 
valor 
            %llindar corresponent es definirà el píxel com a 
indefinit. 
            percentatgeprima=1-Dist./distmax(:,1); 
            suma=sum(percentatgeprima(percentatgeprima>0)); 
            percentatgeprima(percentatgeprima<0)=NaN; 
            percentatge=percentatgeprima/suma; 
            percentatge(isnan(percentatge))=0; 
             
            if sum(percentatge)==0          
                indefinit=1; 
                percentatge(percentatge==0)=NaN; 
            end 
     
    %Els píxels que no tenen reflectàncies fora del rang de 
reflectàncies 
    %dels endmembers tenen un tractament més simple. Simplement es 
    %calculen els percentatges dels 3 terrenys mitjançant minims 
quadrats 
    else 
         
        [percentatge,~] = 
minimsquadrats(endmembers,refl,Aeq,beq,lb,options);  
         
    end 
end 
  
%Es repeteix el mateix procediment que per nuvolositat 'clear' 
if strcmp(nuvolositat,'mixed')==1 
     
    endmembers=endmembersmixed; 
     
    maxims=max(endmembers')'; 
    minims=min(endmembers')'; 
    difsup=refl-maxims; 
    difinf=minims-refl; 
    superiors=difsup(difsup>0); 
    inferiors=difinf(difinf>0); 
    dimsup=size(superiors); 
    diminf=size(inferiors); 
     
  
    if dimsup(1)~=0 || diminf(1)~=0 
         
            %vegetació 
            diferencia{1}=refl-endmembers(:,1); 
            %sòl 
            diferencia{2}=refl-endmembers(:,2); 
            %ombra 
            diferencia{3}=refl-endmembers(:,3); 
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            dimen=size(diferencia); 
            Dist=zeros(dimen(2),1); 
     
            for i=1:dimen(2) 
                 
               dif=max(diferencia{i})-min(diferencia{i}); 
                
               if dif<=difmax(i,2) 
                   mitjana=mean(diferencia{i}); 
                   reflprima=refl-mitjana; 
                   
[Dist(i),~,~,~,~,~]=cdtw(reflprima,endmembers(:,i),pflag); 
               else 
                   Dist(i)=NaN; 
               end 
            end 
             
            percentatgeprima=1-Dist./distmax(:,2); 
            suma=sum(percentatgeprima(percentatgeprima>0)); 
            percentatgeprima(percentatgeprima<0)=NaN; 
            percentatge=percentatgeprima/suma; 
            percentatge(isnan(percentatge))=0; 
             
            if sum(percentatge)==0          
                indefinit=1; 
                percentatge(percentatge==0)=NaN; 
            end 
     
    else 
         
        [percentatge,~] = 
minimsquadrats(endmembers,refl,Aeq,beq,lb,options);  
         
    end 
end 
  
%Es repeteix el mateix procediment que per nuvolositat 'clear' i 
'mixed' 
if strcmp(nuvolositat,'cloudy')==1 
     
    endmembers=endmemberscloudy; 
     
    maxims=max(endmembers')'; 
    minims=min(endmembers')'; 
    difsup=refl-maxims; 
    difinf=minims-refl; 
    superiors=difsup(difsup>0); 
    inferiors=difinf(difinf>0); 
    dimsup=size(superiors); 
    diminf=size(inferiors); 
     
  
    if dimsup(1)~=0 || diminf(1)~=0 
         
            %vegetació 
            diferencia{1}=refl-endmembers(:,1); 
            %sòl 
            diferencia{2}=refl-endmembers(:,2); 
            %ombra 
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            diferencia{3}=refl-endmembers(:,3); 
             
            dimen=size(diferencia); 
            Dist=zeros(dimen(2),1); 
     
            for i=1:dimen(2) 
                 
               dif=max(diferencia{i})-min(diferencia{i}); 
                
               if dif<=difmax(i,3) 
                   mitjana=mean(diferencia{i}); 
                   reflprima=refl-mitjana; 
                   
[Dist(i),~,~,~,~,~]=cdtw(reflprima,endmembers(:,i),pflag); 
               else 
                   Dist(i)=NaN; 
               end 
            end 
             
            percentatgeprima=1-Dist./distmax(:,3); 
            suma=sum(percentatgeprima(percentatgeprima>0)); 
            percentatgeprima(percentatgeprima<0)=NaN; 
            percentatge=percentatgeprima/suma; 
            percentatge(isnan(percentatge))=0; 
             
            if sum(percentatge)==0          
                indefinit=1; 
                percentatge(percentatge==0)=NaN; 
            end 
        
    else 
         
        [percentatge,~] = 
minimsquadrats(endmembers,refl,Aeq,beq,lb,options);  
         
    end 
end 
  
end 
 

G.3.3.	dif_dist_llindar.m	
function [valormigdist,desvestdist,valormigdif,desvestdif,Dist,Dif] 
=dif_dist_llindar(corbes,t) 
%DISTLLINDAR Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a obtjectiu donar unes de distàncies màximes 
que ens 
%serveixin de llindar per a considerar si dues corbes són iguals o no.  
%S'extrauran unes distàncies màximes per a cada tipus de terreny 
(vegetació,  
%sòl i ombra) i per a cada tipus de nuvolositat (clear, mixed, 
cloudy). 
  
%Al mateix temps, també es pretén trobar un valor llindar que ens 
indiqui 
%quin és el valor màxim que poden diferir les reflectàncies de dues 
corbes 
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%a una mateixa longitud d'ona respecte la resta de diferències de 
%reflectàncies a les seves respectives longituds d'ona. 
  
%INPUTS 
     
    %corbes és una matriu de refl on cada fila és una corba diferent 
del  
    %mateix tipus de terreny i nuvolositat. La mitjana d'aquestes 
corbes  
    %és la que va donar la corba endmember 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %t és la corba de l'endmember en qüestió 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
%OUTPUTS 
  
    %valormigdist és la mitjana de distàncies calculades. Serà el 
valor  
    %llindar usat per al terreny 'x' i nuvolositat 'y'. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %desvestdist és la desviació estàndard del conjunt de distàncies  
    %buscades. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %valormigdif és la mitjana de diferències calculades. Serà el 
valor  
    %llindar usat. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %desvestdif és la desviació estàndard del conjunt de diferències  
    %buscades. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
  
%Predefinim la variable pflag (input de la funció cdtw) 
pflag=0; 
  
%Busquem les dimensions de la matriu de corbes de refl i 
predimensionem el 
%vector que contindrà totes les distàncies 
dimensions=size(corbes); 
Dist=zeros(dimensions(1),1); 
  
%S'agafen les corbes de la matriu 'corbes' una a una i es superposen 
am la 
%corba endmember ('t') per buscar la distància entre elles 
for i=1:dimensions(1) 
     
    r=corbes(i,:)'; 
    dif=r-t; 
    ajust=mean(dif); 
    rprima=r-ajust; 
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    [Dist(i),~,~,~,~,~]=cdtw(rprima,t,pflag); 
     
    %Es calcula la diferència entre la diferència màxima i mínima 
    maxim=max(dif); 
    minim=min(dif); 
    Dif(i)=abs(maxim-minim); 
     
end 
  
Dif=Dif'; 
  
%Càlcul del valor mig de distàncies i de la desviació estàndard 
valormigdist=mean(Dist); 
desvestdist=std(Dist); 
  
%Càlcul del valor mig de diferències i de la desviació estàndard 
valormigdif=mean(Dif); 
desvestdif=std(Dif); 
end 
 

G.4.	Obtenció	de	proporcions	
G.4.1.	composiciopixel.m	
function [percentatgevegetacio,percentatgesol,percentatgeombra] = 
composiciopixel(ul,lr,cloudstate,data,datos,endmembersclear,endmembers
mixed,endmemberscloudy) 
%composiciopixel Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció localitza la burnscar que es vol estudiar dins la zona  
%d'estudi i dóna les proporcions de vegetació, sòl i ombra de tots els 
%píxels que la composen utilitzant la descomposició espectral 
utilitzant la 
%màscara de nuvolositat i la comparació de corbes  
  
%INPUTS 
  
    %ul i lr són els límits de la zona a la que es troba la burn scar: 
    %ul=[xmin,ymax] i lr=[xmax,ymin]. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %cloudstate és una matriu que informa sobre el grau de nuvolositat 
de 
    %cada píxel. Així, doncs, cada element d'aquesta matriu contindrà 
una 
    %string amb les paraules "clear", "mixed" o "cloudy". 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %data és una matriu que es troba dins la variable datos que conté 
les 
    %reflectàncies dels píxels de la zona de treball. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %datos és una cell array que a més de contenir les reflectàncies 
(data) 
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    %conté també la informació corresponent a la georeferenciació de 
la 
    %imatge i a les mides de píxel d'aquesta. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmembersclear, endmembersmixed i endmemberscloudy són les 
    %reflectàncies dels endmembers pels 3 diferents graus de 
nuvolositat 
    %que est distingeixen. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %percentatgevegetacio, percentatgesol i percentatgeombra són 
matrius 
    %que contenen les proporcions dels 3 endmembers diferents, 
    %respectivament, dels píxels de la zona d'estudi. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també les funcions getcr.m, clouds.m i curvematching.m 
  
%Definim la zona d'estudi dins la zona de treball 
[cl,ru]=getcr(datos{1,1}{1,1},ul(1),ul(2)); 
[cr,rl]=getcr(datos{1,1}{1,1},lr(1),lr(2)); 
dimrefr=rl-ru+1; 
dimrefc=cr-cl+1; 
dimref=[dimrefr,dimrefc]; 
refl=cell(dimref(1),dimref(2)); 
  
%Inicialitzem els outputs perquè el programa conegui les seves 
dimensions 
percentatgevegetacio=zeros(dimref(1),dimref(2)); 
percentatgesol=zeros(dimref(1),dimref(2)); 
percentatgeombra=zeros(dimref(1),dimref(2)); 
  
  
rr=1; 
cc=1; 
  
%Fem el càlcul de les proporcions pels píxels de la zona d'estudi 
for cols=cl:cr 
    for rows=ru:rl 
        for i=1:7 
            %Guardem sobre la variable refl els valors de reflectància 
dels 
            %píxels de la zona d'estudi 
            refl{rr,cc}(i)=data{i}(rows,cols); 
        end 
        refl{rr,cc}=refl{rr,cc}'; 
         
        %Comprovem que els píxels d'estudi no són "NaN"  
        if all(~isnan(cloudstate(rows,cols)) & 
~(isnan(refl{rr,cc}(:)))) 
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            %Definim la nuvolositat dels píxels 
            nuvolositat{rr,cc}=clouds(cloudstate(rows,cols)); 
             
            %Calculem les proporcions de vegetació, sòl i ombra per 
cada 
            %píxel 
            
[percentatge,~,~]=curvematching(refl{rr,cc},nuvolositat{rr,cc},endmemb
ersclear,endmembersmixed,endmemberscloudy); 
            X{rr,cc}=percentatge; 
             
        else 
            X{rr,cc}=[NaN;NaN;NaN]; 
        end 
         
        percentatgevegetacio(rr,cc)=X{rr,cc}(1,1); 
        percentatgesol(rr,cc)=X{rr,cc}(2,1); 
        percentatgeombra(rr,cc)=X{rr,cc}(3,1); 
        
        rr=rr+1; 
    end 
    cc=cc+1; 
    rr=1; 
end 
  
  
end 
 

G.4.2.	minimsquadrats.m	
function [X, residual] = 
minimsquadrats(endmembers,refl,Aeq,beq,lb,options) 
%MINIMSQUADRATS Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció resol un sistema d'equacions sobredeterminat del tipus 
C*x=d. 
%Si la solució final dóna un o més valors residuals més grans que un 
valor  
%predefinit (llindar=0.1), recalcula el sistema per a totes aquelles 
equacions  
%que tenen un valor residual menor que el valor llindar. Es repeteix 
aquest 
%recàlcul sempre i quan s'obtingui un o més valors residuals majors 
que la 
%variable llindar. 
  
%(Entenem per valor residual el valor: C*x-d) 
  
%INPUTS 
  
    %endmembers és la matriu C de l'equació anteriorment descrita 
(C*x=d) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %refl és el vector solució del sistema, x (C*x=d) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
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    %Aeq i beq ens serveixen perquè la funció predifinida del MATLAB 
    %'lsqlin' ens resolgui el sistema sobredeterminat complint també 
amb la 
    %següent igualtat restrictiva: Aeq*x=beq 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %lb és el "lower bound" que volem que tingui la solució, és a dir, 
el valor 
    %mínim que pot adoptar. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %options és la variable amb la que podem optimitzar la resolució 
del 
    %sistema. 
     
%OUTPUTS 
  
    %X és el vector solució del sistema 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %residual és el valor residual de la solució final que es dóna 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
% 
  
%Veure també les funcions lsqlin.m i curvematching.m per entendre 
millor el 
%seu funcionament. 
  
%Predefinim el valor llindar que no volem que superin els nostres 
valor 
%residuals. S'ha considerat un valor llindar de 0.1 ja que com a molt 
acceptarem 
%un 10% d'error en els càlculs. 
llindar=0.1; 
  
%Resolem el sistema sobredeterminat mitjançant la funció del MATLAB 
lsqlin 
%(útil per a resoldre sistemes sobredeterminats linials i on es 
vulguin 
%posar restriccions a l'hora de buscar la solució òptima) 
[X,~,residual]=lsqlin(endmembers,refl,[],[],Aeq,beq,lb,[],[],options); 
  
%Repetim la resolució del sistema per a totes aquelles equacions que 
%tinguin un valor residual (en valor absolut) menor al valor llindar 
while residual(abs(residual)>llindar) 
     
    %Definim un nou sistema amb les equacions que compleixen el 
criteri 
    %anteriorment esmentat 
    logic=(abs(residual)>llindar)'; 
    endmembers=endmembers(logic==0,:); 
    refl=refl(logic==0); 
    dim=size(refl); 
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    dimen=size(endmembers); 
     
    %Repetim el càlcul i en cas que cap de les equacions cumpleixi que 
el  
    %seu valor residual és menor al valor llindar es dóna una solució 
NaN 
    if dim(1)~=0 && dimen(1)~=0 && dimen(2)~=0 
        
[X,~,residual]=lsqlin(endmembers,refl,[],[],Aeq,beq,lb,[],[],options); 
     
    else 
        X=[NaN;NaN;NaN]; residual=[NaN;NaN;NaN;NaN;NaN;NaN;NaN]; break 
    end 
end 
  
end 
 

G.4.3.	percentatgesMODIS.m	
function [percentatgevegetacio,percentatgesol,percentatgeombra] = 
percentatgesMODIS(file1,file2,file3,file4,file5,file6,zonaUTM,coordare
acremada) 
%percentatgesMODIS Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com objectiu donar les proporcions de vegetació, 
sòl i  
%ombra de tots els píxels que composen la zona d'estudi (la zona 
d'estudi serà 
%aquella que es trobi dins la zona de treball del projecte i que 
contingui, 
%o hagi de contenir, una burn scar. Utilitza les dades MODIS. 
  
%INPUTS 
  
    %'file1', 'file2', 'file3' i 'file4' són els 4 arxius ".hdf" que 
    %necessitem per a fer el càlcul de l'àrea cremada (h10v10, h11v10 
del 
    %MOD09GA i h10v10, h11v10 del MOD09GQ) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmembers és una matriu de 8x3 que conté les reflectàncies dels 
    %endmembers de vegetació (col 1), sòl (col 2) i ombra (col 3) per 
a les 
    %7 longituds d'ona (cada fila és una longitud d'ona: fila 1 -> 469 
nm, 
    %fila 2 -> 555 nm, ..., fila 7 -> 2130 nm). L'última fila és 
(1,1,1); 
    %aquesta serveix per a afegir al sistema una equació que imposi 
que la 
    %suma de proporcions de zones característiques és igual a 1 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
  
    %zonaUTM és un INPUT del tipus 'string' que ens diu en quina zona 
UTM 
    %treballem, en el cas del treball pel qual s'ha realitzat aquest 
".m" 
    %seria 'UTM 18L' 
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    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %coordareacremada és un vector que conté les coordenades de l'area 
    %cremada que es vol estudiar: 
coordareacremada=[xmin,xmax,ymin,ymax] 
     
%OUTPUTS 
  
    %percentatgevegetacio, percentatgesol i percentatgeombra són els 
valors 
    %de les proporcions de vegetació, sòl i ombra dels píxels que 
formen la 
    %zona d'estudi. 
  
     
  
files={file1,file2,file3,file4,file5,file6}; 
%files={h10h10v10_dataGA_r.hdf,h11v10_dataGA_r.hdf,h10h10v10_dataGQ_r.
hdf,h11v10_dataGQ_r.hdf} 
  
%Carreguem el model digital d'elevecions (l'output de la funcio 
%'elevacions.m') i la zona de treball. Per a poder realitzar aquest 
load 
%nececcitem trobar-nos a la carpeta on es troben aquests dos arxius 
".mat", 
%així que cal assegurar-se posar la carpeta adient a la 'Current 
Folder' 
load dem 
load workarea 
load endmembersclear 
load endmembersmixed 
load endmemberscloudy 
  
%Predimensionem la variable datos per a que el càlcul sigui més ràpid 
datos=cell(1,7); 
  
%Retallem i ajuntem la banda que ens informa sobres si un píxel és 
aquós o 
% o no de les imatges h10v10 i h11v10 amb la funció 'retallajunta' per  
%obtenir una única matriu de informació de la zona de treball 
waterstate=retallajunta(files{5},files{6},'MOD44W_250m_GRID','water_ma
sk',work.lim); 
  
%Retallem i ajuntem les bandes de reflectància de les imatges h10v10 i  
%h11v10 amb la funció 'retallajunta' i hi afegim la informació del 
model  
%digital d'elevacions amb la funció 'mask'. Repetim aquest pas per a 
les 7  
%longituds d'ona de treball 
refinfo=retallajunta(files{1},files{2},'MODIS_Grid_500m_2D','sur_refl_
b03_1',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
datos1=mask(refinfo,dem); 
datos{1,1}=datos1; 
  
refinfo=retallajunta(files{1},files{2},'MODIS_Grid_500m_2D','sur_refl_
b04_1',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
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datos2=mask(refinfo,dem); 
datos{1,2}=datos2; 
  
refinfo=retallajunta(files{3},files{4},'MODIS_Grid_2D','sur_refl_b01_1
',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
datos3=mask(refinfo,dem); 
datos{1,3}=datos3; 
  
refinfo=retallajunta(files{3},files{4},'MODIS_Grid_2D','sur_refl_b02_1
',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
datos4=mask(refinfo,dem); 
datos{1,4}=datos4; 
  
refinfo=retallajunta(files{1},files{2},'MODIS_Grid_500m_2D','sur_refl_
b05_1',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
datos5=mask(refinfo,dem); 
datos{1,5}=datos5; 
  
refinfo=retallajunta(files{1},files{2},'MODIS_Grid_500m_2D','sur_refl_
b06_1',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
datos6=mask(refinfo,dem); 
datos{1,6}=datos6; 
  
refinfo=retallajunta(files{1},files{2},'MODIS_Grid_500m_2D','sur_refl_
b07_1',work.lim); 
refinfo.data(waterstate.data==1)=NaN; 
datos7=mask(refinfo,dem); 
datos{1,7}=datos7; 
  
clouddata=retallajunta(files{1},files{2},'MODIS_Grid_1km_2D','state_1k
m_1',work.lim); 
clouddata.data(waterstate.data==1)=NaN; 
clouddata=mask(clouddata,dem); 
cloudstate=clouddata{1,1}.data; 
  
%Borrem variables innecessàries que l'únic que fan és ocupar memòria 
clear refinfo datos1 datos2 datos3 datos4 datos5 datos6 datos7 
  
%Predimensionem les variables sz i data per a agilitzar els càlculs 
%posteriors 
sz=cell(1,7); 
data=cell(1,7); 
  
%Guardem la informació de 'dimensions de matriu' i 'data' dins unes 
cell 
%array menys complexes que al lloc on es troba actualment aquesta 
for i=1:7 
    sz{i}=datos{1,i}{1,1}.size; 
    data{i}=datos{1,i}{1,1}.data; 
end 
  
%Mirem si les dimensions de les matrius de reflectància de les 7 
longituds 
%d'ona són les mateixes 
if ~(isequal(sz{1,1},sz{1,2},sz{1,3},sz{1,4},sz{1,5},sz{1,6},sz{1,7})) 
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    error('Las dimensiones de las matrices de reflectancia no son 
iguales'); 
end 
  
%Calculem les proporcions de vegetació, sòl i ombra dels píxels de la 
zona 
%d'estudi. 
ul=[coordareacremada(1),coordareacremada(4)]; 
lr=[coordareacremada(2),coordareacremada(3)]; 
[percentatgevegetacio,percentatgesol,percentatgeombra]=composiciopixel
(ul,lr,cloudstate,data,datos,endmembersclear,endmembersmixed,endmember
scloudy); 
  
  
end 
 

G.4.4.	percentatgesTM.m	
function [percentatge] = 
percentatgesTM(TM,compositeTMpart1,compositeTMpart2,metadataTM,endmemb
ersTM,zona,DOY) 
%PERCENTATGESTM Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com objectiu donar les proporcions de vegetació, 
sòl i  
%ombra de tots els píxels que composen la zona d'estudi (la zona 
d'estudi serà 
%aquella que es trobi dins la zona de treball del projecte i que 
contingui, 
%o hagi de contenir, una burn scar. Utilitza les dades Landsat. 
  
%INPUTS 
  
    %'TM' és el sensor Landsat que s'utilitza ('TM5' o 'TM7'). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'compositeTMpart1' és una matriu que conté els DNs de les 
primeres 5  
    %bandes espectrals. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'compositeTMpart2' és una matriu que conté els DNs de la banda 
espectral 
    %número 7. Els DNs de les bandes espectrals es separen en dos 
INPUTS 
    %perquè sinó ocupen massa memòria i el MATLAB no pot treballar amb 
    %elles. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
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    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %endmembersTM és una matriu de 6x3 que conté la informació 
pertinent a 
    %la reflectància dels endmembers vegetació, sòl i ombra per les 
dades 
    %Landsat a les 6 bandes espectrals. 
     
    %DOY és el dia de l'any de la imatge d'estudi (dies del 1 al 365-
366). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona és una matriu que conté les coordenades UTM18 de la zona que 
es  
    %vol estudiar: zona=[xmin,xmax,ymax,ymin]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %percentatge és una cell array que conté la informació de les 
    %proporcions de vegetació, sòl i ombra dels píxels pertanyents a 
la 
    %zona d'estudi. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també getreflTMzonacremada.m i minimsquadrats.m 
  
%Fem el pas de DN a reflectància 
[refl,~]=getreflTMzonacremada(TM,compositeTMpart1,compositeTMpart2,met
adataTM,zona,DOY); 
  
n=numel(refl{1}); 
dim=size(refl); 
  
%Predefinim els inputs de la funció lsqlin (veure lsqlin.m i 
%minimsquadrats.m) 
lb=[0;0;0]; 
Aeq=[1,1,1]; 
beq=1; 
options = optimset('LargeScale','off'); 
  
%Per cada píxel de la zona d'estudi es realitza la descomposició 
espectral 
%i es guarden les proporcions obtingudes a la variable percentatge. 
for i=1:n 
     
    for j=1:dim(2) 
        d(j)=refl{j}(i); 
    end 
     
     
    [X,~]=minimsquadrats(endmembersTM,d,Aeq,beq,lb,options); 
    percentatge.vegetacio(i)=X(1); 
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    percentatge.sol(i)=X(2); 
    percentatge.ombra(i)=X(3); 
end 
  
percentatge.vegetacio=percentatge.vegetacio'; 
percentatge.sol=percentatge.sol'; 
percentatge.ombra=percentatge.ombra'; 
  
end 
 

G.5.	Representació	de	resultats	finals	
G.5.1.	burntmapTM.m	
function [cremat,areatotalcremada] = 
burntmapTM(TM,compositeTMpart1,compositeTMpart2,metadataTM,endmembersT
M,zona,DOY) 
%BURNTMAPTM Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com objectiu cartografiar els píxels cremats 
presents a 
%una zona d'estudi mitjançant dades Landsat i utilitzant la 
descomposició 
%espectral. 
  
%INPUTS 
  
    %'TM' és el sensor Landsat que s'utilitza ('TM5' o 'TM7'). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %compositeTMpart1 és una matriu que conté els DNs de les primeres 
5  
    %bandes espectrals. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %compositeTMpart2 és una matriu que conté els DNs de la banda 
espectral 
    %número 7. Els DNs de les bandes espectrals es separen en dos 
INPUTS 
    %perquè sinó ocupen massa memòria i el MATLAB no pot treballar amb 
    %elles. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %metadataTM és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %endmembersTM és una matriu de 6x3 que conté la informació 
pertinent a 
    %la reflectància dels endmembers vegetació, sòl i ombra per les 
dades 
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    %Landsat a les 6 bandes espectrals. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona és una matriu que conté les coordenades UTM18 de la zona on 
es 
    %troba l'endmember en qüestió: zona=[xmin,xmax,ymax,ymin]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %DOY 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %cremat és una matriu mxn que conté 0 (píxels cremats), 0.5 
(píxels 
    %indefinits) i 1 (píxels cremats) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %areatotalcremada és l'àrea que abarquen la suma de píxels cremats 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també getreflTMzonacremada.m i minimsquadrats.m 
  
%Passem el valor dels DNs de la zona d'estudi a reflectància 
[refl,~]=getreflTMzonacremada(TM,compositeTMpart1,compositeTMpart2,met
adataTM,zona,DOY); 
  
n=numel(refl{1}); 
dimen=size(refl{1}); 
dim=size(refl); 
cremat=ones(dimen); 
  
%Predefinim els inputs de la funció lsqlin (veure lsqlin.m i 
%minimsquadrats.m) 
lb=[0;0;0]; 
Aeq=[1,1,1]; 
beq=1; 
options = optimset('LargeScale','off'); 
  
%Per cada píxel de la zona d'estudi es realitza la descomposició 
espectral 
%i es guarden les proporcions obtingudes a la variable percentatge. 
for i=1:n 
     
    for j=1:dim(2) 
        d(j)=refl{j}(i); 
    end 
     
    [X,~]=minimsquadrats(endmembers,d,Aeq,beq,lb,options); 
    percentatge.vegetacio(i)=X(1); 
    percentatge.sol(i)=X(2); 
    percentatge.ombra(i)=X(3); 
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    indefinit=0; 
     
    %Es mira, segons les proporcions obtingudes, si els píxels 
d'estudi són 
    %cremats, no cremats o indefinits 
    if X(1)<=0.40 
        cremat(i)=0; 
        m=m+1; 
        indefinit=1; 
    end 
    if X(1)>0.40 
        cremat(i)=1; 
        indefinit=1; 
    end 
    if indefinit==0 
        cremat(i)=0.5; 
    end 
end 
  
%Calculem l'àrea total cremada en ha 
areatotalcremada=m*30*30;%m2 
areatotalcremada=areatotalcremada/10000;%ha 
  
%Representem gràficament els resultats obtinguts 
imagesc(cremat) 
colormap(gray) 
axis image 
  
end 
 

G.5.2.	DNburntmapTM.m	
function [cremat,areatotalcremada] = 
DNburntmapTM(TM,compositeTM,metadataTM,zona) 
%DNBURTNMAPTM Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com objectiu cartografiar els píxels cremats 
presents a 
%una zona d'estudi mitjançant dades Landsat i fent ús dels DNs. 
  
%INPUTS 
     
    %'TM'és el sensor Landsat que s'utilitza ('TM5' o 'TM7'). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'compositeTM'és un arxiu en format ".tif". Conté una matriu 6 x m 
x n  
    %que conté les reflectàncies de les 6 bandes del sensor Landsat  
    %utilitzades per l'anàlisi. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
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    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona és una matriu que conté les coordenades UTM18 de la zona 
d'estudi: 
    %zona=[xmin,xmax,ymax,ymin]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %cremat és una matriu mxn que conté 0 (píxels cremats), 0.5 
(píxels 
    %indefinits) i 1 (píxels cremats) 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %areatotalcremada és l'àrea que abarquen la suma de píxels cremats 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també getDNcomposite741.m 
  
%Agafem els valors de DN i DNrel de la zona d'estudi 
[DNrel,DN,~,dimen] = 
getDNcomposite741(TM,compositeTM,metadataTM,zona); 
  
cremat=ones(dimen); 
n=dimen(1)*dimen(2); 
j=0; 
  
%Es mira, segons els DNrel i DN obtinguts, si els píxels d'estudi són 
%cremats, no cremats o indefinits 
for i=1:n 
    if DNrel{2}(i)<=0.28 && DN{2}(i)<48 
        cremat(i)=0; 
        j=j+1; 
    end 
    if DNrel{2}(i)>0.28 
        cremat(i)=1; 
    end 
     
    if isnan(DNrel{1}(i)) || DN{1}(i)>100 || DN{2}(i)>100 || 
DN{3}(i)>100 
        cremat(i)=0.5; 
    end 
end 
  
%Calculem l'àrea total cremada en ha 
areatotalcremada=j*30*30;%m2 
areatotalcremada=areatotalcremada/10000;%ha 
  
%Representem gràficament els resultats obtinguts 
imagesc(cremat) 
colormap(gray) 
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axis image 
  
end 
 

G.6.	Validació	de	resultats	
G.6.1.	validació.m	
function [comissio,omissio,omissioindef] = validacio(cremat,real) 
%VALIDACIO Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció serveix per validar els resultats finals obtinguts. 
  
%INPUTS 
  
    %cremat és una matriu que conté els píxels cremats de la zona 
d'estudi 
    %obtinguts mitjançant el mètode de la descomposició espectral o 
l'ús 
    %dels DNs. Cada píxel pot tenir un valor igual a 0, 0.5 ó 1. 0 vol 
dir  
    %píxel cremat, 0.5 píxel indefinit i 1 píxel no cremat. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %real és una matriu que conté els píxels cremats realment a la 
zona 
    %d'estudi. Cada píxel pot tenir un valor igual a 0 ó 1. 0 vol dir 
píxel 
    %cremat i 1 píxel no cremat. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %comissio és l'error de comissió (en %) que s'ha comès amb la 
descomposició  
    %espectral o l'ús dels DNs. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %omissio és l'error d'omissió (en %) que s'ha comès amb la 
descomposició  
    %espectral o l'ús dels DNs sense considerar els píxels indefinits. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %omissioindef és l'error d'omissió (en %) que s'ha comès amb la 
descomposició  
    %espectral o l'ús dels DNs en els píxels indefinits. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
     
dimensio=numel(real); 
  
%definim quins són els píxels no cremats 
matriunocremats=real(real==1); 
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%contem quants n'hi ha 
pnocremats=numel(matriunocremats); 
  
%definim quins són els píxels cremats 
matriucremats=real(real==0); 
%contem quants n'hi ha 
pcremats=numel(matriucremats); 
  
%Predefinim els valors del número de píxels que contenen comissió, 
omissió 
%i omissió per píxels indefinits. 
ncom=0; 
nom=0; 
nomindef=0; 
  
%Contem quants píxels que contenen comissió, omissió i omissió per 
píxels  
%indefinits. 
for i=1:dimensio 
    if cremat(i)~=0.5 
        if cremat(i)==0 && real(i)==1 
            ncom=ncom+1; 
        end 
        if cremat(i)==1 && real(i)==0 
            nom=nom+1; 
        end 
    end 
end 
  
for i=1:dimensio 
    if cremat(i)==0.5 && real(i)==0 
        nomindef=nomindef+1; 
    end 
end 
  
%Calculem els percentatges d'error 
comissio=100*ncom/pnocremats; 
omissio=100*nom/pcremats; 
omissioindef=100*nomindef/pcremats; 
  
  
end 

G.7.	Auxiliars	
G.7.1	getcr.m	
Devuelve la columna y fila de un punto (x,y) en una ISOMATRIX 
% [COL,ROW]=GETREC(ISOMATRIX,X,Y] 
% ISOMATRIX= Matriz de curvas de iso riesgo 
%  
% Ver tambien: makeisomatrix, savegrd,  
%   escjetfire, escpoolfire, escbleve 
%   riskjetfire, riskpoolfire, riskbleve 
%  
%  
% Miguel - CERTEC (C) 2007 
function [c,r]=getcr(isom, x, y) 
    c=floor((x-isom.lim(1))./isom.dx+.5)+1; 
    r=floor((y-isom.lim(3))./isom.dy+.5)+1; 
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G.7.2.	getDNcomposite741.m	
function [DNrel,DN,info,dimen] = 
getDNcomposite741(TM,compositeTM,metadataTM,zona) 
%GETDNCOMPOSITE741 Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció llegeix la informació que aporta un compòsit 741 
d'imatges 
%Landsat i agafa d'aquest únicament la informació corresponent a la 
zona 
%que es vol estudiar. 
  
%INPUTS 
  
    %'TM'és el sensor Landsat que s'utilitza ('TM5' o 'TM7'). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'compositeTM'és un arxiu en format ".tif". Conté una matriu 6 x m 
x n  
    %que conté les reflectàncies de les 6 bandes del sensor Landsat  
    %utilitzades per l'anàlisi. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona és una matriu que conté les coordenades UTM18 de la zona 
d'estudi: 
    %zona=[xmin,xmax,ymax,ymin]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %DNrel és una cell array que conté els valors relatius de DN. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %DN és una cell array que conté els valor dels DN. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %info és una cell array que conté la informació dels límits de la 
zona 
    %d'estudi i la dimensió de píxel. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %dimen és la dimensió de la matriu de la zona de treball 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
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% 
  
%Veure també les funcions txtnumbersread.m i txtnumbersreadTM7.m 
  
%Primer de tot llegim amb quin sensor estem treballant (TM5 o ETM7) i 
%agafem les variables necessàries que es troben a l'arxiu de metadades 
sensor=strcmp(TM,'5'); 
  
if sensor==1 
    [XUTM,YUTM,~,~,~,CellSize]=txtnumbersread(metadataTM); 
else 
    [XUTM,YUTM,~,~,~,CellSize]=txtnumbersreadTM7(metadataTM); 
end 
  
%Guardem dins la cell array 'info' la informació corresponent als 
límits de 
%la zona d'estudi i a la dimensió de píxel. 
info.lim=[XUTM(1) XUTM(2) YUTM(1) YUTM(3)]; 
info.dx=CellSize(1); 
info.dy=CellSize(2); 
  
%Localitzem la zona d'estudi dins el compòsit 741 
[c,r]=getcr(info,zona(1),zona(3)); 
si=[r,c]; 
%si=limit superior esquerra 
[c,r]=getcr(info,zona(2),zona(4)); 
id=[r,c]; 
%id=limit inferior dret 
  
data=imread(compositeTM); 
dim=size(data); 
  
%Una vegada localitzada la zona d'estudi, guardem els valors dels DNs 
i 
%calcuem, també, el valor relatiu del DN. 
for j=1:dim(3) 
     
    DNprima{j}=double(data(si(1):id(1),si(2):id(2),j)); 
    DNprima{j}(DNprima{j}==0)=NaN; 
    dimen=size(DNprima{j}); 
    n=dimen(1)*dimen(2); 
    DN{j}=reshape(DNprima{j},n,1); 
end 
  
DNtot=DN{1}+DN{2}+DN{3}; 
  
for i=1:n 
  
    DNrel{1}(i)=DN{1}(i)./DNtot(i); 
    DNrel{2}(i)=DN{2}(i)./DNtot(i); 
    DNrel{3}(i)=DN{3}(i)./DNtot(i); 
end 
  
end 
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G.7.3.	getreflTMzonacremada.m	
function [refl,info] = 
getreflTMzonacremada(TM,compositeTMpart1,compositeTMpart2,metadataTM,z
ona,DOY) 
%getreflTMzonacremada Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com objectiu passar els DNs de les imatges Landsat 
a 
%reflectància. 
  
%INPUTS 
  
    %'TM' és el sensor Landsat que s'utilitza ('TM5' o 'TM7'). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'compositeTMpart1' és una matriu que conté els DNs de les 
primeres 5  
    %bandes espectrals. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'compositeTMpart2' és una matriu que conté els DNs de la banda 
espectral 
    %número 7. Els DNs de les bandes espectrals es separen en dos 
INPUTS 
    %perquè sinó ocupen massa memòria i el MATLAB no pot treballar amb 
    %elles. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %DOY és el dia de l'any de la imatge d'estudi (dies del 1 al 365-
366). 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona és una matriu que conté les coordenades UTM18 de la zona 
d'estudi: 
    %zona=[xmin,xmax,ymax,ymin]; 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %refl és la variable que conté la informació de la reflectància a 
les 6 
    %bandes espectrals que s'utilitzen per les dades Landsat. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
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    %info és una cell array que agrupa en una sola variable totes les 
    %variables que s'han requerit de l'arxiu de metadades. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
  
% 
  
%Veure també txtnumbersread.m, txtnumbersreadTM7.m i getcr.m 
  
  
%Definim la irradiació solar espectral, necessària pel pas de DN a 
%reflectàncies. Distingirem entre Etm5 i Eetm7: la primera és la 
%corresponent al sensor TM5 i la segona al sensor ETM7. 
%E=Solar spectral irradiance at the TOA atmospheric irradiances, 
units: W/m2/microm 
%Valors obtinguts de https://earth.esa.int/ers/sysutil/0069c.html 
Etm5=[1957,1829,1557,1047,219.3,NaN,74.52]; 
%http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html 
Eetm7=[1970,1842,1547,1044,225.7,NaN,82.06,1369]; 
  
%Primer de tot llegim amb quin sensor estem treballant (TM5 o ETM7) i 
%agafem les variables necessàries que es troben a l'arxiu de metadades 
sensor=strcmp(TM,'5'); 
  
if sensor==1 
    E=Etm5; 
    
[XUTM,YUTM,SunElevation,Lmax,Lmin,CellSize]=txtnumbersread(metadataTM)
; 
else 
    E=Eetm7; 
    
[XUTM,YUTM,SunElevation,Lmax,Lmin,CellSize]=txtnumbersreadTM7(metadata
TM); 
end 
  
  
%Definim el valor del rati de la mitjana de la distància entre el Sol 
i la  
%Terra pel dia DOY, necessari pel pas de DN a reflectància. Definim 
també 
%l'angle solar zenital i guardem totes les variables en una única cell 
%array anomenada info. 
d=1/(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY-4))); 
SolarZenith=90-SunElevation; 
  
info.lim=[XUTM(1) XUTM(2) YUTM(1) YUTM(3)]; 
info.dx=CellSize(1); 
info.dy=CellSize(2); 
info.Lmax=Lmax; 
info.Lmin=Lmin; 
info.Selevation=SunElevation; 
  
%Localitzem la zona d'interès dins la imatge Landsat 
[c,r]=getcr(info,zona(1),zona(3)); 
si=[r,c]; 
%si=limit superior esquerra 
[c,r]=getcr(info,zona(2),zona(4)); 
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id=[r,c]; 
%id=limit inferior dret 
  
%Calculem el valor mig de reflectàncies (un valor per cada banda 
espectral) 
%de la zona d'estudi 
data=imread(compositeTMpart1); 
dim=size(data); 
  
for j=1:dim(3) 
     
    DN{j}=double(data(si(1):id(1),si(2):id(2),j)); 
    DN{j}(DN{j}==0)=NaN; 
    a0=Lmin(j); 
    a1=(Lmax(j)-Lmin(j))/250; 
    L{j}=double(a0+a1*DN{j}); 
           
    %refl{j}=(pi*L{j})/(E(j)*cos(SolarZenith)*d*d); 
    numerador=double(pi*L{j}); 
    denominador=double(E(j)*cosd(SolarZenith)*d*d); 
    refl{j}=numerador/denominador; 
end 
  
data=imread(compositeTMpart2); 
j=j+1; 
  
DN{j}=double(data(si(1):id(1),si(2):id(2))); 
DN{j}(DN{j}==0)=NaN; 
if sensor==1 
    %Salta banda 6 
    k=7; 
else 
    %Salta bandes 6a i 6b 
    k=8; 
end 
a0=Lmin(k); 
a1=(Lmax(k)-Lmin(k))/250; 
L{j}=double(a0+a1*DN{j}); 
           
%refl{j}=(pi*L{j})/(E(j)*cos(SolarZenith)*d*d); 
numerador=double(pi*L{j}); 
denominador=double(E(k)*cosd(SolarZenith)*d*d); 
refl{j}=numerador/denominador; 
  
end 
 

G.7.4.	getxy.m	
% Devuelve el punto (x,y) de la columna y fila (r,c)  en una ISOMATRIX 
% [COL,ROW]=GETREC(ISOMATRIX,X,Y] 
% ISOMATRIX= Matriz de curvas de iso riesgo 
%  
% Ver tambien: makeisomatrix, savegrd,  
%   escjetfire, escpoolfire, escbleve 
%   riskjetfire, riskpoolfire, riskbleve 
%  
%  
% Miguel - CERTEC (C) 2007 
function [x,y]=getxy(isom, r, c) 
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    x=isom.lim(1)+(c-1).*isom.dx; 
    y=isom.lim(3)+(r-1).*isom.dy; 
 

G.7.5.	retallajunta.m	
function [info] = retallajunta(file1,file2,gridname,datafield,limzona) 
%RETALLAJUNTA Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció té com a objectiu agafar dues imatges (dos arxius 
".hdf") 
%ajuntarles en una de sola i retallar la imatge de tal manera que 
només ens 
%quedem amb la part que ens interessa d'aquesta per a treballar-hi 
(retall 
%de la zona d'estudi que es troba entre les cel·les h10v10 i h11v10 
del 
%MODIS). 
  
%INPUTS 
  
    %'file1' i 'file 2' són els dos arxius ".hdf", és a dir, el que 
    %correspondria a la cel·la h10v10 i a la cel·la h11v10 en el cas 
de la 
    %nostra àrea de treball 
     
    %Cal escriure el nom de file1 i file2 de la següent manera:  
    %'NOM_DE_L'ARXIU.hdf' 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'gridname' es el nom del grid on el programa ha d'anar a buscar 
els 
    %valors de la reflectància a la longitud d'ona en qüestió 
     
    %Per als arxius descarregats del MOD09GA el gridname serà: 
    %'MODIS_Grid_500m_2D' 
    %Per als arxius descarregats del MOD09GQ el gridname serà: 
    %'MODIS_Grid_2D' 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %'datafield' és el nom de la capa a la qual ha de llegir els 
valors de 
    %reflectància 
     
    %exemple: 'sur_refl_b02_1' 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %limzone és una variable de tipus cell array 
        %limzone.lim ens diu el valor dels límits de l'àrea a la qual 
volem fer 
        %l'anàlisi d'àrea cremada 
(limzona.lim=(izquierda,derecha,abajo, 
        %arriba)) 
        %limzone.widht ens diu els metres que fa de llarg l'àrea de 
treball 
        %limzone.height ens diu els metres que fa d'ample l'àrea de 
treball 
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    %-----------------------------------------------------------------
------ 
  
%OUTPUTS 
  
    %info és una variable del tipus cell array 
        %info.datafieldname és una string de caràcters que simplement 
ens 
        %diu que la imatge resultant és una suma d'imatges 
        %info.scalefactor és el valor per el qual s'han de multiplicar 
els 
        %valors de info.data per desescalar 
        %info.hdfinfos és una cell array que conté informació de les 
dues 
        %imatges que s'han retallat i ajuntat 
        %info.validrange és el rang de valors vàlid entre els quals 
pot estar 
        %la reflectància 
        %info.valuesrange és el rang de valors que tenim 
        %info.nodata és el valor que tenen els píxels de nodata 
        %info.data és una matriu que conté els valor de reflectància 
de la 
        %zona d'interès (limzone) 
        %info.orginfo conté la informació original de les dues imatges 
amb 
        %les que treballem 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%Veure també les funcions getcr.m i getxy.m per entendre millor el seu 
%funcionament 
  
%Assignem les variables ".hdf" a una cell array anomenada files i 
%inicialitzem variable que utilitzarem posteriorment 
files={file1,file2}; 
res=[]; 
cols=0; 
rows=0; 
limtotal=nan(1,4); 
scaletotal=[]; 
  
%En aquest bucle obtindrem com a variable de sortida una cell array 
%anomenada 'res' que contindrà únicament la informació necessària de 
la 
%zona de treball de cada una de les imatges (h10v10 i h11v10) 
for i=1:2  
    file=files{i}; 
     
    %Aquest if ens serveix per assegurar-nos que existeix l'arxiu 
".hdf" 
    %que li estem dient al programa que llegeixi 
    if exist(file,'file') 
        fprintf(1,'File: %s\n',file); 
         
        %Llegim la informació del tipus 'eos' de l'arxiu hdf i el 
guardem 
        %dins una cell array anomenada info 
        info=hdfinfo(file,'eos'); 
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        %Busquem i guardem el nom del grid de l'arxiu ".hdf" 
        grid=search(info.Grid,'Name',gridname); 
         
        %Llegim la informació del tipus 'hdf' de l'arxiu hdf i el 
guardem 
        %dins una cell array anomenada hinfo 
        hinfo=hdfinfo(file,'hdf'); 
         
        %Busquem tota la informació que ens interessa de l'hinfo i 
guardem 
        %en noves variables només aquella que ens pugui ser útil 
        vg=search(hinfo.Vgroup,'Name',gridname); 
        df=search(vg.Vgroup,'Name','Data Fields'); 
         
        sds=search(df.SDS,'Name',datafield); 
         
        at=sds.Attributes; 
        nodata=search(at,'Name','_FillValue'); 
         
        if 
(strcmp(gridname,'MODIS_Grid_500m_2D')==1)||(strcmp(gridname,'MODIS_Gr
id_2D')==1) 
            scalefactor=search(at,'Name','scale_factor'); 
        end 
         
        longname=search(at,'Name','long_name'); 
        validrange=search(at,'Name','valid_range'); 
         
         
         
        name=grid.Name; 
        fprintf('Grid name: %s\n', name); 
        path=['/' name '/Data Fields/' datafield]; 
  
        sz=[grid.Rows grid.Columns]; 
         
        %Guardem els límits upperleft i lowerright 
        ul=grid.UpperLeft; 
        lr=grid.LowerRight; 
         
        %Els ajuntem en una sola variable 
        ext=[ul(1) lr(1) lr(2) ul(2)]; 
        %ext=[esquerra dreta avall amunt] 
         
        %Busquem la escala (resolució espacial 
        scale=round([(ext(2)-ext(1))/sz(2), ... 
            -(ext(4)-ext(3))/sz(1)]); 
         
        %Inicialment els valors que defineixen els límits de la zona 
de 
        %treball fan referència a la part extrema del píxel, és a dir, 
que 
        %el límit esquerra de la zona de treball correspon a la 
posició 
        %del marge esquerra dels píxels de més a l'esquerre de la zona 
de 
        %treball. El que es fa en les 4 comandes següents és passar 
aquests 
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        %límits a la part central del píxel, és a dir, que ara el 
límit 
        %esquerra correspon al centre dels píxels de més a l'esquerra 
de 
        %la zona de treball 
        limleft=ul(1)+scale(1)/2; 
        limtop=ul(2)+scale(2)/2; 
        limright=lr(1)-scale(1)/2; 
        limbot=lr(2)-scale(2)/2; 
         
        lim=[limleft limright limbot limtop]; 
         
        %Fem la correcció dels límits top i bot 
        if any(lim(3:4)<0) 
            lim(3:4)=lim(3:4)+1e7; 
        end 
         
        lim(3:4)=lim(4:-1:3); 
         
        %Guardem la informació útil dins la cell array 'myinfo' 
        myinfo.path=path; 
        myinfo.gridname=name; 
        myinfo.datafieldname=datafield; 
        myinfo.orgsz=sz; % [filas(x) cols(y)] 
        myinfo.scale=scale; % [escalaX, escalaY] 
        myinfo.dx=scale(1); 
        myinfo.dy=scale(2); 
        myinfo.ext=ext; %[xl xr yi yu] 
        myinfo.lim=lim; %[xl xr yu yi] 
        myinfo.nodata=nodata.Value; 
         
        if 
(strcmp(gridname,'MODIS_Grid_500m_2D')==1)||(strcmp(gridname,'MODIS_Gr
id_2D')==1) 
            myinfo.scalefactor=scalefactor.Value; 
            scalefactor=myinfo.scalefactor; 
        else 
            scalefactor=10000; 
            myinfo.scalefactor=scalefactor; 
        end 
         
        myinfo.longname=longname.Value; 
        myinfo.validrange=validrange.Value; 
        myinfo.name=name; 
         
        %Busquem el nº de fila i columna que correspon als límits en 
UTM de 
        %la zona de treball 
        [cl,rb]=getcr(myinfo,limzona(1),limzona(3)); 
        [cr,rt]=getcr(myinfo,limzona(2),limzona(4)); 
        
        cs=[cl cr]; 
        cs(cs<1)=1; 
        cs(cs>sz(2))=sz(2); 
         
        rs=[rb rt]; 
        rs(rs<1)=1; 
        rs(rs>sz(1))=sz(1); 
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        %Assignem els números de fila i columna a dues variables: la 
        %primera ens donarà els valors del marge superior esquerra i 
la 
        %segona els valors del marge inferior dret 
        supizq=[rs(2) cs(1)]; 
        infder=[rs(1) cs(2)]; 
  
        %Busquem i guardem els valors de reflectància de cada píxel 
        data=hdfread(grid,'Fields',datafield); 
               
        %Reescribim sobre la variable anterior i ara només guardem els 
        %valors de reflectància de la zona de treball 
        data=data(rs(2):rs(1),cs(1):cs(2)); 
         
        %Busquem els valors en UTM del límit de la zona de treball (no 
serà 
        %exactament el mateix que hem introduit com a input, però si 
que el 
        %píxel (cl,rt) contindrà el valor límit del marge superior 
esquerra i 
        %el píxel (cr,rb) contindrà el valor límit del marge inferior 
dret 
        [x,y]=getxy(myinfo,rs(2),cs(1)); 
        xysi=[x,y]; 
        [x,y]=getxy(myinfo,rs(1),cs(2)); 
        xyid=[x,y]; 
         
        %Guardem nous camps dins la cell array myinfo 
        myinfo.orglim=lim; 
        myinfo.rowrange=[rs(2) rs(1)]; 
        myinfo.colrange=[cs(1) cs(2)]; 
        %[xl xr yu yi] 
        lim=[xysi(1) xyid(1) xysi(2) xyid(2)]; 
        myinfo.lim=lim; 
        myinfo.size=size(data); 
         
        %Com que treballem amb dos arxius ".hdf" obtindrem uns valors 
de 
        %límit de la zona de treball diferents per a cada arxiu. En 
aquesta 
        %comanda el que fem és quedar-nos amb el valor més petit dels 
dos arxius 
        %de l'eix X per definir el límit esquerra, el valor més gran 
de l'eix 
        %X per definir el límit de la dreta, etc. 
        limtotal=[min(limtotal(1),lim(1)), ... 
                max(limtotal(2),lim(2)), ... 
                max(limtotal(3),lim(3)), ... 
                min(limtotal(4),lim(4))]; 
         
         
         
        myinfo.valuesrange=[min(data(:)) max(data(:))]; 
         
        %Assignem el que conté la cell array res esmentada a l'inici 
del 
        %bucle 
        res{i}={myinfo data}; 
    end 
end 
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%info1 contindrà la informació de la variable 'res' de la imatge 
h10v10 
info1=res{1}{1}; 
%info1 contindrà la informació de la variable 'res' de la imatge 
h11v10 
info2=res{2}{1}; 
  
%Posem un if per assegurar-nos que les escales d'ambdues imatges són 
la 
%mateixa. En cas que no fos així saltaria un missatge d'error 
if ~(isequal(info1.scale,info2.scale)) 
    error('Error las escalas no son iguales'); 
end 
if ~(isequal(info1.scalefactor,info2.scalefactor)) 
    error('Error las escalas no son iguales'); 
end 
  
error('','stop'); 
  
lim=limtotal; 
scale=info1.scale; 
  
%Calculem el nº de files i columnes que contindrà la superposició dels 
%retalls d'h10v10 i h11v10 
cols=floor((lim(2)-lim(1))/scale(1))+1; 
rows=floor((lim(4)-lim(3))/scale(2))+1; 
sz=[rows cols]; 
  
  
info=info1; 
  
info.lim=lim; 
info.size=sz; 
info=rmfield(info,{'gridname','path'}); 
  
nz=prod(sz); 
  
data=nan(rows,cols); 
  
%En aquest bucle superposem geogràficament les dues imatges A (h10v10 
retallada)  
%i B (h11v10 retallada)  
for i=1:2 
    ix=res{i}{1}; 
    dx=res{i}{2}; 
    sx=ix.size; 
    lim=ix.lim; 
     
    [cl,rt]=getcr(info,lim(1),lim(4)); 
    [cr,rb]=getcr(info,lim(2),lim(3)); 
     
    dt=data(rb:rt,cl:cr); 
     
     
    ij=(dx~=ix.nodata); 
    dt(ij)=dx(ij); 
    data(rb:rt,cl:cr)=dt; 
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end 
         
%En aquest bucle eliminem els possibles valors de reflectància que 
surtin 
%del rang de valors que pot tenir aquesta 
if 
(strcmp(gridname,'MODIS_Grid_500m_2D')==1)||(strcmp(gridname,'MODIS_Gr
id_2D')==1) 
    for i=1:numel(data) 
        if data(i)<0 
            data(i)=NaN; 
        end 
        if data(i)>10000 
            data(i)=NaN; 
        end 
    end 
end 
  
if 
(strcmp(gridname,'MODIS_Grid_500m_2D')==1)||(strcmp(gridname,'MODIS_Gr
id_2D')==1) 
    %Busquem el valor de la variable offset que ens servirà per 
desescalar els 
    %valors de reflectància 
    SD_id=hdfsd('start',file1, 'rdonly'); 
    sds_index=hdfsd('nametoindex', SD_id, datafield); 
    sds_id=hdfsd('select',SD_id, sds_index); 
    offset_index=hdfsd('findattr', sds_id, 'add_offset'); 
    [offset, status]=hdfsd('readattr',sds_id, offset_index); 
    %Desescalem els valors de reflectància 
    data=(data-offset)/scalefactor; 
end 
  
%Guardem possible informació útil de la nova imatge aconseguida 
(aquella 
%que aconseguim després de superposar A i B) 
info.datafieldname='suma imagenes'; 
info.scalefactor=1; 
info.hdfinfos=res; 
info.validrange=[0 1]; 
info.valuesrange=[min(data(:)) max(data(:))]; 
info.nodata=nan(1,1); 
info.data=data; 
info.orginfo={res{1}{1} res{2}{1}}; 
  
end 
  
%funció de suport 
function z=search(st,field,value) 
    for i=1:numel(st) 
        str=st(i).(field); 
        if all(strcmpi(str,value)) 
            z=st(i); 
            return; 
        end 
    end 
end 
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G.7.6.	retallDEM.m	
function [demdata] = retallDEM(mapaDEM,zona) 
%RETALLDEM Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció serveix per retallar la zona de treball de l'arxiu 
ASTER 
%que s'ha descarregat. L'arxiu de descàrrega conté més territori que 
el que 
%es necessita, per tant es retallarà i descartarà la part que no es 
troba 
%dins la zona de treball. 
  
%INPUTS 
  
    %mapaDEM és l'arxiu ".tif" descarregat del satèl·lit ASTER que 
conté la 
    %informació corresponent a l'altitud respecte el nivell del mar de 
cada 
    %píxel. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
     
    %zona són les coordenades de la zona de treball. zona 
    %=[xmin,xmax,ymax,ymin]. 
    %-----------------------------------------------------------------
------ 
% 
  
%OUTPUTS 
  
    %demdata és una matriu que conté les altituds respecte el nivell 
del mar  
    %de cada píxel de la zona de treball. 
        %-------------------------------------------------------------
---------- 
% 
  
%Veure també getcr 
  
%%%Llegim i guardem la informació necessària del DEM 
infoDEM=imfinfo(mapaDEM); 
nodata=infoDEM.GDAL_NODATA; 
format=infoDEM.Format; 
width=infoDEM.Width; 
height=infoDEM.Height; 
scalex=infoDEM.ModelPixelScaleTag(1); 
scaley=-infoDEM.ModelPixelScaleTag(2); 
scale=[scalex scaley]; 
left=infoDEM.ModelTiepointTag(4); 
top=infoDEM.ModelTiepointTag(5); 
right=left+width*scale(1); 
bot=top-height*scale(2); 
%%% 
  
%%%Definim correctament els límits del DEM 
%Calculem límits 
limleft=left+scale(1)/2; 
limtop=top+scale(2)/2; 
limright=right-scale(1)/2; 
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limbot=bot-scale(2)/2; 
  
%Assignem el valor dels límits acabats de calcular a una única 
variable 
lim=[limleft limright limtop limbot]; 
  
%Fem la correcció dels límits top i bot 
if any(lim(3:4)<0) 
    lim(3:4)=lim(3:4)+1e7; 
end 
%%% 
  
%%%Guardem en una variable cell array tots aquells valors extrets com 
a 
%informació del ".tif" 
myinfo.format=format; 
myinfo.width=width; 
myinfo.height=height; 
myinfo.scale=scale; 
myinfo.dx=scale(1); 
myinfo.dy=scale(2); 
myinfo.lim=lim; 
myinfo.nodata=nodata; 
sz=[height width]; 
% 
  
%%%Busquem a quins valors de fila i columna corresponen els límits de 
la zona 
%de treball 
[cl,rt]=getcr(myinfo,zona(1),zona(3)); 
%cl=columns left, rb=rows bot 
[cr,rb]=getcr(myinfo,zona(2),zona(4)); 
%cr=columns right, rt=rows top 
  
data=imread(mapaDEM); 
demdata=data(cl:cr,rt:rb); 
  
end 
 

G.7.7.	txtnumbersread.m	
function [XUTM,YUTM,SunElevation,Lmax,Lmin,CellSize] = 
txtnumbersread(metadataTM5) 
%TEXTNUMBERSREAD Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció serveix per guardar tota la informació necessària dels 
%arxius de metadades del Landsat TM5. 
  
%INPUTS 
  
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
% 
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%OUTPUTS 
  
    %XUTM i YUTM són els límits de les coordenades X i Y en WGS UTM18 
de la 
    %imatge. XUTM=[xmín,xmàx], YUTM=[ymax,ymin]. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %SunElevation és l'angle del sol respecte l'eix de la Terra. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %Lmax i Lmin són dos vectors de 1x7 que contenen les variables 
Lmax i 
    %Lmin, respectivament, necessàries per passar els DNs a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %CellSize és la resolució espacial de les imatges. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
% 
  
%Definim les linies on es troben totes les variables d'interès. 
XProjectionRowsNeeded=(32:2:38); 
YProjectionRowsNeeded=(33:2:39); 
  
SunElevationRowNeeded=61; 
  
LMaxRowsNeeded=(70:2:82); 
LMinRowsNeeded=(71:2:83); 
  
UTMZoneRowNeeded=137; 
  
CellSizeRowNeeded=138; 
  
%Predimensionem els outputs 
dimX=size(XProjectionRowsNeeded); 
dimY=size(YProjectionRowsNeeded); 
  
dimenMax=size(LMaxRowsNeeded); 
dimenMin=size(LMinRowsNeeded); 
  
XUTM=zeros(dimX); 
YUTM=zeros(dimY); 
  
%XUTM=(UL,UR,LL,LR); 
%YUTM=(UL,UR,LL,LR); 
  
Lmax=zeros(dimenMax); 
Lmin=zeros(dimenMin); 
  
%Obrim l'arxiu de metadades i busquem i guardem les variables 
d'interès 
%(outputs). 
fid = fopen(metadataTM5); 
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ininumberUTM=38; 
ininumberSE=21; 
ininumberL=31; 
ininumberzone=16; 
ininumberC=33; 
maxrow=146; 
rowcount = 0; 
ii=1; 
jj=1; 
i=1; 
j=1; 
  
while rowcount<=maxrow 
    rowcount = rowcount + 1; 
    rowString = fgets(fid); 
     
    if any(XProjectionRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberUTM:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        XUTM(ii)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        ii=ii+1; 
    end 
     
    if any(YProjectionRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberUTM:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        YUTM(jj)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t'])+1e7; 
        jj=jj+1; 
    end 
     
    if any(SunElevationRowNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberSE:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        SunElevation=strread(lower(string), '%f', 
'whitespace',['a':'z' ' \t']); 
    end 
         
    if any(LMaxRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberL:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        Lmax(i)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        i=i+1; 
    end 
     
    if any(LMinRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
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        number=rowString(ininumberL:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        Lmin(j)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        j=j+1; 
    end 
  
    if any(CellSizeRowNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberC:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        CellSize=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        CellSize=[CellSize,-CellSize]; 
    end 
     
    if any(UTMZoneRowNeeded == rowcount) 
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberzone:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        answer=strcmp(string,'19'); 
    end 
         
end 
  
%Tanquem l'arxiu de metadades 
fclose(fid); 
  
%Redifinim les coordenades que en l'arxiu de metadades es trobin en 
WGS 
%UTM19. 
if answer==1 
    XUTM=XUTM+653345; 
end 
  
end 
 

G.7.8.	txtnumbersreadTM7.m	
function [XUTM,YUTM,SunElevation,Lmax,Lmin,CellSize] = 
txtnumbersreadTM7(metadataTM7) 
%TEXTNUMBERSREADTM7 Summary of this function goes here 
  
%Aquesta funció serveix per guardar tota la informació necessària dels 
%arxius de metadades del Landsat TM7. 
  
%INPUTS 
  
    %'metadataTM' és un arxiu ".txt" que conté la informació 
corresponent a 
    %la referenciació geogràfica de la imatge , les dimensions dels 
píxels 
    %i tota la informació necessària per passar els DN a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
% 
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%OUTPUTS 
  
    %XUTM i YUTM són els límits de les coordenades X i Y en WGS UTM18 
de la 
    %imatge. XUTM=[xmín,xmàx], YUTM=[ymax,ymin]. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %SunElevation és l'angle del sol respecte l'eix de la Terra. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %Lmax i Lmin són dos vectors de 1x7 que contenen les variables 
Lmax i 
    %Lmin, respectivament, necessàries per passar els DNs a 
reflectàncies. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
     
    %CellSize és la resolució espacial de les imatges. 
    %-----------------------------------------------------------------
--- 
% 
  
%Veure també la funció textnumbersread 
  
%Definim les linies on es troben totes les variables d'interès. 
XProjectionRowsNeeded=(31:2:37); 
YProjectionRowsNeeded=(32:2:38); 
  
SunElevationRowNeeded=62; 
  
LMaxRowsNeeded=(69:2:85); 
LMinRowsNeeded=(70:2:86); 
  
UTMZoneRowNeeded=179; 
  
CellSizeRowNeeded=181; 
  
%Predimensionem els outputs 
dimX=size(XProjectionRowsNeeded); 
dimY=size(YProjectionRowsNeeded); 
  
dimenMax=size(LMaxRowsNeeded); 
dimenMin=size(LMinRowsNeeded); 
  
XUTM=zeros(dimX); 
YUTM=zeros(dimY); 
  
%XUTM=(UL,UR,LL,LR); 
%YUTM=(UL,UR,LL,LR); 
  
Lmax=zeros(dimenMax); 
Lmin=zeros(dimenMin); 
  
%Obrim l'arxiu de metadades i busquem i guardem les variables 
d'interès 
%(outputs). 
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fid = fopen(metadataTM7); 
  
ininumberUTM=38; 
ininumberSE=21; 
ininumberL=31; 
ininumberzone=16; 
ininumberC=33; 
maxrow=189; 
rowcount = 0; 
ii=1; 
jj=1; 
i=1; 
j=1; 
  
while rowcount<=maxrow 
    rowcount = rowcount + 1; 
    rowString = fgets(fid); 
     
    if any(XProjectionRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberUTM:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        XUTM(ii)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        ii=ii+1; 
    end 
     
    if any(YProjectionRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberUTM:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        YUTM(jj)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t'])+1e7; 
        jj=jj+1; 
    end 
     
    if any(SunElevationRowNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberSE:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        SunElevation=strread(lower(string), '%f', 
'whitespace',['a':'z' ' \t']); 
    end 
         
    if any(LMaxRowsNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberL:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        Lmax(i)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        i=i+1; 
    end 
     
    if any(LMinRowsNeeded == rowcount) 
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        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberL:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        Lmin(j)=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        j=j+1; 
    end 
  
    if any(CellSizeRowNeeded == rowcount) 
         
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberC:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        CellSize=strread(lower(string), '%f', 'whitespace',['a':'z' ' 
\t']); 
        CellSize=[CellSize,-CellSize]; 
    end 
     
    if any(UTMZoneRowNeeded == rowcount) 
        dim=size(rowString); 
        number=rowString(ininumberzone:dim(2)); 
        string=strcat(number); 
        answer=strcmp(string,'19'); 
    end 
         
end 
%Tanquem l'arxiu de metadades 
fclose(fid); 
  
%Redifinim les coordenades que en l'arxiu de metadades es trobin en 
WGS 
%UTM19. 
if answer==1 
    XUTM=XUTM+653345; 
end 
  
end 
 


