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Aquest treball pretén obtenir la major quantitat d’informació possible de les aigües litorals de 
l’Illa Livingston a partir d’imatges de satèl·lit.  

La teledetecció es defineix com la capacitat d’obtenir informació d’un objecte sense tenir 
contacte físic amb ell, mitjançant l’estudi de l’energia electromagnètica que el propi objecte reflecteix o 
emet. La teledetecció es basa en que els materials de la superfície terrestre tenen una resposta espectral 
pròpia. Tanmateix, la teledetecció és una eina d’estudi de gran interès, ja que ens permet estudiar un 
objecte a distància, de forma ràpida i econòmica, en qualsevol punt de la superfície terrestre (també en 
zones de difícil accés), amb una visió àmplia i homogènia, i en format digital. 

L’Illa Livingston forma part de l’arxipèlag de les Shetland del Sud, està situada a una latitud de 
62º Sud, es troba a poc més de 100 Km de la Península Antàrtica i és l’illa on està situada la base 
antàrtica espanyola Juan Carlos I. 

En aquest treball s’utilitzen tres imatges de satèl·lit, una imatge presa pel satèl·lit Landsat 4 el 
1989, una altra imatge presa pel satèl·lit Landsat 7 el 1999 i una última imatge presa pel satèl·lit Spot el 
1991. La imatge del 1989 és la que ens dóna més informació, ja que d’aquesta en tenim set bandes 
espectrals, inclòs el canal tèrmic, que ens dóna informació de les temperatures de les aigües. 

Per poder obtenir algun resultat d’aquestes imatges cal fer un tractament d’aquestes. El 
tractament de les imatges és la part més extensa i important d’aquest treball.  

Primer s’ha fet una correcció radiomètrica, s’han convertit les mesures radiomètriques que ens 
dóna el satèl·lit, en paràmetres físics, en el nostre cas en reflectivitat, que és la relació entre el flux 
incident i el reflectit per una superfície. Després mitjançant certs algoritmes s’han transformat les mesures 
de radiació electromagnètica en temperatura de la superfície de les aigües. 

Amb els valors de la reflectivitat fem una classificació de les imatges, fent grups de tipus 
d’aigües que tenen un comportament espectral semblant. Amb la classificació feta, podem tenir la 
signatura espectral (el comportament de la classe en diferents longituds d’ona) de cada classe i associar-li 
la temperatura corresponent. 

Una vegada fets tots aquests tractaments en les imatges, obtenim tres mapes de l’Illa Livingston 
amb els diferents tipus d’aigües i un altre mapa de les temperatures de les aigües, que ens permeten fer un 
intent d’explicació de les característiques de les aigües litorals de l’Illa Livingston., com per exemple la 
temperatura, les propietats químiques, la qualitat, el color,...i dels orígens d’aquestes aigües, i si hi ha 
aportació d’aigua de les glaceres al mar. 

 

 


