
Resum

En els últims anys, s’ha produit una forta concienciació de la societat
respecte de l’estat del medi ambient. La contaminació produı̈da per l’ésser
humà no només perjudica els ecosistemes naturals, sinó que ho fa d’una
forma també important en la qualitat de vida de la gent. L’aigua neta és
probablement l’ingredient més important de la vida humana. A més, els
rius, els mars i els oceans són probablement els ecosistemes més grans,
contenint una inestimable diversitat animal i vegetal.

En aquest sentit, el mar Bàltic constitueix un cos d’aigua especialment
fràgil degut a la intensiva activitat industrial que s’hi desenvolupa al seu
voltant. De fet, es troba envoltat de paı̈sos ex-soviètics com Estònia i
Rússia, on el colapse institucional i d’infraestructures causà una despre-
ocupació sistemàtica respecte de qualsevol tipus de control de la contam-
inació. A més, el port de St. Petersburg és una de les majors pasarel·les
comercials a Rússia, en especial pel que fa al transport de petroli i gas. En
aquest sentit, Gazprom, l’empresa extractora de gas més gran del món,
anuncià el 2005 la construcció del complexe Gazprom City business center,
que serà ubicat al marge dret del riu Neva a St. Petersburg.

Els programes de monitoratge tradicional proporcionen resultats essen-
cials i precissos en el control de l’aigua, però són cars i ineficients. Per
aquest motiu, la teledecció de la qualitat de l’aigua mitjançant satèl·lit s’ha
configurat com una solució alternativa.

El Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) és un instrument
ubicat al Environmental Satellite (Envisat), i el seu objectiu és, entre d’altres,
la teledetecció de la qualitat de l’aigua.

Els algorismes desenvolupats amb aquest objectiu, processen imatges
del MERIS i resulten prou fiables lluny de la costa i en oceans oberts
(Aquestes aigües s’anomenen Case 1). Per altra banda, en zones costaneres
i llacs (Case 2), on poden existir altes concentracions de particules reflec-
tants a la superficie de l’aigua, els algorismes tradicionals fallen. D’aquesta
manera, s’han desenvolupat algorismes més sofisticats i complexes per tal
de superar aquestes complicacions.

El principi bàsic en què es basen aquests algorismes consisteix en anal-
itzar la radiància a diferents longituds d’ona. Una fracció de la llum solar
que penetra la superficie de l’aigua, és dispersada per les partı́cules sus-
peses en la mateixa.



Per tant, les seves caracterı́stiques freqüèncials respecte de l’absorb-
ció i dispersió deixen emprempta en les caracterı́stiques freqüèncials de la
llum captada pel satèlit. Tanmateix, totes les components luminoses que
provenen d’altres fonts, la magnitud de les quals pot ser molt major que
la d’interés, han de ser convenientment eliminades.

Amb aquest objectiu, es creen models de correcció atmosfèrica, i mitjançant
la Teoria de Transport Radiatiu (RT) s’aconsegueixen modelar les relacions
existents entre la radiància capturada pel satèlit i la realment emergent
del cos aqüàtic. Per últim s’utilitzen relacions experimentals o basades
en models aqüàtics per tal d’aproximar les relacions entre les propietats
òptiques inerents de l’aigua, les seves partı́cules suspeses i la radiació
emergent.

Solucionar l’equació de Transport Radiatiu sol ser molt costós com-
putacionalment. Per aquest motiu, s’entrenen Xarxes Neuronals que aprox-
imin la solució, fent molt més ràpid i factible el procés d’estimació.

En aquest Projecte Final han estat descrit, analitzats i comparats cuatre
processadors difeferents destinats a analitzar aigües del tipus Case 2:

1. Coastal Case 2 Regional Water Processor (GKSS).

2. Boreal Lakes Wate Processor (GKSS).

3. Eutrophic Lakes Water Processor (GKSS).

4. Water Processor (FUB/Wew).

Com a resultat de l’estudi realitzat, s’ha conclós que el processador
més adequat a l’entorn del mar Bàltic és el Coastal Case 2 Regional Pro-
cessor. Malauradament, les seves estimacions es troben lluny d’ésser satis-
factòries: els errors absoluts es troben al mateix ordre de magnitud que els
valors estimats. A més, la utilització de Xarxes Neuronals, tot i ser eficient,
pot ocultar les causes dels errors degut a la seva opacitat. Aixı́ doncs, el
seu procés d’entrenament ha de ser dut a terme amb molta cura.

En el present treball també s’ha estudiat l’efecte del preprocessador
ICOL en la correcció de l’efecte d’adjacència, concluint que no propor-
ciona una millora significativa dels resultats. En alguns casos ajuda i en
altres no. Pot ser, s’haurien de desenvolupar algorismes més sofisticats
que tinguessin en compte el càlcul de l’efecte fora de nadir. A més, seria
interessant integrar en els propis processadors la correcció d’aquest efecte.



Des del punt de vista de disseny, al menys en l’actual estat de l’art, l’en-
foc seguit per els processors de GKSS de dividir el procés d’estimació en
varies parts és molt més interessant que integrar-lo sencer darrera d’una
Xarxa Neuronal com fa el processador de FUB/Wew, ja que aquest fet per-
met l’evaluació del rendiment de cada mòdul per separat. De la mateixa
manera, la implementació d’un algorisme capaç de marcar possibles pix-
els contaminats és crucial per analitzar els processadors adequadament.
Per aquest motiu, FUB/Wew Water processor hauria de ser millorat per
incloure aquesta caracterı́stica.

Al llarg de la tèsi, vàries eines han estat desevolupades per tal d’au-
tomatitzar el procés de comparació entre multitud de processos amb una
gran quantitat d’imatges de MERIS i dades preses in situ. D’aquesta man-
era, poden ser útils per a futures investigacions en aquest camp, fent-la
més ràpida i eficient.

Des que es va iniciar el projecte, s’ha publicat una nova versió de BEAM
aixı́ com actualitzacions de processadors. Seria interessant, per tant, real-
itzar una nova comparació per tal d’avaluar les millores obtingudes. A
més, s’ha aportat documentació suficient amb el codi font per tal d’enten-
dre i millorar la seva funcionalitat.

Bones i ràpides eines de comparació i validació són essencials per a un
àgil desenvolupament de nous processors, facilitant una evaluació objecti-
va de la seva funcionalitat. És més, SYKE i altres centres medioambientals
regionals, recullen una considerable quantitat de dades in situ fetes a esta-
cions de mesura a llarg de la costa finesa aixı́ com mitjançants baixells.
D’aquesta manera, el mar Bàltic i especialment la costa finesa pot ser un
marc ideal per a l’evaluació de diferents processadors i treure profit dels
nombrosos esforços fets en el treball de camp.


