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1 Introducció 

Resum 

Aquest projecte realitza un estudi de l’evolució de la ciutat de Zhengzhou a la Xina a 

partir de l’anàlisi d’imatges satèl·lit compreses en el període del 2000 al 2017. Aquestes 

imatges de periodicitat anual s’estudiaran per detectar les zones de creixement durant 

aquestes dos ultimes dècades. 

S’ha escollit la ciutat donat el seu increïble creixement des de l’any 1985 juntament amb 

d’altres ciutats Xineses fruit de la nova política d’obertura socioeconòmica del país. Si 

be l’any 1985 la ciutat comptava amb prop d’un milió d’habitants i el terme municipal 

amb gairebé dos milions, tal ha estat el nivell de creixement que el 2015 ja comptava 

casi deu milions d’habitants al terme municipal. 

Les tècniques de teledetecció aplicades en entorns urbans ens permeten veure les 

tendències de grans ciutats, prenent una perspectiva difícil de prendre en gran 

extensions com la d’aquest estudi. D’altra banda la teledetecció ens permet identificar 

els punts de creixement, així com la distribució de la població o fins i tot arribar a 

preveure futurs creixements de la ciutat. 

 

Summary 

This project consists on the study of the municipality of Zhengzhou in China by analyzing 

remote sensed images taken between the years 2000 to 2017. These images taken 

annually are studied to detect the zones where the city it develops in the last two 

decades. 

The city it has been chosen due to its incredible upgrowth since 1985, like other Chinese 

cities their evolution began with the new socioeconomics politics of the country. While 

on 1985 the population was a million on the city and two million on the municipality, by 

2015 that number evolved to ten million people. 

The remote sensing techniques applied to urban environments let us to see the growing 

tendencies of the cities, taking a perspective which is difficult to take on studies with big 

extensions like this. Besides, remote sensing allows us to identify the growing points, 

the population distribution or even predict the future growing. 
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5 Introducció 

1. Introducció 

1.1. Presentació 
‘’A ciutats i països la gent es diferent y construeix les ciutats diferents. La ciutat es així 

per que la seva gent es així’’. Aquesta frase esbossada de boca de l’arquitecte argentí 

Clorindo Testa es el punt de partida a l’hora d’analitzar la morfologia de moltes de les 

ciutats que coneixem. A partir de l’estudi de les ciutats i les seves característiques 

entenem les cultures que les habiten i les seves costums i tradicions. Si bé aquesta frase 

pot arribar a tenir criteri i acceptació en ciutats que han dissenyat i modificat els 

habitants al llarg de segles, cal plantejar-se que es allò que caracteritza ciutats que han 

estat construïdes abans de ser planificades.  

Any 1978, es en aquest moment quan es dona tret de sortida. A finals d’aquest any la 

Xina empren les primeres reformes econòmiques que iniciaran la descolectivització del 

sector agrícola. El punt d’inflexió es increïble i la població respon amb la mateixa 

radicalitat que les noves reformes. Moviments massius del camp a les ciutats, les forcen 

a créixer a un ritme tant ràpid que les accions de planejament urbà queden lluny de ser 

una realitat. 

Si bé la frase amb la que comencem el text sembla desencertada podem omplir-la de 

sentit si afirmem que no es la forma de ser de la gent el que conforma les ciutats sinó, 

les circumstancies dels col·lectius que les habiten.  

Aquesta reflexió ens fa entendre que la celeritat amb que el país va adoptar les noves 

reformes marcaria les noves ciutats que haurien d’allotjar totes aquestes noves 

esperances i temors d’una societat que s’obria per primer cop en dècades a l’estranger. 
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1.2. Introducció i objectius 
La teledetecció es el conjunt de tècniques que ens permeten obtenir mitjançant imatges 

informació que ens permeten analitzar la terra, els seus recursos y els seus processos. 

Aquestes imatges son preses per satèl·lits artificials que orbiten al voltant del planeta 

amb la funció d’obtenir dades tant per aplicacions de teledetecció com d’altres ciències 

i tècniques.  

Aquest projecte estudia l’evolució urbana de la ciutat Xinesa de Zhengzhou entre els 

anys 2000 i 2017 amb l’anàlisi d’imatges Landsat. Per a l’estudi el Landsat 7 ETM hagués 

estat el satèl·lit i sensor mes adient ja que cobria la zona desitjada temporalment  i amb 

mes informació que els seus predecessors Landsat 4 i 5 amb el sensor TM, que obté 

menys informació. El satèl·lit Landsat 7 va experimentar un error en el sistema SLC (Scan 

Line Corrector) que provoca buits d’informació en les imatges, tot i que segueixen sent 

útils sempre que la informació desitjada no es trobi en un forat d’informació com es el 

cas de la ciutat de Zhengzhou (USGS 2011).  

1.2.1. Objectius 

El principal objectiu del projecte es realitzar un estudi temporal 2000-2017 de l’evolució 

urbana de Zhengzhou, a la Xina. Òbviament dins d’aquest extens projecte podem 

identificar diversos objectius a realitzar durant el treball. 

En primer lloc l’objectiu de processar i analitzar imatges Landsat 4-5 i imatges Landsat 

8. Tot i tractar-se de processos no massa complicats, el fet de contrastar les imatges de 

diferents sensors entre sí comporta certes dificultats d’equalització de dades i anàlisi.  

Seguidament les dades que ens aportin aquests anàlisis caldrà comparar-les amb les 

dades de creixement demogràfic disponibles. La vinculació o no del creixement urbà al 

creixement demogràfic es un aspecte a analitzar que ens permetrà entendre millor el 

creixement de la gran ciutat. 
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2. Característiques de les dades 

2.1. Espectre electromagnètic 
La radiació electromagnètica es una forma d’energia que es propaga a traves d’ones a 

la velocitat de la llum. Les ones es caracteritzen per tenir longituds molt diverses, el 

conjunt de totes es el que anomenem espectre electromagnètic. Com posa de manifest 

la Figura 1, la zona visible de  l’espectre electromagnètic es només una petita part del 

seu conjunt.  

 

Figura 1. Espectre electromagnètic 
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2.2. Resolucions 
Els sistemes de teledetecció presenten diverses resolucions, les quals afecten de 

diferents formes a les imatges. Se’n poden definir quatre: espectral, espacial, 

radiomètrica i temporal. 

2.2.1. Resolució espectral 

Es el nombre i ample de les bandes que té un sensor. Com mes estretes siguin aquestes 

bandes mes resolució obtindrem de les imatges. Actualment, els sensors hiperespectrals 

ofereixen resolucions espectrals molt elevades. Aquests sensors generen mes quantitat 

de bandes que son molt estretes i que per tant, permet caracteritzar amb molta precisió 

les diferents respostes espectrals de la superfície terrestre. 

 

2.2.2. Resolució espacial 

La resolució espacial fa referencia a la capacitat de representar els detalls de la superfície 

terrestre. Com menor sigui la porció representada per cada píxel del sensor major serà 

la resolució espacial, com podem observar en l’exemple de la Figura 2. Les resolucions 

espacials també es troben afectades per factors externs tals com les boires, fum i la mala 

il·luminació o contrast de la zona.  

 

Figura 2. Comparativa d'imatge amb diverses resolucions espacials 
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2.2.3. Resolució radiomètrica 

Es la capacitat del sensor de discriminar diferents intensitats de radiació. Aquesta 

capacitat es tradueix en l’emmagatzematge dels nivells d’intensitat en els nivells digitals 

disponibles, generalment 256. Un major nombre de nivells digitals proporcionarà major 

resolució radiomètrica, podem comprovar-ho observant el nivell de detall de les imatges 

de la Figura 3.  

 

Figura 3. Comparativa entre resolució radiomètrica de 2 nivells(esquerra) i de 256 

nivells (dreta) 

2.2.4. Resolució temporal 

La resolució temporal es el temps que passa entre l’obtenció de dues imatges 

consecutives d’un mateix punt de la superfície terrestre. En els casos de la missió 

Landsat aquest interval es de 16 dies. No obstant cal valorar els diferents factors que 

poden malmetre aquesta resolució. Els factors meteorològics com la presencia de núvols 

poden provocar la pèrdua de la informació d’una imatge. Al ser fruit d’un fenomen 

meteorològic la situació provoca en certes ocasions grans buits d’informació temporal, 

en aquells sensors que treballen la franja del òptic. 
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2.3. Satèl·lits i sensors 
Les plataformes d’obtenció en teledetecció són els satèl·lits. Aquests, son la plataforma 

on es transporten el conjunt d’aparells necessaris per a captar, guardar i transmetre 

imatges de forma remota. 

2.3.1. Satèl·lits 

Els satèl·lits son aquelles plataformes que orbiten a gran distancia de la superfície 

terrestre. Per exemple, la missió Landsat es troba a una orbita de 705 km d’altura, 

aquesta orbita proporciona als satèl·lits un període de rotació de la terra 

d’aproximadament 99 minuts.  

2.3.2. Sensors 

Existeixen dos tipus de sensors, els actius son aquells que posseeixen capacitat de 

generar radiació artificial, la qual s’emet a la superfície d’estudi. Aquests sensors reben 

la resposta de la radiació enviada i en generen informació. Aquestes dades han estat 

desestimades donada la falta de continuïtat temporal d’una única font de dades. 

D’altra banda trobem els sensors passius que son aquells capaços de detectar la radiació 

emesa o reflectida de forma natural. 

Els sensors multiespectrals detecten l’espectre visible, així com l’ultraviolat i l’infraroig. 

Els sensors radar treballen amb l’espectre de les microones (Arbiol 2009). 

Els sensors es troben incorporats a les plataformes satèl·litals, en funció de l’objectiu de 

la missió portaran instal·lats un o mes sensors. Ens els dos casos que tracta aquest estudi 

n’incorporen dos cadascun dels satèl·lits.  
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2.4. Satèl·lits de l’estudi 
La missió Landsat es una missió de satèl·lits passius coordinada per l’USGS (United States 

Geological Survey) dels Estats Units. La missió te per objectiu l’observació de la 

superfície terrestre, a aquest efecte els satèl·lits es troben equipats amb els instruments 

necessaris per a realitzar tasques de teledetecció multiespectral.  

D’entre la gran quantitat de sensors disponibles, s’ha escollit els de la missió Landsat ja 

que compren la sèrie temporal desitjada i ofereix dades multiespectrals, les quals 

permeten l’estudi de les diverses informacions que podem obtenir en sortir de 

l’espectre visible. 

2.4.1. Landsat 5 

Landsat 5 va ser un satèl·lit americà que es trobava en orbita des del 1984. Formava part 

del projecte Landsat, es tracta del satèl·lit d’observació terrestre que mes anys ha estat 

en actiu, un total de 29 anys. 

El satèl·lit comptava amb dos sensors, TM i MSS. Aquests responen a les següents sigles: 

Thematic Mapper (TM) i Multi-spectral Scanner (MSS). TM comptava amb 7 bandes i 

MSS amb quatre bandes. Es important saber que no totes les bandes tenien la mateixa 

resolució espacial. 

Els sensors transportats formaven un total d’11 bandes espectrals tal com es mostra a 

la Taula 1. 

Bandes Landsat 5 (Sensors TM i MSS) 

Banda Sensor-Banda Longitud d’ona (μm) Resolució espacial (m) 

4 MSS-Verd 0,50 – 0,60 80 

5 MSS-Vermell 0,60 – 0,70 80 

6 MSS-near IR 0,70 – 0,80 80 

7 MSS-near IR 0,80 – 1,10 80 

1 TM-Blau 0,45 – 0,52 30 

2 TM-Verd 0,52 – 0,60 30 

3 TM-Vermell 0,63 – 0,69 30 

4 TM-near IR 0,76 – 0,90 30 

5 TM-interm IR 1,55 – 1,75 30 

6 TM-thermal IR 10,40 – 12,50 120 

7 TM-mid IR 2,08 – 2,35 30 

Taula 1. Bandes Landsat 5 

Per a ampliar la informació es pot consultar la següent referencia USGS, 2011 
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2.4.2. Landsat 8 

Landsat 8 es un satèl·lit americà que es troba en orbita des del 2013. Forma part del 

projecte Landsat, es tracta de l’últim satèl·lit posat en orbita d’aquesta missió i el mes 

ben equipat fins al moment. 

El satèl·lit compta amb dos sensors, OLI i TIRS. Aquests responen a les següents sigles: 

Operational Land Imager (OLI) i Thermal Infrared Sensor (TIRS). OlI compta amb 9 

bandes i TIRS amb dues bandes, i el total de bandes que ofereix el satèl·lit es d’11. No 

obstant es important saber que no totes les bandes tenen la mateixa resolució espacial. 

Els dos sensors transportats pel satèl·lit completen 11 bandes espectrals tal com es 

mostra a la Taula 2. 

Bandes Landsat 8 (Sensors OLI i TIRS) 

Banda Nom - Banda Longitud d’ona (μm) Resolució espacial (m) 

1 Costa - Aerosol 0,435 – 0,451 30 

2 Blau 0,452 – 0,512 30 

3 Verd 0,533 – 0,590 30 

4 Vermell (VIS) 0,636 – 0,673 30 

5 Infraroig proper (NIR) 0,851 – 0,879 30 

6 
Infraroig d’ona curta 1 

(SWIR 1) 
1,566 – 1,651 30 

10 (TIR 1) 10,60 – 11,19 100 

11 (TIR 2) 11,50 – 12,51 100 

7 
Infraroig d’ona curta 2 

(SWIR 2) 
2,107 – 2,294 30 

8 Pancromàtica 0,503 – 0,676 15 

9 Cirrus 1,363 – 1,384 30 

Taula 2. Bandes Landsat 8 

Per a ampliar la informació es pot consultar la següent referencia: USGS, 2013 
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2.5. Sensors de l’estudi 
Els sensors a bord dels satèl·lits Landsat prenen 7 i 11 bandes d’aquest espectre. Les 

diverses combinacions de 3 de les bandes ens permeten identificar els elements de la 

superfície terrestre. 

En el cas del satèl·lit Landsat 5, cal ser conscient que el sensor MSS va ser apagat el 1995 

i tornat a posar en funcionament el 2012 i que per tant les nostres dades no compten 

amb les informacions d’aquest sensor. 

Els sensors que incorporen Landsat 5 i 8 son els quatre següents: 

TM: Landsat Thematic Mapper el sensor utilitzat en el Landsat 4 per primera vegada 

compta amb 7 bandes espectrals, la majoria d’elles amb una resolució de 30m. Compta 

amb una banda infraroja tèrmica amb una resolució de  120m. 

MSS: Ha estat un sensor usat en les primeres missió Landsat, en concret en les 5 

primeres. Compta amb 4 bandes espectrals, llevat del sensor del satèl·lit Landsat 3, el 

qual compta amb 5 bandes espectrals. 

OLI: Es el primer sensor de la missió de continuació Landsat. Aquest sensor compta amb 

9 bandes espectrals que capta tant l’espectre visible com part de l’infraroig. Compta 

amb un joc de 4 miralls, com podem apreciar a la Figura 4,  que combinats li ofereixen 

una resolució de 30m en la majoria de bandes i 60m en infraroig tèrmic. Aquest sensor 

es el primer a incorporar una banda pancromàtica, la qual obté una resolució de 15m. 

 

Figura 4. Detall del sensor OLI 

TIRS: Es tracta d’un sensor que pren dades exclusivament de les bandes tèrmiques de 

l’espectre electromagnètic. Compta amb dos bandes que prenen imatges amb una 

resolució espacial de 100m. Aquestes dades son processades i es distribueixen 

redimensionades a una resolució de 30m que permeti trobar concordança amb les 

bandes del sensor OLI. 
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3. Característiques de la ciutat 

3.1. Historia 
La ciutat de Xinesa de Zhengzhou, es troba situada al est del centre de la Xina, a la 

província de Henan. Al Nord el riu Groc limita amb el municipi veí de Xinxiang. La seva 

situació geogràfica i la proximitat del riu Groc, una important ruta fluvial han marcat la 

historia i el desenvolupament d’aquesta població. 

 

Figura 5. Situació  de Zhengzhou, Openstreetmap.org 

La ciutat va ser capital de la dinastia Shang que va reinar a la zona fa uns 3500 anys. El 

nom de Zhengzhou prové de la dinastia Sui, tot i que la ciutat coneguda com a tal no era 

l’actual, sinó una ciutat pròxima. Durant segles va ser la capital de diverses dinasties que 

van escollir l’enclavament al costat del riu Groc com a punt estratègic. La naturalesa 

agrícola de la zona la va fer una potencia en producció de cotó i tabac.  

 

Figura 6. Mausoleu de la dinastia Song 
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La ciutat va restar sense creixements notables fins que el 1903 el ferrocarril fins a Pequin 

va arribar a la ciutat. En aquest moment va experimentar un lleuger creixement que 

d’altra banda es veuria contrarestat per les nombroses vides que es van perdre el 10 de 

Juny de 1938, quan en els dics de contenció del riu Groc es van obrir per impedir l’avanç 

de les forces japoneses.  

L’últim creixement experimentat fruit de la reforma econòmica ha estat el de la 

industria. 

3.2. Economia 
Gairebé la meitat de la població de Zhengzhou es dedica encara a l’agricultura, 

ramaderia i pesca, herència de dinasties passades. Els productes principals de la zona 

inclouen les pomes, tabac, blat, cotó. També productes típics de la zona com la carpa 

del riu Groc, les síndries de Zhengzhou o el gínjol.  

No obstant els recursos naturals de la zona inclouen grans reserves de carbó i d’altres 

minerals que han desenvolupat tant la industria energètica com les industries de 

manufactura. La ciutat ha estat una de les ciutats productores mes importants de la Xina 

des de 1950. I es la seu de les empreses punteres en diversos àmbits a nivell Xinès. 

Algunes d’aquestes empreses superen els 50000 empleats (Chen and Taylor 2011). 

3.3. Comunicacions 
La ciutat ha estat històricament un punt de comerç i intercanvi i l’ha portat a atraure i 

ser punt de unió de la zona. Zhengzhou compta amb la platja de vies mes gran de la Xina 

amb 6000 metres de llarg per 800 metres d’ample (D. Zhang, Kambhampati, and Morse 

2007). 

 

Figura 7. Platja de vies de Zhengzhou 

L’estació de la ciutat es un dels hubs ferroviaris mes importants de Xina i ha connecta 

amb alta velocitat les ciutats de Pequin, Shanghai, Hong Kong i d’altres. 
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Les comunicacions entre els nuclis de població es realitzen majoritàriament mitjançant 

les autopistes. Aquestes permeten una connexió eficaç entre els districtes de la ciutat. 

Els trajectes entre districtes centrals duren gairebé una hora. No obstant per arribar a 

les parts mes aïllades del municipi podem tardar mes de 3 hores per autopista. 

Dins la pròpia ciutat les comunicacions les dominen recentment el bus, instaurat el 2009 

i el metro que va entrar en funcionament el 2015. Des de la seva implementació han 

experimentat una important inversió i una potenciació per part del govern local. El 

metro ha estat impulsat amb l’aprovació de la construcció de 4 noves línies (actualment 

en te dues). 

 

Figura 8. El 2016, el govern municipal va impulsar una línia de bus nomes per a dones. 

Aquesta acció va ser fruit de controvèrsia al govern municipal però segueix en pràctica. 

La ciutat també compta amb l’aeroport que el 2016 va gestionar 20 milions de 

passatgers situant-se com un dels principals hubs aeronàutics de la Xina.  

3.4. Morfologia 
La ciutat de Zhengzhou, que ostenta el títol de Megaciutat donada la seva xifra propera 

als 10.000.000 habitants, s’estructura al voltant dels eixos viaris. Aquest creixement es 

pot observar en major i menor escala en les diverses agrupacions urbanes del territori 

(Cai et al. 2016). 

En primer lloc es troba el nucli principal amb una extensió de 35km de llarg per 35km 

d’amplada. Aquest nucli que es pot observar a la Figura 9, compta amb 4 anells de 

circulació i ja construeix el 5 anell. També te diverses vies de comunicació que parteixen 

del seu nucli i que estructuren al llarg dels seus vials, els petits nuclis urbans dedicats a 

l’agricultura.  
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Figura 9. Ciutat de Zhengzhou zzmap.zhengzhou.gov.cn 

En ampliar la imatge es pot observar els assentaments rurals que formen part del 

municipi i que son casa de gairebé la meitat de la població (Figura 10). 

 

Figura 10. Zones rurals de Zhengzhou zzmap.zhengzhou.gov.cn 
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4. Dades 

4.1. Obtenció de les dades 
Les imatges utilitzades per a l’estudi són imatges de la sèrie Landsat, en concret dels 

satèl·lits Landsat 5 i Landsat 8. Les imatges son accessibles des de diversos proveïdors, 

el proveïdor escollit ha estat el portal de l’USGS que te dos portals de descarrega: 

Earthexplorer: Es un portal de descarrega compatible amb tots els navegadors que 

proporciona la possibilitat d’aplicar  una gran quantitat de filtres per a delimitar 

clarament la busca de dades. 

 

Figura 11. Portal de earthexplorer.usgs.gov , en vermell remarcat el panell de criteris de 

cerca 

GloVis: El servei estatunidenc també compta amb GloVis, una versió que no suporta tots 

els exploradors. No obstant, el 15 de Març de 2017 va aparèixer l’actualització GloVis 

Next, adaptada a tots els exploradors. Aquesta versió ens ofereix unes capacitats 

restrictives menors, però una interfície d’usuari mes intuïtiva i rapida. Aquest ha estat 

el recurs utilitzat per a la descarrega de les dades. Cal destacar que aquest visualitzador 

treballa sobre un mapa de OpenStreetMap, una plataforma col·laborativa. 
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Figura 12. Portal glovis.usgs.gov/next 

D’altres organismes nord-americans com la NASA també disposen de portals des d’on 

es poden consultar i descarregar les dades. Últimament ha implementat el portal 

Earthdata Search. 

Earthdata Search: Aquest portal integra moltíssimes fonts d’informació així com 

multitud de productes derivats per a l’estudi de l’agricultura, la criosfera, biosfera i 

multitud de recursos. El portal permet fer una cerca tant per plataforma, sensor com 

aplicació a la que va destinada la informació. 

 

Figura 13. Portal search.earthdata.nasa.gov, en vermell el panell de cerca per criteris 
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4.2. Correcció radiomètrica i geomètrica de les imatges 
Les dades distribuïdes per l’USGS, estan corregides abans de ser enviades a l’usuari. 

Aquestes correccions realitzades entre la presa de les imatges fins a la seva publicació 

son les següents: 

Correcció radiomètrica: Aquesta correcció afecta als errors propis del sensor per tant 

sistemàtics, i els errors propis de les interferències provocades per efectes atmosfèrics. 

Aquesta correcció ajusta els valors que prenen els píxels.  

Correcció geomètrica: Es la correcció que s’aplica per ajustar a la realitat les imatges 

deformades, en general deformacions fruit del propi sensor. Aquesta correcció reubica 

els píxels en les posicions correctes en cas que la imatge no estigues afectada per 

aquestes deformacions. 

Podem conèixer el nivell de correcció de les dades accedint a les metadades dels arxius, 

o bé analitzant el propi nom de l’arxiu. Podem distingir entre 3 nivells de processat: 

L1T / L1TP: Son les imatges que han estat corregides radiomètricament i 

ortoreferenciades mitjançant punts de control creats per l’USGS i la NASA. També 

s’utilitzen models digitals d’elevació per a la correcció geomètrica. Aquest producte es 

el que mes correccions incorpora. 

L1GT / L1GT: Son les imatges que han estat corregides radiomètricament i 

geomètricament mitjançant models digitals d’elevació. 

L1G / L1GS: Son les imatges que han estat processades radiomètricament i 

geomètricament s’han corregit els errors sistemàtics provinents del propi sensor tot i 

que no es fa una correcció amb la superfície terrestre. 

4.3. Software 
ENVI: ENVI es un software 

dedicat al processament i 

l’anàlisi de imatges 

geoespacials i dissenyat per a 

professionals de les eines SIG, 

científics i analistes. Aquest 

software combina un seguit 

de funcionalitats que 

permeten l’anàlisi espectral 

així com la generació de 

models que permetin 

extreure grans volums de 

dades a partir d’imatges. 
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4.4. Mètodes de tractament 
La diversitat de procediments i mètodes que es poden utilitzar per a una mateixa 

finalitat son molt diversos en el camp de la teledetecció. Per procurar un bon anàlisi dels 

resultats cal estudiar quines accions es duen a terme amb cada mètode i quins valors 

ens proporcionen informació rellevant (Potter 2014; USGS 2014). 

4.4.1. NDVI 

El primer mètode que s’ha realitzat ha estat l’Índex de Vegetació de Diferencia 

Normalitzada. Aquest índex s’utilitza per estudiar la vigorositat de la massa forestal i 

intrínsecament l’estat de la vegetació. Treballa destacant la intensitat de l’espectre 

electromagnètic de les bandes roja i infraroja, com podem observar a la següent 

formula. (USGS 2014) 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

Els resultats obtinguts de una imatge poden ser analitzats i decretar les zones on manca 

la vegetació com a zones amb acció humana. També es poden fer estudis temporals 

aplicant la resta de resultats entre imatges: 

𝑑𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 −𝑁𝐷𝑉𝐼𝑝𝑟𝑒 

Aquest mètode ha estat descartat ja que l’activitat principal de les immediacions de la 

ciutat son l’agricultura i també la mineria. Això provoca que hi hagi moltes diferencies 

entre anys que no es deuen a un canvi d’ús del sòl sinó a l’estat del conreu. 

4.4.2. Classificació supervisada 

Es comença identificant un conjunt de classes conegut. Aquestes classes s’han identificat 

mitjançant un conjunt de dades inequívoques i representatives de la imatge, aquestes 

àrees son les àrees d’entrenament. 

Les àrees d’entrenament creen signatures espectrals úniques del conjunt de dades que 

s’està analitzant. 
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4.4.2.1. Classificació per mínima distància 

Aquest mètode es basa en la reflectivitat mitja que les classes tenen per a cada banda. 

La reflectivitat mitja de les classes entrenades se situa en l’espai de variables, on 

posteriorment se situaran els valors de cada píxel. El mètode discriminarà com en la 

Figura 14 entre classes en funció de la proximitat dels píxels a les classes (Carvallo 2005). 

Aquest mètode classifica la totalitat de la imatge incloent aquells punts que no 

pertanyen a cap de les classes creades i que s’acaben classificant a la que te una resposta 

espectral mes pròxima. 

 

Figura 14. Classificació per mínima distancia 

4.4.2.2. Classificació per paral·lelepípedes  

El mètode rau en la creació de rectangles en funció dels valors màxims i mínims de 

reflectivitat. El centre de masses del paral·lelepípede estarà situat en el punt que es 

mitja de la classe que defineix. Aquest mètode pot assignar un únic píxel a mes a d’una 

classe o bé deixar-ne sense classificar, com podem observa en l’exemple de la Figura 15. 

 

Figura 15. Classificació per paral·lelepípedes 
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4.4.2.3. Classificació per màxima versemblança 

Donat que es coneix la mitja i la desviació de cada classe, es poden utilitzar models de 

distribució de probabilitat. Aquest mètode assumeix que les dades segueixen un 

distribució normal i es sota aquest fonament que assigna els píxels a les classes. Aquest 

mètode permet definir els mínims valors d’assignació del píxel a cada classe.  

A la Figura 16 observem el·lipses que envolten els centroides, aquestes el·lipses de 

probabilitat definiran la classe en que es classifiquen els píxels, situant-los a la classe 

mes probable. 

 

Figura 16. Classificació per màxima versemblança 

4.4.2.4. Classificació per distancia de Mahalanobis 

Podem definir aquest mètode com una modificació del mètode de màxima 

versemblança, on s’assumeix que totes les covariàncies son iguals i per tant no carrega 

el sistema amb els càlculs que ho fa el mètode esmentat anteriorment (L. Zhang et al. 

2005). 
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4.4.3. Classificació no supervisada 

La classificació no supervisada es caracteritza per ser una funció autònoma del software 

que amb processos interns realitza una classificació que comparativament es en casos 

mes acurada que la classificació supervisada (Universidad de Jaén 2009). 

4.4.3.1. K-means 

Aquest mètode parteix d’una única dada que li aportem el nombre de classes ‘’K’’, el 

mètode defineix de forma aleatòria o bé amb càlculs interns la posició dels centres de 

de les classes en uns determinats valors. A diferencia dels mètodes anteriors aquest 

centre te capacitat de desplaçar-se cap als punts que el facin representatiu de la classe 

a la que representen. Aquesta acció es va repetint desplaçant el centre cada cop que es 

realitza l’operació, tal com veiem en la Figura 17.  

Aquest mètode iteratiu finalitza quan la distancia dels píxels a les classes properes ja no 

varia de forma significativa entre iteracions (Cornell University 2013). 

 

Figura 17. Classificació pel mètode K-means 

4.4.3.2. Isodata 

El mètode d’ISODATA es una implementació del anterior mètode esmentat. Aquesta 

implementació afegeix certs aspectes per descartar o crear nous conjunts de dades amb 

un comportament espectral similar (clústers). La manca de píxels en una classe en pot 

comportar la supressió i un gran volum de píxels, pot comportar el desdoblament de les 

classes. També els grups dispersos poden ser separats, mentre que els grups amb 

centres propers son units. 
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4.5. Matrius de confusió i índex de fiabilitat global 
Les matrius de confusió són el conjunt de dades que ens permeten analitzar la fiabilitat de 

classificacions realitzades. Aquestes matrius presenten en files i columnes les categories 

analitzades, en el cas de la teledetecció les classes de coberta identificades mitjançant ROI.  

Les dades creuades pertanyen a la quantitat de píxels classificats per a cada classe mitjançant el 

ROI identificat i el ROI conegut, tal com podem observar en la Figura 18. 

 

Figura 18. Matriu de confusió, imatge classificada de l'any 2004 

L’anàlisi intensiu de les dades ens permet identificar els punts de confusió de les imatges i 

corregir així els errors derivats d’aquestes classificacions. 

D’altra banda l’índex de fiabilitat global es el resultat de dividir el total de píxels correctament 

classificats entre els píxels totals de la imatge. Aquest nombre ens permet identificar amb una 

sola dada la qualitat de la classificació de la imatge que posteriorment es podrà analitzar per 

comprendre millor els punts que indueixen als errors. 
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4.6. Identificació de les dades 
Les dades descarregades des de el servidor Glovis de l’USGS, pertanyen a dos satèl·lits 

diferents de la mateixa missió. Aquest fet fa que la seva identificació sigui relativament 

senzilla.  

Els arxius de la missió Landsat 5, són un total de 9 arxius que comprenen els anys 2000 

a 2011 (últimes dades disponibles de Landsat 5). Durant els anys 2002 i 2005, no hi ha 

imatges que presentin una densitat acceptable de núvols per a l’estudi. Els arxius de 

Landsat 8 són 4 arxius dels anys 2014 a 2017. Totes les imatges s’han seleccionat entre 

els mesos de febrer i abril per tal d’evitar que la vegetació pugui distorsionar els resultats 

de la classificació. 

La nomenclatura dels arxius Figura 19, ens proporciona informació del satèl·lit, nivell de 

processat, identificació de l’escena, dia de presa, dia d’edició, nombre de la col·lecció i 

categoria d’aquesta. 

 

Figura 19. Nomenclatura dels arxius Landsat 5 i 8 

Així doncs podem determinar que les imatges tenen les següents característiques 

comuns: 

LT05 – Missió Landsat – Sensor TM – Satèl·lit Landsat 5 

L1TP – correcció radiomètrica, geomètrica i ortoreferenciació 

124036– Fila de l’escena 124 – Columna de l’escena 036 

01 – Col·lecció a la que pertanyen 

T1 – Tier 1 

Finalment, les dates de presa de les imatges així com la d’edició es particular de cada 

imatge i ens indicarà el moment exacte en que es va prendre. 
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5. Processat de les dades 

5.1. Creació de l’arxiu de format ENVI 
El primer pas del procés es adequar els arxius a un format que sigui senzill de treballar 

però mantenint tota la informació disponible inicialment. Per a tal efecte s’ha escollit el 

format ENVI Standard per a guardar les imatges. Per a realitzar el procés es necessari 

importar els arxius natius al software ENVI i obrir la funció de guardar en format ENVI 

Standard. Tal i com veiem a la Figura 20 les bandes es carregen sense un ordre lògic i cal 

ordenar-les ja que l’arxiu generat emprarà aquest ordre per a crear les noves imatges.  

 

Figura 20. Creació d'un fitxer ENVI Standard, procés d’ordenació de bandes. 
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5.2. Retall de les imatges 
Un cop s’obtenen les imatges cal retallar-les per tal de treballar únicament amb la 

superfície que correspon a la ciutat. Per a fer-ho es necessita un fitxer vector que 

permeti extreure la informació que conté dins els límits del municipi.  

La creació manual del fitxer pot resultar imprecisa i complicada. S’ha utilitzat el portal 

OpenStreetMap, un portal obert col·laboratiu per a obtenir el fitxer .shp del límit 

administratiu. El fitxer caldrà convertir-lo perquè el software d’ENVI sigui capaç de 

reconèixer-lo.  

De l’anterior procés s’obté un fitxer .evf el format vectorial d’ENVI. El fitxer no es capaç 

de generar un retall a la imatge, no obstant es pot definir com a ROI (Region of Interest) 

com es veu a la Figura 21, que es la mateixa categoria que s’utilitza per les classes 

d’entrenament. 

 

Figura 21. Transformació EVF a ROI 
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Amb el ROI, s’indica al software que apliqui el retall i s’obtenen les imatges resultants 

com les de la Figura 22 on es pot observar que els valors situats fora la imatge s’han 

emmascarat amb el valor digital 256, oferint un pla negre. 

 

Figura 22. Retall de la imatge utilitzant el procés de retall amb fitxer .shp 

5.3. Identificació de les àrees d’entrenament 
Un cop s’obtenen la imatges en el format desitjat es el moment d’identificar les zones 

d’interès. Aquestes zones, seran utilitzades per a realitzar la classificació supervisada, el 

mètode d’anàlisi escollit per al projecte. 

Es defineixen aquelles àrees que s’han mantingut invariables al llarg dels 17 anys 

d’estudi. D’aquesta manera es podrà amb 1 únic arxiu realitzar totes les classificacions 

posteriors. Per a realitzar el procés cal identificar les zones i generar prou àrees d’interès 

per a caracteritzar la regió que representa. 

Aquest procés caldrà repetir-lo dues vegades per a diferents espais del mapa que 

representin les mateixes cobertes de sòl. Aquestes àrees es prenen com a conegudes, 

d’aquesta manera es pot comprovar la fiabilitat de la classificació del sòl per les diverses 

imatges. Com en el cas anterior caldrà que siguin sòls invariants en el transcurs del 

temps de l’estudi. 

A l’estudi s’utilitzen 4 seleccions de cobertes de sòl. La identificació del sòl en 4 cobertes 

s’ha escollit per a discriminar elements que puguin confondre el sistema a l’hora de 

classificar. Les cobertes seleccionades han estat: sòl urbà, conreu, alta muntanya i aigua.  
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Amb la classificació esmentada anteriorment es pot d’identificar el creixement de les 

zones urbanes així com canvis en els conreus i la vegetació. D’altres classificacions mes 

extensives ens proporcionen mes informació però poden generar conflicte en les 

imatges i esdevenir en falsos resultats. 

5.4. Classificació de les imatges 
La classificació emprada en l’estudi es la de màxima versemblança. Aquest mètode com 

s’ha explicat anteriorment en l’apartat 4.3. obté la mitja dels valors digitals de cada 

banda per a les classes. Aquestes mitges i el seu desviament estàndard determinen la 

classificació dels punts que es troben dins els seus límits. 

La classificació de les imatges proporciona com a resultat noves imatges amb 

classificacions de píxels, tal com veiem a la Figura 23. Es pot apreciar que la classificació 

associa la zona de la imatge que queda fora els límits administratius de Zhengzhou a la 

classe, d’aigua.  

 

Figura 23. Classificació 2017 /Verd: Urbà / Blau: Conreu / Groc: Alta muntanya / Vermell: Aigua i límit 

De totes les imatges que es classifiquen cal extreure’n la seva matriu de confusió amb 

noves zones d’entrenament conegudes del terreny. Per a procurar un bon anàlisi de 

dades s’han eliminat en aquest punt de l’estudi les imatges de 2001,2003,2007,2010 i 

2014. El coeficient de fiabilitat global que presenten es mes baix del 85% i amb canvis 

que no son justificables per el mètode de classificació.  

D’altres matrius de confusió ofereixen un coeficient de fiabilitat global proper al 90%. 

Aquestes dades s’entenen a l’analitzar la imatge i les pertinents matrius de confusió on 

s’observen zones mal identificades i que podem reubicar a la categoria correcta. Les 

imatges que han estat analitzades, corresponen als anys: 2006,2009 i 2011. 
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6. Anàlisi dels resultats 

6.1. Revisió i adequació de dades 
Quan s’obtenen les imatges, acompanyades de les corresponents matrius de confusió, 

cal analitzar paral·lelament els dos documents per identificar les zones on la classificació 

ha pogut generar errors, en el cas d’estudi hi ha diversos píxels classificats de forma 

errònia entre les classes urbana i conreu, ja que en funció del mes de l’any en que es 

pren la imatge els conreus acaben de ser recol·lectats i provoquen una imatge erma 

sense resposta infraroja que caracteritza els camps que encara son sembrats i que 

identifica el sistema. També les masses d’aigua produeixen error en els dies en que la 

superfície ofereix una reflectivitat elevada a causa per exemple de falta de vent. Aquesta 

resposta associa certes zones de polígons industrials a masses d’aigua. Finalment, la 

classe pertinent a l’alta muntanyes provoca alguns errors en associar-se també amb 

polígons industrials en aquelles imatges que s’ha pres properes al mes de gener, aquest 

error es deu a la baixa resposta infraroja de la classe que s’apropa a les característiques 

de les zones industrials. Fenomens naturals com la presencia de neu provoca errors que 

identifiquen masses d’aigua, tal com a la Figura 24 observem. 

 

Figura 24. Massa d'aigua al cim d'una muntanya, imatge del 2009 

Aquestes dades queden paleses a les matrius de confusió i es poden identificar també 

visualment. Amb una correcció dels resultats originals de la classificació obtenim una 

millor qualitat de dades. Per a realitzar aquest procés cal analitzar les dades imatge per 

imatge i identificar les zones de confusió així com comparar amb la matriu si l’error es 

d’identificació, o bé ha experimentat efectivament un canvi d’ús el sòl. 

Es realitza una quantificació de les zones afectades per l’error i s’apliquen aquestes 

dades a les dades originals. La quantificació s’efectua manualment amb la generació de 

fitxers en format vectorial que delimiten les zones conflictives. En completar aquest 

procés s’obté un fitxer consistent a nivell de resultats referents al creixement de les 

zones urbanes. 
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6.2. Variacions anuals 
Finalment a l’estudi han restat 9 de les 13 imatges inicials. Les 9 imatges corresponen 

als anys següents: 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017. Es començarà 

doncs analitzant les parelles temporals de forma creixent des del 2004 fins al 2017. 

 

Anàlisi 2004-2006: 

Les dades inicials de l’estudi ens situen a l’any 2004 amb una superfície de sòl urbà de 

265.000 hectàrees, en aquest moment la ciutat de Zhengzhou ja es troba en un 

creixement mantingut que va iniciar-se als anys 80 després de la reforma econòmica. La 

població es d’aproximadament 4.900.000 persones i observem per tant una densitat de 

població de 1849 hab/km2 en sòl urbà, el qual inclou les poblacions adjacents a la ciutat 

principal. 

El creixement que presenta en aquest període de dos anys es un creixement moderat 

que es concentra en el perímetre mes directe de la ciutat i les zones interiors a la ciutat 

on encara hi ha conreus. Podem observar aquesta tendència amb la major pèrdua de 

zona de conreus que de muntanya, a la Taula 3. D’altra banda la zona de muntanya que 

es perd en aquest període es troba en ciutats perifèriques a la zona sud-oest del 

municipi. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2006 282283,38 324376,56 122357,79 21682,26

2004 265441,32 335411,55 130844,07 19003,05

Diferencia 16842,06 -11034,99 -8486,28 2679,21

Hectàrees

 

Taula 3. Taula d'evolució interanual 2004-2006 

 

Finalment, es detecta un lleuger increment de superfícies aquàtiques, aquest es deu a 

la construcció de piscifactories i l’eixamplament del riu a la zona nord-est del municipi. 
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Anàlisi 2006-2008: 

En aquest període no hi ha disponibles dades precises de població que  permetin avaluar 

el creixement demogràfic del període. Durant aquest interval s’observa que el 

creixement es molt discret i tot el terreny que es guanya es troba en zones de conreu. 

S’identifiquen dos tipus de creixement, en primer lloc el creixement intern a la ciutat 

que es desenvolupa a la ciutat principal, d’altra banda el creixement de les poblacions 

properes que augmenten de població i també de superfície. En els dos casos la superfície 

que s’ocupa es agrícola. També en aquest període es pot observar la proliferació de nous 

complexos de piscifactories que es dediquen generalment a la cria de la carpa del riu 

groc, famosa a la zona. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2008 288164,7 315476,19 123275,61 23783,49

2006 282283,38 324376,56 122357,79 21682,26

Diferencia 5881,32 -8900,37 917,82 2101,23

Hectàrees

 

Taula 4. Taula d'evolució interanual 2006-2008 

Anàlisi 2008-2009: 

L’inici de la crisi econòmica mundial dona tret de sortida a l’expansió de Zhengzhou com 

a potencia dins de la república popular xinesa. En aquest moment es comença la 

construcció simultània del 3er i el 4rt anell viari. Aquesta construcció impulsa que noves 

empreses s’estableixin a la ciutat, també es en aquest període quan la ciutat rep grans 

inversions tecnològiques i de telecomunicacions que es transmeten al territori amb nous 

treballadors (i les seves llars), ampliacions d’infraestructures i la construcció de noves 

fabriques. S’observa un fort descens de superfícies aquàtiques marcat en part per la 

baixada del nivell dels llacs de la zona i una classificació problemàtica de piscifactories 

en l’any 2009. També la presencia de neu en valls muntanyoses presenta respostes 

d’aquesta superfície. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2009 312841,17 292804,38 126952,92 18101,52

2008 288164,7 315476,19 123275,61 23783,49

Diferencia 24676,47 -22671,81 3677,31 -5681,97

Hectàrees

 

Taula 5. Taula d'evolució interanual 2008-2009 

  



 
36 Aplicacions de la teledetecció en l’estudi de canvis d’usos de sòl en àrees urbanes  

Anàlisi 2009-2011: 

Si bé l’anterior període acumula un creixement ràpid i massiu, el període de dos any que 

el precedeix, es un període mes moderat. Les infraestructures exteriors ja estan en 

construcció i han estat detectades en les imatges de 2009, i per tant no representen un 

creixement tot i que es en aquest període se segueix ampliant la xarxa 

d’infraestructures. S’aprecia l’inici de la construcció del 5é anell de circulació de la ciutat 

a l’oest de la ciutat. També en aquest període s’inicia la construcció del metro que rebrà 

molt impuls en detriment d’altres infraestructures que podrien ser detectades via 

satèl·lit.  

Observem en aquest període un lleuger creixement de les masses aquàtiques lligat 

probablement a la construcció d’un nou canal a la zona sud-est del municipi. En aquest 

període el creixement urbà no es molt significatiu, però el creixement suburbà de les 

zones rurals s’incrementa i apareixen ampliacions de les poblacions al llarg de les vies 

de comunicació dels petits pobles propers a la ciutat.  

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2011 325050,48 275305,95 131843,52 18500,04

2009 312841,17 292804,38 126952,92 18101,52

Diferencia 12209,31 -17498,43 4890,6 398,52

Hectàrees

 

Taula 6. Taula d'evolució interanual 2009-2011 

Anàlisi 2011-2014: 

En aquest període de 3 anys es repeteix un recés en l’augment de la ciutat. El centre de 

Zhengzhou gairebé manté els seus límits i el creixement es concentra en els polígons 

industrials propers a les muntanyes centrals del municipi on l’activitat minera 

s’intensifica. També es detecta l’aparició d’una nova massa d’aigua al centre de la ciutat. 

Tot i que no justifica l’aparició de totes les noves hectàrees, les quals podem atribuir a 

errors de diversos píxels aïllats detectats en poblacions petites, representa una quantitat 

significativa de la massa d’aigua del municipi. 

A inicis de 2014 es comença l’ampliació de l’aeroport que suposa de forma directa i amb 

les construccions adjacents 2000 hectàrees de nova superfície urbana. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2014 331163,1 271671,84 123099,93 24765,12

2011 325050,48 275305,95 131843,52 18500,04

Diferencia 6112,62 -3634,11 -8743,59 6265,08

Hectàrees

 

Taula 7. Taula d'evolució interanual 2011-2014 
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Anàlisi 2014-2015: 

Aquest es caracteritza per ser un període de creixement explosiu on s’observa la 

proliferació de nous assentament a l’oest del municipi situant-se als voltants de les 

noves infraestructures que allà es construeixen. També es pot observar una gran 

ampliació de la ciutat així com dels municipis propers. Si bé en els casos anteriors s’han 

observat creixements de la ciutat o dels voltants, en aquest període es produeix un 

creixement generalitzat. Aquest període es pot explicar amb la relació directa de 

l’increment del PIB Xinès. Entre els anys 2014 i 2015 genera un creixement sense 

precedents augmentant en gairebé un 25% a nivell del país. Aquest increment suposa 

un increment per càpita de 1600 € en un període anual.  

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2015 352711,98 246103,56 122893,56 28990,89

2014 331163,1 271671,84 123099,93 24765,12

Diferencia 21548,88 -25568,28 -206,37 4225,77

Hectàrees

 

Taula 8. Taula d'evolució interanual 2014-2015 

Anàlisi 2015-2016: 

El període anual de 2015 a 2016, es caracteritza principalment per dos factors. En primer 

lloc una estabilització del creixement econòmic que es un dels mes baixos dels darrers 

anys i en segon lloc l’inici d’una sequera que s’estendrà fins al moment en que finalitza 

l’estudi. Es pot observar com els llacs de la zona perden capacitat i deixen al descobert 

noves terres que es categoritzen com a zones de conreus i muntanyes. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2016 354317,76 245242,53 123571,53 27568,17

2015 352711,98 246103,56 122893,56 28990,89

Diferencia 1605,78 -861,03 677,97 -1422,72

Hectàrees

 

Taula 9. Taula d'evolució interanual 2015-2016 
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Anàlisi 2016-2017: 

Com en el període anterior, l’estabilització econòmica i la sequera caracteritzen el 

creixement del període. S’intensifica la pèrdua de massa d’aigua, s’observen grans 

pèrdues en el llac Xuanhuazhen, al sud del municipi.  

El creixement de sòl urbà es concentra en el corredor que uneix la ciutat amb la població 

veïna de Xinhua, al sud de la ciutat. Aquesta població es la mes propera a l’aeroport i te 

vies de comunicació importants que atrauen població i industria. També a la zona oest i 

al llarg d’un nou vial d’autopista proliferen polígons industrials i creixen els 

assentaments propers. S’observa que el creixement es concentra al sud-oest de la ciutat. 

Fora de la ciutat es pot observar també un gran creixement a la zona est del municipi, 

en les poblacions de caràcter industrial que com en el cas anterior proliferen al costat 

de les infraestructures que s’han construït en els períodes anteriors. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2017 367663,68 235982,61 121913,01 25140,69

2016 354317,76 245242,53 123571,53 27568,17

Diferencia 13345,92 -9259,92 -1658,52 -2427,48

Hectàrees

 

Taula 10. Taula d'evolució interanual 2016-2017 
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6.3. Anàlisi 2004-2017 
Si es posen en consonància els creixements observats anteriorment s’obte una visió 

global de l’evolució compresa en el període d’estudi. 

 

Figura 25. Classificació 2004 /Verd: Urbà / Blau: Conreu / Groc: Alta muntanya / Vermell: Aigua i límit 

En primer lloc s’observa un creixement que es produeix de forma molt accelerada i a 

remolc d’una economia canviant i en constant creixement. S’observa que els principals 

terrenys que canvien el seu ús de sòl, son els terrenys de conreus que passen a ser 

urbanitzats. També cal remarcar la desconeixença precisa del sòl industrial i del sòl 

residencial, donat els errors que produeix entre aquestes classes la classificació. 

 

Figura 26. Classificació 2017 /Verd: Urbà / Blau: Conreu / Groc: Alta muntanya / Vermell: Aigua i límit 
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En començar l’estudi al 2004, hi ha una densitat de població al municipi de 

1849hab/km2, que a data de 2015 se situen a 2835 hab/km2. En aquest càlcul no es te 

en compte la superfície del municipi sinó la superfície de sòl urbà i la població total. 

S’observa doncs que l’augment d’habitants no s’ha traduït de la mateixa manera al 

territori que ha canviat i millorat els seus models constructius per generar habitatge en 

altura que pugui allotjar un creixement de 5.000.000 d’habitants experimentat en 15 

anys. 

Any Urbà Conreu Muntanya Aigua
2017 367663,68 235982,61 121913,01 25140,69

2004 265441,32 335411,55 130844,07 19003,05

Diferencia 102222,36 -99428,94 -8931,06 6137,64

Hectàrees

 

Taula 11. Taula d'evolució interanual 2004-2017 

Com bé podem s’observa a la Taula 12 el creixement de la ciutat experimenta diverses fases 

repetides al llarg del anys. S’identifiquen dos períodes on s’accentua el creixement de la ciutat, 

al 2008 i al 2014 i després s’estabilitza. També es veu que gairebé la totalitat del creixement 

urbà ha estat en detriment dels conreus perdent fins a 100.000 hectàrees en els anys d’estudi. 

 

Taula 12. Evolució de cobertures del sòl 
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7. Conclusions  
L’objectiu del projecte ha estat realitzar un anàlisi del creixement urbà al llarg del temps, 

mitjançant tècniques de teledetecció. L’objecte d’estudi ha estat la ciutat Xinesa de 

Zhengzhou com a ciutat que es model del creixement que ha experimentat el país des 

de la reforma econòmica empresa el 1978. El treball també pretenia l’anàlisi de les 

diferents tècniques de teledetecció i l’elecció d’aquelles que permeten un estudi acurat 

de les imatges. 

Les imatges disponibles, de dos plataformes diferents, i els constants canvis de 

cobertura experimentats han fet palesa la necessitat d’escollir aquell mètode capaç de 

generar resultats de forma precisa i invariant. A les taules de quantificació finals s’ha 

buscat la màxima precisió combinant les tècniques de classificació supervisada amb 

l’anàlisi crític i visual dels resultats quantificant l’error i classificant-lo manualment 

mitjançant mascares vectorials. 

Les imatges escollides han estat en tots els casos dels primers mesos de l’any, entre 

Gener i Març, procurant una baixa activitat de la vegetació que pugui intervenir en les 

resultats. La continua cobertura de núvols ha fet que en certs anys s’hagin seleccionat 

imatges d’Abril. En d’altres s’ha desestimat estudiar l’any. 

L’error en el satèl·lit Landsat 7 ha afectat especialment l’estudi que ha hagut d’ometre 

els anys 2012 i 2013 de l’estudi per falta de dades. Les dades que el sensor ha obtingut 

amb el sistema SCL (Scan Line Corrector) que provoca un patró de dades buides afecta 

directament la població de Zhengzhou, la qual no queda recoberta per aquest sensor. 

El mètode escollit per a l’anàlisi ha estat el de Classificació Supervisada per Màxima 

Versemblança. Aquest mètode permet la creació de les àrees d’entrenament invariants 

temporalment i gestiona una classificació que aproxima i classifica els punts 

precisament. S’ha comprovat que la correcta definició de les àrees d’entrenament pren 

especial importància en classificacions de caràcter multi temporal. 

Un cop realitzat el projecte es pren consciencia de la delicada relació que generen els 

models de consum occidentals i el creixement poblacionals de països on la mà d’obra i 

la tècnica permeten l’establiment de grans industries. Si be la Xina es un país gran, el 

seu tamany es veu directament condicionat de les tendències de consum i creixements 

d’occident. Cal ser conscient doncs que unes polítiques de consum que no respecten 

l’entorn ni posen en valor el producte desencadenen en l’acceptació de models que 

exploten les capacitats d’altres països on el mercat obliga a generar models de vida i 

habitatge poc sostenible i executats en base al benefici econòmic i no a les persones que 

els desenvolupen.  

Cal remarcar de nou la dificultat que representa realitzar estudis en l’àmbit Xinès on 

l’obtenció de dades es de gran dificultat i la seva disponibilitat es escassa. També es 

remarcable gran quantitat que els estudis realitzats per universitats Xineses posen al 

nostre abast, sent aquesta eina la principal font d’informació de la que podem obtenir 

dades del país. 
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7.1. Línies futures de treball 
Per a futurs estudis seria aconsellable l’estudi amb imatges MODIS que permetin 

analitzar les conseqüències a nivell mediambiental dels grans creixements 

experimentats. 
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ANNEXES 
 

Pàgina 1 - Comptabilització de dades originals 

Pàgina 2 - Comptabilització de dades ajustades 

 



Urbà Conreu Muntanya Aigua Aigua real Límit municipal Urbà Vegetació Water Urbà Vegetació Water Urbà Vegetació Water
2017 3635789 2002029 2633952 3802726 166937 3733385 3635789 4635981 166937 327221,01 417238,29 15024,33 -22596,75 43924,23 -21327,48
2016 3886864 2774917 1373017 4039698 403909 3886864 4147934 403909 349817,76 373314,06 36351,81 32709,87 -13287,15 -19422,72
2015 3523421 1734484 2561085 4255506 619717 3523421 4295569 619717 317107,89 386601,21 55774,53 197435,34 -234961,11 37525,77
2014 1329695 5058576 1847672 3838553 202764 1329695 6906248 202764 119672,55 621562,32 18248,76 -172977,93 260312,85 -87334,92
2011 3251672 2748955 1264928 4808941 1173152 3251672 4013883 1173152 292650,48 361249,47 105583,68 82409,31 -107107,83 24698,52
2009 2336013 3793382 1410588 4534513 898724 2336013 5203970 898724 210241,17 468357,3 80885,16 -60823,53 29605,5 31218,03
2008 3011830 3505291 1369729 4187646 551857 3011830 4875020 551857 271064,7 438751,8 49667,13 13981,32 1017,45 -14998,77
2006 2856482 3604184 1259531 4354299 718510 2856482 4863715 718510 257083,38 437734,35 64665,9 -26357,94 -28521,27 54879,21
2004 3149348 3726795 1453823 3744530 108741 3149348 5180618 108741 283441,32 466255,62 9786,69 283441,32 466255,62 9786,69

Urbà Conreu Muntanya Aigua Total Urbà Conreu Muntanya Aigua Total
2017 4085152 2622029 1354589 279341 8341111 2017 367663,68 235982,61 121913,01 25140,69 750699,99
2016 3936864 2724917 1373017 306313 8341111 2016 354317,76 245242,53 123571,53 27568,17 750699,99
2015 3919022 2734484 1365484 322121 8341111 2015 352711,98 246103,56 122893,56 28990,89 750699,99
2014 3679590 3018576 1367777 275168 8341111 2014 331163,1 271671,84 123099,93 24765,12 750699,99
2011 3611672 3058955 1464928 205556 8341111 2011 325050,48 275305,95 131843,52 18500,04 750699,99
2009 3476013 3253382 1410588 201128 8341111 2009 312841,17 292804,38 126952,92 18101,52 750699,99
2008 3201830 3505291 1369729 264261 8341111 2008 288164,7 315476,19 123275,61 23783,49 750699,99
2006 3136482 3604184 1359531 240914 8341111 2006 282283,38 324376,56 122357,79 21682,26 750699,99
2004 2949348 3726795 1453823 211145 8341111 2004 265441,32 335411,55 130844,07 19003,05 750699,99

Nova massa d'aigua

Perdua aigua: Xuanzhen

Dades incials
Pixel Superfície (ha) Increment (ha)

Dades ajustades (px) Dades ajustades (ha)



Urbà Conreu Muntanya Aigua Aigua real Límit municipal Urbà Vegetació Water Urbà Vegetació Water Urbà Vegetació Water
2017 3635789 2002029 2633952 3802726 69341 3733385 3635789 4635981 69341 327221,01 417238,29 6240,69 -22596,75 43924,23 -21327,48
2016 3886864 2774917 1373017 4039698 306313 3886864 4147934 306313 349817,76 373314,06 27568,17 32709,87 -13287,15 -19422,72
2015 3523421 1734484 2561085 4255506 522121 3523421 4295569 522121 317107,89 386601,21 46990,89 197435,34 -234961,11 37525,77
2014 1329695 5058576 1847672 3838553 105168 1329695 6906248 105168 119672,55 621562,32 9465,12 -172977,93 260312,85 -87334,92
2011 3251672 2748955 1264928 4808941 1075556 3251672 4013883 1075556 292650,48 361249,47 96800,04 82409,31 -107107,83 24698,52
2009 2336013 3793382 1410588 4534513 801128 2336013 5203970 801128 210241,17 468357,3 72101,52 -60823,53 29605,5 31218,03
2008 3011830 3505291 1369729 4187646 454261 3011830 4875020 454261 271064,7 438751,8 40883,49 13981,32 1017,45 -14998,77
2006 2856482 3604184 1259531 4354299 620914 2856482 4863715 620914 257083,38 437734,35 55882,26 -26357,94 -28521,27 54879,21
2004 3149348 3726795 1453823 3744530 11145 3149348 5180618 11145 283441,32 466255,62 1003,05 283441,32 466255,62 1003,05

Urbà final Urbà inicial Conreu Muntanya Aigua Aigua real Total perdua d'aigua de la presa de: xuanhuazhen
2017 4085152 3635789 2622029 1354589 4012726 279341 11625133 -449363
2016 3936864 3936864 2724917 1373017 4039698 306313 12074496 0
2015 3919022 3523421 2734484 1365484 4055506 322121 11678895 -395601
2014 3679590 1329695 3018576 1367777 4008553 275168 9724601 -2349895 nova massa d'aigua
2011 3611672 3251672 3058955 1464928 3938941 205556 11714496 -360000
2009 3476013 2336013 3253382 1410588 3934513 201128 10934496 -1140000
2008 3201830 3011830 3505291 1369729 3997646 264261 11884496 -190000
2006 3136482 2856482 3604184 1359531 3974299 240914 11794496 -280000
2004 2949348 3149348 3726795 1453823 3944530 211145 12274496 200000

Urbà Conreu Muntanya Aigua Total Urbà Conreu Muntanya Aigua Total
2017 4085152 2622029 1354589 279341 8341111 2017 367663,68 235982,61 121913,01 25140,69 750699,99
2016 3936864 2724917 1373017 306313 8341111 2016 354317,76 245242,53 123571,53 27568,17 750699,99
2015 3919022 2734484 1365484 322121 8341111 2015 352711,98 246103,56 122893,56 28990,89 750699,99
2014 3679590 3018576 1367777 275168 8341111 2014 331163,1 271671,84 123099,93 24765,12 750699,99
2011 3611672 3058955 1464928 205556 8341111 2011 325050,48 275305,95 131843,52 18500,04 750699,99
2009 3476013 3253382 1410588 201128 8341111 2009 312841,17 292804,38 126952,92 18101,52 750699,99
2008 3201830 3505291 1369729 264261 8341111 2008 288164,7 315476,19 123275,61 23783,49 750699,99
2006 3136482 3604184 1359531 240914 8341111 2006 282283,38 324376,56 122357,79 21682,26 750699,99
2004 2949348 3726795 1453823 211145 8341111 2004 265441,32 335411,55 130844,07 19003,05 750699,99

Dades incials

Ajust de dades (px)

Dades ajustades (px) Dades ajustades (ha)

Pixel Superfície (ha) Increment (ha)
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