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Resum
Aquest treball té com a objectiu explorar el potencial dels vídeos capturats amb
UAV per a la caracterització de la dinàmica de la línia de costa a escales
temporals de segons a minuts. S’ha utilitzat un vídeo de 2 min gravat per un
UAV a la “Playa de la Victoria” a Cadis, en un dia en què hi havia cúspides de
platja.
Per començar, s’han extret les imatges corresponents als frames del vídeo a
analitzar i s’han calibrat. Per això, s’han fet servir dos softwares de GitHub, el
primer d’ells s’anomena UClick, i permet calibrar manualment un subconjunt
dels frames. El segon s’anomena Udrone i permet calibrar tota la resta de
frames a partir del subconjunt anterior i fer els planviews (imatges amb vista
zenital) de les diferents zones a estudiar: una zona al voltant de la línia de
costa i una zona a mar obert.
El segon pas ha sigut desenvolupar un codi Pyhton per a la detecció
automàtica de línia de costa a partir dels planviews d’aquesta zona. En
l’actualitat, no existeix una metodologia estàndard per detectar
automàticament la línia de costa. En aquest treball, s'han utilitzat eines de
tractament d'imatges, com són els filtres, i s'han aplicat dues metodologies
diferents per poder-ne comparar els resultats. La primera està basada en el
càlcul del gradient de diferents canals que caracteritzen els colors de la imatge
i que canvien de manera ràpida al voltant de la línia de costa. La segona es
basa a classificar els píxels entre mar i terra segons una combinació de dos
canals de colors. El millor mètode per a la detecció de línia de costa ha resultat
ser el del gradient amb la utilització del canal Red/Green, un canal molt emprat
per aquestes aplicacions. El RMSE ("Root Mean Square Error") obtinguts en
quatre frames que s'han agafat com a exemple han estat de 0.38 a 9.66
metres.
Seguidament, s'ha caracteritzat la dinàmica de la línia d'utilitzant una
descomposició en EOF ("Empirical Ortogonal Functions") mitjançant un codi ja
existent. En les dues metodologies d'extracció de línia de costa, s'ha vist que
el primer EOF descriu un percentatge important de variància i, per tant, es pot
considerar que representa una part significativa de la dinàmica. De fet, la
distribució espacial del primer EOF captura algunes de les cúspides que
estaven presents a la “Playa de la Victòria”. Fent la transformada de Fourier

de la distribució temporal del primer EOF s'ha obtingut que els períodes
dominants eren en 13.5, 10.1 i 8.7 segons. Finalment, s'han caracteritzat els
períodes de l'onatge a mar obert per poder-los comparar amb els períodes
d'oscil·lació de la línia de costa. Per fer-ho s'han calculat els DMD dels
planviews de mar obert amb part del programari del software UBathy, també
obtingut a GitHub. S'ha obtingut que els períodes dominants extrets del DMD
eren en 13.1, 6.4 i 4.4 segons. El software també s'ha aplicat als planviews de
la zona al voltant de la línia de costa per comparar amb el resultat dels EOF
de les línies de costa extretes. D'aquesta zona s'ha obtingut que els períodes
dominants extrets dels DMD són en els intervals del 5.6 als 6 i dels 13.6 als
14.2 segons.
Aquest treball demostra la viabilitat d’utilitzar vídeos d’UAV per detectar els
períodes d’oscil·lació de la zona de “swash” degudes a l’onatge incident.
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Overview
This work aims to explore the potential of UAV-captured videos for the
characterization of shoreline dynamics at time scales of seconds to minutes. A
2 min video recorded by a UAV at “Playa de la Victoria” in Cádiz, on a day when
there were beach cusps, was used.
To begin, the images corresponding to the frames of the video to be analyzed
were extracted and calibrated. For this, two software from GitHub were used.
The first of them is called UClick and it allows to manually calibrate a subset of
frames. The second is called Udrone and allows you to calibrate all the other
frames from the previous subset and make planviews (images with a zenith
view) of the different areas to be studied: an area around the coastline and an
area at open sea.
The second step was to develop a Python code for the automatic detection of
the coastline from the planviews of this area. Currently, there is no standard
methodology to automatically detect the coastline. In this work, image
processing tools have been used, such as filters, and two different
methodologies have been applied to be able to compare the results. The first
is based on the calculation of the gradient of different channels that
characterize the colours of the image and that change rapidly around the
coastline. The second is based on classifying the pixels between sea and land
according to a combination of two colour channels. The best method for
coastline detection has turned out to be the gradient of the Red/Green channel,
a channel widely used for these applications. The RMSE (Root Mean Square
Error) obtained in four frames, which have been taken as an example, have
been from 0.4 to 9.7 meters.
Next, the dynamics of the line have been characterized using an EOF
(Empirical Orthogonal Functions) decomposition through an already existing
code. In both shoreline extraction methodologies, the first EOF has been seen
to describe a significant percentage of variance and can therefore be
considered to represent a significant portion of the dynamics. In fact, the spatial
distribution of the first EOF captures the cusps that were present at "Playa de
la Victoria". Doing the Fourier transform of the temporal distribution of the first
EOF, it was obtained that the dominant periods were 13.5, 10.1 and 8.7
seconds. Finally, the open sea swell periods have been characterized to be

able to compare them with the coastline oscillation periods. To do this, the DMD
of the open sea planviews have been calculated with part of the UBathy
software, also obtained from GitHub. The dominant periods extracted from the
DMD were found to be in 13.1, 6.4 and 4.4 seconds. The software has also
been applied to planviews of the area around the coastline to compare with the
result of the EOFs of the extracted coastlines. From this area it has been
obtained that the dominant periods extracted from the DMD are in the intervals
from 5.6 to 6 and from 13.6 to 14.2 seconds.
This work demonstrates the feasibility of using UAV videos to detect the periods
of swash zone oscillation due to incident swell.
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LLISTAT D’ACRÒNIMS
EOF: EMPIRICAL ORTHOGONAL FUNCTION (FUNCIÓ ORTOGONAL
EMPIRICA)
DMD: DYNAMIC MODE DECOMPOSITION (DESCOMPOSICIÓ EN MODE
DINÀMIC)
GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM (SISTEMA DE POSICIONAMENT
GLOBAL)
MAV: MICRO AIR VEHICLES (MICRO VEHICLES AERIS)
UAV: UNMANNED AERIAL VEHICLE (VEHICLE AERI NO TRIPULAT)
SEE:SOUTH-SOUTHEAST (SUD-SUD-EST)
NNW: NORTH-NORTHWEST (NORD-NORD-OEST)
WSW: WEST-SOUTHWEST (OEST-SUD-OEST)
NAO: NORTH ATLANTIC OSCILLATIONS (OSCIL·LACIONS DE L'ATLÀNTIC
NORD)
GCP: GROUND CONTROL POINT (PUNT DE CONTROL A TERRA)
2D: TWO DIMENSIONAL (BIDIMENSIONAL / DOS DIMENSIONS)
3D: THREE DIMENSIONS (TRIDIMENSIONAL / TRES DIMENSIONS)
BGR: BLUE GREEN RED (BLAU VERD VERMELL)
HSV: HUE SATURATION VALUE (MATÍS, SATURACIÓ, VALOR)
RMSE: ROOT MEAN SQUARE ERROR (ERROR DE L'ARREL QUADRADA
MITJANA)
NCAR: NATIONAL CENTER ATMOSPHERIC
NACIONAL DE RECERCA ATMOSFÈRICA)
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INTRODUCCIÓ
El vídeo monitoratge és una eina actual amb moltes aplicacions diferents que
està en continu desenvolupament. Les imatges obtingudes de càmeres de vídeo,
UAV o fins i tot satèl·lits poden ajudar a monitoritzar diferents tipus de zones que
han de ser controlades. Alguns exemples són el seguiment de l’evolució de les
línies de costa de les platges [2], el control d’incendis en zones poblades [26], el
control de persones per a la seguretat dels diferents establiments comercials i
públics [16] o bé, en l'àmbit aeronàutic, per al control de fluxos de passatgers i
avions d'un aeroport [14], detecció i control d'aeronaus en plataforma [15] o per
a la detecció de paquets sospitosos [16]. Cal remarcar que els UAV són una part
molt important de l’enginyeria aeronàutica. A més, el seu fàcil accés i adaptació
a tota mena d’entorns fa que sigui una eina cada cop més utilitzada.
Aquest treball té per objectiu caracteritzar la dinàmica de la línia de costa a
escales temporals de segons a minuts. Durant les darreres dècades, s'han
utilitzat càmeres de vídeo per monitorar la dinàmica de les platges a tot el món.
Malgrat això, determinar la ubicació d’una línia de costa en una imatge de vídeo
encara requereix sovint la intervenció humana. Això es així perquè no s’ha
aconseguit cap mètode estàndard robust per la detecció automàtica i,
normalment, el programari no pot identificar correctament la línia de costa sense
ajuda humana. En aquest projecte s’implementarà un codi que detecti
automàticament les línies de costa en les imatges d’un vídeo. Les dades
resultants s’analitzaran per caracteritzar el període dominant i comparar-lo amb
el que s’obtingui d’analitzar les onades de mar endins.
Al primer capítol del treball s’ha remarcat la importància de l’estudi de les zones
costaneres per a poder predir el seu futur, a més d’esmentar eines actuals
utilitzades en aquests estudis. A més, s’han introduït les característiques de la
zona d’estudi, que és la “Playa de la Victoria” ubicada a Cadis.
Al segon capítol, mitjançant l’ajuda de dos softwares, l’UClick [7] i l’UDrone [6],
s’han calibrat les imatges del vídeo proporcionades per l’UAV i s’han generat les
imatges extretes del vídeo de les zones a estudiar. Aquestes imatges
anomenades planviews, són una representació més zenital de la zona
seleccionada, ja que, el vídeo gravat per l’UAV conté un cert angle de curvatura
amb el terra.
Després, al capítol tres, s’expliquen els dos algoritmes de detecció de línia de
costa generats. Ambdós mètodes utilitzen el mateix processat d’imatges per a la
detecció de línia de costa. El primer, fa ús de la detecció dels gradients màxims
per a situar la línia de costa. El segon, utilitza la distinció dels colors de la imatge
per a generar un gràfic on es distingeixen els dos grans clústers que pertanyen
a la zona de sorra i la zona d’espuma i mar endins, per a després, generar una
mediatriu classificatòria de les dues zones i detectar la línia de costa. Cal
remarcar que la línia de costa en ambdós mètodes ha sigut extreta per als
diferents canals amb els quals es treballa en el modelatge d’imatges, aquests
són: Blue, Green, Red, Hue, Saturation, Value i Red/Green. L'últim canal és un
afegit que s’utilitza molt al món de l’extracció de línies de costa [2].

Al capítol quatre, s’han estudiat els modes d’ona, tant de la zona de la línia de
costa com de la zona de mar endins, obtenint els períodes d’ona dominants en
cada cas. Per a fer això, s’han utilitzat els EOF a la zona de la línia de costa
(utilitzant codis ja establerts i afegint les transformacions necessàries) i els DMD
tant a la zona de línia de costa com a la zona de mar endins (utilitzant part del
programari d’UBathy [13]). Finalment, s’han realitzat comparacions dels resultats
obtinguts d’ambdós mètodes a la zona de línia de costa mentre que, per a la
zona de mar endins, s’han comparat els resultats obtinguts dels DMD amb les
dades de les boies [22] recopilades del mateix dia de la gravació del vídeo.
Finalment, a l’últim capítol s’han realitzat les conclusions finals de tots els
processos realitzats al llarg d’aquest treball.
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CAPÍTOL 1. ANTECEDENTS, OBJECTIU I ZONA
D’ESTUDI

1.1.

Motivació

Les zones costaneres constitueixen un dels entorns naturals terrestres més
poblats i desenvolupats a causa de la seva gran atracció per les activitats
humanes que s’hi poden realitzar. A més a més, les platges també proporcionen
protecció contra les tempestes perquè les onades trenquen al llarg de la zona de
rompents dissipant la major part de la seva energia. Com a conseqüència, 15 de
les 20 grans ciutats (població > 10 milions) de tot el món s’ubiquen a aquestes
zones [1].
La litoral és molt variable espacialment i comprèn diversos tipus de formes de
relleu costaneres [1], com són per exemple, les illes de barrera, penya-segats
marins, planes de marea i deltes fluvials. Aquest treball se centrarà en les platges
de sorra que hi ha sobretot en les zones deltaiques. Les platges de sorra són
molt dinàmiques en el temps i l'espai, i constitueixen una part substancial del
litoral del món. A més a més, com que les costes sorrenques majoritàriament
estan molt desenvolupades i densament poblades, l'erosió d'aquestes zones
durant les últimes dècades fa que es redueixin les seves àrees a velocitats
relativament altes.
Malgrat la utilitat i els beneficis econòmics que proporcionen les costes, no hi ha
una avaluació a escala global fiable de les tendències històriques dels canvis de
la línia de costa, és a dir, de les taxes d'erosió i acreció. En un exemple d’estudi
recent, l'anàlisi de línies de costa històriques derivades de satèl·lits [1] indiquen
que el 24% de les platges de sorra del món s'estan erosionant a taxes que
superen els 0,5 m/any, mentre que el 28% estan creixent i el 48% són estables.
En aquest estudi també afirmen que la majoria de les costes sorrenques amb
àrees marines protegides s'estan erosionant, cosa que seria molt preocupant.
Tanmateix, les estimacions a escala mundial disponibles en l’actualitat varien
àmpliament, i no està clara la manera com s'han obtingut la majoria d’elles [1].
Només si es disposa d'aquestes dades, els científics costaners poden avaluar
les taxes d'erosió de les platges a llarg termini. També hi ha encara moltes
preguntes obertes respecte a la ràpida evolució morfològica i els processos
d'inundació relacionats amb les tempestes.
Inevitablement, els impactes del canvi climàtic afectaran negativament a les
costes sorrenques, agreujant la seva situació, ja que el nivell del mar està en
continu augment a causa de l’escalfament global. Així, els estudis de
quantificació de la dinàmica de la línia de costa són necessaris per a una
planificació eficaç d’un desenvolupament costaner sostenible, el disseny dels
projectes d'enginyeria costanera i la mitigació dels impactes del canvi climàtic.
Això permetrà gestionar aquests entorns dinàmics d'alt valor socioeconòmic, així
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com garantir la seguretat de les nombroses ciutats, infraestructures i
ecosistemes situats a prop d'ells.

1.2.

Dinàmica de la línia de costa

La línia de costa, el límit físic entre l'oceà i la terra, és un bon indicador morfològic
per caracteritzar l'erosió o l'acreció de les platges. La seva posició varia
contínuament a diferents escales a causa de molts fenòmens hidrodinàmics. Les
ones superficials incidents recorren contínuament amunt i avall l’àrea de la platja
anomenada zona de “swash” (escales temporals de segons i escales espacials
de metres). També es poden produir moviments de menor freqüència a causa
de la presència d'ones infragravitatòries (escales temporals de minuts i escales
espacials de desenes de metres). Finalment, les marees astronòmiques i
meteorològiques (associades a tempestes) produeixen oscil·lacions del nivell del
mar que també es reflecteixen en la posició de la línia de costa (escales
temporals d'hores i escales espacials de quilòmetres).
A més, el moviment de l'aigua indueix tensions de cisalla al fons del mar que
tenen la capacitat de resuspendre i posteriorment transportar el sediment. La
convergència (divergència) del transport de sediment produeix deposició (erosió)
de sediment i canvis en el nivell del fons del mar. Tots aquests processos són
altament no lineals i donen lloc a un comportament morfodinàmic complex, que
pot induir el desenvolupament de patrons rítmics a la zona de swash anomenats
cúspides de platja [3]. En el passat, s’assumia que l'aparició d'aquests patrons
es devia a les ones infragravitatòries, però avui dia està ben establert que
sorgeixen com un procés autoorganitzat de la dinàmica de la zona de swash fins
i tot en absència de moviments de baixa freqüència [3]. Tanmateix, es podria
produir el fenomen contrari, amb la presència de cúspides de platja
desencadenant la formació d'aquestes ones infragravitatòries.
El seguiment de la dinàmica la línia de costa a diferents escales de temps és
essencial per millorar la nostra comprensió de tots aquests processos subjacents
i per obtenir conjunts de dades que es poden utilitzar per validar models
matemàtics [3]. A més a més, les dades de la línia de costa amb una resolució
espai temporal alta, ajuden a l’estudi de les cúspides de les platges, les
megacúspides i les onades de sorra de la costa, que són rellevants no només
pel seu efecte directe (l'aparició de punts calents d'erosió) [2], sinó també perquè
són una eina per investigar els processos de transport de sediments poc
coneguts a la costa [2].

1.3.

Tècniques d’estudi

Per a l'estudi de les zones costaneres, durant les darreres dècades s’han anat
utilitzant diverses tecnologies i tècniques a mesura que aquestes es tornaven
més precises. La forma tradicional de mesurar la posició de la línia de costa es
basa en estudis topogràfics mitjançant GPS (“Global Positioning System”), però
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aquest mètode no permet captar el moviment de la línia de costa a escales
d’hores o menys. Aquesta i altres tècniques de mesura in situ, per exemple la
instal·lació de sensors de pressió d'aigua i instruments per mesurar el corrent,
són les que proveeixen de resultats més acurats, però són molt costoses. Per
tant, només es poden fer servir esporàdicament i estan limitades per les
condicions ambientals del dia de l'estudi.
Altres mètodes més recents per a l'estudi de les zones costaneres es basen en
tècniques de teledetecció. Per exemple, darrerament s’estan començant a
utilitzar de manera massiva les imatges de satèl·lit [1], donat l'augment de la
disponibilitat, la resolució i la cobertura espacial de les imatges de Sentinel2.
Ofereixen una poderosa alternativa per derivar dades fiables a escala global de
la línia de costa, però les imatges s’obtenen cada sis dies i, per tant, tampoc
permeten l’estudi de la dinàmica a escales temporals entre els segons i les hores.
Des de fa unes dècades, també s’ha generalitzat la utilització de càmeres de
vídeo per recopilar informació de la superfície del mar i de la zona seca [5]. A
part de permetre quantificar la posició de la línia de costa, també permeten
recuperar la batimetria d'una manera menys costosa i més ràpida que els
mètodes in situ. Depenent de la zona d'estudi i altres aspectes com són les
dimensions de l’àrea a estudiar, i la resolució i la precisió espacial i temporal
desitjades, es poden instal·lar una o més càmeres de vídeo, que poden ser fixes
o mòbils.
La naturalesa dinàmica de les platges requereix dades a alta resolució temporal
per apreciar els processos físics detallats que impulsen el seu canvi. Si l’objectiu
és estudiar processos que ocorren a escales entre segons i hores, les tècniques
de monitoratge de vídeo, amb els avenços en el seu ús de les últimes dècades,
són la millor opció. Alguns dels productes obtinguts amb càmeres de vídeo,
ofereixen la resolució temporal necessària per controlar l’evolució horària de la
línia de costa [2], entre altres coses. D’altra banda, els vídeos a alta resolució,
que també es poden aconseguir, permeten estudiar la dinàmica a escala de
segons i minuts de la zona de swash.
Moltes platges estan sent actualment monitorades amb sistemes de càmeres de
vídeo fix [2]. L'aplicació d'aquests sistemes no està estandarditzada i els
procediments d'instal·lació generalment són específics del lloc. Malgrat dècades
d'implementació del mètode, primer als països desenvolupats, i després als
països menys desenvolupats, no hi ha estàndards pel que fa al desplegament
altitudinal dels sistemes de càmeres, que inevitablement es munten a diferents
elevacions [5]. En funció de l'elevació i l'orientació de la càmera a la platja, hi ha
variacions entre l'observació de la càmera i l'objectiu real. Per tant, en l'actualitat,
els sistemes de càmeres s'han d'utilitzar juntament amb programari addicional
per tal d'aprofitar tot el seu potencial. Alguns passos previs que cal fer amb les
imatges són calibrar-les i georeferenciar-les al lloc d'estudi, per a poder generar
el que anomenen planviews o imatges més zenitals. Aquests planviews ens
facilitaran l'estudi de la zona desitjada, ja que l'angle de visió de la zona d'estudi
és un factor molt importat per la seva influència en les mesures de les distàncies.
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Al mateix temps, els MAV (Micro Air Vehicles), i cada cop més, els UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) o drons, que també porten càmeres, i que són més
assequibles i més fàcils de manejar, s'han convertit en una opció popular [4].
Permeten estudiar platges on no hi ha cap instal·lació fixa de vídeo, però, no
proporcionen un estudi continu que sí que és accessible amb les estacions de
vídeo permanents. En canvi, el fet de volar a força altura i obtenir imatges
típicament en un format més zenital, els vehicles aeris cobreixen àrees més
grans que les càmeres de vídeo fixes.
Els productes que es poden extreure de les càmeres de vídeo, tant de les
càmeres fixes com les dels UAV, a part dels vídeos complets, són les imatges
que anomenem fotografies instantànies ("snapshot"), d'exposició temporal
("time-exposure or timex"), de variància temporal ("time-variance") i de pila de
temps ("time stack") [5]. Les fotografies instantànies s'utilitzen normalment pel
reconeixement d'esdeveniments a la platja. Aquestes imatges són molt útils per
a la gestió de la zona costanera (per exemple, per contar el nombre d'usuaris
que té la platja en un moment determinat, etc.). Les fotografies d'exposició
temporal ("timex") són la mitjana d'un gran nombre de fotografies instantànies,
normalment d'unes 600, corresponents a 10 minuts de vídeo a 1 fps (fotograma
per segon). Aquesta mitjana es realitza en el temps per a cadascun dels píxels
de la fotografia. Aquest tipus d'imatges es poden fer servir per detectar la zona
de ruptura de les ones (relacionades amb la presència de barres de sediment
submergides), per estimar batimetries intermareals i submareals [8], o per
avaluar l'evolució de la línia de costa [2] i la seva geomorfologia (per exemple,
les cúspides de platja). Les imatges de variància temporal ("time-variance")
contenen la desviació estàndard calculada en el temps de les mateixes
fotografies instantànies utilitzades en les fotografies de variància temporal.
Aquest tipus d’imatges es fan servir generalment per la identificació d'àrees que
han canviat molt amb el temps i s’han emprat per detectar la línia de costa [5].
Finalment, les fotografies de pila de temps ("time stack") tenen dimensions
diferents de les altres, ja que mostren l'evolució temporal d'una línia espacial
determinada. Això permet visualitzar i digitalitzar l'evolució temporal de la
interfície sorra/aigua, i calcular la posició mitjana de la costa en aquella línia [5].
Estudis recents [4] quantifiquen l’evolució topo-batimètrica de les platges a partir
de tècniques de càmeres de vídeo fixes i de dades generades per UAV, per a
comparar el seu rendiment i la complementarietat de les dues tècniques. En
aquest estudi es van utilitzar un any de dades de vídeo de 15 minuts de duració
obtingudes amb una càmera fixe i un any de dades de vídeo de la mateixa zona
amb un UAV. Les dades que es van recopilar suggereixen que les mesures de
vídeo de les càmeres fixes podrien permetre l’obtenció de dades d'elevació
pràcticament tan precises com les dades d'un UAV, fent que el sistema de vídeo
sigui una eina eficaç per als gestors costaners. D'aquesta investigació, també es
conclou que els UAV són eficients per controlar llocs remots, on instal·lar un
sistema de càmeres de vídeo pot suposar un repte.

ANTECEDENTS, OBJECTIU I ZONA DESTUDI

1.4.

7

Objectiu i organització de la memòria

L’objectiu d’aquest treball és explorar el potencial dels vídeos capturats amb UAV
per a la caracterització de la dinàmica de la línia de costa a escales temporals
de segons a minuts.
El vídeo que s’utilitzarà és de la “Playa de la Victoria” (Cadis, Espanya) que
mostra la propagació d’ones incidents i la dinàmica d'oscil·lació de la zona de
swash en presència de cúspides de platja.
Per a poder utilitzar el vídeo, el primer pas consistirà a calibrar i georeferenciar
tots els fotogrames amb uns codis Python disponibles anomenats UClick [6] i
UDrone [7] (Capítol 2). A continuació, s'extraurà la posició de la línia de costa de
tots els fotogrames de vídeo mitjançant tècniques de detecció de gradients i
classificació de colors pels diferents canals (Capítol 3). Cal aclarir que l’objectiu
d’aquest capítol és detectar la línia de costa de manera que ens permeti
caracteritzar-ne la dinàmica i mesurar el moviment d’intraona, encara que en
alguns fotogrames l’algoritme de detecció no funcioni del tot bé. Una vegada
estiguin disponibles totes les línies de costa, s'aplicarà una anàlisi de
descomposició de modes (per exemple, EOF o DMD) per caracteritzar les
escales espacials i temporals inherents. Per tal d'entendre l'acoblament potencial
amb les ones superficials incidents, s'elaborarà una segona anàlisi de
descomposició de modes de la propagació de les ones amb codis Python
disponibles que formen part del software UBathy [13] i també amb codis generats
manualment (Capítol 4). Finalment, s'analitzaran detalladament tots els resultats
obtinguts per tal d’obtenir els períodes dominants i caracteritzar la dinàmica de
swash i l'acoblament potencial amb ones incidents (Capítol 5).

1.5.

Descripció de la zona d’estudi

El vídeo que s'utilitzarà per a l’estudi es va gravar amb un dispositiu UAV a la
“Playa de la Victoria” (36°29′50″N 6°16′29″W), a Cadis, marcada al mapa del
Google Earth a la Fig. 1.1. La “Playa de la Victoria” és una platja urbana,
rectilínia, composta per sorra, d'uns 3 km de longitud, amb una orientació SSE
(“South-Southeast”) – NNW (“North-Northwest”) [9]. En ser una platja atlàntica,
té una marea (semidiürna) considerable, i amb una amplitud de marea mitjà de
2 m i una amplitud màxima que pot arribar fins als 3 m [9]. L'onatge d'aquesta
platja es caracteritza per una altura d'ona significant amb una mitjana anual de
0,8 m que s'aproxima per la direcció WSW (“West-Southwest”), especialment
durant la temporada de tempestes, de novembre a març. En la temporada de
calma, d'abril a octubre, la direcció d'aproximació varia lleugerament cap a l'oest.
El clima d'ones interanuals està modulat per les fases de la NAO (“North Atlantic
Oscillations”) [9].
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Fig. 1.1 Ubicació de la “Playa de la Victoria” dins la península Ibèrica [24].

A la part de darrere d’aquesta platja hi ha un passeig marítim que separa els
trams arenosos i els urbans. A més, els contorns batimètrics són pràcticament
paral·lels a la costa. La forma d’aquesta platja es pot observar a la Fig. 1.2. La
platja té un pendent que oscil·la entre 0.020 i 0.025 i una zona seca amb un
ample d'aproximadament 60 – 100 m [9]. Està composta per sorra mitjana – fina
rica en quars (d50 ∼0,20 mm), i una sèrie d'afloraments rocosos que estan
presents a la zona inferior de la zona swash i en la zona “backshore” [9]. En
aquesta platja s'han observat geomorfologies en l'àrea d'estudi, incloent-hi
cúspides de platja i barres planes intermareals [9]. Les barres tenen un
comportament estacional i la seva posició està influenciada per l'aflorament
rocós [9]. Finalment, la posició de la línia de costa és estable, amb tasses d'erosió
a llarg termini, per sota dels 0,75 m/any [9].
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Fig. 1.2 Imatge de la “Playa de la Victoria” [24].
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CAPÍTOL 2. CALIBRACIÓ I GENERACIÓ DELS
PLANVIEWS

2.1.

Metodologia

El vídeo de treball té una duració aproximada de 2 minuts i consisteix en 265
imatges (1 imatge cada ≈ 0,5 segons de vídeo). L'arxiu és de tipus MPEG4 i té
una bona resolució tant temporal com espacial per assolir els objectius del treball.
El nom de l'arxiu ('DCA120191107094000000vid01.mov'), a més a més, ens
dona informació del dia i l'hora de la seva gravació. Les sigles DCA1, indiquen
que el vídeo ha sigut gravat per un UAV, mentre que la resta de números,
indiquen que s'ha gravat l'any 2019, al mes de novembre (11) el dia 7, a les 9
hores 40 minuts i 00 segons del matí. La resta de zeros indiquen el temps en
mil·lisegons.
Obtenir una bona calibració de les imatges de vídeo utilitzades per al monitoratge
de les zones costaneres encara és un repte en el qual no hi ha una única solució
que doni uns resultats perfectes, ja que diferents factors com són les
característiques de la càmera i les condicions ambientals (temperatura, humitat,
pressió…) juguen un paper molt important. A més a més, petits errors de les
càmeres de vídeo poden crear grans discrepàncies en la batimetria de la zona
estudiada [9].
El procés de calibrar consisteix en realitzar calibracions intrínseques i
extrínseques de les imatges. La calibració intrínseca permet l'eliminació de la
distorsió de les imatges originals (distorsionades), mentre que la calibració
extrínseca permet l'associació de cada píxel de les imatges sense distorsió amb
les coordenades del món real, mitjançant uns GCP (“Ground Control Point”) [8].
Aquests punts estan limitats per les característiques de les imatges, i en el cas
de les zones costaneres, una gran part de la imatge està enfocada al mar, on no
es poden situar els GCP. A més, estudis recents [11], esmenten que una àmplia
distribució dels GCP per la imatge és un factor molt important per a obtenir bones
calibracions i no ho és tant que hi hagi un gran número de GCP. Finalment, com
que una imatge és 2D (“Two Dimensional”) i el món real és 3D (“Three
Dimensional”), per generar una imatge en planta (o planview), cal imposar la
coordenada vertical, que típicament s’agafa igual que la de la major part dels
píxels de la zona d’interès. Per la zona amb aigua s’acostuma a utilitzar el nivell
de la marea i per la zona de sorra s’agafa el nivell de la informació topogràfica
mesurada a la platja seca [10].
Per a la calibració del vídeo es van utilitzar els programes UClick [6] i UDrone [7].
Primerament, amb l’UDrone, es va descomprimir el vídeo, de forma que es van
generar 265 imatges equidistants en el temps (1 imatge cada ≈ 0,5 segons de
vídeo). Després, amb l’ajuda de l’UClick, es van georeferenciar manualment 10
d’aquestes imatges extretes del vídeo, utilitzant dades de GCP que es van
mesurar el dia de la gravació del vídeo. Aquestes 10 imatges de mostra es van
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seleccionar equidistants en el temps per a poder captar possibles canvis de
posició de l’UAV (petites oscil·lacions que es poden produir). Per fer una bona
calibració de les imatges, s’obté la posició en píxels a la que es troben tots els
GCP en la imatge de la platja, i se li fa correspondre la posició dels corresponents
GCP real que es va mesurar el mateix dia del vídeo in-situ.
Després es van calibrar automàticament totes les imatges obtingudes
anteriorment del vídeo (265 imatges) utilitzant el programa UDrone [8]. Aquest
programa compara les 10 imatges de mostra amb la resta per trobar
automàticament els GCP de la resta d'imatges i calibrar-les.
Finalment, es van seleccionar les regions on es volien fer les diferents fases de
l’estudi, per generar els planviews d'aquestes regions. En aquest cas, es generen
tres tipus de planviews (Fig. 2.1). Els dos primers són per fer l'estudi de la zona
(una centrada al voltant de la línia de costa i una altra de la zona de propagació
de l’onatge) i el tercer, s’empra per al control del bon funcionament del programa
de calibració (centrada en la zona de sorra on estan els GCP). També cal
esmentar que totes les imatges planview obtingudes tenen una resolució de 5
ppm (píxels per metre), el que significa que a cada 5 píxels de la imatge li
correspon 1 metre en la zona real de l'estudi.

Fig. 2.1 GCP que s’utilitzaran en la calibració del vídeo (números negretes a la
platja emergida) i regions d’on es generen els planviews (rectangles vermells)

2.2.

Resultats de la calibració

Les imatges resultants de tot el procés descrit a l’apartat 2.1 (calibració,
georeferenciació i generació de planview) són com les que es mostren a la Fig.
2.2, que mostra la regió de control de la sorra amb els GCP, la Fig. 2.3, que
mostra la regió de la línia de costa, i la Fig. 2.4, que mostra la regió d’aigües
endins, amb propagació de les onades.
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Com es pot observar, totes les imatges enfoquen la zona d'estudi seleccionada
en un angle més zenital a l'original obtinguda del vídeo (Fig. 2.1), que és una
característica general de totes les planviews.
Visualitzant el vídeo de la zona de control (fet amb imatges com la de la Fig. 2.2)
es comprova que les imatges són molt estables i no contenen cap mena
d’oscil·lació pel moviment de l’UAV, i que, per tant, la calibració del vídeo ha
funcionat correctament. A més a més, s’ha calculat el promig de les 265 imatges
fent una imatge timex on també es veu que els punts de control no són borrosos,
confirmant així que la calibració ha funcionat (Fig. 2.5). També s’han generat les
imatges timex de les altres zones, on es pot observar que, a la zona de la platja
seca (Fig. 2.6), la zona de sorra està molt estable i sense moviment mentre que
la zona de mar, es veu borrosa pel continu moviment de les ones, que és el
mateix que es pot veure a la Fig. 2.7, en la imatge timex de la zona de mar
endins.

Fig. 2.2 Mostra d’una de les imatges planviews generades de la zona de sorra,
que conté tots els GCP.

Fig. 2.3 Mostra d’una de les imatges planviews generades de la zona de línia
de costa.
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Fig. 2.4 Mostra d’una de les imatges planview generades de la zona de mar
endins.

Fig. 2.5 Imatge timex de la zona de control.

Fig. 2.6 Imatge timex del planview de la costa.
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Fig. 2.7 Imatge timex del planview de mar endins.

Finalment, s'ha fet un petit codi Python (veure Annex 1) que agafa les 265
imatges calibrades del vídeo i comprova que el procediment realitzat amb el
programa UDrone hagi funcionat amb totes les imatges. Per fer això, cal carregar
totes les imatges i extreure la informació del temps corresponent a cada imatge
a
partir
del
nom
(un
exemple
de
nom
d’imatge
és
DCA120191107094000000vid01_000000000000, sent els números posteriors a
vid01_ el temps en mil·lisegons on s'ubica la imatge al vídeo) i calcular la
diferència temporal que hi ha entre cada imatge. Aquestes diferències de temps
es guarden dins d'un vector i es fa una recerca del valor màxim, mínim i mitjà,
per veure si hi ha cap error (alguna diferència molt gran o molt petita en el temps
entre imatges). El resultat obtingut és una diferència temporal màxima de 459
mil·lisegons, una mínima de 458 mil·lisegons i una mitja de 458, 79 mil·lisegons,
o sigui, que s'ha comprovat tots els frames que es tenien s’han calibrat i
georeferenciat.
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CAPÍTOL 3. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE LÍNIES DE
COSTA
3.1.

Metodologia d’extracció de la línia de costa

Per a l’extracció i anàlisi de la línia de costa, es fan servir els planviews
instantanis generats d’aquesta zona, o sigui, els que són com l’exemple mostrat
a la Fig. 2.4 del Capítol 2.
Abans de començar amb l’extracció, s’ha fet una selecció de quatre casos tipus
d'imatges (Fig. 3.1): un amb la línia de costa situada al punt més alt (frame
61478), un de baixada de la línia de costa (frame 52761), un amb la línia de costa
al punt més baix (frame 42208), i un altre de pujada de la línia de costa (frame
56890). S’ha observat que, en els casos de pujada i punt màxim de la Fig. 3.1,
la diferenciació de la línia de costa amb la zona seca i la zona de sorra humida
és clara, mentre que pels dos casos restants, cas de pujada i punt mínim, la línia
de costa no queda ben definida en algunes zones.
El primer objectiu d’aquest capítol és extreure la posició de línia de costa dels
quatre casos tipus de la Fig. 3.1 pels diferents mètodes i canals amb els quals
es pot analitzar una imatge i validar-ne els resultats. Per fer una validació més
rigorosa, s’ha digitalitzat la línia de costa de forma manual (punt a punt) d’aquests
quatre casos per a poder comparar-los amb els obtinguts de la línia de costa
automàtica i quantificar els erros obtinguts. Cal esmentar que la digitalització
manual de la línia de costa pel cas de baixada pot tenir diferents resultats vàlids,
ja que la línia de costa no està ben definida i fins i tot usuaris molt experimentats
tenen dificultat a l’hora de situar-la. Posteriorment, s’ha aplicat el mètode que
dona els errors més petits automàticament per extreure la línia de costa de tots
els frames del vídeo.

16

Caracterització de la hidrodinàmica litoral amb dades de vídeo d'UAV

Fig. 3.1 Imatges dels quatre casos tipus utilitzats per validar l’algortime de
detecció de línia de costa, amb el número de frame i la descripció de la fase en
què està cada imatge

S’han implementat dos mètodes diferents de detecció de línia de costa, el
mètode de gradient [2] i el mètode de classificació de colors [12], per, més
endavant, poder comparar-ne els resultats. Al punt 3.1.1 es descriuen els passos
preliminars de lectura i preparació de les imatges que són comuns als dos
mètodes. Al punt 3.1.2 s’explica la metodologia utilitzada per a la detecció de
línia de costa automàtica pel mètode de gradient, incloent-hi els filtres utilitzats i
els errors aconseguits. Després, al punt 3.1.3, es descriuen els processos
realitzats per a la detecció de línia de costa automàtica pel mètode de
classificació de colors. Per acabar, al punt 3.1.4, es comenten els resultats i es
fan les comparacions corresponents d’ambdós mètodes. El codi Python generat
per aquest capítol es pot veure a l’Annex 2 per la metodologia del gradient i
l’Annex 3 per la metodologia de classificació de colors.

3.1.1 Passos preliminars
L’extracció automàtica s’ha programat des de zero utilitzant el llenguatge Python.
El primer pas de l’algoritme és llegir la imatge en format BGR (“Blue, Green and
Red”), obtenint per a cada píxel tres valors d'entre 0 i 255, corresponents als tres
canals “Blue, Green and Red”. Seguidament, es transforma també a format HSV
(“Hue, Saturation and Value”). A més a més d'aquests sis canals, en articles
relacionats amb la detecció automàtica de la línia de costa [2], es mostra també
la utilitat d’afegir la ratio “Red/Green”, i, per tant, s’ha calculat per a cada píxel.
Després s’han redimensionat els valors de la ratio perquè estiguin acotats als
valors dels altres canals, o sigui, de 0 a 255.
Un factor que s'ha de tenir en compte a l'hora de tractar amb imatges de vídeo,
és que aquestes contenen alguns errors deguts a la mida del píxel de la càmera
original i també a què poden haver-hi objectes a la zona de la platja que dificultin
el seu estudi, com, per exemple, persones. Per això és rellevant trobar un filtre
que suavitzi els colors de la imatge, i aquest és el segon pas de l’algoritme.
Els filtres que s’han utilitzat són dos dels més utilitzats en Python: el "Gaussian
Blur" i el "Bilateral Filter". El "Gaussian Blur" és un filtre que fa servir el
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desenfocament de la imatge per eliminar el soroll. Aquest mètode fa ús d'un nucli
gaussià anomenat “kernel”, del qual s'ha d'especificar l'altura i l'amplada, amb
nombres positius i imparells. Amb els valors proporcionats, la mateixa funció
passa a calcular els valors de la "Sigma X" i la "Sigma Y", que són els valors de
la desviació estàndard de la funció Gaussiana 2D en els dos eixos. Per altra
banda, el "Bilateral Filter", també és un filtre de tipus Gaussià, però, que a
diferència del "Gaussian Blur", també té en compte el color dels píxels. En
concret, únicament els píxels amb intensitats de color similars al píxel central es
consideren pel desenfocament. A aquest filtre també se li ha d'especificar una
mida del "kernel", igual que al "Gaussian filtre", a més d'un valor de "Sigma
Color", que barreja els colors similars de la imatge, i un valor "Sigma Space", que
indica com influiran els píxels que estan al voltant del píxel central a mesura que
s'allunyen.
La Fig. 3.2 mostra les imatges ja filtrades d’un dels frames seleccionats
corresponents a la intensitat dels 7 canals. Es pot veure quin senyal s’obté i quins
canals distingeixen de manera més clara la zona de sorra de la zona d'espuma i
mar endins. Ja es pot veure que hi ha canals que funcionen millor pel que fa a la
diferenciació de les zones, com per exemple Red/Green, i que el canal que no
es pot utilitzar en cap cas és el Hue. A més a més, es pot veure que a la dreta hi
ha una zona potencialment complicada pel que fa a la detecció de línia de costa,
ja que la sorra mullada i l’aigua reflecteixen molt la llum del sol.
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Fig. 3.2 Imatges filtrades pels 7 canals pel frame 52761

Una vegada visualitzats els 7 canals, es fa una preselecció dels tres canals més
prometedors, amb els quals es treballarà per a fer el codi de detecció de línia de
costa. Són els canals Blue, Red/Green i Saturation, pel fet que tots tres
distingeixen amb més claredat que la resta la zona de sorra de la zona d’espuma
i mar endins, al prendre valors diferents.

3.1.2 Detecció de línia de costa pel mètode de gradient
La detecció de línia de costa pel mètode de gradient es basa en el fet que els
canals preseleccionats tenen valors diferents de la zona de sorra que a la zona
d’aigua, amb un gradient important just a la línia de costa [2]. El primer pas per
aplicar-lo és crear matrius que continguin els valors de gradient dels tres canals
preseleccionats.
Per a calcular el valor del gradient dels canals triats en cada posició de píxel,
primer cal trobar una expressió numèrica per aproximar la derivada. El punt de
partida és la sèrie de Taylor d’una funció que depèn d’una coordenada, que ens
proporciona una manera per predir valors d’una funció en un punt. Per al nostre
cas, únicament necessitem la sèrie de Taylor a primer ordre, obtenint la formula
3.1 per a una posició xi+1.
𝑓(𝑥

) = 𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 )(𝑥

−𝑥 )

(3.1)
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A partir d’aquesta equació es pot obtenir la fórmula numèrica de diferències
finites cap endavant que aproxima la derivada primera, obtenint l’equació (3.2).

𝑓 (𝑥 ) =

=

(3.2)

∆

En el nostre cas, la funció és la intensitat del canal a estudiar i depèn de dues
coordenades, “x” i “y”. Com que la línia de costa pot fer corbes (Fig. 3.1), cal
calcular el gradient i no pas la derivada en la direcció crosshore. Per tant, es
calcula el mòdul del gradient en “x” i en “y”, obtenint la fórmula (3.3).

∇𝑓 =

(3.3)

( ) + ( )

Finalment, s’aplica la fórmula (3.2) a la derivada en cada una de les coordenades
de l’equació (3.3), obtenint la fórmula (3.4) que és la que s’ha programat.

∇𝑓 =

(

∆

) + (

∆

)

(3.4)

Cal comentar, que el càlcul del gradient es comença a la cantonada superior
esquerra de les imatges, derivant respecte “y” cap avall i respecte “x” cap a la
dreta.
Un cop calculats els gradients, s’ha generat un codi que detecta quina és la
posició del gradient màxim per a cada columna de valors de la matriu gradient i
per a cadascun dels canals i frames. En aquesta posició de màxim gradient s’ha
considerat que s’ubica la línia de costa. Quan en una mateixa columna hi ha dos
gradients iguals, s’escull la primera posició com a gradient màxim. El motiu és
que es busca la posició de màxim gradient anant des de la zona seca cap a la
zona de mar endins i és probable que hi hagi canvis forts (produint gradients
grans) en la zona de mar pels efectes de l'espuma i dels reflexos del sol que no
estan relacionats amb la línia de costa. Aquestes posicions es guarden en ordre
en un altre vector per a facilitar el seu accés posterior.
Una vegada comprovat que tot funciona correctament, s’ha generat un altre codi
que pinta aquestes posicions sobre les imatges per poder revisar si les posicions
detectades de màxim gradient coincideixen amb la línia de costa d’una manera
visual, com es pot observar a l’exemple de la Fig. 3.3.
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Fig. 3.3 Imatge obtinguda del codi de detecció de línia de costa automàtica pel
mètode de gradient al canal Green utilitzant el bilateral filtre amb un kernel de
(9,65,65) , on s’ha remarcat en negre la posició de màxim gradient (frame
61478). El RMSE d’aquest cas respecte la línia de costa manual és 44,6 píxels.

Després de revisar qualitativament que les posicions de màxim gradient
coincideixen força bé amb la línia de costa (amb cert marge d’error depenent del
cas), és important validar rigorosament quin dels diferents filtres (i amb quins
valors dels paràmetres) i quin dels diferents canals funcionen millor. Per fer-ho
es calcula l'error mitjà de les línies de costa extretes automàticament en cada
una de les quatre imatges tipus (Fig. 3.1), en píxels, respecte a les digitalitzades
a mà, que es consideren les línies de costa exactes. L’error mitjà es calcula amb
el RMSE (“Root Mean Square Error”), que segueix la fórmula 3.5.

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

∑

(

)

(3.5)

On el valor de “Predicted” és la posició de màxim gradient detectada pel codi
automàtic, el valor “Actual” és la posició de línia de costa manual i N és el nombre
de columnes on s’ha detectat línia de costa.
El primer pas de la validació és escollir quin és el millor canal a utilitzar, així com
els valors òptims dels paràmetres dels dos filtres. Aquest primer pas el fem
només amb un dels quatre frames, el 61478.
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Taula 3.1 Valors de RMSE (en píxels) per als diferents valors de Kernel del
“Gaussian Blur Filter” i pels diferents canals en el frame 61478 (mètode de
gradient).
Kernel
(5,5)
(5,5)
(5,5)
(5,5)
(5,5)
(5,5)
(31,31)
(31,31)
(31,31)
(31,31)
(31,31)
(31,31)
(51,51)
(51,51)
(51,51)
(51,51)
(51,51)
(51,51)

Gaussian Blur Filter
Frame (Imatge)
Canal
61478
Blue
61478
Green
61478
Red
61478
Red/Green
61478
Saturation
61478
Value
61478
Blue
61478
Green
61478
Red
61478
Red/Green
61478
Saturation
61478
Value
61478
Blue
61478
Green
61478
Red
61478
Red/Green
61478
Saturation
61478
Value

RMSE (píxels)
48,6
56,9
65,7
30,8
84,2
103,8
17,6
37,3
54,5
37,8
73,3
76,5
16,9
36,2
54,6
32,2
72,1
77,3

Com es pot observar a la Taula 3.1 com més ampli és el valor del kernel en el
"Gaussian Blur", millors valors de detecció de línia de costa obtenim. A més a
més, s'ha comprovat que, per valors de "kernel", més grans a (51,51), els valors
d'errors dels diferents canals són exactament els mateixos i, per tant, podem dir
que el màxim i millor filtre possible per al frame 61478 és el canal Blue pel kernel
(51,51), amb un error mitjà de 16,9 píxels. Cal recordar que 1 m conté 5 píxels i,
per tant, l’error correspon a 3.4 m.
Taula 3.2 Valors de RMSE (en píxels) per als diferents valors de Kernel del
“Bilateral Filter” i pels diferents Canals d’un mateix frame (mètode de gradient)
Kernel
(15,15,15)
(15,15,15)
(15,15,15)
(15,15,15)
(15,15,15)
(15,15,15)
(51,51,51)
(51,51,51)
(51,51,51)

Bilateral Filter
Frame (Imatge)
Canal
61478
Blue
61478
Green
61478
Red
61478
Red/Green
61478
Saturation
61478
Value
61478
Blue
61478
Green
61478
Red

RMSE (píxels)
63
66,5
73
23,3
92,9
105,2
31,2
40,8
59,9
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(51,51,51)
(51,51,51)
(51,51,51)
(91,91,91)
(91,91,91)
(91,91,91)
(91,91,91)
(91,91,91)
(91,91,91)

61478
61478
61478
61478
61478
61478
61478
61478
61478

Red/Green
Saturation
Value
Blue
Green
Red
Red/Green
Saturation
Value

3,6
79,4
102,7
20,2
25,9
40,3
1,9
53,6
97,5

Com es pot observar en la Taula 3.2, que compara els resultats dels errors a
mesura que augmenta el kernel, la Sigma Color i la Sigma Space del “Bilateral
Filter”, com més gran són els valors d'aquests tres paràmetres, més petit és el
valor d'error en tots els casos, sent el cas del canal "Red/Green" el canal
preferent a escollir pel seu baix error mitjà, amb un valor d'1,9 píxels (o sigui 0.38
m).
Cal remarcar que també s'han modificat els paràmetres del kernel per separat,
però que, no s'ha trobat cap millora en l'obtenció dels resultats, sinó que aquests
empitjoraven.
Els resultats de les Taules 3.1 i 3.2 demostren clarament que el canal òptim és
Red/Green i que el Bilateral Filter funciona millor. Posteriorment, s’han refinat els
valors del kernel, Sigma Color i Sigma Space del Bilateral Filter per tal
d’aconseguir el millor filtre possible (Taula 3.3).
Taula 3.3 Valors de RMSE (en píxels) per als diferents valors de Kernel del
“Bilateral Filter” pel canal Red/Green pels frames seleccionats (mètode de
gradient)

Kernel
(81,81,81)
(81,81,81)
(81,81,81)
(81,81,81)
(91,91,91)
(91,91,91)
(91,91,91)
(91,91,91)
(101,101,101)
(101,101,101)
(101,101,101)
(101,101,101)

Bilateral Filter
Frame (Imatge)
Canal
42208
Red/Green
52761
Red/Green
56890
Red/Green
61478
Red/Green
42208
Red/Green
52761
Red/Green
56890
Red/Green
61478
Red/Green
42208
Red/Green
52761
Red/Green
56890
Red/Green
61478
Red/Green

RMSE (píxels)
44,8
49,2
11,6
1,9
44,6
48,3
11,4
1,9
45,7
50,6
12,7
2
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Com es pot observar a la Taula 3.3, el millor valor per al kernel, Sigma Color i
Sigma Space és (91,91,91), ja que, per a valors més grans i més petits que
aquests, l'error augmenta.
Una vegada s’ha seleccionat quin és el filtre a utilitzar amb el codi de detecció
de línia de costa, els valor de kernel en aquest filtre i el canal que millor funciona,
s’han extret les línies de costa de tots els frames del vídeo. A l’hora de fer-ho,
s’ha decidit implementar uns límits per reduir la possibilitat de soroll en la zona
que sempre està seca. Cal afegir que, a part d’obtenir imatges dels frames amb
la línia de costa remarcada, també s’ha extret un arxiu “.dat” per a cada frame
del vídeo. Aquest arxiu guarda la posició de línia de costa detectada a cada
columna.

3.1.3 Detecció de línia de costa pel mètode de classificació de colors
Per a aquest mètode de detecció de línia de costa per classificació de colors,
s’ha utilitzat el mateix tractament d’imatges preliminar (secció 3.1.1) que pel
mètode del gradient. Per simplicitat, també s’ha agafat el mateix tipus de filtre
amb els mateixos valors kernel, Sigma Color i Sigma Space.
Una vegada comprovats que aquests primers passos funcionen correctament,
es generen diferents gràfiques on es confronten els valors de color dels diferents
canals pels píxels corresponents. Amb la generació d’aquestes gràfiques es vol
testejar si apareixen clústers (dues zones ben diferenciades on s’acumulen els
punts) per a diferenciar els píxels de la zona seca respecte als de la zona
d’espuma i mar endins, com es pot observar a l’exemple de la Fig 3.4.

Fig. 3.4 Exemple de gràfic amb dos clústers [23]

Les gràfiques que s’han utilitzat són els histogrames 2D. En el processament
d'imatges, un histograma 2D mostra la relació d'intensitats a la posició exacta
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entre dues imatges. L'histograma 2D s'utilitza principalment per comparar 2
canals en imatges multicanal, on l'eix “x” representa les intensitats del primer
canal i l'eix “y” les intensitats del segon canal [17].
Com que tenim 7 canals, s'ha fet un estudi breu dels valors obtinguts dels canals
de les diferents zones per detectar quins diferencien més àmpliament la zona
seca de la zona d'espuma i mar endins. S'ha obtingut que, els canals amb els
quals aconseguim dos clústers més diferenciats són Saturation versus
Red/Green Red/Green versus Blue, com es pot observar a la Fig. 3.5. En canvi,
al visualitzar els gràfics de les confrontacions Green versus Blue, Red versus
Green, Saturation versus Green, Saturation versus Value, Red versus Value,
Saturation versus Hue, Saturation versus Value, no es veu la presència clara de
dos clústers.

Fig. 3.5 Histogrames 2D pel frame 61478 amb els dos millors casos de
confrontació de canals.

Després, s’ha generat un codi Python que detecta aquests dos clústers
automàticament, per a obtenir el punt central de cada clúster i calcular-ne els
valors de la mediatriu. Aquests valors s’agafen com la diferenciació entre els
punts que es consideren de la zona seca i els de la zona d’espuma i mar endins.
Una vegada comprovat que tot funciona correctament, s’ha creat una matriu que
correspongui a la zona seca de color blanc (un valor de 255 a cada columna de
la matriu BGR) i la zona d’espuma i mar endins de color negre (un valor de 0 a
cada columna de la matriu BGR) (figures superiors de la Fig. 3.6). A la figura de
la part superior dreta de la Fig. 3.6 s’observa que la forma de la línia de costa
pel mètode de classificació de colors s’assembla a l’original, tot i que hi ha zones
on es cometen errors, i hi ha soroll (punts negres o punts blancs aïllats).
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Fig. 3.6 Diferència entre la imatge obtinguda per la detecció automàtica de
línia de costa (esquerra) pel mètode de classificació de colors cas Saturation
versus Red/Green, la mateix imatge però una vegada aplicades les correccions
(dreta) i la imatge del frame original (a baix)

Després, es detecten i corregeixen els sorolls mitjançant transformacions
morfològiques, que són operacions senzilles basades en la forma de la imatge.
En aquest cas, les transformacions morfològiques utilitzades són l'erosió i la
dilatació (en aquest mateix ordre). L'eina de l'erosió morfològica s'empra per a
l'eliminació de conjunts massa petits (soroll), mentre que, l'eina de la dilatació,
es fa servir per a omplir forats dins de conjunts o la unió de conjunts que són
pròxims [25].
La imatge resultant de tots els processos és la que es troba a la Fig. 3.6 a la part
superior dreta. Es pot observar que, els petits píxels negres que es ficaven dins
de la zona blanca han desaparegut, igual que el petit pic blanc que es ficava a la
zona negra a la dreta de la figura superior esquerra de la Fig. 3.6.
Per acabar el codi de detecció de línia de costa automàtica pel mètode de
classificació de colors es detecta el canvi de color (de blanc a negre) amb un
algoritme de detecció de gradient. Finalment, la metodologia s’ha aplicat a tots
els frames del vídeo, per les dues confrontacions: Saturation versus Red/Green
i Red/Green versus Blue. En aquest cas s’ha imposat prèviament un límit tant a
la zona seca com a la zona de mar endins. En ser un mètode de detecció global,
els errors en la detecció de línia de costa estaven més dispersos i s’estenien en
tota la imatge.
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Resultats de l’extracció de la línia de costa

En primer lloc, cal comparar els resultats obtinguts amb les dues metodologies (i
amb les dues confrontacions en el cas del mètode de classificació de colors). La
comparació té sentit perquè, s’ha utilitzat el mateix tractament d’imatges i els
mateixos paràmetres de filtre.
A la taula 3.4 es poden observar els errors obtinguts de l’extracció de línia de
costa pel mètode de classificació de colors amb les dues confrontacions per a un
valor de kernel (91,91,91) i els quatre frames escollits. Comparant els resultats
amb els del mètode de gradient pel kernel (91,91,91) (taula 3.3), es veu que els
errors obtinguts pel mètode de classificació de colors acostumen a ser més
grans. L’únic frame en el qual s’ha aconseguit un valor d’error més petit és el
42208 per la confrontació de canals Blue versus Red/Green: pel mètode de
gradient s’ha obtingut un error de 44,6 píxels mentre que pel mètode de
classificació de colors s’ha obtingut un error de 22,8 píxels. En canvi, per a la
resta de casos, tots els valors d’error del mètode de classificació de colors disten
molt dels aconseguits pel mètode de gradient. També es pot veure que, de les
dues confrontacions utilitzades en aquest mètode, Saturation versus Red/Green
dona resultats una mica millors.
Taula 3.4 Valors de RMSE (en píxels) per les dues confrontacions aplicades al
mètode de classificació de colors.
Bilateral Filter (Blue vs Red/Green)
Kernel
Frame (Imatge)
RMSE (píxels)
(91,91,91)
42208
22,8
(91,91,91)
52761
60,9
(91,91,91)
56890
38,5
(91,91,91)
61478
76,2
Bilateral Filter (Saturation vs Red/Green)
Kernel
Frame (Imatge)
RMSE (píxels)
(91,91,91)
42208
72,6
(91,91,91)
52761
54,8
(91,91,91)
56890
34,2
(91,91,91)
61478
8,3
A més, s’han comparat les línies de costa extretes per cada mètode amb la línia
de costa ideal a la Fig. 3.7 i Fig. 3.8. A la Fig. 3.7 s’observa la diferència de línia
de costa detectada pel mètode de gradient (imatges de l’esquerra) amb les de
línies de costa pintades manualment (imatges de la dreta) pels frames tipus
(42208, 52761, 56890 i 51478). Les línies de costa pintades pel mètode de
gradient s’assemblen en molts casos a les ideals, però, a vegades, quan la línia
de costa és a la part més baixa, li costa diferenciar entre la línia de costa i la zona
de sorra mujada, ja que aquesta última és molt gran i els reflexos del sol fan que
la diferenciació sigui més complicada, sobretot en la part dreta de les imatges.
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Fig. 3.7 Imatges de línia de costa automàtica (esquerra) obtingudes,
comparades amb les de línia de costa manual (dreta) pels frames 42208,
52761, 56890 i 61478 respectivament.
Per altra banda, a la Fig. 3.8 trobem les diferències de línia de costa detectada
pels dos casos del mètode de classificació de colors (Blue versus Red/Green i
Saturation versus Red/Green). Tot i que els errors mostrats a la Taula 3.4
suggereixen que les línies de costa del cas Saturation versus Red/Green
contenen errors més petits, les figures mostrades a la part dreta de la Fig. 3.8
suggereixen el contrari. S’observa que les línies de costa extretes pel cas de
Saturation versus Red/Green no segueixen correctament les línies de costa i es
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confonen molt amb la sorra mullada, menys pel frame 61478. Si s’observen les
imatges obtingudes, s’ha trobat que és molt possible que els errors pel cas Blue
versus Red/Green siguin més grans perquè, tot i que la línia de costa detectada
segueix la tendència de la ideal, hi ha molts punts que disten molt d’on haurien
de trobar-se (tot i que això no s’aprecia molt bé a les imatges).

Fig. 3.8 Imatges de la detecció de línia de costa obtinguda automàticament pel
mètode de classificació de colors pels frames 42208, 52761, 56890 i 61478.
Per finalitzar, si es comparen tots els casos d’extracció de línia de costa
s’observa que pels frames 52761, 56890 i 61478 la millor línia de costa ha sigut
l’extreta pel mètode de gradient, mentre que el frame 42208 ha sigut millor
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detectat pel cas de Blue versus Red/Green del mètode de classificació de colors.
Per tant, el millor mètode d’extracció de línia de costa ha sigut el del gradient, tal
com s’ha mostrat als errors de la Taula 3.3 i les imatges de la Fig. 3.7.
Malgrat que el mètode de classificació de colors s’ha provat que en general
funciona pitjor que el del gradient, les línies de costa obtingudes també
s’analitzaran en els capítols següent per poder-ne comparar els resultats.
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CAPÍTOL 4. ANÀLISI DE LA DINÀMICA DE LA LÍNIA DE
COSTA I DE L’ONATGE INCIDENT
4.1 Introducció als EOF i metodologia d’extracció
Des de fa vàries dècades, l’ús dels EOF (“Empirical Orthogonal Function”) s’ha
estès per caracteritzar la dinàmica litoral [18]. Com s’esmenta a la pàgina web
de NCAR (“National Center Atmospheric Research”) [19], en els estudis
climàtics, l'anàlisi EOF s'utilitza sovint per estudiar possibles modes espacials
(és a dir, patrons) de variabilitat i com canvien amb el temps. Com s’explica,
l'anàlisi EOF no es basa en principis físics, sinó que, l’àrea d’estudi es
caracteritza amb modes matemàticament ortogonals (independents) [19]. Els
EOF es troben calculant els valors propis i els vectors propis d'una matriu de
covariància d'anomalia ponderada espacialment. A més, el valor propi dividit
entre la suma de valors propis ens proporciona la importància, o sigui, el
percentatge de variància explicat per cada mode [19].
S’han extret els EOF de les línies de costa obtingudes al Capítol 3 amb els dos
mètodes, el del gradient, i els dos casos de classificació de colors.
Primer, s’ha generat un codi Python que carrega els arxius “.dat”, que contenen
la posició de línia de costa, i s’ha construït la matriu a la qual s’han d’extreure els
EOF. Aquesta conté la posició de la línia de costa de tots els frames del vídeo.
Després, utilitzant un codi Python ja existent i les seves funcions, s’han extret els
resultats de les variàncies, a més dels modes temporals i espacials del senyal.
Aquest codi Pyhton fa un preprocesat de la matriu que se li envia (adapta la
matriu per a treballar més còmodament), per a després utilitzar la funcion
“np.linalg.svd” de la llibreria de “numpy” per a calcular els valors singulars de
descomposició i calcular les variàncies i els seus modes espacials i temporals.

4.2 Resultats i anàlisi dels EOF de la línia de costa
El primer resultat rellevant d’una anàlisi d’EOF és el percentatge de variància
que estan representats pels primers modes obtinguts. En el cas del mètode del
gradient, el primer mode conté la informació del 40% del senyal, mentre que el
segon, tercer i quart mode contenen el 7.2%, 4.3% i 3.7% respectivament. Una
vegada comprovat que el primer mode és el dominant per diferència, s’ha
analitzat la seva distribució espacial i la seva evolució temporal (Fig. 4.1).
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Fig. 4.1 Gràfica de la distribució espacial (esquerra) i temporal (dreta) del
primer EOF de l’evolució de la línia de costa durant tot el vídeo (extreta pel
mètode de gradient).

L’evolució temporal del senyal mostra un període dominant d’uns 13.3 segons,
ja que, la figura de la dreta de la Fig. 4.1 té 9 pics en 120 segons.

Fig. 4.2 Comparació de la distribució espacial del primer EOF amb la posició
de les cúspides usant el frame 52761. Les línies verticals als dos panells
corresponen a la posició de les badies de les cúspides.

A més, al senyal espacial (panell de l’esquerra de la Fig. 4.1), es pot reconèixer
una forma semblant a les cúspides presents a la platja. Com mostra la Fig. 4.2,
les posicions de les badies de les quatre primeres cúspides corresponen als
mínims de la distribució espacial obtinguda del primer EOF. A més, s’observa

32

Caracterització de la hidrodinàmica litoral amb dades de vídeo d'UAV

que aquesta correlació desapareix a la zona de la dreta, on es reflecteix la llum
del sol, pels seus errors associats.

Fig. 4.3 Gràfica de les distribucions espacials (esquerra) i temporals (dreta) del
segon, tercer i quart EOF del senyal de la línia de costa obtinguda per mètode
de gradient.

També és interesant veure les gràfiques de l’evolució temporal i espacial del
senyal pel segon, tercer i quart EOF (Fig. 4.3). S’observa que, la distribució
espacial dels tres EOF mostren les cúspides en les mateixes zones. En aquests
casos, però, a la zona on es reflecteix el sol, el segon EOF sí que detecta una
cúspide mentre que el tercer i quart EOF no. Si ens fixem en el senyal temporal
dels tres EOF, els períodes detectats són semblants, ja que totes mostren 9
màxims.
Finalment, per a obtenir amb més claredat els períodes dominants de l’evolució
temporal del primer EOF (que és el dominant) s’ha aplicat una transformada de
Fourier. Aquesta eina és molt útil per a passar un senyal temporal al domini de
freqüència per a poder obtenir informació sobre els períodes que la caracteritzen.
Per a fer aquesta transformada, s’ha fet servir la “Fast Fourier Transform” (fft),
que és una funció ja existent al mateix Pyhton.
Una vegada realitzat i ajustat el codi Python de la transformada de Fourier, s’obté
la gràfica de la Fig. 4.4. En aquesta gràfica s’observa que el període dominant
del senyal està al voltant dels 13.5 segons, tot i que també surten alguns pics als
10.1, 8.7 i 5.2 segons.
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Fig. 4.4 Gràfica resultant de la transformada de Fourier de l’evolució temporal
del primer EOF de la línia de costa extreta pel mètode de gradient.

Una vegada obtinguts els resultats de la línia de costa pel mètode òptim
d’extracció (mètode de gradient), s’ha aplicat el mateix codi al senyal obtingut
pels altres dos casos del mètode de classificació de colors. De totes maneres,
cal recordar que els errors d’extracció de línia de costa d’aquests altres dos
casos són més grans i, per tant, els resultats extrets són en principi menys
fiables.
Taula 4.1 Valors de la variància dels 4 primers EOF pels diferents mètodes
d’extracció de la línia de costa del Capítol 3.

Variància 1r EOF
Variància 2n EOF
Variància 3r EOF
Variància 4rt EOF

Mètode del
gradient

Mètode de
classificació de
colors (Blue vs
Red/Green)

Mètode de
classificació de
colors (Saturation
vs Red/Green)

40%
7%
4%
4%

21%
8.9%
4.9%
3%

65%
12.7%
7.7%
2.6%

La Taula 4.1 mostra els valors de la variància dels quatre primers EOF calculats
pels diferents mètodes d’extracció de línia de costa. Es pot observar que, com
ha passat amb el mètode de gradient, en el cas del mètode de classificació de
colors amb Saturation versus Red/Green el primer EOF conté un percentatge
d’informació del senyal molt gran (65%) en comparació amb la resta d’EOF. Això
significa que té sentit extreure els EOF, tot i que en el cas del mètode de
classificació de colors amb Blue versus Red/Green els errors en l’extracció de
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línia de costa eren els més grans. En el cas de la confrontació Blue versus
Red/Green, el primer mode només explica un 21% del senyal i, per tant, és molt
menys representatiu.
Les distribucions espacial i temporal del primer EOF del cas de confrontació dels
canals Saturation versus Red/Green (que conté un 65% de la variància) es
mostren a la Fig. 4.5. Com s’observa al senyal temporal, no hi ha els 9 màxims
que es veien al primer EOF del mètode del gradient i ja es pot preveure que la
distinció dels períodes dominants serà menys clara. Mirant la distribució espacial
(Fig. 4.5, panell esquerre), sembla que detecti tres de les cúspides, les ubicades
a prop dels 200, 500 i 700 píxels (veure també la Fig. 4.2).

Fig. 4.5 Gràfica de la distribució espacial (esquerra) i temporal (dreta) del
senyal de línia de costa extreta de la confrontació dels canals Saturation versus
Red/Green pel mètode de classificació de colors.

Per a la transformada de Fourier del senyal temporal, obtenim la gràfica
mostrada a la Fig. 4.6. Els períodes dominants extrets de la transformada de
Fourier del senyal són: 13.5, 10.1, 9 i 6.4 segons. Si comparem aquests resultats
amb els obtinguts al mètode de gradient, veiem que es repeteixen els períodes
de 13.5, 10.1 i un a prop del 9 segons.
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Fig. 4.6 Gràfica de la transformada de Fourier de l’evolució temporal del primer
EOF de la línia de costa extreta de la confrontació dels canals Saturation
versus Red/Green pel mètode de classificació de colors.
Per últim, pel cas de confrontació dels canals Blue versus Red/Green del mètode
de classificació de colors, el primer EOF (21% de la variança) té la distribució
espacial i temporal mostrada a la Fig. 4.7. S’observa que en el senyal temporal,
no es pot distingir visualment un període dominant a causa del soroll que conté
(en comparació, per exemple, amb el cas del mètode del gradient de la Fig. 4.1).
Mirant la distribució espacial (Fig. 4.7, panell esquerre), també es veu que el
senyal conté molt soroll i no es distingeixen les zones on estan les cúspides.

Fig. 4.7 Gràfica de la distribució espacial (esquerra) i temporal (dreta) del
primer EOF del senyal de la línia de costa extreta de la confrontació dels canals
Blue versus Red/Green pel mètode de classificació de colors.
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Al fer la transformada de Fourier del senyal temporal (Fig. 4.8) s’obté que els
períodes dominants són 17.3, 13.5, 9 i 6.3 segons. Comparant amb l’obtingut pel
mètode del gradient, es veu que els períodes de 13.5 i 9 segons es repeteixen.

Fig. 4.8 Gràfica de la transformada de Fourier de l’evolució temporal del primer
EOF de la línia de costa extreta de la confrontació dels canals Blue versus
Red/Green pel mètode de classificació de colors.

4.3 Introducció als DMD i metodologia d’extracció
Els DMD (“Dynamic Mode Decomposition”) és una eina poderosa per extreure
patrons espacials i temporals de sèries temporals multidimensionals, i s’ha
utilitzat amb èxit en una àmplia gamma de camps, com ara la mecànica de fluids,
la robòtica i la neurociència [20]. Donada una sèrie temporal de dades, la DMD
calcula un conjunt de modes, cadascun dels quals s’associa amb una freqüència
d’oscil·lació fixa i una taxa de decadència/creixement [21]. Dos dels principals
reptes que queden en la investigació de DMD són la sensibilitat al soroll i els
problemes relacionats amb el tancament de l'espai Krylov quan es modelen
sistemes no lineals, ja que, els resultats que han obtingut amb la utilització
d’aquest mètode sovint no aconsegueixen recuperar l’espectre i poden tenir una
capacitat predictiva deficient [20].
Per a l’extracció dels DMD en aquest treball, s’ha decidit utilitzar part del
programari disponible del software d’UBathy [8][13]. El software d’UBathy
s’analitza els DMD de la transformada de Hilbert de les imatges de vídeo [8].
Aquesta metodologia consisteix a recuperar patrons d'ona a partir d'una anàlisi
espai - temporal complexa d'imatges de vídeo, és a dir, evitant l'anàlisi del domini
freqüencial, per obtenir posteriorment les batimetries de la zona [8]. Dins del
programari UBathy, les eines que s’han fet servir són les següents: “Generation
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of meshes”, per a generar les malles on s’han d’analitzar els DMD i el “Mode
Descomposition” per a generar l’anàlisi dels DMD.
Primer, s’han preparat els arxius corresponents demanats al seu manual [13], en
el que s’indica que cal generar un fitxer “<anyname>_crxyz.txt” amb la
correspondència entre els píxels dels planviews i el sistema de coordenades en
què volem obtenir la batimetria. Aquest arxiu ha de contenir: pixel-column, pixelrow, x-coordinate, y-coordinate, z-coordinate-free-surface. Com que volem
obtenir la batimetria del mateix sistemes de coordenades dels planviews
generats al capítol 2, només s’ha generat un arxiu en el qual s’ha indicat: xcoordinate = píxel-column; y-coordinate = píxel-row; z-coordinate-free-surface =
0. A més, com a input del software també s’han col·locat els planviews a la
carpeta corresponent i s’ha generat un altre arxiu “xy_boundary.txt” que conté
les condicions de contorn dels planviews.
Després, s’han generat les malles (“meshes”) corresponents per a l’extracció de
la batimetria i modes d’ona (dues malles diferents). Aquest procés s’ha repetit
tant per la zona de mar endins com per la zona seca. Cal remarcar que, com que
els plaviews de la zona seca contenen molta zona de sorra i de mar endins, s’ha
fet que la malla no agafi completament tota la imatge i retalli aquestes dues zones
(Fig. 4.9).

Fig. 4.9 Exemple de malles generades per a l’extracció de les batimetries i
modes d’ona per la zona seca (esquerra) i mar endins (dreta).

Per últim, s’ha generat un altre arxiu anomenat “parameters.json”, en el qual
s’indiquen els valors dels diferents paràmetres mostrats a la Taula 4.2. Els valors
de “g”, “delta_M”, “delta_K”, “delta_Zb” són definits pel manual del software [13],
mentre que la resta de valors s’han triat en funció de la resolució dels planviews
(5 ppm el planviews de costa i 1 ppm els planviews de mar endins) i els resultats
extrets del mètode dels EOF.
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Taula 4.2 Valors donats a cada paràmetre demanat a l’arxiu “parameters.json”
per al cas de la zona seca i mar endins.

g
delta_M
delta_K
delta_Zb
candes_iter
DMD_or_EOF
DMD_rank
time_step
time_windows
min_period
max_period

Zona Seca
9.81
2.50
5.00
5.00
1
DMD
6
1.0
[60.0, 75.0]
4.0
15.0

Zona Mar Endins
9.81
2.50
5.00
5.00
25
DMD
6
1.0
[60.0, 75.0]
4.0
15.0

Com s’observa a la Taula 4.2, els valors de les iteracions s’han posat diferent
del cas de la zona seca i el cas de la zona de mar endins. El motiu d’això és la
resolució dels planviews extrets al Capítol 2, en el cas de la zona seca els
planviews tenen una resolució de 5 ppm mentre que per la zona de mar endins
la resolució és d’1 ppm, i, per tant, el programari d’Ubathy triga massa a analitzar
les imatges de la zona seca. Com que, s’ha decidit analitzar el vídeo en passos
d’un segon (paràmetre “time_step”) en dues finestres temporals (60 i 75 segons),
vol dir que per a cada pas d’anàlisi del vídeo s’analitzen les dues finestres
temporals o subvideos i s’obtindran unes gràfiques que proporcionen informació
de la fase, l’amplitud i el període obtingut, per tant, s’espera obtenir molts
períodes resultants del vídeo.

4.4 Resultats extracció dels DMD
Una vegada generades les malles i l’arxiu dels paràmetres de l’extracció, s’han
extret els modes d’ona per a la zona de costa i mar endins, obtenint unes
gràfiques com les mostrades a la Fig. 4.10, en les quals s’observa la informació
obtinguda de les fases i amplituds del senyal en la zona de costa i mar endins
per un període de 12.02 segons.
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Fig. 4.10 Gràfiques dels modes d’ona de la zona de costa (esquerra) i mar
endins (dreta) on es pot veure la informació de les fases i amplitud del senyal
per un mateix període de 12.02

Els períodes resultants obtinguts de l’extracció dels DMD per la zona de mar
endins s’han mostrat a la Fig. 4.11, on es veu que apareixen 3 zones
d’acumulacions de repeticions de períodes, sent la primera la ubicada als 4.4
segons, la segona als 6.4 segons i l’última al voltant dels 13.1 segons.

Fig. 4.11 Gràfica dels períodes extrets per UBathy per la zona de mar endins

En canvi, els resultats obtinguts per a la zona de línia de costa de la Fig. 4.12
són diferents. En aquest cas es mostren dues zones interessants on s’acumulen
les repeticions de períodes. La primera zona on s’acumulen més períodes és
l’interval dels 5.6 als 6 segons, on veiem que hi ha dos pics que destaquen sobre
la resta de la gràfica per tenir 8 i 9 repeticions respectivament en aquests rang
de valors. La segona zona interessant és l’interval entre els 13.6 i els 14.2
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segons, aquesta zona engloba 3 dels pics més alts d’acumulacions de
repeticions, obtenint acumulacions de 10, 10 i 8 repeticions dins d’aquest interval.

Fig. 4.12 Gràfica dels períodes extrets per UBathy per la zona de línia de costa

Cal comentar que, s’ha comprovat que els resultats varien en funció del domini
de la zona d’estudi seleccionada. Per exemple, la Fig. 4.13 mostra els resultats
de l’extracció de DMD de la mateixa zona d’estudi, però lleugerament ampliada
que la que correspon als resultats de la Fig. 4.11. S’observa que la zona de 4.6
segons on anteriorment s’havia detectat un pic molt gran de períodes repetits no
apareix en la nova gràfica. Això és per què quan s’ha seleccionat la zona d’estudi
s’ha definit també quin rang de períodes és detectaran. Zones d’estudi amb
dominis petits permeten detectar longituds d’ona més curtes, mentre que zones
d’estudi amb dominis grans detectaran millor els períodes més grans, deixant
fora els més petits.
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Fig. 4.13 Gràfica dels períodes extrets per UBathy per la zona de mar endins
per una zona d’estudi més gran

4.5 Discussió i comparació de resultats
En aquest punt es compararan els resultats obtinguts pels mètodes d’anàlisi
mitjançant els EOF i els DMD en la línia de costa i els DMD obtinguts en la zona
de mar endins amb les dades obtingudes d’una boia a prop de la zona d’estudi
el mateix dia.
Els resultats obtinguts de l’estudi del primer EOF a la zona de línia de costa pel
mètode de gradient han sigut 4 pics, ubicats a la zona dels 13.5, 10, 8.7 i 5.2
segons. Mentre que pel cas d’estudi de la mateixa zona, però amb DMD s’han
obtingut zones amb pics màxims de repeticions de períodes a les zones dels 5.6
als 6 i dels 13.6 als 14.2 segons. Per tant, podem dir que períodes de 13.5 segons
i 5.5 segons són els resultats més robustos.
Per altra banda, si observem els resultats obtinguts de l’extracció de DMD de la
zona de mar endins, hem obtingut 3 zones amb pics màxims de repeticions de
períodes, ubicats als 4.4 segons, 6.4 segons i l’última a l’interval dels 13 als 13.2
segons. Si comparem aquests resultats amb les gràfiques proporcionades per la
web de “Puertos del Estado” [22] de la Fig. 4.14, observem que el mateix dia
quan es van gravar les imatges amb l’UAV, la boia va detectar molts canvis en
el període de les onades. Si ara ens fixem en l’hora a la qual es va gravar el
vídeo, o sigui, a les 9:40 hores (~10 hores), la boia va detectar un període mitjà
de 3.77 segons, el que es tradueix en un període pic de 5 segons. Aquests
resultats concorden amb període més petit detectat per l’extracció de DMD de la
zona de mar endins.
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Fig. 4.14 Gràfica dels períodes mitjos obtinguts per una boia a prop de la zona
d’estudi des del dia 7/11/2019 fins al 8/11/2019

Finalment, s’ha fet una petita comprovació manual per garantir que els resultats
obtinguts tenen sentit. S’ha calculat el número de vegades que les ones a la línia
de costa arriben al seu punt màxim (10 vegades) i quin és el frame on es troba
l’última vegada que això passa (frame 115615). Per la zona de mar endins es fa
una cosa semblant, es conten el nombre d’ones (9 vegades) que passen per un
punt seleccionat qualsevol i es mira quin és el frame al qual passa l’última ona
(frame 113780). Amb aquests valors, podem calcular el període de totes dues
zones, sent d’un valor de 11.5 segons per la zona de línia de costa i de 12.6
segons per la zona de mar endins. Aquestes últimes comparacions de resultats
quadren amb períodes grans obtinguts anteriorment per les dues zones.
Una interpretació dels resultats obtinguts podria ser la següent. Com passa
sovint als oceans, el dia del vol de l’UAV hi havia un onatge que estava format
per diferents freqüències (això és coherent amb la variabilitat detectada per la
boia). Per tant és raonable que haguem obtingut diferents períodes a l’onatge de
mar endins. Els períodes dominants eren petits (de 4.5 i 6.5 segons) però hi havia
senyals d’onades de més baixa freqüència (sobretot amb període d’uns 13.5
segons). Quan les onades trenquen i finalment arriben a la zona de swash, les
freqüències dominants poden canviar degut, per exemple, a interaccions no
lineals ona-ona. En concret, en aquest cas els resultats indiquen que el període
dominant passa a estar al voltant dels 13.5 segons, tot i que també es detecten
períodes més petits (d’uns 5.5 segons).
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS
La tecnologia de les imatges de vídeo és una eina que en l'actualitat té moltes
aplicacions diferents i que està continu en desenvolupament. Les càmeres de
vídeo fixes, els UAV i, fins i tot, els satèl·lits, són les eines de vídeo monitoratge
més utilitzades per la seva capacitat. Aplicant un postprocessat a les imatges
obtingudes amb aquestes eines es pot obtenir informació útil per monitoritzar les
zones gravades. Les imatges obtingudes ajuden al control i al seguiment de
zones boscoses, marines i fins i tot poblades, a més de ser utilitzades per al
control de persones per a la seguretat dels diferents establiments públics, i en,
la branca aeronàutica, per a control de fluxos de passatgers i avions, detecció
d'aeronaus en plataforma o bé per la detecció de paquets sospitosos.
Aquest treball té com a objectiu explorar el potencial dels vídeos capturats amb
UAV per a la caracterització de la dinàmica de la línia de costa a escales
temporals de segons a minuts. Per això, s’ha utilitzat un vídeo de 2 min gravat
per un UAV a la “Playa de la Victoria” a Cadis, en un dia en què hi havia cúspides
de platja.
En aquest treball s’ha generat un codi que detecta la línia de costa de manera
automàtica per dos mètodes, el del gradient i el de classificació de colors, pels
diferents canals. Aquest codi utilitza imatges prèviament extretes i estabilitzades
d’un vídeo gravat per un UAV (utilitzant l’UClick i l’UDrone). Utilitzant el mateix
tractament d’imatges per tots dos mètodes, s’ha obtingut que, per al canal òptim
del mètode de gradient (Red/Green), l’error promig és de 0.4 a 9.7 metres,
mentre que per la confrontació de canals òptima del mètode de classificació de
colors (Saturation versus Red/Green) l’error promig és de 1.7 a 14.5 metres. Per
tant, el primer mètode és el que millor resultat de línia de costa proporciona.
Després s'ha demostrat que una anàlisi d'EOF permet caracteritzar bé la
dinàmica de les línies de costa. Per fer això, s'ha utilitzat un codi ja establert amb
el qual, introduint una matriu que conté la posició de línia de costa al llarg de tots
els frames, et permet trobar els percentatges de variàncies dels diferents modes.
En el cas del mètode òptim (mètode de gradient), el primer EOF conté la
informació del 40% del senyal. També, s'han trobat les distribucions espacials,
que capturen les posicions de les cúspides, i temporals, que permet caracteritzar
els períodes dominants del primer EOF. A més, aplicant una "Fast Fourier
Transform" a la distribució temporal, s'ha obtingut que els períodes dominants
són als 13.5, 10.1 i 8.7 segons.
També s'ha demostrat que una anàlisi de DMD permet obtenir una bona
caracterització de la dinàmica tant de la costa com de mar profund, encara que
en comparació amb el mètode d'EOF, els resultats són menys fiables per la seva
sensibilitat al soroll i els problemes relacionats amb el tancament de l'espai
Krylov. Per a fer aquesta anàlisi s'ha utilitzat part del software UBathy, on
generant els arxius corresponents demanats pel seu manual s'han obtingut els
valors de períodes dominants per la zona de costa i mar endins. En el cas de la
zona de mar endins, s'han obtingut que els períodes dominants estan al voltant
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dels 4.4, 6.4 i 13.1 segons, mentre que pel cas de la costa els períodes dominants
estan en els intervals dels 5.6 al 6 segons i dels 13.6 als 14.2 segons.
Per acabar, s’han comparat els períodes dominants trobats. Per la zona de la
costa, els períodes trobats per les extraccions de EOF i DMD coincideixen al
rang dels 13.6 segons. Els resultats obtinguts pels DMD a la zona de mar endins
també han sigut comparats amb la pàgina web “Puertos del Estado”, la qual a
proporcionat un valor de període pic de 5 segons, comparables amb els 4.4
segons proporcionats pels DMD.
En aquest treball s'ha demostrat la viabilitat d'utilitzar vídeos d’UAV per detectar
els períodes d'oscil·lació de la zona de "swash" a escales més petites de 20
segons. A més, sembla molt possible que es puguin detectar oscil·lacions de
períodes més grans.
Com a treball futur, seria interessant analitzar un vídeo més llarg (15 min) per
mirar de detectar ones d'infragravetat. Aquestes ones poden aparèixer si hi ha
punts cuspidals, però tenen períodes de minuts i, per tant, no ha sigut possible
detectar-les amb el vídeo de 2 minuts utilitzat.
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ANNEXOS

TÍTOL DEL TFG: Caracterització de la hidrodinàmica litoral amb dades de
vídeo d'UAV
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ANNEX 1

Codi generat per la comprovació de les desviacions de les imatges calibrades al
Capítol 2.

import
import
import
import

os
sys
cv2
numpy as np

fnsImages = sorted([item for item in
os.listdir(r'D:\Uni\TFG\Python\UDrone-master\data\frames') if '.' in
item and item[item.rfind('.')+1:] in ['jpeg', 'JPEG', 'jpg', 'JPG',
'png', 'PNG']])
# A fnsImages s'ha de ficar la carpeta corresponent on s'han guardat
els planviews
times = []
deviation = []
i = 0
while i < len(fnsImages):
ini = 27 # posició inicial
fin = 39 # posició final
times.append(fnsImages[i][ini:fin])
if i >= 1:
deviation.append(int(times[i])-int(times[i-1]))
i = i + 1
print('La desviació màxima que ens trobem entre frames és de ' +
str(max(deviation)) + ' mil·lisegons, la mínima de ' +
str(min(deviation)) + ' mil·lisegons, mentre que la desviació mitja és
de ' + str(sum(deviation)/len(deviation)) + ' mil·lisegons')

ANNEX 2

Codi per a la detecció de línia de costa pel mètode de gradient. Inclou el codi de
generació del RMSE, només aplicable als frames amb un arxiu .dat amb la línia
de costa feta a manualment.
import
import
import
import
import
import

os
sys
cv2
numpy as np
pandas as pd
matplotlib.pyplot as plt

fnsImages = sorted([item for item in
os.listdir(r'D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/Frames/')
if '.' in item and item[item.rfind('.')+1:] in ['jpeg', 'JPEG', 'jpg',
'JPG', 'png', 'PNG']])
w = 0
while w < 1: #len(fnsImages)
filename = fnsImages[w]
# filename = fnsImages[124]
print(filename)
# Límits establerts per a la zona d'estudi(àrea on es pot trobar
la línia de costa)
limite_mar = 431 # fila (tot)
limite_tierra = 83 # fila
limite_sol = 775 # columna (tot)
# Carrega de les imatges
img_BGR = cv2.imread(r'D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/Frames/' + filename, cv2.IMREAD_COLOR) #cv2.IMREAD_COLOR:
Especifica carregar una imatge en color. Es descuidarà qualsevol
transparència de la imatge.
img_HSV = cv2.cvtColor(img_BGR,cv2.COLOR_BGR2HSV)
# Filtre aplicat a les imatges
img_BGR_smooth =
cv2.bilateralFilter(img_BGR,91,91,91,cv2.BORDER_DEFAULT) # 91,91,91
cas òptim
img_HSV_smooth = cv2.cvtColor(img_BGR_smooth,cv2.COLOR_BGR2HSV)
# Matrius pels diferents canals
red =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:])))
blue =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:])))
green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:])))
red_over_green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:])))
hue =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:])))
saturation =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:])))
value =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:])))
# Codi per emplenar les matrius dels diferents canals
i = 0
j = 0

while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
blue[i,j] = img_BGR_smooth[i,j][0:1]
green[i,j] = img_BGR_smooth[i,j][1:2]
red[i,j] = img_BGR_smooth[i,j][2:3]
red_over_green[i, j] = img_BGR_smooth[i, j][2:3] /
img_BGR_smooth[i, j][1:2]
j = j + 1
i = i + 1
y = 0
z = 0
while y < len(img_HSV_smooth[:,0]):
z = 0
while z < len(img_HSV_smooth[0,:]):
hue[y,z] = img_HSV_smooth[y,z][0:1]
saturation[y,z] = img_HSV_smooth[y,z][1:2]
value[y,z] = img_HSV_smooth[y,z][2:3]
z = z + 1
y = y + 1
# Codi per generar els valors del canal RED_OVER_GREEN i reescalar
els valors a 0-255
a = []
i = 0
b = 0
c = 0
e = 0
z = 0
maximos = []
minimos = []
while i < len(red_over_green[0,:]):
a = red_over_green[:, i].copy()
a.sort()
c = int(len(a)*0.9) - 1 #posició del número 90% més gran
b = int(len(a)*0.1) + 1 #posició del número 10% més petit
while z < len(red_over_green[:,0]):
if red_over_green[z,i] > a[c]:
red_over_green[z,i] = a[c]
if red_over_green[z,i] < a[b]:
red_over_green[z,i] = a[b]
z = z + 1
maximos.append(max(red_over_green[:,i]))
minimos.append(min(red_over_green[:,i]))
i = i + 1
i = 0
j = 0
while i < len(red_over_green[0, :]):
red_over_green[:, i] = np.multiply(red_over_green[:, i] min(minimos), 255/(max(maximos)-min(minimos)))
i = i + 1
# Apliquem la zona d'estudi
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):

if i < limite_tierra or i > limite_mar or j > limite_sol:
blue[i, j] = np.nan
green[i, j] = np.nan
red[i, j] = np.nan
red_over_green[i, j] = np.nan
hue[i, j] = np.nan
saturation[i, j] = np.nan
value[i, j] = np.nan
j = j + 1
i = i + 1
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
if i < limite_tierra or i > limite_mar or j > limite_sol:
blue[i, j] = np.nan
green[i, j] = np.nan
red[i, j] = np.nan
red_over_green[i, j] = np.nan
hue[i, j] = np.nan
saturation[i, j] = np.nan
value[i, j] = np.nan
j = j + 1
i = i + 1
# Per a fer un plot dels valors d'una columna de la imatge:
# fig1, ax = plt.subplots()
# ax.plot(red[:,20])
# Imatges pels 7 canals creats
blue_image = img_BGR_smooth.copy()
# Es posen els valors de Red and Green com els valors de Blue
blue_image[:, :, 1] = blue_image[:, :, 0]
blue_image[:, :, 2] = blue_image[:, :, 0]
green_image = img_BGR_smooth.copy()
# Es posen els valors de Red and Blue com els valors de Green
green_image[:, :, 0] = green_image[:, :, 1]
green_image[:, :, 2] = green_image[:, :, 1]
red_image = img_BGR_smooth.copy()
# Es posen els valors de Blue and Green com els valors de Red
red_image[:, :, 0] = red_image[:, :, 2]
red_image[:, :, 1] = red_image[:, :, 2]
red_over_green_image = img_BGR_smooth.copy()
# Es posen els valors Blue els valors de Red/Green
red_over_green_image[:, :, 0] = red_over_green
red_over_green_image[:, :, 1] = red_over_green
red_over_green_image[:, :, 2] = red_over_green
# En tots el canals s'han de posar els valors de HUE per a que la
imatge surti en Blanc i Negre
hue_image = img_HSV_smooth.copy()
# Es posen els valors Saturation and Value com els valors de Hue
hue_image[:, :, 1] = hue_image[:, :, 0]
hue_image[:, :, 2] = hue_image[:, :, 0]
saturation_image = img_HSV_smooth.copy()

# Es posen els valors Hue and Value com els valors de Saturation
saturation_image[:, :, 0] = saturation_image[:, :, 1]
saturation_image[:, :, 2] = saturation_image[:, :, 1]
value_image = img_HSV_smooth.copy()
# Es posen els valors Saturation and Hue com els valors de Value
value_image[:, :, 0] = value_image[:, :, 2]
value_image[:, :, 1] = value_image[:, :, 2]
# Codi per guardar les imatges en blanc i negre de tots els
canals:
## BGR - BLUE
# cv2.imshow('B-BGR', blue_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_B_BGR_v2.png',blue_image)
#
# # BGR - GREEN
# cv2.imshow('G-BGR', green_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_G_BGR_v2.png',green_image)
#
# # BGR - RED
# cv2.imshow('R-BGR', red_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_R_BGR_v2.png',red_image)
#
# # BGR - RED OVER GREEN
# cv2.imshow('R/G-BGR', red_over_green_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_R-G_BGR_v2.png',red_over_green_image)
#
# # HSV - HUE
# cv2.imshow('H-HSV', hue_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_H_HSV_v2.png',hue_image)
#
# # HSV - SATURATION
# cv2.imshow('S-HSV', saturation_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_S_HSV_v2.png',saturation_image)
#
# # HSV - VALUE
# cv2.imshow('V-HSV', value_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename + '/' + filename + '_V_HSV_v2.png',value_image)
# cv2.waitKey(0)
# PEQUEÑO PROGRAMA DE SMOOTH
# new_red =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
# new_blue =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
# new_green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
# new_red_over_green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
#
# new_hue =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
# new_saturation =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))

# new_value =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
#
# i = 0
# j = 0
# while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
#
j = 0
#
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
#
if i == 0 or i == (len(img_BGR_smooth[:,0])-1) or j == 0
or j == (len(img_BGR_smooth[0,:])-1):
#
new_blue[i, j] = blue[i, j]
#
new_green[i, j] = green[i, j]
#
new_red[i, j] = red[i, j]
#
new_red_over_green[i, j] = red_over_green[i, j]
#
else:
#
new_blue[i, j] = (blue[i - 1, j] + blue[i + 1, j] +
blue[i, j + 1] + blue[i, j - 1] + blue[i,j]) / 5
#
new_green[i, j] = (green[i - 1, j] + green[i + 1, j]
+ green[i, j + 1] + green[i, j - 1] + green[i,j]) / 5
#
new_red[i, j] = (red[i - 1, j] + red[i + 1, j] +
red[i, j + 1] + red[i, j - 1] + red[i,j]) / 5
#
new_red_over_green[i, j] = (red_over_green[i - 1, j]
+ red_over_green[i + 1, j] + red_over_green[i, j + 1] +
#
red_over_green[i, j - 1]
+ red_over_green[i,j]) / 5
#
j = j + 1
#
i = i + 1
#
# fig2, ax = plt.subplots()
# ax.plot(new_red[:,20])
# plt.show()
# Calculem el gradient de tots els píxels respecte el següent tant
en la direcció X con la Y
gradient_green_Y =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_green_X =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_red_over_green_Y =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_red_over_green_X =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_red_over_green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_red_Y =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_red_X =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_red =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_blue_Y =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_blue_X =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_blue =

np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_saturation_Y =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_saturation_X =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_saturation =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_value_Y =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_value_X =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_value =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_hue_Y =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_hue_X =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
gradient_hue =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
if i == (len(img_BGR_smooth[:,0])-1):
gradient_green_Y[i, j] = np.nan
gradient_red_over_green_Y[i, j] = np.nan
gradient_red_Y[i, j] = np.nan
gradient_blue_Y[i, j] = np.nan
else:
gradient_green_Y[i, j] = green[i + 1, j] - green[i, j]
gradient_red_over_green_Y[i, j] = red_over_green[i +
1, j] - red_over_green[i, j]
gradient_red_Y[i, j] = red[i + 1, j] - red[i, j]
gradient_blue_Y[i, j] = blue[i + 1, j] - blue[i, j]
j = j + 1
i = i + 1
i = 0
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
i = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
if j == (len(img_BGR_smooth[0,:])-1):
gradient_green_X[i, j] = np.nan
gradient_red_over_green_X[i, j] =
gradient_red_X[i, j] = np.nan
gradient_blue_X[i, j] = np.nan
else:
gradient_green_X[i, j] = green[i,
gradient_red_over_green_X[i, j] =
+ 1] - red_over_green[i, j]
gradient_red_X[i, j] = red[i, j +
gradient_blue_X[i, j] = blue[i, j
i = i + 1
j = j + 1

np.nan

j + 1] - green[i, j]
red_over_green[i, j
1] - red[i, j]
+ 1] - blue[i, j]

i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
gradient_green[i, j] = np.sqrt(gradient_green_X[i, j] ** 2
+ gradient_green_Y[i, j] ** 2)
gradient_red_over_green[i, j] =
np.sqrt(gradient_red_over_green_X[i, j] ** 2 +
gradient_red_over_green_Y[i, j] ** 2)
gradient_red[i, j] = np.sqrt(gradient_red_X[i, j] ** 2 +
gradient_red_Y[i, j] ** 2)
gradient_blue[i, j] = np.sqrt(gradient_blue_X[i, j] ** 2 +
gradient_blue_Y[i, j] ** 2)
j = j + 1
i = i + 1
i = 0
j = 0
while i < len(img_HSV_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_HSV_smooth[0,:]):
if i == (len(img_HSV_smooth[:,0])-1):
gradient_saturation_Y[i, j] = np.nan
gradient_hue_Y[i, j] = np.nan
gradient_value_Y[i, j] = np.nan
else:
gradient_saturation_Y[i, j] = saturation[i + 1, j] saturation[i, j]
gradient_hue_Y[i, j] = hue[i + 1, j] - hue[i, j]
gradient_value_Y[i, j] = value[i + 1, j] - value[i, j]
j = j + 1
i = i + 1
i = 0
j = 0
while j < len(img_HSV_smooth[0,:]):
i = 0
while i < len(img_HSV_smooth[:,0]):
if j == (len(img_HSV_smooth[0,:])-1):
gradient_saturation_Y[i, j] = np.nan
gradient_hue_Y[i, j] = np.nan
gradient_value_Y[i, j] = np.nan
else:
gradient_saturation_Y[i, j] = saturation[i, j + 1] saturation[i, j]
gradient_hue_Y[i, j] = hue[i, j + 1] - hue[i, j]
gradient_value_Y[i, j] = value[i, j + 1] - value[i, j]
i = i + 1
j = j + 1
i = 0
j = 0
while i < len(img_HSV_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_HSV_smooth[0,:]):
gradient_saturation[i, j] =
np.sqrt(gradient_saturation_X[i, j] ** 2 + gradient_saturation_Y[i, j]
** 2)
gradient_hue[i, j] = np.sqrt(gradient_hue_X[i, j] ** 2 +

gradient_hue_Y[i, j] ** 2)
gradient_value[i, j] = np.sqrt(gradient_value_X[i, j] ** 2
+ gradient_value_Y[i, j] ** 2)
j = j + 1
i = i + 1
# Pintem la línia de costa en la imatge original
location_gradients_green = []
column_position_green = []
location_gradients_blue = []
column_position_blue = []
location_gradients_red = []
column_position_red = []
location_gradients_rog = []
column_position_rog = []
location_gradients_saturation = []
column_position_saturation = []
location_gradients_value = []
column_position_value = []
gradient_image_green = img_BGR.copy()
gradient_image_red = img_BGR.copy()
gradient_image_blue = img_BGR.copy()
gradient_image_rog = img_BGR.copy()
gradient_image_saturation = img_BGR.copy()
gradient_image_value = img_BGR.copy()
i = 0
while i < len(gradient_image_green[0, :])-1:
location_gradients_green.append(np.where(gradient_green[:, i]
== max(gradient_green[(limite_tierra+1):, i]))[0][0]) #S'agafa el
primer màxim que ens trobem
column_position_green.append(i)
location_gradients_blue.append(np.where(gradient_blue[:, i] ==
max(gradient_blue[(limite_tierra+1):, i]))[0][0])
column_position_blue.append(i)
location_gradients_red.append(np.where(gradient_red[:, i] ==
max(gradient_red[(limite_tierra+1):, i]))[0][0])
column_position_red.append(i)
location_gradients_rog.append(np.where(gradient_red_over_green[:, i]
== max(gradient_red_over_green[(limite_tierra+1):, i]))[0][0])
column_position_rog.append(i)
location_gradients_saturation.append(np.where(gradient_saturation[:,
i] == max(gradient_saturation[(limite_tierra+1):, i]))[0][0])
column_position_saturation.append(i)
location_gradients_value.append(np.where(gradient_value[:, i]
== max(gradient_value[(limite_tierra+1):, i]))[0][0])
column_position_value.append(i)
gradient_image_green[location_gradients_green[i],
column_position_green[i], 0] = 0
gradient_image_green[location_gradients_green[i],
column_position_green[i], 1] = 0
gradient_image_green[location_gradients_green[i],
column_position_green[i], 2] = 0
gradient_image_red[location_gradients_red[i],
column_position_red[i], 0] = 0
gradient_image_red[location_gradients_red[i],
column_position_red[i], 1] = 0
gradient_image_red[location_gradients_red[i],

column_position_red[i], 2] = 0
gradient_image_blue[location_gradients_blue[i],
column_position_blue[i], 0] = 0
gradient_image_blue[location_gradients_blue[i],
column_position_blue[i], 1] = 0
gradient_image_blue[location_gradients_blue[i],
column_position_blue[i], 2] = 0
gradient_image_rog[location_gradients_rog[i],
column_position_rog[i], 0] = 0
gradient_image_rog[location_gradients_rog[i],
column_position_rog[i], 1] = 0
gradient_image_rog[location_gradients_rog[i],
column_position_rog[i], 2] = 0
gradient_image_saturation[location_gradients_saturation[i],
column_position_saturation[i], 0] = 0
gradient_image_saturation[location_gradients_saturation[i],
column_position_saturation[i], 1] = 0
gradient_image_saturation[location_gradients_saturation[i],
column_position_saturation[i], 2] = 0
gradient_image_value[location_gradients_value[i],
column_position_value[i], 0] = 0
gradient_image_value[location_gradients_value[i],
column_position_value[i], 1] = 0
gradient_image_value[location_gradients_value[i],
column_position_value[i], 2] = 0
i = i + 1
# Codi per guardar les imatges amb la línia de costa remarcada:
# cv2.imshow('Green Channel', gradient_image_green)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename +
'shoreline_detection_green.png',gradient_image_green)
# cv2.imshow('Red Channel', gradient_image_red)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename +
'shoreline_detection_red.png',gradient_image_red)
# cv2.imshow('Blue Channel', gradient_image_blue)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename +
'shoreline_detection_blue.png',gradient_image_blue)
# cv2.imshow('Red Over Green Channel', gradient_image_rog)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/Frames_SHO/' + filename +
'_SHO_REDOVERGREEN.png',gradient_image_rog)
# cv2.imshow('Saturation Channel', gradient_image_saturation)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename +
'shoreline_detection_saturation.png',gradient_image_saturation)
# cv2.imshow('Value Channel', gradient_image_value)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename +
'shoreline_detection_value.png',gradient_image_value)
# cv2.waitKey(0)
#Codi per generar un archiu .dat que conte la posició de línia de
costa i el número de fila corresponent:
# file = open('D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/Frames_SHO/' + filename + 'SHO.dat', 'w')
# i = 0
# while i < len(location_gradients_rog):

#
file.write(str(column_position_rog[i]) + ' ' +
str(location_gradients_rog[i]) + ' \n')
#
i = i + 1
# file.close()
w = w + 1
#
# Codi per calcular el ROOT MEAN SQUARE ERROR, nomes pels frames que
tinguin un archiu .dat amb la línia de costa feta a mà:
# filename1 = 'DCA120191107094000000vid01_000000056890plw' #posar el
nom del planviews a calcular el RMSE
# with open('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename1 + 'SHO_MANUAL.txt', "r") as tf: #abrimos
el fichero de linea de costa manal para compararlo con el que detecta
el programa
#
lineas = tf.readlines()
#
# shoreline = []
# column_position = []
#
# i = 0
# while i < len(lineas):
#
column_position.append(int(lineas[i].split(' ')[0]))
#
shoreline.append(int(lineas[i].split(' ')[1]))
#
i = i + 1
#
# difference_red = []
# difference_green = []
# difference_blue = []
# difference_rog = []
# difference_sat = []
# difference_value = []
#
# i = 0
# j = 0
# while i < len(location_gradients_rog):
#
if column_position_rog[i] == column_position[j]:
#
difference_rog.append((shoreline[i]location_gradients_rog[i])**2)
#
difference_green.append((shoreline[i] location_gradients_green[i]) ** 2)
#
difference_blue.append((shoreline[i] location_gradients_blue[i]) ** 2)
#
difference_red.append((shoreline[i] location_gradients_red[i]) ** 2)
#
difference_sat.append((shoreline[i] location_gradients_saturation[i]) ** 2)
#
difference_value.append((shoreline[i] location_gradients_value[i]) ** 2)
#
i = i + 1
#
j = j + 1
#
else:
#
j = j + 1
#
#
# sum_of_difference_rog = np.sum(difference_rog)
# sum_of_difference_green = np.sum(difference_green)
# sum_of_difference_blue = np.sum(difference_blue)
# sum_of_difference_red = np.sum(difference_red)

# sum_of_difference_sat = np.sum(difference_sat)
# sum_of_difference_value = np.sum(difference_value)
#
# root_mean_square_error_rog =
np.sqrt(sum_of_difference_rog/len(column_position_rog))
# root_mean_square_error_green =
np.sqrt(sum_of_difference_green/len(column_position_rog))
# root_mean_square_error_blue =
np.sqrt(sum_of_difference_blue/len(column_position_rog))
# root_mean_square_error_red =
np.sqrt(sum_of_difference_red/len(column_position_rog))
# root_mean_square_error_sat =
np.sqrt(sum_of_difference_sat/len(column_position_rog))
# root_mean_square_error_value =
np.sqrt(sum_of_difference_value/len(column_position_rog))
#
# print("El error en rog es: "+ str(root_mean_square_error_rog))
# print("El error en green es: "+ str(root_mean_square_error_green))
# print("El error en blue es: "+ str(root_mean_square_error_blue))
# print("El error en red es: "+ str(root_mean_square_error_red))
# print("El error en sat es: "+ str(root_mean_square_error_sat))
# print("El error en value es: "+ str(root_mean_square_error_value))

ANNEX 3

Codi per a la detecció de línia de costa pel mètode de classificació de colors.
Inclou el codi de generació del RMSE, només aplicable als frames amb un arxiu
.dat amb la línia de costa feta a manualment.
import os
import sys
import cv2
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colors
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
from sklearn.neighbors import NearestCentroid
# np.set_printoptions(threshold=sys.maxsize)
fnsImages = sorted([item for item in
os.listdir(r'D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/Frames/')
if '.' in item and item[item.rfind('.')+1:] in ['jpeg', 'JPEG', 'jpg',
'JPG', 'png', 'PNG']])
w = 0
while w < len(fnsImages):
filename = fnsImages[w]
print(filename)
# fnsImages[w]
# Límits establerts per a la zona d'estudi(àrea on es pot trobar
la línia de costa)
limite_mar = 325 # fila 325
limite_tierra = 83 # fila 83
limite_sol = 775 # columna 658
# Carrega de les imatges
img_BGR = cv2.imread(r'D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/Frames/' + filename ,cv2.IMREAD_COLOR) #cv2.IMREAD_COLOR: It
specifies to load a color image. Any transparency of image will be
neglected. It is the default flag.
# Filtre aplicat a les imatges
img_BGR_smooth =
cv2.bilateralFilter(img_BGR,91,91,91,cv2.BORDER_DEFAULT)
img_HSV_smooth = cv2.cvtColor(img_BGR_smooth,cv2.COLOR_BGR2HSV)
# Matrius pels diferents canals
red =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
blue =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
red_over_green =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
hue =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
saturation =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))
value =
np.empty((len(img_HSV_smooth[:,0]),len(img_HSV_smooth[0,:]),))

# Codi per emplenar les matrius amb les corresponents dades
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
blue[i,j] = img_BGR_smooth[i,j][0:1]
green[i,j] = img_BGR_smooth[i,j][1:2]
red[i,j] = img_BGR_smooth[i,j][2:3]
red_over_green[i, j] = img_BGR_smooth[i, j][2:3] /
img_BGR_smooth[i, j][1:2]
j = j + 1
i = i + 1
y = 0
z = 0
while y < len(img_HSV_smooth[:,0]):
z = 0
while z < len(img_HSV_smooth[0,:]):
hue[y,z] = img_HSV_smooth[y,z][0:1]
saturation[y,z] = img_HSV_smooth[y,z][1:2]
value[y,z] = img_HSV_smooth[y,z][2:3]
z = z + 1
y = y + 1
# Codi per generar els valors del canal RED_OVER_GREEN i reescalar
els valors a 0-255
a = []
i = 0
b = 0
c = 0
e = 0
z = 0
maximos = []
minimos = []
while i < len(red_over_green[0,:]):
a = red_over_green[:, i].copy()
a.sort()
c = int(len(a)*0.9) - 1 #posició del número 90% més gran
b = int(len(a)*0.1) + 1 #posició del número 90% més petit
while z < len(red_over_green[:,0]):
if red_over_green[z,i] > a[c]:
red_over_green[z,i] = a[c]
if red_over_green[z,i] < a[b]:
red_over_green[z,i] = a[b]
z = z + 1
maximos.append(max(red_over_green[:,i]))
minimos.append(min(red_over_green[:,i]))
i = i + 1
i = 0
j = 0
while i < len(red_over_green[0, :]):
red_over_green[:, i] = np.multiply(red_over_green[:, i] min(minimos), 255/(max(maximos)-min(minimos)))
i = i + 1
#Conversió de les matrius en arrays
blue_array = []

red_array = []
green_array = []
red_over_green_array = []
hue_array = []
saturation_array = []
value_array = []
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
blue_array.append(blue[i,j])
green_array.append(green[i, j])
red_array.append(red[i, j])
red_over_green_array.append(red_over_green[i, j])
saturation_array.append(saturation[i, j])
hue_array.append(hue[i, j])
value_array.append(value[i, j])
j = j + 1
i = i + 1
blue_array2 = [item for item in blue_array if not(pd.isnull(item))
== True] #borramos los nan
green_array2 = [item for item in green_array if
not(pd.isnull(item)) == True]
red_array2 = [item for item in red_array if not(pd.isnull(item))
== True]
red_over_green_array2 = [item for item in red_over_green_array if
not(pd.isnull(item)) == True]
saturation_array2 = [item for item in saturation_array if
not(pd.isnull(item)) == True]
hue_array2 = [item for item in hue_array if not(pd.isnull(item))
== True]
value_array2 = [item for item in value_array if
not(pd.isnull(item)) == True]
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Gràfiques Scatter per les diferents comparacions
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(saturation, red_over_green, s = 3) #(x,y)
plt.xlabel("Saturation")
plt.ylabel("Red Over Green")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Sat vs Rog.png")
fig1, ax = plt.subplots()
ax.scatter(saturation, hue, s = 3)
plt.xlabel("Saturation")
plt.ylabel("Hue")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Sat vs Hue.png")
fig2, ax = plt.subplots()
ax.scatter(saturation, green, s = 3)
plt.xlabel("Saturation")
plt.ylabel("Green")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Sat vs Green.png")
fig3, ax = plt.subplots()
ax.scatter(saturation, value, s = 3)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

plt.xlabel("Saturation")
plt.ylabel("Value")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Sat vs Value.png")

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Histogrames per les diferents comparacions
fig9 = plt.subplots(figsize =(10, 7))
plt.hist2d(saturation_array2, red_over_green_array2, bins = 100)
plt.title("Saturation vs Red/Green")
plt.colorbar()
plt.clim(0,4000)
plt.xlabel('Saturation')
plt.ylabel('Red/Green')
plt.savefig("SAT vs RoG.png")

fig4, ax = plt.subplots()
ax.scatter(red_over_green, blue, s = 3)
plt.xlabel("Red Over Green")
plt.ylabel("Blue")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Rog vs Blue.png")
fig5, ax = plt.subplots()
ax.scatter(red, value, s = 3)
plt.xlabel("Red")
plt.ylabel("Value")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Red vs Value.png")
fig6, ax = plt.subplots()
ax.scatter(red, green, s = 3)
plt.xlabel("Red")
plt.ylabel("Green")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Red vs Green.png")
fig7, ax = plt.subplots()
ax.scatter(red, blue, s = 3)
plt.xlabel("Red")
plt.ylabel("Blue")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Red vs Blue.png")
fig8, ax = plt.subplots()
ax.scatter(green, blue, s = 3)
plt.xlabel("Green")
plt.ylabel("Blue")
plt.title("Scatter Plot")
plt.savefig("Green vs Blue.png")

fig10 = plt.subplots(figsize =(10, 7))
plt.hist2d(green_array2, blue_array2, bins = 100)
plt.title("Green vs Blue")
plt.colorbar()
# plt.clim(0,4000)
plt.savefig("Green vs Blue.png")
fig11 = plt.subplots(figsize =(10, 7))
plt.hist2d(saturation_array2, value_array2, bins = 100)
plt.title("Sat vs Value")
plt.colorbar()

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

plt.clim(0,4000)
plt.savefig("SAT vs Value.png")
fig12 = plt.subplots(figsize =(10, 7))
plt.hist2d(saturation_array2, green_array2, bins = 100)
plt.title("Sat vs Green")
plt.colorbar()
plt.clim(0,4000)
plt.savefig("SAT vs Green.png")
fig13 = plt.subplots(figsize =(10, 7))
plt.hist2d(blue_array2, red_over_green_array2, bins = 100)
plt.title("Blue vs Red/Green")
plt.colorbar()
plt.clim(0,4000)
plt.xlabel('Blue')
plt.ylabel('Red/Green')
plt.savefig("Blue vs RoG.png")
fig14 = plt.subplots(figsize =(10, 7))
plt.hist2d(red_array2, green_array2, bins = 100)
plt.title("Red vs Green")
plt.colorbar()
plt.clim(0,4000)
plt.savefig("Red vs Green.png")

# Codi per trobar el centroide dels clústers pel mètode kMeans
from numpy import unique
from numpy import where
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.cluster import KMeans
array_selected_1 = red_over_green_array2 #posar el primer canal
seleccionat
array_selected_2 = saturation_array2 #posar el segon canal
seleccionat
X = np.array(list(zip(array_selected_1,
array_selected_2))).reshape(len(array_selected_1), 2)
colors = ['b', 'g']
markers = ['o', 'v']
K = 2 # nombre de clústers que volem al model
kmeans_model = KMeans(n_clusters=K).fit(X)
centers = np.array(kmeans_model.cluster_centers_) # codi per
trobar el centre de cada clúster
x1
x2
y1
y2

=
=
=
=

centers[0,0]
centers[1,0]
centers[0,1]
centers[1,1]

# Codi per fer la mediatriu dels centroides
xf1
yf1
yf2
xf2

=
=
=
=

0
(x2**2 + y2**2 - x1**2 -y1**2)/(2*(y2-y1))
0
(x2**2 + y2**2 - x1**2 -y1**2)/(2*(x2-x1))

m=(y2-y1)/(x2-x1)

par=2.0
xm=x1+(x2-x1)/par # Punt mig en X
ym=y1+(y2-y1)/par # Punt mig en Y
mediatriz_X
mediatriz_Y
pendiente =
x_inicial =

= []
= []
(yf2-yf1)/(xf2-xf1)
int(xf2-((yf2-255)*(1/pendiente)))

if x_inicial < 1:
x_inicial = x_inicial - 1
else:
x_inicial = 0
i = 0
while i <= 255 - x_inicial:
mediatriz_X.append(i + x_inicial)
mediatriz_Y.append(((mediatriz_X[i]-xf1)*pendiente)+yf1)
i = i + 1
# Codi per pintar la imatge en blanc i negre (Blanc = zona seca ;
Negre = zona mar i espuma)
shoreline_image = img_BGR.copy()
i = 0
j = 0
while i < len(saturation[:, 0]):
j = 0
while j < len(saturation[0, :]):
pos = np.where(mediatriz_X == saturation[i, j])[0][0]
if red_over_green[i, j] < mediatriz_Y[pos]:
shoreline_image[i, j, 0] = 0
shoreline_image[i, j, 1] = 0
shoreline_image[i, j, 2] = 0
else:
shoreline_image[i, j, 0] = 255
shoreline_image[i, j, 1] = 255
shoreline_image[i, j, 2] = 255
j = j + 1
i = i + 1
# Codi per plotejar i guardar les imatges de la zona d'estudi amb
la diferenciació de les zones en blanc i negre
# cv2.imshow('image', shoreline_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/ColorClass/Shoreline_Detection/' + filename +
'Black_White.png',shoreline_image)
# cv2.waitKey(0)
# Codi per corregir les imatges en blan i negre
# Agafem un "Elliptical Kernel"
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE,(5,5))
# Apliquem els mètodes de correcció opening i closing
opening = cv2.morphologyEx(shoreline_image, cv2.MORPH_OPEN,
kernel)
closing = cv2.morphologyEx(opening, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
# Codi per plotejar i guardar les imatges en blan i negre
corregides
# cv2.imshow('image', closing)

# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/ColorClass/Shoreline_Detection/' + filename +
'Black_White_Image.png',closing)
# cv2.waitKey(0)
# Codi per a la detecció de gradient de les imatges en blanc i
negre (zona un cambia el color es on s'ubica la línia de costa)
color =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:])))
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
color[i,j] = closing[i,j][0:1]
j = j + 1
i = i + 1
gradient_Y =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient_X =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
gradient =
np.empty((len(img_BGR_smooth[:,0]),len(img_BGR_smooth[0,:]),))
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:,0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0,:]):
if i == (len(img_BGR_smooth[:,0])-1):
gradient_Y[i, j] = np.nan
else:
gradient_Y[i, j] = color[i + 1, j] - color[i, j]
j = j + 1
i = i + 1
i = 0
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0, :]):
i = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:, 0]):
if j == (len(img_BGR_smooth[0, :]) - 1):
gradient_X[i, j] = np.nan
else:
gradient_X[i, j] = color[i, j + 1] - color[i, j]
i = i + 1
j = j + 1
i = 0
j = 0
while i < len(img_BGR_smooth[:, 0]):
j = 0
while j < len(img_BGR_smooth[0, :]):
gradient[i, j] = np.sqrt(gradient_X[i, j] ** 2 +
gradient_Y[i, j] ** 2)
j = j + 1
i = i + 1

location_gradients = []
column_position = []
# Codi per trobar el gradient màxim en cada cas
gradient_image = img_BGR.copy()
i = 0
while i < len(gradient_image[0, :])-1:
location_gradients.append(np.where(gradient[:, i] ==
max(gradient[(limite_tierra+1):(limite_mar-1), i]))[0][0])
column_position.append(i)
gradient_image[location_gradients[i], column_position[i], 0] =
0
gradient_image[location_gradients[i], column_position[i], 1] =
0
gradient_image[location_gradients[i], column_position[i], 2] =
0
i = i + 1
# Codi per plotejar i guardar la imatge de detecció de línia de
costa
# cv2.imshow('Shoreline', gradient_image)
# cv2.imwrite('D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/ColorClass/Shoreline_Sat_vs_Rog/' + filename +
'_SHO_Sat_vs_Rog.png',gradient_image)
# cv2.waitKey(0)
# Codi per generar l'arxiu .dat que conte la posició de línia de
costa
# file = open('D:/Uni/TFG/Python/Project/ShorelineDetection/ColorClass/Shoreline_Sat_vs_Rog/' + filename + 'SHO.dat',
'w')
# i = 0
# while i < len(location_gradients):
#
file.write(str(column_position[i]) + ' ' +
str(location_gradients[i]) + ' \n')
#
i = i + 1
# file.close()
#
# w = w + 1
# Codi per calcular el ROOT MEAN SQUARE ERROR, nomes pels frames
que tinguin un archiu .dat amb la línia de costa feta manualment:
# filename1 = filename
# with open('D:/Uni/TFG/Python/Project/Shoreline-Detection/' +
filename1 + '/' + filename1 + 'SHO_MANUAL.txt', "r") as tf: #abrimos
el fichero de linea de costa manal para compararlo con el que detecta
el programa
#
lineas = tf.readlines()
# shoreline = []
# column_position2 = []
# i = 0
# while i < len(lineas):
#
column_position2.append(int(lineas[i].split(' ')[0]))
#
shoreline.append(int(lineas[i].split(' ')[1]))
#
i = i + 1
#
# difference_rog_vs_blue = []
# i = 0
# j = 0
# while i < len(location_gradients):
#
if column_position[i] == column_position2[j]:

#
difference_rog_vs_blue.append((shoreline[i]location_gradients[i])**2)
#
i = i + 1
#
j = j + 1
#
else:
#
j = j + 1
#
# sum_of_difference_rog_vs_blue = np.sum(difference_rog_vs_blue)
# root_mean_square_error_rog_vs_blue =
np.sqrt(sum_of_difference_rog_vs_blue/len(column_position))
# print("El error en els canals seleccionados es: "+
str(root_mean_square_error_rog_vs_blue))

