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C.1. Estudi dels valors de reflectància dels endmembers
C.1.1. Introducció
En el camp de la descomposició espectral es denomina endmember a tot aquell element
bàsic que constitueix un píxel, el qual normalment estarà composat per la combinació de
diversos endmembers. Per tant, per a poder establir els valors característics de cada
endmember caldrà fer una recerca per tal de decidir quines zones es consideren
representatives per a cadascun dels endmembers. És a dir, s’hauran de trobar regions
representatives d’un tipus de terreny on cadascun dels píxels continguin íntegrament i de
manera exclusiva un dels endmembers que es pretenen definir, en el cas del present
projecte: vegetació, sòl i ombra.
Per a la vegetació es prendrà com a representativa una zona boscosa, per al sòl un terreny
àrid i/o rocós i finalment per a l’ombra s’agafarà una massa d’aigua.
Cal tenir present que la reflectància mesurada és un paràmetre que té certa relació amb les
condicions ambientals (aparició de núvols, aerosols, etc.), per tant, per poder avaluar els
valors de reflectàncies dels endmembers sense interferències, caldrà prendre els valors de
píxels que estiguin lliures de nuvolositat.
A més a més, Guix, el 2014 [Guix, 2014], partint de la premissa que el valor de reflectància
característic d’una zona podia adoptar valors diferents en funció de certes condicions, com
podrien ser la lluminositat de dia, l’estació de l’any, etc., demostrà realitzant un anàlisi
estadística de les reflectàncies al llarg del temps (del febrer del 2000 al desembre del 2012) i
per a diferents èpoques de l’any, que es poden preestablir uns valors estàndard de
reflectància pels endmembers, ja que no observà diferencies significatives entre les diverses
mostres. D’aquesta manera es poden trobar uns valors universals de referència per als
endmembers de la regió que es vulgui estudiar, sense necessitat de realitzar un estudi
d’endmembers cada vegada que es vol determinar una àrea cremada en una zona en
concret dins la regió on s’han establert els valors de referència.
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C.1.2. Definició de les zones característiques
A continuació es definiran les zones d’estudi per a avaluar els valors característics de
reflectància per als endmembers vegetació, sòl i ombra.
S’han escollit parcel·les de 90.000 m2 (300 m x 300 m), les mides han estat escollides en
funció de les restriccions d’espai que s’han trobat per a definir una zona característica sense
interferències, és a dir, que no contingués res més que l’endmember a analitzar (vegetació,
sòl o ombra) i que alhora contingués el menor nombre d’accidents topogràfics.
A continuació es mostraran un seguit d’imatges que mostren les parcel·les escollides, on
també s’hi expressen les coordenades que les delimiten, donant les coordenades del seu
extrem superior esquerra i de l’inferior dret, en el sistema de referència UTM 18, on primer es
dona el valor de la longitud (eix “x” o eix horitzontal) i després el valor de la latitud (eix “y” o
eix vertical).
Endmember Vegetació

Figura C-1 Zona de vegetació (marcada en gris)

Coordenades en UTM 18:
-

Superior esquerra: [971680,8526050]

-

Inferior dret: [971980,8525750]
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Endmember Sòl

Figura C-2 Zona de sòl (marcada en gris)

Coordenades en UTM 18:
-

Superior esquerra: [812765,8495847]

-

Inferior dret: [813065,8495547]

Endmember Ombra

Figura C-3 Zonad’ombra(marcadaengris)

Coordenades en UTM 18:
-

Superior esquerra: [820828,8515305]

-

Inferior dret: [821128,8515005]
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C.1.3. Obtenció dels valors de reflectàncies característics dels endmembers
En aquest apartat es pretén donar com a resposta uns valors de reflectància dels
endmembers característics per a la zona d’estudi d’aquest projecte, els quals posteriorment
seran utilitzats per al càlcul de les àrees cremades. Es realitzarà un anàlisi, el més extens
possible, per tal d’aconseguir uns resultats que siguin representatius.
Per aquest motiu es descarregaran un total de 10 paquets d’imatges, cadascun dels quals
contindrà una imatge per a cadascuna de les bandes espectrals que s’utilitzen en aquest
projecte, un total de 6. La selecció s’ha realitzat de forma totalment aleatòria, escollint dates
entre els anys 1998 i 2012, l’única restricció ha estat que s’han desestimat aquelles imatges
que presentaven un alt índex de nuvolositat (“Cloud Cover” major al 30%) el qual podia
causar interferències en l’anàlisi de les àrees cremades.
Amb la utilització de la funció endmembersrefl.m (Veure Annex D), desenvolupada en el
marc d’aquest projecte, per a cadascuna de les imatges corresponents a les diverses bandes
espectrals, s’extrauran els valors mitjans de reflectància, per a les 3 zones característiques
presentades i delimitades en l’apartat anterior, en les diferents dates seleccionades.
Cal apuntar, també, que totes les imatges estudiades han estat prèviament tractades
mitjançant les màscares corresponents (amb l’excepció de la màscara d’aigua en l’anàlisi de
l’endmember ombra) i corregides les seves ombres amb la metodologia de correcció
topogràfica desenvolupada en aquest projecte.
A continuació es mostren els resultats obtinguts per a cadascuna de les dates analitzades i
les diferents bandes espectrals per als tres endmembers que es volen definir.
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Endmember Vegetació
Taula C-1 Valorsmitjansdelesreflectànciesdel’endmembervegetacióperalesdiversesdatesestudiades

Path 04
05/05/2011
05/07/2010
01/09/2008
05/08/2004
23/06/2000
29/08/2001
18/06/1998
15/09/2007
26/08/2000
07/07/1999

Path 03
30/05/2011
12/06/2010
25/08/2008
14/08/2014
15/05/2000
07/09/2001
27/06/1998
08/09/2007
20/09/2000
30/06/1999

TM 1

TM 2

0,0999
0,1489
0,1212
0,1147
0,0912
0,0950
0,0996
0,1541
0,0920
0,1449

0,0869
0,1302
0,1234
0,1106
0,0865
0,0830
0,0924
0,1394
0,0875
0,1401

Banda Espectral
TM 3
TM 4
0,0587
0,1018
0,1057
0,0876
0,0536
0,0562
0,0662
0,1186
0,0535
0,1251

0,2818
0,2608
0,1846
0,2391
0,3262
0,2702
0,2689
0,2477
0,2907
0,3433

TM 5

TM 6

0,1407
0,1655
0,1394
0,1378
0,1510
0,1354
0,1370
0,1740
0,1307
0,2429

0,0632
0,0867
0,0999
0,0864
0,0786
0,0677
0,0764
0,1369
0,0681
0,1516

Endmember Sòl
Taula C-2 Valorsmitjansdelesreflectànciesdel’endmembersòlperalesdiversesdatesestudiades

Path 04
05/05/2011
05/07/2010
01/09/2008
05/08/2004
23/06/2000
29/08/2001
18/06/1998
15/09/2007
26/08/2000
07/07/1999

Path 03
30/05/2011
12/06/2010
25/08/2008
14/08/2014
15/05/2000
07/09/2001
27/06/1998
08/09/2007
20/09/2000
30/06/1999

TM 1

TM 2

0,1995
0,1067
0,0963
0,1044
0,1055
0,1181
0,1041
0,1043
0,0933
0,1339

0,2148
0,1246
0,1137
0,1201
0,1201
0,1360
0,1178
0,1203
0,1088
0,1461

Banda Espectral
TM 3
TM 4
0,2130
0,1392
0,1199
0,1316
0,1294
0,1492
0,1237
0,1323
0,1088
0,1579

0,2458
0,2876
0,2912
0,2602
0,2071
0,2294
0,1765
0,2561
0,2566
0,2709

TM 5

TM 6

0,2502
0,2529
0,2941
0,3154
0,3068
0,3376
0,2591
0,3013
0,2614
0,3494

0,2124
0,1775
0,1801
0,2043
0,2248
0,2709
0,1952
0,1886
0,1824
0,2586
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Endmember Ombra
Taula C-3 Valorsmitjansdelesreflectànciesdel’endmemberombraperalesdiversesdatesestudiades

Path 04
05/05/2011
05/07/2010
01/09/2008
05/08/2004
23/06/2000
29/08/2001
18/06/1998
15/09/2007
26/08/2000
07/07/1999

Path 03
30/05/2011
12/06/2010
25/08/2008
14/08/2014
15/05/2000
07/09/2001
27/06/1998
08/09/2007
20/09/2000
30/06/1999

TM 1

TM 2

0,0709
0,0681
0,0755
0,0837
0,0739
0,0787
0,0650
0,0777
0,0786
0,0673

0,0613
0,0577
0,0718
0,0868
0,0886
0,0708
0,0566
0,0660
0,0730
0,0577

Banda Espectral
TM 3
TM 4
0,0420
0,0416
0,0460
0,0612
0,0525
0,0498
0,0380
0,0460
0,0550
0,0402

0,0385
0,0387
0,0412
0,0542
0,0425
0,0440
0,0379
0,0407
0,0463
0,0392

TM 5

TM 6

0,0248
0,0253
0,0263
0,0361
0,0250
0,0303
0,0250
0,0256
0,0257
0,0277

0,0248
0,0255
0,0261
0,0344
0,0248
0,0294
0,0241
0,0261
0,0244
0,0273

Un cop obtinguts aquests resultats i tenint present l’estudi estadístic realitzat per Guix el
2014 [Guix, 2014], on demostrà que els valors de reflectància no depenien ni de la
localització ni de l’època de l’any, es poden establir uns valors estàndard per a les
reflectàncies a una determinada longitud d’ona per a cada una de les zones característiques
delimitades. Es realitzaran les mitjanes entre els valors obtinguts per a les diverses dates
analitzades.

C.1.4. Presentació dels valors dels endmembers característics
Taula C-4 Estadístics descriptius dels endmembers de les diferents zones característiques

Banda Espectral
TM 1

TM 2

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

485

560

660

830

1650

2215

Reflectància mitja

0,1162

0,1080

0,0827

0,2713

0,1554

0,0916

Desviació estàndard

0,0249

0,0235

0,0284

0,0446

0,0338

0,0300

Reflectància mitja

0,1166

0,1322

0,1405

0,2481

0,2928

0,2095

Desviació estàndard

0,0313

0,0309

0,0291

0,0356

0,0358

0,0329

Reflectància mitja

0,0739

0,0690

0,0472

0,0423

0,0272

0,0267

Desviació estàndard

0,0060

0,0116

0,0074

0,0050

0,0036

0,0031

Longituds d'ona [nm]
Vegetació
Sòl
Ombra
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Els resultats obtinguts es representen a la Figura C-4, i són els valors que s’utilitzaran per al
càlcul d’àrees cremades en la zona on es duu a terme l’estudi d’aquest projecte.
0,35
0,3

Reflectància

0,25
0,2
Vegetació
0,15

Sòl
Ombra

0,1
0,05
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Longitud d'ona [nm]
Figura C-4 Corbes de reflectància dels endmembers per al sensor TM i ETM+ de Landsat

Si es comparen aquestes corbes de la Figura C-4, amb les subministrades per Anderson el
2005 [Anderson, et al,2005], Figura C-5, s’observa que les tres zones característiques
segueixen unes tendències similars.

Figura C-5 Reflectànciesvs.Longitudd’onadelsendmembersperadiferentssensors.
Font: Anderson et al., 2005

9

10

Desenvolupament d’un algoritme per a la detecció i obtenció d’àrees cremades als Andes...

La diferència més significativa es troba en el pic de la reflectància de la vegetació. Fet que
s’atribueix a la simplificació que s’ha fet en agrupar en un mateix sac les reflectàncies dels
diferents tipus de vegetació.

C.2. Estudi de les proporcions característiques d’un píxel cremat
C.2.1. Introducció
Per tal de poder implementar un algoritme que permeti identificar els píxels cremats, serà
necessari obtenir les proporcions característiques que tenen els tres endmembers definits,
vegetació, sòl i ombra. En aquest anàlisi el que es pretén és donar les eines per a poder
discernir entre els píxels cremats i els que no ho són a partir de les abundàncies
(proporcions) dels endmembers escollits.

C.2.2. Metodologia
Per tal d’obtenir les proporcions característiques d’un píxel cremat serà necessari disposar
de la informació d’un incendi ja ocorregut, del qual se’n coneguin les coordenades i se’n
puguin obtenir imatges nítides, sense interferències de nuvolositat, per a dies anteriors i
posteriors al foc.
Ha estat escollit l’incendi succeït a finals del mes d’agost de l’any 2008, el qual té unes
dimensions suficients per a poder realitzar l’estudi que es vol dur a terme.
D’aquest incendi se’n coneixen les coordenades de la seva localització exacta, el centre de
l’incendi es troba en les coordenades: 13,81° S, -71,58° W.
Es pren una imatge d’abans (16/08/2008) de l’incendi i una un cop aquest es va extingir
(01/09/2015), tal i com s’observa en els compòsits a fals color que es mostren en la Figura C6, on s’aprecia la zona cremada en color granat un cop ocorregut l’incendi.
D’aquesta manera el tractament d’aquestes dues imatges permetrà observar si existeixen
diferències significatives entre les proporcions dels diversos endmembers entre els mateixos
píxels abans i després que es produís l’incendi i entre els píxels que realment es varen
cremar i els que no.
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Figura C-6 Esquerra:Imatgedeldia16/06/2008(abansdel’incendi);Dreta:Imatgedia01/09/2015(després
del’incendi),s’apreciaencolorgranatl’àreacremada.

Per al càlcul de les proporcions característiques es selecciona una àrea la qual contingui tots
els seus píxels a l’interior de la zona cremada de l’incendi que es pren com a base per a
l’estudi. Les coordenades d’aquesta àrea són [703485,942615;8663215,8452586] en el
sistema de referència UTM 18, i engloba en el seu interior un total de 1792 píxels de 30 x 30
m.
Un cop les imatges hagin estat tractades amb les respectives màscares i s’hi apliqui la
correcció topogràfica. S’utilitzarà la funció percentatges.m, la qual es troba disponible a
l’Annex D, per tal de calcular les abundàncies de cadascun dels endmembers, per als
diferents píxels de l’àrea delimitada, tant per a la data on encara no s’havia produït l’incendi
com per a la data posterior, d’aquesta manera es podrà veure si existeixen diferències en les
proporcions abans i després d’haver ocorregut l’incendi.

C.2.3. Resultats
Per poder veure més clarament si existeixen diferències entre les distribucions dels
percentatges dels endmembers quan un píxel està cremat o no ho està, es representaran
uns diagrames de freqüència a les figures Figura C-7, Figura C-8 i Figura C-9. On a l’eix “x”
d’aquests diagrames es troba la proporció de l’endmember en qüestió i a l’eix “y” el número
de píxels que contenen la proporció “x” d’aquest endmember, per tant, a major “y”, major
freqüència.
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Figura C-7 Freqüènciesdelaproporciódevegetacióabansidesprésdel’incendi

Figura C-8 Freqüènciesdelaproporciódesòlabansidesprésdel’incendi
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Figura C-9 Freqüències de la proporció d’ombraabansidesprésdel’incendi

C.2.4. Anàlisi dels resultats
Analitzant els histogrames presentats en les figures Figura C-7, Figura C-8 i Figura C-9, es
pot observar com existeixen diferències clares entre els valors de les proporcions dels dies
abans que ocorregués l’incendi i els dels dies posteriors. Ara bé, s’observa una gran
quantitat de valors extrems, en concret nuls (0), en totes tres gràfiques, motiu pel qual es
posa en dubte la veracitat dels resultats.
En vista a aquest fet, s’analitzen més detingudament les gràfiques, en especial la
corresponent a les proporcions de l’endmember vegetació. Seria lògic esperar que després
de l’incendi les proporcions de vegetació disminuïssin, degut, òbviament, a la combustió
d’aquesta. Observant la gràfica s’aprecia que succeeix el contrari, per a les dades de
després de l’incendi, les proporcions de vegetació són majors, per tant es corroboren les
sospites que es tenien sobre l’obtenció d’uns resultats erronis.
A continuació es passen a analitzar els motius d’aquests resultats. La primera hipòtesis que
es contempla és si existeix la presència d’algun element distorsionant que pogués interferir
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en les dades amb les que es treballa, com podria ser l’aparició de núvols en la zona on s’està
duent a terme l’estudi. Amb la finalitat de realitzar la comprovació, s’analitzen els dos retalls i
es constata que en cap dels dos casos hi ha presència de cap tipus de núvol.
Per altre banda, i un cop refusada la hipòtesis de la nuvolositat, es contempla la possibilitat
de que s’hagi realitzat una mala definició dels endmembers característics per a la zona que
es vol estudiar. Aquesta suposició es basa en el fet que en observar l’ imatge a fals color per
a la data anterior a que es produís l’incendi, s’observa un tipus de vegetació en estat herbaci,
amb unes tonalitats de color en la franja dels marrons. Es sospita que es en aquest punt on
s’ha produït l’error en la definició dels endmembers, ja que tal i com s’observa en la
Figura C-10, s’ha definit l’endmember vegetació com una zona d’arbres, on la tonalitat
predominant és d’una varietat de colors verds i en canvi les característiques de la zona on es
produeixen els incendis presenta vegetació en estat herbaci, pastures, sense presència
destacable d’arbres.

Figura C-10 Comparativaentrelazonaonestrobalocalitzatl’incendi(esquerra)ilazonaons’ha
definitelsvalorscaracterísticsdel’endmembervegetació(dreta)

S’observa també que la zona definida per a caracteritzar l’endmember de sòl és molt
semblant visualment a la zona on es produeixen els incendis, una zona d’herba i per tant no
és representativa d’una zona rocosa o àrida, tot i contenir alguna roca enmig de l’herba.
Per aquests motius exposats es decideix realitzar un nou estudi d’endmembers, tot
seleccionant unes noves zones característiques per tal d’evitar els aparents errors comesos
en aquesta determinació inicial.
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C.3. Estudi dels valors de reflectància dels endmembers Nº2
C.3.1. Introducció
Tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior, es redefiniran els endmembers vegetació i sòl
per tal d’adequar-los el màxim possible a les característiques de la zona d’estudi.
Es seguirà el mateix procediment que en el primer cas, però la determinació es durà a terme
per a unes noves zones d’estudi.

C.3.2. Definició de les zones característiques
En aquest capítol es definiran les zones on determinar els nous valors de les reflectàncies
característiques per als endmembers sòl i vegetació. A continuació es mostraran les imatges
on es reflecteixen les regions escollides, juntament amb les coordenades dels extrems que
les delimiten (superior esquerre i inferior dret)., expressades en el sistema de referència UTM
18.
Endmember Vegetació

Figura C-11 Zona de vegetació (marcada en gris)

Coordenades en UTM 18:
-

Superior esquerra: [191892,8490534]

-

Inferior dret: [192192,8490834]
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Endmember Sòl

Figura C-12 Zona de sòl (marcada en gris)

Coordenades en UTM 18:
-

Superior esquerra: [286654,8407704]

-

Inferior dret: [286954,8408004]

C.3.3. Obtenció dels valors de reflectàncies característics dels endmembers
Endmember Vegetació
Taula C-5 Valors mitjans de les reflectàncies del’endmembervegetacióperalesdiversesdatesestudiades

Path 04
05/05/2011
05/07/2010
01/09/2008
05/08/2004
23/06/2000
29/08/2001
18/06/1998
15/09/2007
26/08/2000
07/07/1999

Path 03
30/05/2011
12/06/2010
25/08/2008
14/08/2014
15/05/2000
07/09/2001
27/06/1998
08/09/2007
20/09/2000
30/06/1999

TM 1

TM 2

Banda Espectral
TM 3
TM 4

0,1044
0,0951
0,0990
0,1074
0,0923
0,0977
0,1050
0,0962
0,0999
0,0993

0,1118
0,0865
0,1129
0,1264
0,0926
0,0995
0,1234
0,0889
0,1134
0,1053

0,1230
0,0893
0,1129
0,1435
0,0962
0,0972
0,1473
0,0935
0,1298
0,0973

0,1876
0,1638
0,1797
0,2387
0,1625
0,1631
0,2422
0,1593
0,1878
0,1798

TM 5

TM 6

0,2931
0,2402
0,2441
0,3088
0,1836
0,2673
0,3153
0,1992
0,2496
0,2389

0,2138
0,1696
0,1885
0,1952
0,1352
0,1852
0,1941
0,1702
0,1732
0,1801
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Endmember Sòl
Taula C-7 Valorsmitjansdelesreflectànciesdel’endmembersòl per a les diverses dates estudiades

Path 04
05/05/2011
05/07/2010
01/09/2008
05/08/2004
23/06/2000
29/08/2001
18/06/1998
15/09/2007
26/08/2000
07/07/1999

Path 03
30/05/2011
12/06/2010
25/08/2008
14/08/2014
15/05/2000
07/09/2001
27/06/1998
08/09/2007
20/09/2000
30/06/1999

TM 1

TM 2

Banda Espectral
TM 3
TM 4

0,1446
0,0923
0,1561
0,1403
0,1391
0,1362
0,1402
0,1374
0,1325
0,1289

0,0803
0,1337
0,2174
0,1833
0,1201
0,0921
0,1812
0,1250
0,1751
0,1632

0,0843
0,1405
0,2431
0,1964
0,1177
0,1216
0,1926
0,1182
0,1924
0,1586

0,3890
0,2470
0,3213
0,2422
0,2672
0,2582
0,3905
0,2873
0,2756
0,2589

TM 5

TM 6

0,4378
0,3867
0,4164
0,3022
0,3230
0,3165
0,4429
0,3989
0,3576
0,3487

0,2628
0,3090
0,3310
0,2531
0,2399
0,3005
0,2432
0,3242
0,2311
0,2938

C.3.4. Presentació dels valors dels endmembers característics
Els resultats obtinguts es mostren a la taula C-8, i són els valors que s’utilitzaran per al càlcul
d’àrees cremades en la zona on es duu a terme l’estudi d’aquest projecte.
Taula C-8 Estadístics descriptius dels endmembers de les diferents zones característiques

Banda Espectral
TM 1

TM 2

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

485

560

660

830

1650

2215

Reflectància mitja

0,0996

0,1061

0,1130

0,1864

0,2540

0,1805

Desviació estàndard

0,0047

0,0139

0,0216

0,0304

0,0434

0,0209

Reflectància mitja

0,1348

0,1471

0,1565

0,2937

0,3731

0,2789

Desviació estàndard

0,0166

0,0439

0,0487

0,0554

0,0509

0,0371

Reflectància mitja

0,0739

0,0690

0,0472

0,0423

0,0272

0,0267

Desviació estàndard

0,0060

0,0116

0,0074

0,0050

0,0036

0,0031

Longituds d'ona [nm]
Vegetació
Sòl
Ombra

En la Figura C-13, es representen els valors de reflectància dels endmembers obtinguts en
funció de les bandes espectrals
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0,4
0,35
0,3
Reflectància
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Sòl
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Ombra
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2500
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Figura C-13 Corbes de reflectància dels endmembers per al sensor TM i ETM+ de Landsat

En aquest cas, si es comparen amb les rectes obtingudes per Anderson, el 2005 [Anderson
et al., 2005], s’aprecia com les corbes del sòl i l’ombra tenen unes tendències similars, i la
diferència més significativa la trobem en la corba de vegetació, ja que aquesta és una corba
per a l’herba i no per a una zona boscosa com eren les determinades per Anderson.
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C.4. Estudi de les proporcions característiques d’un píxel cremat Nº2
C.4.1. Introducció
Seguint la metodologia descrita en l’apartat C.2, però utilitzant els nous valors de reflectància
dels endmembers definits, es repeteix l’anàlisi de les proporcions per als dies anteriors i
posterior a l’incendi que es va produir a finals d’agost del 2008, el qual ja ha estat localitzat
geogràficament i temporalment anteriorment. Per tant es passa directament a l’obtenció de
proporcions de vegetació, sòl i ombra dels píxels cremats i no cremats.

C.4.2. Resultat
Per poder veure més clarament si existeixen diferències entre les distribucions de les
proporcions dels píxels cremats i no cremats es representen els resultats en uns diagrames
de freqüència (Figura C-14, Figura C-15 i Figura C-16). A l’eix “x” d’aquests diagrames es
troba la proporció de l’endmember en qüestió i a l’eix “y” el número de píxels que contenen la
proporció “x” d’aquest endmember, per tant, a major “y”, major freqüència.

Histograma de Vegetació abans vs. despés
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60
40
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0, 00

0, 15

0, 30

0, 45

0, 60

0, 75

0, 90

Proporció vegetació
Figura C-14 Freqüènciesdelaproporciódevegetacióabansidesprésdel’incendi
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Histograma de Sòl abans vs. després
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Proporció sòl
Figura C-15 Freqüènciesdelaproporciódesòlabansidesprésdel’incendi

H istograma de Ombra abans vs. després
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Figura C-16 Freqüènciesdelaproporciód’ombraabansidesprésdel’incendi
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C.4.3. Anàlisi dels resultats
En els resultats obtinguts es poden distingir clarament que existeixen diferències entre les
distribucions de proporcions dels píxels cremats i no cremats. Si s’analitzen els diversos
histogrames per separat, s’aprecia com l’endmember sòl (Figura C-15) sembla no tenir
presència en l’àrea d’estudi, ja que pràcticament en la totalitat dels píxels analitzats el
percentatge de sòl d’aquests és nul. El resultat es correspon amb el que s’observa realitzant
un anàlisi visual de la zona on s’avaluen les proporcions, en la qual no s’observen zones
àrides que estiguin desproveïdes de vegetació.
Per altre banda en visualitzar els histogrames per als altres dos endmembers (Figura C-14 i
Figura C-16) s’obtenen, a diferència de l’estudi anterior desenvolupat en l’anterior apartat
C.2, unes proporcions coherents abans i després de l’incendi. Pel que respecta a
l’endmember vegetació existeix una major proporció d’aquest abans de l’incendi, i es
produeix una reducció dels seus valors un cop cremada la zona. En canvi pel que respecta a
l’endmember d’ombra, tal i com era d’esperar, succeeix el contrari, els píxels cremats
s’associen a zones d’ombra per tant, és lògic que un cop s’ha produït l’incendi les
proporcions d’ombra augmentin respecte a les presents en els píxels no cremats.
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C.5. Estudi dels valors característiques d’NDVI
C.5.1. Introducció
Donats els bons resultats obtinguts amb la utilització de l’índex NDVI en la classificació de
les tipologies de cobertura del terreny, a l’hora d’aplicar la metodologia de correcció
topogràfica, es decideix emprar-lo per a discernir entre píxels cremats i no cremats, ja que es
creu que si l’NDVI és capaç de destriar entre diferents tipologies de vegetació, podrà ser una
eina eficaç per a distingir entre una vegetació sana i una de cremada.

C.5.2. Metodologia
Per a la determinació dels valors característics per a l’NDVI es seguirà un procediment
d’obtenció similar al de les proporcions. S’utilitzaran les imatges per al mateix incendi
ocorregut a finals del mes d’agost del 2008. Es prendran les imatges corresponents als dies
16/06/2008 i del 01/09/2015 com a representatives de la zona abans i despès de l’incendi,
respectivament.
Per al càlcul s’utilitzarà les mateixa àrea seleccionada que en el cas de les proporcions. Àrea
en qual, la totalitat dels seus píxels seran completament calcinats durant l’incendi.
Un cop localitzades temporalment i espacialment, les respectives àrees, es procedirà a
l’obtenció dels valors de reflectància a partir dels quals se’n podran calcular els valors d’NDVI
mitjançant l’Eq.D.1.
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑇𝑀4−𝑇𝑀3
𝑇𝑀4+𝑇𝑀3

(Eq. C.1)

C.5.3. Resultats
Un cop obtingut el valors d’NDVI per a cadascun dels píxels de l’àrea sotmesa a estudi, tant
per a la data anterior a l’incendi com per a la posterior, es representaran en un histograma la
totalitat d’aquests valors, per tal de veure amb més claredat si existeixen diferències entre els
valors d’NDVI abans i després de l’incendi.
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H istograma de NDVI abans vs. després
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Figura C-17 Resultatsdelsvalorscaracterísticsd’NDVIabansidesprésdel’incendiobtinguts
amb MINITAB

Tal i com s’observa a la Figura C-17, existeixen clares diferències entre els valors d’NDVI
abans i després de l’incendi, sense pràcticament solapament entre les dues distribucions. En
analitzar-les detingudament s’aprecia com abans de l’incendi els valors d’NDVI estan
compresos entre 0,15 i 0,3 , mentre que després de l’incendi aquests es troben en un rang
de 0 a 0,18. L’obtenció d’aquests valors denota que són representatius i fidedignes a la
realitat, ja que segons la classificació del tipus de terreny en funció del rang d’NDVI, que es
pot consultar en l’Annex A, els rangs compresos entre 0,2 i 0,4, es corresponen amb zones
de vegetació en estat herbaci, amb presència de vegetació poc vigorosa amb tonalitats
groguenques i sense presència destacable d’arbres, el qual descriu acuradament la situació
abans de l’incendi. Per altre cantó, els valors compresos dins el rang entre 0 i 0,2, són
característics de zones amb vegetació morta o sòls erms, situació que descriu perfectament
la situació després d’un incendi, on la vegetació que existia ha estat calcinada.
Sembla doncs que la utilització de l’índex NDVI en la detecció d’àrees cremades és un factor
a considerar, ja que ha demostrat descriure amb precisió la situació en que es troba la
vegetació present en el terreny analitzat, obtenint unes diferències clares en els valors de
l’índex abans i després de l’incendi.
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D. FUNCIONS MATLAB DESENVOLUPADES EN AQUEST PROJECTE
D.1. Adequació de les imatges
D.1.1. InfoTM.m
function [informacioTM,infoZE] = infoTM(TMband04,TMband03)

%infoTM Summary of this function goes here
%Aquesta funció té per objectiu obtenir la informació característica de
%cada parella d’imatges corresponent a cadascuna de les bandes espectrals.
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%’TMband04’ i ‘TMband03’ són la parella d’imatges “.tif” corresponents a
%les dues cel·les (path 03 i 04) que contenen l’àrea de treball.
%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%’informacióTM’ és una cell array que conté la informació de

cadascuna de

%les imatges.
%’infoZE’ és una variable tipus estructura.
infoZE.lim són les coordenades que delimiten la zona d’estudi.
infoZE.dx és la mida del píxel de les imatges en l’eix x en metres.
infoZE.dy és la mida del píxel de les imatges en l’eix y en metres.
infoZE.size conté un vector amb el nombre de files i columnes de l’
imatge.
%------------------------------------------------------------------------

files={TMband04,TMband03};
limtotal=nan(1,4);
informacioTM=cell(size(files));
for i=1:2
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file=files{i};
metadata=imfinfo(file);
tiepoint=metadata.ModelTiepointTag;
pixelscale=metadata.ModelPixelScaleTag;
width=metadata.Width;
height=metadata.Height;
xmin=tiepoint(4);
xmax=xmin+(pixelscale(1)*width);
if tiepoint(5)<0
ymax=tiepoint(5)+1e7;
else
ymax=tiepoint(5);
end
ymin=ymax-(pixelscale(2)*height);
lim=[xmin,xmax,ymax,ymin];
infut.lim=lim;
infut.cellsize=[pixelscale(1),-pixelscale(2)];
infut.sz=[height,width];
data=imread(file);
limtotal=[min(limtotal(1),lim(1)), ...
max(limtotal(2),lim(2)), ...
max(limtotal(3),lim(3)), ...
min(limtotal(4),lim(4))];

informacioTM{i}={infut data};
end
cols=floor((limtotal(2)-limtotal(1))/informacioTM{1}{1}.cellsize(1))+1;
rows=floor((limtotal(4)-limtotal(3))/informacioTM{1}{1}.cellsize(2))+2;
infoZE.lim=limtotal;
infoZE.dx=informacioTM{1}{1}.cellsize(1);
infoZE.dy=informacioTM{1}{1}.cellsize(2);
infoZE.size=[rows,cols];
end
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D.1.2. superposaTM.m
function [TM] = superposaTM(informacioTM,infoZE)
%SUPERPOSATM Summary of this function goes here
%Aquesta funció té per objectiu obtenir l’informació característica de cada
%parella d’imatges corresponent a cadascuna de les bandes espectrals.
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%’informacióTM’ és una cell array que conté la informació de

cada parell

%d’imatges a ajuntar corresponents a cadascuna de les bandes espectrals.
%’infoZE’ és una variable tipus estructura.
infoZE.lim són els límits de la zona d’estudi.
infoZE.dx és la mida del píxel de les imatges en l’eix x.
infoZE.dy és la mida del píxel de les imatges en l’eix y.
infoZE.size conté un vector amb el nombre de files i columnes de
l’imatge.
%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%’TM’ és la matriu resultant de la superposició de les dues imatges, que
%conté els valors de DN per a la zona d’estudi.
%-----------------------------------------------------------------------scale=[infoZE.dx,infoZE.dy];
superpTMs.lim=infoZE.lim;
superpTMs.dx=scale(1);
superpTMs.dy=scale(2);
lim=superpTMs.lim;
colsgran=floor((lim(2)-lim(1))/scale(1))+1;
rowsgran=floor((lim(4)-lim(3))/scale(2))+1;
TM.data=uint8(zeros(rowsgran,colsgran));
TM.path=uint8(zeros(rowsgran,colsgran));

27

28

Desenvolupament d’un algoritme per a la detecció i obtenció d’àrees cremades als Andes...

for i=1:2
ix=informacioTM{i}{1};
dx=informacioTM{i}{2};
lim=ix.lim;
[cl,rt]=getcr(superpTMs,lim(1),lim(3));
[cr,rb]=getcr(superpTMs,lim(2),lim(4));
dt=TM.data(rt:rb-1,cl:cr-1);
ij=(dx>0);
dt(ij)=dx(ij);
TM.data(rt:rb-1,cl:cr-1)=dt;
end
TM.path(rt:rb-1,cl:cr-1)=(dt>0);
end

D.1.3. DNtoRefl.m
function [TM] = DNtoRefl(TM,TMlayer,SunElevation,MinSampleValue,DOY)
%DNtoRefl Summary of this function goes here
%Funció creada per a transformar els DN de les imatges a reflectàncies
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'TM' és la imatge “.tif” superposada dels paths 04/69 i 03/69 la qual
%es vol passar de DN a reflectància. És una variable del tipus
%estructura on *.data conté la informació dels DNs i *.path, és una
%matriu lògica que conté la informació del path del que s'ha extret
%la informació 0 es correspon amb el path 04 i 1 es correspon amb el
%path 03.
%TMlayer és el número de la banda espectral amb el qual es treballa,
%és dir: 1,2,3,4,5 o 7

%SunElevation és una variable vector 1x2 que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. La primera columna conté la informació
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%corresponent al path 04 i la segona al path 03. Aquesta informació
%es troba a l'arxiu '.txt' que s'adjunta en la descàrrega del '.tif'
%dels paths del Landsat.

%MinSampleValue és un nombre real. El valor d'aquest imput es troba
%al fer un 'imfinfo' de la imatge Landsat amb la que es treballa.
%Generalment el seu valor serà igual a zero.

%DOY és

una variable vector 1x2 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day)
%------------------------------------------------------------------------

%OUTPUTS
%TM és una matriu nxm que conté la reflectància (valors entre 0 i
%1) de tots aquells píxels de la zona d'estudi (path 04 i 03)

%----------------------------------------------------------------------

%Definim la irradiació solar espectral, necessària pel pas de DN a
%reflectàncies.
%E=Solar spectral irradiance at the TOA atmospheric irradiances,
%unitats:W/m2/microm
%Valors obtinguts de:
%http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat_Calibration_Summary_RSE.
%pdf

%E=[E_TM1,E_TM2,E_TM3,E_TM4,E_TM5,E_TM7];
E=[1983,1796,1536,1031,220,83.44];
%Grescale=[G_TM1,G_TM2,G_TM3,G_TM4,G_TM5,G_TM7];
Grescale=[0.765827,1.448189,1.043976,0.876024,0.120354,0.065551];
%Brescale=[B_TM1,B_TM2,B_TM3,B_TM4,B_TM5,B_TM7];
Brescale=[-2.29,-4.29,-2.21,-2.39,-0.49,-0.22];
%Definim el valor del rati de la mitjana de la distància entre el Sol i la
%Terra pel dia DOY, necessari pel pas de DN a reflectància. Definim també
%l'angle solar zenital.
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d(1)=(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY(1)-4)));
d(2)=(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY(2)-4)));
SolarZenith=90-SunElevation;
TM.data=single(TM.data);
TM.data(TM.data==0)=NaN;
%Primer passem els DNs del path 04
%http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/L5TMLUTIEEE2003.pdf
%http://semiautomaticclassificationmanual.readthedocs.org/en/latest/Lands%a
t_conversion.html
L_lambda04=Grescale(TMlayer)*(TM.data.*(TM.path==0))+Brescale(TMlayer).*(TM
.path==0);
Lp04=Grescale(TMlayer)*MinSampleValue+Brescale(TMlayer)-...
(0.01*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(1))/(pi*d(1)*d(1)));
aux04=pi*(L_lambda04Lp04.*(TM.path==0))*d(1)*d(1)/(E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(1)));
%Ara passem els DNs del path 03
L_lambda03=Grescale(TMlayer)*(TM.data.*(TM.path==1))+Brescale(TMlayer).*(TM
.path==1);
Lp03=Grescale(TMlayer)*MinSampleValue+Brescale(TMlayer)-...
(0.01*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(2))/(pi*d(2)*d(2)));
aux03=pi*(L_lambda03Lp03.*(TM.path==1))*d(2)*d(2)/(E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(2)));
TM.data=aux04+aux03;
TM.data(TM.data<=0)=nan;
end
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D.1.4. DNtoRefl_retall.m
function[TM]=DNtoRefl_retall (TM,TMlayer,SunElevation,MinSampleValue,DOY)
%DNtoRefl Summary of this function goes here
%Funció creada per a transformar els DN d’un retall d’imatge reflectàncies,
%en aquest cas no hi ha composició de dues imatges.
%----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'TM' és el retall de la imatge “.tif” la qual es vol passar de DN a
%reflectància. És una variable del tipus estructura que conté
%l’informació dels DN per a les diverses bandes espectrals.

%TMlayer és el número de la banda espectral amb el qual es treballa,
%és dir: 1,2,3,4,5 o 7.

%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%MinSampleValue és un nombre real. El valor d'aquest input es troba
%al fer un 'imfinfo' de la imatge Landsat amb la que es treballa.
%Generalment el seu valor serà igual a zero.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day)
%------------------------------------------------------------------------

%OUTPUTS
%TM és una matriu nxm que conté els valors de reflectància de tots
%aquells píxels del retall que es vol estudiar.
%----------------------------------------------------------------------
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%Definim la irradiació solar espectral, necessària pel pas de DN a
%reflectàncies.
%E = Solar spectral irradiance at the TOA atmospheric irradiances,
%unitats:W/m2/microm
%Valors obtinguts de:
%http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat_Calibration_Summary_RSE.
pdf
%E=[E_TM1,E_TM2,E_TM3,E_TM4,E_TM5,E_TM7];
E=[1997,1812,1533,1039,230.8,84.9];
%Grescale=[G_TM1,G_TM2,G_TM3,G_TM4,G_TM5,G_TM7];
Grescale=[0.7787,0.7988,0.6216,0.6397,0.1262,0.0438];
%Brescale=[B_TM1,B_TM2,B_TM3,B_TM4,B_TM5,B_TM7];
Brescale=[-6.98,-7.2,-5.62,-5.74,-1.13,-0.39];
%Definim el valor del rati de la mitjana de la distància entre el Sol i la
%Terra pel dia DOY, necessari pel pas de DN a reflectància. Definim també
%l'angle solar zenital.
d(1)=(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY(1)-4)));
SolarZenith=90-SunElevation;
TM=single(TM);
TM(TM==0)=NaN;
%Primer passem els DNs
%http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/L5TMLUTIEEE2003.pdf
%http://semiautomaticclassificationmanual.readthedocs.org/en/latest/Landsat
%_conversion.html
L_lambda=Grescale(TMlayer)*(TM)+Brescale(TMlayer);
Lp=Grescale(TMlayer)*MinSampleValue+Brescale(TMlayer)-...
(0.01*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(1))/(pi*d(1)*d(1)));
aux=pi*(L_lambda-Lp)*d(1)*d(1)/(E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(1)));
TM=aux;
TM(TM<=0)=nan;
end
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D.1.5. imagerefl.m
function [TM,infoZE] = imagerefl(TMband04_1,TMband03_1,TMband04_2,...
TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,TMband03_4,TMband04_5,...
TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,DOY,DEMMask,...
WaterMask,SnowMask)

%imagerefl Summary of this function goes here
%Funció creada per a aplicar de forma conjunta les funcions desenvolupades
%per tal d’ajuntar, i adequar les imatges per al seu %tractament posterior.
%------------------------------------------------------------------------

%INPUTS
%'TMband*_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” corresponents a les
%diferents bandes espectrals i als dos paths que contenen la zona
%d’estudi (03 o 04).
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el pixel
corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.
%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
determinat píxel.
%------------------------------------------------------------------------
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%OUTPUTS
%TM és una cell array 6x1, que conté les matrius resultants per a
%cadascuna de les bandes espectrals, un cop cada parella d’imatges ha
%estat superposada, transformada de DN a reflectància i se li han
%aplicat les diferents màscares.
%’infoZE’ és una variable tipus estructura.
infoZE.lim són els límits de la zona d’estudi.
infoZE.dx és la mida del píxel de les imatges en l’eix x.
infoZE.dy és la mida del píxel de les imatges en l’eix y.
infoZE.size conté un vector amb el nombre de files i columnes de
l’imatge.

%----------------------------------------------------------------------

files={TMband04_1,TMband03_1;TMband04_2,TMband03_2;TMband04_3,TMband03_3...
TMband04_4,TMband03_4;TMband04_5,TMband03_5;TMband04_7,TMband03_7};

dim=size(files);
TM=cell(dim(1),1);
DEMMask=imread(DEMMask);
WaterMask=imread(WaterMask);
SnowMask=imread(SnowMask);
MinSampleValue=0;

for i=1:dim(1)
file04=files{i,1};
file03=files{i,2};
[informacioTM,infoZE] = infoTM(file04,file03);
[TM{i}] = superposaTM(informacioTM,infoZE);
[TM{i}] = DNtoRefl(TM{i},i,SunElevation,MinSampleValue,DOY);
TM{i}.data(DEMMask==0 | WaterMask==1 | SnowMask==15)=nan;
end
end

ESTUDI D’ENDMEMBERS I DE LES PROPORCIONS CARACTERÍSITQUES

D.1.6. imagerefl_retall.m
function [TM] = imagerefl_retall(banda_1,banda_2,banda_3,banda_4,...
banda_5,banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask)

%imagerefl_retall Summary of this function goes here
%Funció creada per a aplicar de forma conjunta les funcions desenvolupades
%per tal d’adequar les imatges per al seu tractament posterior.
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'banda_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” de la zona retallada
%que es vulgui sotmetre a estudi per a les diferents bandes
%espectrals.
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el
%píxel corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.
%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
%valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat píxel.
%------------------------------------------------------------------------
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%OUTPUTS
%TM és una cell array 6x1, que conté les matrius resultants per a
%cadascuna de les bandes espectrals, un cop realitzar el canvi de
%DN’s a reflectàncies i s’han aplicar les diferents màscares.

%----------------------------------------------------------------------

TM={banda_1;banda_2;banda_3;banda_4;banda_5;banda_7};
dim=size(TM);
MinSampleValue=0;
for i=1:dim(1)
[TM{i}] = DNtoRefl_retall (TM{i},i,SunElevation,MinSampleValue,DOY);
TM{i}(DEMMask==1 | WaterMask==1 | SnowMask==15)=nan;
end
end

D.2. Correcció topogràfica
D.2.1. factorK.m
function [k,R2Factor,infoZE]=factorK(TMband04_1,TMband03_1,TMband04_2,...
TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,TMband03_4,TMband04_5,...
TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,DOY,DEMMask,...
WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,slopeRange)
%factorK Summary of this function goes here
%Funció que permet obtenir el valor del paràmetre K a partir de els
%desenvolupades per tal d’ajuntar, i adequar les imatges per al seu
%tractament posterior.
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'TMband*_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” corresponents a les
%diferents bandes espectrals i als dos paths que contenen la zona
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%d’estudi (03 o 04).
%SunElevation és una variable que dóna la informació de l’angle
%d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el pixel
corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.
%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
determinat pixel.

%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun
%dels píxels de la zona d’estudi

%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de l’angle
%d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu ”.txt” que
%s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.
%aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de
%l’orientació de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

%slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del pendent

%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
%-----------------------------------------------------------------------OUTPUTS
% k és una variable estructura 9 x 6 x 5 que conté els valors del
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% factor K per a cada tipus de terreny, banda espectral i rang de
% pendent.

% R2Factor és una variable estructura 9 x 6 x 5 que conté els valors
%de R2, de les regressions realitzades per a trobar els valors de K.
%’infoZE’ és una variable tipus estructura.
infoZE.lim són els límits de la zona d’estudi.
infoZE.dx és la mida del píxel de les imatges en l’eix x.
infoZE.dy és la mida del píxel de les imatges en l’eix y.
infoZE.size conté un vector amb el nombre de files i columnes de
l’imatge.
%---------------------------------------------------------------------[TM,infoZE] = imagerefl(TMband04_1,TMband03_1,TMband04_2,...
TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,TMband03_4,TMband04_5,...
TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,DOY,DEMMask,...
WaterMask,SnowMask);

NDVI=(TM{4}.data-TM{3}.data)./(TM{4}.data+TM{3}.data);
NDVIrange=[0,0.2;0.2,0.4;0.4,0.6;0.6,0.8;0.8,1];
slopeMap=imread(slopeMap);
aspectMap=imread(aspectMap);
SolarZenith=90-SunElevation;

aux04=(TM{1}.path==0);
aux03=(TM{1}.path==1);

illumination=((cosd(SolarZenith(1))*cosd(slopeMap).*aux04)+(sind(SolarZenit
h(1))*sind(slopeMap).*aux04.*cosd(SunAzimuth(1)-aspectMap.*aux04)))+...
((cosd(SolarZenith(2))*cosd(slopeMap).*aux03)+(sind(SolarZenith(2))...
*sind(slopeMap).*aux03.*cosd(SunAzimuth(2)-aspectMap.*aux03)));

dimTM=size(TM);
dimSR=size(slopeRange);
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dimNR=size(NDVIrange);
k=nan(dimTM(1),dimSR(1),dimNR(1));
R2Factor=nan(dimTM(1),dimSR(1),dimNR(1));

for i=1:dimTM(1)
for j=1:dimSR(1)
for l=1:dimNR(1)
%cos(e)
cosdSlope=cosd(slopeMap(slopeMap>=slopeRange(j,1) &...
slopeMap<=slopeRange(j,2) & ~isnan(TM{i}.data) & ...
NDVI>=NDVIrange(l,1) & NDVI<=NDVIrange(l,2)));
%cos(i)
illu=(illumination(slopeMap>=slopeRange(j,1) &...
slopeMap<=slopeRange(j,2) & ~isnan(TM{i}.data) & ...
NDVI>=NDVIrange(l,1) & NDVI<=NDVIrange(l,2)));
%Lt
Lt=(TM{i}.data(slopeMap>=slopeRange(j,1) &...
slopeMap<=slopeRange(j,2) & ~isnan(TM{i}.data) & ...
NDVI>=NDVIrange(l,1) & NDVI<=NDVIrange(l,2)));
%x=cos(e)*cos(i)
x=log10(cosdSlope(illu>0).*illu(illu>0));
%y=Lt*cos(e)
y=log10(Lt(illu>0).*cosdSlope(illu>0));
%Fem la regressió linial per l'slopeRange j i la banda
%espectral i.

comprovaciopunts=size(x);
if comprovaciopunts(1)>2
mdl=LinearModel.fit(x,y,'linear');
%Aplicació de la distància de Cook
CooksD=mdl.Diagnostics.CooksDistance;
boundary=4/length(x);
xfinal=x(CooksD<boundary);
yfinal=y(CooksD<boundary);
%Obtenció del pendent de la recta
p=polyfit(xfinal,yfinal,1);
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k(i,j,l)=p(1);
%Calculem el paràmetre R2
yfit=p(1)*xfinal+p(2);
yresid=yfinal-yfit;
SSresid=sum(yresid.*yresid);
SStotal=(length(yfinal)-1)*var(y);
R2Factor(i,j,l)=1-SSresid/SStotal;
end
end
end
end

D.2.2. minnaert.m
function [TMcorregit,TM,NDVI,infoZE] = minnaert(TMband04_1,
TMband03_1,TMband04_2,TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,
TMband03_4,TMband04_5,TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,
DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork)

%MINNAERT Summary of this function goes here
%Funció que permet aplicar la correcció topogràfica de Minnaert.
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'TMband*_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” corresponents a les
%diferents bandes espectrals i als dos paths que contenen la zona
%d’estudi (03 o 04).
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
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%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el pixel
%corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.
%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
%valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat pixel.

%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun %
%dels píxels de la zona d’estudi
%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat
% aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de
%l’orientació de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

% slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del pendent

%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
%factork es una variable estructura 6x5 (6 bandes espectrals x 5 tt)
%on cada element conté un vector de dimensions 1x5(els coeficients de
%la funció del factork dependent del pendent és una corba de grau 4).

%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%TMcorregit és una cell array 6x1, que conté les matrius resultants
%per a cadascuna de les bandes espectrals, un cop realitzada la
%correcció topogràfica.
%TM és una cell array 6x1, que conté l’informació de les
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%reflectàncies per a les diverses bandes espectrals abans de ser
%corregides.
%NDVI és una matriu que conté els valors de NDVI per a cadascun dels
%píxels de la imatge estudiada.
%’infoZE’ és una variable tipus estructura.
infoZE.lim són els límits de la zona d’estudi.
infoZE.dx és la mida del píxel de les imatges en l’eix x.
infoZE.dy és la mida del píxel de les imatges en l’eix y.
infoZE.size conté un vector amb el nombre de files i columnes de
l’imatge.
%------------------------------------------------------------------------

[TM,infoZE] = imagerefl(TMband04_1,TMband03_1,TMband04_2,...
TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,TMband03_4,TMband04_5,...
TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,DOY,DEMMask,...
WaterMask,SnowMask);

NDVI=(TM{4}.data-TM{3}.data)./(TM{4}.data+TM{3}.data);
NDVIrange=[0,0.2;0.2,0.4;0.4,0.6;0.6,0.8;0.8,1];
slopeMap=imread(slopeMap);
aspectMap=imread(aspectMap);
SolarZenith=90-SunElevation;

aux04=(TM{1}.path==0);
aux03=(TM{1}.path==1);

illumination=((cosd(SolarZenith(1))*cosd(slopeMap).*aux04)+(sind(SolarZenit
h(1))*sind(slopeMap).*aux04.*cosd(SunAzimuth(1)-aspectMap.*aux04)))+...
((cosd(SolarZenith(2))*cosd(slopeMap).*aux03)+(sind(SolarZenith(2))...
*sind(slopeMap).*aux03.*cosd(SunAzimuth(2)-aspectMap.*aux03)));
%Una il·luminació negativa no té sentit, per tant, per aquests casos només
%es modificació la reflectacia pel pendent i, per a que això succeeixi la
%il·luminació ha de ser igual a 1
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illumination(illumination<0)=1;
dimTM=size(TM);
dimNR=size(NDVIrange);
k=cell(dimTM(1),dimNR(1));
auxiliar=cell(dimNR(1),1);
TMcorregit=TM;
for l=1:dimTM(1)
for j=1:dimNR(1)
provalogica=slopeMap.*(NDVI>=NDVIrange(j,1) &
NDVI<=NDVIrange(j,2));
provalogica(provalogica==0)=nan;
provalogica(provalogica>50)=50;
k{l,j}=polyval(factork{l,j},provalogica);
tipusterreny=single(NDVI>=NDVIrange(j,1) & NDVI<=NDVIrange(j,2));
tipusterreny(tipusterreny==0)=nan;
auxiliar{j}=(TM{l}.data.*cosd(slopeMap).*tipusterreny)./...
((cosd(slopeMap).*illumination.*tipusterreny).^k{l,j});
auxiliar{j}(auxiliar{j}<0 | isnan(auxiliar{j}))=0;
auxiliar{j}(auxiliar{j}>1)=TM{l}.data(auxiliar{j}>1);
end
TMcorregit{l}.data=auxiliar{1}+auxiliar{2}+auxiliar{3}+auxiliar{4}+auxiliar
{5};
TMcorregit{l}.data(TMcorregit{l}.data==0)=nan;
end
end

D.2.3. minnaert_retall.m
function [TMcorregit,TM,NDVI] = minnaert_retall(banda_1,...
banda_2,banda_3,banda_4,banda_5,banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,...
WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork)

%MINNAERT_retall Summary of this function goes here
%Funció que permet aplicar la correcció topogràfica de Minnaert a un
%retall d’imatge.
%------------------------------------------------------------------------
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%INPUTS
%'banda_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” de la zona retallada de
%les quals se’n volen extreure les ombres mitjançant la correcció
%topogràfica.
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el pixel
%corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.
%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
%valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat pixel.
%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun
%dels píxels de la zona d’estudi.

%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.
%aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de l’orientació
%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

%slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del pendent

%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
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%factork es una variable estructura 6x5 (6 bandes espectrals x 5 tt)
%on cada element conté un vector de dimensions 1x5(els coeficients de
%la funció del factork dependent del pendent és una corba de grau 4)

%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%TMcorregit és una cell array 6x1, que conté les matrius de les
%imatges resultants per a cadascuna de les bandes espectrals, amb els
%5nous valor de reflectància un cop realitzada la correcció
%topogràfica.
%TM és una cell array 6x1, que conté l’ informació de les
%reflectàncies per a les diverses bandes espectrals abans de ser
%corregides.
%NDVI és una matriu que conté els valors de NDVI per a cadascun dels
%píxels del retall d’imatge estudiat.
%----------------------------------------------------------------------

[TM] = imagerefl_retall(banda_1,banda_2,banda_3,banda_4,...
banda_5,banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask);
NDVI=(TM{4}-TM{3})./(TM{4}+TM{3});
NDVIrange=[0,0.2;0.2,0.4;0.4,0.6;0.6,0.8;0.8,1];
SolarZenith=90-SunElevation;
illumination=((cosd(SolarZenith(1))*cosd(slopeMap))+(sind(SolarZenith(1))
*sind(slopeMap).*cosd(SunAzimuth(1)-aspectMap)));
%Una il·luminació negativa no té sentit, per tant,per aquests casos només
%es modificarà la reflectacia pel pendent i, per a que això succeeixi la
%il·luminació ha de ser igual a 1
illumination(illumination<0)=1;
dimTM=size(TM);
dimNR=size(NDVIrange);
k=cell(dimTM(1),dimNR(1));
auxiliar=cell(dimNR(1),1);
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TMcorregit=TM;

for l=1:dimTM(1)
for j=1:dimNR(1)
provalogica=slopeMap.*(NDVI>=NDVIrange(j,1)&NDVI<=NDVIrange(j,2));
provalogica(provalogica==0)=nan;
k{l,j}=polyval(factork{l,j},provalogica);
tipusterreny=single(NDVI>=NDVIrange(j,1) & NDVI<=NDVIrange(j,2));
tipusterreny(tipusterreny==0)=nan;
auxiliar{j}=(TM{l}.*cosd(slopeMap).*tipusterreny)./...
((cosd(slopeMap).*illumination.*tipusterreny).^k{l,j});
auxiliar{j}(auxiliar{j}<0 | isnan(auxiliar{j}))=0;
auxiliar{j}(auxiliar{j}>1)=TM{l}(auxiliar{j}>1);
end
TMcorregit{l}=auxiliar{1}+auxiliar{2}+auxiliar{3}+auxiliar{4}+auxiliar{5};
TMcorregit{l}(TMcorregit{l}==0)=nan;
end
end

D.2.4. refltoDN.m
function [TM] = RefltoDN(TM,TMlayer,SunElevation,MinSampleValue,DOY)
%RefltoDN Summary of this function goes here
%Funció que permet transformat valors de reflectància a DN’s.

%-----------------------------------------------------------------------

%INPUTS
%'TM' és el retall de la imatge “.tif” la qual es vol passar de DN a
%reflectància. És una variable del tipus estructura que conté
%l’informació dels DN per a les diverses bandes espectrals.
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%TMlayer és el número de la banda espectral amb el qual es treballa,
%és dir: 1,2,3,4,5 o 7.

%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%MinSampleValue és un nombre real. El valor d'aquest imput es troba
%alfer un 'imfinfo' de la imatge Landsat amb la que es treballa.
%Generalment el seu valor serà igual a zero.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day)
%------------------------------------------------------------------------

%OUTPUTS
%TM és una matriu nxm que conté els valors de reflectància de tots
%aquells píxels del retall que es vol estudiar.

%----------------------------------------------------------------------

%Definim la irradiació solar espectral, necessària pel pas de DN a
%reflectàncies.
%E=Solar spectral irradiance at the TOA atmospheric irradiances, units:
%W/m2/microm
%Valors obtinguts de
%http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat_Calibration_Summary_RSE.
%pdf
%E=[E_TM1,E_TM2,E_TM3,E_TM4,E_TM5,E_TM7];
E=[1983,1796,1536,1031,220,83.44];
%Grescale=[G_TM1,G_TM2,G_TM3,G_TM4,G_TM5,G_TM7];
Grescale=[0.765827,1.448189,1.043976,0.876024,0.120354,0.065551];
%Brescale=[B_TM1,B_TM2,B_TM3,B_TM4,B_TM5,B_TM7];
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Brescale=[-2.29,-4.29,-2.21,-2.39,-0.49,-0.22];
%Definim el valor del rati de la mitjana de la distància entre el Sol i la
%Terra pel dia DOY, necessari pel pas de DN a reflectància. Definim també
%l'angle solar zenital.
d(1)=(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY(1)-4)));
d(2)=(1-0.016729*cosd(0.9856*(DOY(2)-4)));
SolarZenith=90-SunElevation;
Lp04=Grescale(TMlayer)*MinSampleValue+(Brescale(TMlayer).*(TM.path==0))-...
(0.01*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(1)).*(TM.path==0))/(pi*d(1)*d(1));
Lp03=Grescale(TMlayer)*MinSampleValue+(Brescale(TMlayer).*(TM.path==1))-...
(0.01*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(2)).*(TM.path==1))/(pi*d(2)*d(2));
L_lambda04=((TM.data.*(TM.path==0))*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(1)))/...
(pi*d(1)*d(1))+(Lp04.*(TM.path==0));
L_lambda03=((TM.data.*(TM.path==1))*E(TMlayer)*cosd(SolarZenith(2)))/...
(pi*d(2)*d(2))+(Lp03.*(TM.path==1));
aux04=(L_lambda04-Brescale(TMlayer)).*(TM.path==0)/Grescale(TMlayer);
aux03=(L_lambda03-Brescale(TMlayer)).*(TM.path==1)/Grescale(TMlayer);
TM.data=aux04+aux03;
end

D.3. Endmembers
D.3.1. endmembersrefl.m
function [TMretallat,NDVIretallat,infoZE] = Endmembersrefl(TMband04_1,
TMband03_1,TMband04_2,TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,...
TMband03_4,TMband04_5,TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,...
DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork,...
zona)

%Endmembersrefl Summary of this function goes here
%Funció que permet obtenir els valors de reflectància per a una zona
%delimitada, per tal de realitzar l’estudi d’endmembers.
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%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'TMband*_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” corresponents a les
%diferents bandes espectrals i als dos paths que contenen la zona
%d’estudi (03 o 04).
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el píxel
%corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.

%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
%valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat píxel.
%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun %
%dels píxels de la zona d’estudi.
%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de l’angle d'elevació
%solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu ”.txt” que s'adjunta en la
%descàrrega del '.tif' del Landsat.
%aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de
%l’orientació de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
%slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del pendent

%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
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%factork es una variable estructura 6x5 (6 bandes espectrals x 5 tt)
%on cada element conté un vector de dimensions 1x5(els coeficients de
%la funció del factork dependent del pendent és una corba de grau 4)
%zona és un vector 4x1 que conté les coordenades extremes de la zona
%de la qual es volen obtenir els valors característics de reflectància.
%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%TMretallat és una cell array 6x1, que conté l’informació de les
%reflectàncies per a les diverses bandes espectrals de zona
%delimitada.
%NDVIretallat és una matriu que conté els valors de NDVI per a
%cadascun dels píxels de la zona delimitada.
%’infoZE’ és una variable tipus estructura.
infoZE.lim són els límits de la zona d’estudi.
infoZE.dx és la mida del píxel de les imatges en l’eix x.
infoZE.dy és la mida del píxel de les imatges en l’eix y.
infoZE.size conté un vector amb el nombre de files i columnes de
l’imatge.
%-----------------------------------------------------------------------files={TMband04_1,TMband03_1;TMband04_2,TMband03_2;TMband04_3,TMband03_3;
TMband04_4,TMband03_4;TMband04_5,TMband03_5;TMband04_7,TMband03_7};

dim=size(files);
TMcorregit=cell(dim(1),1);
[TMcorregit,~,~,NDVI,~] = minnaert(TMband04_1,...
TMband03_1,TMband04_2,TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,...

ESTUDI D’ENDMEMBERS I DE LES PROPORCIONS CARACTERÍSITQUES

TMband03_4,TMband04_5,TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,...
DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork);
for i=1:dim(1)
file04=files{i,1};
file03=files{i,2};
[~,infoZE] = infoTM(file04,file03);
%Definim la zona on es troba l'endmember en qüestió
[c,r]=getcr(infoZE,zona(1),zona(3));
superioresquerre=[r,c];
[c,r]=getcr(infoZE,zona(2),zona(4));
inferiordret=[r-1,c-1];
TMretallat{i}=TMcorregit{i}.data(superioresquerre(1):inferiordret(1),...
superioresquerre(2):inferiordret(2));
NDVIretallat=NDVI(superioresquerre(1):inferiordret(1),superioresquerre(2)
:inferiordret(2));
end

D.4. Obtenció de proporcions
D.4.1. percentatges.m
function [percentatge] = percentatges(TMband04_1,TMband03_1,...
TMband04_2, TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,TMband03_4,...
TMband04_5,TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,DOY,DEMMask,...
WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork,endmembersTM)

%percentatges Summary of this function goes here
%Aquesta funció permet l’obtenció de les proporcions dels endmembers
%presents en la zona estudiada.
%Veure també minimsquadrats.m

%------------------------------------------------------------------------
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%INPUTS
%'TMband*_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” corresponents a les
%diferents bandes espectrals i als dos paths que contenen la zona
%d’estudi (03 o 04).
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el píxel
%corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.

%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
%valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat pixel.

%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun
%dels píxels de la zona d’estudi.

%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.
%aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de
%l’orientació de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
%slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del pendent

%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.
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%factork es una variable estructura 6x5 (6 bandes espectrals x 5 tt)
%on cada element conté un vector de dimensions 1x5(els coeficients de
%la funció del factork dependent del pendent és una corba de grau 4).

%endmembersTM és una matriu 6x3, que conté els valors característics
%dels endmembers per a cadascuna de les bandes espectrals
%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%percentatge és una variable que conté el valor del percentatge de
%cada endmember per a cadascun dels píxels de l’imatge d’estudi.
%-----------------------------------------------------------------------[TMcorregit,~,~,NDVI,~] = minnaert(TMband04_1,...
TMband03_1,TMband04_2,TMband03_2,TMband04_3,TMband03_3,TMband04_4,...
TMband03_4,TMband04_5,TMband03_5,TMband04_7,TMband03_7,SunElevation,...
DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork);
n=numel(TMcorregit{1}.data);
dim=size(TMcorregit);
%Predefinim els inputs de la funció lsqlin (veure lsqlin.m i
%minimsquadrats.m)
lb=[0;0;0];
Aeq=[1,1,1];
beq=1;
options = optimset('LargeScale','off');

%Per cada píxel de la zona d'estudi es realitza la descomposició espectral
%i es guarden les proporcions obtingudes a la variable percentatge.
for i=1:n
d=zeros(dim);
for j=1:dim(1)
d(j)=TMcorregit{j}.data(i);
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end
[X,~]=minimsquadrats(endmembersTM,d,Aeq,beq,lb,options);
percentatge.vegetacio(i)=X(1);
percentatge.sol(i)=X(2);
percentatge.ombra(i)=X(3);
end
percentatge.vegetacio=percentatge.vegetacio';
percentatge.sol=percentatge.sol';
percentatge.ombra=percentatge.ombra';
end

D.4.2. percentatges_retall.m
function [percentatge] = percentatges_retall(banda_1,banda_2,banda_3,...
banda_4,banda_5,banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,...
slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork,endmembersTM)

%percentatges_retall Summary of this function goes here
%Aquesta funció permet l’obtenció de les proporcions dels endmembers
%presents en el retall d’imatge que es vol estudiar.
%Veure també minimsquadrats.m
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'banda_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” de la zona retallada %de
les quals se’n volen extreure les ombres mitjançant la correcció
%topogràfica.

%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
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%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el
%pixel corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.

%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu %de
valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat pixel.

%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun
%dels píxels de la zona d’estudi.

%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de
%l’orientació de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

%slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del %pendent

de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

%factork es una variable estructura 6x5 (6 bandes espectrals x 5 tt)
%on cada element conté un vector de dimensions 1x5(els coeficients de
%la funció del factork dependent del pendent és una corba de grau 4).
%endmembersTM és una matriu 6x3, que conté els valors característics
%dels endmembers per a cadascuna de les bandes espectrals
%------------------------------------------------------------------------
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%OUTPUTS
%percentatge és una variable que conté el valor del percentatge de
%cada endmember per a cadascun dels píxels del retall d’estudi.
%-----------------------------------------------------------------------[TMcorregit,~,~,~] = minnaert_retall(banda_1,banda_2,banda_3,banda_4,...
banda_5,banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,...
slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork);

n=numel(TMcorregit{1});
dim=size(TMcorregit);
%Predefinim els inputs de la funció lsqlin (veure lsqlin.m i
%minimsquadrats.m)
lb=[0;0;0];
Aeq=[1,1,1];
beq=1;
options = optimset('LargeScale','off');
%Per cada píxel de la zona d'estudi es realitza la descomposició espectral
%i es guarden les proporcions obtingudes a la variable percentatge.
for i=1:n
d=zeros(dim);
for j=1:dim(1)
d(j)=TMcorregit{j}(i);
end
[X,~]=minimsquadrats(endmembersTM,d,Aeq,beq,lb,options);
percentatge.vegetacio(i)=X(1);
percentatge.sol(i)=X(2);
percentatge.ombra(i)=X(3);
end
percentatge.vegetacio=percentatge.vegetacio';
percentatge.sol=percentatge.sol';
percentatge.ombra=percentatge.ombra';
end
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D.4.3. minimsquadrats.m
function[X,residual] = minimsquadrats(endmembers,refl,Aeq,beq,lb,...
options)

%MINIMSQUADRATS Summary of this function goes here
%Aquesta funció resol un sistema d'equacions sobredeterminat del tipus
%C*x=d.
%Si la solució final dóna un o més valors residuals més grans que un valor
%predefinit (llindar=0.05), recalcula el sistema per a totes aquelles
%equacions que tenen un valor residual menor que el valor llindar. Es
%repeteix aquest recàlcul sempre i quan s'obtingui un o més valors
%residuals majors que la variable llindar(Entenem per valor residual el
%valor: C*x-d)

%----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%endmembers és la matriu C de l'equació anteriorment descrita (C*x=d)

%refl és el vector solució del sistema, x (C*x=d)

%Aeq i beq ens serveixen perquè la funció predefinida del MATLAB

%'lsqlin' ens resolgui el sistema sobredeterminat complint també amb la
%següent igualtat restrictiva: Aeq*x=beq

%lb és el "lower bound" que volem que tingui la solució, és a dir, el
%valor mínim que pot adoptar.

%options és la variable amb la que podem optimitzar la resolució del
%sistema.
%-----------------------------------------------------------------------
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%OUTPUTS
%X és el vector solució del sistema.
%residual és el valor residual de la solució final que es dóna.

%-----------------------------------------------------------------------

%Predefinim el valor llindar que no volem que superin els nostres valor
%residuals. S'ha considerat un valor llindar de 0.05 ja que com a molt
%acceptarem un 5% d'error en els càlculs.
llindar=0.05;
%Resolem el sistema sobredeterminat mitjançant la funció del MATLAB
%lsqlin(útil per a resoldre sistemes sobredeterminats linials i on es
%vulguin posar restriccions a l'hora de buscar la solució òptima)
[X,~,residual]=lsqlin(endmembers,refl,[],[],Aeq,beq,lb,[],[],options);
%Repetim la resolució del sistema per a totes aquelles equacions que
%tinguin un valor residual (en valor absolut) menor al valor llindar
while residual(abs(residual)>llindar)
%Definim un nou sistema amb les equacions que compleixen el criteri
%anteriorment esmentat.
logic=(abs(residual)>llindar)';
endmembers=endmembers(logic==0,:);
refl=refl(logic==0);
dim=size(refl);
dimen=size(endmembers);
%Repetim el càlcul i en cas que cap de les equacions compleixi que el
%seu valor residual és menor al valor llindar es dóna una solució NaN.

if dim(1)~=0 && dimen(1)~=0 && dimen(2)~=0
[X,~,residual]=lsqlin(endmembers,refl,[],[],Aeq,beq,lb,[],[],options);
else
X=[NaN;NaN;NaN]; residual=[NaN;NaN;NaN;NaN;NaN;NaN;NaN]; break
end
end
end
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D.5. Anàlisi d’àrees cremades
D.5.1. burntarea.m
function [cremat] = burntarea(banda_1,banda_2,banda_3,banda_4,banda_5,...
banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,slopeMap,SunAzimuth,...
aspectMap,factork,endmembersTM,Grup,Entrenament)

%burntarea Summary of this function goes here
%Aquesta funció té com objectiu cartografiar els píxels cremats presents a
%una zona d'estudi mitjançant dades Landsat i utilitzant la descomposició
%espectral.
%-----------------------------------------------------------------------%INPUTS
%'banda_*' Són cadascuna de les imatges “.tif” de la zona retallada de
%les quals se’n volen extreure les ombres mitjançant la correcció
%topogràfica.
%SunElevation és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.

%DOY és

una variable vector 1x1 que dóna informació del número de

%dia de l'any (Julian Day).
%DEMMask és la màscara d’alçades, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0.
%WaterMask és la màscara d’aigua, la qual està composta per una matriu
%lògica d’1 i 0, on l’1 indica la presència d’un cos d’aigua en el
%píxel corresponent, mentre que els 0 indica el contrari.

%SnowMask és la màscara de neu, la qual està composta per una matriu de
%valors enters, on el nombre 15 indica la presència de neu en un
%determinat píxel.
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%slopeMap és una matriu que conté les dades de pendents per a cadascun
%dels píxels de la zona d’estudi

%SunAzimuth és una variable que dóna la informació de
%l’angle d'elevació solar. Aquesta informació es troba a l’arxiu
%”.txt” que s'adjunta en la descàrrega del '.tif' del Landsat.
%aspectMap és una matriu que conté els valors, en graus, de
%l’orientació de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

%slopeRange

és una matriu que conté els valors, en graus, del pendent

%de cada píxel per les respectives imatges d’estudi.

%factork es una variable estructura 6x5 (6 bandes espectrals x 5 tt)
%on cada element conté un vector de dimensions 1x5(els coeficients de
%la funció del factork dependent del pendent és una corba de grau 4).

%endmembersTM és una matriu 6x3, que conté els valors característics
%dels endmembers per a cadascuna de les bandes espectrals
%-----------------------------------------------------------------------%OUTPUTS
%cremat és una matriu lògica (1 i 0) que indica quins píxels de
%l’ imatge estan cremats (1) i quins no (0) També conté valors
%indefinits que els indica amb -1.
%------------------------------------------------------------------------

[TMcorregit,~,~,NDVI] = innaert_ETM7(banda_1,banda_2,banda_3,banda_4,...
banda_5,banda_7,SunElevation,DOY,DEMMask,WaterMask,SnowMask,...
slopeMap,SunAzimuth,aspectMap,factork);
n=numel(TMcorregit{1});
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dim=size(TMcorregit);
%Predefinim els inputs de la funció lsqlin (veure lsqlin.m i
%minimsquadrats.m)
lb=[0;0;0];
Aeq=[1,1,1];
beq=1;
options = optimset('LargeScale','off');
%Per cada píxel de la zona d'estudi es realitza la descomposició espectral
%i es guarden les proporcions obtingudes a la variable percentatge.
for i=1:n
d=zeros(dim);
for j=1:dim(1)
d(j)=TMcorregit{j}(i);
end
[X,~]=minimsquadrats(endmembersTM,d,Aeq,beq,lb,options);
percentatge.vegetacio(i)=X(1);
percentatge.sol(i)=X(2);
percentatge.ombra(i)=X(3);
end
aux=numel(NDVI);
NDVI=reshape(NDVI,aux,1);
Prova=[percentatge.vegetacio',percentatge.ombra',NDVI];
[clases,~]=classify(Prova,Entrenament,Grup);
cremat=reshape(clases,91,54);
cremat(isnan(TMcorregit{1}))=-1;
%Representem gràficament els resultats obtinguts
imagesc(cremat)
colormap(gray)
axis image
end
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