RESUM

RESUM
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una metodologia, a partir de dades
obtingudes per teledetecció, que permeti detectar i quantificar les àrees cremades, causades
pels incendis, que es produeixen en un dels ecosistemes coneguts més sensibles al foc.
Aquests són els boscos de boira tropical d’alta muntanya (Tropical Mountain Cloud Forest,
TMFC), localitzats a la regió peruana dels Andes.
El projecte està compost, a grans trets, per tres parts diferenciades. En la primera d’elles es
realitza una definició entorn el concepte de teledetecció, els diversos tipus que existeixen i
una descripció de les principals característiques dels sistemes utilitzats en el present
projecte.
En la segona part es presentaran les bases conceptuals de la metodologia de correcció
topogràfica utilitzada, la qual s’ha aplicat a les imatges obtingudes per satèl·lit, per tal
d’eliminar les ombres causades per l’orografia del terreny. S’ha posat a prova la metodologia
aplicant-la a la zona d’estudi, i s’ha comprovat que aquesta és capaç d’eliminar en gran part
les ombres del terreny, podent així pal·liar un dels principals factors causants d’interferències
en la teledetecció d’àrees cremades.
Finalment, la tercera part es centra en la descripció i implementació de la metodologia
d’anàlisi de les imatges, provinents del sensor de Landsat, per tal de detectar les àrees
cremades. Aquesta metodologia està basada en una adequació i pretractament de les
imatges per tal de poder eliminar qualsevol tipus d’interferència per poder aplicar,
posteriorment, la descomposició espectral a les imatges. La metodologia ha estat
implementada en l’entorn de programació matemàtica MATLAB® i també s’ha utilitzat el
programari d’informació geogràfica QGIS.
Els resultats obtinguts demostren que és factible detectar àrees cremades en els TMFC’s
mitjançant dades de Landsat.
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1. GLOSARI
ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer.
CERTEC: Centre d’Estudis del Risc Tecnològic.
DN: Digital Number.
EOS: Earth Observing System.
ESA: European Space Agency.
GBA: Global Burnt Area.
GDEM: Global Digital Elevation Model.
GPS: Global Positioning System.
ICGC: Institut Cartogràfic I Geològic de Catalunya
IGBP: International Geosphere Biosphere Programme.
JRC: Joint Research Center.
Landsat 7 ETM+: Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper 7.
Landsat TM5: Landsat Thematic Mapper 5.
LIDAR: Light Detection And Ranging.
LMM: Linear Mixture Model.
MATLAB: Matrix Laboratory.
METI: Ministry of Economy, Trade and Industry.
MODIS: Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer.
MSS: Multispectral Scanner Sensor.
NASA: National Aeronautics and Space Administration.
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NIMA: National Imagery and Mapping Agency.
NLMM: Non Linear Mixture Model.
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration.
OLI: Operational Land Imager.
QGIS: Quantum Geographic Information System.
RADAR: Radio Detection And Ranging.
RBV: Return Beam Vidicon.
RGB: Red Green Blue.
SRTM: Shuttle Radar Topography Mission.
SWIR: ShortWave InfraRed.
TIR: Termal InfraRed.
TIRS: Termal InfraRed Sensor.
TM: Tematic Mapper.
TMCF: Tropical Montane Cloud Forests.
UTM: Universal Transverse Mercator.
VNIR: Visible and Near-InfraRed
WGS84: World Geodetic System 1984.

PREFACI

2. PREFACI
2.1. Origen del projecte
Aquest projecte pretén donar continuïtat a l’estudi: “Desenvolupament d’una metodologia per
la detecció i el càlcul d’àrees cremades en boscos de boira tropicals i pastures d'alta
muntanya dels Andes”, dut a terme per A.Guix, dins el si de la recerca avançada en l’àmbit
dels incendis forestals que es duu a terme al Centre d’Estudis del Risc Tecnològic
(CERTEC), en el marc del projecte del Ministerio de Economía y Competitividad del Govern
espanyol titulat “Estudio de la dinámica del fuego en ecosistemas tropicales. Modelización
del combustible y comportamiento del fuego en los Andes” (FIRETROP).

2.2. Motivació
Els Andes són una de les regions del planeta més riques en quant a diversitat biològica es
refereix. És aquí on, en les darreres dècades s’ha vist incrementada la freqüència i magnitud
dels incendis. Aquest fet és atribuïble principalment a dos factors, per una banda hi ha
l’activitat humana a través de l’ús intensiu i desmesurat dels recursos naturals provocant
desforestació, canvis en els cursos dels rius, entre d’altres. L’altre factor que modifica els
ecosistemes tropicals, són els canvis generals en el clima que s’estan produint a escala
global i regional, els quals incrementen la temperatura de l’aire i provoquen estacions seques
més severes i prolongades.
A la zona Andina es troben dos tipus d’ecosistemes ben diferenciats, el primer d’ells són les
pastures d’alta muntanya, on l’ús del foc és comú en les comunitats locals, ja sigui per raons
culturals i religioses, o bé, per tal d’ augmentar les seves zones de conreus i pastures per al
bestiar. A l’altre costat es troba la segona tipologia, els boscos de boira tropical d’alta
muntanya (TMCF), ecosistemes d’alt valor ecològic però extremadament sensibles al foc on,
degut al canvi climàtic, els incendis són cada cop més freqüents. Tot i així la dinàmica i els
efectes ecològics associats a aquests incendis, han estat poc estudiats a la regió, tant per la
falta de polítiques de monitorització d’incendis per part dels governs, com per les
característiques de la regió, amb àrees remotes i de difícil accés.
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És en aquest punt on la teledetecció esdevé una eina efectiva per a l’estimació de les àrees
cremades en aquestes regions, que permetin establir la base per a la quantificació de les
emissions d’efecte hivernacle degudes als incendis i en definitiva contribuir a la protecció de
la biodiversitat d’aquests ecosistemes tan fràgils.

INTRODUCCIÓ

3. INTRODUCCIÓ
3.1. Objectius del projecte
L’objectiu del present projecte és dissenyar i desenvolupar una metodologia basada en la
teledetecció, a partir d’imatges per satèl·lit, que permeti avaluar les àrees cremades, i poder
així establir la base per a quantificar la contribució que els incendis que ocorren a les regions
andines tenen sobre l’augment dels gasos d’efecte hivernacle a escala global.
Amb aquesta finalitat es pretenen desenvolupar un conjunt de funcions, en l’entorn de
computació numèrica i llenguatge de programació, creat per la companyia MathWorks,
MATLAB®, que tractin i adeqüin les imatges, per a posteriorment poder aplicar la
metodologia de detecció de zones cremades dissenyada, i poder-ne garantir, a partir d’una
anàlisi dels resultats obtinguts, un correcte funcionament

en qualssevol tipus d’estudi

posterior que se’n pugui derivar.

3.2. Abast del projecte
Els estudis realitzats en aquest projecte abasten tots els elements que es citen a continuació:
-

La selecció del conjunt satèl·lit-sensor, que proporcioni les imatges més adequades
per al estudi que es vol realitzar.

-

El desenvolupament i posterior aplicació de metodologies de tractament d’imatges
que permetin millorar la qualitat d’aquestes i evitar així distorsions en l’anàlisi
posterior.

-

Dissenyar i posar a prova els algoritmes per a la detecció de les zones cremades.

-

Realitzar una validació dels resultats per tal de comprovar la bondat de les funcions
implementades.
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4. TELEDETECCIÓ: SATÈL·LITS I SENSORS
4.1. Introducció
L’ésser humà sempre ha tingut interès per contemplar la naturalesa i observar les
característiques del territori amb la finalitat d’adquirir una perspectiva més àmplia i completa
del medi que el rodeja.
Amb les millores en els sistemes de navegació aèria va ser possible captar la superfície
terrestre des d’una altra perspectiva, que permetia detectar millor les relacions entre els
diferents elements que configuren el paisatge, la hidrografia, la cobertura del sòl, les
característiques del relleu. Aquesta visió vertical es va enriquir notablement amb el
llançament dels primers satèl·lits d’observació de la Terra, els quals, des de fa unes
dècades, proporcionen imatges d’aquesta des de l’espai exterior.
La tècnica que permet captar aquestes imatges i interpretar-les es coneix com a teledetecció,
la qual es basa en la capacitat d’obtenir informació sobre un objecte captant i analitzant
dades sense que els instruments utilitzats entrin en contacte directe amb els objectes.
La teledetecció pot proporcionar:
-

Mesures periòdiques i consistents.

-

Una perspectiva general de la informació a diferents escales, global, regional o local.

-

Oferir informació d’àrees d’on no es poden realitzar mesures “in situ”, degut a la
dificultat d’accés o llunyania.

Totes aquestes característiques fan de la teledetecció una eina eficaç per a la monitorització
del comportament i les conseqüències derivades dels incendis, sobretot en zones remotes o
de difícil accés, especialment en països subdesenvolupats. En aquests emplaçaments, a
través de la teledetecció, es poden obtenir dades sobre les principals variables que més
informació aporten en la monitorització del foc, tals com poden ser l’àrea cremada, la
localització de l’incendi i la tipologia de terreny.
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4.2. Base conceptual
Tal i com s’ha introduït en l’apartat anterior s’entén la teledetecció com la tècnica d’adquisició
de dades d’un objecte sense que els instruments utilitzats per a la detecció estigui en
contacte directe amb ell [ESA 2015].
Per a que aquesta adquisició de dades sigui possible ha d’existir algun tipus d’interacció, de
caràcter no material, entre els objectes i l’instrument de detecció. En aquest cas la interacció
és un flux de radiació que emana dels objectes i es dirigeix cap al sensor on és captada.
Aquest flux pot ser, en quant a origen, de tres tipus:
-

Radiació solar reflectida per els objectes.

-

Radiació emesa pels propis objectes

-

Radiació emesa pel sensor i reflectida pels objectes.

La radiació emesa serà de tipus electromagnètic des de les longituds d’ona més petites,
rajos gamma i X, fins a les ones electromagnètiques de major longitud, com les ones de
ràdio. A la Figura 4.1 es mostra la totalitat de l’espectre electromagnètic.

Figura 4-1 Espectre electromagnètic. (Font: http://recursos.citcea.upc.edu/llum/luz_vision/luz.html)

TELEDETECCIÓ

El procés de la teledetecció requereix de tres elements fonamentals:
-

La font d’energia: És l’origen de l’emissió de l’energia electromagnètica.

-

L’objecte o escena: És la porció de superfície que s’observa.

-

El captador: És l’instrument encarregat de mesurar la radiació electromagnètica
reflectida o emesa per l’objecte

La forma més habitual de presentació de les dades obtingudes és en format d’imatge. Els
captadors de l’instrument de teledetecció mesuren la radiació reflectida o emesa per la
superfície d’estudi en unes determinades longituds d’ona (bandes). A diferència d’una
fotografia tradicional, una imatge digital estarà composta per una matriu de píxels (són la
unitat mínima d’informació que es pot identificar en una imatge), els quals prendran un valor
numèric que té relació amb la intensitat mitja de la radiació captada sobre l’àrea de superfície
que es correspon amb cadascun dels píxels.
La qualitat d’aquesta informació recollida depèn de quatre paràmetres:
-

Resolució espacial: És la mida del píxel de la imatge obtinguda.

-

Resolució espectral: És l’amplitud de la longitud d’ona de les diferents freqüències
gravades. Normalment es correspon amb el nombre de bandes que proporciona
l’instrument.

-

Resolució radiomètrica: És la capacitat de l’instrument per a distingir diferents
intensitats de radiació.

-

Resolució temporal: És la freqüència de pas en l’obtenció de dades per a una
mateixa zona.
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4.3. Sistemes de teledetecció
Avui en dia s’utilitzen una gran varietat de sistemes de teledetecció, per tal de poder
observar la superfície del planeta Terra, els quals poden ser classificats en funció dels
elements essencials que els conformen:
-

La plataforma: Base que serveix de sostén per als instruments de detecció i d’altres
elements de suport com bateries, panells de control,...

-

El sensor: Instrument que permet captar la radiació i transformar-la en imatges
interpretables.

A continuació es desenvoluparan les principals tipologies en base a aquesta classificació
exposada, de les quals, degut a la gran quantitat existent, només se’n realitzarà una breu
descripció d’aquelles que es consideren més rellevants.

4.3.1. Tipologies segons plataforma
En quant a diferències en les plataformes es refereix, la classificació més estesa és la que va
lligada a l’altitud. Segons la distància de la plataforma a la superfície terrestre es poden
trobar diversos tipus:
-

Aerotransportats: S’utilitza com a plataforma aeronaus (avions, globus aerostàtics,
etc). Altitud d’obtenció d’imatges d’aproximadament 900 m

-

Transportats en satèl·lits: Els instruments de teledetecció es troben a bord
d’aquestes estructures que orbiten la Terra, a unes distàncies d’entre 500 i 36000 km.

En el primer cas els sensors anomenats aerotransportats, permeten obtenir, gràcies a la
seva altura de vol, imatges amb una resolució espacial molt elevada, ara bé, presenten
l’inconvenient de cobrir molt poca superfície i, en cas de voler obtenir dades de superfícies
majors, els costos econòmics ascendeixen considerablement. Per aquests motius actualment
s’utilitzen de forma més habitual les imatges preses per satèl·lit, les quals tot i presentar una
menor resolució espacial, permeten obtenir informació a escala global amb uns costos
menors.
En aquest projecte s’utilitzaran imatges obtingudes des de satèl·lits ja que, com s’ha explicat
en el cas dels sensors aerotransportats, no és factible l’obtenció d’imatges de grans
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extensions i per tant no es posseeix una cobertura global, requisit necessari per tal de poder
obtenir dades de la zona remota on es desenvolupa l’estudi d’aquest projecte.
La característica principal i que pot aportar majors diferències en l’adquisició d’imatges en la
teledetecció via satèl·lit és l’òrbita que descriuen aquests al voltant del planeta. De les
diferents òrbites que poden descriure n’existeixen dos que per les seves característiques
destaquen per damunt les altres, aquestes són:
-

Òrbites geostacionàries

Els satèl·lits que descriuen òrbites geostacionàries orbiten a grans altituds (~35.000 km), i el
seu període orbital és igual a la velocitat de rotació de la Terra, motiu pel qual observen de
forma contínua una mateixa àrea del planeta fet que comporta una resolució temporal molt
alta, d’hores inclús minuts. En són un exemple els satèl·lits meteorològics.
-

Òrbites polars

Aquests orbiten a baixa altitud (~800 km sobre la superfície del planeta) i, tal i com el seu
nom indica, en el transcurs de la seva òrbita creuen el Pol Nord i el Sud. Tenen una baixa
resolució temporal ja que, mentre els satèl·lit orbita, la Terra gira al voltant del seu eix de
manera que el satèl·lit observa una àrea nova cada cop que passa, aportant així una
cobertura global. S’utilitzen per a estudiar múltiples paràmetres com la qualitat de l’aire o els
usos del sòl.

4.3.2. Tipologies segons sensor
Entre les diverses formes de classificar els sensors remots, una de les més esteses és
aquella que té en compte el procediment per mitjà del qual es percep l’energia procedent de
diferents cobertes superficials. En aquest sentit es parla de dos tipus de sensors:
-

Sensors passius

Són aquell tipus de sensors que es limiten a rebre l’energia electromagnètica emesa o
reflectida per les diferents tipologies de coberta terrestre. Aquests sensors no posseeixen
una font de radiació pròpia per tant depenen d’una font externa com pot ser el Sol o bé les
pròpies superfícies, en forma d’energia tèrmica infraroja (TIR). Com és comprensible en el
primer cas, aquells sensors que utilitzen la llum solar no poden ser utilitzats durant la nit.
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Figura 4-2 Esquema del funcionament d’un sensor passiu (Font:
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing)

Per contra els principals avantatges d’aquests tipus de sensor són els baixos requeriments
d’energia que necessita per al seu funcionament i les petites dimensions.
Dins aquesta tipologia podem trobar els sensors fotogràfics, els òptic-electrònics i els
radiòmetres de microones.

-

Sensors actius

Posseeixen la seva pròpia font d’energia i no depenen d’una font externa per irradiar la
superfície de la Terra. El sensor emet un flux de radiació en una determinada banda
espectral que interactua amb la superfície i la part que aquesta reflecteix és captada de nou
pel sensor.

Figura 4-3 Esquema del funcionament d’un sensor actiu (Font:
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing)

A diferència dels sensors passius i, gràcies a les seves característiques, els sensors actius
permeten obtenir dades en qualssevol moment del dia i estació, ja que són capaços de
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travessar els núvols i no depenen de cap tipus de radiació externa com per exemple els Sol.
El fet de no tenir una font externa permet també modular les longituds d’ona amb les que es
vol treballar per a poder tenir major control i augmentar la qualitat de les dades obtingudes
proporcionant la longitud d’ona més adient per a cadascun dels estudis que es vulguin
realitzar.
Tenen el contrapunt de posseir un consum energètic molt més elevat que el que pot tenir un
sensor passiu.
A tall d’exemple podem anomenar els sistemes RADAR i LIDAR, ambdós àmpliament
utilitzats avui en dia.

4.4. Descripció dels sistemes de teledetecció utilitzats
En aquest capítol es farà un repàs als programes de teledetecció i els sensors que han estat
utilitzats en aquest projecte, fent-ne una breu descripció de les característiques principals de
cadascun.

4.4.1. LANDSAT (TM i ETM+)
A finals de la dècada dels 60, l’agència espacial nord-americana (NASA) en vista dels bons
resultats obtinguts amb les primeres fotografies espacials, va dissenyar el primer projecte
dedicat exclusivament a l’observació dels recursos terrestres. Entre tots els satèl·lits de
recursos que avui en dia orbiten la Terra, el programa Landsat es pot considerar el més
fructífer atès que ha proporcionat dades multiespectrals durant més de 25 anys, el que
representa el registre més llarg d’informació sobre la superfície de la terra obtingut de forma
global i periòdica des de l’espai.
La família de satèl·lits Landsat inicià la seva activitat amb el llançament del Landsat 1, el 23
de Juliol de 1972. A aquest primer llançament l’han seguit un total de 7, el darrer d’ells l’any
2013, amb la posada en òrbita del Landsat 8.
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Taula 4-1 Períodes de funcionament dels satèl·lits Landsat i els seus sensors

Satèl·lit

Llançament

Fallada

Sensors

Landsat 1

23 Juliol 1972

6 Gener 1978

MSS/RBV

Landsat 2

22 Gener 1975

27 Juliol 1983

MSS/RBV

Landsat 3

5 Març 1978

7 Setembre 1983

MSS/RBV

Landsat 4

16 Juliol 1982

15 Juny 2001

MSS/TM

Landsat 5

1 Març 1984

2013

MSS/TM

Landsat 6

5 Octubre 1993

No arriba a l’òrbita

ETM

Landsat 7

15 Abril 1999

Operatiu

ETM +

Landsat 8

11 Febrer 2013

Operatiu

OLI/TIRS

Actualment només queden operatius els projectes 7 i 8 els quals estan sota la supervisió de
tres agències, la NASA (National Aeronautics Space Administration) que s’encarrega del
desenvolupament i llançament dels satèl·lits, la NOAA(National Oceanic and Atmospheric
Administration) que es la responsable de l’operació i manteniment del satèl·lit durant la seva
vida útil i la USGS (United States Geological Survey), que recull, processa i distribueix les
dades i s’encarrega de mantenir l’arxiu històric.

Característiques Orbitals
Els tres primers satèl·lits de la sèrie presentaven unes característiques semblants. Tenien
una òrbita heli-síncrona, que no és altre que aquella centrada en el Sol i on l’objecte situat en
aquesta òrbita té el mateix període de revolució que el període de rotació solar. Descrivint
aquesta òrbita els satèl·lits realitzaven una observació complerta de la Terra cada 18 dies a
una altitud mitjana de 917 km.
En els satèl·lits posteriors, en concret a partir del 4, es modifiquen les formes i les seves
característiques orbitals. L’altura de vol es redueix a 705 km i se’n millora la resolució
temporal de 18 a 16 dies, amb el canvi a una òrbita polar, on el satèl·lit realitza entre 14 i 15
revolucions per dia amb una distància entre rutes de 2,752 km.

Instruments d’observació (sensors)
Pel que fa a l’equipament, els diferents programes Landsat es poden estructurar en 3
generacions. Una primera fase constituïda pels Landsat 1, 2 i 3 muntaven com a sensors un
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explorador d’escombrat multiespectral MSS i un conjunt de càmeres Vidicon RBV (Return
Beam Vidicon). Els satèl·lits de segona generació, el 4 i el 5, mantenen el sensor MSS, per
garantir la continuïtat de les dades obtingudes amb els anteriors, ara bé, eliminen les
càmeres RBV i incorporen un nou sensor denominat TM (Thematic Mapper) dissenyat per a
la cartografia temàtica, proporcionant dades amb major resolució espacial, espectral i
radiomètrica. Finalment amb el llançament del Landsat 7 ( ja que el 6 no va arribar a
funcionar) s’entra en una versió millorada del sensor TM anomenada ETM+ (Enhanced
Thematic Mapper), fins a l’arribada del Landsat 8, el qual munta dos sensors totalment nous
el OLI (Operational Land Imager) i el TIRS (Thermal Infrared Sensor).
Les imatges provinents de Landsat que s’utilitzaran en aquest projecte, són les obtingudes
amb els satèl·lits 4, 5 i 7, per tant només s’entrarà a explicar amb detall els sensors TM i
ETM+.
El Thematic Mapper (TM) és un equip d’escombrat multiespectral, el qual està format per un
mirall mòbil que oscil·la perpendicularment a la trajectòria del satèl·lit i escaneja una línia de
terreny. La radiació rebuda al mirall arriba a una sèrie de detectors que la converteixen en
valors numèrics i les dades són enviades a la Terra per al seu posterior processat. Per a
sensors multiespectrals, com és el cas, la senyal està composada per vàries longituds d’ona
que són dirigides cap als detectors sensibles a cadascuna d’elles. Els detectors estan
formats per tubs de silici per a les bandes de la 1 a la 4, indi-antimoni per les bandes 5 i 7, i
de mercuri-cadmi-tel·luri per a la banda 6 (banda tèrmica).
El disseny del TM pretenia millorar i pal·liar algunes deficiències observades en el sensor
MSS, utilitzat en versions anteriors de Landsat. Se’n millora la resolució espacial passant de
79m a 30m i també la resolució espectral, incorporant informació de quatre bandes
espectrals no contemplades en el MSS (blau, dues en l’infraroig mitjà i una en el tèrmic),
ampliant de 4 a 7 les bandes espectrals cobertes, ja que s’unifiquen les bandes 6 i 7
(infraroig proper) del sensor MSS en una sola.
L’únic inconvenient dels sensors TM respecte els seus antecessors va ser el seu cost i el
gran volum de dades que generava.
Finalment, comentar que el sensor ETM+ és pràcticament idèntic al sensor TM, ambdós
posseeixen 7 bandes on la seva resolució espectral és de 30 m, on l’única diferència es troba
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en la banda termal, la 6, la qual té una resolució espacial de 250 m en el cas del sensor TM i
de 60 m en el ETM+. A més a més, aquest darrer posseeix una banda pancromàtica amb
una resolució espacial de 15 m.

4.4.2. TERRA (MODIS I ASTER)
El satèl·lit Terra va ser posat en òrbita per la NASA el 18 de desembre de 1999. És el primer
del programa Earth Observing System (EOS), el qual és un projecte multinacional i
multidisciplinari amb la participació de les agències espacials dels EEUU, Canadà i Japó.
L’objectiu científic de la missió del Terra era efectuar el primer estudi complert de la salut del
planeta.

Característiques Orbitals
Orbita a 705 km de la superfície del planeta, el satèl·lit Terra examina les condicions
climàtiques orbitant de pol a pol, duu per tant una òrbita polar. La seva òrbita té una durada
de 98,1 minuts, i realitza una observació completa de tota la superfície terrestre cada 1-2
dies.

Instruments d’observació (sensors)
El satèl·lit Terra duu a bord cinc instruments de gran precisió (CERES, MODIS, ASTER,
MOPITT, MISR) que mesuren determinats aspectes del planeta.
Com en el cas de Landsat, només es comentaran les característiques d’aquells sensors que
són d’utilitat per al desenvolupament del present projecte.
El primer d’ells és el MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer), és un sensor
passiu que es caracteritza per posseir una elevada sensibilitat espectral, ja que és capaç de
captar fins a 36 bandes diferents, que van des de l’espectre visible fins l’infraroig tèrmic.
Posseeix una resolució espacial moderada (250 m dos bandes, 500 m 5 bandes i 1 km les
29 restants). Fa observacions de la Terra cada 1 – 2 dies, proveint d’imatges d’alta resolució
radiomètrica de la radiació del sol reflectida durant el dia i de l’emissió tèrmica diürna i
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nocturna de la cobertura terrestre, es a dir durant el dia pren dades per a totes les bandes i
per la nit nomes de les corresponents al tèrmic.
Les dades de MODIS s’utilitzen per derivar diversos productes tals com índex de vegetació,
tipus de cobertura de la superfície terrestre, cobertura per nuvolositat, entre molts altres.
D’entre tots aquests productes dos seran utilitzats en aquest projecte, algunes
característiques dels quals es detallen a continuació:
-

MOD44W (MODIS Water Mask)

Mapa complert a escala global que mostra l’aigua superficial, amb una resolució espacial de
250 m. Aquest producte ha estat creat per tal d’utilitzar-lo a mode de màscara per tal
d’eliminar l’aigua superficial (rius, estanys,..) per tal que aquesta no interfereixi en els
diversos estudis. Es presenta en forma de matriu binària, on cada píxel de la imatge que
representa se li assigna un 0 en cas que sigui terra i un 1 si és un píxel d’aigua.
-

MCD12Q1 (Land Cover Type)

El producte MCD12Q1 es va generar mitjançant un mètode de classificació basat en un arbre
de decisió, està disponible amb una periodicitat anual, des de 2001 fins al 2010. Els resultats
tenen una resolució espacial de 500 m.
Identifica 19 tipologies de coberta diferents definides per l’organisme “International
Geosphere Biosphere Programme (IGBP), el qual consta de 13 classes de vegetació, 1
classes de coberta mixta, 1 per a terrenys amb vegetació dispersa en zones urbanitzades, 1
per a aigua,1 per a neu i gel i 2 per a valors nuls.
L’altre sensor, que també es troba a bord del satèl·lit Terra i del qual també se n’ utilitzaran
les dades és l’ASTER (L’Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer), és un foto sensor desenvolupat conjuntament per la NASA i el Ministeri
d’Economia, Comerç i Indústria del Japó (METI).
Es troba a bord del satèl·lit Terra, el qual va ser llançat per la NASA al desembre de 1999, i
pren dades de la superfície de la terra des de Febrer del 2000.
A diferència d’altres sensors l’ASTER pren imatges contínues de la superfície de la terra, en
cicles de 16 dies. Cobreix una amplia regió espectral amb 14 bandes que varien des del
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visible fins l’infraroig. Per a poder captar aquest rang tant ampli de bandes espectrals ASTER
disposa de 3 instruments:
-

VNIR: Visible and Near-infrared.

-

SWIR: Shortwave Infrared.

-

TIR: Thermal Infrared.

A partir de les dades obtingudes per aquests tres instruments s’obtenen valors de
reflectància, emissivitat, radiància, temperatura i models d’elevació digital.

4.4.3. SRTM
El Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), va ser un projecte desenvolupat entre la
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i la National Aeronautics and Space
Administration (NASA). L’objectiu d’aquest projecte va ser obtenir dades de la topografia del
80% de la superfície de la terra (tota la superfície situada entre els 60º N i els 56 ºS de
latitud).
Utilitza una tècnica anomenada interferometria per radar, que consisteix en prendre dues
imatges radar des de dues localitzacions separades lleugerament. Les diferències entre
aquestes dues imatges permeten calcular l’elevació de la superfície i els canvis que s’hi
produeixen.
El sistema dissenyat per a poder obtenir les imatges de radar va ser llançat el febrer del 2000
a bord del transbordador espacial Endeavour, el qual va orbitar la terra durant els 11 dies
que va durar la missió. Per a l’obtenció de les dades d’elevació es disposava de dues
antenes reflectores de radar separades 60 m, gràcies a un braç que sortia del transbordador.
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5. CORRECCIÓ TOPOGRÀFICA
5.1. Introducció
Els efectes topogràfics són una de les principals limitacions en l’anàlisi per teledetecció
[Ekstrand 1996, Twelve and Erasmi 2005], juntament amb els efectes atmosfèrics i les
variacions dels sensors. Tot i així, la correcció topogràfica pren importància en zones on el
relleu del terreny és important, com es el cas de les regions muntanyoses dels Andes, on
s’estan realitzant els estudis d’aquest projecte.
Les variacions en la intensitat d’il·luminació depenen de la posició del sol i de l’angle
d’inclinació del terreny, el qual ve donat per diferents pendents i orientacions. Tots aquests
factors provoquen aquestes variacions en la il·luminació i en conseqüència diversos valors
de reflectància, per tant, àrees amb un relleu fortament marcat presentaran variacions
radiomètriques elevades.
Per a un mateix tipus de cobertura del sòl, aquestes diferents il·luminacions donaran valors
més baixos en la reflectància de les zones amb ombra i per contra, valors més elevats en
zones plenament il·luminades. Per tant, poden ser més similars entre si els valors de
reflectància entre diferents tipus de cobertures del terreny, que els valors d’un mateix tipus
de cobertura a l’ombra i al sol. Portant així a errors en les classificacions del tipus de terreny.
Tenint present que es volen determinar les àrees cremades, serà de vital importància
eliminar els efectes de la topografia en les imatges d’estudi, per tal que les ombres no
interfereixin en la diferenciació de les zones cremades i les zones que no ho estan.

5.2. Base conceptual
Les primeres vegades que es va manifestar la necessitat de desenvolupar mètodes de
correcció dels efectes topogràfics , va ser en l’intent de crear sistemes de classificació
automàtics del tipus de cobertura del sòl [Cicone 1977, Woodcock 1980].
Posteriorment al 1989, Civco [Civco,1989], va utilitzar per primera vegada el terme
Normalització topogràfica, en la seva investigació per tal de desenvolupar una tècnica per
eliminar els efectes topogràfics en imatges Landsat.
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Totes les tècniques i estudis que s’han anat elaborant busquen corregir els efectes del baix
angle d’incidència solar i de la topografia accidentada, sense modificar en excés els valors
de reflectàncies característics del tipus de coberta del sòl, tan sols han de pal·liar els efectes
topogràfics.
Els mètodes de correcció topogràfica busquen poder modelar les característiques
d’il·luminació de la zona estudiada en el moment de captura de la imatge per satèl·lit. Per tal
d’aconseguir-ho s’haurà de calcular l’angle d’incidència solar local (i), és a dir l’angle entre la
posició del sol i la normal a la superfície del terreny.

Figura 5-1 Relació d’angles necessària per al còmput de l’angle d’incidència solar

Com s’observa en la Figura 5-1, la posició del sol dependrà de l’angle solar zenital (𝜃) i
l’angle solar azimutal (𝜑𝑚 ), mentre que l’angle de la superfície dependrà del pendent (𝑒) i
l’orientació (𝜑𝑠 ) d’aquesta. La fórmula necessària per al càlcul de la il·luminació (cos 𝑖) es
presenta a continuació:
cos 𝑖 = cos 𝜃 · cos 𝑒 + sin 𝜃 · sin 𝑒 · cos(𝜑𝑚 − 𝜑𝑠 )
On:
𝑖 és l’angle d’incidència solar local [º]

(Eq. 5.1)
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𝜃 és l’angle zenital solar [º]
𝜑𝑚 és l’angle azimutal solar [º]
𝑒 és el pendent [º]
𝜑𝑠 és l’orientació [º]
Els valors del “cos 𝑖” varien en un rang comprès entre -1 i 1, on un valor negatiu indicarà
zones amb ombres, que no reben la irradiació directa del sol, o bé zones amb aigua, neu o
gel.

5.3. Mètodes de correcció topogràfica
Els mètodes de correcció topogràfica es poden classificar en dues categories diferents,
depenent de les característiques de reflexió que s’atorguin a les superfícies d’estudi:
-

Superfícies Lambertianes: Són aquelles que distribueixen la radiació incident de
forma equitativa en totes les direccions de l’espai.
En les hipòtesis en què s’accepten les característiques d’una superfície lambertiana,
es pren en consideració només la radiació directe, no es té en compte la radiació
difusa, la qual prové de la dispersió de la llum en l’atmosfera, i que sovint pot ser
rellevant, particularment en àrees dèbilment il·luminades on no hi arriben de forma
directe els rajos solars.

-

Superfícies No-Lambertianes: En contraposició a les anteriors, aquest tipus de
superfícies no reflecteixen l’energia solar de manera uniforme en totes les direccions.
Sovint els mètodes No-Lambertians s’han desenvolupat per tal de posar remei a les
deficiències dels mètodes basats en superfícies lambertianes. Tot i així no són
realment models completament teòrics, ja que per tal d’aproximar la radiació
bidireccional s’han d’utilitzar constants que deriven d’estudis empírics. Aquestes
constants s’utilitzen per modelar la radiació difusa i estimar el grau de comportament
No-Lambertià d’una superfície donada.

A continuació es presenten els principals mètodes de correcció topogràfica segons aquestes
característiques esmentades:
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5.3.1. Mètodes lambertians


La correcció del Cosinus

Proposada per Teillet [Teillet et al., 1982], aquesta equació, només utilitza per a la correcció
l’angle solar zenital 𝜃 i el model d’il·luminació del terreny, 𝐶𝑜𝑠 (𝑖), detallat anteriorment.
𝐿ℎ = 𝐿 𝑇 ·

𝑐𝑜𝑠 (𝜃)
𝑐𝑜𝑠 (𝑖)

(Eq. 5.2)

On:
𝐿ℎ és la reflectància corregida, equivalent a la reflectància en una superfície plana i amb un
angle d’incidència solar. [W/m2·µm]
𝐿 𝑇 és la reflectància original. [W/m2·µm]
𝑖 és l’angle d’incidència solar local [º]
𝜃 és l’angle zenital solar [º]
Tot i que nombrosos autors han posat de manifest les limitacions de l’aproximació a una
superfície lambertiana [Meyer et al., 1993], aquest mètode és utilitzat freqüentment, per la
seva senzillesa i perquè està implementat en nombrosos programes d’anàlisi topogràfica.

5.3.2. Mètodes No-Lambertians


La Correcció C

És un mètode semi-empíric, desenvolupat per Teillet et al. (1982) [Teillet et al., 1982].
A diferència de la Correcció del Cosinus, en aquest mètode s’hi addiciona un factor 𝐶, amb el
qual s’intenta modelar la irradiació difusa. L’equació resultat de l’addició d’aquest factor es
mostra a continuació:
𝐿𝐻 = 𝐿 𝑇 ·

𝐶𝑜𝑠 (𝜃)+𝐶
𝐶𝑜𝑠 (𝑖)+𝐶

(Eq. 5.3)
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On:
𝐿ℎ és la reflectància corregida, equivalent a la reflectància en una superfície plana i amb un
angle d’incidència solar. [W/m2·µm]
𝐿 𝑇 és la reflectància original. [W/m2·µm]
𝑖 és l’angle d’incidència solar local. [º]
𝜃 és l’angle zenital solar. [º]
c és el factor corrector.
El factor 𝐶 es pot calcular, com el quocient entre el terme independent i el pendent de la
següent regressió lineal:
𝐿𝑡 = 𝑚 · cos(𝑖) + 𝑏


(Eq. 5.4)

La correcció de Minnaert

D’entre els diferents tipus de correccions topogràfiques No-Lamberitanes, la més usual és la
correcció de Minnaert. La qual va ser formulada per Minnaert el 1941, en un intent de
desenvolupar una equació semi-empírica que permetés descriure la rugositat de la superfície
lunar.
La correcció de Minnaert queda definida en la seva forma bàsica de la següent manera:
𝐶𝑜𝑠 (𝜃) 𝐾

𝐿𝐻 = 𝐿 𝑇 · ( 𝐶𝑜𝑠 (𝑖) )

(Eq. 5.5)

El 1991, Colby [Colby, 1991], va incloure-hi el cosinus de l’angle del pendent del terreny,
demostrant que s’obtenien uns resultats més acurats. En sensors del tipus “nadir-viewing”
(aquells en què el sensor està orientat de forma perpendicular a la superfície de la terra),
com és el cas del sensor TM del satèl·lit Landsat, aquest angle de pendent del terreny és
equivalent a l’angle d’excitància, que no es altre que l’angle que formen la normal de la
superfície del terreny amb la posició del satèl·lit.
Per tant reformulant l’equació (Eq. 5.5) [Lu et al., 2008]:
cos(𝑒)

𝐿𝐻 = 𝐿 𝑇 · (cos(𝑖)·cos(𝑒))𝐾

(Eq. 5.6)
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On:
𝐿ℎ és la reflectància corregida, equivalent a la reflectància en una superfície plana i amb un
angle d’incidència solar. [W/m2·µm]
𝐿 𝑇 és la reflectància original. [W/m2·µm]
𝑖 és l’angle d’incidència solar local. [º]
e és el pendent del terreny. [º]
𝐾 és la constant de Minnaert.
El paràmetre 𝐾 conegut com la constant de Minnaert, els valors del qual varien entre 0 i 1, és
un indicador del grau amb què una superfície és Lambertiana o no, on 𝐾=1 indica propietats
lambertianes.
El paràmetre 𝐾 és especialment efectiu en àrees on la il·luminació (cos 𝑖) presenta valors
propers a 0, ja que 𝐾 fa incrementar el denominador, prevenint la divisió per valors petits,
corregint així els efectes de sobre-correcció obtinguts amb la correcció del cosinus.

5.4. Elecció del model de correcció
En la bibliografia consultada s’han pogut observar nombrosos estudis que posaven a prova
les diferents metodologies de correcció topogràfica anomenades en l’apartat anterior.
El mètode més àmpliament utilitzat és la Correcció del Cosinus, ja que és senzill d’aplicar i
està implementada en multitud de software dedicat a aquestes temàtiques. Com alguns
autors han indicat [Twelve and Erasmi 2005, Teillet et al.1982], el principal inconvenient
d’aquesta metodologia és la sobre-correcció de la influència de la irradiació directa en àrees
amb angles d’incidència solar (𝑖) elevats. Serà especialment rellevant en zones amb forts
desnivells, on les cares que quedin en la vessant oposada al sol apareixeran més brillants
que les zones on els rajos solars impacten de forma directe (angle d’incidència petit).
Aquest fenomen de sobre-correcció s’ha observat també, tot i que en menor mesura, en els
mètodes No-Lambertians [Riaño et al. 2003, Twelve et al. 2006], concretament en píxels poc
il·luminats, amb un valor baix del cos 𝑖, que tenen una gran proporció d’irradiació difusa i una
irradiació directa propera a zero.
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L’extrem es troba en el cas que la il·luminació (cos 𝑖) sigui igual a zero, en aquest cas com
s’aprecia en les diferents equacions presentades en l’apartat anterior, es dividiria per zero fet
que comportaria un error matemàtic. Això comporta una pèrdua d’informació en aquestes
zones, per tant si això succeeix s’ha de valorar si la normalització topogràfica aporta
avantatges de manera que aquesta pèrdua d’informació sigui acceptable.
Veient que els errors de sobre-correcció del mètode del Cosinus són força elevats, es
desestima aquest. Per aquest motiu es passa a analitzar els dos mètodes proposats
restants, els quals inclouen paràmetres per tal d’evitar, en la mesura del possible, aquest
fenomen, tot i que com s’ha comentat no l’eliminen per complet.
Diversos autors han proposat dues tipologies d’anàlisis a realitzar per tal d’avaluar l’eficàcia
dels models de correcció.
El primer d’ells es basa en una anàlisi visual de les imatges abans i després de ser
corregides amb el mètode escollit (Correcció C o Minnaert). Utilitzant aquest mètode de
comparació, els diferents autors consultats [Meyer et al. 1993, Twelve et al. 2006] no han
obtingut diferències significatives i s’han realitzat les correccions de forma satisfactòria,
eliminant la impressió tridimensional de les imatges al haver extret les ombres produïdes pel
relleu.
El segon mètode de comparació es basa en una anàlisi de les diferències espectrals entre
les imatges originals i les corregides. Segons han apuntat alguns autors [Law and Nichol,
2004] una correcció topogràfica efectiva ha de poder reduir la desviació estàndard tot
mantenint el valor mitjà de la reflectància. El fonament d’aquesta afirmació rau en el fet que
la correcció topogràfica haurà d’augmentar els valors de reflectància en les zones ombrívoles
i per contra, les zones on impacten els rajos solars de forma directa es produirà una
disminució dels valors de reflectància. D’aquesta manera se’n redueix la variabilitat i
s’homogeneïtzen els valors de reflectància.
Basant-se en la comparació estadística [Ghasemi et al. 2013] s’observa que la Correcció C
redueix en major grau la desviació estàndard que no pas la correcció de Minnaert, en canvi
aquesta, aconsegueix retenir millor la mitjana.
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Com s’ha pogut apreciar en la majoria dels estudis analitzats [Bishop and Colby 2002,
Ritcher et al. 2009] amb l’aplicació de qualssevol de les dues correccions es redueixen
significativament els efectes de la topografia. Ara bé, totes dues correccions es basen en
models semi empírics, on els valors de les constants 𝐾 i 𝐶 (que s’obtenen de forma empírica)
tenen una influència crucial en la reducció dels efectes topogràfics, essent aquesta influència
de major magnitud en zones on es troben accidents geogràfics marcats. S’ha comprovat que
utilitzar un factor de correcció global per a totes les àrees de la imatge no és acceptable en
termes de reduir els efectes topogràfics d’una forma eficaç, de manera que s’han
desenvolupat diverses estratègies per al càlcul d’aquestes constants.
És al voltant de l’aproximació de Minnaert on s’han realitzat més estudis per tal de pal·liar
aquests inconvenients [Ritcher et al. 2009].
Entre aquests estudis destaquen els aportats per Lu et al., el 2008 [Lu et al., 2008], on es
desenvolupa el mètode anomenat “Pixel-based Minnaert”, el qual està basat en utilitzar
valors específics del paràmetre 𝐾 per a les diferents tipologies de terreny i en funció de les
característiques de la topografia que es poden trobar en una mateixa imatge.
Ghasemi et al. el 2011 [Ghasemi et al. 2013], van posar a prova aquesta metodologia, fentne la comparació amb les altres ja esmentades i van corroborar el que apuntaven autors com
Riaño et al. el 2003 i Soenen et al. el 2005 [Riaño et al. 2003; Soenen et al.2005]. La
Correcció 𝐶 és la més adequada per a zones boscoses amb una alta densitat de vegetació.
Però en canvi es va demostrar que en zones amb canvis topogràfics accentuats, aquesta
metodologia (Correcció-C) presentava errors per sobre-correcció i per contra en aquestes
zones el mètode “Pixel-based Minnaert” aportava els millors resultats.
En el present projecte s’utilitzarà la metodologia “Pixel-based Minnaert”, ja que la zona
d’estudi, situada als Andes peruans, presenta un terreny escarpat, amb grans canvis de
pendents i tal com s’ha explicat aquesta metodologia és la més indicada en aquest tipus
d’orografia.

DETECCIÓ D’ÀREES CREMADES

6. DETECCIÓ D’ÀREES CREMADES
En aquest capítol es farà un breu repàs de les metodologies existents per a la detecció
d’àrees cremades a partir d’imatges per satèl·lit. I s’exposaran els estudis més recents
realitzats a la regió Andina i els resultats obtinguts en aquests.

6.1. Introducció a les diverses metodologies
Durant anys la detecció d’àrees cremades ha estat un camp àmpliament estudiat per la
comunitat científica, amb la finalitat de trobar una metodologia eficaç per a la seva
monitorització. Principalment es poden distingir tres tipologies de les quals se’n realitza un
breu resum a continuació.

6.1.1. “Burned area products” (productes d’àrees cremades)
Els incendis forestals són considerats un dels factors que més influeixen en les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, amb xifres suficientment rellevants com per considerar l’àrea
cremada com una variable essencial en els models predictius del clima i la vegetació
(Stroppiana et al., 2010). Per tal de cobrir aquesta falta d’informació referent a la pèrdua
anual de biomassa deguda a incendis forestals, s’han desenvolupat, en els darrers anys,
diferents productes d‘àrees cremades (“Burned area products”) a escala global, amb
l’objectiu principal de generar la cartografia necessària per a identificar la distribució espacial
dels incendis [Bastarrika,2011; Giglio, et al, 2010].
Els principals productes globals d’àrea cremada disponibles actualment són: el L3JRC,
desenvolupat per la GEM Unit (Global Environment Monitoring) del JRC (Joint Research
Centre, JRC), el GLOBCARBON, impulsat per la ESA (European Space Agency, ESA),
ambdós desenvolupats l’any 2007, i finalment el MCD45A1 (derivat de MODIS) i el GFDE-3
(Global Fire Emissions Data Base) desenvolupats el 2008 i el 2009 respectivament.
Tots ells presenten resolucions espacials i temporals diferents, ja que les fonts d’on obtenen
les dades varien, ara bé els seus algoritmes d’obtenció són força similars i estan basats en
analitzar la variabilitat de les reflectàncies en el temps, on una disminució sobtada d’aquesta
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en un píxel donat en un període de temps concret (aproximadament 1 mes), farà que aquest
sigui considerat com a cremat.
Fins a l’aparició d’aquests 4 productes, tan sols hi havia dos productes existents creats l’any
2002, però que només donaven informació per a un període restringit, l’any 2000, aquests
varen ser el GBA2000 (Global Burnt Area 2000, GBA2000), impulsat per la GEM Unit del
JRC i el GLOBSCAR, impulsat per la ESA. En canvi els 4 productes citats, contenen
informació per a un rang de temps molt més ampli, en el cas del L3JRC del 2000 al 2007, per
al GLOBCARBON del 1997 fins el 2007, el producte derivat de MODIS (MCD45A1) aporta
dades des de 2008 fins a l’actualitat i, finalment, el GFED-3, que va iniciar la seva activitat el
2009 i continua vigent.
Amb l’aparició d’aquesta gran quantitat de productes van sorgir diversos estudis [Giglio, et
al., 2010] [Roy & Boschetti, 2009], en els quals es va avaluar la seva efectivitat. Es va
constatar que tots els productes presentaven un error d’omissió més elevat que el de
comissió, aquesta tendència a subestimar el nombre i l’extensió des incendis es va atribuir
en certs estudis [Bradley & Millington, 2006], a una baixa resolució espacial de les imatges
originals, als efectes topogràfics que causen ombres en les imatges i als canvis en
l’estacionalitat climàtica. Aquestes afirmacions es basaven en el fet que els productes que
aportaven uns millors resultats van ser el GFED-3 i el MCD45A1, que casualment són els
dos productes que tenien una major resolució espacial que els hi permetia detectar àrees
cremades de menor magnitud i en el cas de MODIS s’inclou en la seva obtenció un algoritme
de correcció de les

desviacions causades per interferències atmosfèriques. Ara bé els

resultats seguien presentant un error d’omissió massa elevat.
Finalment cal anomenar un estudi realitzat, recentment, per

Chuvieco et al. el 2014

[Chuvieco et al. 2014] i presentat a la 7ª conferencia internacional “Forest Fire Research”
realitzada entre el 14 i el 21 de novembre de 2014 a Coimbra (Portugal). Aquest estudi
presentat forma part del projecte “Fire CCI” dins de l’ESA Climate Change Initiative, i pretén
proporcionar un producte consistent per a la detecció d’àrees cremades a escala global, en
el període entre l’any 1995 fins al 2009. Les dades utilitzades seran les provinents dels
sensor MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) a bord de la plataforma Envisat
de la ESA. L’algoritme implementat és un híbrid, el qual utilitza informació termal i espectral
per a detectar les àrees cremades.
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Els resultats preliminars obtinguts i presentats al congrés, han mostrat consistència en
relació a d’altres productes com el GFED-3, ara bé, com succeeix en els altres productes
anomenats, aquest també presenta una tendència a l’omissió, i tot i que les àrees detectades
són majors, romanen en rangs similars.

Figura 6-1 Representació de les “Burn scars” obtingudes per al 2008 amb imatges MERIS Font: ”Global
burned area maps from MERIS” Chuvieco, et.al. 2014

6.1.2. Tractament visual
Aquesta metodologia requereix d’imatges amb una alta resolució espacial, com per exemple,
imatges Landsat (30 m de resolució), ja que es basa en l’observació directe de les imatges
obtingudes a la recerca de canvis que indiquin que ha ocorregut un incendi a la zona.
Per tal d’ajudar a la detecció visual de les àrees cremades, s’utilitzen el que es coneix com
imatges a fals color. La utilització d’aquestes imatges es basa en modificar la relació típica
d’una imatge pel que respecta als canals RGB (Red, Green, Blue). Això es fa amb la finalitat
de ressaltar en un color diferent les zones d’interès, per exemple si es volguessin detectar
zones d’herba enlloc d’utilitzar el canal verd es podria modificar per tal que en la imatge
l’herba aparegués en vermell, per tal de poder visualitzar-la millor, augmentat així la
sensibilitat de la visió humana per a poder distingir les diverses zones.
En el cas de les àrees cremades es representa en el color vermell la banda de l’infraroig mig
(2000-2350 nm), en el color verd una banda de l’infraroig proper (750-900 nm) i en el color
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blau una banda de l’espectre visible entre el verd i el blau (450-600 nm). Utilitzant aquesta
composició es visualitzen les zones cremades amb un color granatós (vegeu la Figura 6-2).

Figura 6-2 Composició a fals color de les bandes 7,4,1 de Landsat on es pot apreciar una zona cremada
(en color granat)

6.1.3. Descomposició espectral
Com s’ha comentat en anteriors apartats, la unitat bàsica d’una imatge per satèl·lit és el
píxel, el qual varia de mida en funció de la resolució espacial. Ara bé independentment de la
seves mesures, per molt petites que siguin, un píxel mai serà homogeni, ja que el senyal del
sensor sempre serà una mescla de les diferents radiacions electromagnètiques dels diferents
constituents del píxel.
Si s’accepta que els píxels són fruït d’una combinació, serà necessari trobar la manera de
descomposar quantitativament aquesta mescla. La premissa bàsica de les tècniques de
descomposició espectral és que el píxel resultant és la combinació de certs materials
constituents bàsics (p.e. aigua, vegetació, sòl) anomenats endmembers, els quals
posseeixen unes propietats espectrals relativament constants. Les proporcions en les quals
aquests endmembers apareixen en un píxel s’anomenen abundàncies.
La descomposició espectral, o desmescla espectral, és per tant el procediment pel qual
l’espectre detectat és descompost en els corresponents endmembers i les seves
abundàncies.
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Durant els darrers anys, s’han proposat diversos mètodes per a resoldre el problema de
mescla [Wang, 1990; Guilfoyle, Althouse, Chang & Member, 2001; Nascimento y Dias, 2005;
Brown, Gunn, y Lewis, 1999]. Entre tots els mètodes els més utilitzats es basen en models
lineals (LMM) i models no lineals (NLMM). L’ús dels models LMM és molt més extens en la
literatura, ja que ha demostrat ser una tècnica útil per a la interpretació de la variabilitat de
les dades obtingudes per teledetecció i s’han obtinguts bons resultats en relacionar
l’abundància de certs materials presents a la superfície amb productes derivats d’informació
espectral, amb l’ús d’aquests models [Keshava & Mustard, 2002]. Per contra, no es tenen en
compte les possibles interaccions entre els endmembers presents en un píxel, en aquest
punt es troben els models NLMM que sí consideren aquestes interaccions, permetent reduir
l’error, ara bé, precisen d’un cost computacional molt més elevat [Adams & Gillespie, 2006].
Existeixen multitud de tècniques matemàtiques per tal de resoldre aquests models: regressió
per mínims quadrats [Anderson et al., 2005], l’ortogonalització de Gramm-Schmidt [Chen, et
al., 2009], màxima semblança [Barducci & Mecocci, 2005]. L’elecció d’una metodologia o
l’altra sol ser a predilecció dels autors.
La clau per aconseguir uns bons resultats en l’anàlisi de les mescles espectrals és realitzar
una selecció acurada del nombre i el tipus d’endmembers [Elmore, Mustard, Manning, &
Lobell, 2000; Tompkins, Mustard, & Forsyth, 1997], per aquest motiu és usual utilitzar
tècniques iteratives amb diferents combinacions d’aquests que permetin trobar la més adient
per a la zona que es vol estudiar [Franke, Roberts, Halligan, & Menz, 2009; Somers et al.,
2010].

6.2. Estudis realitzats a la regió dels Andes
Com s’ha pogut apreciar existeixen nombrosos estudis i metodologies pel que respecta a la
teledetecció d’àrees cremades a partir d’imatges satèl·lit, però ben pocs estudis es centren
en la zona d’interès d’aquest projecte o en regions de climatologia similar (TMCF) [Cardozo
et al., 2012; Oliveras, 2014; Anderson, 2005; Guix, 2014].
En els estudis realitzats per Cardozo (2012), i Oliveras, (2014) es va utilitzar i posar a prova
un dels productes presentats en l’apartat 6.1.1 d’aquest projecte. En tots dos casos
[Cardozo et al., 2012; Oliveras, 2014] s’utilitzen dades del producte MCD45A1 per a la
quantificació de les àrees cremades i imatges Landsat per a la validació dels resultats. Es
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constata que existeix una baixa concordança a l’hora d’identificar les àrees cremades,
observant-se una notable subestimació del nombre i l’extensió dels incendis (amb uns errors
d’omissió del 48% en l’estudi d’Oliveras et al. [Oliveras et al., 2014] en comparació amb les
dades Landsat, les quals s’analitzen utilitzant el mètode de tractament visual descrit en
l’apartat 6.1.2. Oliveras et al. [Oliveras et al., 2014] apunta que les dades del producte
MODIS (MCD45A1) no només, no són capaces de detectar àrees petites, sinó que també
presenta problemes en detectar incendis de grans dimensions. Aquest fet es atribuït a la
limitació de l’algoritme d’obtenció del producte que no permet superar les interferències de la
nuvolositat i els efectes de les ombres causades per la complexa topografia de la zona.
Degut a aquestes deficiències detectades, aquests autors, suggereixen que seria convenient
una calibració d’aquests productes per a les regions tropicals dels Andes, amb la finalitat de
millorar el rendiment d’aquests productes. Proposen la utilització d’imatges Landsat per a
l’obtenció dels productes, al tenir una major resolució espacial i havent demostrat que es
possible detectar àrees cremades amb la metodologia visual.
En contraposició a aquests estudis presentats, els quals es basaven en la utilització de
productes d’àrees cremades, es troben els estudis realitzats per Anderson el 2005
[Anderson, 2005], en la regió amazònica, i Guix el 2014 [Guix, 2014], en la regió dels Andes.
En tots dos casos es planteja l’ús de la tercera metodologia explicada en l’apartat 6.1.3, la
descomposició espectral. En el primer d’ells, [Anderson, 2005], utilitza dades MODIS, en
concret els sensors MOD09 i el MOD13, per tal de detectar les àrees cremades per la l’any
2002. Defineix tres tipologies d’endmembers (vegetació, sòl i ombra) i utilitza un mètode de
descomposició lineal (LMM), amb el qual obté un sistema sobredeterminat el qual resol amb
l’ implementació de la metodologia de regressió per mínims quadrats. Finalment comprova
els resultats obtinguts a través de la comparació mitjançant la validació visual a través
d’imatges Landsat, les quals es consideren més precises. S’acaba obtenint una concordança
del 67% per a les dades del MOD09 i del 9% per les del MOD13, per tant es considera que la
metodologia desenvolupada és efectiva utilitzant dades del sensor MOD09, sempre i quant
l’extensió de l’incendi sigui superior a un píxel, ja que del contrari no són detectats.
A la vista dels resultats obtinguts per [Anderson, 2005], [Guix, 2014] posa a prova la
metodologia, aquest cop a la regió andina, utilitzant per a la identificació dades del sensor
MOD09 i fent ús de la descomposició espectral amb els 3 tipus d’endmembers (vegetació,
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sòl i ombra), resolent l’LMM mitjançant la regressió per mínims quadrats. Els resultats que
s’obtenen denoten que hi ha un efecte distorsionant causat per la nuvolositat, que provoca
que les reflectàncies dels píxels sigui major a l’esperada i provoca que no es puguin detectar
diferències significatives entre els píxels cremats i els no cremats. Es desenvolupa una
metodologia per tal de poder tenir en compte els efectes de la nuvolositat, però s’obté una
gran dispersió en les dades. Finalment es conclou que la utilització de dades MODIS en la
regió sotmesa a estudi no aporta un resultats satisfactoris i fiables.
A les acaballes de l’estudi [Guix, 2014], es realitzen algunes proves preliminars amb dades
Landsat, les quals presenten una major resolució espacial. Es plantegen dues vies de
resolució: La primera consisteix en seguir la mateixa metodologia de descomposició
espectral que la utilitzada per a les dades del sensor de MODIS. La segona via es basa en
utilitzar directament els valors DN (Digital Numbers) que proporcionen les imatges dels
sensors de Landsat, aquesta metodologia es basa en la utilització, en els estudis mencionats
anteriorment, d’imatges en fals color per a la validació de resultats, demostrant que es poden
identificar de forma visual les àrees cremades, per tant, per tal d’automatitzar aquest procés
cal tenir en compte les variables que defineixen la intensitat del color per a cadascun dels
píxels. En el cas de Landsat les bandes 7,4 i 1, aporten els colors vermell, verd i blau,
respectivament, i on els DN dels píxels defineixen les intensitats d’aquests colors. Per tant
s’estudien les intensitats d’aquests colors per a píxels cremats i per als que no ho estan per
així trobar si existeixen diferències que permetin la detecció dels que estan cremats.
Els resultats inicials obtinguts amb les proves realitzades utilitzant ambdues metodologies
són força satisfactoris, millorant en escreix els resultats obtinguts en tots els altres estudis
presentats, augmentant substancialment el 67% de concordança que s’obtenia en l’estudi d’
Anderson, et al., el 2005 [Anderson, et al., 2005]. Ara bé aquests resultats preliminars es
veuen distorsionats pels efectes de les ombres causades per la topografia accidentada de la
zona.
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6.3. Conclusions
S’ha pogut constatar que tot i l’ampli ventall d’estudis i metodologies existents, ben pocs han
estat focalitzats en l’estudi dels incendis en els TMCF’s de la regió dels Andes Peruans.
De les tres metodologies presentades per a la detecció d’àrees cremades, mitjançant
informació extreta per teledetecció, la que pitjors resultats ha reportat ha estat l’ús dels
productes d’àrees cremades (“Burn scar products”), on tots ells tendeixen a subestimar la
presència d’incendis, aquesta casuística s’ha donat tant a escala global com a nivell de la
regió d’estudi. Pel que respecta a la tècnica de descomposició espectral, tot i haver obtingut
resultats satisfactoris en estudis anteriors en ecosistemes de climatologia similar, un cop ha
estat posada a prova a la zona d’estudi, amb l’ utilització de dades de sensors de MODIS, els
resultats obtinguts han mostrat un nivell de variabilitat massa elevat en les dades que
impedeixen l’obtenció d’uns resultats fiables i exportables.
En canvi en les proves realitzades amb imatges Landsat, utilitzant la descomposició
espectral, s’obtenen resultats prometedors. Ara bé presenten un cert error de comissió degut
a que detecta com a cremat zones d’ombra causades per la topografia accidentada de la
zona. Tot i així els resultats obtinguts són els més aproximats a la realitat obtinguts fins a la
data a la regió tropical dels Andes.
A la vista dels resultats obtinguts en els treballs analitzats, en el present projecte es seguirà
la línia d’estudi on s’utilitza la descomposició espectral aplicada a imatges obtingudes pels
sensors de Landsat. Ara bé s’intentaran pal·liar les deficiències detectades per Guix el 2014
[Guix, 2014] realitzant un estudi complert d’endmembers i desenvolupant una metodologia de
correcció topogràfica per tal d’eliminar les ombres causades per l’accidentada orografia de la
regió d’estudi.

TRACTAMENT DE LES IMATGES

7. TRACTAMENT DE LES IMATGES
7.1. Introducció
En aquest capítol es definirà el procediment a seguir per a detectar i quantificar les àrees
cremades (burn scars) als boscos de boira tropical (TMCFs) i pastures d’alta muntanya
situats als Andes de la regió peruana.
La zona d’estudi delimitada consta d’aproximadament 2.8 milions d’hectàrees, i està
localitzada a la vessant est dels Andes peruans orientals, a altituds superiors a 2000 m sobre
el nivell del mar (la línia vermella de la Imatge 7-1 marca aquest límit), i presenta uns
gradients de pendents fortament marcats.
Les coordenades que limiten la zona d’estudi estan expressades en el sistema de referència
WGS84 i són les següents: -12° S, -14°S, -69.5° W, -73.2° W

Figura 7-1 Localització de l’àrea d’estudi on s’identifiquen els Parcs Nacionals de la zona.
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El procediment que es seguirà en aquest projecte, per tal d’avaluar les àrees cremades,
consta de tres estadis clarament diferenciats. En el primer d’ells es realitzarà un
pretractament de les imatges obtingudes via satèl·lit. Aquest consistirà en projectar les
imatges en un sistema de coordenades intuïtiu i útil per a treballar, i alhora s’eliminarà tota
aquella informació sobrant, amb la finalitat de reduir el cost computacional i les possibles
interferències en els càlculs posteriors, per aquests motius es retallarà la zona d’interès i
s’aplicaran diverses màscares, les quals faran la funció de filtres (altitud, aigua i neu).
El segon estadi consistirà en eliminar els efectes de la topografia, un dels principals efectes
distorsionants en les anàlisis d’àrees cremades, tal i com s’ha observat en la bibliografia
consultada, ja que en la majoria de metodologies s’identifiquen les zones d’ombra com a
zones cremades, fet que comporta cometre majors errors de comissió.
I finalment es durà a terme l’anàlisi de les imatges amb l’aplicació de la metodologia
desenvolupada per a la detecció i quantificació de les àrees cremades. Es prendrà com a
referència la metodologia presentada per Guix el 2014 [Guix, 2014], basada en la
descomposició espectral aplicada a imatges Landsat, on tot i no haver realitzat un estudi
amb profunditat, els resultats preliminars que es van obtenir van mostrar un potencial
suficient per a detectar incendis en aquesta regió andina.

7.2. Obtenció i pretractament
Tal i com s’ha comentat, serà necessària l’obtenció d’imatges Landsat com a base per a la
descomposició espectral i la consegüent detecció de les àrees cremades.
Alhora, també, s’haurà d’adquirir informació sobre l’elevació del terreny, per tal de crear una
màscara d’alçades i aplicar les equacions de la correcció topogràfica. Per aquesta tasca
s’utilitzaran dades d’un model digital d’elevacions, DEM (Digital Elevation Model), és en
aquest punt on, tal i com s’exposa de manera detallada en l’Annex A, s’ha realitzat un estudi
comparatiu entre els dos models DEM més utilitzats actualment, aquests són, per una banda
el derivat de dades d’ASTER i per l’altre, el de SRTM. Ha estat escollit el primer d’ells, ja que
el DEM derivat d’informació del sensor de SRTM conté àrees sense dades dins la zona
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d’estudi. Degut principalment a les limitacions que, la tècnica d’obtenció d’aquest, presenta
en zones abruptes i amb forts desnivells, com és el cas de la regió andina.
Finalment s’utilitzaran imatges MODIS per a dissenyar les màscares d’aigua i neu.

7.2.1. Obtenció
Les imatges del sensor Landsat TM i del ETM+, es poden descarregar sense cap mena de
cost del web: http://glovis.usgs.gov/. El sensor proveeix la informació en 7 imatges que es
corresponen amb les 7 bandes espectrals: banda 1 (450-520 nm), banda 2 (520-600 nm),
banda 3 (630-690 nm), banda 4 (760-900 nm), banda 5 (1550-1750 nm ), banda 6 (1040012500 nm) i banda 7 (2080-2350 nm). La banda 6 es correspon amb la banda termal la qual
té una resolució espacial de 120 m en el sensor TM i de 60 m en el ETM+, mentre que la
resta de bandes, les utilitzades en aquest projecte, tenen una resolució de 30 m en ambdós
sensors. Per tal de catalogar les imatges obtingudes per a tot el globus terraqüi, s’utilitza un
sistema global de numeració, que es coneix com a World Reference System (WRS), amb el
qual es divideix el món en una quadrícula que utilitza com a referències la columna (path) i la
fila (row). La zona d’estudi queda compresa entre dues d’elles (path 03 i 04 per a row 69).
Les imatges Landsat no proveeixen directament dels valors de reflectància de cadsascun
dels seus píxels, en lloc d’això proporcionen el que es coneix com a Digital Number (DN), el
qual es pot convertir a reflectància amb un senzill mètode, que s’exposarà en l’apartat 7.2.5.
(https://earth.esa.int/ers/sysutil/069c.html.)
La informació d’ASTER, sensor a bord de la plataforma MODIS, es pot obtenir de forma
gratuïta a la web: http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/search.jsp. Les dades d’aquest
sensor cobreixen el 99% de la superfície de la Terra amb una resolució de 30 m. En aquest
cas no serà necessari descarregar diverses imatges per a tenir la zona d’estudi complerta, ja
que ASTER GDEM permet introduir les coordenades del polígon d’interès i descarregar una
única imatge amb tota la informació. Per quest motiu només serà necessari assegurar-se
que les coordenades dels extrems que s’introdueixen coincideixen exactament amb les de
les imatges Landsat.
Per últim ja només cal comentar els dos productes derivats del sensor MODIS. El primer
d’ells el MOD44W, el qual s’utilitzarà per a crear una màscara d’aigua. S’obté a través de la
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web: http://glcf.umd.edu/data/watermask/. Serà necessari descarregar dos arxius, el
MOD44W_Water_200_ML1718 i el MOD44W_Water_200_ML1920, les imatges dels quals
hauran de ser unides. El segon producte és el MCD12Q1, el qual es pot descarregar sense
cap mena de cost de la web: http://glcf.umd.edu/data/lc/, i s’utilitzarà per a crear una màscara
de neu. De la mateixa forma que en el producte anterior serà necessari descarregar dues
imatges (MCD12Q1_V51VLC1.2008.ML1718 i MCD12Q1_V51VLC1.2008.1920) per a poder
disposar d’informació per a tota la zona sotmesa a estudi.

7.2.2. Georeferenciació
Com s’ha comentat anteriorment serà necessari projectar les imatges en un sistema de
coordenades que sigui còmode per a treballar. S’utilitzarà el sistema de coordenades WGS
84 / UTM18 (Universal Transverse Mercator). Les coordenades UTM divideixen la Terra en
60 fusos de 6º de longitud i 20 bandes de 8º de latitud, les bandes es denominen de la lletra
“C” fins la lletra “X”, excloent la “I” i la “O”, per evitar confusions amb les xifres “1” i “0”, pel
que es refereix als fusos aquests s’enumeren del 1 al 60. Les magnituds d’aquest sistema de
coordenades s’expressen en metres. S’ha escollit aquest mètode ja que facilita la localització
geogràfica dels punts d’interès, dins una imatge, simplement sabent la posició (en fila i
columna) en què es troba i les coordenades dels punts extrems de la imatge i la mida del
píxel. És igual de simple el procés contrari, si es coneixen les coordenades d’un punt i la
mida dels píxels, es pot trobar la seva posició corresponent, en files i columnes, dins la
imatge.
La zona d’estudi d’aquest projecte, descrita en l’apartat 7.1, es troba entre els fusos 18L i
19L (en coordenades UTM), motiu pel qual s’hauran d’escollir unes coordenades de
referència. Donat que és indiferent utilitzar les coordenades d’un fus o l’altre, es decideix
utilitzar les coordenades UTM18L, per tant serà necessari transformar les corresponents al
fus 19 a coordenades del fus 18 amb l’ajut dels programes Google Earth i Quantum GIS.
De les diferents imatges que s’utilitzaran, les Landsat i Aster, un cop adquirides en format
“.tif” ja es troben referenciades en el sistema de coordenades UTM, per tant només serà
necessari transformar al fus 18 aquelles que es corresponguin amb el fus 19.

TRACTAMENT DE LES IMATGES

Pel que respecta a les imatges dels productes de MODIS també es presenten en format “tif”,
ara bé, no es troben referenciades en el sistema UTM, sinó que ho estan en el sistema de
coordenades geogràfiques, expressat en termes de longitud i latitud. Per tant, serà necessari
realitzar una transformació del sistema de coordenades, això es farà amb l’ajut del sistema
d’informació geogràfica QGIS i el Google Earth. Alhora que es duu a terme el canvi, també
serà necessari realitzar un canvi en la mida del píxel, ja que aquests productes presenten
una resolució espacial de 250 m, que mitjançant el mateix programa, QGIS, es portaran a 30
m, per tal que aquestes imatges puguin ser superposades a les de Landsat i ASTER.

7.2.3. Delimitació de la zona d’estudi
Un cop totes les imatges han estat projectades en un mateix sistema de coordenades i
posseeixen la mateixa resolució espacial (30 m). En el cas de Landsat, s’hauran d’ajuntar les
imatges del path/row 03/69 i 04/69, que són les que cobreixen l’àrea sotmesa a estudi en
aquest projecte. Tal com es mostra en la Figura 7-2, per a tenir la informació completa de
tota l’àrea d’estudi serà necessari ajuntar les diverses parelles d’imatges per a cadascuna de
les bandes espectrals.

Figura 7-2 Zona d’estudi compresa en els path/row 03/69 i 04/69
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Com s’aprecia en la Figura 7-2, les dues imatges queden solapades, per tant per evitar
duplicitats en la informació, s’ha desenvolupat una funció (superposa.m) en l’entorn de
programació matemàtica MATLAB®, la qual s’adjunta en l’Annex D, i permet solapar les
dues imatges amb garanties que quedin ben encaixades, és a dir, que en la franja on es
solapen, cadascun dels píxels d’una imatge estigui alineat amb el seu homòleg en l’altre
imatge, i se’n guarda la informació d’un d’ells, evitant així la repetició d’informació.
Pel què respecta a les dades de l’arxiu d’ASTER, com ja s’ha comentat, es poden obtenir i
utilitzar directament, ja que és possible descarregar la informació delimitada per un polígon
donat, en aquest cas s’introduiran en el moment de la descàrrega les coordenades dels
extrems de les imatges Landsat un cop unides.
Finalment en el cas dels productes MODIS si que serà necessària la unió entre les dues
imatges, aquesta es realitzarà amb el mateix procediment que les imatges Landsat, ara bé,
serà necessària la inclusió d’un pas addicional que consisteix en el retall de la zona d’interès,
ja que les imatges descarregades abasten una superfície major que l’àrea d’estudi. Aquest
retall es realitzarà amb l’ajuda del programa QGIS, utilitzant les mateixes coordenades de
referència que en el cas anterior (ASTER), per tal d’assegurar la perfecta superposició entre
les diferents tipologies d’imatges.

7.2.4. Màscares
Com ja s’ha anat comentant en apartats anteriors les imatges provinents d’ASTER i MODIS,
s’utilitzaran per a crear diverses màscares per tal d’aplicar-les a les imatges Landsat.
La primera d’elles és la màscara d’alçada, la qual utilitzarà el model digital d’elevacions
(DEM en les seves sigles en anglès) generat amb informació de les imatges ASTER per tal
de destriar aquells píxels situats per damunt i per sota dels 2000 m d’altitud, i poder així
eliminar els que queden per sota, ja que, tot i que els TMCF es troben al voltant dels 3000 m
d’altitud, així s’assegura comptabilitzar tots els incendis que es puguin donar a la frontera
d’aquest.
Les imatges MODIS resultants del pretractament

(georeferenciació i retall de la zona

d’estudi), serviran per a extreure tots aquells píxels d’aigua (MOD44W) i de neu (MCD12Q1),
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per tal d’evitar possibles errors de càlcul en la detecció de les àrees cremades, confonent-les
amb masses d’aigua o neu.
A la Figura 7-3 es mostren els resultats de l’aplicació de les tres màscares (alçada, aigua i
neu), sobre un compòsit a fals color de les bandes 7,4 i 1, en diferents emplaçaments de la
zona d’estudi.
Màscara alçada

Màscara aigua
Sense mascara

Màscara neu

Amb màscara

Figura 7-3 Dalt esquerra imatge sense màscara d’alçada, baix esquerra, imatge una vegada aplicada
la màscara d’altura; Dalt mig, imatge d’un riu sense aplicar la màscara d’aigua; baix mig, els píxels
corresponents a l’aigua s’han eliminat (en negre); Dalt dreta, imatge corresponent a una zona amb
neu, baix dreta, els píxels amb presència de neu han estat extrets (negre).

Com s’aprecia en les imatges anteriors (Figura 7-3) amb l’aplicació de les màscares, sobre
les diferents zones, s’obtenen uns resultats molt precisos, eliminant tots aquells elements
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que podrien causar interferències en la detecció de les àrees cremades. El color negre
present en les imatges posteriors a l’aplicació de les màscares respectives, són píxels sense
valor, els quals coincideixen amb el que es pretenia eliminar en cada cas.

7.2.5. Transformació de DN’s a reflectàncies
Les imatges Landsat, sobre les quals es vol desenvolupar la metodologia de detecció d’àrees
cremades, presenten la informació de cada píxel en forma de Digital Number (DN), els valors
dels quals varien entre 0 i 255. Existeix una metodologia definida per tal de poder convertir
aquests DN’s a reflectàncies, la qual requereix d’un pas intermedi, consistent en obtenir
primer els valors de radiància. Per tal de calcular les radiàncies s’utilitzarà la següent
equació, extreta del manual de l’usuari per a l’ús de dades Landsat realitzat per la NASA
[NASA, 2011]:
𝐿(𝜆) = 𝐺𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝜆) · 𝐷𝑁(𝜆) + 𝐵𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝜆)

(Eq. 7.1)

On:
𝐿(𝜆) és la radiància a la longitud d’ona 𝜆 [W/m2·µm]
𝐺𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝜆) és el factor de guany reescalat per a la longitud d’ona 𝜆 [W/m2·µm]
𝐷𝑁(𝜆) és el DN del píxel a la longitud d’ona 𝜆 [adimensional]
𝐵𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝜆) és el factor de biaix reescalat per a la longitud d’ona 𝜆 [W/m2·µm]

Els factors de Grescale i Brescale són constants característiques de la cal·libració del sensor
del

satèl·lit,

es

troben

tabulats

i

disponibles

a

la

pàgina

web:

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat_Calibration_Summary_RSE.pdf
Un cop obtingut el valor de radiància per a cada píxel, s’ha de procedir a calcular la
reflectància mitjançant la següent fórmula [NASA, 2011]:
𝜌(𝜆) =
𝑑=

𝜋·𝐿(𝜆)
𝑑 2 ·𝐸𝑎 (𝜆)·𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑠 )

1
1−0.016729·cos (0.9856(𝐷𝑂𝑌−4))

(Eq. 7.2)
(Eq. 7.3)
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On:
𝜌(𝜆) és la reflectància a la longitud d’ona 𝜆 [adimensional]
𝐿(𝜆) és la radiància a la longitud d’ona 𝜆 [W/m2·µm]
DOY és el dia de l’any (de 1 a 365) en que està presa la imatge[adimensional]

𝑑 és el rati de la mitjana de la distància entre el sol i la Terra pel dia DOY [adimensional]
𝐸𝑎 (𝜆) és la irradiació espectral solar [W/m2·µm]
𝜃𝑠 és l’angle solar zenital [º]
Els valors θs i DOY, són vàlids per a tots els píxels d’una mateixa imatge i es troben a l’arxiu
de metadades (en format “.txt”) que es descarrega juntament amb les 6 imatges,
corresponents a les diferents bandes espectrals (de la 1 a la 7, exceptuant la 6 que és la
banda termal i no s’utilitza).
Els 7 valors de 𝐸𝑎 (𝜆), un valor per a cada banda espectral, són únics per a totes les imatges
Landsat i es troben recollits a la Taula 7-1
Taula 7-1 Valors de la irradiació espectral solar per a les dades Landsat TM5 i ETM+ (Font:
https://earth.esa.int/ers/sysutil/0069c.html)

TM
Ea [Wm-2μm-1]
ETM+
Ea [Wm-2μm-1]

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 6

Banda 7

1957

1829

1557

1047

216,3

-

74,52

1970

1842

1547

1044

225,7

-

82,06

Tots aquest passos han estat implementats en la funció de MATLAB® corresponent
(“DNtorefl.m”), la qual es troba disponible a l’Annex D.

7.3. Metodologia d’eliminació de les ombres topogràfiques
En aquest capítol, es desenvoluparà la metodologia encarregada de pal·liar una de les
principals limitacions que presenten la majoria dels estudis consultats en la bibliografia
[Bradley & Millington, 2006; Guix, 2014]. Aquestes no són altres que les ombres causades
per la topografia, les quals apareixen de forma usual en les imatges obtingudes per
teledetecció, mitjançant satèl·lits.
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7.3.1. Introducció
La utilització de models per a corregir les ombres provocades pels canvis en l’orografia, pren
especial importància en zones escarpades, amb un relleu accidentat, com és el cas de la
zona sotmesa a estudi en aquest projecte.
Tal i com s’ha raonat en l’apartat 5.4 del present estudi, i després d’haver realitzat una
recerca bibliogràfica, s’utilitzarà la correcció de Minnaert en la seva variant “Píxel based
Minnaert” desenvolupada per Lu et al. 2008 [Lu et al., 2008], en la qual es pretén crear un
model de correcció individualitzat per a cadascun dels píxels presents en la imatge, en funció
de determinades característiques d’aquest.

7.3.2. Càlcul del factor K
El paràmetre crític en l’aplicació de la correcció de Minnaert és l’anomenat factor K que, tal i
com s’ha comentat en l’apartat 5.2, és un paràmetre empíric, els valors del qual varien en
funció de les característiques del terreny, per aquest motiu es necessari definir acuradament
l’estratègia per a la seva obtenció.
7.3.2.1. Antecedents
Al llarg del temps, com s’observa en la bibliografia, s’han realitzat un gran nombre d’estudis
on s’han desenvolupat diferents metodologies per al càlcul del factor K.
La més senzilla d’elles és utilitzar una K global per a tota la imatge, basant-se en la premissa
que la reflectància és homogènia en tota la zona sotmesa a estudi [Colby i Keating. 1998 ;
Gitas i Deverux, 2006], aquesta hipòtesis no és completament vàlida, ja que aquestes
reflectàncies variaran degut als efectes topogràfics i a les diferents cobertures del terreny. De
la mateixa manera, no es pot obtenir una bona correcció topogràfica usant un valor K global
per a tots els pendents i orientacions del terreny [Bishop i Colby, 2002].
En base a aquestes consideracions Bishop et al. (2003) [Bishop et al., 2003], en els seus
estudis van lligar el càlcul del factor K a les diferents cobertes del terreny, tenint present que
aquestes tenen una gran influència en el càlcul. En una primera aproximació van utilitzar tres
classes de coberta del terreny (vegetació, no-vegetació i neu), utilitzant per a la seva
diferenciació l’Índex de Vegetació de Diferencia Normalitzada (NDVI en les seves sigles en
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anglès). Les diferents classes de coberta es van utilitzar com a estratificació, calculant un
valor de K per a cadascuna d’elles.
Finalment Lu et al. (2008) [Lu et al., 2008], després de comprovar en recerques prèvies la
baixa efectivitat d’utilitzar una K global per a tota la imatge per tal de corregir els efectes de la
topografia, especialment en zones amb desnivells marcats, proposen un mètode basat en
aplicar la correcció de Minnaert píxel a píxel, fent agrupacions per rangs de pendents,
obtenint així un valor de K per a cadascun dels rangs escollits.
7.3.2.2. Obtenció del factor K
En termes generals el valor del factor K s’obté de forma empírica, per a les diferents bandes
espectrals amb les que es vol treballar, mitjançant la linealització de l’equació de la correcció
de Minnaert, presentada en l’apartat 5.3.:
𝐿𝐻 = 𝐿 𝑇 ·

cos(𝑒)
(cos(𝑖)·cos(𝑒))𝐾

(Eq.7.4)

Per tal de linealitzar-la s’apliquen logaritmes i es reorganitza quedant de la següent forma:
log (𝐿 𝑇 · Cos(𝑒)) = log(𝐿𝐻 ) + 𝑘 · log(𝐶𝑜𝑠 (𝑖) · 𝐶𝑜𝑠 (𝑒))

(Eq.7.5)

Tal i com s’observa a l’Eq.7.5, el pendent de l’equació és equivalent al valor del factor K.
En el moment d’aplicar aquesta equació i fer-ne la regressió lineal seran necessaris certs
paràmetres tals com el pendent de cadascun dels píxels, el qual es pot extreure a partir del
model digital d’elevacions (DEM), mitjançant el software Quantum GIS®. L’altre factor a
determinar serà la il·luminació (𝑐𝑜𝑠(𝑖)), el valor del qual serà calculat amb l’Eq.5.1,
presentada en el capítol 5.2.
Com s’ha pogut apreciar en la recerca bibliogràfica realitzada en l’apartat anterior, utilitzar un
valor de K global és un dels mètodes més usuals. Però tot i ser un mètode senzill i fàcil
d’implementar, la utilització d’una K global ha demostrat una baixa efectivitat en la correcció
dels efectes topogràfics, especialment en zones amb canvis sobtats en el relleu, ja que com
s’ha comprovat el valor de K és dependent del tipus de cobertura del terreny i de les
condicions topogràfiques.
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Per aquest motiu, en el present projecte es desenvoluparà un mètode combinant les
metodologies dels dos estudis de la bibliografia que han demostrat que obtenien uns
resultats més acurats en el càlcul del paràmetre K el primer d’ells apuntat per Bishop et al el
2003 [Bishop et al., 2003], proposa lligar el càlcul del factor K a les diferents cobertures de
terreny i el segon desenvolupat per Lu et al. el 2008 [Lu et al., 2008], on s’estratifiquen les
dades en funció del pendent de cadascun dels píxels estudiats.
Amb la finalitat de poder estratificar els píxels de les imatges en els dos sentits esmentats,
primer per rangs de pendents i segon pel tipus de cobertura del terreny, s’ha realitzat un
parell d’estudis per tal de poder determinar, per una banda, el rang de pendents òptim a
utilitzar i per l’altre, trobar el millor mètode per a classificar les diverses tipologies de terrenys
que podem trobar en la zona d’estudi.
En el cas de l’estratificació en funció del pendents, per tal de decidir quins rangs utilitzar, s’ha
fet ús de la informació del DEM d’ASTER, per a obtenir, mitjançant el programa QGIS®, els
valors de pendent característics de la zona d’estudi. En l’anàlisi detallada d’aquests pendents
obtinguts, s’ha escollit utilitzar 10 categories amb un rang de pendents que varia des de 1º
fins 65º, en intervals de 5º. Els raonaments per a l’elecció i determinació d’aquesta
classificació es poden consultar en l’Annex A.
Pel que respecta a l’elecció de les categories en les quals segmentar el tipus de cobertura de
la superfície, han estat estudiades dues formes de classificació, tal i com s’exposa de forma
detallada en l’Annex A. La primera que s’ha posat a prova es basa en la utilització del Global
Land Cover Product (MCD12Q1), producte del sensor MODIS, el qual ja ha estat utilitzat per
a elaborar la màscara de neu. Aquest producte permet distingir entre 15 classes de
vegetació. En base a això, per tal de provar-ne l’efectivitat en el càlcul de les K’s, s’han pres
dos paquets d’imatges Landsat d’estudi corresponents als paths 03 i 04 (cada paquet conté 7
imatges corresponents a les diverses bandes espectrals), les quals, un cop superposades i
després de l’aplicació de les corresponents màscares, se n’han agrupat els seus píxels en
les 15 categories esmentades. Per a cadascun dels grups de píxels resultants, s’ha calculat
les rectes de regressió segons l’Eq.7.5., i se’n han avaluat els coeficients de regressió.
S’observa que aquests són força dolents, degut en gran part al fet que en la majoria de les
gràfiques s’aprecia una estratificació de les dades, fet que fa pensar que existeixen tipologies
de terreny addicionals, compreses dins les 15 que distingeix el producte. Per aquest motiu
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s’ha desestimat la utilització d’aquest producte com a mètode de discernir les tipologies de
cobertura del terreny que es troben a la zona d’estudi. El raonament detallat, així com la
mostra d’un recull de les gràfiques obtingudes, es mostra en l’Annex A.
Donats els mals resultats que s’obtenen amb la utilització del producte anterior es decideix
posar a prova un altre mètode de classificació del terreny. El mètode escollit és l’índex NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index), el qual permet estimar la quantitat i la qualitat de
la vegetació, a partir de la intensitat de radiació que emet o reflexa la vegetació en certes
bandes espectrals. Per tal de calcular els valors d’aquest índex s’utilitzen les bandes de
l’espectre visible vermell i de l’infraroig proper, els quals es corresponen, en Landsat, amb
les bandes 3 i 4, respectivament. L’equació per al càlcul del NDVI es mostra a continuació:
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑇𝑀4−𝑇𝑀3
𝑇𝑀4+𝑇𝑀3

(Eq. 7.6)

Els valors d’NDVI varien entre 1 i -1, i tal i com es mostra de manera detallada en l’Annex A,
s’han establert 5 tipologies de terreny, basades en estratificar els valors d’NDVI en intervals
de 0,2 de 0 fina a 1, desestimant valors d’NDVI inferiors a 0, ja que s’atribueixen a zones
d’aigua que ja han estat eliminades amb la utilització de la màscara corresponent.
De la mateixa manera que en el cas del producte MCD12Q1, per tal de realitzar la validació
d’aquesta forma de classificació, s’han utilitzat les diverses imatges corresponents a les
diferents bandes espectrals, provinents dels dos paths d’imatges Landsat amb els que es
treballa (03 i 04), per tal que un cop ajuntades i tractades amb les màscares s’hagi pogut
procedir a calcular el valor de NDVI per a cadascun dels seus píxels. Un cop s’han obtinguts
han estat classificats en les 5 categories esmentades, i utilitzant l’Eq. 7.5, s’han obtingut les
rectes de regressió per a cadascun dels grups i se’n han avaluat els coeficients de regressió.
Aquests han mostrat una millora substancial, com es pot veure en l’Annex A. Unit a aquest
fet s’observa també que d’entre els 5 grups de píxels, aquells que presenten una major
quantitat de mostres, es corresponen amb les tipologies de vegetació que s’espera trobar a
la zona d’estudi, confirmant la correcte adequació del model, mitjançant l’índex NDVI, amb la
realitat de la zona estudiada. Per tant, a la vista d’aquests resultats, es decideix utilitzar
l’NDVI com a model de classificació de la tipologia del terreny en el càlcul del factor K.
Un cop seleccionats els rangs de pendents i els paràmetres de classificació del tipus de
cobertura del terreny, per tal d’obtenir els valors característics del factor K, s’ha procedit a
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realitzar una tria d’imatges de la zona d’estudi, per a diferents anys i estacions
meteorològiques (estació seca i humida), amb la finalitat de realitzar un estudi el més ampli i
extrapolable possible.
Per a les diverses dates seleccionades s’han descarregat els diferents paquets d’imatges,
cadascun dels quals conté 6 imatges corresponents a cada banda espectral amb les que es
treballarà. Fent ús dels algoritmes desenvolupats en el marc d’aquest projecte i implementats
en el software MATLAB® (Veure funció factorK.m disponible a l’Annex D), s’han classificat
els píxels de les imatges de cadascuna de les bandes espectrals en les diferents categories
per pendent i tipologia de terreny. Per a cadascun d’aquests píxels, dels diversos grups, s’ha
obtingut el seu valor del factor K, fent ús de l’Eq.7.5, realitzant-ne la regressió lineal. Per a
cada imatge corresponent a una data i una banda espectral determinada, s’ha realitzat la
mitjana dels valors del factor K obtinguts per a cada agrupació de pendents i tipologia de
terreny. S’han elaborat així les taules de resultats, que es troben en l’Annex A, en les quals
es pot apreciar els valors mitjans del factor K per a cadascuna de les dates analitzades, en
funció de la banda espectral, la tipologia de terreny i el rang de pendents.
Es necessari remarcar que, amb la finalitat de reduir els costos computacionals, la resolució
espacial, de les imatges i màscares utilitzades anteriorment per a l’obtenció dels valors del
factor K, ha estat reduïda a 250 m, enlloc dels 30 m utilitzats en la resta del projecte.
Abans de prosseguir s’ha realitzat un estudi estadístic (Veure Annex B) per tal d’avaluar si
existien diferències significatives entre els valors del factor K obtinguts en diferents anys i
estacions meteorològiques. S’ha pogut constatar que no n’hi ha, per tant s’ha procedit a
realitzar la mitjana dels valors del factor K homòlegs per a les diverses dates, d’aquesta
manera s’obtenen uns valors finals que comprenen totes les estacions i un històric d’anys.
Els resultats es mostren en un conjunt de 5 gràfiques, una per a cada tipus de terreny, en les
quals s’hi veu representat els valors del factor K obtinguts en funció del pendent per a
cadascuna de les 6 bandes espectrals.
Es modelen els canvis en aquestes 5 gràfiques mitjançant unes corbes de regressió de 4rt
ordre, les quals són les que reporten millors factors de regressió i permeten l’obtenció de les
respectives equacions, una per a cada banda espectral, on el valor del factor K depèn de
forma directe del pendent del terreny.
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A continuació es presenta un exemple de les corbes de regressió obtingudes, es tracta del
conjunt de corbes per al 1er tipus de terreny, i la gràfica mostra el valor del factor K, en
funció del pendent (eix d’abscisses), per a cada banda espectral (cadascuna de les corbes).

Corbes per al tipus de terreny 1
0,35
0,3
Factor K
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0,1
0,05
0
0
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20
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TM 2
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50

[o]
TM 4

TM 5

TM 7

Figura 7-4 Corbes del factor K per al tipus de terreny 1

Es pot consultar el recull complert i un anàlisi detallat de les 5 gràfiques obtingudes en
l’Annex A.
Les equacions d’aquestes corbes de regressió permetran obtenir el factor K per a un
determinat píxel d’estudi en funció de la banda espectral de la imatge de la qual forma part,
coneixent-ne només el tipus de terreny i el pendent d’aquest.

7.3.3. Aplicació de la correcció de Minnaert
Tal i com s’ha comentat s’utilitzarà el mètode “Píxel based Minnaert”, desenvolupat per Lu et
al. el 2008 [Lu et al., 2008], basat en utilitzar valors específics del paràmetre K per a cada
píxel.
Per tal d’aplicar el mètode de Minnaert píxel a píxel, amb les corresponents estratificacions
per tipus de terreny i rang de pendents, per començar es calcularà per a cadascun d’ells el
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valor de la il·luminació, amb l’Eq. 5.1 exposada en l’apartat 5.2 d’aquest document. Pel que
respecta als altres paràmetres indicats en l’equació d’aquest model tals com els pendents de
cadascun dels píxels s’ha utilitzat el model DEM d’ASTER per tal d’extreure els pendents de
la zona d`estudi.
S’utilitzaran les corbes característiques obtingudes en l’apartat anterior, per tal d’obtenir, a
partir de l’equació de la seva corba de regressió, els diferents factors K’s per a cada píxel de
la imatge d’estudi, en funció del pendent i el terreny característic d’aquest i per a les diferents
bandes espectrals.
Mitjançant el codi desenvolupat en MATLAB® (minnaert.mat, veure detall en l’Annex D),
s’aniran recorrent les 6 imatges corresponents a cadascuna de les bandes espectrals
utilitzades i per a cada píxel s’hi aplicarà la fórmula de la correcció de Minnaert presentada
en l’apartat 5.2
D’aquesta manera s’obtindran 6 imatges per a la zona d’estudi, una per a cadascuna de les
bades espectrals, corregides mitjançant la tècnica exposada.

7.3.4. Validació dels resultats
Per a la validació dels resultats de les correccions topogràfiques no existeix un únic mètode
universal per a realitzar les comprovacions, sinó que existeixen diverses metodologies,
cadascuna d’elles amb els seus pros i contres. Tot i així destaquen dues metodologies, una
basada en mètodes visuals i l’altre en mètodes estadístics.
La primera d’elles és la més senzilla i consisteix en comparar la imatge abans i després de
realitzar la correcció i veure les diferències produïdes, en cas que la correcció hagi estat
efectiva, s’hauria de veure reduïda la impressió tridimensional de la imatge, ja que les
ombres causades per les variacions en els pendents i orientacions del terreny ja no hi serien.
Amb aquesta finalitat s’utilitzen les imatges de les bandes 7, 4 i 1 per crear un compòsit a
fals color, on la banda 7 aporta el color vermell, la banda 4 el color verd i la banda 1 el color
blau, i on els DN’s dels píxels de les imatges representen la intensitat dels colors
corresponents.
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Es crearà el compòsit abans i després d’haver realitzat la correcció topogràfica per tal de
veure’n els canvis.

Figura 7-5 Compòsit a fals color de les bandes 7,4,1 abans de la correcció. On el cercles en vermell
indiquen zones amb presència d’ombres topogràfiques.

Figura 7-6 Compòsit a fals color de les bandes 7,4,1 després de la correcció
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Si es realitza una anàlisi visual entre la Figura 7-5 i la Figura 7-6, es pot veure clarament
(cercle vermell O) com un cop aplicada la correcció, les zones ombrívoles han estat
corregides, desapareixent la impressió tridimensional a la qual induïen les ombres
provocades per la topografia. Altre punt a comentar és el fet que no s’observen
sobrecorreccions d’aquestes zones. De manera que s’homogeneïtzen les reflectàncies no
observant-se diferències entre les parts que en la imatge inicial eren d’ombra i les que
estaven il·luminades de forma directe pels rajos solars.
La metodologia estadística es basa en una anàlisi de les diferències espectrals entre les
imatges originals i les corregides. Tal i com s’ha apuntat en apartats anteriors una correcció
efectiva reduirà la desviació estàndard i mantindrà el valor mitjà de la reflectància, és a dir,
disminuirà la variabilitat i s’homogeneïtzaran els valors de reflectància sense provocar grans
canvis en els valors globals.
A la Taula 7-2, es presenten els valors de mitjana i desviació estàndard, abans i després de
la correcció, per a les bandes espectrals utilitzades per crear el compòsit a fals color (RGB),
així com la seva diferència.
Taula 7-2 Comparativa estadística dels valors espectrals abans i després de la correcció

Mitjana (en valors DN)

Desviació estàndard

Banda espectral

Abans

Després

Diferència

Abans

Després

Diferència

TM1

59,54

54,83

- 7,91 %

18,25

17,19

- 5,84 %

TM 4

60,11

60,93

+ 1,34 %

10,22

10,06

- 1,56 %

TM 7

27,82

25,04

- 9,99 %

9,98

9,01

- 9,72 %

Veient les diferències en les mitjanes i les desviacions estàndard, s’observa com la mitjana
es manté en valors pròxims, però el fet indicatiu que la correcció ha sortit efecte, és la
disminució de les desviacions estàndard en les bandes espectrals utilitzades en crear el
compòsit a fals color. Aquestes diferències són d’ordre semblant a les exposades per P.
Füreder, 2010, [Füreder, P. 2010] en el treball del qual es realitza una comparativa
estadística entre diferents metodologies de correcció.
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7.3.5. Conclusions
Els resultats obtinguts en l’aplicació de la correcció de Minnaert han estat satisfactoris, s’ha
aconseguit reduir en gran mesura els efectes de la topografia, obtenint així unes imatges
lliures d’ombra.
Tant visualment com estadísticament s’ha comprovat l’efectivitat de la metodologia
desenvolupada.
El punt més crític ha estat la determinació empírica del Factor K, en aquest apartat s’ha
pogut demostrar la millora obtinguda en la utilització de l’índex d’NDVI per a la classificació
de la cobertura del terreny en contraposició del producte generat per MODIS, el qual ha
aportat mals resultats a l’hora de classificar les diferents tipologies de vegetació i sòl.
Per tal de poder afinar millor els valors del Factor K es proposa augmentar la resolució
espacial de les imatges utilitzades fins a la mesura original de 30 m per píxel, però seria
necessari disposar de majors recursos computacionals.
En l’estudi estadístic realitzat s’ha pogut demostrar la independència dels valors del
paràmetre K en funció de l’estació meteorològica en què es realitzi l’estudi, aquest fet ha
comportat una reducció de la quantitat de corbes a emprar en el càlcul posterior d’aplicació
de la correcció de Minnaert, fet que accelerarà el procés d’extracció de les ombres en les
imatges d’estudi.

7.4. Procediment per a l’obtenció de les àrees cremades
Un cop s’han adequat les imatges Landsat d’estudi, eliminant totes les possibles
interferències (ombres topogràfiques, aigua, neu) i delimitant la zona d’anàlisi, s’obtenen 6
imatges, corresponent a cadascuna de les bandes espectrals utilitzades (de la 1 a la 7,
excloent la banda termal, la 6). És el moment d’aplicar el mètode de la descomposició
espectral per a detectar les àrees cremades.
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S’utilitzarà

la

metodologia

de

desmescla

desenvolupada

per

Anderson

el

2005

[Anderson,2005], i més tard provada per Guix el 2014 [Guix, 2014] a la zona d’estudi, la qual
consisteix en un LMM, que es resol mitjançant l’anàlisi de regressió per mínims quadrats.

7.4.1. Obtenció dels endmembers
Per a la descomposició espectral s’utilitzaran 3 tipologies d’endmembers, aquests seran:
vegetació (àrea d’herba o bosc), sòl (àrees ermes i rocoses) i ombra (seleccionada en
masses d’aigua). Amb aquesta finalitat es definiran 3 zones característiques, que es
consideraran pures, és a dir, on només hi ha presència d’un dels endmembers triats. A
l’Annex C es mostra detalladament les zones escollides per a l’obtenció dels valors de
reflectància dels endmembers característics per a la zona d’estudi.
Cal comentar, tal i com s’apreciarà en l’Annex C, que en l’estudi d’endmembers va ser
necessari realitzar un procés iteratiu, havent de reformular els endmembers de vegetació i
sòl per tal d’obtenir uns valors més acurats i que es corresponguessin realment amb la
vegetació característica de la zona d’estudi, ja que en un principi s’havia escollit una zona
genèrica d’arbres per a definir-la, enlloc d’una zona herbàcia, que és la que finalment s’ha
escollit, essent més representativa del tipus de vegetació que pateix els efectes del foc en la
regió.
Es presenten en la Figura 7-8 les corbes característiques dels endmembers, les quals varien
en funció de la banda espectral (longitud d’ona).

Banda 7

Banda 5

Banda 4

Banda 2
Banda 3

Banda 1
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Figura 7-8 Corbes de reflectància dels endmembers per al sensor TM del Landsat

El model de desmescla lineal (LMM) utilitzat en aquest estudi, es representa segons l’Eq.7.6,
la qual és aplicada píxel a píxel, per a cadascuna de les bandes espectrals, i relaciona el
valor final de reflectància detectat pel sensor del satèl·lit, amb la fracció d’aportació de
cadascun dels endmembers definits.
𝜌𝜆 = 𝑎 · 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝜆 + 𝑏 · 𝑠ò𝑙𝜆 + 𝑐 · 𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝜆 + 𝑒𝜆

(Eq.7.6)

On 𝜌𝜆 és la reflectància del píxel per a la banda espectral 𝜆; a, b i c són les proporcions
(abundàncies) de vegetació, sòl i ombra, respectivament per al píxel en qüestió;
𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝜆 , 𝑠ò𝑙𝜆 𝑖 𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝜆 són els valors estàndards de reflectància dels tres endmembers en
la banda espectral 𝜆; 𝑒𝜆 és l’error per a la banda 𝜆.
D’aquesta manera per cada píxel, es disposa d’un sistema lineal amb 6 equacions (una per a
cada banda espectral utilitzada), 3 incògnites (a, b i c) i 2 restriccions (a, b i c > 0; a + b + c =
1). Es resoldrà, mitjançant l’aproximació per mínims quadrats, el sistema sobredeterminat per
a tots els píxels de la imatge per obtenir, per a cadascun d’ells unes proporcions de
vegetació, sòl i ombra.
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7.4.2. Obtenció de les proporcions característiques d’un píxel cremat
Amb la finalitat de determinar les zones cremades, s’haurà de realitzar un estudi per tal
d’establir quines proporcions (a, b i c) són les característiques d’un píxel cremat, o bé a partir
de quins valors es poden considerar cremats.
Per tal de conèixer les proporcions que defineixen un píxel cremat s’estudiaran les imatges
anteriors i posteriors d’un incendi conegut, per tal de determinar si existeixen diferències
entre la zona afectada pel foc abans i després d’aquest i establir així els rangs de les
proporcions característiques per a la vegetació el sòl i l’ombra pels píxels cremats.
S’ha escollit per a realitzar aquest estudi l’incendi ocorregut a finals del mes d’agost de l’any
2008, el qual va cremar una extensió d’aproximadament 1410 ha, i del qual se’n coneix la
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 apagar
(01/09/2015), tal i com s’observa en els compòsits a fals color que es mostren en la Figura 79, on s’aprecia la zona cremada en color granat un cop ocorregut l’incendi.

Figura 7-9 Esquerra: Imatge a fals color del dia 16/06/2008 (abans de l’incendi); Dreta: Imatge a fals color
del dia 01/09/2015 (després de l’incendi), s’aprecia en color granat l’àrea cremada.

Una vegada localitzat l’incendi temporalment i geogràficament, es poden obtenir les
proporcions característiques dels píxels afectats abans i després de l’incendi. L’obtenció
d’aquestes proporcions s’ha realitzat a partir de diverses provatures, tal i com s’explica
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detalladament en l’Annex C i els resultats finals es mostren a continuació en les figures
Figura 7-10, Figura 7-11 i Figura 7-12.
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Figura 7-10 Freqüències de la proporció de l’endmember vegetació dels píxels abans i després de
l’incendi

Histograma de Sòl abans vs. després
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Figura 7-11 Freqüències de la proporció de l’endmember sòl dels píxels abans i després de l’incendi
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H istograma de Ombra abans vs. després
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Figura 7-12 Freqüències de la proporció de l’endmember ombra dels píxels abans i després de l’incendi

Tal i com s’observa en les figures Figura 7-10, Figura 7-11 i Figura 7-12, s’han obtingut els
histogrames de distribució de les proporcions dels tres tipus d’endmembers abans i després
del incendi, en l’eix d’abscisses es troben representades les proporcions de l’endmember en
qüestió i en l’eix d’ordenades el nombre de píxels per a una proporció donada d’aquest
endmember.
Com s’aprecia clarament en els resultats obtinguts, l’endmember sòl sembla no tenir
presència en l’àrea de l’incendi escollit per a l’estudi de les proporcions, fet que es corrobora
observant les imatges de la figura presentada anteriorment (Figura 7-9), on no s’observa cap
zona erma de vegetació.
Per altra banda, s’evidencien diferències clares entre les proporcions dels endmembers
vegetació i ombra abans i després de l’incendi, i tal i com s’esperava la zona abans de
l’incendi presenten unes proporcions elevades de vegetació, mentre que un cop cremada
aquestes proporcions disminueixen fent augmentar les d’ombra.
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7.4.3. Anàlisi discriminant
Finalment serà necessari trobar un mètode que permeti comparar les proporcions d’un píxel
d’estudi “x”, amb les proporcions característiques d’un píxel cremat i poder discernir així si el
píxel avaluat es considera cremat o no. Es decideix emprar per a aquesta finalitat la tècnica
estadística de l’Anàlisi Discriminant [Peña,D, 2002], la qual és una tècnica multivariant que
permet assignar o classificar nous elements dins d’uns grups prèviament definits.
Es basa en trobar una combinació lineal, anomenada funció discriminant, entre les variables
que són característiques dels diversos grups presents en l’anàlisi. Aplicat al cas d’estudi, els
grups de classificació seran, cremat i no cremat, i pel que fa a les variables de decisió,
aquestes seran les proporcions característiques de cadascun dels dos grups definits. De tal
manera que es buscarà la funció mitjançant de la combinació lineal de les diverses variables
que millor permeti diferenciar entre els dos grups.
S’utilitzarà el programa d’anàlisi estadística MINITAB per tal d’obtenir aquesta funció
discriminant i poder-ne avaluar la seva consistència mitjançant el que es coneix com a
validació per referència creuada (Cross Validation). Aquesta comprovació es basa en
construir la regla de discriminació utilitzant totes les dades a excepció d’una, la qual és
comprovada i classificada en un dels grups en funció de la regla. La probabilitat d’error
s’estima com la proporció de vegades que al excloure una dada, aquesta es classifica
malament. Es realitza aquesta comprovació per a totes les dades dels diferents grups, una a
una, i es va aproximant de forma iterativa la funció, fins a obtenir aquella que classifica millor,
és a dir la que obté un major percentatge d’encert. En el cas d’estudi s’ha aplicat aquesta
metodologia, utilitzant com a variables de decisió les proporcions de vegetació i ombra
característiques per als dos grups definits, cremat i no cremat, obtenint els següents
resultats, exposat en la Figura 7-13.

Figura 7-13 Resultats de l’anàlisi discriminant obtinguts amb MINITAB per a 2 paràmetres de decisió
(proporció de vegetació i proporció d’ombra)
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La funció obtinguda permet classificar les dades en el grup correcte amb una seguretat del
82,8%, el qual es considera massa baix, per aquest motiu es decideix incloure una variable
de decisió addicional.
Aquesta variable addicional serà l’índex NDVI, escollit atesos els bons resultats que ha
reportat la utilització d’aquest índex a l’hora de classificar les tipologies de terreny en la
metodologia d’eliminació de les ombres topogràfiques. Per tant, si l’NDVI és capaç de
discernir entre diferents tipologies de cobertes vegetals, és raonable pensar que serà una
eina eficaç per a distingir entre una vegetació sana i una cremada.
Per aquest motiu s’han obtingut els valors característics d’NDVI abans i després de l’incendi
ocorregut a finals d’agost del 2008. Es representen, de forma anàloga a les proporcions dels
endmembers, en un histograma, Figura 7-14, per tal d’apreciar si existeixen diferències
significatives en els seus valors.
H istograma de NDVI abans vs. després
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Figura 7-14 Resultats dels valors característics d’NDVI abans i després de l’incendi obtinguts amb
MINITAB

Com s’observa a la Figura 7-14, s’aprecien dues distribucions clarament diferenciades, on
abans de l’incendi s’observen valors compresos entre 0,15 i 0,3, i valors entre 0 i 0,18 per a
després. Es consideren uns valors molt precisos i representatius de la realitat ja que
concorden amb la classificació del tipus de terreny en funció del rang d’NDVI, que es pot
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trobar en l’Annex A, on els rangs compresos entre 0,2 i 0,4 es corresponen amb zones de
vegetació en estat herbaci de tonalitats groguenques, sense presència destacable d’arbres
(situació abans de l’incendi), i per a rangs entre 0 i 0,2 es troben zones de sòl erm sense
vegetació [ICGC, 2015], el qual es correspon amb l’estat després d’un incendi, on la
vegetació ha estat cremada.
Es calcularà de nou la funció discriminant afegint com a paràmetre de decisió els valors
d’NDVI, juntament amb les proporcions de vegetació i ombra ja utilitzades.

Figura 7-15 Resultats de l’anàlisi discriminant obtinguts amb MINITAB per a 3 paràmetres de decisió
(proporció de vegetació, proporció d’ombra i valors d’NDVI)

El resultat millora substancialment l’obtingut utilitzant només les proporcions de vegetació i
ombra, gràcies a la inclusió dels valors d’NDVI, el model augmenta la seva capacitat de
discernir entre els dos grups (cremat o no cremat) fins a un 94,4% de certesa.
Finalment ja només resta prendre una imatge sobre la qual es vulguin detectar les àrees
cremades i trobar-ne les proporcions de vegetació i ombra, juntament amb el valors d’NDVI,
per a cadascun dels seus píxel, i mitjançant aquestes i la funció discriminant trobada,
classificar els píxels d’estudi entre els dos grups definits. Aquest procediment s’automatitza i
s’implementa en la funció de MATLAB® “burntarea.m” desenvolupada en el marc d’aquest
projecte i disponible en l’Annex D.
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7.4.4. Esquema resum del procediment
Esquema amb tots els passos als que es sotmet cadascun dels píxels d’una imatge, d’una
zona sotmesa a estudi, per a determinar el seu estat (cremat o no cremat).

Figura 7-16 Esquema de l’algoritme seguit per a la determinació de l’estat d’un píxel (cremat o no cremat)
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8. VALIDACIÓ DE RESULTATS
Per a la validació dels resultats de dades obtingudes per satèl·lit s’han proposat una gran
multitud de metodologies. N’hi ha tres que són les més esteses en la bibliografia [Cardozo, et
al., 2005]. La primera d’elles consisteix en una observació directa, ja sigui per terra o per
aire, de la zona cremada, amb la posterior validació dels píxels cremats observats via
satèl·lit. És un mètode molt precís, però comporta grans consums de recursos humans,
econòmics i de temps.
El segon mètode utilitzat és la crema intencionada d’una zona, la qual després és analitzada
mitjançant les imatges satèl·lit. Igual que el mètode anterior presenta una gran precisió, ara
bé, per motius obvis, provocar un incendi presenta el perill que aquest s’estengui cremant
més territori del previst.
El darrer mètode consisteix en comparar els resultats obtinguts amb altres productes que
tinguin una resolució espacial major. Utilitzant aquest producte de major resolució per a
validar els resultats. L’inconvenient d’aquest mètode és que es basa en la premissa que les
dades del producte de major resolució són precises, i això no sempre ha de ser cert del tot.
En aquest estudi s’utilitzarà la primera de les metodologies exposades, ja que es disposa de
les coordenades GPS del contorn de l’àrea cremada que va deixar un incendi que es va
iniciar el 2 de juliol de 2012, el qual va tenir lloc prop de l’estació biològica de Wayquecha i
es va apagar dos dies mes tard, el 4 de juliol. Les coordenades GPS es varen obtenir el 29
d’agost resseguint a peu el perímetre de l’incendi.

Figura 8-1 Track de l’incendi obtingut a partir de les coordenades GPS representat en Google Earth
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8.1. Utilització de 3 paràmetres de decisió (desmescla espectral i NDVI)
Per tal de posar a prova la metodologia desenvolupada, aquesta s’aplicarà per a un dia
anterior a l’incendi (16/06/2012) i per a un dia posterior (03/08/2012), amb la finalitat
d’avaluar millor l’eficàcia, comprovant que abans de l’incendi no es detecten àrees cremades
i en canvi després si.
Cal comentar que s’utilitzaran imatges del Landsat 7 ETM+ que, tot i presentar una fallada
d’un dels seus escàners, segueix proporcionant imatges en les dates de l’incendi. A
diferència del sensor TM del Landsat 5 el qual no proporciona imatges des de desembre de
2008. L’única diferència es trobarà en els paràmetres que permeten la transformació de DN a
reflectància els quals varien de forma gairebé imperceptible, pel que fa referència a la resta
de característiques els dos sensors són idèntics, posseint les mateixes bandes espectrals i la
mateixa resolució espacial.
S’utilitzarà la funció discriminant obtinguda a partir de la combinació dels tres paràmetres de
decisió (proporcions de vegetació i d’ombra, i valors d’NDVI), per a classificar els píxels de
les imatges dels dies descrits anteriorment. Els resultats d’aquesta classificació es mostren a
continuació en les figures Figura 8-2 i Figura 8-3.

LLEGENDA
Pixel no cremat
Pixel cremat
Pixel indefinit

Figura 8-2 Imatges abans de l’incendi (16/06/2012). Esquerre: Imatge real de la zona. Dreta: Resultat de la
classificació obtinguda amb l’anàlisi discriminant implementat en MATLAB®.
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A la Figura 8-2, a l’esquerra es pot apreciar la imatge a fals color (composició de les bandes
7,4 i 1) de la zona on es produirà l’incendi, i a la dreta els resultats obtinguts a partir de la
classificació dels píxels amb l’anàlisi discriminant. Cal fer notar que les franges negres es
corresponen amb la fallada de l’escàner del sensor, de manera que corresponen a píxels que
no tenen dada.
Si s’analitzen detingudament les imatges s’observa que en la imatge a fals color no hi ha
presència de cap àrea cremada, però per contra en l’obtinguda mitjançant la metodologia
desenvolupada s’aprecien zones pintades com a cremades, ara bé, en comparar-les es pot
veure que es corresponen amb les ombres projectades per la nuvolositat present en la
imatge i per les ombres causades per la topografia. En aquestes darreres però es veu que
els seus efectes han estat mitigats notablement per la correcció topogràfica aplicada a la
imatge. S’acaba obtenint una àrea cremada total de 54,54 ha, el que suposa un error de
comissió del 12,33 %.
Aplicant la metodologia a la imatge posterior (03/08/2012) a l’incendi s’obtenen els resultats
presentats a la Figura 8-3.

LLEGENDA
Pixel no cremat
Pixel cremat
Pixel indefinit

Figura 8-3 Imatges després de l’incendi (03/08/2012). Esquerre: Imatge real de la zona. Dreta: Resultat de
la classificació obtinguda amb l’anàlisi discriminant implementat en MATLAB®.
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En aplicar la metodologia a la imatge posterior s’obtenen un total de 105,5 ha cremades, és
una xifra més petita que la real (àrea definida per les coordenades GPS en la imatge de
l’esquerra), la qual és de 129,03 ha. En gran part aquesta diferència és deguda a la fallada
de l’escàner del sensor ETM+ del Landsat 7, motiu pel qual els píxels de les franges negres
no contenen dades per a poder-les avaluar amb la metodologia emprada. Per tal de realitzar
la comparativa en les mateixes condicions, a l’àrea real se li descompta l’àrea corresponent a
les franges negres, amb el qual s’obté una àrea cremada de 87,66 ha.
Comparant les dues imatges s’aprecia com la metodologia emprada és perfectament capaç
de detectar l’àrea cremada. Si s’hi posen xifres s’obté un 21,88% d’error de comissió i un
7,17% d’error d’omissió. Els resultats doncs són força satisfactoris ara bé, encara es poden
millorar per a obtenir menors errors de comissió.

8.2. Utilització d’1 paràmetre de decisió (NDVI)
Donada la millora obtinguda en la capacitat de discernir de la funció discriminant obtinguda
amb la inclusió de l’NDVI com a paràmetre de decisió es decideix aplicar la metodologia
utilitzant únicament aquest paràmetre.
Amb aquesta finalitat es crea de nou la funció discriminant amb la utilització exclusiva dels
valors característics d’NDVI (obtinguts abans i després de l’incendi del 2008).
El mètode de validació serà el mateix que l’utilitzat en l’apartat 8.1, utilitzant una imatge
anterior a l’incendi (13/06/2012) i una de posterior (03/08/2012), a les quals s’aplicarà la
metodologia descrita en l’apartat 7, i utilitzada també en l’apartat anterior amb la diferència
que només s’ha utilitzat l’índex NDVI, per a la creació de la regla de discriminació. Els
resultats es mostren a continuació en les figures Figura 8-4 i Figura 8-5.
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LLEGENDA
Pixel no cremat
Pixel cremat
Pixel indefinit

Figura 8-4 Imatges abans de l’incendi (16/06/2012). Esquerre: Imatge real de la zona. Dreta: Resultat de la
classificació obtinguda amb l’anàlisi discriminant implementat en MATLAB®.

En la Figura 8.4, s’aprecia que de la mateixa forma que els resultats obtinguts en l’apartat
8.1, es confonen píxel cremats amb els que es corresponen amb ombres projectades per la
nuvolositat present en la imatge. Ara bé cal destacar, com la correcció topogràfica ha
aconseguit eliminar pràcticament totes les ombres causades pel relleu escarpat de la zona,
motiu pel qual s’acaba obtenint una àrea cremada molt menor que en l’apartat anterior,
essent aquesta de 28,89 ha, comportant un error de comissió del 6,53%.
Si s’aplica la metodologia de nou però per a la imatge posterior a l’incendi s’obté l’àrea
cremada presentada en la Figura 8.5
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LLEGENDA
Pixel no cremat
Pixel cremat
Pixel indefinit

Figura 8-5 Imatges després de l’incendi (03/08/2012). Esquerre: Imatge real de la zona. Dreta: Resultat de
la classificació obtinguda amb l’anàlisi discriminant implementat en MATLAB®.

En els resultats obtinguts a la imatge de la dreta de la Figura 8-5, s’obté una àrea cremada
de 85,95 ha, la qual, igual que en l’apartat anterior és considerablement més petita que la
real (129,03ha) degut a les franges sense informació, provocades per la fallada del sensor.
Un cop es descompta a l’àrea real, les hectàrees que queden afectades per les franges
negres, s’obté una àrea cremada de 87,66 ha, el qual és un valor molt pròxim al obtingut
amb l’aplicació de la metodologia de detecció.
En aquest cas també es detecta de forma ben clara l’àrea cremada, en comparar-la amb la
real (imatge dreta de la Figura 8-5). S’obtenen un errors de comissió i omissió inferiors als
obtinguts en el cas d’utilitzar la funció discriminat obtinguda amb tres paràmetres de decisió.
Aquests errors de comissió i omissió seran del 3,98% i del 9,7%, respectivament.
Tot sembla indicar que l’ús d’un única variable de decisió, l’NDVI, aporta millors resultats en
la detecció de les àrees cremades, que en el cas d’utilitzar les proporcions obtingudes amb la
descomposició espectral. I també millora els resultats més bons obtinguts per Guix el 2014
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[Guix, 2014], on s’obtenien errors

d’omissió d’aproximadament un 12%, utilitzant la

metodologia basada en l’anàlisi de les intensitats dels colors RGB dels píxels a partir dels
valors DN.
A continuació es passen a analitzar els possibles motius pels quals encara s’obtenen un
certs errors de comissió i d’omissió. Pel que respecta als primers aquest són principalment
causat per les ombres projectades pels núvols presents en la imatge. Per tal de demostrar
aquesta afirmació s’ha buscat una imatge corresponent a aquesta zona, en la qual no hi ha
presència de nuvolositat ni de cap àrea cremada (Imatge corresponent al dia 21/07/2013). En
la Figura 8-6 se’n presenten els resultats utilitzant un únic paràmetre de decisió, ja que ha
estat la metodologia que ha aportat millors resultats.

Figura 8-6 Imatge sense nuvolositat (21/07/2013). Esquerre: Imatge real de la zona. Dreta: Resultat de la
classificació obtinguda amb l’anàlisi discriminant implementat en MATLAB®.

En aquest cas, tal i com s’observa en la imatge de la dreta de la Figura 8-6, ben pocs píxels
han estat detectats com a cremats, per tant es demostra que gran part de l’error de comissió
és degut a la interferència de les ombres que causa la nuvolositat. Pel que respecta a les
ombres produïdes per la topografia, aquestes han estat eliminades en gran mesura, només
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se’n detecten encara alguns pocs píxels, que es corresponen amb les zones mes fosques de
les ombres. De forma quantitativa s’estima una àrea cremada de 6,39 ha, el que suposa un
error de comissió de només un 1,45%.
Per últim comentar que es sospita que els motius que porten a cometre errors d’omissió, són
principalment deguts a la metodologia de validació utilitzada, ja que aquesta no té en compte
reductes de vegetació no cremada que es troben a l’interior de la zona delimitada pel
perímetre. És a dir, en resseguir el perímetre de la zona cremada es poden obviar zones de
vegetació en l’interior d’aquesta sense cremar, tal i com es pot veure en la Figura 8-7, on en
la primera de les imatges (el compòsit a fals color) s’observen zones verdes enmig de l’àrea
cremada, mentre que en la imatge on es representa l’àrea delimitada pel perímetre aquests
reductes són obviats. Per contra, la imatge obtinguda amb MATLAB®, com a resultat de la
metodologia desenvolupada, si que permet detectar aquestes zones de vegetació internes.

Figura 8-7 Comparativa entre, d’esquerra a dreta: compòsit a fals color amb l’àrea cremada, perímetre
descrit mitjançant dades GPS, píxels detectats com a cremats (grisos) amb l’anàlisi discriminant.

Per tant aquesta metodologia de detecció demostra el seu gran potencial i precisió en poder
discernir fins i tot zones de vegetació a l’interior d’una zona totalment cremada.

PRESSUPOST

9. COST DEL PROJECTE
En aquest apartat s’estudia la relació de les despeses que ha generat la realització d’aquest
projecte. Les diferents despeses estan desglossades en: el cost dels recursos materials i el
cost dels recursos humans consumits.

9.1. Recursos materials
Els recursos materials emprats per a l’elaboració d’aquest projecte són principalment el
consum del material d’oficina, aigua i llum. El projecte ha estat desenvolupat a les
instal·lacions del CERTEC, per tant, el cost es calcula a partir de l’amortització dels equips
informàtics d’aquest. Pel que fa al programari emprat, es considera el cost de les llicències
del sistema operatiu - Microsoft® Windows 7 Professional - i de la part d’ofimàtica - Microsoft®
Office 2010 i Microsoft® Office 2013 – que vénen inclosos dins del cost d’adquisició de
l’ordinador. Per altra banda, pel que fa a les llicències del programari específic – Minitab® i
MATLAB® R2014b –, el cost ha estat nul, ja que la UPC i el CERTEC en posseeixen la
llicència. Finalment s’ha utilitzat el sistema d’informació geogràfica, Quantum GIS, que pel fet
de tractar-se de programari lliure s’ha obtingut sense cap de cost.
Per últim cal remarcar que l’obtenció de les imatges dels diferents sensors utilitzades estan
disponibles de forma gratuïta en els seus respectius dipòsits online.
Els costos derivats dels recursos materials emprats es recullen a la Taula 9-1.
Taula 9-1 Costos associats als recursos materials emprats

Concepte

Cost [€]

Amortització dels equips informàtics

250

Amortització de les llicències de software

150

Material d’oficina

30

Subministres (llum i aigua)

45

TOTAL

475
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9.2. Recursos humans
Respecte als recursos humans es consideren les hores invertides per la persona que realitza
el projecte, així com de les hores de les dues persones que han col·laborat de forma activa
en l’elaboració del mateix realitzant tasques de direcció i assessorament.
Així, es considera un cost de 20 €/ hora per l’enginyer “ júnior” que ha realitzat el projecte,
dedicant-hi 30 hores per setmana i durant 13 mesos. La tasca d’assessorament l’ha dut a
terme un enginyer químic del CERTEC, amb una dedicació setmanal de 5 hores i uns
honoraris de 40 €/hora. Finalment la direcció ha estat responsabilitat d’una doctora en
enginyeria industrial, amb una dedicació de dues hores setmanals i amb uns honoraris de 60
€/hora.
Taula 9-2 Costos associats als recursos humans

Cost horari [€/h]

Dedicació [h]

Cost total [€]

Enginyer “junior”

20

1.560

31.200

Enginyer químic

40

260

10.400

Doctora enginyera industrial

60

104

6.240

Concepte

TOTAL

47.840

9.3. Cost total
A continuació es presenta l’import total de les despeses resultants de la realització d’aquest
projecte.
Taula 9-3 Cost total associat a la realització d’aquest projecte

Concepte

Cost [€]

Recursos materials

475

Recursos humans

47.840

TOTAL

48.315

Així doncs, el cost total de la realització d’aquest projecte és de 48.315 €.
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10. IMPACTE AMBIENTAL
En base a les directius exposades al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, pel
qual es presenta el “Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos”, es realitza l’estudi de sostenibilitat d’aquest projecte.

10.1. Descripció general del projecte
L’elaboració d’aquest projecte ha consistit en el desenvolupament d’una metodologia i
diverses aplicacions informàtiques capaces de detectar i quantificar les àrees cremades dels
incendis forestals en els Andes peruans. Per tant l’impacte ambiental d’aquest projecte ve
condicionat per a la realització d’aquestes tasques anomenades anteriorment.

10.2. Estudi d’alternatives
Com que es tracta d’un projecte principalment teòric, es considera que no hi ha solucions
alternatives a la seva realització.

10.3. Descripció del medi
Aquest projecte s’ha dut a terme dins de les instal·lacions del CERTEC, que es troba al
Departament d’enginyeria química de l’ETSEIB. Ha tingut una durada de 13 mesos.
Considerem que la seva elaboració no ha modificat els nivells de qualitat del medi ambient ni
dels elements que el conformen.

10.4. Identificació i valoració dels impactes sobre el medi
En aquest apartat s’analitzen els diferents impactes que el projecte podria tenir sobre el medi
ambient i poden ser a causa de:


l’existència del projecte



de la utilització dels recursos naturals



de l’emissió de contaminants ( a l’atmosfera, a la hidrosfera i a la litosfera), la
formació de substàncies nocives o el tractament de residus.
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10.4.1. Criteris d’avaluació
Per poder valorar els diferents impactes ambientals, considerats significatius, ocasionats per
a la realització d’aquest projecte és necessari presentar una sèrie de definicions tècniques,
les quals es refereixen a les diferents tipologies d’efectes que poden donar lloc els impactes
derivats d’un projecte.
En funció del tipus d’efecte:
 Efecte positiu: és aquell que és admès com a tal, tant per la comunitat científica
com per la població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i
beneficis genèrics i de les eventualitats externes de l’actuació contemplada.
 Efecte negatiu: és aquell que es tradueix en la pèrdua de valor natural, estèticcultural, paisatgístic, de productivitat ecològica; o en un augment dels prejudicis
derivats de la contaminació de l’erosió i altres riscos ambientals en discordança amb
l’estructura ecològica-geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat
determinada.

En funció de la incidència de l’efecte:
 Efecte directe: és aquell que té una incidència immediata en algun aspecte
mediambiental.
 Efecte indirecte o secundari: és aquell que suposa una incidència immediata
respecte a la interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector
ambiental amb un altre.
A continuació, s’indiquen les diferents definicions sobre la magnitud de la valoració d’un
impacte ambiental potencial que fa referència al seu caràcter de compatibilitat ambiental:
 IA Compatible: Aquell en el qual la recuperació és immediata en finalitzar l’activitat i
no requereix de mesures protectores.
 IA Moderat: Aquell en el qual la recuperació no precisa de mesures protectores o
correctores intensives, però que per recuperar les condicions inicials requereix un
cert temps.
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 IA Sever: Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix
l’adequació de mesures protectores o correctores, a més d’un període dilatat de
temps.
 IA Crític: Aquell que presenta una magnitud superior al límit acceptable, produint-se
una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat
de recuperació, ni tan sols amb l’adopció de mesures protectores o correctores. A
part d’avaluar els impactes concrets de les diferents relacions causa-efecte, han
d’ésser valorats respecte l’impacte global del projecte. La magnitud global del
projecte serà positiva si la valoració global és compatible, moderada o severa,
mentre que serà negativa si la valoració global és crítica.

10.4.2. Identificació d’impactes. Llista d’activitats
Quan s’elabora un estudi de sostenibilitat d’un projecte, s’han de considerar unes fases i
activitats principals, que són: la construcció, realització i desmantellament de l’activitat. En
aquest cas només té sentit analitzar l’etapa de la realització de l’activitat ja que no s’ha
realitzat cap construcció.
Els recursos necessaris per tal de poder desenvolupar aquesta activitat són el consum
d’electricitat i el consum de materials fungibles propis d’oficina com: paper, cartutxos
d’impressora, etc.

10.4.3. Impactes ambientals potencials
A continuació s’analitzen els possibles impactes que hagi pogut desenvolupar la realització
d’aquest projecte sobre el medi ambient i sobre la societat.
-

Impacte per l’existència del projecte

Es considera que es produeix un impacte positiu per a la realització del projecte, ja que ha
permès donar una metodologia per a la detecció i quantificació de les àrees cremades, la
qual és la base per a poder tenir major control sobre les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i conèixer l’aportació dels incendis en els TMCF’s i pastures d’alta muntanya dels
Andes a l’escalfament global.
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-

Impacte per l’ús de recursos

Aquest impacte es basa directament en el material d’oficina i dels recursos informàtics
emprats durant la realització del projecte. La gestió d’aquests residus s’exposa en la taula
10-1, on s’exposa cada residu generat segons la normativa exigida per l’Agència Catalana de
Residus ( Junta de residus, 1999).
Taula 10-1 Classificació dels residus generats

Codi

Residu generat

Procés en què es genera

Via de gestió

200101

Paper

Material utilitzat en
impressions i anotacions

Contenidor blau de
recollida selectiva

080309

Tinta d’impressió

Impressió de document

Punt de reciclatge
especialitzat

200199

Material d’oficina

Material utilitzat durant la
realització del projecte

Contenidor groc de
recollida selectiva

-

Impacte per emissions

La realització d’aquest projecte ha comportat un impacte indirecte derivat del consum
d’energia elèctrica que suposa que s’ha produït l’emissió de gasos de combustió a les
centrals tèrmiques. El principal contaminants es el CO2, que és el responsable de l’efecte
hivernacle. Si es consideren les hores invertides en la realització del projecte al llarg de 13
mesos, on s’ha fet ús d’un únic ordinador que ha funcionat una mitjana de 6 h/dia, el temps
de consum energètic és de 2080 hores. Si es considera que l’ordinador requereix una
potència mitjana de 90 W quan està actiu, l’energia consumida al llarg del projecte és de
187,2 kWh. A partir de les dades d’emissió de CO2 per kWh publicades per la Red Elèctrica
espanyola, es determina que s’emeten 300 g de CO2 per kWh produït [OCCC, 2013]. Si es
considera que la unitat d’energia produïda és equivalent a la unitat d’energia consumida i,
per tant, no hi ha pèrdues en el transport, la massa de CO2 alliberada per l’elaboració
d’aquest projecte és de 56,1 kg de CO2.
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10.4.4. Valoració dels impactes
Tots aquests impactes estudiats es poden considerar compatibles, per tant, l’ impacte global
del projecte també es pot considerar compatible.

10.5. Mesures previstes
Per tal de poder reduir l ’impacte ambiental degut a la realització d’aquest projecte serà
necessari fer la gestió dels residus generats correctament, ja que aquest projecte es valora
com a compatible.
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS
Amb la realització d’aquest projecte s’ha pogut constatar la necessitat d’investigar i adoptar
mesures per a la gestió integrada del foc que ajudin a protegir la biodiversitat d’uns
ecosistemes tant fràgils i amenaçats pel canvi climàtic com són els boscos tropicals d’alta
muntanya (Tropical Montane Cloud Forest, TMCFs).
Amb l’objectiu de millorar aquesta situació, s’ha desenvolupat una metodologia, capaç de
detectar i quantificar àrees cremades amb errors d’omissió i comissió relativament petits, en
comparació amb els obtinguts en altres estudis d’aquestes característiques. Això permetrà
assentar les bases per a poder, a partir de l’àrea de l’incendi, proporcionar informació clau
per a millorar les estimacions de les emissions de gasos d’efecte hivernacle degudes als
incendis en TMCFs i zones de pastura d’alta muntanya als Andes peruans.
Per un altre banda s’han desenvolupat un seguit de metodologies per al tractament previ de
les imatges satèl·lit amb la finalitat d’adequar-les i eliminar totes les possibles pertorbacions
que podrien interferir en l’obtenció de les àrees. La principal metodologia desenvolupada en
aquest sentit ha estat la correcció topogràfica, la qual ha permès pal·liar un dels principals
inconvenients que diversos autors havien apuntat com a element distorsionant, la
interferència de les ombres causades per l’orografia del terreny. Aquest problema ha estat
solucionat amb el procediment basat en l’estratificació de les dades en dos sentits (per rang
de pendents i per tipologia de terreny), el qual ha estat capaç d’eliminar la major part de les
ombres causades per la topografia accidentada de la zona sotmesa a estudi.
Finalment pel que respecta a l’anàlisi en si de les àrees cremades, s’han plantejat dues vies
per a la seva obtenció: La primera ha estat la utilització de la descomposició espectral,
mètode usat anteriorment per diversos autors consultats, i que ha permès obtenir uns
resultats força satisfactoris, amb uns errors de comissió i d’omissió del 21,9% i del 7,2%,
respectivament. Ha estat però la segona via, utilitzant com a paràmetre de decisió, en
l’anàlisi discriminant, únicament l’índex NDVI, la que ha reportat uns resultats exitosos,
obtenint un error d’omissió del 9,7 % i uns errors de comissió del 3,9% Aquests últims, a
més, s’han vist reduïts fins a un 1,45% en imatges sense presència de nuvolositat.
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Sembla doncs que la utilització de l’NDVI aporta una millora considerable en la detecció de
les àrees cremades, per tant seria bo en futurs treballs seguir investigant en aquesta línia,
inclús provar amb d’altres índex similars.
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