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RESUM 

Aquest Treball Final de Grau te com a principal objectiu l’anàlisi de l’evolució de la coberta de 

neu a la Serra del Karakoram, pertanyent al Sistema de l’Himàlaia, a la frontera entre Pakistan 

i Índia, amb imatges obtingudes pels satèl·lits d’observació Landsat 5 i Landsat 8, en els estius 

de diferents anys entre 1996 i 2015.  

Per realitzar l’estudi evolutiu, primer s’han analitzat diferents mètodes que s’utilitzen per a la 

extracció de cobertes de neu, per escollir quin utilitzar a l’anàlisi evolutiu. Els mètodes 

analitzats són els índexs espectrals NDSI (Normalized Difference Snow Index) i NDSII 

(Normalized Difference Snow and Ice Index) i els ratis espectrals Red/SWIR (relació entre la 

reflectància del vermell respecte la del infraroig d’ona curta) i NIR/SWIR (relació entre la 

reflectància del infraroig proper respecte la del infraroig d’ona curta). 

També s’ha cregut necessari fer un anàlisi de l’evolució de la coberta de neu de diferents 

períodes de l’estiu per comprovar quin és el moment de cobertura mínima, per realitzar l’estudi 

principal, perquè el que interessa és la neu permanent, és a dir la neu que aguanta tot l’any. 

Amb la comparació dels mètodes s’ha observat que cap és perfecte, ja que alguns inclouen 

núvols, que poden estar cobrint neu o no, i altres els descarten. Per tant s’han realitzat les 

cobertes de neu resultants de l’índex NDSI i el rati Red/SWIR, ja que classifiquen de manera 

diferent els núvols i tenen resultats semblants amb els diferents sensors dels satèl·lits 

d’observació. Es decideix que la mitjana dels resultats dels dos mètodes és la superfície més 

semblant a la real. 

L’anàlisi dels períodes d’estiu ha permès comprovar que l’època amb menor superfície de neu 

es produeix entre finals de juliol i mitjans de setembre, ja que a finals de juny la coberta de 

neu encara és superior i per tant no és neu permanent. 

Finalment, l’anàlisi evolutiu de la superfície de la coberta de neu a la Serra del Karakoram, 

utilitzant la mitjana dels resultats dels dos mètodes, mostra lleugeres fluctuacions, que 

indiquen que les nevades a la zona es mantenen relativament estables, excepte en l’any 2014 

que es produeix un augment molt dràstic de la coberta de neu.  

La conclusió extreta del treball és que la coberta de neu a la zona d’estudi es manté 

relativament estable, ja que no presenta una tendència de reducció com en altres regions, 

causat per l’escalfament global. Fins i tot s’observa que en algun any es produeix un augment 

considerable de la coberta de neu. 

El canvi climàtic no està provocant una reducció de les nevades a la zona del Karakoram, però 

provoca que les variacions entre un any i el següent estan sent cada vegada més fortes. 
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1 Introducció 

Una glacera és una massa gruixuda de gel que s'origina en la superfície terrestre per 

acumulació, compactació i recristal·lització de la neu, als llocs on per l'abundància de 

precipitacions i les baixes temperatures la neu acumulada no arriba a fondre's completament, 

i que mostra proves de flux en el passat o en l'actualitat. Les glaceres es componen 

principalment de cristalls de gel, a més d'aire, aigua i restes de roques. El gel de la glacera es 

deriva indirectament de la precipitació de cristalls de neu o gel de l'atmosfera, o directament 

de líquid transformat en gel a la superfície de la glacera (Sugden & John, 1976). 

Al voltant del 30% de la superfície terrestre de la Terra ha estat coberta per les glaceres, i en 

l’actualitat només aproximadament el 10% està permanentment cobert de gel. Més del 75% 

de l'aigua dolça del planeta està continguda en les glaceres que proveeixen l'aigua de reg per 

algunes de les zones més densament poblades del món (Knight, 1999), com és el cas de les 

glaceres de la regió del Karakoram a l’Himàlaia. 

L'escalfament global provoca la fosa dels cossos de gel del món, i per tant la elevació del nivell 

del mar. Alguns científics prediuen que el volum total de les actuals glaceres es reduirà a la 

meitat per a l'any 2050 i només unes poques glaceres, concentrades a les muntanyes d'Alaska 

interior, en alguns arxipèlags de l’Àrtic, a les muntanyes del Karakoram i a l'Himàlaia del Nord, 

sobreviuran a l'escalfament global (Hasnain, 1999). Per tant, un coneixement detallat de les 

glaceres és important per l'estudi del clima, sobretot en la comprensió de la complexa 

interrelació entre el canvi climàtic i la disminució, o augment, de les glaceres (Veettil, 2012). 

Investigadors de la Universitat de Princeton poden haver trobat una resposta a un enigma 

sobre el canvi climàtic que ha intrigat als científics durant anys. És un fenomen conegut com 

la "anomalia del Karakoram," ja que les glaceres a les muntanyes de la serra del Karakoram, 

pertanyent al sistema de l'Himàlaia, s'han mantingut estables i fins i tot han augmentat en 

massa, mentre que moltes glaceres properes han retrocedit durant els darrers 150 anys, 

especialment en les últimes dècades.  

Aquesta regió ha estat una gran font de controvèrsia des que l'últim gran informe del 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), al 2007, feia la predicció de que les 

glaceres del Sistema de l'Himàlaia són propenses a sucumbir davant el canvi climàtic per a 

l'any 2035. Articles més recents (Wiltshire, 2014), utilitzant els models actuals de l'IPCC, han 

informat de manera similar, és a dir, disminució de les nevades en aquesta regió. Això és 

degut a que els models no retraten amb precisió la topografia del Karakoram.  

El clima a les muntanyes es veu fortament afectat per l'elevació, però la majoria dels models 

climàtics globals no resolen la topografia prou bé. El Karakoram compta amb importants canvis 

en l'elevació sobre una àrea petita, hi ha nombrosos cims que excedeixen els 7.000 metres i 

quatre muntanyes de més de 8.000 metres d'altura, les quals es troben a una distància d'uns 

30 quilòmetres, fet que provoca intenses nevades a la zona. 
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El cicle estacional del Karakoram no havia estat degudament analitzat a causa de l'escassetat 

de dades d'observació fiables i l'ús de models informàtics de baixa resolució, que havien evitat 

que els científics desentranyessin la causa de l'anomalia. Però, amb uns models climàtics de 

major resolució, que van crear els investigadors de Princeton, han determinat que a la zona 

es produeix un patró estacional únic i localitzat que manté la serralada relativament freda i 

seca durant l'estiu, en comparació amb altres regions del sistema muntanyós.  

Les altres zones del Sistema de l’Himàlaia, i a l'altiplà del Tibet, on les glaceres han retrocedit, 

reben la major part de la seva precipitació durant l’estiu, quan es produeix l’època de monsons, 

i per tant s’escalfa la regió. Però a la zona del Karakoram no es produeixen aquestes grans 

precipitacions, ja que la zona central de l'Himàlaia bloqueja l'aire calent procedent des del sud-

est asiàtic, i per tant els vents predominants a la zona són més freds i secs, ja que provenen 

de l’oest. La principal temporada de precipitacions al Karakoram es produeix durant l'hivern, 

que a més es veu influïda pels vents gèlids d’oest, procedents de països d'Àsia central com 

l'Afganistan. Aquestes condicions provoquen que es mantingui la zona prou freda per a que 

la coberta de neu a l’estiu no es redueixi tant com en altres zones del Sistema de l’Himàlaia. 

Els investigadors van determinar que les nevades, que son fonamentals per al manteniment 

de la massa glacial, es mantindran estables, o fins i tot augmentaran en magnitud, en 

elevacions per sobre de 4.500 metres al Karakoram fins l’any 2100, mentre que a gran part 

de la serralada de l'Himàlaia i el Tibet es preveu que disminueixin tot i que els monsons asiàtics 

de l'Índia i del Sud-est asiàtic augmentaran en intensitat a causa del canvi climàtic (Kapnick 

et al., 2014). 

L’estudi que es realitzarà en aquest Treball Final de Grau pretén analitzar com ha evolucionat 

la superfície de la coberta de neu en la zona on es troben les glaceres entre els anys 1996 i 

2015, per determinar si realment s’ha produït un augment de nevades, com afirmen 

investigacions recents (Kapnick et al., 2014), i que, per tant, és la raó de que les glaceres 

d’aquesta regió estiguin en expansió. 

Amb la comparativa de la coberta de neu dels diferents intervals, es podrà determinar la 

evolució de la superfície de neu, no només si ha crescut o minvat, sinó quant ha augmentat i 

disminuït entre una imatge i la següent, fet que permet corregir les variacions provocades per 

núvols. Un cop corregides les superfícies obtingudes de les cobertes de neu dels diferents 

anys, es podrà realitzar l’anàlisi evolutiu de la superfície de neu de la zona d’estudi. 

L’anàlisi evolutiu de la coberta de neu permetrà comprovar si la anomalia del canvi climàtic, 

que produeix que les glaceres del Karakoram no estiguin en retrocés com la resta de glaceres 

del Sistema de l’Himàlaia, és deguda a que la regió registra cada vegada més precipitacions 

en forma de neu, com van determinar els investigadors de Princeton, o resulta que realment 

la cobertura nival disminueix, i per tant la raó de que les glaceres estiguin en expansió es 

degui a altres factors. 
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2 Objectius 

L’objectiu principal del projecte és l’anàlisi de la evolució de la superfície de neu de la regió 

del Karakoram entre els anys 1996 i 2015, on les glaceres s’han mantingut estables o, fins i 

tot, han augmentat al llarg dels últims anys. Per complir l’objectiu principal es creuen 

necessaris aquests objectius secundaris: 

 Anàlisi dels mètodes més emprats per calcular la superfície de neu, per escollir la 

metodologia del estudi evolutiu de la coberta de neu. En aquest objectiu s’aplicaran 

diferents mètodes sobre una imatge de 1996, obtinguda amb el sensor Thematic 

Mapper de Landsat 5, i amb una imatge de 2015, obtinguda amb el sensor Operative 

Land Imager de Landsat 8. Els mètodes analitzats es basen en els índexs espectrals 

de diferenciació de neu NDSI (Normalized Difference Snow Index, índex normalitzat 

de diferenciació de neu) i NDSII (Normalized Difference Snow and Ice Index, índex 

normalitzat de diferenciació de neu i gel), i els ratis espectrals Red / SWIR (relació 

vermell i infraroig d’ona curta) i  NIR / SWIR (relació infraroig proper i d’ona curta). 

 Per comprovar quin és el moment de l’estiu amb menor cobertura nival, i que per tant 

és neu permanent, es realitzarà l’estudi de la variació de la coberta de neu entre mitjans 

de juliol i mitjans de setembre de 1997, i entre mitjans de juny i mitjans d’agost de 

2010. El període en el que hi hagi menys canvis serà el que determini les dates en les 

que s’han d’haver obtingut les imatges que s’utilitzaran per realitzar l’estudi principal. 

 I per finalitzar es compararà la  superfície de neu de la zona d’imatges successives. 

Per tal que les condicions siguin semblants, totes les imatges utilitzades han estat 

obtingudes en l’època escollida en l’estudi anterior, obtenint els moments amb 

condicions climatològiques semblants i quan la coberta de neu i gel és la permanent. 
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3 Àrea d’estudi 

La Serra del Karakoram pertany al Sistema de l’Himàlaia, és la regió no polar del món amb 

més glaceres, i es troba en la frontera entre Pakistan (Gilgit-Baltistan), la Índia (Ladakh) i Xina 

(Regió autònoma de Uigur de Sinkiang). Aquesta regió també s’anomena Caixmir (Kashmir), 

zona disputada històricament entre Índia, Pakistan i Xina (Figura 1). 

Figura 1. Situació de la zona d’estudi a la Serra del Karakoram entre Pakistan, Índia i Xina. 
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La zona d’estudi, que ocupa una extensió de casi 1,2 milions d’hectàrees, es centra en la part 

de la serra que es situa a la frontera entre Pakistan i Índia, en coordenades geogràfiques es 

trobaria aproximadament entre els paral·lels 35N i 36N i els meridians 76E i 77E. En aquesta 

zona conflueixen moltes glaceres petites en dos glaceres molt grans, Baltoro té uns 57 km de 

llargària i 754 km² de superfície, i Siachen té uns 700 km² de superfície i 70 km de llargària, 

sent la segona glacera més llarga en regions no polars del món. En un radi de 20 km es troben 

la glacera de Baltoro i 4 dels 14 pics de més de 8.000 metres d’altura, entre ells el K2, la 

segona muntanya més alta del món (Figura 2).  

Les glaceres del sistema de l'Himàlaia proporcionen aigua dolça a una àrea densament 

poblada de Xina, Índia i Pakistan, i són la font dels rius Ganges i Indus, dos de les principals 

vies fluvials del món. 

 

Figura 2. Zona d’estudi amb el glaciar Baltoro [1], el glaciar Siachen [2] i els pics K2 (8.611 msnm) [3], 
Broad Peak (8.047 msnm) [4], Gasherbrum II (8.035 msnm) [5] i Gasherbrum I (8.068 msnm) [6]. 

 

Per realitzar l’estudi les coordenades estaran projectades en UTM (Universal Transverse 

Mercator), en el fus 43 banda S de l’hemisferi nord, i el sistema de referència és WGS84 

(World Geodetic System 1984).   



10 
Anàlisi comparatiu de diferents mètodes d’estimació de superfície i monitorització de neu amb imatges 
Landsat a la Serra del Karakoram (Pakistan i Índia). Quim Patric Marull Luber 

 

4 Dades utilitzades 

Les imatges utilitzades han estat obtingudes dels satèl·lits d’observació del Projecte Landsat 

de la agència espacial americana NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

Landsat 5, llançat al 1984 i operatiu fins al 2011, i Landsat 8, llançat al 2013. Aquesta vida útil 

tant llarga que ha tingut el primer, i la continuïtat que aporta el segon, permet realitzar anàlisis 

evolutius de la superfície terrestre amb la gran quantitat d’imatges que han obtingut. 

 

 Característiques Landsat 5 

El satèl·lit d’observació Landsat 5 va ser llançat el 1 de març de 1984 i va estar operatiu fins 

al novembre de 2011. Estava equipat amb el sensor Thematic Mapper (TM) de 7 bandes, on 

la banda 6 pertany al tèrmic (blau, verd, vermell, infraroig proper, infraroig d’ona curta, infraroig 

tèrmic i una altra d’infraroig d’ona curta) (Figura 3) i un escàner multiespectral MSS de 4 

bandes (Figura 4).  

La seva òrbita era polar a una altura de 705 km, amb una inclinació de 98,2º, i obtenia imatges 

de 170 km d’amplada en l’eix nord-sud i 183 km en l’eix est-oest, amb un temps de revisita de 

16 dies.  

Nº de Banda Longitud d’ona (µm) Resolució espacial 

1 – Blue 0,45 - 0,52 30 m 

2 – Green 0,52 - 0,6 30 m 

3 – Red 0,63 - 0,69 30 m 

4 – NIR 0,76 - 0,9 30 m 

5 – SWIR 1 1,55 -1,75 30 m 

6 – TIR 10,41 - 12,5 120 m 

7 – SWIR 2 2,08 - 2,35 30 m 

Figura 3. Característiques del Sensor Thematic Mapper (TM) del satèl·lit Landsat 5. 

Nº de Banda Rang multiespectral (µm) Resolució espacial 

1 0,5 - 0,6 60 m 

2 0,6 - 0,7 60 m 

3 0,7 - 0,8 60 m 

4 0,8 - 1,1 60 m 

Figura 4. Característiques del Escàner Multiespectral (MSS) del satèl·lit Landsat 5. 

 

Per completar informació es pot consultar: http://landsat.gsfc.nasa.gov/  

  

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
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 Característiques Landsat 8 

El satèl·lit d’observació Landsat 8 va ser llançat el 11 de febrer de 2013 i encara segueix 

operatiu. Esta equipat amb el sensor Operational Land Imager (OLI) de 9 bandes i resolució 

espacial de 30 metres, excepte la banda del Pancromàtic que té una resolució de 15 metres, 

i el Thermal Infrared Sensor (TIRS) que incorpora 2 bandes del infraroig tèrmic (Figura 5).  

La banda 1 capta la reflexió entre violeta i blau fosc (també anomenada Costaner / Aerosol, 

per les seves principals utilitats, la formació d'imatges en aigües poc profundes i el seguiment 

de les partícules fines com la pols i el fum). Les bandes 2, 3 i 4 corresponen al espectre visible 

és a dir el blau, verd i vermell, respectivament. La banda 5 correspon al infraroig proper, i les 

bandes 6 i 7 son d’infraroig d’ona curta. La banda 8 capta la reflexió del Pancromàtic (part de 

l’espectre visible). La Banda 9 detecta la reflexió de Cirrus (núvols alts formats per cristalls de 

glaç). Les Bandes 10 i 11 són les del TIRS, és a dir que capten la reflexió del infraroig tèrmic. 

La seva òrbita és polar a una altura de 705 km, amb una inclinació de 98,2º, i obté imatges de 

170 km d’amplada en l’eix nord-sud i 185 km en l’eix est-oest amb un temps de revista de 16 

dies, és a dir pràcticament idèntic al satèl·lit Landsat 5. 

Nº de Banda Longitud d’ona (µm) Resolució espacial 

1 – Coastal / Aerosol 0,433 – 0,453 30 m 

2 – Blue 0,45 - 0,515 30 m 

3 – Green 0,525 - 0,6 30 m 

4 – Red 0,63 - 0,68 30 m 

5 – NIR 0,845 - 0,885 30 m 

6 – SWIR 1 1,56 -1,66 30 m 

7 – SWIR 2 2,1 – 2,3 30 m 

8 – Panchromatic 0,5 – 0,68 15 m 

9 – Cirrus 1,36 – 1,39 30 m 

10 – TIRS 1 10,6 – 11,2 100 m 

11 – TIRS 2 11,5 - 12,5 100 m 

Figura 5. Característiques dels sensors OLI i TIRS del satèl·lit Landsat 8. 

 

Per completar informació es pot consultar: http://landsat.gsfc.nasa.gov/  

 

 

  

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
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 Imatges utilitzades 

A través del servei de descàrrega de USGS (United States Geological Survey), prèvia 

visualització amb GLOVIS (Global Visualization Viewer) s’han obtingut les imatges (Figura 6) 

de la zona per poder realitzar l’estudi. Les imatges es classifiquen per la passada (Path) i la 

fila (Row), a més de la data d’obtenció i el satèl·lit d’observació.  

Com es tracta d’una zona d’estudi relativament extensa, no apareix en una única escena, i 

requereix part de les escenes de dos Rows consecutius, el 35 i el 36, del mateix Path, 148, 

per tant han estat obtingudes al mateix dia. També és necessari que la zona d’estudi estigui 

lliure de núvols o que siguin relativament pocs, ja que com és una zona molt elevada és molt 

freqüent que estigui ennuvolat. 

La imatge més antiga del estudi és del setembre de 1996 i la més recent de l’agost de 2015, 

obtenint un estudi evolutiu de 19 anys de durada. Però degut a la quantitat de núvols d’algunes 

imatges, o perquè no estan disponibles, les imatges descarregades corresponen als anys 

1996, 1997, 2000, 2009, 2010, 2013, 2014 i 2015, però com es requereixen dos imatges de 

l’any 1997 i dos del 2010, s’obtenen imatges de 10 moments diferents. 

 Path 148 - Row 35 Path 148 - Row 36  

SATÈL·LIT ID ID Data 

LANDSAT 5 

(TM) 

LT51480351996245ISP00 LT51480361996245ISP00 10/09/1996 

LT51480351997199ISP00 LT51480361997199ISP00 18/07/1997 

LT51480351997263ISP00 LT51480361997263ISP00 20/09/1997 

LT51480352000240XXX02 LT51480362000240XXX02 27/08/2000 

LT51480352009216KHC00 LT51480362009216KHC00 04/08/2009 

LT51480352010171KHC00 LT51480362010171KHC00 20/06/2010 

LT51480352010235KHC00 LT51480362010235KHC00 23/08/2010 

LANDSAT 8 

(OLI) 

LC81480352013211LGN00 LC81480362013211LGN00 30/07/2013 

LC81480352014230LGN00 LC81480362014230LGN00 18/08/2014 

LC81480352013211LGN00 LC81480362015233LGN00 21/08/2015 

Figura 6. Identificador de cada imatge utilitzada, amb el satèl·lit i data d’obtenció, i els seus Path i Rows. 

 

Encara que les imatges de les missions Landsat són públiques i tothom pot accedir a elles 

gratuïtament, moltes d’elles no s’han processat i per tant no estan disponibles, com passa en 

aquesta zona entre els anys 2001 i 2008.  

A més s’ha d’afegir que com són satèl·lits d’observació que treballen a la freqüència de l’òptic, 

si la zona està massa coberta per núvols no es pot veure el que hi ha a sota, i per tant no 

serveixen, com passa amb les imatges d’estiu dels anys 1998, 1999 i 2011.  

Del 2012 no es poden aportar imatges, per que Landsat 5 ja no estava operatiu, i Landsat 8 

encara no s’havia llançat.  
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5 Metodologia 

La reflectància de la neu i el gel augmenta segons disminueix la longitud d’ona, especialment 

per sota dels 0,8 micròmetres, tenint una reflectància molt baixa per longituds d’ona superiors 

a 1,5 µm (Figura 7). Aprofitant la alta reflectància en el espectre visible (VIS) o en el infraroig 

proper (NIR), i la forta absorció del infraroig d’ona curta (SWIR), es poden obtenir les zones 

cobertes de neu. 

La majoria de mètodes emprats per obtenir les superfícies cobertes de neu, entre ells els que 

es compararan a continuació, es basen en la relació de la reflectància de les bandes del 

espectre visible, o del infraroig proper, respecte al infraroig d’ona curta. Un problema que 

s’haurà de resoldre amb criteri propi serà decidir, visualment, si les zones cobertes per núvols, 

realment són zones cobertes per neu, gel o cap de les dos. Aquesta decisió s’haurà de 

prendre, ja que la metodologia emprada discriminarà part de la zona de núvols que poden 

estar tapant zones de neu. S’intentarà que no hi hagi molts núvols a les imatges utilitzades, 

per a que la decisió no afecti significativament el resultat objectivament real.  

Les imatges utilitzades per realitzar la comparació de mètodes, seran la del 1 de setembre de 

1996 obtinguda amb Landsat 5, perquè és una de les poques imatges del estudi que contenen 

núvols, i la de 21 d’agost de 2015 de Landsat 8. Per tal de verificar el resultat de la selecció 

de píxels de cada mètode, es compararà amb la imatge en fals color amb la relació de bandes: 

Blau = Infraroig d’ona curta (Banda 5 TM - Banda 6 OLI), Verd = vermell (Banda 3 TM – Banda 

4 OLI) i Vermell = verd (Banda 2 TM – Banda 3 OLI). Aquesta combinació de bandes ens 

permet visualitzar la neu i el gel de color blau, els núvols de color blanc, la vegetació de vermell 

intens, i el sòl de color entre vermell i marró. El mètode que millor seleccioni les cobertes de 

neu, incloent les cobertes de gel, serà el que s’utilitzarà per realitzar l’anàlisi del període a 

utilitzar i l’anàlisi evolutiu. 

 

Figura 7. Resposta de la reflectància espectral de diferents cobertes 
(font: http://www.eumetrain.org/data/3/358/print_2.htm). 
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 Índex espectral NDSI 

L’índex espectral NDSI (Normalized Difference Snow Index) va ser utilitzat per primera vegada 

l’any 1989 per Dozier, i es calcula mitjançant la següent operació:  

𝑁𝐷𝑆𝐼 =
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

On Green és la reflectivitat de cada píxel en la banda del verd, que correspon a la Banda 2 

del sensor del TM de Landsat 5, i a la Banda 3 del OLI de Landsat 8, i SWIR al canal d’infraroig 

d’ona curta, que correspon a la Banda 5 en Landsat 5, i a la Banda 6 de Landsat 8. 

Aquest mètode es basa en que la reflectivitat de la neu en el espectre visible, en aquest cas 

el canal verd, és molt elevada, al contrari que altres cobertes com vegetació o sòl, i en canvi 

en el infraroig d’ona curta és més baixa. El resultat que s’obté per cada píxel és un valor entre 

-1 i 1, es considera que els valors superiors a 0,4 pertanyen a la neu (Dozier, 1989), però amb 

algunes comprovacions es considera ajustar el llindar a 0,38 per les imatges obtingudes amb 

el sensor TM, de Landsat 5, i 0 per a les del sensor OLI de Landsat 8. 

 

 Índex espectral NDSII 

L’índex espectral NDSII (Normalized Difference Snow Index and Ice Index) va ser utilitzat per 

primera vegada per Xiao al 2000, i també es basa en la alta reflectivitat de la neu en el espectre 

visible, i baixa en el infraroig d’ona curta, però es diferencia en que utilitza el canal de color 

vermell en comptes del canal verd, i s’obté de la operació: 

𝑁𝐷𝑆𝐼𝐼 =
𝑅𝑒𝑑 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑 + 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

 

On Red és la reflectivitat de cada píxel en el canal del vermell, que correspon a la Banda 3 

del sensor del Thematic Mapper de Landsat 5, i a la Banda 4 del Operational Land Imager de 

Landsat 8, i SWIR al infraroig d’ona curta, que correspon a la Banda 5 en Landsat 5, i a la 

Banda 6 de Landsat 8. 

El resultat que s’obté per cada píxel també és un valor entre -1 i 1, i es considera que els 

valors superiors a 0,4 pertanyen a la neu (Xiao et al., 2000), però després de fer algunes 

comprovacions es considera ajustar el llindar a 0,38 per les imatges obtingudes amb el sensor 

TM, de Landsat 5, i 0 per les del sensor OLI de Landsat 8. 
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 Rati espectral Red / SWIR 

Aquest mètode va ser proposat per primer cop per Rott i Markl al 1989, i com els dos anteriors, 

també està basat en la alta reflectància de la neu i el gel en el espectre visible i la forta absorció 

en el infraroig d’ona curta, i per diferenciar la neu i gel de la resta de cobertes utilitza el llindar: 

𝑅𝑒𝑑

𝑆𝑊𝐼𝑅
> 1,3 

 

Es considera aleshores que els píxels amb valors del rati superiors a 1,3 són neu (Rott & 

Markl, 1989), ja que la resta de cobertes tenen una major reflectància en el infraroig d’ona 

curta que en el espectre visible i per tant tenen resultats inferiors a 1, però per no incloure 

zones d’ombra i alguns núvols, s’eleva a 1,3. 

Per a les imatges obtingudes amb el sensor OLI de Landsat 8 es diferencien millor les zones 

d’ombra i núvols, per tant el llindar es pot reduir a: 

𝑅𝑒𝑑

𝑆𝑊𝐼𝑅
> 1 

 

 Rati espectral NIR / SWIR 

Aquest mètode és el més antic dels analitzats i va ser proposat per Hall en l’any 1978, i al 

contrari que els altres, aquest està basat en que la reflectància de la neu en el infraroig proper 

és superior a la del infraroig d’ona curta, al contrari que el sòl, i per diferenciar la neu i gel de 

la resta de cobertes utilitza el llindar: 

𝑁𝐼𝑅

𝑆𝑊𝐼𝑅
> 1 

Es considera aleshores que els píxels amb valor del rati superior a 1 són neu o gel (Hall et al., 

1978), ja que el sòl, i els núvols tenen una reflectància superior al infraroig d’ona curta que en 

el infraroig proper, només podria donar-se el cas de que la vegetació sana també hi aparegui. 

Utilitzant un llindar major, s’obtindrà una selecció més ajustada de la neu, en la qual ja no 

apareix la vegetació, però tampoc el gel, ja que la reflectància del gel és inferior a la neu, però 

com ens interessa tant la neu com el gel, el llindar inicial és el que s’utilitzarà tant per les 

imatges obtingudes amb el sensor TM de Landsat 5 com les del OLI de Landsat 8. 
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6 Anàlisi dels mètodes d’obtenció de cobertes de neu 

Per comprovar si les màscares de neu inclouen tota la coberta de neu i gel es superposen a 

la imatge en fals color amb la combinació de bandes 5, 3, 2 per al Sensor TM i 6, 4, 3 per al 

Sensor OLI. 

Per tant, si en la superposició de la màscara de neu sobre aquesta imatge en fals color es 

visualitzen zones de color blau, seran zones que la màscara no ha inclòs. També es realitzarà 

la màscara inversa de cadascuna per observar si inclouen zones que no estiguin cobertes per 

neu o gel. 

 

 Anàlisi dels mètodes amb imatges obtingudes amb el sensor TM 

A la màscara realitzada amb NDSI amb imatges obtingudes per el sensor TM (Figura 8) 

s’observen píxels de color blau que indiquen que hi ha zones cobertes per neu que no han 

estat incloses a la màscara, són zones de neu cobertes per núvols que no s’han classificat 

com neu. Si observem la màscara inversa (Figura 9) es veuen algunes zones d’ombra 

pròximes a zones cobertes per neu, i segurament es tracti de zones cobertes de gel, i alguns 

píxels que corresponen al riu, que s’han inclòs.  

En el cas de la màscara realitzada amb NDSII amb imatges obtingudes per el sensor TM 

(Figura 10) s’obté un resultat molt similar que en el cas del NDSI. Si ens fixem en la màscara 

inversa (Figura 11) tampoc s’aprecia cap diferència notable amb el mètode anterior.  

Utilitzant la màscara realitzada amb Rati Red/SWIR amb imatges obtingudes per el sensor 

TM (Figura 12) s’obté una superfície major, ja que s’inclouen més zones cobertes per neu i 

tapades per núvols. Però a la màscara inversa (Figura 13), s’aprecien núvols que no cobreixen 

neu i més zones d’ombra i riu, que no són neu.  

Finalment, en la màscara realitzada amb Rati NIR/SWIR amb imatges obtingudes per el 

sensor TM (Figura 14) s’obtenen encara més zones cobertes per neu i tapades per núvols 

que en el cas anterior. En la màscara inversa (Figura 15), també s’aprecien zones d’ombra, 

però també una zona molt extensa al voltant del riu, que segurament és vegetació.  
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Figura 8. Màscara de neu de color lila realitzada amb NDSI. 

 

 

Figura 9. Màscara de neu inversa realitzada amb NDSI (en verd el que no es neu). 
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Figura 10. Màscara de neu de color lila realitzada amb NDSII. 

 

 

Figura 11. Màscara de neu inversa realitzada amb NDSII (en verd el que no es neu). 

 

 



19 
Anàlisi comparatiu de diferents mètodes d’estimació de superfície i monitorització de neu amb imatges 
Landsat a la Serra del Karakoram (Pakistan i Índia). Quim Patric Marull Luber 

 

 
 

 

 

 

Figura 12. Màscara de neu de color lila realitzada amb Red/SWIR. 

 

 

Figura 13. Màscara de neu inversa realitzada amb Red/SWIR (en verd el que no es neu).  
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Figura 14. Màscara de neu de color lila realitzada amb NIR/SWIR. 

 

 

Figura 15. Màscara de neu inversa realitzada amb NIR/SWIR (en verd el que no es neu). 
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 Anàlisi dels mètodes amb imatges obtingudes amb el sensor OLI 

En el cas de les imatges obtingudes amb el sensor OLI els resultats són molt similars entre 

els diferents mètodes, degut a la millor qualitat del sensor i la menor presència de núvols 

gruixuts, principal causa de la diferència de resultats.  

En la màscara de neu obtinguda amb NDSI (Figura 16) s’observa que el mètode no es deixa 

cap zona visible coberta per neu sense seleccionar, encara que hi ha algunes zones d’ombra 

que podrien contenir neu o gel. En la màscara inversa (Figura 17) s’aprecia que s’ha 

seleccionat aigua en estat líquid que pertany al riu i algunes zones d’ombra properes a la zona 

de neu, que segurament és gel. 

La màscara de neu obtinguda amb el mètode NDSII (Figura 18) tampoc es deixa cap zona de 

neu sense seleccionar, de fet no s’aprecia visualment cap diferència amb el mètode de NDSI. 

Si s’observa la màscara inversa (Figura 19) també es veuen zones d’ombra i riu com al mètode 

anterior. 

La màscara de neu obtinguda amb el mètode Red/SWIR (Figura 20) és a primera vista idèntica 

a la obtinguda amb NDSII. En la màscara inversa (Figura 21) tampoc no s’aprecia cap 

diferència amb el mètode anterior. 

La màscara de neu obtinguda amb el mètode NIR/SWIR (Figura 22) és la que més superfície 

de neu ha seleccionat, incloent algunes zones d’ombra, però selecciona molts píxels de la 

zona de vegetació a la vora del riu, que s’aprecia molt bé a la màscara inversa (Figura 23).  

Es pot concloure que en les imatges obtingudes amb el sensor Operative Land Imager (OLI) 

de Landsat 8 és indiferent quin mètode s’utilitza ja que s’obtenen resultats pràcticament 

idèntics, i per tant la selecció del mètode dependrà dels resultats de les imatges obtingudes 

amb el sensor Thematic Mapper (TM) de Landsat 5. 
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Figura 16. Màscara de neu de color lila realitzada amb NDSI. 

 

 

Figura 17. Màscara de neu invertida realitzada amb NDSI (en verd el que no es neu). 
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Figura 18. Màscara de neu de color lila realitzada amb NDSII. 

 

 

Figura 19. Màscara de neu invertida realitzada amb NDSII (en verd el que no es neu). 
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Figura 20. Màscara de neu de color lila realitzada amb Red/SWIR. 

 

 

Figura 21. Màscara de neu invertida realitzada amb Red/SWIR (en verd el que no es neu). 
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Figura 22. Màscara de neu de color lila realitzada amb NIR/SWIR. 

 

 

Figura 23. Màscara de neu invertida realitzada amb NIR/SWIR (en verd el que no es neu). 
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 Conclusió de l’anàlisi dels mètodes d’obtenció de coberta de neu 

El mètode de NDSI presenta els resultats més ajustats però no inclou els núvols que tapen la 

neu, el mètode NDSII presenta resultats molt similars en els dos casos al mètode NDSI, i el 

mètode de Red/SWIR que si que inclou molts d’aquests núvols, també inclou algunes zones 

de núvols que no tapen la neu, zones d’ombra, i de riu, tot i ser menys que el mètode 

NIR/SWIR.  

Observant la taula de resultats (Figura 24), tant per les imatges obtingudes amb el sensor TM 

com les obtingudes amb el sensor OLI, el mètode NDSI proporciona els resultats més baixos, 

i el mètode de NIR/SWIR els més elevats. Els mètodes NDSII i Red/SWIR presenten resultats 

molt diferents a les imatges obtingudes amb el sensor TM i molt similars quan han estat 

obtingudes amb el sensor OLI, degut a la diferent classificació dels núvols de cada mètode.  

Es considera que amb la mitjana dels resultats de l’índex espectral NDSI i el rati espectral 

Red/SWIR s’obtindran els resultats més realistes, ja que quan no hi ha núvols els resultats 

són similars, però quan hi ha núvols amb NDSI no s’inclouen, i per tant les zones de neu 

cobertes per núvols tampoc, en canvi amb Red/SWIR si els inclou, però també alguns núvols 

que no cobreixen neu.  

Sensor TM Llindar Cel·les amb neu Superfície (ha) 

NDSI > 0,38 5.342.213 480.799,2 

NDSII > 0,38 5.565.199 500.867,9 

Red/SWIR > 1,3 6.711.794 604.061,5 

NIR/SWIR > 1 6.838.963 615.506,7 

Sensor OLI Llindar Cel·les amb neu Superfície (ha) 

NDSI > 0 5.980.521 538.246,9 

NDSII > 0 6.046.109 544.149,8 

Red/SWIR > 1 6.036.153 543.253,8 

NIR/SWIR > 1 6.083.046 547.474,1 

Figura 24. Resultats dels diferents mètodes d’extracció de coberta de neu i gel. 
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7 Anàlisi del període d’estudi 

Segons les recerques fetes pels investigadors de Princeton sobre la anomalia climatològica 

del Karakoram, l’estiu en aquesta regió es veu menys afectat per les precipitacions càlides 

procedents del sud-est asiàtic característiques del monsó, ja que es veu protegida per la regió 

central del Sistema del Himàlaia, i per tant manté una temperatura més baixa que la resta del 

sistema (Kapnick et al., 2014). A més això facilita que en estiu hi hagi bones condicions 

meteorològiques per a la visualització de la coberta de neu, ja que hi haurà menys núvols, que 

com es tracta d’una zona molt elevada, que no hi hagi núvols és pràcticament impossible. 

Per comprovar el període més adequat per realitzar l’estudi, es combinaran una imatge de 

principi d’estiu amb una de meitat d’estiu, i una altra combinació de meitat a finals d’estiu. 

Degut a la falta de disponibilitat d’imatges o per que contenen núvols, les dos comprovacions 

no seran del mateix any, la de finals d’estiu és de l’any 1997 i la de principis d’estiu és de 

2010.  

Es compararà una imatge de mitjans de juliol amb una de mitjans de setembre, que haurien 

de tenir molt poca diferència de cobertura nival, ja que en juliol és ple estiu i gran part de la 

neu de l’hivern ja s’ha fos, i en setembre encara no s’ha produït la forta baixada de 

temperatures característica de tardor.  

També es compararan una imatge de mitjans de juny, just al començar l’estiu, amb una de 

mitjans d’agost, per comprovar la diferència entre principi d’estiu, quan encara no s’ha fos gran 

part de la neu de l’hivern, i la meitat d’estiu, quan la coberta de neu és mínima . 

Si s’observen les combinacions analítiques entre les imatges de 18 de juliol i 20 de setembre 

de 1997 realitzades amb NDSI (Figura 25) i amb Red/SWIR (Figura 27), no s’aprecien casi 

diferències, només la zona del riu que s’ha descongelat el gel. I en la taula de resultats de 

NDSI (Figura 26) es veu que la superfície de neu guanyada i perduda és molt baixa, el mateix 

passa en la taula de resultats de Red/SWIR (Figura 28). Per tant es pot deduir que el mínim 

de cobertura nival estarà entre aquestes dates. 

A la combinació de les cobertes de neu de 20 de juny i de 23 d’agost de 2010 realitzada amb 

NDSI (Figura 29), s’aprecia un àrea de neu perduda molt gran, excepte en la zona del riu, que 

és aigua, i alguns núvols que a la combinació realitzada amb Red/SWIR (Figura 31) són molt 

inferiors. En la taula de resultats de NDSI (Figura 30) els valors de la neu perduda són molt 

superiors als de neu guanyada, que es noten encara més quan ha estat realitzada amb 

Red/SWIR (Figura 32), ja que són majoritàriament núvols. Per tant es demostra que el moment 

de menys cobertura nival és el període entre finals de juliol i mitjans de setembre, que és 

l’escollit per realitzar l’estudi principal. El període serà de dos mesos per poder escollir entre 

tres passades diferents d’un mateix any, ja que poden no haver-se processat o poden contenir 

núvols, i per a una mateixa zona passen 16 dies fins que el satèl·lit torna a passar.
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 Anàlisi de finals d’estiu 

 

Figura 25. Combinació de cobertes de neu de 18-07-1997 i 20-09-1997 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

18/07-20/09 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 7.070.228 636.320,5 53,29 

Neu guanyada 170.039 15.303,5 1,28 

Neu perduda 582.374 52.413,7 4,39 

Neu 5.443.809 489.942,8 41,03 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 26. Superfície de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 27. Combinació de cobertes de neu de 18-07-1997 i 20-09-1997 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

18/07-20/09 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.147.351 553.261,6 46,34 

Neu guanyada 187.173 16.845,6 1,41 

Neu perduda 675.399 60.785,9 5,09 

Neu 6.256.527 563.087,4 47,16 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 28. Superfície de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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 Anàlisi de principis d’estiu 

 

Figura 29. Combinació de cobertes de neu de 20-06-2010 i 23-08-2010 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

  

20/06-23/08 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 4.200.109 378.009,8 31,66 

Neu guanyada 161.929 14.573,6 1,22 

Neu perduda 3.454.026 310.862,3 26,04 

Neu 5.450.386 490.534,7 41,08 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 30. Superfície de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 31. Combinació de cobertes de neu de 20-06-2010 i 23-08-2010 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

20/06-23/08 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 3.398.303 305.847,3 25,62 

Neu guanyada 85.691 7.712,2 0,65 

Neu perduda 3.252.966 292.766,9 24,52 

Neu 6.529.490 587.654,1 49,22 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 32. Superfície de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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8 Anàlisi de l’evolució de la coberta de neu 

Un cop seleccionats els mètodes que s’utilitzaran per extreure els píxels de neu, s’obtindran 

les cobertes de cada any. Aquestes cobertes de neu es combinaran entre elles, superposant 

cadascuna a la que li precedeix, obtenint els canvis produïts en la coberta de neu de cada 

imatge respecte la anterior.  

Si en la coberta de neu d’un any i en la anterior un mateix píxel representa neu en les dos 

imatges, serà neu permanent, si representa sòl en les dos imatges serà sòl, però, si en la 

coberta de neu d’un any un píxel representa neu, i en la imatge anterior no, serà neu 

guanyada, si el que succeeix és el contrari, que un píxel no representa neu i abans si, serà 

neu perduda. 

Però els resultats no són exactes, ja que en algunes imatges hi ha núvols, que provoquen la 

existència de “forats” en les cobertes de neu d’algunes imatges. Aquests “forats” són fàcilment 

detectables, ja que apareixen zones de neu perduda quan es superposa la coberta de neu 

amb núvols a la anterior, i zones de neu guanyada quan a la coberta amb núvols se li 

superposa la posterior.  

Aleshores s’ha d’analitzar cada combinació de cobertes de neu per deduir si l’augment o 

disminució de neu es veu molt afectat per aquests “forats”, ja que poden capgirar els resultats 

i fer creure que la coberta de neu ha augmentat o disminuït, i realment és a la inversa. Per 

determinar si alguns píxels s’han de passar d’una categoria a una altra, s’observarà la frontera 

que es crea entre la neu permanent i el sòl, que apareixerà com a neu guanyada o perduda, i 

per tant es podrà deduir si la coberta ha augmentat o s’ha reduït. La quantitat d’aquests píxels 

es determinarà de la combinació de cobertes en la que apareguin píxels de neu guanyada a 

la frontera entre neu i sòl, i acumulacions aïllades de píxels de neu perduda, que realment són 

núvols, o a la inversa. 

Com cada mètode classifica els núvols de manera distinta, es corregiran els resultats de cada 

combinació, i després es realitzarà la mitjana dels resultats per poder realitzar l’anàlisi evolutiu 

de la coberta de neu de la zona d’estudi. 
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 Estudi evolutiu de la coberta de neu amb índex espectral NDSI 

 

Figura 33. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 1996 i 1997 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 1997 a la de 1996 (Figura 33) s’aprecien moltes 

zones de neu guanyada, que haurien de ser neu permanent, ja que són zones aïllades i molt 

extenses, i en canvi a la frontera entre la neu permanent i el sòl, es veuen píxels que 

representen neu perduda. És a dir, degut a que a la imatge de 1996 hi havia núvols, sembla 

que la coberta de neu hagués augmentat al 1997, però realment és a la inversa. Per tant, la 

majoria dels píxels que representen neu guanyada han de passar a ser neu permanent, i la 

mateixa superfície s’hauria d’augmentar a la coberta de neu de 1996 per obtenir uns resultats 

més verídics (Figura 34).   

1996/1997 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 7.226.185 650.356,7 54,47 

Neu guanyada 69.805 6.282,5 0,53 

Neu perduda 426.417 38.377,5 3,21 

Neu 5.544.043 498.963,9 41,79 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 34. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 35. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 1997 i 2000 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2000 a la de 1997 (Figura 35) apareixen alguns 

“forats” que representen neu perduda, que segurament siguin núvols de la imatge de 2010, ja 

que la frontera entre neu permanent i sòl indica el contrari, que la coberta de neu ha 

augmentat. Per tant, els píxels que representen neu perduda han de passar a ser neu 

permanent, i a la coberta de neu de l’any 2000 se li ha d’afegir aquesta superfície, per a que 

els resultats siguin més verídics (Figura 36). 

1997/2000 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 7.139.460 642.551,4 53,82 

Neu guanyada 513.142 46.182,8 3,87 

Neu perduda 0 0,0 0,00 

Neu 5.613.848 505.246,3 42,32 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 36. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 37. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 2000 i 2009 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

Com en la combinació anterior s’ha detectat que a l’any 2000 hi havia núvols, en la 

superposició de la coberta de neu de 2009 a la de 2000 (Figura 37), apareixen zones de neu 

guanyada que no ho haurien de ser, però no tots els píxels de neu guanyada són núvols, ja 

que també hi ha píxels de la frontera neu-sòl que indiquen augment de la coberta de neu. Però 

el valor de neu perduda que s’ha passat a neu permanent en la combinació anterior, és el 

valor que s’ha de reduir dels píxels de neu guanyada en aquesta combinació, per obtenir els 

resultats corregits (Figura 38).  

2000/2009 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.933.003 623.970,3 52,26 

Neu guanyada 206.457 18.581,1 1,56 

Neu perduda 244.046 21.964,1 1,84 

Neu 5.882.944 529.465,0 44,34 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 38. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 39. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 2009 i 2010 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2009 a la de 2010 (Figura 39) es veuen zones de 

neu perduda que realment són núvols a la imatge de 2010, com a la frontera neu-sòl es veuen 

píxels que indiquen la disminució de coberta de neu, s’ha de deduir a partir de la combinació 

següent quina és la quantitat de píxels de neu perduda que passaran a ser neu permanent 

per obtenir uns resultats més verídics (Figura 40). 

2009/2010 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 7.069.521 636.256,9 53,29 

Neu guanyada 107.528 9.677,5 0,81 

Neu perduda 350.768 31.569,2 2,64 

Neu 5.738.633 516.476,9 43,26 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 40. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 41. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 2010 i 2013 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2013 sobre la de 2010 (Figura 41), apareixen els 

núvols que conté la imatge de 2010, representats com a neu guanyada, i com la frontera entre 

neu permanent i sòl indica pèrdua de cobertura nival, els píxels que representen neu guanyada 

i són núvols, passen a ser neu permanent per obtenir els resultats corregits (Figura 42). 

Aquesta mateixa quantitat serà la que s’haurà de reduir de la neu perduda en la combinació 

anterior i afegir-la a la neu permanent i a la superfície de coberta de neu del any 2010. 

2010/2013 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 7.050.556 634.550,0 53,15 

Neu guanyada 252.811 22.753,0 1,91 

Neu perduda 283.239 25.491,5 2,14 

Neu 5.679.844 511.186,0 42,81 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 42. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 43. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 2013 i 2014 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2014 sobre la de 2013 (Figura 43) es veu molta 

zona de neu guanyada a la frontera entre la neu i el sòl, però apareixen algunes zones aïllades 

de neu perduda que realment és neu permanent, que en l’any 2014 està tapada per núvols. 

Per tant els píxels de neu perduda passen a ser neu permanent per obtenir els resultats 

corregits (Figura 44), i la superfície corresponent s’ha d’afegir a la coberta de neu de 2014. 

2013/2014 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 5.625.019 506.251,7 42,40 

Neu guanyada 1.708.776 153.789,8 12,88 

Neu perduda 0 0,0 0,00 

Neu 5.932.655 533.939,0 44,72 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 44. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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Figura 45. Combinació analítica de les cobertes de neu entre els anys 2014 i 2015 amb NDSI 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

Com en la combinació anterior s’ha detectat que a l’any 2014 hi havia núvols, en la 

superposició de la coberta de neu de 2014 a la de 2015 (Figura 45), apareixen zones de neu 

guanyada que no ho haurien de ser. El valor de neu perduda que s’ha passat a neu permanent 

en la combinació anterior, és el valor que s’ha de reduir dels píxels de neu guanyada en 

aquesta combinació i afegir-los a la neu permanent, per obtenir els resultats corregits (Figura 

46). 

 

2014/2015 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 5.622.212 505.999,1 42,38 

Neu guanyada 2.807 252,6 0,02 

Neu perduda 1.666.471 149.982,4 12,56 

Neu 5.974.960 537.746,4 45,04 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 
Figura 46. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb NDSI. 
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 Estudi evolutiu de la coberta de neu amb rati espectral Red/SWIR 

 

Figura 47. Combinació de cobertes de neu de 1996 i 1997 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 1997 a la de 1996 (Figura 47) s’aprecien moltes 

zones de neu guanyada, que haurien de ser neu permanent, ja que són zones aïllades i molt 

extenses, i en canvi a la frontera entre la neu permanent i el sòl, es veuen píxels que 

representen neu perduda. És a dir, degut a que a la imatge de 1996 hi havia núvols, sembla 

que la coberta de neu hagués augmentat al 1997, però realment és a la inversa. Per tant, la 

majoria dels píxels que representen neu guanyada han de passar a ser neu permanent, i la 

mateixa superfície s’hauria d’augmentar a la coberta de neu de 1996 per obtenir resultats més 

verídics (Figura 48). 

1996/1997 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.121.424 550.928,2 46,14 

Neu guanyada 43.323 3.899,1 0,33 

Neu perduda 701.326 63.119,3 5,29 

Neu 6.400.377 576.033,9 48,24 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 48. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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Figura 49. Combinació de cobertes de neu de 1997 i 2000 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2000 a la de 1997 (Figura 49) apareixen alguns 

“forats” que representen neu perduda, que segurament siguin núvols de la imatge de 2000, ja 

que són conjunts aïllats i localitzats en certes zones. Com a la frontera entre neu i sòl es veuen 

píxels que indiquen la disminució de coberta de neu, s’ha de deduir a partir de la comparació 

amb la combinació següent quina és la quantitat de píxels de neu perduda que passaran a ser 

neu permanent per obtenir uns resultats més verídics (Figura 50). 

1997/2000 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.537.654 588.388,9 49,28 

Neu guanyada 285.096 25.658,6 2,15 

Neu perduda 92.525 8.327,2 0,70 

Neu 6.351.175 571.605,8 47,87 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 50. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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Figura 51. Combinació de cobertes de neu de 2000 i 2009 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2009 a la de 2000 (Figura 51) apareixen alguns 

“forats” que representen neu guanyada, que són núvols de la imatge de 2000, ja que 

coincideixen amb els “forats” representats de neu perduda de la combinació anterior. Com a 

la frontera entre neu i sòl es veuen píxels que indiquen l’augment de coberta de neu, només 

els píxels que en la combinació anterior representaven neu perduda i ara representen neu 

guanyada i no es troben a la frontera neu-sòl, passaran a ser neu permanent per obtenir uns 

resultats més verídics (Figura 52). 

2000/2009 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.083.982 547.558,4 45,86 

Neu guanyada 823.770 74.139,3 6,21 

Neu perduda 176.849 15.916,4 1,33 

Neu 6.181.849 556.366,4 46,60 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 52. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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Figura 53. Combinació de cobertes de neu de 2009 i 2010 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2009 a la de 2010 (Figura 53) apareixen alguns 

“forats” que representen neu perduda, que segurament siguin núvols de la imatge de 2010, ja 

que són conjunts aïllats i localitzats en zones concretes. Com a la frontera entre neu i sòl es 

veuen píxels que indiquen la disminució de coberta de neu, s’ha de deduir a partir de la 

combinació següent quina és la quantitat de píxels de neu perduda que passaran a ser neu 

permanent per obtenir uns resultats més verídics (Figura 54). 

 

2009/2010 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.119.780 550.780,2 46,13 

Neu guanyada 0 0,0 0,00 

Neu perduda 531.489 47.834,0 4,01 

Neu 6.615.181 595.366,3 49,86 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 54. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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Figura 55. Combinació de cobertes de neu de 2010 i 2013 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2013 sobre la de 2010 (Figura 55), apareixen els 

núvols que conté la imatge de 2010, representats com a neu guanyada, i com la frontera entre 

neu permanent i sòl indica pèrdua de cobertura nival, els píxels que representen neu guanyada 

passen a ser neu permanent per obtenir els resultats corregits (Figura 56). Aquesta mateixa 

quantitat serà la que s’haurà de reduir de la neu perduda en la combinació anterior i afegir-la 

a la neu permanent i a la superfície de coberta de neu del any 2010. 

2010/2013 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 6.460.121 581.410,9 48,70 

Neu guanyada 50.097 4.508,7 0,38 

Neu perduda 782.426 70.418,3 5,90 

Neu 5.973.806 537.642,5 45,03 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 56. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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Figura 57. Combinació de cobertes de neu de 2013 i 2014 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

En la superposició de la coberta de neu de 2014 sobre la de 2013 (Figura 57) es veu molta 

zona de neu guanyada a la frontera entre la neu i el sòl, però apareixen algunes zones aïllades 

de neu perduda que realment és neu permanent, que en l’any 2014 està tapada per núvols. 

Per tant molts dels píxels de neu perduda haurien de ser neu permanent. Per obtenir els 

resultats corregits (Figura 58) s’ha de reduir a la neu perduda els píxels de neu guanyada de 

la combinació següent, i la superfície corresponent s’ha d’afegir a la coberta de neu de 2014. 

2013/2014 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 5.607.235 504.651,2 42,27 

Neu guanyada 1.635.312 147.178,1 12,33 

Neu perduda 2.507 225,6 0,02 

Neu 6.021.396 541.925,6 45,39 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 58. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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Figura 59. Combinació de cobertes de neu de 2014 i 2015 amb Red / SWIR 
(Zona UTM 43 Hemisferi nord) 

 

Com en la combinació anterior s’ha detectat que a l’any 2014 hi havia núvols, en la 

superposició de la coberta de neu de 2014 a la de 2015 (Figura 59), apareixen zones de neu 

guanyada que no ho haurien de ser. El valor de neu perduda que s’ha passat a neu permanent 

en la combinació anterior, és el valor que s’ha de reduir dels píxels de neu guanyada en 

aquesta combinació i afegir-los a la neu permanent, per obtenir els resultats corregits (Figura 

60). 

2014/2015 Cel·les Superfície (ha) % del total 

Sòl 5.609.742 504.876,8 42,29 

Neu guanyada 0 0,0 0,00 

Neu perduda 1.623.343 146.100,9 12,24 

Neu 6.033.365 543.002,9 45,48 

Total 13.266.450 1.193.980,5 100,00 

Figura 60. Superfícies corregides de sòl, neu guanyada, perduda i permanent amb Red / SWIR. 
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 Comparació de resultats de cobertes de neu de cada mètode 

Els resultats de coberta de neu que proporciona cada mètode varien fins a 100.000 ha en el 

cas més extrem i només 5.000 ha en el que més s’assemblen, per tant es farà la mitjana dels 

resultats proporcionats per cada mètode (Figura 61), obtenint així un resultat entremig de tots 

dos mètodes, ja que amb NDSI no s’inclouen els núvols que tapen la neu, i amb Red/SWIR 

si, però també s’inclouen alguns núvols fora de la zona de neu i algunes ombres. En els últims 

tres anys, que corresponen a les imatges obtingudes amb el sensor OLI de Landsat 8, la 

diferència entre un mètode i un altre és pràcticament inexistent, però en canvi per a les imatges 

més antigues, obtingudes amb el sensor TM de Landsat 5, la diferència és més notable. 

 Superfície de neu (ha) 

 NDSI Red/SWIR Diferencia Mitjana 

1996 537.341,4 639.153,3 -101.811,9 588.247,3 

1997 505.246,3 579.933,0 -74.686,7 542.589,7 

2000 551.429,1 597.264,4 -45.835,3 574.346,8 

2009 548.046,1 630.505,7 -82.459,6 589.275,9 

2010 526.154,5 595.366,3 -69.211,8 560.760,4 

2013 533.939,0 542.151,3 -8.212,3 538.045,1 

2014 670.763,7 689.103,7 -18.340,0 688.416,3 

2015 537.999,0 543.002,9 -5.003,8 540.500,9 

Figura 61. Diferència de les superfícies de neu obtingudes amb NDSI i Red/SWIR i la mitjana de les dos. 

 

Si es compara la evolució que s’hagués obtingut amb cada mètode (Figura 62) s’aprecia que 

si en comptes d’utilitzar la mitjana dels dos mètodes, s’hagués utilitzat només un dels dos, 

s’hauria obtingut una evolució molt diferent. Els intervals on més es nota és entre els anys 

2000 i 2009, ja que amb NDSI la coberta de neu disminueix suaument i amb Red/SWIR 

augmenta notablement, però amb la mitjana de les dos resulta que augmenta lleugerament; i 

entre els anys 2010 i 2013, que passa el contrari, segons NDSI augmenta lleugerament i amb 

Red/SWIR es redueix considerablement, però el que resulta segons la mitjana és que es 

redueix lleugerament. 

 

Figura 62. Comparativa de les superfícies de neu obtingudes amb NDSI, Red/SWIR i mitjana de les dos.  
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 Evolució de la superfície de neu 

La superfície de les cobertes de neu (Figura 63) pateix fluctuacions suaus, excepte l’any 2014 

que hi ha un augment brusc respecte l’any anterior i es produeix una disminució també molt 

acusada a l’any posterior. La superfície de la coberta de neu de 2014, quan arriba al seu 

màxim, és casi un 10% més gran que la mitjana, mentre que la segona que més varia és l’any 

2013 i només varia un 3% respecte la mitjana. 

 

Figura 63. Superfície en hectàrees de la coberta de neu de cada imatge 

 

Aleshores la coberta de neu segueix un cicle de disminució i augment de forma suau, que es 

veu interromput a l’any 2014 on apareix un augment dràstic que s’eleva molt de la mitjana de 

l’estudi, més de 100.000 ha. Si obviem la coberta de neu de 2014, la mitjana es redueix 

significativament, i totes les cobertes de neu tenen una superfície semblant a la nova mitjana, 

la que més varia no arriba a 24.000 ha (Figura 64). 

 

Figura 64. Evolució de la superfície de la coberta de neu (ha).  
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Si s’ observa la superfície de neu guanyada i perduda (Figura 65) en els primers cinc intervals 

hi ha lleugeres aparicions de neu guanyada i perduda, però els dos intervals que contenen 

l’any 2014 tenen un fort augment d’aquests valors, degut a que la coberta de neu d’aquest 

any és molt superior a la de l’any anterior, que és la mínima de l’estudi, i del posterior, la 

segona més baixa. 

 

Figura 65. Augment i disminució de la superfície (ha) de cobertura nival de cada interval. 

 

La superfície de neu guanyada i perduda comparada amb la neu permanent (Figura 66) no 

supera el 5% de la superfície total d’estudi, excepte en els intervals de 2013 a 2014 i 2014 a 

2015 on apareix una gran superfície de neu guanyada en el primer cas i perduda en el segon, 

al voltant del 12,5% de la imatge.  

 

Figura 66. Percentatge d’augment, disminució i neu permanent de la superfície total de la zona. 
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9 Conclusions 

El primer pas ha estat l’elecció d’un mètode que permeti separar el que és neu del que no ho 

és. En aquesta cerca s’ha observat que la diferència d’un mètode a un altre és més notable a 

les imatges obtingudes amb el sensor Thematic Mapper (TM) de Landsat 5, que no pas en les 

obtingudes amb el sensor Operative Land Imager (OLI) de Landsat 8, on no s’aprecien casi 

diferències entre els mètodes analitzats.  

S’ha cregut convenient utilitzar el mètode d’índex espectral NDSI i de rati espectral Red/SWIR 

per la seva diferent classificació dels núvols i ombres, ja que el primer els descarta, i per tant 

falten algunes zones de neu, i el segon els inclou, ja que poden haver zones de neu o gel 

tapades per núvols o en ombra, però inclou també zones que podrien no contenir neu o gel. 

Per tant, el mètode NDSI proporciona una superfície més reduïda del que realment hauria de 

ser i el mètode Red/SWIR una superfície més extensa. Aleshores la mitjana dels resultats dels 

dos mètodes proporciona una superfície més semblant a la real. 

En quant a la elecció de la època d’estudi s’ha vist que les condicions climatològiques de la 

mateixa època en diferents anys poden ser lleugerament diferents degut a fenòmens com els 

monsons d’estiu que poden afectar a les temperatures i precipitacions de la zona depenent 

del seu abast, l’època en que arriba, o el temps que triga en travessar la zona.  

Amb l’objectiu d’analitzar els canvis que es produeixen en la coberta de neu a la primera meitat 

d’estiu de 2010, i de la segona meitat d’estiu de 1997, i s’ha observat que la coberta de neu 

pateix menys variacions a la segona meitat d’estiu, que correspon al període entre mitjans de 

juliol i mitjans de setembre, que no pas a la primera meitat, entre mitjans de juny i mitjans 

d’agost. Es dedueix que la coberta de neu és permanent en la segona meitat d’estiu, de juliol 

a setembre, i per tant les imatges utilitzades per realitzar l’anàlisi evolutiu de la superfície de 

neu de cada any han estat obtingudes en aquest període. 

Per determinar les variacions a la coberta de neu, s’ha observat la frontera que es crea entre 

la neu permanent i el sòl, que apareix com neu guanyada o perduda, per deduir si la coberta 

ha augmentat o s’ha reduït, si apareixen píxels d’una categoria a la frontera, i acumulacions 

aïllades de l’altra, aquesta quantitat de píxels es la que s’ha de eliminar de la segona categoria 

i afegir-la a la neu permanent. Un cop corregits els resultats dels dos mètodes, s’ha realitzat 

la mitjana i s’ha analitzat l’evolució de la coberta de neu permanent al llarg dels diferents anys 

de l’estudi. 

L’anàlisi evolutiu de la superfície de neu determina que la coberta de neu segueix una 

tendència de fluctuació relativament estable, que augmenta en els darrers anys, la superfície 

en el 2014 és molt superior respecte els anys anterior i posterior. 
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De l’any 1996 a l’any 1997 es produeix una disminució lleugera de la superfície de coberta de 

neu de 45.650 ha. Entre els anys 1997 i 2000, es produeix un augment de la coberta de neu 

similar a la disminució anterior 31.750 ha, que a partir de l’any 2000 fins al 2009, continua 

augmentant, però més suaument, 14.900 ha. Entre 2009 i 2010, torna a haver-hi una reducció 

de la coberta de neu de 28.500 ha, fins arribar a una superfície inferior a la de l’any 2000, que 

continua disminuint fins al 2013, 22.700 ha. Entre els anys 2013 i 2014 es produeix el canvi 

més dràstic, passant del mínim de superfície de neu al 2013, al màxim a l’any següent, 

augmentant més de 150.370 ha. A l’any 2015 es torna a produir una disminució de casi 

148.000 ha de la coberta nival, arribant a una superfície inferior a la de 1997, però superior a 

2013. 

Els resultats obtinguts a la darrera època d’estudi poden estar condicionats pel Monsó, que 

normalment es produeix entre principis de juny i setembre i provoca grans precipitacions al 

sud-est asiàtic, que al 2014 només va durar dos setmanes, acabant-se abans de l’estiu, i per 

tant no es van produir precipitacions càlides que descongelessin part de la neu de l’hivern, a 

més s’hi van afegir vents siberians del nord-est (font: http://pakistanweatherportal.com/monsoon-

of-pakistan/), condicions que van provocar que a l’agost la coberta de neu fos molt superior a 

la d’altres anys. 

Amb l’anàlisi evolutiu de la superfície de neu s’ha comprovat que la coberta de neu segueix 

una tendència de fluctuació amb pujades i baixades, que s’intensifiquen en els darrers anys, i 

que per tant, la anomalia que es produeix a les glaceres del Karakoram, que fa que no 

disminueixin, és deguda a que la regió registra unes temperatures i precipitacions en forma 

de neu relativament estables, i fins i tot la superfície de neu augmenta. Per tant, la coberta de 

neu a la zona pateix variacions, tant en augment com en disminució, que s’intensifiquen en 

augment, degut a condicions climatològiques especials, en un any en concret. 

Com a conclusió final, es podria dir que la coberta de neu a la zona d’estudi es manté 

relativament estable, ja que no presenta una tendència de reducció com en altres regions, 

causat per l’escalfament global. Aquest fet és degut a les condicions especials de la zona que 

eviten l’augment de temperatures a l’estiu. Fins i tot s’observa que en algun any es produeix 

un augment considerable de la coberta de neu, degut a un estiu més fred. 

El canvi climàtic no provoca la reducció de nevades a la zona del Karakoram,  però les 

variacions entre un any i el següent són cada vegada més fortes.

http://pakistanweatherportal.com/monsoon-of-pakistan/
http://pakistanweatherportal.com/monsoon-of-pakistan/
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1 Introduction 

A glacier is a thick mass of ice that originates on land surface by accumulation, compaction 

and recrystallization of snow in places where the abundance of rainfall and low temperatures 

makes that the accumulated snow does not melt completely, and evidence showing flow in the 

past or at present. Glaciers consist principally of ice crystals as the principal component with 

air, water and rock debris. Glacier ice is derived indirectly from the precipitation of snow or ice 

crystals from the atmosphere, or directly from liquid transformed to ice at the glacier surface 

(Sugden & John, 1976). Such as the glaciers from the Karakoram region of the Himalaya. 

About 30% of the Earth’s land surface has been covered by glaciers, and currently only about 

10% is permanently covered with ice. More than 75% of the World’s fresh water is contained 

in glaciers, which provide irrigation water for some of the most densely populated areas of the 

World (Knight, 1999). 

The global warming causes the melting of ice bodies in the world, and thus raising the sea 

level. Some scientists predict that the total volume of present glaciers will be halved by 2050 

and only a few glaciers, such as in the mountains of inner Alaska, Arctic Archipelagos, in 

Karakoram mountains of the Himalayas and in the Northern Himalaya, will survive global 

warming (Hasnain, 1999). Hence a detailed knowledge of glaciers is important in climate 

studies, especially in understanding the complex interrelation between climate change and 

glacier expansion and ablation (Veettil, 2012). 

Researchers at Princeton University may have found an answer to a climate-change puzzle 

that has eluded scientists for years. It is a phenomenon known as the "Karakoram anomaly," 

where the glaciers in the Karakoram mountain range, part of the Himalayan System, have 

remained stable and even increased in mass, while many glaciers nearby have receded during 

the past 150 years, particularly in recent decades. 

This region has been a great source of controversy ever since the IPCC's last major report, in 

2007, when the panel misreported that Himalayan glaciers would likely succumb to climate 

change by 2035. More recent papers using current IPCC models have similarly reported 

snowfall losses in this region because the models do not accurately portray the topography of 

the Karakoram. 

Climate in the mountains is obviously affected strongly by the elevation, but most global climate 

models don't resolve the topography well enough. The Karakoram features dramatic shifts in 

elevation over a small area, there are numerous summits that exceed 7,000 meters and four 

mountains over 8,000 meters high, which are at a distance of about 30 kilometers, that causes 

heavy snowfalls in the area. 
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The seasonal cycle of the Karakoram had not been properly analysed due to the scarcity of 

reliable observational data and using low-resolution computer models that had prevented 

scientists unravel the cause of the anomaly. But climate models with higher resolution, created 

by the researchers of Princeton, determined there is a unique and localized seasonal pattern 

that keeps the mountain range relatively cold and dry during the summer, compared to other 

parts of the Himalaya System. 

The Other Himalayan ranges and the Tibetan Plateau, where glaciers have increasingly 

receded as Earth's climate has warmed, receive most of their precipitation from heavy summer 

monsoons, and heats the region. The main Himalayan range blocks the warmer air from the 

southeast, and therefore the prevailing winds in the area are cold and dry because they come 

from the west. The main precipitation season in the Karakoram, however, occurs during the 

winter and is influenced by cold winds coming from Central Asian countries such as 

Afghanistan to the west. These conditions mean that the area is kept cold enough for the snow 

cover in summer not reduced as much as in other areas of the Himalayan system. 

The researchers determined that snowfall, which is critical to maintaining glacier mass, will 

remain stable and even increase in magnitude at elevations above 4,500 meters in the 

Karakoram through at least 2100, while large part of the Himalayas and Tibet is expected to 

decline even as the Indian and Southeast Asian monsoons increase in intensity under climate 

change (Kapnick et al., 2014). 

In this project it will be analysed how the surface of the snow cover in the area of glaciers have 

changed over the years between 1996 and 2015, to find out if snowfalls have increased, like 

Princeton’s researchers said, and that’s the reason why glaciers in the region are expanding. 

With the comparison of snow cover in different intervals, the evolution of the surface of snow 

can be determined, not only if it grew or diminished, unless how much increased and 

decreased between one image and the next, allowing to correct variations caused by clouds. 

Once corrected areas of snow from different years are obtained, it’s possible to do the 

evolutionary analysis of the surface of snow in the area of study. 

The analysis of snow cover evolution permits to check if the anomaly of climate change, which 

produces that the Karakoram glaciers are not retreating like the rest of the glaciers in 

Himalayan system, is due to the region registers increasing snowfalls, as determined 

researchers of Princeton, or is the snow cover really decreasing, and hence the reason that 

glaciers are expanding is due to other factors. 

 

 

  



59 
Anàlisi comparatiu de diferents mètodes d’estimació de superfície i monitorització de neu amb imatges 
Landsat a la Serra del Karakoram (Pakistan i Índia). Quim Patric Marull Luber 

 

 
 

2 Objectives 

The main objective of the project is the analysis of the Snow surface evolution in the Karakoram 

range from 1996 to 2015, where the glaciers have remained stable or even increased over the 

past few years, and it seems to be due to a climatic anomaly that occurs in the area. To meet 

the target, it is thought that these secondary objectives are required: 

 Analysis of the main methods used to calculate the snow Surface, to choose the 

methodology for the evolutionary study of snow cover. This target will apply different 

methods on an image of 1996 obtained by the Landsat 5 Thematic Mapper sensor, and 

a 2015 image, obtained with the Operative Land Imager sensor of Landsat 8. The 

analysed methods are the spectral index NDSI (Normalized Difference Snow Index) 

and NDSII (Normalized Difference Snow and Ice Index), and the spectral ratios Red / 

SWIR and NIR / SWIR. 

 To check what time of summer has the lowest sow coverage, and therefore it’s 

permanent snow the study of the Snow cover variation between mid-July and mid-

September 1997 and between mid-June and mid-August 2010. The period in which 

there are fewer changes will be determined by the dates that have been obtained the 

images used for the study principal. 

 And finally the comparison of the area covered by snow of successive images. To 

ensure that the conditions are similar, all images used were obtained at the time chosen 

in the previous study, obtaining times with similar weather conditions and when snow 

cover is permanent. 
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3 Study site 

The Karakoram Mountain range, part of the Himalayan System, is the region of the world with 

more nonpolar glaciers and is located on the border between Pakistan (Gilgit-Baltistan), India 

(Ladakh) and China (Autonomous Region of Sinkiang Uighur). This region is also called 

Kashmir, the historically disputed area between India, Pakistan and China (Figure 1). 

 

 

The study site, which covers an area of almost 1.2 million hectares, is focused on part of the 

mountain that lies on the border between Pakistan and India, in geographical coordinates it’s  

Figure 1. Location of the study area in the Karakoram Region between Pakistan, India and China 
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approximately between parallels 35N and 36N and 76E and 77E meridians. This region 

combines many small glaciers in two large glaciers, Baltoro is about 57 km long and has an 

area of 754 km², and Siachen has about 700 square kilometers of surface area and is 70 km 

long, being the second longest glacier in nonpolar regions of the world. Within a radius of 20 

km are the Baltoro Glacier and four of the 14 peaks over 8,000 meters, including K2, the 

second highest mountain in the world (Figure 2). 

The Himalayan System glaciers provide fresh water to a densely populated area of China, 

India and Pakistan, and are the source of the Ganges and Indus rivers, two of the main 

waterways in the world. 

 

Figure 2. Study area with the Baltoro glacier [1], the Siachen glacier [2] and the mountains K2 (8611 m) [3], 
Broad Peak (8047 m) [4], Gasherbrum II (8035 m) [5], and Gasherbrum I (8068 m) [6]. 

The coordinates used for the study were projected in UTM (Universal Transverse Mercator), 

for zone 43 side S of the northern hemisphere, and the reference system is WGS84 (World 

Geodetic System 1984). 
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4 Used data 

The used images were obtained from observation satellites from the Landsat Project of the 

American space agency NASA (National Aeronautics and Space Administration) Landsat 5, 

launched in 1984 and operational until 2011, and Landsat 8, launched at 2013. That long life 

of the first, and the continuity provided by the second, permits analysis of the surface evolution 

with the large number of images they obtained. 

 

 Landsat 5 Characteristics 

The observation satellite Landsat 5 was launched on March 1st, 1984 and was operational 

until November 2011. It was equipped with the Thematic Mapper sensor (TM) of 7 bands (blue, 

green, red, near infrared, shortwave infrared, thermal infrared, and another shortwave infrared) 

(Figure 3) and a Multispectral Scanner (MSS) with 4 bands (Figure 4). 

His orbit was polar at an altitude of 705 km with an inclination of 98,2º, his imaging was 170 

km wide at north-south axis, and 183 km at east-west axis, and it took 16 days to rescan the 

same place. 

Band Nr. Wavelength (µm) Spatial Resolution 

1 – Blue 0,45 - 0,52 30 m 

2 – Green 0,52 - 0,6 30 m 

3 – Red 0,63 - 0,69 30 m 

4 – NIR 0,76 - 0,9 30 m 

5 – SWIR 1 1,55 -1,75 30 m 

6 – TIR 10,41 - 12,5 120 m 

7 – SWIR 2 2,08 - 2,35 30 m 

Figure 3. Features of Thematic Mapper (TM) from Landsat 5 satellite. 

 

Band Nr. Wavelength (µm) Spatial Resolution 

1 0,5 - 0,6 60 m 

2 0,6 - 0,7 60 m 

3 0,7 - 0,8 60 m 

4 0,8 - 1,1 60 m 

Figure 4. Features of Multispectral Scanner (MSS) from Landsat 5 satellite. 

 

To complete information can be consulted: http://landsat.gsfc.nasa.gov/  

 

  

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
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 Landsat 8 Characteristics 

The observation satellite Landsat 8 was launched on February 11, 2013 and is still operating. 

It is equipped with Operational Land Imager sensor (OLI) with 9 bands and a spatial resolution 

of 30 meters, except Panchromatic band that has a resolution of 15 meters, and the Thermal 

Infrared Sensor (TIRS) that incorporates two strips of thermal infrared (Figure 5). 

The first band captures the reflection between purple and dark blue (also called Coastal / 

Aerosol for his main utilities, the formation of images in shallow waters and monitoring of fine 

particles such as dust and smoke). The bands 2, 3 and 4 correspond to the visible spectrum 

blue, green and red, respectively. The fifth band is near-infrared, and bands 6 and 7 are short-

wave infrared. The band 8 captures the reflection of Panchromatic (part of the visible 

spectrum). Band 9 detects reflection of Cirrus (clouds composed of ice crystals). Bands 10 and 

11 are from the TIRS so they capture the reflection of thermal-infrared. 

His orbit is polar with an altitude of 705 km and an inclination of 98,2º and obtains images of 

170 km wide in north-south axis and 185 km in east-west axis, and it took 16 days to rescan 

the same place, that is very similar to Landsat 5 satellite. 

Band Nr. Wavelength (µm) Spatial Resolution 

1 – Coastal / Aerosol 0,433 – 0,453 30 m 

2 – Blue 0,45 - 0,515 30 m 

3 – Green 0,525 - 0,6 30 m 

4 – Red 0,63 - 0,68 30 m 

5 – NIR 0,845 - 0,885 30 m 

6 – SWIR 1 1,56 -1,66 30 m 

7 – SWIR 2 2,1 – 2,3 30 m 

8 – Panchromatic 0,5 – 0,68 15 m 

9 – Cirrus 1,36 – 1,39 30 m 

10 – TIRS 1 10,6 – 11,2 100 m 

11 – TIRS 2 11,5 - 12,5 100 m 

Figure 5. Features of OLI and TIRS sensors from Landsat 8 satellite. 

 

To complete information can be consulted: http://landsat.gsfc.nasa.gov/ 
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 Used Images 

Through the download service of USGS (United States Geological Survey), with previous 

visualization by GLOVIS (Global Visualization Viewer), the images of the area were obtained 

(Figure 6) to perform the analysis. The images are classified by Path and the Row, in addition 

to the date of acquisition and the observation satellite. 

As this is a relatively large study area, it does not appear in a single scene, and requires the 

scenes of two consecutive Rows, 35 and 36, of the same Path, 148, so thus were obtained at 

the same day. It is also necessary that the study area is free of clouds or they are relatively 

few, because as it is a very high area, it’s very often cloudy. 

The oldest image of the study is from September 1996 and the most recently is from August 

2015, obtaining an evolutionary study of 19 years. But because the amount of clouds at some 

images, or because they are not available, the downloaded images correspond to the years 

1996, 1997, 2000, 2009, 2010, 2013, 2014 and 2015, but as we need two images of 1997 and 

two of 2010, images were obtained at 10 different times. 

 Path 148 - Row 35 Path 148 - Row 36  

SATELLITE ID ID Date 

LANDSAT 5 

(TM) 

LT51480351996245ISP00 LT51480361996245ISP00 10/09/1996 

LT51480351997199ISP00 LT51480361997199ISP00 18/07/1997 

LT51480351997263ISP00 LT51480361997263ISP00 20/09/1997 

LT51480352000240XXX02 LT51480362000240XXX02 27/08/2000 

LT51480352009216KHC00 LT51480362009216KHC00 04/08/2009 

LT51480352010171KHC00 LT51480362010171KHC00 20/06/2010 

LT51480352010235KHC00 LT51480362010235KHC00 23/08/2010 

LANDSAT 8 

(OLI) 

LC81480352013211LGN00 LC81480362013211LGN00 30/07/2013 

LC81480352014230LGN00 LC81480362014230LGN00 18/08/2014 

LC81480352013211LGN00 LC81480362015233LGN00 21/08/2015 

Figure 6. ID of each image used with the satellite and date of collection, and its Path and Rows. 

Although the images of Landsat missions are public and anyone can access them for free, 

many of them have not been processed and therefore there are not available, as in this area 

between 2001 and 2008. 

As the observation satellites work on the optic frequency, if the area is too covered by clouds 

it’s impossible to see what is below them, and therefore they are not useful, as with summer 

images of 1998, 1999 and 2011. 

2012 images are not available, because Landsat 5 was no longer operating and Landsat 8 had 

not yet been launched. 
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5 Methodology 

The reflectance of snow and ice increases as the wavelength decreases, especially below 0.8 

µm, having a very low reflectance for wavelengths longer than 1.5 µm (Figure 7). Taking 

advantage of the high reflectance in the visible spectrum (VIS) or in the near infrared (NIR), 

and the strong absorption of shortwave infrared (SWIR), the Snow covered areas can be 

obtained. 

Most methods used to obtain snow covered surfaces, including those that are compared in this 

analysis, are based on the ratio of the reflectance spectrum bands visible or near infrared 

respect to shortwave infrared. A problem that must be resolved is to decide visually if the areas 

covered by clouds really are covered by snow, ice or any of the two. This decision must be 

taken, as the methodologies discriminate part of the clouds covering areas that may be snow. 

It is intended that the used images have not too much clouds, so the decision will not 

significantly affect the result objectively real. 

The images used to make the comparison of methods will be of September 1, 1996 obtained 

by Landsat 5, because it is one of the few that contain clouds, and August 21, 2015 obtained 

by Landsat 8. To verify the result of the selection of pixels with each method it will be compared 

with the false colour image with the relation of bands: Blue = shortwave infrared (TM Band 5 – 

OLI Band 6), Green = red (TM Band 3 – OLI Band) and Red = green (TM Band 2 – OLI Band 

3). This combination of bands allows us to visualize the snow and ice in blue colour, clouds 

white, vegetation deep and soil in a colour between red and brown. The method that selects 

the best snow covered area, including ice, will be used to make snow masks of different images 

for the period analysis and the evolutionary analysis. 

 

Figure 7. Spectral reflectance of different covers (Source: http://www.eumetrain.org/data/3/358/print_2.htm). 
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 Spectral Index NDSI 

The Spectral Index NDSI (Normalized Difference Snow Index) was first used in 1989 by Dozier, 

and is calculated using the following operation: 

𝑁𝐷𝑆𝐼 =
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

Where Green is the reflectivity of each pixel in the green channel, which corresponds to Band 

2 for TM sensor of Landsat 5, and Band 3 for TM sensor of Landsat 8, and SWIR is the 

Shortwave-Infrared channel, which corresponds to Band 5 for Landsat 5, and Band 6 for 

Landsat 8. 

This method is based on the very high reflectivity of the snow in the visible spectrum, in this 

case the green channel, unlike other decks as vegetation or soil, and low reflectivity in short-

wave infrared. The result obtained for each pixel is a value between -1 and 1, and all values 

above 0.4 are considered snow (Dozier, 1989), but after some checks it’s considered to set 

the threshold to 0,38 for the images obtained with TM sensor, of Landsat 5, and 0 for the OLI 

sensor, of Landsat 8. 

 

 Spectral Index NDSII 

The Spectral Index NDSII (Normalized Difference Snow and Ice Index Index) was first used in 

2001 by Xiao, and is also based on the high reflectivity of the snow in the visible spectrum, 

and low in the shortwave infrared, but differs in that the used channel is red instead of green, 

and it will be obtained from the operation: 

𝑁𝐷𝑆𝐼𝐼 =
𝑅𝑒𝑑 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑 + 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

Where Red is the reflectivity of each pixel in the red channel, which corresponds to the third 

band of the Thematic Mapper sensor of Landsat 5, and Band 4 of the Operational Land Imager 

of Landsat 8, and the SWIR short-wave infrared, which corresponds to Band 5, for Landsat 5, 

and Band 6, for Landsat 8. 

The results obtained by each pixel is also a value between -1 and 1, and all values above 0.4 

are considered snow (Xiao et al., 2000), but after some checks it’s considered to set the 

threshold to 0,38 for the images obtained with TM sensor, of Landsat 5, and 0 for the OLI 

sensor, of Landsat 8. 
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 Spectral Ratio Red/SWIR 

This method was first proposed by Rott and Markl in 1989, and as the previous two, it’s also 

based on the high reflectivity of snow and ice in the visible spectrum and the strong absorption 

in the shortwave infrared, and to differentiate snow and ice from other cover uses threshold: 

𝑅𝑒𝑑

𝑆𝑊𝐼𝑅
> 1,3 

It is considered that the pixels with reflectance values above 1,3 are snow (Rott & Markl, 1989), 

because the rest of covers have higher reflectance in the short-wave infrared than the visible 

spectrum, and thus they have lower results than 1, but to not include shadow areas and some 

clouds, it rises to 1,3. 

For images taken by the Landsat 8 sensor OLI, shaded areas and clouds were better differed, 

and therefore the threshold can be reduced to: 

𝑅𝑒𝑑

𝑆𝑊𝐼𝑅
> 1 

 

 Spectral Ratio NIR/SWIR 

This method is the oldest of the analysed, and was proposed by Hall in 1978. Unlike the others, 

this method is based on the higher reflectance of snow in the near infrared as at the short-

wave infrared, contrary to soil, and to differentiate snow and ice from other covers it uses the 

threshold: 

𝑁𝐼𝑅

𝑆𝑊𝐼𝑅
> 1 

It will be considered that the pixel reflectance value greater than 1 is snow or ice (Hall et al., 

1978), as the soil, and clouds have a higher reflectance at short-wave infrared as in the near 

infrared, what could occur is that the healthy vegetation appears. 

Using a higher threshold, will get a more accurate selection of the snow, which no longer 

appears vegetation, but also the ice because it has a lower reflectance than the snow, but we 

want as much snow as the ice, so the initial threshold is good enough to be used for images 

taken by the Landsat 5 TM sensor such as the Landsat 8 OLI. 
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6 Analysis of snow cover methods 

To check if the masks include all snow and ice covers, they will be overlap the false colour 

image with the combination of bands 5, 3, 2 for TM sensor and 6, 4, 3 for OLI sensor. 

Therefore, if in the overlay of the snow mask on this false colour image will appear blue zones, 

they are areas that the mask not included. There will also be done the reverse of each mask 

to see if they include areas that are not covered by snow or ice. 

 

 Analysis of snow cover methods with TM sensor images 

At the mask made with NDSI on images obtained by the TM sensor (to see the images return 

to page 17 Figura 8) are observed blue pixels indicating that there are areas covered by snow 

that have not been included in the mask, this are cloud covered areas with snow below, and 

they have not been classified as snow. If we reverse the mask (return to page 17 Figura 9) 

some shadow areas close to areas covered by snow, and surely ice-covered areas, and some 

pixels that correspond to the river, have been included. 

In the case of the mask made with NDSII for images obtained by TM sensor (return to page 

18 Figura 10) the results obtained are similar as in the case of NDSI. Looking at the inverse 

mask (return to page 18 Figura 11) there are any noticeable difference with the previous 

method. 

The mask made with Ratio Red / SWIR for the images obtained by the TM sensor (return to 

page 19 Figura 12) get a greater surface because it includes most cloud covered areas with 

snow below. But the inverse mask (return to page 19 Figura 13), shows that there are cloud-

covered areas without snow and more river and shaded areas, which are not snow. 

Finally, the mask made with Ratio NIR / SWIR on images obtained by the TM sensor TM (return 

to page 20 Figura 14) included more cloud covered areas with snow below as in the previous 

case. The inverse mask (return to page 20 Figura 15) also shows a great area next to the river, 

which is probably vegetation. 
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 Analysis of snow cover methods with OLI sensor images 

In the case of images obtained with the OLI sensor results are very similar between the 

different methods, due to the better quality of the sensor and the minor presence of thick 

clouds, the main cause of the difference in results. 

The snow mask obtained with NDSI (to see the images return to page 22 Figura 16) shows 

that the method does not leave any visible area covered by snow deselected, although there 

are some shadow areas that might contain snow or ice. The inverse mask (return to page 22 

Figura 17) shows that liquid water, which belongs to the river, and some shaded area near the 

Snow, which is probably ice, were included. 

The snow mask obtained with NDSII method (return to page 23 Figura 18) do not leave any 

snow covered area without selecting, without really visual difference with the method of NDSI. 

Looking at the inverse mask (return to page 23 Figura 19) are also shaded and river areas 

included as the previous method. 

Snow mask obtained with the method of Red / SWIR (return to page 24 Figura 20) is at first 

sight identical to that obtained with NDSI. The inverse mask (return to page 24 Figura 21) 

neither shows any difference with the previous method. 

Snow mask obtained with the method of NIR / SWIR (return to page 25 Figura 22) is which 

selected the most extensive area, including some shadow areas, but also many chosen pixels 

from the vegetation next to the river, which is better appreciate at the inverse mask (return to 

page 25 Figura 23). 

It can be concluded that with the Operative Land Imager sensor (OLI) of Landsat 8 images it’s 

irrelevant which method is used, all obtained very similar results, and therefore the choice of 

method will depend on the results obtained by the images of the Thematic Mapper (TM) of 

Landsat 5. 
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 Conclusion of the analysis of snow cover methods 

The NDSI method presents the tighter results, but it does not include clouds that cover snow, 

NDSII method presents similar results in both cases as NDSI, and the method based on Red 

/ SWIR includes many of these clouds also includes some areas of clouds not covering snow, 

shaded and river, although less than the NIR / SWIR method. 

On the results table (Figure 8), for the images obtained with the sensor TM as those obtained 

with the sensor OLI, NDSI method provides the lowest results, and the method of NIR / SWIR 

the highest. NDSII and Red / SWIR present very different results from the images obtained 

with the TM sensor and similar when they were obtained with OLI the sensor, due to the 

different clouds classification of each method. 

It is considered that with the average of the spectral index NDSI and the spectral ratio Red / 

SWIR results, the obtained area will be more realistic, because when there are not clouds the 

results are similar, but when there are, NDSI does not include them, and therefore clouds 

covered areas with snow below neither, on the contrary with Red / SWIR they are included, 

but also some cloud covered areas without snow. 

TM Sensor Threshold Cells with snow Area (ha) 

NDSI > 0,38 5.342.213 480.799,2 

NDSII > 0,38 5.565.199 500.867,9 

Red/SWIR > 1,3 6.711.794 604.061,5 

NIR/SWIR > 1 6.838.963 615.506,7 

OLI Sensor Threshold Cells with snow Area (ha) 

NDSI > 0 5.980.521 538.246,9 

NDSII > 0 6.046.109 544.149,8 

Red/SWIR > 1 6.036.153 543.253,8 

NIR/SWIR > 1 6.083.046 547.474,1 

Figure 8. Results of different methods of extracting snow cover. 
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7 Analysis of the study period 

According to investigations carried out by researchers from Princeton about the climatological 

anomaly at the Karakoram, summer in this region is less affected by characteristic rainfalls 

from warm Southeast Asian monsoon, as it’s protected by the Central Himalaya Range, and 

therefore maintains a lower temperature than the rest of the system (Kapnick et al., 2014). In 

addition, it provides that in summer there are good weather conditions to see snow-covered 

areas, because there will be fewer clouds, but as it is a very high area, having any clouds is 

practically impossible. 

To check the most suitable period for the study, there will be combined an image of early 

summer with one of mid-summer, and a combination of mid to late summer. Due to the lack of 

image availability, or because they are containing clouds, both checks will not be of the same 

year, the late summer will be of 1997 and the beginning of summer of 2010. 

An image of mid-July will be compared with one of mid-September, and they should have few 

variations of snow cover, because in July it’s full summer and much of the winter snow has 

already melted, and in September although there have been the characteristic temperatures 

drop of autumn. 

Also an image of mid-June, just at the beginning of the summer, will be compared with a mid-

August image to check the difference between the beginning of summer, when much snow of 

the winter remains, and half of summer, when the snow cover is minimal. 

Looking at the analytical combination between images of July 18th and September 20th, both 

of 1997, made with NDSI (to see image return to page 28 Figura 25) and Red / SWIR (return 

to page 29 Figura 27), can be seen that there is almost any difference, only the area of the 

river ice has melted. And in the results table of NDSI (to see table return to page 28 Figura 26) 

the area of gained and lost snow is very low, like at the Red / SWIR result table (return to page 

29 Figura 28). So we can deduce that the minimum coverage snow will be between these 

dates. 

At the combination of snow covers of June 20th and August 23th, both of 2010, made with 

NDSI (return to page 30 Figura 29), there is a very large area of lost snow, except in the area 

of the river, which is water, and some clouds, which at the combination made with Ratio Red / 

SWIR (return to page 31 Figura 31) are much lower. At the results table with NDSI (return to 

page 30 Figura 30) values of lost snow are lower as gained snow, which is more noticeable 

when it has been made with Red / SWIR (return to page 31 Figura 32), because they are 

mostly clouds. Thus it is shown that when less areas are covered by snow is at the period 

between late July and mid-September, which is the chosen for the main study. The periods 

are two months large to choose between three different passes of the same year, because 

many may not have been prosecuted or are containing clouds, and for the same place it 

spends 16 days until the satellite crosses again. 

 

 


