
Teledetecció
per satèl·lit

PART IV



La teledetecció o detecció a distància



Un poc d’història

• Origen de la fotografia 1827 
(Niepe)

• Invenció daguerreotip (1838)
• Plaques de vidre (1841)
• Emulsions de gelatina-bromur 

(Maddox, 1871) à permet el 
revelatge posterior



Components d’un sistema de 
teledetecció
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Energy Source
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Earth´s cover’
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VISUAL INTERPRETATION

Remote Sensing 
Platform



Visió global

https://worldview.earthdata.nasa.gov



Source: http://visibleearth.nasa.gov/

Multiescala

Seqüència d'imatges de 
satèl·lit a resolucions 
espacials diferents per 
damunt de Tucson, 
Arizona. de MODIS (dalt), 
to Landsat-TM (baix 
esquerra) i Ikonos (baix 
dreta).

http://visibleearth.nasa.gov/


Observacions frequents

https://visibleearth.nasa.gov/images/145888/making-sense-of-amazon-deforestation-patterns/145888f



Altres mètodes
• Avió (hiperespectral).
• UAV: drones.
• Sensors en terra



Measuring with …

… the Waves !!! 

E Electric field
M Magnetic field
K Poynting vector

λ f  = c

Què és mesura?



Frequency vs. wavelength

Jensen, 2000

Tall transversal de diverses ones 
electromagnètiques. 
S’hi observa la relació inversa entre la 
longitud d'ona (λ) i la freqüència (F). Com més 
gran és la longitud d'ona més baixa és la 
freqüència, i viceversa.
L'amplitud de l'ona electromagnètica és 
l'altura de la cresta de l'ona respecte a un 
punt invariable. Crestes successives (1,2,3,4) 
marquen la freqüència, en aquest cas més 
llarga. 
Un observador en la posició del rellotge recull 
el nombre de crestes que passen en un segon. 
Aquesta freqüència es mesura en cicles per 
segon o hertz (Font: Jensen, 2000).
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Objectius: • Mesurar sens tocar.

• Construir un llarga sèrie temporal d'informació coherent en el 
mateix format per aplicacions multidisciplinàries.

Mètode: • Acotament, en bandes “diferents” de l’espectre 
electromagnètic: el “senyal” generat per l'objectiu observat és 
rebut pel sensor.

S

L’espectre electromagnètic
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The electromagnetic spectrum

El flux radiant es refereix a l’energia quan es 
considera tot l'espectre electromagnètic. 
Les parts diferents de l'espectre electromagnètic 
són caracteritzades per la longitud d'ona o la 
seua freqüència. 
El més llarg, la longitud d’ona; el més curt, la 
freqüència.



Observar amb instruments diferents i
en bandes espectrals diferents



With an optical camera…
(solar light reflected by the bodies)…



… and with a thermal sensor!
(heat emitted by the bodies)



• Observació sinòptica: l’observació des de dalt permet l’anàlisi
simultània d'àrees grans (una província sencera).

• Observació detallada: tecnologia capaç d'observar amb precisió 
apunta bastant petita amb respectar a distància de vol dels 
objectes (edificis, arbres, carrers, cotxes…)

• Monitoratge objectiu i repetitiu: permet construir una sèrie llarga 
de dades homogènies coherents, condició essencial per controlar i 
detectar canvis, si cal.

Característiques de la teledetecció espacial



Spectral 
Bands in 
reflected 
optics
(reflection)

Spectral 
Bands in 
thermal 
optics 
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Spectral 
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Observació de la Terra: teledetecció espacial



On són els satèl·lits?
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The International Space Station (ISS)



• Geoestacionària - el satèl·lit vola en un pla equatorial a la mateixa 
rapidesa angular que la Terra (24 h), i per això roman sempre al mateix 
lloc.

Tipus de orbites

https://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/Launch
esandOrbits/SatelliteOrbits/index.html
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Figure 5.3

Courtesy of the National Ocean Service.
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Figure 5.3

Courtesy of the National Ocean Service.



Tipus de orbites
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Figure 5.3

https://youtu.be/EnF_ljgk3gk



Els satèl·lits d’observació de la 
Terra en òrbita heliosíncrona
obtenen dades en la projecció 
geogràfica obliqua de 
Mercator (SOM). El cilindre de 
projecció és tangent a una 
circumferència màxima definida 
pel trajecte (track) del satèl·lit.

Space Oblique Mercator (SOM)



Per això, per tal de ser capaços de 
comparar una imatge presa per un 
satèl·lit amb un mapa topogràfic o 
amb una imatge presa per un satèl·lit 
diferent, és essencial, en primer lloc, 
projectar-lo dins el mateix sistema de 
referència geogràfic, és a dir, que la 
imatge ha de ser georeferenciada
en la mateixa projecció geogràfica 
del mapa.

Space Oblique Mercator (SOM)



Observació remota d’un territori



• Resolució ESPACIAL o GEOMÈTRICA: la distància mínima de dos objectes 
fa que es distingisquen, sempre que estiguen separats en la imatge.

• Resolució TEMPORAL: l'interval de temps mínim entre dos vols  
consecutius del sensor amb la mateixa geometria d'observació.

• Resolució ESPECTRAL: la distància espectral mínima entre dues bandes 
adjacents i no solapades.

• Resolució RADIOMÈTRICA : el mínimum radiomètric, la distància
entre nivells digitals adjacents (indica la sensibilitat de sensor per 
assenyalar variabilitat).

Tipus de resolucions



Resolució especial i píxel



• Un PÍXEL (PIcture ELement) és la unitat territorial, marina o atmosfèrica 
més petita que pot ser observada per un sensor. En el cas de bandes 
espectrals òptiques, el píxel correspon al camp instantani de vista (IFOV) 
del sensor.

• La mida de l’IFOV és determinada per les característiques de la missió i de 
la plataforma de vol, en particular per: òrbita, altitud, actitud, velocitat, 
instrument, i també pel processament successiu de les dades a terra.

• Per instruments que generen imatges òptiques, l'IFOV determina la 
resolució geomètrica del sensor. Per això, la mida de PÍXEL es correspon a 
la resolució geomètrica de la imatge.

Què és un PÍXEL?



Figure 10.27 33

Figure 5.3

Courtesy of DigitalGlobe.



IFOV
El detall discernible en una imatge depèn de la 
resolució espacial del sensor i es refereix a la mida 
de l’element més petit possible que pot ser 
detectat. 
La resolució espacial de sensors passius depèn 
principalment del seu camp instantani de vista 
(IFOV). L'IFOV és el con angular de visibilitat del 
sensor (A) i determina l'àrea en la superfície de la 
Terra que és "vista" des d'una altitud donada a un 
moment particular de temps (B). 
La mida de l'àrea que es veu es determina en 
multiplicar l'IFOV per la distància a terra del sensor 
(C). Aquesta àrea, a terra, és diu “cèl·lula de 
resolució” o píxel, i determina la resolució espacial 
màxima d'un sensor. 
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Signatures espectrals de diferent materials a la Terra


