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Cartografia de temperatura de la superfície
terrestre
Introducció
El procés per a estimar la temperatura de la superfície terrestre (LST – Land Surface Temperature) s’ha dut a terme mitjançant imatges del satèl·lit Landsat 8 corresponents a l’agost del 2017
subministrades a través del portal Earth Explorer de l’USGS (U.S Geological Survey), i aplicant
dos algoritmes diferents: Equació de Plank i Single Channel Algorithm.
La zona analitzada correspon a l’àrea compresa pels 448 municipis transfronterers objecte d’estudi, delimitats per les següents coordenades en el sistema de referència WGS 84 UTM zone
31N xMin, yMin, xMax, yMax: 395065,4610988,527401, 4751789. La cartografia d’aquests municipis s’ha obtingut de la base municipal 1:5000 de l’ICGC i d’OpenStreetMap (OSM).
El resultat de l’estudi son dos imatges en format raster (una per a cadascun dels algoritmes
utilitzats) en les quals el valor del píxel indica la temperatura en graus centígrads:



LST_plankMethod (Equació de Plank)



LST_SCHA (Single Channel Algorithm)

A continuació es descriu amb mes detall el procediment seguit.

1. Delimitació de la zona d’estudi
Per a poder delimitar la zona d’estudi s’han utilitzat les bases cartogràfiques de l’ICGC (base
municipal a escala 1:5000) per al cas dels municipis catalans, i la cartografia d’OSM per al cas
dels municipis francesos.
Ambdues capes s’han fusionat en una de sola, que posteriorment s’ha reprojectat al sistema de
referencia WGS 84 UTM 31N, que és el mateix en el qual es troben les imatges de satèl·lit
utilitzades.
Finalment, s’ha aplicat un filtre a aquesta cartografia per a poder seleccionar-ne els 448 municipis.
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2. Imatges de satèl·lit
La informació de la temperatura s’ha obtingut fonamentalment a partir del sensor tèrmic TIRS a
bord del satèl·lit Landsat 8.
Per a cobrir completament la zona d’estudi calen un total de 4 escenes del Landsat 8, corresponents a dos passades consecutives. Malauradament, aquest fet implica haver de treballar amb
imatges capturades en dies diferents:

Ref. Imatge:

Ref. Imatge:

LC08_L1TP_198030_20170824_20170913_01_T1 LC08_L1TP_197030_20170817_20170826_01_T1

24 Agost

17 Agost

Ref. Imatge:

Ref. Imatge:

LC08_L1TP_198031_20170824_20170913_01_T1 LC08_L1TP_197031_20170817_20170826_01_T1

24 Agost

17 Agost

Taula 1: Referències de les imatges Landsat 8 utilitzades, i data d'adquisició.

L’adquisició d’imatges Landsat és gratuïta i es distribueixen per part de l’USGS amb una llicencia
opensource a través de diferents portals. En aquest cas, s’ha utilitzat el portal Earth Explorer
per a la cerca i descàrrega d’aquestes imatges.

3. Pre-processat de les imatges
S’ha aplicat una màscara a les imatges per a delimitar la zona d’estudi, excloent d’aquesta manera aquells píxels que no en formen part. Amb això s’aconsegueix reduir significativament el
temps de càlcul d’alguns dels algoritmes.

D’altra banda, cal tenir en compte que les imatges Landsat 8 que hem descarregat del portal
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Earth Explorer es troben en el nivell 1T de processament. Això implica que ja s’hi han aplicat les
correccions geomètriques oportunes.
No obstant, per a poder extreure’n amb garanties les dades de temperatura, és molt recomanable també aplicar sobre aquestes imatges un procés de correcció atmosfèrica1. En aquest
cas s’ha optat per aplicar a totes les imatges una correcció atmosfèrica basada en el mètode
DOS (Dark Object Substraction).

4. Algoritmes utilitzats
Existeixen diversos algoritmes per tal d’obtenir dades de la temperatura en superfície a partir
de les bandes tèrmiques de les imatges de satèl·lit. En general aquests algoritmes estan desenvolupats per científics i investigadors, i es van millorant constantment per tal d’aconseguir millors
resultats.
D’altra banda, les empreses i desenvolupadors de software especialitzats en anàlisis i tractament d’imatges, implementen alguns d’aquests algoritmes (normalment els mes contrastats i
validats per la comunitat científica) per tal que els usuaris els puguin utilitzar a través de les
seves interfícies.

En aquest sentit, els dos algoritmes que hem fet servir (equació de Plank i Land Surface Temperature Estimation) s’han utilitzat en multitud d’estudis i estan implementats en diversos paquets de software, entre ells Qgis. Aquests és un dels motius pels quals hem optat per a utilitzarlos.
Així mateix, ambdós algoritmes han estat especialment adaptats a les especificacions i particularitats de les imatges Landsat 8, amb les quals hem treballat.
Finalment, un darrer motiu pel qual hem utilitzat aquests algoritmes és que els paràmetres i
dades d’entrada necessaris per a aplicar-los els hem pogut obtenir de forma fiable, a partir de
les dades de les pròpies imatges o bé recorrent a fonts contrastades com la NASA.

4.1 Land Surface Temperature: Plank Equation
El primer mètode que hem aplicat per al càlcul de la temperatura en superfície, s’ha fonamentat

1

https://grasswiki.osgeo.org/wiki/Atmospheric_correction
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en l’equació de Plank incorporada al plugin de QGIS Land Surface Temperature Estimation2.
Es pot trobar tota la informació sobre aquesta metodologia al document:
Qihao Weng, Dengsheng Lu, Jacquelyn Schubring (2004). Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Remote Sensing
of Environment, Volume 89, Issue 4. Pages 467-483.

L’aplicació d’aquesta metodologia requereix d’algunes capes d’entrada, que s’han obtingut a
través de la pròpia imatge de satèl·lit. Aquestes dades son:


Temperatura de brillo (Brigthness Temperature), obtinguda a partir de la banda 10 del
Landsat TIRS i utilitzant els paràmetres de calibratge del sensor. Tota la documentació a:
https://landsat.usgs.gov/using-usgs-landsat-8-product



Valors d’emissivitat (Land Surface Emissivity), obtinguts en aquest cas en base a l’índex
NDVI34 a partir de les bandes vermella i infraroig proper.

4.2. Land Surface Temperature: Single Channel Algorithm
L’algoritme Single Channel Algorithm 5 , també es troba incorporat al plugin de Qgis Land
Surface Temperature Estimation.

L’aplicació d’aquest algoritme requereix de les mateixes capes d’entrada utilitzades en l’anterior
metodologia (temperatura de brillo i valors d’emissivitat), així com de:


Capa amb els valors de radiància, corresponents a la banda 10 del sensor Landsat-TIRS.

2
Isaya Ndossi, M.; Avdan, U. Application of Open Source Coding Technologies in the Production of Land
Surface Temperature (LST) Maps from Landsat: A PyQGIS Plugin. Remote Sens. 2016, 8, 413.
3
José A. Sobrino, Juan C. Jiménez-Muñoz, Leonardo Paolini (2004). Land Surface Temperature retrieval from Landsat TM 5. Remote Sensing of Environment.
4
Zhang. J, Wang. Y, Li. A. A C++ program for retrieving land surface temperature from the data of
landsat TM/ETM+ band 6. Comput. Geosci. 2006, 32, 1796–1805.
5
Juan C. Jiménez-Muñoz, José A. Sobrino, Drazen Skokovic, et al. (2014). Land Surface Temperature
Retrieval Methods From Landsat-8 Thermal Infrared Sensor Data. Geoscience and Remote Sensing letters,
vol 11. Nº10.

Pl. Ferrater Mora, 1
17004 Girona
T +34 972 41 80 39
sigte@udg.edu
www.sigte.udg.edu
5



Contingut de vapor d’aigua a l'atmosfera (g/cm 3)6. Aquests valors s’han obtingut a través
d’una aplicació vinculada a la pagina web de la NASA: https://atmcorr.gsfc.nasa.gov

5. Composició de la imatge final
El procés de càlcul dels valors de temperatura en superfície s’ha dut a terme de forma independent per a cadascuna de les imatges, ja que cada escena pot presentar uns valors atmosfèrics
i de calibratge diferents.

Un cop aplicats els càlculs (per a cada escena, i en els diferents mètodes utilitzats), s’ha procedit
a fusionar les dades resultants en una única imatge. D’aquesta manera, hem acabat obtenint
dues imatges amb valors de temperatura en superfície, una per a cadascun dels mètodes.

Degut al fet que en les diferents escenes Landsat hi ha una zona de superposició entre imatges
contigües (fig. 1) s’ha utilitzat r.series de GRASS GIS per a fer la fusió, especificant que en cas
de conflicte es tingui en compte el valor mes elevat.

Fig.1. Recreació de dos escenes Landsat contigües, on s’aprecia al mig la zona de superposició.

Aquest procediment ha estat molt útil també per a eliminar els efectes produïts per unes petites
bandes de núvols presents en determinats píxels de la imatge just en la zona de superposició.
Tenint en consideració que la temperatura dels núvols és molt inferior en relació als valors esperats, i que no s’ha donat el cas que en les escenes contigües (17 Agost i 24 Agost) els núvols
es trobin exactament en els mateixos píxels, el fet d’utilitzar el valor mes elevat ha permès descartar els valors afectats per la presència de núvols.

6
Barsi, J.A., J.L. Barker, J.R. Schott. An Atmospheric Correction Parameter Calculator for a Single Thermal Band Earth-Sensing Instrument. IGARSS03, 21-25 July 2003, Centre de Congres Pierre Baudis, Toulouse,
France.
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6. Resultats obtinguts
L’aplicació dels dos algoritmes ha donat com a resultat dos imatges raster, amb valors corresponents a la temperatura en superfície:


imatge 1: LST_plankMethod, resultat d’aplicar l’algoritme de l’equació de Plank.



imatge 2: LST_ SCHA, resultat d’aplicar el Single Channel Algorithm.

Els valors de temperatura son lleugerament diferents en ambdós casos. El mètode de l’equació
de Plank dona uns resultats mes elevats (entre 1 i 2 ºC aproximadament) respecte el Single
Channel Algorithm.

Es manté no obstant la correlació de temperatures entre els dos mètodes. És a dir, les dues
imatges son coherents i per tant igualment vàlides per a poder valorar les zones mes calentes i
mes fredes de l’àrea cartografiada.

A partir de l’observació de les imatges obtingudes sí que cal fer esment a una petita anomalia
detectada. A la zona del pic del Carlit (latitud 42,56, longitud 1,93), en el punt de transició entre
dues de les escenes contigües corresponents al 17 d’agost i al 24 d’agost respectivament, s’observa un canvi brusc de la temperatura.

Els nivells DN de les bandes tèrmiques en aquesta zona, previs a l’aplicació dels algoritmes per
a la obtenció de les temperatures, ja és molt diferent entre ambdues escenes, fet pel qual no es
tracta d’un error sinó d’un possible canvi de temps que ha afectat també a la temperatura en
superfície.
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