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Dr. Juan M. Gisbert Blanquer





RESUM

En aquesta tesi doctoral es descriu un procediment per a mesurar el color del sòl i incloure

aquesta informació en una base de dades espacials. El procediment considera tots els

aspectes rellevants del procès d’assignació de color a les mostres de sòl processades i està

adaptat especı́ficament al flux de treball tı́pic del laboratori de sòls. La tesi s’estructura en

cinc capı́tols i dos apendixs tal i com s’indica a continuació.

El Capı́tol 1 contè una introducció al concepte de Color. En primer lloc, es justifica

la importància del color en una àmplia varietat de disciplines, especialment en els camps

tècnics i cientı́fics. A continucació es descriu el sistema de visió humana i la gran in-

fluència que aquest sistema té sobre els models i mecanismes ideats per l’ésser humà per

a entendre i processar numèricament el color. En aquest context s’introdueixen els sis-

temes d’ordenació del color, elements bàsics en moltes aplicacions pràctiques. Finalment,

es presenta un tema fonamental en aquest treball com és el color del sòl, començant amb

la introducció del concepte de sòl i la transcendència que suposa el coneixement del color

en el seu estudi. Seguidament, s’indiquen els sistemes de comunicació del color emprats

en la Ciència del Sòl i les seues relacions amb el desenvolupament de la Ciència del Color.

El capı́tol es tanca amb un repàs a la metodologia clàsica per a medir i comunicar el color

del sòl.

El Capı́tol 2 tracta sobre Colorimetria, la ciència de la mesura del color. El capı́tol es

divideix en tres parts diferenciades. La primera contè un resum d’unitats i magnituds d’ús

habitual en Colorimetria. La segona part està dedicada als espais de color CIE (Commis-

sion Internationale de l’Éclairage), fonamentals en el tractament numèric del color. La

tercera part contè informació sobre la instrumentació utilitzada en la mesura del color,

amb un èmfasi molt marcat en els colorı́metres tricromàtics. Aquest capı́tol serveix a més

com introducció o referència per a l’usuari del laboratori de sòls interessat en la mesura

precisa del color.

El Capı́tol 3 està dedicat a les Bases de Dades Espacials (BDE), les quals constitueixen

el marc idoni per a l’enmagatzematge i tractament de la informació espacial. Hi ha una

secció dedicada als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) que són la ferramenta es-



collida en aquesta tesi per a gestionar la informació del color del sòl. A continuació,

s’especifiquen els diferents tipus de dades espacials necessàris per a implementar una

BDE que contemple tots els aspectes importants des d’el punt de vista agronòmic. El

capı́tol es tanca amb dues seccions dedicades als formats de dades i a les metadades, es-

sent aquest últim aspecte cada vegada més important en el camp de les tecnologies de la

informació espacial.

El Capı́tol 4 presenta el procediment proposat i constitueix l’aportació més important

de la tesi. En primer lloc es justifica la proposta d’un procediment en el context de de

les tècniques clàssiques de medició del color del sòl, analitzant els punts febles d’eixes

tècniques amb l’objectiu de reduir el seu impacte en les mesures de color. A continuació

es descriu detalladament l’equip de laboratori necessari per a poder seguir el procedi-

ment. Es presenta un mètode de transformació entre espais de color basat en tècniques

d’aprenentatge automàtic junt amb una aplicació informàtica. Aquests dos últims punts

son originals i s’han desenvolupat a partir de l’experiència dels usuaris del laboratori de

sòls. El capı́tol acaba amb un resum que inclou tots els passos individuals descrits en els

apartats anteriors.

El Capı́tol 5 contè les conclusions i reflexions extretes al llarg del desenvolupament

de la present tesi. També es proposen possibles lı́nes d’investigació futures, que podran

ampliar les capacitats ddel procediment proposat mitjançant l’ús de nous sensors o models

de color avançats.

L’Apèndix A contè detalls de la programació realitzada com a part d’aquesta tesi. En

particular es descriuen els dos programes més importants en aquest treball. El primer

s’encarrega de controlar la instrumentació de lectura de color, de la recolecció de dades

i del seu emmagazematge en fitxers de disc. El segon programa descrit fa la conversió

entre espais de color mitjançant un enfocament nou basat en un mètode de classificació

de patrons tı́pic de les aplicacions d’aprenentatge automàtic. L’appendix es completa amb

alguns fragments de codi que mostren l’ús de biblioteques especialitzades per a la creació

de fitxers en diferents formats de dades espacials.

L’Apèndix B conclou aquesta tesi doctoral i contè una de les aplicacions pràctiques



que es poden dur a terme fent ús de les dades obtingudes amb el procediment proposat.

En aquesta aplicació s’obtenen relacions estadı́stiques entre el color del sòl i una serie de

factors formadors i caracterı́stiques del sòl que contribueixen al coneixement de l’element

sòl en aspectes com la seua gestió o la seua conservació.

PARAULES CLAU: Sistema d’Informació Geogràfica, Bases de Dades Espacials,

Ciència del Sòl, Colorimetria


