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Cartografia quasi 3D de la 
Conductivitat Elèctrica Aparent 

      
Si bé, com s'ha vist, s'han fet grans avenços en l'adquisició de dades en 
continu d'algunes propietats dels sòls com la conductivitat elèctrica aparent 
(CEa) i la seva relació posterior amb altres propietats dels sòls d'interès, 
queda pendent la caracterització de les propietats de sòls d'interès els sòls en 
3D. Una possibilitat explorada per diferents investigadors és la combinació de 
dades de CEa i un model d'inversió del senyal. Amb aquesta tècnica, es poden 
generar models bidimensionals de la CEa a intervals de profunditat discrets, 
que simulen horitzons del terra, és a dir, una modelització quasi 3D. Un 
exemple de l’aplicació d’aquest tipus de modelització és el treball 
d‟Uribeetxebarria et al. (2018b) a la parcel·la fructícola localitzada a 
Gimenells (Lleida) i ja mostrada a la Figura 1. 

En aquesta parcel·la es pretenia cartografiar la variabilitat espacial de les 
propietats del sòl tant espacialment com en profunditat. Per això, a partir de 
les dades de la CEa adquirides pel sensor Veris 3100, es va utilitzar el 
programa per a la modelització inversa del senyal (invVERIS 1.1, EMTOMO 
Lda., Monteiro Santos et al., 2010). A partir d'aquesta tècnica, la CEa es va 
obtenir en estrats horitzontals de 10 cm de gruix i cada 10 cm en profunditat, 
fins als 90 cm màxims del senyal del sensor Veris 3100 (Figura 2). 
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Figura 1. Model quasi 3D de la CEa del sòl interpolat cada 10 cm en profunditat amb 
el programa invVERIS 1.1 (EMTOMO Lda.). La CEa de cada capa de 10 cm de gruix 
de terra es mostra a la Figura 13. Font: elaboració pròpia a partir del programa 
InvVERIS 1.1. 

 
Figura 2. Capes de CEa del terra en gruixos de 10 cm estimats en profunditat 
mitjançant el programa d'inversió de senyal invVERIS 1.1 (EMTOMO Lda.). Els 
números a cada figura indiquen la profunditat de les capes de CEa en cm. Font: 
Uribeetxebarria et al. (2018b). 
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