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Resum 

Els jardins verticals estan suposant una nova manera d’introduir espais verds en aquelles ciutats, 

poblacions i/o infraestructures on per qüestions d’espai no és possible fer-ho de la forma 

tradicional, horitzontal. A més a més algun d’aquests jardins son obres d’art i serveixen tant com 

per reduir els gasos d’efecte hivernacle al introduir vegetació, com per a guarnir i embellir edificis o 

espais interiors.  

Per tal de  facilitar l’estudi de la utilitat real dels jardins verticals aquest treball s’ha proposat estimar 

la producció primària neta de jardins verticals mitjançant l’ús d’una càmera comercial per calcular 

diferents índexs d’estimació de vegetació com el normalized difference vegetation index ( Índex de 

vegetació de diferència normalitzada, NDVI),  el green normalized difference vegetation index ( 

Índex de vegetació de diferència normalitzada de verd, GNDVI) entre d’altres que poden ser extrets 

combinant la informació rebuda dels canals Vermell(R), Verd (G) i/o Blau(B) així com de l’infra roig 

proper d’una imatge presa en horitzontal. Aquest índexs posteriorment podrien extrapolar-se a 

biomassa i de tal manera calcular la producció primària neta.  Aquest estudi consisteix en la 

realització de dos assaigs. Cadascun d’aquests assaigs consta d’un panell d’heura (Hedera hèlix)  

creat al qual cada cop que és pren una foto amb la càmera comercial modificada es fa una retirada 

de certa quantitat de la vegetació present. A partir d’aquestes imatges preses, es fa un anàlisi dels 

seus Digital Numbers (Nombres Digitals, DN) per a obtenir la informació necessària per a calcular 

els índexs d’estimació de vegetació tal i com s’ha exposat anteriorment. Per tant, proporciona un 

protocol per a realitzar un anàlisi de forma senzilla i sense que suposi una gran despesa econòmica 

de la vegetació en posició vertical, com podria ser un jardí vertical o be una paret d’heura, present 

en una imatge .  

Tot i que l’NDVI no ha resultat ser un bon índex d’estimació pel present estudi, i les modificacions 

del protocol no han resultat tampoc útils per a millorar els resultats obtinguts, s’han trobat d’altres 

índexs com el Green-Blue simple ratio (Relació simple entre blau i verd, GB) i el  Soil-adjusted 

vegetation index (Índex de vegetació ajustat al sòl, SAVIg )que podrien servir per al mateix propòsit.  
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Resumen 

Los jardines verticales están suponiendo una nueva manera de introducir espacios verdes en 

aquellas ciudades, poblaciones y/o infraestructuras donde por cuestiones de espacio no es posible 

hacerlo de forma horizontal. Además alguno de estos jardines son obras de arte y sirven tanto para 

reducir los gases de efecto invernadero al introducir vegetación, como para adornar y embellecer 

edificios o espacios interiores. 

Para facilitar el estudio de la utilidad real de los jardines verticales este trabajo se ha propuesto 

estimar la producción primaria neta de jardines verticales mediante el uso de una cámara comercial 

para calcular diferentes índices de estimación de vegetación como el normalized difference 

vegetation index ( Índece de vegetación de diferencia normalizada, NDVI),  el green normalized 

difference vegetation index ( Índece de vegetación de diferencia normalizada de verde, GNDVI) 

entre otros que pueden ser extraídos combinando la información recibida de los canales Rojo(R), 

Verde(G) y / o Azul(B) asi como el ifrarrojo de una imagen tomada en horizontal. Este índices 

posteriormente podrían extrapolarse a biomasa y de tal manera calcular la producción primaria 

neta. Este estudio consiste en la realización de dos ensayos. Cada uno de estos ensayos consta de 

un panel de hiedra (Hedera hèlix)  creado al que cada vez que se toma una foto con la cámara 

comercial modificada se hace una retirada de cierta cantidad de la vegetación presente. A partir de 

estas imágenes tomadas, se hace un análisis de sus niveles digitales (DN) para obtener la 

información necesaria para calcular los índices de estimación de vegetación tal y como se ha 

expuesto anteriormente. Por lo tanto, proporciona un protocolo para realizar un análisis de forma 

sencilla y sin que suponga un gran gasto económico de la vegetación en posición vertical, como 

podría ser un jardín vertical o bien una pared de hiedra, presente en una imagen. 

Aunque el NDVI no ha resultado ser un buen índice de estimación de la vegetación para el presente 

estudio, y las modificaciones del protocolo no han resultado tampoco útiles para mejorar los 

resultados obtenidos, se han encontrado otros índices como el Green-Blue simple ratio (Relación 

simple entre azul i verde, GB) i el  Soil-adjusted vegetation index (Indice de vegetación ajustado al 

sòl, SAVIg) que podrían servir para el mismo propósito. 
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Abstract 

Vertical gardens are supposed to be a new way of introducing green spaces in those cities, towns 

and / or infrastructures where, due to space issues, it is not possible to do it horizontally. In addition, 

some of these gardens are pieces of art and serve as much as to reduce greenhouse gases by 

introducing vegetation, as well as decorating and embellishing buildings or interior spaces. 

To facilitate the study of the real utility of vertical gardens, this work has been proposed to estimate 

the net primary production of vertical gardens by using a commercial camera to calculate different 

vegetation estimation rates such as the NDVI, the GNDVI among others that they can be extracted 

by combining the information received from the R, G and / or B channels of an image taken 

horizontally. These indices could later be extrapolated to biomass and thereby calculate the net 

primary production. This study consists of two tests. Each of these essays consists of an ivy (Hedera 

hèlix) panel created to which every time a photo is taken with the modified commercial camera, a 

certain amount of the vegetation present is removed. From these images taken, an analysis of their 

digital levels (DN) is made to obtain the information necessary to calculate the vegetation 

estimation indices as described above. Therefore, it provides a protocol to perform an analysis in a 

simple way and without involving a large economic cost of vegetation in an upright position, such 

as a vertical garden or an ivy wall, present in an image.. 

Although the NDVI did not prove to be a good estimation index for the present study, and the 

protocol modifications have not been useful either to improve the results obtained, other indexes 

such as Green-Blue simple ratio (GB) and Soil-adjusted vegetation index  (SAVIg) have been found 

that could serve for the same purpose. 

 

 



4   

 

Sumari 

 
1. ÍNDEX DE FIGURES ________________________________________________________ 5 

2. ÍNDEX DE TAULES _________________________________________________________ 7 

3. SÍMBOLS , ACRÒNIMS I CONCEPTES PREVIS ____________________________________ 8 

AGRAÏMENTS _________________________________________________________________ 9 

1. INTRODUCCIÓ ___________________________________________________________ 10 

2. OBJECTIUS ______________________________________________________________ 16 

3. MÈTODES I MATERIALS ___________________________________________________ 17 
3.1. PRIMER ASSAIG .................................................................................................................. 17 

3.1.1. Tractament del les imatges ........................................................................................ 21 

3.1.2. Aplicació de correccions a les imatges ....................................................................... 25 

3.1.3. Resum ......................................................................................................................... 26 

3.2. SEGON ASSAIG.................................................................................................................... 27 

3.2.1. Tractament del les imatges ........................................................................................ 29 

3.2.2. Anàlisi estadística ....................................................................................................... 29 

4. RESULTATS _____________________________________________________________ 31 
4.1. Resultats Primer Assaig ...................................................................................................... 31 

4.2. Resultats Segon Assaig ....................................................................................................... 35 

5. DISCUSSIÓ ______________________________________________________________ 39 
5.1. Utilització de l’NDVI per a estimar la biomassa dels panells d’heura. .............................. 39 

5.2. Utilització d’altres índexs per a estimar la biomassa dels panells d’heura. ...................... 39 

5.3. Aplicació de les modificacions del protocol per a obtenir millores en els índexs obtinguts 

(Àrea seleccionada i valors del panell de referència) ........................................................ 39 

5.4. Diferències entre l’obtenció de dades de les imatges segons la posició de la càmera i la 

vegetació respecte el sòl. ................................................................................................... 40 

6. CONCLUSIONS ___________________________________________________________ 42 

7. BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________________ 43 

 

 



Estimació de la PPN de jardins verticals mitjançat l’ús d’una càmera convencional.  5 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

1. Índex de figures 

Figura 1-1. Imatge pressa a un pati interior del hotel SB Hotels. Barcelona. 2019 (font pròpia)      12 

Figura  1-2. Imatge pressa al pati interior del Cosmocaixa. Barcelona.2019. (font pròpia)                12  

Figura 1-3. Sensibilitat espectral normalitzada de la vegetació a diferents longituds d’ona per a 

cadascun dels canals (RGB) que pot captar una càmera comercial modificada. (Serrano, 

informació personal)                                                                                                                                13  

Figura 1-4. Imatge del espectre del visible on s’observen els valors de la longitud d’ona pertanyents 

a cada tipus d’ona. (font: vix.com; http://xurl.es/9glat, [20/08/2019]) ________________ 16 

Figura 3-1. Panell d’heura elaborat. Consisteix en un palet de fusta cobert amb una tela fosca i tires 

d’heura subjectades. (Font: Pròpia)                                                                                                                 19 

Figura 3-2. Càmera de fotos Sony NEX-5N juntament amb els filtres extern utilitzats. Els filtres son: 

primer fila, d’esquerra a dreta. Filtre RED, NIR i Visible. Segona fila, filtre extern limitador de 

les ones UV. (Font: Pròpia)                                                                                                                     20  

Figura 3-3. Figura 3-3. Esquema amb imatges de l’aclariment progressiu.  

(Font: Pròpia)                                                                                                                                             21 

Figura 3-4. Panell blanc de referència (Spectralon). (Font: Pròpia)                                                          22 

Figura 3-5. Menú del programa FIJI- Image J. (Font: Pròpia)                                                                     23                                                                                                

Figura 3-6. Ruta per a obtenir el canvi de format de <<RGB Color>> a <<RGB Stack>> utilitzant el 

programa FIJI-Image J. (Font: Pròpia)                                                                                                             23 

Figura 3-7. Ruta per a mesurar els DN de la imatge a estudiar utilitzant el programa Fiji-IMage J. 

(Font: Pròpia)                                                                                                                                             25  

Figura 3-8. Aplicació el llindar de color per a seleccionar nomes la vegetació present a la imatge. 

(Font: Pròpia)                                                                                                                                                        26 

https://d.docs.live.net/8ed15bd3e89ce982/Documentos/Jan_TFG_02_09.docx#_Toc18390481
https://d.docs.live.net/8ed15bd3e89ce982/Documentos/Jan_TFG_02_09.docx#_Toc18390482


6   

 

Figura 3-9. Segon panell d'heura elaborat. (Font: Pròpia)                                                                         29                                                                                                                                                         

Figura 3-10. Disposició de les fulles sobre una superfície blanca, amb un quadrat vermell de 
4cm2 per a el càlcul de l'àrea folar mitjançant l'aplicació “Easy Leaf Area free”.  

(Font: Pròpia)                                                                                                                                 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figura 4-1. Relació entre Àrea foliar i Biomassa del primer panell d’heura elaborat                            32 

Figura 4-2.  Relacions entre els índexs calculats NDVI, GB i SAVIg i la biomassa del primer assaig. La 

nomenclatura “dn”, “s” i “ref” fan referència a l’origen de les dades. Els índexs “dn” provenen 

dels nivells digitals sense correccions, “s” dels valors seleccionant l’àrea amb vegetació i “ref” 

fa referencia als valors aplicats amb la correcció de reflecitvitat.                                                  34  

Figura 4-3. Relació entre els índexs NDVI, SAVIg i NDVIrgb i la biomassa del segon assaig . La 

nomenclatura prèvia al nom de l’índex representa la posició de la càmera a l’hora de fer la foto. “z” 

significa Zenital i “v” Vertical.                                                                                                                            38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimació de la PPN de jardins verticals mitjançat l’ús d’una càmera convencional.  7 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

2. Índex de taules 

Taula 1-1. Taula resum amb els índexs utilitzats, la  seva fórmula i la referència bibliogràfica d’on 

s’ha extret. ______________________________________________________________ 13 

Taula 4-1. Taula amb les correlacions dels diferents índexs vegetatius amb l’àrea foliar( AF) i la 

biomassa del primer panell  d’heura. La primera columna (DN) fa referència als valors 

obtinguts directament. Les altres columnes fan referència als valors calculats mitjançant les 

correccions aplicades. (Àrea seleccionada →AS i Reflectivitat→ REF). * i ** mostren un nivell 

de significació P<0.01 i P<0.05 respectivament. __________________________________ 32 

Taula 4-2. Coeficients de correlació dels diferents índexs derivats de les imatges adquirides amb 

l’àrea foliar i la biomassa del segon assaig depenent de la posició de la càmera en el moment 

de fer la foto. ____________________________________________________________ 35 

 
  



8   

 

3. Símbols , acrònims i conceptes previs 

DN: “Digital Numbers”  Valors calculats per a cada píxel d’una imatge.  
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1. Introducció 

L’ús de jardins verticals, tot i que no és una innovació, la veritat és que s’està expandint tant en 

edificis, com en infraestructures i vies públiques o en interiors.  

L’objectiu de la instal·lació dels jardins verticals és el d’augmentar les àrees verdes d’espais  sense 

suficient superfície per a crear un jardí convencional. A més a més, te l’objectiu de procurar una 

integració paisatgística de la construcció o de la  infraestructura a més d’oferir una vista més 

agradable i augmentar la qualitat de vida, l’estat d’ànim i la productivitat, tal i com diu Nieuwenhuis 

et al. (2014) a l’estudi “The Relative Benefits of Green Versus Lean Office Space Three Field 

Experiments ”. A més a més, una paret coberta d’heura, que podria ser un sistema simple de jardí 

vertical, esta demostrat que podria reduir fins un 8% la demanda energètica d’un habitatge o d’un 

edifici, reduint les fluctuacions de temperatura segons Bolton et al. (2014). 

Tot i que no hi ha una definició concreta que acoti el que és un jardí vertical, es bastant acceptat 

definir-lo com a paret que incorpora un jardí amb plantes en vertical tant a interior com a exterior 

d’edificis i infraestructures. No es té en consideració l’angle que puguin tenir aquests murs o parets.  

Hi ha infinits sistemes i estils de jardins verticals que permeten crear jardins més senzills o més 

complexos combinant diferents especies, suports i/o formes d’irrigació.  

El sistema més senzill de paret vegetal seria aquell compost per una sola espècie que creix trepant 

per un mur o bé aquella que creix a dalt del mur o paret, i cau al estil d’una cortina. L’exemple més 

clar i senzill d’un jardí vertical és una paret coberta d’heura.  

Els jardins verticals, a més d’oferir una millora de l’entorn per a les persones, com s’ha esmentat 

anteriorment, poden contribuir a la mitigació del canvi climàtic ja que la seva posició no ocupa m2 

de sòl, tant preuat avui dia a les grans ciutats i zones urbanes, en canvi augmenten la quantitat de 

vegetació i la biodiversitats d’aquests espais. Per tant, són sistemes que poden ser molt útils en 

poblacions i zones amb pocs espais verds i enjardinats i/o sense possibilitats de tenir-ne.  

Tot i aquest fet, no està clar que la quantitat de biomassa que poden contenir aquests jardins sigui 

suficient per a compensar la petjada de carboni que genera la seva instal·lació i el seu manteniment 

(Serrano, comentari personal). 
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Per tal d’analitzar  la utilitat real d’aquest jardins aquest estudi pretén fer una estimació de la 

biomassa que està present als murs de vegetació, per, entre d’altres utilitats, extrapolar-ho a 

equivalents de CO2  que és capaç d’absorbir la vegetació. 

Determinar la biomassa és pot fer mitjançant l’extracció directa de la vegetació i obtenint el pes sec 

o l’àrea foliar, entre d’altres formes o bé utilitzant un mètode no destructiu. Un d’aquests mètodes 

no destructius és la teledetecció. La teledetecció consisteix en l’obtenció d’informació mitjançant 

la captura d’imatges de la superfície terrestre o els objectes a determinar sense tenir contacte 

Figura 1-1. Imatge pressa a un pati interior del hotel SB Hotels. Barcelona. 
2019. (Font: Pròpia) 

 

Figura 1-2. Imatge pressa a un pati interior del hotel SB Hotels. Barcelona. 
2019 (font pròpia) 

 

Figura 1-3. Imatge pressa a un pati interior del hotel SB Hotels. Barcelona. 
2019 (font pròpia) 

 

Figura 1-4. Imatge pressa a un pati interior del hotel SB Hotels. Barcelona. 
2019 (font pròpia) 

Figura  1-2. Imatge pressa al pati interior del Cosmocaixa. Barcelona.2019. (Font: 
Pròpia) 
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directe amb l’objecte. La vegetació és sensible a la llum, per tant tindrà diferent resposta a més 

vegetació hi hagi a la zona a estudiar. A continuació, a la figura 1-3  es mostra la resposta espectral 

de la vegetació i la seva sensibilitat a diferents longituds d’ona. 

 

Es pot observar com la vegetació, de forma general, és molt sensible a les ones  G ( del color verd) 

i R ( del color vermell). A  més a més, a longituds d’ona superior a aproximadament 800nm, hi ha 

un pic de sensibilitat que fa referència a l’infraroig proper(NIR). Per tant, es pot dir que la 

vegetació és sensible a l’espectre del visible, sobretot a les ones verdes i vermelles, i a l’infraroig 

proper. A l’hora l‘utilitzar les dades obtingudes del NIR, serà pràcticament el mateix treballar mb 

qualsevol dels canals RGB dels quals s’obté, tot i que preferentment s’ha utilitzat el Canal R per a 

determinar el NIR de les imatges. 

La teledetecció el que fa es bàsicament es capturar la quantitat i el tipus de radiació que emet la 

vegetació , és a dir, la reflectivitat de les plantes presents.  Per a calcular la densitat de vegetació 

mitjançat la teledetecció son interesants, tal i com s’ha exposat al paràgraf anterior, sobretot la 

banda del vermell del espectre del visible i la del infraroig. Com més vigorosa i més quantitat de 

vegetació hi hagi a l’àrea a estudiar més reflectivitat tindrà. Amb aquestes dues dades, combinant-

les en alguns casos amb els altres dos canals del visible (G i B), es poden obtenir els principals índexs 

d’estimació de la vegetació. Un índex d’estimació de la vegetació és  un índex calculat mitjançant 

les dades obtingudes per teledetecció que ens permeten estimar la vigorositat i/o la quantitat de  

Figura 1-3. Sensibilitat espectral normalitzada de la vegetació a diferents 
longituds d’ona per a cadascun dels canals (RGB) que pot captar una 
càmera comercial modificada. (Serrano, informació personal) 
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vegetació present a una imatge. Un dels índexs més utilitzats és l’NDVI. L’ NDVI consisteix en l’índex 

de vegetació de diferència normalitzada, Rouse et al.,1973. En aquest estudi afirmen que les àrees 

verdes de la planta absorbeixen la radiació cadascuna de forma diferent , així com difereixen de la 

resta d’elements del sòl, per tant emetran diferent radiació tant a la banda del visible com a la 

banda de l’infraroig proper. Com que la banda del vermell és la banda del visible que menys radiació 

emet a mesura que augmenta el contingut de clorofil·la i la banda del infraroig es reflecteix més a 

major quantitat de vegetació, una relació entre aquestes dues bandes de radiació serà un bon índex 

per a mesurar la quantitat de biomassa present a una zona. Aquest índex mostra entre valors de -1 

a 1 les característiques de la zona o superfície a analitzar. El valor de 1 és el màxim i significa una 

elevada quantitat de vegetació amb molta vigorositat. El valors menors de 0, mostren aigua. Valors 

entre 0 i 0,15 mostren sòls nuus. Hi ha d’altres índexs també útils per a estimar la vegetació, tal i 

com es mostra a la taula 1-1 i que són alguns dels que s’han utilitzat i calculat per a realitzar aquest 

estudi. 

Índex  Fórmula Referències 

NDVI Índex de vegetació de la diferència 

normalitzada. 

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅
 Rouse et al. (1974) 

SR Relació Simple. 

 

𝑁𝐼𝑅

𝑅
 Jordan (1969) 

GNDVI Índex de vegetació la diferència 

normalitzada del verd. 

𝑁𝐼𝑅 − 𝐺

𝑁𝐼𝑅 + 𝐺
 Gitelson et al. (1996) 

BR Relació simple Blau-Vermell 

 

𝐵

𝑅
 Fernandez et al. (2019) 

GB Relació simple Verd-Blau 

 

𝐺

𝐵
 Fernandez et al. (2019) 

Taula 1-1. Taula resum amb els índexs utilitzats, la seva fórmula i la referència bibliogràfica d’on 

s’ha extret. 
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GR Relació simple Verd-Vermell 

 

𝐺

𝑅
 Gamon et al. (1999) 

NDVIg Índex de vegetació de la diferència 

normalitzada – Verd 

𝐺 − 𝑅

𝐺 + 𝑅
 Gitelson et al. (2002) 

SAVIg Índex de vegetació ajustat al sòl. 

 

1,5 ∗ (𝐺 − 𝑅)

𝐺 + 𝑅 + 0,5
 Li et al. (2010) 

OSAVIg Índex de vegetació optimitzat 

ajustat al sòl. 

1,5 ∗ (𝐺 − 𝑅)

𝐺 + 𝑅 + 0,16
 Widjaja et al. (2018) 

VARI Índex de resistència atmosfèrica 

visible.  

(𝐺 − 𝑅)

(𝐺 + 𝑅) + 𝐵
 Gitelson et al. (2002) 

NDVIrgb Índex de vegetació de la diferència 

normalitzada. Vermell-Verd-Blau 

(𝐺 − 𝐵) − 𝑅

(𝐺 − 𝐵) + 𝑅
 Widjaja et al. (2018) 

SRrgb Relació simple Blau-Vermell 

 

(𝐺 + 𝐵)

𝑅
 Fernandez et al. (2019) 

 

Per a obtenir les dades exposades anteriorment( Canals RGB i NIR) és necessita una tècnica no 

destructiva com podria ser la teledetecció, esmentada anteriorment. Per a dur a terme la 

teledetecció es necessària una instrumentació d’un elevat cost, que permet calcular la radiació 

emesa per infraroig proper o bé amb la utilització de càmeres embarcades en satèl·lits o drons amb 

altes prestacions i costos. Una alternativa a l´ús d’aquesta instrumentació relativament costosa és 

la utilització de  càmeres comercials modificades, d’un menor cost econòmic, que ens permet 

igualment estimar la biomassa i l’àrea foliar tal i com s’ha fet en d’altres estudis (Casadesús et al., 

2007, Lebourgeois et al., 2008). Aquest tipus de càmera modificada consisteix en una simple càmera 

comercial a la qual  se li ha retirat el filtre intern. El que fa aquest filtre és impedir el pas de tota 

aquella radiació amb una longitud d’ona que no estigui en el límits del visible, és a dir, entre 400 i 

700nm aproximadament.  Per tant, un cop retirat el filtre la càmera registra tota la radiació que 

capta.Un cop enretirat el filtre intern de la càmera, a l’hora de fer les fotos s’ha d’inserir un nou 
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filtre, fàcilment acoblable a l’objectiu de la càmera, com si fos una càmera modelable.  Aquest nous 

filtres actuen com un delimitador del tipus d’ones que arriben als sensor, limitant per dalt i per baix 

aquelles ones amb una longitud d’ona que difereix de la que permet passar el filtre. El filtre Visible 

deixa passar totes les longitud d’ona des de les ones del UV fins les del Visible (aproximadament 

fins a entre 400nm fins a 700-800nm). El filtre Ultraviolat principalment bloqueja tota la radiació 

per sota de 400nm. El filtre vermell, deixa passar la radiació a partir de 550nm fins a 

aproximadament 700-800 i el filtre NIR  bloqueja la radiació a partir de 700nm aproximadament. 

 

Les imatges obtingudes amb els diferents filtres ens permetran obtenir diferents valors dels canals 

RGB. Els canals RGB son els canals Red (Vermell), Green (Verd), Blue (Blau). Aquest canals mostren 

la quantitat d’aquests colors presents a cada un dels píxels d’una imatge amb valors d’entre 0 quan 

no hi ha presencia del color fins a 255. Aquest valors s’anomenen Nombres Digitals (DN). 

Altres estudis fets amb anterioritat (Lebourgeois et al., 2008, Fernandez et al., 2019)  mostren com 

amb un petit anàlisi d’aquests DN obtinguts de les imatges és poden extreure els índexs d’estimació 

de vegetació com l’NDVI entre d’altres per a estimar la quantitat de biomassa i de clorofil·la present 

a una imatge.  

Figura 1-4. Imatge del espectre del visible on s’observen els valors 
de la longitud d’ona pertanyents a cada tipus d’ona. 
(font: vix.com; http://xurl.es/9glat, 20/08/2019) 

http://xurl.es/9glat
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2. Objectius 

L’objectiu del treball és buscar un protocol d’adquisició d’imatges utilitzant una càmera comercial 

modificada que ens permeti determinar la biomassa d’un jardí vertical de manera que podem 

estimar la seva producció primària neta. D’altra banda hi ha objectius secundaris a complir en el 

present treball. Són els següents: 

- Determinar si seleccionant les àrees verdes del panell d’heura a l’hora d’analitzar la imatge 

s’aconsegueixen resultats més acurats per a la estimació de la biomassa.  

- Determinar si aplicant una correcció dels valors obtinguts del panell d’heura amb els d’un 

panell de referència de blanc (correcció per canvis en les condicions d’il·luminació), aplicant 

una correcció de la reflectivitat, obtenim resultats més acurats per a l’estimació de la 

biomassa. 

Un cop obtingudes les primeres dades del primer panell d’heura utilitzat es va establir un nou 

objectiu: 

- Determinar si hi ha diferències al obtenir els DN, i en conseqüència els índexs d’estimació 

de la vegetació, al capturar les imatges en posició zenital o vertical.  

 

 

 

 

 

 



Estimació de la PPN de jardins verticals mitjançat l’ús d’una càmera convencional.  17 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

3. Mètodes i materials 

La part experimental del treball va consistir en l’elaboració d’un panell vegetat amb heura ( Hedera 

helix) per, a mesura que s’anaven capturant imatges del panell amb els diferents filtres explicats 

anteriorment, fer un aclariment progressiu de la vegetació present. Tot i que en d’altres treballs 

s’estima la vegetació en camps de cultiu, com el blat o l’ordi, com fan Fernández et al., 2019  o en 

d’altres tipus de vegetació variada, com Lebourgeois et al., 2008 i no s’han trobat referències que 

ho facin amb heura, el panell s’ha elaborat utilitzant aquesta espècie per la seva facilitat de maneig 

i per la seva disponibilitat. Aquest panell va ser elaborat el Gener del 2019. Posteriorment es va 

realitzar un segon panell d’heura per a determinar si la posició de la càmera al capturar les imatges  

influència en el resultat final. Aquest segon panell va ser realitzat al Juliol del 2019. Aquest dos 

assaigs s’expliquen en els següents apartats. 

3.1. PRIMER ASSAIG 

La primera part experimental del treball consistia en l’elaboració d’una paret vegetal basada en tires 

d’heura per a facilitar el maneig. Aquestes tires havien de ser d’aproximadament 1,5 metres.  

EL material vegetal obtingut prové de diferents parcel·les del campus del Baix Llobregat, 

concretament dels jardins de l’edifici de l’EETAC on manualment es van seleccionar i retallar 

cadascuna de les tires d’heura que s’utilitzarien.  

Un cop aconseguida la quantitat necessària d’heura es va procedir a la elaboració de la paret 

vegetal.  

L’estructura de la paret consistia en un palet de 1,20x1 m amb una tela negra enganxada amb 

grapes a la part exterior. Posteriorment s’hi van col·locar les tires d’heura.  

Per a fixar aquestes tires, es van col·locar dos fils en tensió per tal de, fent un zig-zag amb les tiges, 

aguantar-les. A més a més, es van fixar algunes amb grapes per a millorar la seva subjecció (Figura 

3-1).  
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Un cop elaborat el panell vegetat, es va procedir a la pressa d’imatges. La pressa d’imatges consistia 

en fer fotos a la paret vegetal amb la càmera Sony NEX-5N (Sony Corporation) a aquesta càmera se 

li va retirar el filtre intern que el que fa és limitar la imatge a longituds d’ona dintre del espectre del 

visible. A l’hora de fer les fotos s’incorpora un filtre extern segons el tipus d’imatge que es vol 

obtenir col·locant els diferents filtres a l’obturador (NIR, Red o UV-Visible) ( Figura 3-2) tal i com es 

fa a Lebourgeois et al., 2008.  

Per a capturar les imatges, es va posar la càmera en mode Manual per a poder fixar i adaptar la 

càmera a les condicions lumíniques. En aquest cas es va escollir un temps d’exposició de 1/800s, 

una obertura de f/5,6 i una ISO de 100. 

Figura 3-1. Panell d’heura elaborat. Consisteix en un palet de fusta  
cobert amb una tela fosca i tires d’heura subjectades. 
(Font: Pròpia) 
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El procediment per a la pressa d’imatges va consistir en fer una aclariment progressiu del panell 

vegetat seguint la següent seqüencia: En primer lloc es fèien les fotos amb els tres filtres (UV-Visible, 

Vermell i NIR), seguidament es retirava part del material vegetal de la paret i es classificava i 

guardava ben identificat. Es va repetir el procediment retirant de nou una part del material vegetal 

semblant a l’anterior. Cadascun d’aquests aclariments s’anomena Dall. En total es van realitzar 8 

dalls. A la figura següent, figura 3-3, es mostra un esquema del procediment de l’aclariment 

progressiu.  

Figura 3-2. Càmera de fotos Sony NEX-5N juntament amn els filtres extern 
utilitzats. Els filtres son: primer fila, d’esquerra a dreta. Filtre 
RED, NIR i Visible. Segona fila, filtre  extern limitador de les 
ones UV. (Font: Pròpia) 
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Aquest procediment es va repetir fins que no va quedar material vegetal al panell. Un cop finalitzat 

el procés es va realitzar una foto a un panell de referència (Spectralon) (Figura 3-4)  amb els 3 filtres 

així com també a la superfície negre del palet amb la tela utilitzada de suport per a l’heura, però 

sense presència de vegetació. 

 

Figura 3-3. Esquema amb imatges de l’aclariment progressiu. (Font: 
Pròpia)  
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Un cop finalitzat l’aclariment progressiu del panell, es van obtenir dos tipus de dades a tractar. Les 

imatges  i el material vegetal. 

Amb tot el material vegetal identificat i classificat es va procedir al seu tractament per tal d’obtenir 

la informació necessària.  

En primer lloc, es va separar tiges, fulles i pecíols i es van tornar a identificar i classificar. Un cop el 

material va estar separat es va anar a Agròpolis, per a determinar l’àrea foliar de cada una de les 

mostres identificades utilitzant un mesurador d’àrea foliar (LI-3100C Area Meter, Licor Inc). Un cop 

mesurada l’àrea foliar es va pesar tot el material vegetal per a obtenir  el pes fresc  de les mostres. 

Tot aquest material vegetal ja identificat i classificat, es va posar a l’estufa a 80 °C. Passades 72 hores 

a l’estufa, es va procedir a la pesada final i recopilació de la informació de la biomassa obtinguda en 

pes sec de cadascun dels dalls.  

3.1.1. Tractament del les imatges 

Per tal d’analitzar les imatges obtingudes del primer assaig, en primer lloc s’ha de variar la seva 

extensió. Les imatges es prenen amb extensió .arw. Aquesta extensió s’ha de variar a .jpg o .tiff sinó 

el programa a utilitzar no es capaç d’obrir-la ni d’analitzar-la. Per a aquest procediment, s’ha emprat 

el mateix programa que per defecte ve amb els ordinadors amb Windows 10: el visor d’imatges.  

Figura 3-4. Panell blanc de referència (Spectralon). (Font: Pròpia) 
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Un cop modificada l’extensió de la imatge es procedeix al tractament d’aquestes mitjançant el 

programari lliure Fiji-Image J. El Fiji és un programari obert basat en Image J, que és un processador 

d’imatges creat per l’institut Nacional de la salut dels Estats Units programat en Java per a l’anàlisi 

d’imatges. 

El Fiji en si consisteix en un menú més intuïtiu i més senzill d’utilitzar que l’image J (Figura 3-5), amb 

varis complements inclosos que el que fan es facilitar l’anàlisi i processament d’imatges. A més, 

permet crear els teus propis algorismes i les teves pròpies macros i seqüències d’anàlisi i 

processament de manera que no només facilita el procés sinó que l’agilita de forma senzilla.  

 

És un programa compatible amb tots els sistemes operatius, tant Windows com Linux com Mac 

OSX. 

Amb el Fiji-Image J, obrim la imatge (amb extensió .jpg o .tiff). Un cop oberta,  es modifica el format. 

Es varia del format RGB Color, el format per defecte de les fotos, al format <<RGB Stack>> utilitzant 

la ruta: <<Image>> → << Type>> → << RGB Stack>> ( Figura 3-6). Aquest format el que fa és dividir 

la imatge en 3 pestanyes, diferenciant els canals R, G i B mostrant segons la quantitat d’informació 

que emmagatzema cada píxel de la foto un color diferent de l’escala de grisos. D’acord amb la 

resolució radiomètrica de la càmera emprada, que és de 8 bits,  aquests valors (DN) abasten un rang 

de 0 a 255, essent el blanc el valor més alt (255) i el negre el valor més baix (0). 

Figura 3-5. Menú del programa FIJI- Image J. (Font: Pròpia) 
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Un cop modificat el format de foto, es selecciona l’àrea que es vol estudiar, en el cas de les imatges 

del calibratge amb heura consisteix en l’àrea formada pel palet. Un vegada seleccionada, es 

procedeix a utilitzar l’eina “Measure”. Aquesta eina el que fa és calcular les dades estadístiques de 

l’àrea seleccionada. En concret obtenim de l’àrea de la selecció, la mitjana de cadascun dels píxels 

de la imatge (valors de 255 a 0), la desviació estàndard i el valor mínim i el màxim de l’àrea. 

Figura 3-6. Ruta per a obtenir el canvi de format de <<RGB Color>> a <<RGB Stack>> 
utilitzant elprograma FIJI-Image J. (Font: Pròpia) 
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S’obtenen aquestes valors per cada foto i per a cadascun dels canals (R, G i B). D’aquesta manera 

obtenim una taula on ens apareixerà cadascun dels valors de les imatges desglossats pels seus 

canals. 

A les imatges obtingudes amb el filtre del NIR també es dividirà la imatge en els 3 canals RGB tot i 

que no hi hagi presencia d’aquest colors. Aquest fet es degut a que el programa per defecte divideix 

la imatge en tres canals al canviar el format a <<RGB Stack>> i el nom predeterminat que li dona a 

cadascun d’aquestes divisions es el de R, G i B. Per tant, en el cas del NIR, no es correspondran als 

esmentats canals i tots correspondran a la banda NIR. En el nostre cas, per a calcular aquells índexs 

que utilitzen la banda del infraroig proper farem servir la banda R del NIR.  

Un cop obtingudes les dades es procedeix al seu tractament i posterior anàlisi i extracció 

d’informació. Tot seguit es mostra un esquema del procés de tractament de les imatges: 

- Modificar el format de la imatge de .arw a .tiff o .jpg 

- Obrir la imatge amb el programa Fiji-Image J 

- Variar la imatge a “RGB Stack” 

- Per a cada “Stack” (R, G i B) fer un “Measure” per obtenir els DN. 

Figura 3-7. Ruta per a mesurar els DN de la imatge a estudiar utilitzant el programa 
Fiji-IMage J. (Font: Pròpia) 
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- Un cop s’ha  fet el procediment amb totes les dades, exportar els resultats a un full de càlcul 

o a un arxiu .txt per al posterior tractament. 

3.1.2. Aplicació de correccions a les imatges 

Per tal de corregir possibles fonts d’error causades per les imatges, tant en el moment de la captura 

de la imatge com en el processament de les mateixes, es van elaborar un seguit de correccions: 

Correcció mitjançant Fiji-Image J: 

Per corregir el soroll causat pel fons negre del panell d’heura de les mostres del calibratge, es va 

modificar la seqüència de tractament d’imatges explicada a l’apartament anterior. 

Un cop oberta la imatge amb el programa Fiji- Image J, s’ha de modificar el llindar del color per tal 

que la imatge nomes seleccioni aquells valor que estan dins de d’uns valors màxims i mínims de DN 

entre 0 i 255 per les 3 bandes de color.  Aquesta opció s’activa al menú, a la pestanya “ Image”, 

apartat “adjust” opció “ Color Threshold”. 

 

Figura 3-8. Aplicació el llindar de color per a seleccionar nomes la vegetació  present a 
la imatge. (Font: Pròpia) 
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Un cop efectuada aquesta modificació, es continua amb el protocol que s’utilitzava a l’anterior 

apartat. D’aquesta manera, la seqüència quedaria resumida així: 

- Modificar el format de la imatge de .arw a .tiff o .jpg 

- Obrir la imatge amb el programa Fiji-Image J 

- Aplicar el <<Color Threshold>>. Ajustar els llindars de R, G i B segons seleccionin de forma 

més adient el fons.  

- Variar la imatge a <<RGB Stack>> 

- Per a cada Stack (R, G i B) fer un <<Mesure>> per obtenir els DN. 

- Un cop s’ha  fet el procediment amb totes les dades, exportar els resultats a un full de càlcul 

o a un arxiu .txt per al posterior tractament. 

Correcció mitjançant reflectivitat: 

Per tal de reduir possibles fonts d’errors deguts a les diferencies en la intensitat i angle d’incidència 

de la llum en diferents dies i/o hores es va aplicar la correcció per reflectivitat.  

Per a aplicar aquesta correcció es va analitzar la foto del panell de referència presa en el mateix 

moment horari que es van prendre les imatges de l’heura i en la mateixa posició. Aquestes imatges 

es van capturar també utilitzant els diferents filtres explicats anteriorment.  

Amb aquest valors, de la mateixa manera que es va fer amb les imatges de l’heura, s’obtenen els 

valors de cadascuns dels canals R, G i B. Un cop obtinguts, aquests valors es van  dividir entre els 

respectius valors de les altres imatges de l’heura adquirides. Per exemple, per obtenir els valors de 

R del primer dall d’heura obtingut amb el filtre UV-Visible s’hauria de realitzar la següent operació: 

𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑡 =  
𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑎𝑙𝑙 1( 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)

𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 ( 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)
 

3.1.3. Resum 

El procés de calibratge, de forma resumida, es podria esquematitzar així: 

- Obtenció del material vegetal. 

- Creació de la superfície vegetativa en vertical. 

- Presa de fotos i retirada de material vegetal de cada Dall. 
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- Classificació i diferenciació del material vegetal. ( Tiges i Pecíols, Fulles) 

- Obtenció de l’àrea foliar. 

- Obtenció del pes fresc. 

- Posada a l’estufa del material vegetal.(+ 72 hores). 

- Obtenció del pes sec.  

- Tractament de les imatges 

- Obtenció dels DN de cada canal. 

- Aplicació de les correccions i obtenció dels nous valors 

- Càlcul d’índexs 

3.2. SEGON ASSAIG 

Per tal d’aplicar les posteriors correccions es va haver d’elaborar una nova paret vegetal basada 

també en tires d’heura per a facilitar el maneig. Aquestes tires havien de ser d’aproximadament d’1 

metre.  

EL material vegetal obtingut provenia de diferents parcel·les del campus del Baix Llobregat, 

concretament la majoria dels jardins interiors de la ESAB.   

Un cop aconseguida la quantitat necessària d’heura vam procedir a la elaboració de la paret vegetal.  

L’estructura d’aquesta segona paret consistia en una caixa de fusta de 0,5 m x 0,4m amb una tela 

negra enganxada amb grapes a la part exterior. Posteriorment hi vàrem col·locar les tires d’heura.  

Per a fixar aquestes tires, vam col·locar dos fils en tensió  a cadascun dels extrems de la caixa per 

tal de, fent un zig-zag amb les tiges, aguantar-les. A més a més, vam fixar algunes amb grapes per a 

millorar la seva subjecció.  
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L’adquisició de dades va seguir el mateix procediment que a l’apartat anterior amb l’única 

diferència que les imatges es prenien amb el panell en posició zenital, es a dir, amb el panell vegetat 

recolzat al terra i fent la foto des de dalt, i en posició vertical abans de cada aclariment. Un cop fetes 

totes les fotos, el tractament del material vegetal va ser el mateix que l’apartat anterior, amb l’única 

diferència que l’àrea foliar es va obtenir mitjançant l’aplicació “Easy Leaf Area free”. Aquesta 

aplicació és una app per a mòbils i altres dispositius tant Android com iOS, creada per Heaslon. És 

una aplicació capaç de mesurar l’àrea foliar mitjançant la captura d’una imatge on hi apareix la 

vegetació a mesurar on, a més a més, s’hi ha d’incloure un quadrat de 4cm2 de color vermell que 

actua com a referència calibrant de l’àrea.  

Figura 3-9. Segon panell d'heura elaborat. (Font: Pròpia) 
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3.2.1. Tractament del les imatges 

El tractament de les imatges va ser el mateix que el descrit a l’apartat anterior però sense aplicar 

les correccions de l’àrea seleccionada i de la reflectivitat. 

Un cop obtinguts tots els DN de les imatges es va procedir a calcular els índexs d’estimació de 

vegetació. Els índexs utilitzats son els esmentats a la taula 1.1 Aquesta taula conte tant índexs que 

utilitzen bandes del NIR i RGB (NDVI, SR, GNDVI) com aquells que només utilitzen bandes RGB (BR, 

GB, GR, NDVIg, SAVIg, OSAVIg, VARI, NDVIrgb i SRrgb) 

 

3.2.2. Anàlisi estadística 

Per a analitzar les dades obtingudes a partir del tractament  de les imatges, es va realitzar una anàlisi 

estadística.  Aquesta anàlisi consisteix en l‘elaboració d’una matriu Pearson de correlacions entre 

els diversos índexs estudiats i les variables biomassa i àrea foliar per a cadascun dels casos exposats 

anteriorment i una gràfica de regressió per a cada índex normalitzat per a la estimació de la 

Figura 3-10. Disposició de les fulles sobre una superfície blanca, amb 
un quadrat vermell de 4cm2 per a el càlcul de l'àrea folar 
mitjançant l'aplicació “Easy Leaf Area free”. (Font: Pròpia) 
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vegetació calculat. Les matrius de correlacions s’han elaborat utilitzant el programa SPSS 25.0 

mentre que les gràfiques s’han elaborat amb Excel.  

En el primer assaig les mostres utilitzades han sigut 8. En canvi el segon assaig s’ha realitzat utilitzant 

4 mostres. Cadascuna d’aquestes mostres corresponen a un dels dalls de l’aclariment progressiu. 

En el cas del segon assaig s’han utilitzat nomes 4 mostres perquè l’objectiu d’aquest és el d’observar 

diferencies evidents i qualitatives entre les imatges preses en diferents posicions més que 

quantificar aquesta diferència.  

Les correlacions són significatives (p<0.05) per r > 0.716 i r>0.955 quan n=8 i n=4, respectivament. 

En el següent apartat es mostren els resultats obtinguts de la anàlisi estadística. 
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4. Resultats 

Mitjançant les dades obtingudes de les imatges, és a dir els DN  extrets amb el programa Fiji-Image 

J, s’han elaborat unes taules de correlacions i unes gràfiques dels índexs d’estimació de la vegetació 

enfront de la biomassa calculada en pes sec. 

4.1. Resultats Primer Assaig 

Els primers resultats obtinguts del primer assaig fan referència a la correlació entre l’àrea foliar i la 

biomassa en pes sec. 

La Figura 4-1 ens mostra la relació entre l’àrea foliar i la biomassa de l’aclariment progressiu fet al 

primer assaig. 

 

A continuació és mostren les correlacions entre la biomassa en pes sec i l’àrea foliar i els índex 

calculats mitjançant els DN i les seves correccions (Taula 4.1). 
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Figura 4-1. Relació entre Àrea foliar i Biomassa en pes sec del primer panell d’heura 

elaborat.  
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A la taula 4.1 es mostren les correlacions entre els índexs del primer panell d’heura realitzat. De 

forma general observem l’alta correlació entre els tots els índexs i la Biomassa i l’àrea foliar. Tots 

excepte NDVIrgb i SRrgb. També la taula ens mostra com no hi ha gaires variacions entre els valors 

de DN i de AS i REF.  Per tant les correccions aplicades sembla que no milloren les correlacions entre 

els índexs espectrals i la biomassa i l’àrea foliar. 

A la Figura següent (Figura 4-2), es mostren agrupades les gràfiques obtingudes d’alguns dels índex 

mostrats anteriorment utilitzant els DN de les imatges obtingudes del primer assaig. Es troben 

diferenciats aquells índexs calculats amb els DN obtinguts directament de la imatge analitzada, amb 

els DN fent una selecció de la vegetació i amb els DN fent una correcció utilitzant la reflectivitat del 

panell. 

Taula 4-1. Taula amb les correlacions dels diferents índexs vegetatius amb l’àrea foliar( AF) i la biomassa en pes sec del primer 
panell  d’heura. La primera columna (DN) fa referència als valors obtinguts directament. Les altres columnes fan 
referència als valors calculats mitjançant les correccions aplicades. (Àrea seleccionada →AS i Reflectivitat→ REF). * 
i ** mostren un nivell de significació P<0.01 i P<0.05 respectivament. 
 

 DN AS REF 

 BIOMASSA AF BIOMASSA AF BIOMASSA AF 

NDVI -0,986** -0,986** -0,724* -0,726* -0,986** -0,986** 

GNDVI -0,985** -0,985** -0,873** -0,874** -0,985** -0,986** 

SR(NIR) -0,934** -0,932** 0,805* 0,804* -0,934** -0,932** 

BR -0,918** -0,916** -0,969** -0,969** -0,918** -0,916** 

GB 0,951** 0,951** 0,967** 0,967** 0,951** 0,951** 

NDVIg -0,961** -0,961** -0,900** -0,899** -0,961** -0,961** 

SAVIg 0,961** 0,961** 0,900** 0,899** 0,944** 0,944** 

OSAVI 0,961** 0,961** 0,900** 0,899** 0,958** 0,958** 

VARI 0,951** 0,951** 0,908** 0,908** 0,951** 0,951** 

NDVIrgb -0,271 -0,266 -0,676 -0,675 -0,238 -0,233 

SRrgb -0,270 -0,265 -0,675 -0,674 -0,237 -0,232 
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 A  B  C 

   D  E  F 

  G  H   I 

Figura 4-2. Relacions entre dels índexs calculats NDVI, GB i SAVIg i la biomassa en pes sec del primer assaig. La nomenclatura “dn”, “s” i “ref” fan referència a l’origen de les dades. Els índexs “dn” 

provenen dels nivells digitals sense correccions, “s” dels valors seleccionant l’àrea amb vegetació i “ref” fa referencia als valors aplicats amb la correcció de reflectivitat. 
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A la Figura 4-2  podem comparar els diferents comportaments dels índexs estudiats així com les 

diferències amb els valors obtinguts de les correccions aplicades. Els índexs estudiats son l’NDVI, el 

SAVIg i el GB. S’han triat aquests índexs per tal de mostrar el comportament d’un índex basat en 

una relació entre les bandes RGB i el NIR (NDVI). Un índex que combini de forma complexa diferents 

bandes del RGB (SAVIg) i un índex simple basat en el RGB (GB).  A més a més els índexs SAVIg i GB 

s’han triat segons la seva correlació respecte la biomassa i l’àrea foliar ja que en el seu cas era 

positiva. En canvi el NDVI s’ha triat per la seva importància i rellevància en la teledetecció de 

vegetació.  

Les gràfiques A, B, C ens mostren el comportament dels índexs sense efectuar cap correcció tant a 

les imatges com a les dades obtingudes.  

Podem observar com els 3 índexs (NDVI, SAVIg i GB) estan correlacionats linealment amb la 

biomassa (R2 molt alt, proper a 1). Tot i així, només els índexs SAVIg i GB segueixen una tendència 

positiva, és a dir, a més biomassa, obtenim valors més alts dels índexs. Pel que fa a les correccions 

aplicades per a intentar optimitzar els resultats, veiem com  aquestes es comporten de manera molt 

similar, obtenint gràfiques molt semblants .  

A les gràfiques A, D, G, corresponents als índexs calculats de l’NDVI, podem observar com la R2 és 

la mateixa al calcular l’índex directament a partir dels nivells digitals que aplicant la correcció de la 

reflectivitat.  Per tant no suposa una millora per a les dades obtingudes. A més, a l’aplicar la 

correcció de la selecció d’una àrea determinada per a disminuir el soroll de la imatge, la R2 

disminueix de forma considerable, i segueix tenint un pendent negatiu. El mateix succeeix a les 

gràfiques obtingudes a partir de l’índex SAVIg. Les correccions aplicades no suposen un canvi en els 

resultats obtinguts. L’ R2 és la mateixa tant amb l’índex calculat a partir de Nivells Digitals com amb 

l’àrea seleccionada. A més, disminueix  lleugerament quan s’aplica la correcció de la reflectivitat. 

L’índex GB segueix una tendència contraria al de les gràfiques anteriorment explicades ( A, D, G), és 

a dir, el valor dels índex augmenta en quant augmenta la biomassa. Pel que fa als índex GB amb les 

correccions aplicades, aquestes no suposen un canvi respecte al índex calculat originalment. Els 

valors de la R2es mantenen per sobre de 0,9 i la pendent de les gràfiques segueix sent positiva. 

Finalment, les gràfiques C, F, I, corresponents al índexs calculats del SAVIg, segueixen un 

comportament similar al explicat anteriorment. Les correccions efectuades no suposen cap millora 
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ni variació significativa. L’índex SAVIg, al igual que l’índex GB, segueix una tendència lògica, és a dir 

augmenta  a mesura que augmenta la biomassa. 

4.2. Resultats Segon Assaig 

Igual que amb els resultats del primer assaig, del segon panell d’heura (Segon assaig) s’ha extret 

una matriu de correlacions i  unes gràfiques de dispersió. En aquest segon assaig nomes es van 

realitzar 4 dalls. El fet de fer una correlació amb 4 mostres implica que els resultats obtinguts no 

son prou acurats per a determinar correlacions, però l’objectiu principal d’aquest segon assaig era 

més observar diferències evidents entre els resultats obtinguts de les diferents posicions amb les 

que s’havien fet les fots que el de quantificar aquesta diferència.     

EL primer resultat que obtenim dels segon assaig és la matriu de correlacions. La matriu es veu 

resumida en la taula següent (Taula 4-2). 

 Taula 4-2. Coeficients de correlació dels diferents índexs derivats de les imatges adquirides amb l’àrea foliar 
i la biomassa en pes sec del segon assaig depenent de la posició de la càmera en el moment de 
fer la foto.  * i ** mostren un nivell de significació P<0.01 i P<0.05 respectivament. 
 

 Zenital Vertical 

Biomassa Àrea Foliar Biomassa Àrea Foliar 

NDVI -0,723 -0,730 -0,747 -0,752 

SR -0,722 -0,729 -0,745 -0,750 

GNDVI -0,725 -0,732 -0,876 -0,880 

GSR -0,720* -0,727 -0,854 -0,859 

BR 0,277 0,269 0,765 0,759 

GB 0,297 0,305 -0,288 -0,278 

SAVIg 0,706 0,712 0,854 0,859 
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La taula 4.2 ens mostra les correlacions dels índexs vegetatius obtinguts en posició zenital i vertical 

respectivament. Excepte la correlació entre l’índex SR i la Biomassa, tots els altres índexs tenen una 

correlació amb l’àrea foliar i la Biomassa més elevada quan la foto es presa en posició vertical.  

Pel que fa a L’NDVI, tant l’obtingut en posició vertical com zenital tenen una correlació propera a -

0,5. És a dir, existeix una correlació negativa lineal però no és significativa ja que és menor a| 0,955|.  

 Pel que fa als altres índexs, SR, GNDVI, GSR,  SAVIg, i NDVIrgb tenen una correlació elevada, tant 

positiva (propera a 1) com negativa (propera a -1). En canvi els índexs GB i BR tenen una correlació 

més baixa.  

Tot seguit es mostren les gràfiques de dispersió d’alguns dels índexs d’estimació de la vegetació 

calculats del segon assaig. No es mostren la totalitat dels índexs ja que s’han escollit aquells índexs 

més significatius, amb una correlació i una pendent més alta. 

 

 

NDVIrgb 0,968* 0,970* 0,996** 0,995** 
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Figura 4-3. Relació entre els índexs NDVI, SAVIg i NDVIrgb i la biomassa en pes sec del segon assaig. La nomenclatura prèvia al nom de l’índex fa referència a la posició 

de la càmera a l’hora de fer la foto. “z” significa Zenital i “v” Vertical.    
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Els resultats obtinguts a la Figura 4-3 ens mostren les diferencies entre els índex calculats de les 

imatges obtingudes del segon panell d’heura en diferents posicions respecte la càmera i el sòl. En 

aquest cas no s’ha mostrat cap índex que combini bandes simples del RGB ja que no tenien ni una 

correlació positiva ni un pendent elevat. S’ha triat el NDVirgb.  

A nivell general, no s’observen diferencies significatives entre les imatges zenitals i les verticals. Tot 

i així podem observar com els valors de R2 son en les imatges adquirides en posició vertical  superiors 

als obtinguts a les fotos preses en posició zenital.  

Les  gràfiques J i M, corresponents a l’índex NDVI de les imatges zenitals i verticals respectivament, 

tenen un comportament similar a l’observat al dnNDVI (gràfica A de la figura 4-2). és a dir, tenen un 

pendent negatiu, per tant , a menor biomassa, major és l’NDVI.  

Pel que fa a les gràfiques corresponents als índexs SAVIg i NDVIrgb (K i N, i L i O respectivament), 

observem que els resultats obtinguts d’imatges verticals tenen una R2 més elevada, per tant una 

relació més significativa. A més, a l’igual que passa amb les gràfiques de l’índex SAVIg, del primer 

panell d’heura(Gràfica C de la Figura 4-3) aquest índex té un pendent positiu. Aquest 

comportament, una R2 elevada i una pendent positiva, l’observem també a l’índex NDVIrgb.  
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5. Discussió  

5.1. Utilització de l’NDVI per a estimar la biomassa dels panells 

d’heura. 

La utilització de l’NDVI per a estimar la biomassa present al panell es presumia com l’opció més 

factible per a realitzar-ho. La gran quantitat d’estudis i bibliografia que l’utilitza feia preveure un 

resultat immediat i senzill d’analitzar 

En el nostre cas, els valors del NDVI tenen una correlació negativa amb la biomassa i l’àrea foliar. 

Per tant l’NDVI no ha resultat ser un bon indicador pels nostres panells ja que tenia una correlació 

negativa i una pendent negativa a la recta de regressió entre la biomassa i l’índex , fet contrari al 

exposat anteriorment. És a dir, a major biomassa, menor és el nostre NDVI calculat. 

5.2. Utilització d’altres índexs per a estimar la biomassa dels panells 

d’heura. 

Dels altres índexs utilitzats per a estimar la biomassa, trobem que igual que en el cas de l’NDVI, 

molts d’ells tot i tenir una correlació elevada, aquesta és negativa respecte la biomassa i l’àrea foliar, 

per tant no serien adequats per a la estimació de la vegetació del nostre panell d’heura. En canvi, 

els índexs GB, OSAVI, SAVIg i VARI tenen una correlació elevada i positiva. D’aquests índexs, GB i 

SAVIg tenen un pendent més elevat, és a dir, a més variació de la biomassa més variació del índex i 

per tant son més acurats per a estimar la biomassa del panell d’heura.  

5.3. Aplicació de les modificacions del protocol per a obtenir millores 

en els índexs obtinguts (Àrea seleccionada i valors del panell de 

referència) 

Els resultats obtinguts mitjançant la utilització d’un llindar de color per a seleccionar al màxim l’àrea 

verda de la imatge de l’heura (és a dir, eliminar la contribució del fons) no han sigut positius. Els 

índexs obtinguts no mostren una millora en la correlació respecte la biomassa i l’àrea foliar. Tot i 
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que algun índex pugui variar lleugerament, els canvis no son significatius per tant la correcció del 

llindar de color no és adequada.  

Pel que fa als resultats obtinguts aplicant la normalització dels valors mitjançant els valors obtinguts 

del panell blanc de referència, al igual que amb la correcció anteriorment explicada els resultats no 

varien, o bé varien  molt poc i de forma general disminuint la correlació. Per tant, aquesta correcció 

no seria tampoc adequada per a aconseguir un protocol per a obtenir els índexs necessaris per a 

estimar la vegetació dels panell d’heura.  

 

5.4. Diferències entre l’obtenció de dades de les imatges segons la 

posició de la càmera i la vegetació respecte el sòl. 

La bibliografia consultada sempre parla de vegetació al sòl i la càmera en posició zenital tant en 

imatges preses des de càmeres satèl·lits (Rouse et al., 1973) com amb càmeres comercials 

modificades(Fernàndez et al 2018), per tant l’error podria ser degut a la posició de la càmera 

respecte de la vegetació.  

Per tal de contrastar aquesta hipòtesis i poder determinar la font de l’error o incongruència dels 

resultats obtinguts, es va realitzar el nou assaig. Els resultats d’aquesta nova mostra, obtinguts 

capturant les imatges en  diferents posicions (zenital i vertical), son els mostrats tant a la matriu de 

correlacions entre la biomassa i l’àrea foliar amb diferents índexs de vegetació (Taula 4.2), com a la 

taula resum de les gràfiques de dispersió ( Figura 4-3). 

De la matriu de correlacions podem extreure que s’han trobat variacions entre les correlacions dels 

índexs obtinguts de les imatges en posició vertical i zenital, tot i que en la majoria dels casos son 

variacions molt petites que no es pot afirmar que siguin donades per la posició de la càmera. D’altre 

banda, també és cert que  les variacions tendeixen cap a una millora de la relació entre els índexs i 

la biomassa i/o l’àrea foliar en les imatges preses en posició vertical. Per tant no seria la posició de 

la càmera el fet que ens estigues donant diferents resultats als observats a estudis anteriors.   

Així doncs, podria ser que els errors obtinguts siguin causats pel fons utilitzat en els panells d’heura. 

El tipus de tela i/o el color podrien ser els factors causants que els índexs no mostrin els resultat 
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esperats. En el moment de plantejar l’estudi i de realitzar el treball de camp, així com en l’anàlisi 

dels resultats es va especular en el fons de la imatge com un factor determinant. Tot i així, quan 

s’estableix un llindar de color per a filtrar el fons, tampoc han millorat els resultats. Per a poder 

resoldre aquesta hipòtesis, i acceptar o refutar-la s’hauria de realitzar un nou estudi provant 

diferents fons. Aquest estudi hauria de, en primer lloc determinar la diferencia entre obtenir una 

imatge de vegetació amb els fons com a sòl o bé que el fons fos una tela, aquesta tela podria provar-

se en diferents colors i tipus de teixits. En el cas que es trobes una tela que ens permetés obtenir 

els mateixos resultats o bé els mes similars possibles, fer les fotos en posició vertical i observar les 

diferències amb aquelles en posició zenital.  
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6. Conclusions 

-  L’NDVI no ha resultat un bon índex per a estimar la biomassa dels panells vegetals. El seu 

comportament no és l’esperat ni l’observat a la bibliografia consultada.  

 

- Els índexs SAVIg, i el GB podrien ser útils per a estimar la biomassa i l’àrea foliar.  

 

- L’NDVIrgb en el primer assaig no era útil per a estimar la biomassa ja que donava un a 

correlació negativa amb la biomassa i l’àrea foliar. En canvi en el segon assaig si que ha 

donat una correlació positiva tant en posició vertical com en horitzontal. S’haurien de fer 

més assaigs per a determinar la utilitat real d’aquest índex.  

 

- Les correccions aplicades (selecció d’àrea i càlcul de reflectivitat) no han suposat una 

millora en quant al comportament general dels índex d’estimació de la vegetació. 

 

- La posició de la vegetació i la càmera en el moment d’adquirir la foto no  fa variar de forma 

significativa els índexs obtinguts, per tant, és un factor a tenir en compte però no és 

determinant de la capacitat per a estimar la biomassa i l’àrea foliar.  

 

- Són necessaris més estudis per tal de establir la utilitat real dels índexs de vegetació en 

l’estimació de la biomassa, i de la producció primària neta, en jardins verticals.  
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