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Absztrakt:
A talajtulajdonságok meghatározása fontos a geológiában a mezıgazdaságban és a
környezetvédelemben egyaránt. A hagyományos mérési eljárásokkal szemben a
hiperspektrális távérzékelési technológia nagy területek felszíni talajrétegének gyors és
gazdaságos elemzését teszi lehetıvé. Az FVM Mezıgazdasági Gépesítési intézet
spektroradiométere 350-2500nm fényhullámhossz tartományban képes spektrális felvételeket
készteni. A talajokra jellemzı spektrumok ennek a tartománynak a felsı határán vizsgálhatók.
A talajsavanyúság távérzékeléssel történı detektálása nem könnyő, mert a jellemzıen csak a
pH változás közvetett hatásait vizsgálhatjuk a talajról visszaverıdı fény spektrális
változásaiból. A talajsavanyodáskor fellépı kémiai reakciók során keletkezı molekulák,
molekula részletek, ionok fényvisszaverıdés megváltoztató hatását detektáljuk a
berendezéssel. Így a savanyodáskor megváltozó anyagok segítségével lehet következtetni a
talaj elsavanyodásának mértékére.
A kísérlet során Laboratóriumi körülmények között vizsgáltunk egy talajminta reflektancia
spektrumát. A talajminta sósav kezelésével különbözı mértékben megsavanyítottuk a
mintákat. A savkezelés hatására a spektrum eltolódott. A OH csoportra jellemzı
hullámhossztartományokban jelentısebb eltolódást tapasztaltunk
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Bevezetés:
A talajtulajdonságok meghatározása fontos a geológiában és az agrokémiában egyaránt. A
hagyományos mérési eljárásokkal szemben a hiperspektrális távérzékelési technológia nagy
területek felszíni talajrétegének gyors és gazdaságos elemzését teszi lehetıvé. Az FVM
Mezıazdasági Gépesítési intézet hiperspektrális berendezései (AISA DUAL légi felvételezı,
ASD FieldSpec®3 Max terepi spektroradiométer)
350-2500nm fényhullámhossz
tartományban képesek spektrális felvételeket készteni. A talajokra jellemzı spektrumok ennek
a tartománynak a felsı határán vizsgálhatók (Kardeván 2000, 2007).
A talajsavanyúság távérzékeléssel történı detektálása nem könnyő, mert jellemzıen csak a pH
változás közvetett hatásait vizsgálhatjuk a talajról visszaverıdı fény spektrális változásaiból.
A talajsavanyodáskor fellépı kémiai reakciók során keletkezı molekulák, molekula részletek,
ionok fényvisszaverıdés megváltoztató hatását detektáljuk a berendezéssel. Mint, ahogy
Bruno (2007) vizsgálatai is bizonyították az OH csoport mennyiségi változásai okozta
fényreflexiós hatások optikailag vizsgálhatók. Az OH csoport mennyisége összefüggésben
avan a talajban található savas csoportok mennyiségével is.
A különbözı mértékben savanyú mintákat egy talajminta sósavas kezelésével állítottuk elı. A
kísérletek során a talaj nedvszívó képességének változását tapasztalhattuk. A minta
víztartalma erısen befolyásolja a minta reflexiós tulajdonságait (Neményi 2008, Milics 2004).
Ennek nyomán különösen ügyeltünk a talaj szárítására.
A különbözı mértékben savanyú mintákat egy talajminta sósavas kezelésével állítottuk elı. A
kísérlet során Laboratóriumi körülmények között vizsgáltunk a minták reflektancia
spektrumát.

Anyag és módszer
A kísérletben használt csernozjom talajmintákat a Szegedi Gabonakutató Intézet
Kiszombori kísérleti mezıgazdasági területérıl győjtöttük be. A mintavételezéskor a
talajfelszínt búza borította, ezért terepi felvételeket a mintavétel idıpontjában nem készültek.
A talajmintát szárítással, ırléssel, szitálással 2 mm-es szemcsenagyságúra készítettük elı. A
különbözı mértékben savanyú mintákat sósavas kezeléssel állítottuk elı úgy, hogy 100 g
talajt 100 cm3 sósavval egyenletesen elkevertünk, majd 105 °C-on kiszárítottuk. A mintákat
exikátorban hőtöttük le, és a mérésig ott is tároltuk. Az optikai vizsgálatokat teljesen száraz
talajmintákkal végeztük.
A savkezelések 0, 5, 10 és 20 mmol értékőek voltak 100 g talajra számítva.
A mérést speciális Laborszekrényben végeztük fénytıl elzárva. A speciális fekete anyaggal
(egész 350-2500 nm terjedı spektrumon 0.02 intenzitásúnak mért)bevont szekrény falak
minimum 1 m-re helyezkedtek el a tárgyasztaltól, a lehetı legjobban minimalizálva ezzel a
háttér spektrum módosító hatását. Az ırölt talajminta által okozta szálló por, a gép saját hıje,
a talaj vissza nedvesedése az ami a káros tényezı maradt már csak amit lehetı legjobban
minimalizáltunk. A mérési elrendezés az 1. ábrán látható.
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1. ábra. A méresi elrendezés: balra középen az érzékelı, alatta a tárgyasztal, jobbra fenn a
megvilágító fényforrás.
Minden egyes kezelt talajmintáról a minták függıleges tengelyő elforgatásával 4 mérést
végeztünk. Az elforgatási szögek 0, 90, 180, 270 fok voltak. Minden egyes mérés során 10*50
felvételt készítettünk a teljes spektrumtartományban (350-2500 nm). A kapott reflektancia
értékeket úgy korrigáltuk, hogy azok arányát számítottuk a fehér referencialapra kapott
reflektancia értékekkel.

Eredmények és értékelésük
Minden egyes mérés során 10*50 felvételt készítettünk a teljes spektrumtartományban.
Értékeltük az 50 mérés átlagaiból kapott mérési adatok szórását. Az átlagos szórás a desztillált
vizes kezelés esetében 0,0005 reflektancia érték. Ha összehasonlítottuk a 90 fokkal elforgatott
mintákról kapott mérések átlagát, akkor a azok közötti átlagos szórásra 0,0057-es értéket
kaptunk a desztillált vizes kezelések esetén. Az eltéréseket szemlélteti 2. ábra.
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2. ábra A desztillált víz kezelést kapott mintáról készült felvételek átlagai 90 fokonként
körbeforgatva. (Az also görbe a 0 fokkal, akövetkezı a 90 fokkal,a legfelsı görbe a 180 és a
270 fokkal elforgatott minta reflektanciáját ábrázolja.)
Az eltérések az ábrán nem tőnnek túl jelentısnek, de a savkezelések által létrehozott
változások is hasonló nagyságúak, Ez látszik a 3. ábrán, ahol a 100 g talajra számított 0, 5, 10
és 20 mmol értékőek sósavkezelések hatására létrejött reflektancia változások láthatók.
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3. ábra A sósav kezelést kapott mintákról készült felvételek átlagai. (Az also görbe a 100 g
talajra számított 0, az 5 és a 20 mmol, a felsı a 10 mmol sósavkezelés hatását jellemzi)
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Ugyanezt erısíti meg az, hogy a 4 savkezelés reflektancia értékeinek átlagai közötti
átlagos szórás 0,0093-as érték, mi nem jelentısen nagyobb, mint az elforgatással kapott
mérések átlagai közötti 0,0057-es átlagszórás érték.
A különbözı értékő savkezelést kapott mintákról készült felvételek átlagai a 2. ábrán
vizsgálva az ábráról leolvasható, hogy a legnagyobb reflektancia értékeket a teljes
spektrumon a 10 mmol savkezelést kapott mintáknál kaptunk, míg a többi kezelés és a
kontrollra egymáson futó görbéket kaptunk. Az ábrára tekintve látszólag nincs egyértelmő
összefüggés savkezelés és a reflektancia görbe menete özött.
Megvizsgáltuk azt, hogy különbözı mértékő savkezelést kapott minták spektrumai
mennyire térnek el a desztillált vizes (DV) kezelést kapott minta spektrumához képest, a
különbség spektrumok egy szakasza érdekes eltéréseket mutat (4.ábra).

4. ábra Különbségspektrumok jellemzı szakasza DV kezelés spektrumához képest.
A különbségspektrumok x tengelyhez viszonyított abszolút helyzete nem jellemzı a
savkezelés mértékére, de a hullám jellegő változás igen Ha megvizsgáljuk az 1900 és 1941
nm-en kapott értékek különbségeit, igen szoros lineáris összefüggést találunk a savkezelés
értékeivel (5. ábra).

6

reflektancia
különbség (19001941 nm
tartományban)

0,01
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004

y = 0,000448x

0,003

R2 = 0,995852

0,002
0,001
0
0

5

10

15

20
25
HCl kezelés mmol/100 g talaj

5. ábra Összefüggés a savkezelések és a 1900 és 1941 nm-en kapott reflektancia értékek
különbségei között.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy laboratóriumi körülmények között teljesen száraz
talajmintán találtunk olyan hullámhossztartományt, amely jellemzı az adott talaj
savanyúságára. Ebben a tartományban a kezeletlen minta (DV kezelés) vizsgálatakor kapott
reflektancia értékhez képest a sósavval kezelt mintákra kapott reflektancia értékek változása
jellemzı a savkezelés mértékére.
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