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Mezôgazdasági célú mérések hôkamerával – repülôgéprôl

Az „Ancsa” és a legmodernebb
infravörös méréstechnika
Általában elôremozdító
tevékenység, ha vesszük
a fáradságot, és egy adott
dolgot – legyen az az életünk,
egy társadalmi jelenség, vagy
a fizikai valóság egy darabja (pl. épület, elektronikus
áramkör, mechanikai szerkezet, esetleg egy bonyolultabb kiképzésû
tárgy) – többféle szemszögbôl és távolságból (adott esetben képletesen értve) megvizsgálunk. A megismerés folyamata ezzel sokkal
tökéletesebb lehet, a folyamatok, a mûködés törvényszerûségeinek
megértése pedig teljesebb. Sôt, korábban nem érzékelt összefüggésekre is fény derülhet
Amióta repülôgép és fényképezôgép
együtt létezik és használható, felfedezték,
hogy a Földünkrôl, annak felszínérôl készült képeken olyan struktúrák láthatók,
melyek talajszinten tartózkodva gyakorlatilag észrevehetetlenek. Természetesen az
ismeretlen, vagy az ismert, illetve ismertekhez hasonlító struktúrák utáni kutatás
jelentôsen felgyorsul, ha repülôgéppel
mozgatjuk a mérési helyszínek között az
érzékelô/regisztráló berendezéseket.
A hôkamerák eleinte hely- és energiaigényes, nehéz berendezések voltak.
Manapság azonban egy repülôgép fedélzetén is könnyen üzembe helyezhetôk.
Tehát ott is rendelkezésre állhat a
hôkamera (tulajdonképpen: hôfényképezôgép), vagyis a tárgyak által kibocsátott
infravörös hôsugárzás mérésén alapuló
hômérsékletmérô és hôképkészítô esz-

köz, s így ma már a mezôgazdaság is alkalmazza: részben az üzemeltetés (telephelyeken az épületek, hûtô-fûtô rendszerek, terményszárítás fényképezése), részben az állattenyésztésben (állategészségügyi mérések) és a növénytermesztésben
(növényegészség-ügyi, talajvizsgálati mérések).
A biológusok régen tudják, hogy a
növények „sokkal inkább élôlények”,
mint a közvélekedés azt tartja. Például
ôk is lehetnek „lázasak”, avagy pontosabban fogalmazva: változik a testhômérsékletük. Mára kiderült az is, hogy
ezt a változást – a környezeti hômérséklet (idôjárás), az életciklusukon belüli
életszakasz (a „koruk”), valamint a többi
rájuk ható külsô körülmény függvényében – nagyon is érdemes vizsgálni.
Lehet egyedileg is méréseket végezni,

2. ábra. Kukoricatábla fénykép- és infrafelvételen
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1. ábra. Az AN–2-es „Ancsa”

s adott növény egyes részeinek a hômérséklete is adhat információkat. A nagyobb összefüggések felismerése azonban – itt is – a nagyobb távolságról végzett mérések alapján lehetséges, adott
esetben összevetve a helyi mérések eredményeivel.
Helyi mérés alatt itt már egyébként
nem csupán hômérsékletmérést értünk.
A növényekre a napsugárzáson, környezeti hômérsékleten s a többi meteorológiai jellegû tényezôn kívül hatással vannak a talajjellemzôk (típus, nedvesség,
pH-érték, talajvízszint…), valamint a
különféle kártevôk (vírusok, baktériumok, rovarok) támadása is. Mindez pedig
megmutatkozik a hômérsékletük alakulásában is.
Néhány érdekes példa: azonos egyéb
körülmények esetén a fiatal kukorica
hûvösebb, mint az idôsebb. Vagy: a helyileg a környezetétôl eltérô pH-értékû talajjal fedett terület szépen azonosítható a
rajta termô kukorica hômérsékleti eltérésébôl, azaz a hôfényképen jól látható a
kukoricatábla többi részétôl jelentôsen
eltérô színû foltból.
Érdekes az is, hogy a látható fény tartományában készült képek (vagyis a normál fényképek) és az infratartományban
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3. ábra. Kukoricatábla felett
az Impac IVN-780-P-vel
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készült képek néha ugyanarra a felszíni
környezeti eltérésre utalnak, de van
olyan anomália, ami csak az egyik, vagy
a másik technikával mutatható ki megfelelôen. Egészen meglepô látvány, ahogy
az egyes növénykultúrák, -táblák és
egyéb tereptárgyak gyönyörû színesen
(azaz egymástól különbözô hômérsékletükkel) kirajzolódnak a nagy felbontású
TFT-kijelzôn. Nem csoda, hiszen csak a
növényzettel fedett földfelszínt tekintve is
könnyen elôfordulhat 5–8–10°˚C-os
hômérsékleti eltérés(!) a napfénnyel
egyenletesen besugárzott területeken.
A méréseket lehetôvé tévô eszköz
egy 320–240x-es optikai felbontással
rendelkezô, két képpont (vagyis a mért
tárgy két felületelemének átlaghômérséklet-értéke) között 0,1 ˚C hômérsékletkülönbség észlelését biztosító Impac
IVN780-P infra-, avagy hôkamera, amely
400 kép tárolására alkalmas.
Tekintettel arra, hogy a 8–14 μm tartományú infravörös sugárzás terjedése az
egyes anyagokban a fénytôl eltérô, így a
készülék lencséje és a céltárgy között
nem lehetett ablak, azaz a repülôgép testén biztosított nyíláson keresztül lehetett
mérni az 1000–2000 méteres magasságból. A készülék IP54-es védettséggel ren-

delkezik, s így bírta a szokatlan környezeti viszonyokat is.
Ugyancsak szükség volt az IP-védelemre és a „strapabíróságra” terményszárítóban végzett méréseknél is, ahol a
gyorsan áramló meleg levegô sok, fôleg
növényi eredetû apró részecskét hordoz.
A mérôkészülékkel a mostoha körülmények ellenére is sikerült a termény nem
egyenletes száradását kimutatni és az
eltérô hômérsékletû foltok elhelyezkedésébôl, valamint a szárítás körülményeinek helyszíni vizsgálatából a valószínû
okokat feltárni. A kapott hômérsékleti
eloszlások és a megfelelô összevetés
alapján még azt is meg lehetett mondani,
hogy kb. mióta (3, 10 vagy 18 órája) szárad a kukorica az adott szárítókamrában.
Az infravörös mérések technikája
tehát a hadiipar, a csillagászat és a
nehézipar után – a régészet mellett –
megérkezett az agráriumba is. A mûszer
jól mutatott a „Darázs” parancsnokolta,
30 évvel ezelôtt készült Antonov–2-es
(alias Ancsa) ajtajában…
További információ:
C+D Automatika Kft.
www.meter.hu

www.elektro-net.hu 21

