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Agrofizyka jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów fizycznych 
związanych z wymianą masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz 
procesów związanych ze zbiorem, transportem i przechowalnictwem materiałów 
roślinnych [Walczak 1993].

W  związku z szybkim rozwojem metod fizycznych stosowanych w opisie i 
modelowaniu obiektów i materiałów rolniczych występuje konieczność doskona
lenia specyficznych dla rolnictwa metod pomiarowych.

Ze względu na złożoność procesów zachodzących w badanych obiektach 
wym agane są nowe, niestandardowe metody pomiaru. Metody te muszą być:

-  selektywne, aby z wielu czynników zakłócających wyizolować parametr 
mierzony,

-  dokładne, aby wynik pomiaru był wiarygodny i szybki, co jest szczególnie 
istotne w pomiarach parametrów zmiennych w czasie.

Konieczność obserwacji procesów zachodzących w badanym obiekcie (co 
wiąże się z wielokrotnymi pomiarami w tym samym miejscu) w ym aga dodatko
wo, aby pomiar był nieniszczący.

Charakterystyczną cechą gleby jest jej zmienność w przestrzeni i czasie. 
Zm ienność przestrzenna właściwości fizycznych gleby jest poważnym  utrudnie
niem komplikującym zrozumienie i opis zjawisk fizycznych za pom ocą teorii 
deterministycznych. Jakkolwiek w skali makroskopowej zjawiska fizyczne w 
niejednorodnym środowisku glebowym są opisywane równaniami determini
stycznymi, to opis i pomiar niejednorodnych pól parametrów fizycznych tego 
środowiska jest praktycznie bardzo trudny i pracochłonny.

Aby odwzorować zmienność przestrzenną parametrów fizycznych na konkret
nym obszarze, należy wykonać pomiary z dużą gęstością w przestrzeni, co 
prowadzi do dużej liczby pomiarów. Informację uzyskaną w taki sposób m ożna 
wykorzystać tylko do modelowania tego konkretnego obszaru.

W yjściem z tej sytuacji jest zastosowoanie opisu probabilistycznego m odelo
wanych zjawisk. Znając stochastyczne charakterystyki zmienności parametrów
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fizycznych gleby, możemy uwzględnić wpływ ich zmienności na modelowane 
wielkości fizyczne.

Szczególne znaczenie ma zmienność parametrów wodnych gleby. N iejedno
rodności w profilu glebowym mogą w szczególności doprowadzić do preferen
cyjnego przepływu wody i zanieczyszczeń w głąb, doprowadzając do nie
przewidywalnych w teorii deterministycznej efektów. Geostatystyczne metody 
analizy zmienności znalazły poczesne miejsce wśród metod agrofizycznych.

Opis probabilistyczny umożliwia uwzględnienie zmienności przestrzennej pa
rametrów fizycznych w stopniu, najaki pozwala znajomość rozkładów zmiennych 
fizycznych i ich wzajemnego skorelowania. Informacja o rozkładach statystycz
nych parametrów fizycznych na danym obszarze może być łatwo przenoszona na 
obszary o podobnych lub identycznych charakterystykach stochastycznych i po 
weryfikacji użvta do ich modelowania [Usowicz i in. 1990, 1991; W alczak i in. 
1993].

W yjaśnienia powyższe mają na celu wykazanie, że rozwój metod szybkiego i 
dokładnego pomiaru zmiennych w czasie i przestrzeni parametrów fizycznych 
gleb jest podstawowym warunkiem rozwoju modelowania w ogóle, a m odelow a
nia probabilistycznego w szczególności.

Struktura gleby, rozumiana jako konfiguracja jej fazy stałej, oraz wilgotność 
decydują o przebiegu procesów fizycznych, fizykochemicznych i biologicznych 
w glebie. Struktura gleby zmienia się pod wpływem czynników naturalnych oraz 
uprawy. Statyczne metody pomiarów i modelowania używane w gruntoznawstwie 
mają ograniczoną stosowalność w agrofizyce ze względu na dynamikę odkształ
ceń gleby w typowych warunkach uprawy. Duze szybkości deformacji gleby w 
czasie uprawy wymagają nowych metod pomiarowych, analizy i opisu fizyczne
go. W odróżnieniu od metod stosowanych w gruntoznawstwie -  agrofizyka bada 
glebę w stanie dalekim od maksymalnego zagęszczenia. Odkształcenia luźnego 
ośrodka glebowego poddają się analizie jako odkształcenia lepkosprężyste. Z m ia
ny zagęszczenia prowadzą do zmian rozkładu porów, a zatem właściwości w od
nych i powietrznych gleby.

Do celów mechaniki gleby wykorzystuje się zmodyfikowany aparat trójosio- 
wego ściskania, pozwalający na badanie naprężeń i odkształceń gleby w zależno
ści od ich szybkości. Umożliwia to pomiary parametrów mechanicznych gleby w 
warunkach zbliżonych do występujących w czasie uprawy mechanicznej [Pukos, 
W alczak 1989].

Nowe metody opisu szybko odkształcanego ośrodka iepkosprężystego, jakim  
jest gleba, mogą być w tych warunkach weryfikowane za pom ocą wymienionej 
aparatury.

W ostatnich latach zaistniała możliwość wykorzystania wielospektralnych 
obrazów lotniczych [Mazurek i in. 1990] i satelitarnych do badania stanu fizycz
nego dużych obszarów gleby, a także pokrywy roślinnej. Obrazy te wykorzysty
wane są do oceny stanu fizjologicznego roślin w zależności od parametrów 
fizycznych gleby [Walczak i in. 1991]. Pomiar temperatury radiacyjnej pokrywy 
roślinnej umożliwia zdalne wykrycie warunków niedoboru wody.

Wilgotność gleby dornmująco wpływa na wszelkie procesy zachodzące w 
glebie. Pomiar wilgotno.^ jest jednym  z najistotniejszych problemów w m etro
logii agrofizycznej. Klas-* ezny. suszarkowy pomiar wilgotności gleby, jakkolwiek 
dokładny, nie może hyc :,)sowany automatycznych systemach pomiarowy cii.
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N eutronowa metoda pomiaru wilgotności nie zapewnia dostatecznej rozdzielczo
ści wymaganej do opisu wilgotności w glebie.

Ostatnio opracowana metoda pomiaru wilgotności TDR (time domain rejlec- 
tometry) [Malicki i in. 1994; Sobczuk i in. 1992; Malicki, Skierucha 1989] w 
domenie czasu ma wiele zalet, które stawiają ją  w rzędzie najlepszych metod 
pomiaru w ilgotności. Metoda ta jest intensywnie rozwijana od strony aparaturowej 
i naukowej w Instytucie Agrofizyki PAN  w Lublinie, gdzie opracowano serię 
nowoczesnych mierników opartych na zasadzie TDR. Opracowane rozwiązania 
wdrożono do produkcji. Mierniki TD R stosowane są w wielu laboratoriach.

Wilgotność gleby warunkuje dostępność tlenu. Zawartość tlenu spada w glebie 
w warunkach wysokiej wilgotności. Do pomiaru dostępności tlenu stosuje się 
metodę pomiaru O DR (oxygen diffusion rate) [Malicki, Walczak 1983] opartą na 
symulacji przepływu tlenu do cienkiej elektrody, która jest geometrycznie podo
bna do korzenia rośliny. W ydatek dyfuzji tlenu mierzony tą metodą umożliwia 
ocenę dostępności tlenu dla roślin, a także wykrywanie warunków prowadzących 
do stresu tlenowego.

Zwiększony nacisk na ochronę środowiska stawia nowe zadania przed m etro
logią agrofizyczną. Dziedzina ta powinna być coraz intensywniej rozwijana i 
rozszerzana, ponieważ ochrona czy kształtowanie środowiska są możliwe tylko 
w przypadku, gdy dostępna jest aktualna informacja o jego stanie fizycznym.
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S U M M A R Y

The new measurement methods were developed for agro-physical investiga
tion. The development of numerical models and more stress to environment 
protection force us to develop new measurement and data interpretation methods. 
Between new branches of measurement technics one can count development of 
T D R  water content measurement, oxygen diffusion rate measurement, aerial and 
space photographs interpretation technics, high speed deformation soil m easure
ments etc. Stochastical analysis of series of measurements develops very quickly 
last years. It gives a new point of view on soil status and processes within variable 
media. The interpretation of measured data sets in terms of stochastic theory allows 
to gain more information than from deterministic theories.

Prof. d r  H enryk A. Sobczuk  
Instytu t A grofizyk i PAN  
Lublin ul. D ośw ia d cza ln a  4


