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1. WSTĉP
Otwarcie granic Unii Europejskiej daje szansĊ na zwiĊkszenie eksportu
polskich warzyw i owoców. JednakĪe, aby sprostaü unijnym normom, konieczne
jest szukanie nowych technologii ich selekcji i sortowania. Umowy eksportowe są
bardzo restrykcyjne, a ich nieprzestrzeganie wiąĪe siĊ z duĪymi stratami (Nosecka
2004). WiĊkszoĞü firm zagranicznych wymaga odpowiednio posortowanych
partii owoców i warzyw o ĞciĞle okreĞlonych normach jakoĞciowych. Krajowi
producenci odczuwają brak nowoczesnych technologii do detekcji zaburzeĔ
wewnĊtrznych tkanek owoców i nasion spowodowanych przez uszkodzenia
mechaniczne, dysfunkcje fizjologiczne i choroby ( Drozdowicz 1976, Wójcik i in.
1999). Dlatego teĪ poszukiwane są obiektywne, nieniszczące metody okreĞlania
jakoĞci produktów rolnych podczas zbioru, przechowywania i transportu, które
speániają normy wymagane przez zagranicznych partnerów (Konopacka i Páocharski 2004, Wójcik i in. 2007). W wielu oĞrodkach badawczych na caáym
Ğwiecie prowadzone są badania nad opracowaniem nowoczesnych metod
okreĞlania jakoĞci páodów rolnych (Abbott 1999, Birth i in. 1985, Brosnan i Sun
2004, Brown i Sarig 1994, Zdunek 2008). Obiekty badaĔ pochodzenia biologicznego charakteryzują siĊ specyficznymi wáaĞciwoĞciami cieplnymi, skomplikowaną budową oraz wraĪliwoĞcią na bodĨce zewnĊtrzne, co powoduje koniecznoĞü
opracowania odrĊbnej metodyki badaĔ. W przypadku zastosowania metody
termograficznej powinna ona obejmowaü dobór parametrów rejestracji, metody
analizy i przetwarzania sekwencji termogramów badanego obiektu oraz badanie
wáaĞciwoĞci cieplnych tkanek zdrowych lub uszkodzonych w celu modelowania
w nich transportu ciepáa (Baranowski i in. 2003, Baranowski i in. 2004, Danno i in.
1978, Kudra i Strumiááo 1998, Varith 2001, Walczak i in. 2003). Przy zastosowaniu termografii aktywnej naleĪy dodatkowo dobraü parametry impulsu cieplnego i jego charakteru (pojedynczy impuls cieplny, fala cieplna lub ogrzewanie
krokowe o odpowiedniej dáugoĞci i intensywnoĞci).
Badania modelowe związku miĊdzy parametrami fizykochemicznymi tkanki
wybranych owoców i nasion, takimi jak: gĊstoĞü i jĊdrnoĞü miąĪszu, zawartoĞü
ekstraktu, potencjaá wody w tkankach, efuzyjnoĞü cieplna tkanki zdrowej
i uszkodzonej, skáad chemiczny, a odpowiedzią radiometryczną na wymuszenie
termiczne umoĪliwią peániejsze zrozumienie procesów transportu ciepáa w tych
obiektach i efektywne wykorzystanie metody termografii pasywnej i aktywnej do
wykrywania wewnĊtrznych dysfunkcji (Baranowski i in. 2001, Varith i in. 2001,
Varaverbeke i in. 2006).
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2. NIENISZCZĄCE METODY OKREĝLANIA JAKOĝCI OWOCÓW I NASION
2.1. Parametry oceny jakoĞci owoców i nasion
WiĊkszoĞü prac dotyczących badaĔ parametrów fizykochemicznych owoców
oraz nasion posáuguje siĊ terminem jakoĞci (Chen 1996, Gunasekaren i in. 1985,
LityĔski 1977). Ze wzglĊdu na odmienną budowĊ, sposób przechowywania
i przeznaczenie owoców i nasion, parametry i metody okreĞlania ich jakoĞci
róĪnią siĊ zasadniczo. W przypadku owoców jakoĞü rozumiana jest zwykle jako
przydatnoĞü do konsumpcji i przetwórstwa, natomiast jakoĞü nasion to gáównie
ich zdolnoĞü do reprodukcji (Baranowski i in. 2005a, Bourne 1979, Hellebrand
i in. 2000, DobrzaĔski i in. 2001, DobrzaĔski i in. 2003).
W okreĞlaniu jakoĞci owoców naleĪy wyróĪniü fazĊ wzrostu i rozwoju oraz
fazĊ po zbiorze. W fazie wzrostu jakoĞü owoców modyfikowana jest w sposób
zasadniczy sposobem uprawy i nawoĪenia gleby, zabiegami pielĊgnacyjnymi,
warunkami klimatycznymi oraz pogodowymi w róĪnych fazach rozwoju, tj.
temperaturą i wilgotnoĞcią powietrza, nasáonecznieniem, iloĞcią opadów, itd.
(Ferguson i in. 1999, Hertog i in. 2004, Loenardi i in. 2000a, Loenardi i in. 2000b,
Maguire i in. 1999, Paull 1999). Czynniki te decydują o jakoĞci owoców w momencie zbioru i mają wpáyw na zmiany jego wáaĞciwoĞci w trakcie przechowywania i dystrybucji (SzczepaĔski i Rejman 1987). JakoĞü owoców w fazie po zbiorze
okreĞla siĊ poprzez róĪne parametry fizykochemiczne, które czĊsto nie uwzglĊdniają historii fazy rozwojowej i tylko w sposób poĞredni informują o przebiegu
procesu wzrostu (Baritelle i in. 2001, Voltz i in. 1996, Woolf i Ferguson 2000,
Yamada i Kobayashi 1999, Yamada i in 2004).
Powszechnie uĪywa siĊ terminu jakoĞü owoców – chociaĪ nie ma jednoznacznej jego definicji. JakoĞü obejmuje róĪnorodne grupy cech produktu,
a wiĊc sensoryczne: wygląd, aromat, smak, tekstura; związane z wartoĞcią odĪywczą: zawartoĞü witamin i mikroelementów; skáadem chemicznym; wáaĞciwoĞciami mechanicznymi i cieplnymi; wystĊpowaniem uszkodzeĔ i dysfunkcji
fizjologicznych; itd. (Abbott 1999, Baranowski i in. 2005b, Baryáko-Pikielna
1975, Chen i De Baerdemaeker 1995, Hoehn i in. 2004). Inną przeszkodą
w stworzeniu jednolitej definicji jakoĞci owoców jest nieco inne podejĞcie do
jakoĞci z punktu widzenia naukowego, zorientowanego gáównie na sam produkt,
a inne z punktu widzenia producenta czy handlowca, zorientowanych gáównie na
klienta (Shewfelt 1999). To drugie podejĞcie związane jest gáównie z oceną
produktu pod kątem moĪliwoĞci dostarczenia go klientowi w stanie speániającym
proste wymogi oceny sensorycznej oraz trwaáoĞcią w miejscu dystrybucji.
Zakáada siĊ w tym podejĞciu, Īe podstawowym parametrem oceny jest akceptacja
produktu przez klienta, gotowoĞü do jego kupna i satysfakcja z jego uĪywania.
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Badania dotyczące tego podejĞcia obejmują studia subiektywnego odbioru cech
danego produktu, bądĨ teĪ studia demograficzne i kulturowe dotyczące tradycji
Īywienia, przyzwyczajeĔ konsumenckich i zmian mody odĪywiania oraz najbardziej oczekiwanych sposobów wykorzystania produktów przez okreĞlone
grupy (Babicz-ZieliĔska 1999, Land 1988).
W podejĞciu do jakoĞci zorientowanym na produkt definiuje siĊ ją jako zespóá
obiektywnych cech produktu mierzalnych metodami analitycznymi, umoĪliwiających porównanie ich wartoĞci i przydatnoĞci do okreĞlonych celów oraz przewidywanie zmiany okreĞlonych cech produktu w czasie. Wybór parametrów
okreĞlających jakoĞü zaleĪy od konkretnego wykorzystania, jednak istnieją
w wielu krajach precyzyjne normy oraz zalecenia okreĞlające jakie cechy
i wáaĞciwoĞci naleĪy przebadaü, aby jednoznacznie okreĞliü przydatnoĞü (jakoĞü)
produktu. W podejĞciu zorientowanym na produkt preferuje siĊ pomiar
instrumentalny, równieĪ cech sensorycznych, gdyĪ jest on zwykle bardziej
obiektywny, dokáadny i porównywalny (Beaudry i in. 1997, Delwiche i Sarig
1991, Kavdir i Guyer 2007, Tabatabaeefar i Rajabipour 2005, Zdunek 2008).
Obserwuje siĊ staáy postĊp technologii pomiaru cech sensorycznych takich jak
wygląd, zapach, smak, wraĪenie dotykowe. Urządzenia pomiarowe zbudowane są tak
aby naĞladowaü metody testu przeprowadzanego przez klienta lub aby test ten miaá
statystyczny związek z percepcją i oceną czáowieka (Abbott 1999, Studman 2001).
WiĊkszoĞü cech owoców okreĞlających ich jakoĞü związanych jest
z wáaĞciwoĞciami fizykochemicznymi ich czĊĞci wewnĊtrznych oraz skórki.
WáaĞciwoĞci te podzieliü moĪna na makroskopowe, dotyczące caáoĞci lub
wiĊkszych czĊĞci owocu (gĊstoĞü ogólna, objĊtoĞü, masa, jĊdrnoĞü miąĪszu,
gruboĞü skórki, szorstkoĞü powierzchni, zawartoĞü ekstraktu, ksztaát, porowatoĞü
ogólna, zawartoĞü aminokwasów, protein, kwasów nukleinowych, enzymów,
witamin, cukrów i lipidów) oraz mikroskopowe dotyczące pojedynczych komórek
lub tkanek (budowa, ksztaát i rozmieszczenie komórek, gruboĞü Ğcian komórkowych, powierzchnia wáaĞciwa komórek, lepkoĞü soku komórkowego) (Chen
i in. 1989, Chen i in. 1996, Jordan i in. 2000, Konopacka i Páocharski 2001,
Kudra i Strumiááo 1998).
Do niedawna wiĊkszoĞü wáaĞciwoĞci wewnĊtrznych okreĞlano metodami
inwazyjnymi. Dla przykáadu, zawartoĞü ekstraktu, jĊdrnoĞü miąĪszu, kwasowoĞü
soku, zawartoĞü skrobi, sacharozy, fruktozy i glukozy mierzono metodą
chromatografii gazowej. Coraz czĊĞciej stosuje siĊ metody nieniszczące oceny
páodów rolnych, co jest szczególnie przydatne w kontroli licznych partii owoców
i warzyw na liniach sortowniczych lub w przechowalniach (Baranowski i in.
2002, Chen i in. 2003, Pieris i in. 1998, Slaughter i in. 1996). Obecnie stosuje siĊ
empiryczne metody okreĞlania związku róĪnych wáaĞciwoĞci wewnĊtrznych
owoców z wáaĞciwoĞciami zewnĊtrznymi okreĞlanymi metodami bezinwazyjnymi
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(Francis 1980, Schmilovitch i in. 2000, Toller i in. 1992, Toller i in. 1993). Na tej
zasadzie dziaáa system spektroskopii w bliskiej podczerwieni i elektronicznego
nosa (przyrządu do odróĪniania zapachów), dziĊki któremu z duĪą dokáadnoĞcią
moĪna oszacowaü wiĊkszoĞü wáaĞciwoĞci wewnĊtrznych owocu (Costa i in. 2003).
JakoĞü nasion - to zespóá cech Ğwiadczących o ich odpornoĞci na niekorzystne
warunki Ğrodowiska oraz zdolnoĞci do kieákowania, dalszego wzrostu i rozwoju.
Dobre i wyrównane wschody decydują o opáacalnoĞci uprawy roĞlin (Dąbrowska
i in. 2000, LityĔski 1977). Dlatego opracowano szereg obiektywnych metod
oceny materiaáu siewnego, znormalizowanych w 1999 roku „MiĊdzynarodowymi
przepisami oceny nasion” przez MiĊdzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA
(International Seed Testing Association 1999). Podstawowymi parametrami
okreĞlającymi jakoĞü nasion są: czystoĞü, toĪsamoĞü, ĪywotnoĞü, zdolnoĞü
kieákowania, wigor, zdrowotnoĞü i wilgotnoĞü (Dąbrowska i in. 2000).
CzystoĞü nasion definiuje siĊ jako procentową zawartoĞü nasion czystych
okreĞlonego gatunku w danej partii. Badanie czystoĞci przeprowadza siĊ na
próbce analitycznej pobranej z próbki Ğredniej. Skáadniki próbki rozdziela siĊ
wykorzystując sita o róĪnych Ğrednicach oczek oraz diafanoskopy i wylicza
w próbce udziaá nasion czystych, nasion innych roĞlin i zanieczyszczeĔ.
Ocena toĪsamoĞci nasion polega na okreĞleniu w jakim stopniu badana próbka
odpowiada deklarowanemu gatunkowi lub odmianie. Do testów toĪsamoĞci naleĪą:
ocena morfologiczna, test fluorescencji, testy cytologiczne i elektroforetyczne.
OkreĞlenie ĪywotnoĞci nasion jest podstawowym testem ich wartoĞci uĪytkowej i pozwala przyporządkowaü nasiona do odpowiedniej klasy. Istnieją trzy
sposoby okreĞlania ĪywotnoĞci nasion: metoda krojenia, barwienia zarodków
i kieákowania. Metoda krojenia polega na przekrojeniu lub zgnieceniu nasienia
i na podstawie oglĊdzin jego wnĊtrza stwierdzenia, czy jest Īywotne czy martwe.
Metoda ta wymaga bardzo dobrej znajomoĞci anatomicznej budowy nasion oraz
wystĊpujących w nich chorób i patologii. Kolejna metoda okreĞlania ĪywotnoĞci
nasion polega na barwieniu zarodków. W teĞcie tym wyjĊte z nasienia zarodki
umieszcza siĊ na 24 godziny w temperaturze 30° w roztworze chlorku tetrazoliny. W wyniku oddychania i przemian biochemicznych, Īywe komórki
zarodków barwią siĊ na czerwono, a tkanki martwe pozostają nie zabarwione.
Rozmieszczenie i wielkoĞü zabarwionych tkanek Ğwiadczy w tym teĞcie
o ĪywotnoĞci nasion. Metoda barwienia posiada wiele wad, z których
najwaĪniejszymi są: koszt roztworu, droga specjalistyczna aparatura laboratoryjna
oraz czĊsto wystĊpujące problemy z precyzyjnym preparowaniem zarodka.
Najpewniejsze wyniki spoĞród trzech wymienionych metod daje metoda
kieákowania. UmoĪliwia ona okreĞlenie zdolnoĞci kieákowania oraz energii
kieákowania poprzez zliczanie nasion w trakcie procesu kieákowania.
JednoczeĞnie jest ona metodą najbardziej czasocháonną.
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ZdolnoĞü kieákowania jest charakterystyką nasion zdefiniowaną przez ISTA
jako zdolnoĞü nasion do wytworzenia normalnych siewek wtedy gdy zostaáy
umieszczone w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotnoĞü, Ğwiatáo,
odpowiedni substytut podáoĪa glebowego). Laboratoryjne procedury okreĞlania
zdolnoĞci kieákowania sprowadzają siĊ do monitorowania liczby nasion , które
wykieákowaáy po odpowiednio dáugim czasie od rozpoczĊcia procesu pĊcznienia
spoĞród reprezentatywnej (zwykle kilkaset nasion) grupy testowej. Procentowy
udziaá nasion, które w peáni wyksztaáciáy podczas testu korzonek i kieáek
okreĞlany jest jako zdolnoĞü kieákowania.
Inną wielkoĞcią związaną ze zdolnoĞcią nasion do peánienia funkcji
reprodukcyjnej jest energia kieákowania, którą okreĞla siĊ procentowo licząc
kieákujące nasiona w bardzo krótkim czasie od momentu rozpoczĊcia procesu
pĊcznienia.
Niektórzy badacze podkreĞlają znaczenie wigoru nasion jako zespoáu nie
tylko cech samych nasion, ale równieĪ warunków glebowych i pogodowych
w momencie siewu i tworzenia sadzonki, wpáywających na zdolnoĞü nasion do
reprodukcji (KolasiĔska i Grzelak 1996, Rytko i Tulo 1984, Woyke 1987).
Stwierdzono, Īe spadek wigoru nastĊpuje zwykle duĪo wczeĞniej niĪ
zmniejszenie siĊ zdolnoĞci kieákowania nasion. Do testów wigorowych zaliczamy
testy oparte na kieákowaniu (test oceny wzrostu siewek, cold-test, cool-test, test
Hiltnera, testy kontrolowanego i przyspieszonego starzenia), testy fizjologiczne
i biochemiczne (test elektroprzewodnictwa, test tetrazolinowy, test aktywnoĞci
oddychania, test zawartoĞci ATP, test aktywnoĞci dekarboksylazy kwasu
glutaminowego) oraz testy záoĪone (test wigorowy stresu kompleksowego).
Parametr zdrowotnoĞci nasion okreĞla stopieĔ obecnoĞci w danej partii
organizmów chorobotwórczych, tzn. bakterii, wirusów lub grzybów. W badaniach
ĪywotnoĞci próba analityczna nasion moĪe byü testowana bez inkubacji albo po
inkubacji.
WaĪnym parametrem jakoĞci nasion jest ich wilgotnoĞü, którą okreĞla siĊ
czĊsto áącznie z innymi testami. ZawartoĞü wody w nasionach wyraĪa siĊ zwykle
jako procent wagowy liczony z dokáadnoĞcią do jednego miejsca po przecinku.
Ze wzglĊdu na dáugi czas standardowych testów ĪywotnoĞci i zdolnoĞci
kieákowania poszukuje siĊ nowych bardziej efektywnych i opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych metod okreĞlania tych parametrów.
Szczególne nadzieje wiązane są z technologiami nieniszczącymi opartymi na
detekcji promieniowania w róĪnych zakresach spektrum (Grundas i in. 1999).
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2.2. Teledetekcyjne metody oceny jakoĞci owoców
Wymóg precyzyjnej kontroli i monitorowania jakoĞci owoców w czasie
zbioru i podczas ich przechowywania pobudza zainteresowanie technologiami
nieniszczącymi, tj. analiza gĊstoĞci optycznej (Throop i in. 1994), kolorymetria
(DobrzaĔski i RybczyĔski 2002, KuczyĔski i in. 1993, KuczyĔski 2006, Lancaster
i in. 1997), spektrometria i spektrofotometria (Voltz i in. 1996, Schmilovitch i in.
2000), rentgenografia (Diener i in. 1970, Kim i Schatzki, 2000, Schatzki i in.
1997, Thomas i in. 1995), rezonans magnetyczny (Faust i in. 1997, Wang i in.
1988, Clark i in. 1998), rezonans akustyczny (Armstrong i in. 1990, Schote i in.
1999, Zude i in. 2006), analiza emisji w bliskiej i Ğredniej podczerwieni (Brown i
in. 1974, Dull i in. 1989, Upchurch i in. 1994, Cheng i in. 2003, Veraverbeke i in.
2006). Poáączenie metod detekcji i analizy zobrazowaĔ w wielu zakresach
spektrum poprzez stworzenie wielospektralnych systemów wspomaganych
komputerowymi technikami przetwarzania obrazu umoĪliwiáo automatyczną
detekcjĊ i klasyfikacjĊ wielu zewnĊtrznych i wewnĊtrznych defektów (Abbott
1999, Barkai-Golan 2001, Kleynen i in. 2003, Kleynen i in. 2005, Xing i in.
2005). JednakĪe, niezaleĪnie od zastosowanego zakresu fal elektromagnetycznych i záoĪonoĞci informacji, która moĪe byü uzyskana ze zobrazowania,
fundamentalnym zagadnieniem jest zrozumienie związku pomiĊdzy rejestrowanym przez detektor sygnaáem a fizycznymi i fizykochemicznymi wáasnoĞciami
badanych obiektów.
W odniesieniu do páodów rolnych, a w szczególnoĞci owoców i warzyw,
jakoĞü wyraĪona jest zbiorem cech sensorycznych (wygląd, tekstura, smak
i aromat), wáaĞciwoĞciami mechanicznymi, skáadem chemicznym, zawartoĞcią
skáadników odĪywczych, wáaĞciwoĞciami funkcjonalnymi oraz ewentualnym
wystĊpowaniem zaburzeĔ i defektów. Detekcja ich w skali przemysáowej na
liniach sortowniczych moĪliwa jest tylko dziĊki zastosowaniu nowoczesnych
metod widzenia komputerowego (Brosnan i Sun 2004, Chaerle i Van der Straeten
2001, Wen i Tao 2000). Istniejące obecnie systemy selekcji owoców i warzyw,
wspomagane komputerowymi technikami przetwarzania i analizy obrazu, umoĪliwiają automatyczną detekcjĊ oraz klasyfikacjĊ niektórych wewnĊtrznych i zewnĊtrznych defektów, jednak nie stworzono do tej pory systemu umoĪliwiającego
caáoĞciową i spójną ocenĊ defektów tkanki owoców i warzyw.
Rozwój metod optycznych opartych na zakresie Ğwiatáa widzialnego i bliskiej
podczerwieni w systemach sortowniczych umoĪliwiá detekcjĊ powierzchniowych
defektów owoców i warzyw oraz ocenĊ zawartoĞci wĊglowodanów, protein
i táuszczów w ich tkankach, co doprowadziáo do stworzenia indeksów ich jakoĞci
(Belie i in. 1999, Chuma i in. 1982, Upcharch i in. 1990, Varith i in. 2002) .
JednakĪe systemy pracujące w tym zakresie są ustawicznie w fazie rozwojowej.
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W zastosowaniu do detekcji niektórych defektów powierzchniowych oraz
zawartoĞci ekstraktu w miąĪszu wymagają dalszych badaĔ laboratoryjnych.
W badaniach niektórych defektów wewnĊtrznych, np. brązowienia enzymatycznego miąĪszu, przydatna okazaáa siĊ spektrofotometria róĪnicowa, stanowiąca
czĊĞü systemów wielospektralnych (Greensill i Newman 2001, Xing i in. 2005,
Xing i in. 2007). Metoda ta umoĪliwia nie tylko detekcjĊ, ale równieĪ identyfikacjĊ defektów wewnĊtrznych miąĪszu owoców. Znajduje siĊ ona ciągle na
etapie badaĔ laboratoryjnych i wdroĪeniowych na niewielką skalĊ.
SpoĞród metod „widzenia komputerowego”, szczególnie przydatne do
detekcji i identyfikacji defektów wewnĊtrznych, wydają siĊ byü metoda obrazowania rentgenowskiego oraz metoda rezonansu magnetycznego. Obie umoĪliwiają szybką i obiektywną ocenĊ wystĊpowania nawet bardzo gáĊbokich zaburzeĔ
i uszkodzeĔ tkanki warzyw i owoców. Ze wzglĊdu na wysoki koszt i záoĪone
instrumentarium towarzyszące tym metodom, nie są one szeroko stosowane
w rutynowych testach jakoĞci owoców na liniach sortowniczych. PowaĪnym
ograniczeniem stosowania tych metod w chwili obecnej jest brak opracowania
jednoznacznych kryteriów oceny i algorytmów klasyfikacji poszczególnych
defektów owoców i warzyw (Kleynen i in. 2003, Kleynen i in. 2005).
Obecnie poszukuje siĊ nowych technologii, które mogáyby wzbogaciü
istniejące wielospektralne systemy sortownicze. Podstawowymi cechami, jakie
powinny speániaü fizyczne metody okreĞlania zaburzeĔ i defektów owoców oraz
warzyw, są: bezinwazyjnoĞü, niezawodnoĞü, krótki czas detekcji, prostota obsáugi
systemu oraz moĪliwoĞü detekcji szybko poruszających siĊ na linii sortowniczej
obiektów. Taką metodą jest niewątpliwie termografia, która w sposób zdalny
i bezkontaktowy umoĪliwia w czasie rzeczywistym uzyskiwanie rozkáadów
temperatury na powierzchni badanych obiektów (Baranowski i in. 2007, Fito i in.
2004, Hellebrand i in. 2000, Walczak i in. 2004). Metoda ta polega na obserwacji
i zapisie rozkáadu promieniowania w zakresie podczerwieni termalnej emitowanego przez dowolne ciaáa o temperaturze wyĪszej od zera bezwzglĊdnego.
Urządzenia termograficzne (termowizory) wizualizują to promieniowanie, w wyniku czego otrzymuje siĊ mapĊ termalną badanego obiektu. UwzglĊdniając fakt
konkurencyjnoĞci cenowej nowoczesnych urządzeĔ termograficznych oraz coraz
lepszych parametrów technicznych, stosowanie ich w systemach automatycznej
selekcji owoców i warzyw jest bardzo obiecujące.
Urządzenie termograficzne rejestruje wytworzony poprzez radiacjĊ strumieĔ
energii cieplnej, którego gĊstoĞü okreĞlona jest prawem Stefana-Boltzmanna. Dla
ciaá rzeczywistych iloĞü wypromieniowanej energii zaleĪy zarówno od ich
temperatury jak i od wáaĞciwoĞci emisyjnych (Biaáousz 1999). Ze wzglĊdu na
radiacyjny charakter tego sposobu przekazywania energii w pomiarach bezkontaktowych temperatury stosowany jest termin „temperatura radiacyjna”.
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Temperatura radiacyjna jest równowaĪna temperaturze termodynamicznej
(kinetycznej) pomnoĪonej przez wspóáczynnik emisyjnoĞci danego obiektu
podniesiony do potĊgi jednej czwartej.
W literaturze przyjĊáo siĊ stosowaü termin „termografia” do obrazów otrzymanych z naziemnych kamer termalnych, np. w zastosowaniach medycznych,
budowlanych, itp. W teledetekcji powierzchni Ziemi, gdzie stosuje siĊ obrazy
rejestrowane skanerami lotniczymi i satelitarnymi mówi siĊ o obrazach
(zobrazowaniach) w paĞmie termalnym (3-5 lub 8-12 Pm).
W ostatnich latach prowadzone są badania nad wykorzystaniem termografii
do okreĞlania jakoĞci produktów pochodzenia roĞlinnego. Dotyczą one okreĞlania
cech fizjologicznych materiaáów roĞlinnych z uwzglĊdnieniem charakterystyk
cieplnych, np. okreĞlanie zdolnoĞci kieákowania nasion na podstawie badania
temperatury ich powierzchni we wczesnej fazie pĊcznienia (Baranowski i in.
2003), okreĞlania odpornoĞci roĞlin na stres wodny, solny, tlenowy lub temperaturowy (Jones 1999, Matuszak i in. 2004, Walczak 2003a). W przypadku badania
jakoĞci owoców metoda termografii okazaáa siĊ uĪyteczna do kontroli warunków
ich przechowywania i przetwarzania (Ching-Cheng i Paull 2001, Walczak i in.
2003). Stosowane są metody i systemy kontroli czasu suszenia owoców pozwalające okreĞliü moment, w którym proces powierzchniowego suszenia koĔczy siĊ, a
rozpoczyna siĊ wysychanie skórki owocu. Analiza obrazów termalnych owoców,
czĊsto w poáączeniu z analizą zobrazowaĔ w Ğwietle widzialnym, jest wykorzystywana do oceny Ğrednicy owoców w sadzie, a wiĊc do wczesnego
szacowania plonu (Stajnko i in. 2004). Termografia wykorzystywana jest równieĪ
do okreĞlania intensywnoĞci transpiracji owoców po zbiorze (Baranowski i in.
2005, Walczak i in. 2001). Prowadzone są takĪe prace nad okreĞlaniem
dojrzaáoĞci i mączystoĞci jabáek oraz róĪnic wáasnoĞci mechanicznych miĊdzy
odmianami z wykorzystaniem pomiaru termograficznego.
Wykorzystanie termografii oraz spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni
pozwoliáo na okreĞlenie wspóáczynników emisyjnoĞci produktów rolniczych
i sadowniczych. Stwierdzono, Īe wspóáczynnik emisyjnoĞci powierzchni owoców
i powierzchni liĞci zawierają siĊ w zakresie 0,95 – 0,98 (Hellebrand i in. 2000,
Veraverbeke i in. 2006). Dokonano równieĪ oceny przydatnoĞci metody termografii do wykrywania niewielkich uszkodzeĔ mechanicznych tkanki jabáek
spowodowanych sáabym obiciem (upuszczanie owoców z wysokoĞci 25 cm) oraz
okreĞlenie czasu, po jakim uszkodzenia te najlepiej odwzorowują siĊ dla
wybranych trzech odmian jabáek (Baranowski i in. 2005, Varith i in. 2001).
W przypadku defektów wewnĊtrznych miąĪszu owoców stwierdzono, Īe ich
detekcja moĪliwa jest poprzez analizĊ zmian w czasie temperatury poszczególnych czĊĞci owoców przy wystĊpowaniu gradientu temperatury pomiĊdzy
powierzchnią owocu a otaczającym powietrzem.
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w Lublinie nad wykorzystaniem termografii w badaniach jakoĞci páodów rolnych
stanowią przesáankĊ zastosowania nowoczesnej metody termografii aktywnej do
badania defektów wewnĊtrznych tkanki owoców i warzyw. Termografia aktywna
polega na pobudzeniu krótkotrwaáym (od kilkunastu milisekund do kilku sekund)
impulsem cieplnym powierzchni badanego obiektu i obserwacji zmian
temperatury w czasie w poszczególnych punktach sekwencji termogramów.
NiejednorodnoĞci wáaĞciwoĞci cieplnych wewnątrz badanych obiektów
odwzorowują siĊ na termogramach zróĪnicowaniem temperatury poszczególnych
pikseli obrazu wyraĪonym poprzez kontrast termalny, co umoĪliwia identyfikacjĊ
nawet niewielkich defektów.
2.3. Ocena zdolnoĞci kieákowania nasion w oparciu o ich analizĊ termiczną
Kieákowanie jest záoĪonym procesem biologicznym, któremu towarzyszą
zmiany morfologiczne i fizjologiczne w nasionach. Polegają one na wzroĞcie
zarodka i jego przejĞciu ze stanu anabiozy w stan aktywnoĞci fizjologicznej.
Nowo wytworzone nasiona zwykle wkrótce po osiągniĊciu dojrzaáoĞci posiadają
zdolnoĞü do kieákowania, jednak wiĊkszoĞü gatunków roĞlin do uzyskania potencjalnej zdolnoĞci kieákowania wymaga odpowiednio dáugiego okresu spoczynku.
Procedura uĪywana w metodzie oceny kieákowania jest czasocháonna i wymaga odpowiednio licznego materiaáu do testu oraz precyzyjnego przestrzegania
wymogów dotyczących warunków jego prowadzenia. W literaturze pojawiáy siĊ
ostatnio próby zautomatyzowania procedury zliczania nasion podczas testu
kieákowania poprzez zastosowanie rejestracji obrazów nasion podczas kolejnych
etapów procesu kieákowania i odpowiedniej ich analizy (Urena i in. 2001).
JednoczeĞnie szuka siĊ nowych metod okreĞlania zdolnoĞci kieákowania, które
umoĪliwiáyby nie tylko zautomatyzowanie, ale równieĪ skrócenie czasu
testowania. Najbardziej obiecujące wydają siĊ byü metody analizy zobrazowaĔ
powierzchni zewnĊtrznej i wnĊtrza nasion w róĪnych zakresach spektrum.
Zaawansowane badania w tym zakresie dotyczą zastoso-wania metody
rentgenograficznej, dziĊki której moĪna wykryü zewnĊtrzne i we-wnĊtrzne
uszkodzenia ziarniaków. Metoda pomiaru gĊstoĞci optycznej páaszczyzny przekroju podáuĪnego nasienia w pierwszym dniu kieákowania opiera siĊ na zaáoĪeniu,
Īe zmiany struktury bielma wynikające z uaktywnienia siĊ w procesie kieákawania enzymów, w tym enzymów amylolitycznych, mają wpáyw na barwĊ bielma.
MoĪna wyróĪniü trzy podstawowe fazy procesu kieákowania nasion związane
ze zmianami aktywnoĞci biologicznej i zróĪnicowaną intensywnoĞcią pobierania
wody przez nasienie, a nastĊpnie siewkĊ (rys. 1): imbibicja, aktywacja (faza
kataboliczna) oraz wzrost (faza anaboliczna). W pierwszej fazie pĊcznienia nasion
gáówną rolĊ odgrywa dyfuzja wody oraz hydratacyjne wcháanianie jej przez
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koloidy nasienia. Są to siáy natury fizykochemicznej. Pobieranie wody dziĊki
siáom osmotycznym i metabolicznym jest wáaĞciwoĞcią nasion Īywych. Do
nasion martwych woda wnika gáównie dziĊki dyfuzji i imbibicji (hydratacji),
a w przypadku póáprzepuszczalnych okryw dziĊki osmozie. Podczas tego procesu
imbibicyjne ssanie wody przez nasiona odbywa siĊ z siáą wyraĪoną przez
ekwiwalentne ciĞnienie dochodzące do 102 MPa. Tak duĪe ciĞnienie, wykonując
pracĊ przemieszczania cząstek wody, moĪe byü zauwaĪalne w ogólnym bilansie
energetycznym na tle jednorodnie emitującej powierzchni. W fazie aktywacji
istotną rolą w przebiegu procesów metabolicznych zaczyna odgrywaü respiracja,
poniewaĪ tlen dostaje siĊ swobodnie do wnĊtrza pĊczniejącego nasienia poprzez
uszkodzoną pokrywĊ. Wytwarzaniu enzymów towarzyszy w tej fazie produkcja
energii i zuĪywanie zapasów pokarmowych. Cechami fazy wzrostu jest rozwój
wyraĨnie uksztaátowanych komórek nowej roĞliny oraz wzrost ĞwieĪej i suchej
masy nowej siewki kosztem ubytku masy nasienia.

Pobór wody przez nasienie
Water uptake by seed

Faza I, Phase I Faza II,Phase II
IMBIBICYJNA,
ANABOLICZNA,
IMBIBITION
ANABOLIC

Wzrasta objĊtoĞü
nasion (pĊcznienie)
Intensywny pobór
wody
Wzrost respiracji
Początek produkcji
enzymów

Wyáonienie siĊ
Silna aktywnoĞü
pĊdu, rozwój liĞci
fizjologiczna
Początek
fotosyntezy
Synteza protein
RoĞlina staje siĊ
Metabolizm rezerw
samoĪywna
pokarmowych
Synteza enzymów
Wyáonienie siĊ korzenia
zarodkowego
Emergence of stem,
leaves growth
Beginning
of photosynthesis

Rys. 1. Pobór wody przez nasienie w róĪnych fazach procesu kieákowania
Fig. 1. Water uptake by seed in various stages of germination process

Czas, Time
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W trakcie procesu kieákowania zachodzą zmiany intensywnoĞci procesu
wymiany energii z otoczeniem objawiające siĊ zróĪnicowaną temperaturą ich
powierzchni. W ostatnich latach podjĊto próby wyjaĞnienia procesu kieákowania
poprzez analizĊ jego termogenezy. Badania mikrokalorymetryczne potwierdziáy
wystĊpowanie trzech odrĊbnych etapów intensywnoĞci wydzielania energii
cieplnej przez nasienie podczas kieákowania (Sigstad i Garcia 2001, Tang i in.
1991, Zhou i in. 1999). Stwierdzono szczególnie duĪe zmiany w krzywej termogenezy w trakcie etapu aktywacji. Na podstawie analizy krzywych termogenezy
opracowano matematyczny model termogenezy procesu kieákowania. KaĪdemu
stadium rozwoju nasion podczas procesu kieákowania towarzyszy okreĞlona iloĞü
absorbowanej przez nie wody. Stwierdzono, Īe początkowa wilgotnoĞü nasion
istotnie wpáywa na iloĞü wody zaabsorbowanej podczas procesu kieákowania
(Nedeva i Nikolova 1999). Do czynników istotnie wpáywających na zdolnoĞü
kieákowania zaliczyü moĪna równieĪ temperaturĊ powietrza (zarówno jej Ğrednią
wartoĞü, jak i intensywnoĞü zmian podczas okresu kieákowania), fotonastycznoĞü,
czas od chwili osiągniĊcia dojrzaáoĞci, warunki przechowywania uĞpionych
nasion a takĪe zasolenie podáoĪa w trakcie kieákowania (Lombardi i in. 1997).
W warunkach naturalnych absorpcja wody przez nasiona jest warunkowana
dodatkowo innymi czynnikami niĪ podczas testów laboratoryjnych. Gáównie
parametry glebowe, tj. kwasowoĞü, natlenienie, gĊstoĞü, wilgotnoĞü i potencjaá
wody glebowej, temperatura w warstwie, w której nasiona kieákują, wpáywają na
energiĊ kieákowania nasion.
2.4. Przewodzenie ciepáa w owocu
Wymiana ciepáa pomiĊdzy ciaáem staáym, np. owocem, i otoczeniem moĪe
zachodziü poprzez przewodzenie, promieniowanie i konwekcjĊ. PoniewaĪ
w sensie termodynamicznym ciepáo nie jest funkcją stanu, jego transport
rozumiany jest jako transport energii na sposób ciepáa.
W wiĊkszoĞci przypadków wszystkie trzy formy wymiany ciepáa wystĊpują
jednoczeĞnie, co stanowi duĪe wyzwanie dla modelowania przepáywu ciepáa.
W przypadku badaĔ laboratoryjnych, gdzie moĪna stworzyü warunki braku ruchu
powietrza w otoczeniu badanego owocu, czáon konwekcyjny równania przepáywu
ciepáa moĪe byü pominiĊty. Niewątpliwe wyzwanie dla modelu przepáywu ciepáa
w owocu (i nie tylko) moĪe stanowiü uwzglĊdnienie wymiany radiacyjnej, która
szczególnie w wyĪszych temperaturach moĪe mieü istotne znaczenie. Mechanizm
radiacyjnej wymiany ciepáa polega na emisji promieniowania elektromagne-
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tycznego ze wszystkich elementów powierzchni analizowanego obiektu, a nie –
jak w przypadku konwekcji i przewodzenia – na rozchodzeniu siĊ dyfuzyjnym.
Przy uwzglĊdnieniu przyczynków ze wszystkich elementów wysyáających promieniowanie otrzymuje siĊ równania caákowe, a nie róĪniczkowe. WiĊkszoĞü prac
dotyczących wymiany ciepáa w owocu zakáada brak skáadnika promieniowania
przyjmując, Īe jedynym czynnikiem powodującym przepáyw ciepáa w owocu jest
gradient temperatury pomiĊdzy nim a otoczeniem lub pomiĊdzy poszczególnymi
warstwami owocu (Becker i Fricke 2004, Jacobi i in. 2001). W przypadku modelowania wymiany ciepáa w materiaáach w celu interpretacji danych termograficznych pojawiáy siĊ w ostatnim czasie próby wáączenia czynnika radiacyjnego (Welty i in. 2001, Nowak i Wawrzynek 2006).
Przepáyw ciepáa w owocu determinowany jest jego wáaĞciwoĞciami cieplnymi
oraz innymi wáaĞciwoĞciami fizycznymi tego obiektu, tj. rozmiar, ksztaát, masa,
objĊtoĞü, struktura wewnĊtrzna, gruboĞü skórki, skáad i jĊdrnoĞü miąĪszu, a takĪe
wáaĞciwoĞciami fizycznymi otaczającego go oĞrodka, tzn. ciĞnieniem, gĊstoĞcią,
wilgotnoĞcią oraz lepkoĞcią (Newman i in. 1996, Nicolai i Baerdemaeker 1995,
Shellie i Mangan 1996, Wang i in. 2001).
WáaĞciwoĞci cieplne decydujące o przewodzeniu ciepáa w oĞrodku to: ciepáo
wáaĞciwe, wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego, dyfuzyjnoĞü cieplna oraz
aktywnoĞü cieplna zwana równieĪ efuzyjnoĞcią cieplną.
Ciepáo wáaĞciwe, c (J·kg-1·K-1), informuje ile energii cieplnej jest potrzebne do
ogrzania jednego kilograma materiaáu o jeden stopieĔ Kelwina:

c

1 dQ
m dT

(1)

gdzie: m – masa (kg), Q – iloĞü ciepáa dostarczonego (J), T – temperatura (K).
Ciepáo wáaĞciwe materiaáów roĞlinnych zaleĪy od ich budowy, zawartoĞci
wilgotnoĞci i temperatury. Stwierdzono, Īe wraz ze wzrostem wilgotnoĞci ciepáo
wáaĞciwe tych materiaáów roĞnie, ale zaleĪnoĞü ta nie jest liniowa, szczególnie dla
niskich wartoĞci wilgotnoĞci. Ciepáo wáaĞciwe wzrasta wraz z temperaturą. Przy
niskich wartoĞciach wilgotnoĞci miąĪszu zaleĪnoĞü ta jest liniowa. Przy
wartoĞciach wilgotnoĞci wyĪszych od 20% zaobserwowano gwaátowny wzrost
ciepáa wáaĞciwego dla temperatury okoáo 273 K, co wiąĪe siĊ z przejĞciem
fazowym ciecz/ciaáo staáe (Mohsenin 1980, Kaleta 1999).
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Wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego, k (W·m-1·K-1), jest wielkoĞcią
termofizyczną okreĞlającą zdolnoĞü materiaáu do przewodzenia ciepáa. Definiuje
siĊ je jako iloĞü ciepáa przepáywającego drogą przewodzenia w jednostce czasu
przez jednostkową powierzchniĊ prostopadáą do kierunku gradientu temperatury.
Zgodnie z prawem Fouriera:

k{

q

grad T

,

(2)

gdzie: q – gĊstoĞü strumienia przewodzonego ciepáa (W·m-2), grad T – gradient
temperatury (K).
Wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego zaleĪy od skáadu chemicznego
owocu, zawartoĞci wody, temperatury oraz struktury wewnĊtrznej (porowatoĞü,
ksztaát, rozkáad i sposób áączenia siĊ komórek, niejednorodnoĞci i defekty
wewnĊtrzne). Istnieją liczne empiryczne modele przewodnictwa cieplnego
materiaáów roĞlinnych okreĞlające związek tej wielkoĞci z wilgotnoĞcią materiaáu,
temperaturą, zawartoĞcią protein, wĊglowodanów, táuszczu, porowatoĞcią
(Mohsenin 1980, Pabis 1982, Sweat 1992, Kaleta 1999).
DyfuzyjnoĞü cieplna, D (m2·s-1), jest to stosunek wspóáczynnika
przewodnictwa cieplnego, k, do iloczynu gĊstoĞci materiaáu, U i ciepáa
wáaĞciwego, c:

D

k

Uc

.

(3)

ZaleĪnoĞü dyfuzyjnoĞci cieplnej od wilgotnoĞci jest nieliniowa, poniewaĪ
zarówno gĊstoĞü, ciepáo wáaĞciwe, jak i przewodnictwo cieplne materiaáów
roĞlinnych zaleĪą od wilgotnoĞci.
Badania wpáywu róĪnych czynników na dyfuzyjnoĞü cieplną materiaáów
roĞlinnych przeprowadzone przez Singha (1982) wykazaáy najwiĊkszy wpáyw
wilgotnoĞci i temperatury na tĊ wielkoĞü, a znacznie mniejszy skáadu
chemicznego i budowy.
AktywnoĞü cieplna (efuzyjnoĞü cieplna), e (W·s1/2·m-2·K-1), jest wáaĞciwoĞcią
termofizyczną materiaáów istotną przy rozpatrywaniu procesów nieustalonego
przepáywu ciepáa w materiaáach. OkreĞla ona zdolnoĞü materiaáu do wymiany
ciepáa z otoczeniem i wyraĪona jest równaniem:

e

k Uc .

(4)
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Tabela 1. WartoĞci wspóáczynnika przewodnictwa cieplnego i dyfuzyjnoĞci cieplnej dla wybranych
owoców w zaleĪnoĞci od wilgotnoĞci, temperatury i gĊstoĞci
Table 1. Values of thermal conductivity and thermal diffusivity of chosen fruit in relation to
moisture content, temperature and density

Produkt,
Product

Wspóáczynnik
WilgotnoĞü
przewodnictwa
wzgl. masy
Temperatura, GĊstoĞü,
cieplnego,
mokrej,
Temperature Density
Thermal
Water
(kg·m-3) conductivity
(K)
content
coefficient
(%)
(W·m-1·K-1)

DyfuzyjnoĞü
cieplna,
Thermal
diffusivity
· 107(m2·s-1)

Autor
Doniesienia,
Author

273–323

790–
990

0,404–0,540

1,11–1,60

85–87

273–314

983–
1028

0,490–0,595

1,32–1,54

80–89

273–373

1030–
1130

0,490–0,590

1,16–1,59

Brzoskwinia,
89
Peach

273–301

930–
1081

0,500–0,581

1,39

Truskawka,
Strawberry

89–92

273–301

900–
931

0,460–0,462

1,24–1,34

WiĞnia,
Sour cherry

75–84

273–303

970–
1092

0,510–0,550

1,13–1,65

84

273–283

998

0,490

1,31

Lozano i in.
1979
Romaswamy
i Tung 1981
Gromov i
Dibirov
1979
Neverov i
Fedorov
1977
Ginzburg i
Gromov
1987
Mohsenin
1980
Ginzburg i
Gromov
1987
Mohsenin
1980

80

273–283

1068

0,510

1,31

Mohsenin
1980

Jabáko,
Apple

85–89

Gruszka,
Pear
ĝliwka,
Plum

Malina,
Raspberry
Winogrono,
Grape

WáaĞciwoĞci cieplne nasion i ziarna róĪnią siĊ w sposób istotny od
wáaĞciwoĞci cieplnych owoców i warzyw ze wzglĊdu inną zawartoĞü wody
i gĊstoĞü. RóĪne materiaáy roĞlinne charakteryzują siĊ odmienną budową
wewnĊtrzną, co ma równieĪ wpáyw na zróĪnicowanie ich wáaĞciwoĞci cieplnych.
Na przykáad tkanki jabáek są bardzo porowate i zawierają duĪe iloĞci gazów, co
ma istotny wpáyw na ich mniejszy wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego
w porównaniu z czĊĞciami uĪytkowymi niektórych warzyw. Zakresy zmian
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wáaĞciwoĞci cieplnych owoców przedstawione w tabeli 1 mają znaczenie w
modelowaniu w nich przepáywu ciepáa oraz interpretacji danych
termograficznych.
Przewodzenie ciepáa w owocu ma charakter nieustalony, tzn. pole
temperatury zmienia siĊ w czasie (WiĞniewski 1988). Równanie nieustalonego
przewodzenia ciepáa dla przypadku wystĊpowania Ĩródáa wewnĊtrznego ciepáa,
qv , oraz przy zaáoĪeniu zmiennoĞci wspóáczynnika przewodnictwa cieplnego,
k, w czasie ma postaü:

wT
wt

1 wk
D T 
U c wT
2

ª§ wT ·2 § wT · 2 § wT · 2 º q
v
,
«¨
¸ ¨
¸ ¨
¸ »
«¬© wx ¹ © wy ¹ © wz ¹ »¼ U c

(5)

gdzie: x, y i z wspóárzĊdne ukáadu kartezjaĔskiego.
W przypadku braku Ĩródeá wewnĊtrznych ciepáa oraz przy staáym wspóáczynniku przewodnictwa cieplnego równanie to redukuje siĊ do postaci zwanej
równaniem Fouriera:

wT
wt

D 2T .

(6)

W celu rozwiązania równaĔ 5 lub 6 naleĪy okreĞliü warunki jednoznacznoĞci
rozwiązania, do których w przypadku nieustalonego przepáywu ciepáa naleĪą:
charakterystyka geometryczna badanego obiektu (jego ksztaát i wymiary),
wáasnoĞci fizyczne substancji poszczególnych skáadników badanego ukáadu
tworzącego obiekt, a w szczególnoĞci ich wáaĞciwoĞci termofizyczne, warunki
brzegowe charakteryzujące sposób wymiany ciepáa na powierzchniach
zewnĊtrznych badanego obiektu i warunki początkowe. Warunki brzegowe mogą
byü okreĞlane na róĪne sposoby, w zaleĪnoĞci od specyfiki badanego ukáadu
i procesu. Warunki brzegowe Dirichleta polegają na podaniu rozkáadu
temperatury na powierzchni ciaáa w kaĪdej chwili procesu wymiany ciepáa.
Zastosowanie warunków brzegowych Neumanna wymaga podania rozkáadu
gĊstoĞci strumieni ciepáa na powierzchni ciaáa w kaĪdej chwili czasu. W sytuacji,
gdy procesowi przewodzenia ciepáa w obiekcie towarzyszy przejmowanie ciepáa
miĊdzy tym obiektem a otaczającym páynem, naleĪy uwzglĊdniü warunek
brzegowy trzeciego rodzaju, tzn. warunek Fouriera. Zgodnie z prawem Newtona
gĊstoĞü strumienia ciepáa przejmowanego przez páyn od powierzchni ciaáa staáego
jest wprost proporcjonalna do róĪnicy temperatury powierzchni ciaáa Ts i temperatury páynu Tp:

qs

h(Ts  Tp ) ,

(7)
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gdzie h jest wspóáczynnikiem przejmowania ciepáa (W·m-2·K-1). Sformuáowanie
warunku brzegowego Fouriera polega na podaniu temperatury Tp páynu
otaczającego rozpatrywany obiekt oraz wspóáczynnika przejmowania ciepáa h.
W przypadku prostych ukáadów (o nieskomplikowanej geometrii i skáadających siĊ z niewielkiej iloĞci komponentów) moĪliwe jest zwykle analityczne rozwiązanie nieustalonego przepáywu. Natomiast w przypadku ukáadów o skomplikowanej geometrii, gdy naleĪy stosowaü nieciągáe lub tylko nieróĪniczkowalne
funkcje opisujące parametry fizyczne i warunki brzegowe, stosuje siĊ do
rozwiązania problemów przepáywu nieustalonego np. metodĊ elementów
skoĔczonych (MES). Polega ona na wprowadzeniu podziaáu obiektu na czĊĞci
o skoĔczonych wymiarach i moĪliwie prostych ksztaátach (dyskrety-zacja),
umoĪliwiających uzyskanie rozwiązania w obszarze kaĪdej czĊĞci (wĊĨle siatki),
a nastĊpnie zbudowania powiązaĔ pomiĊdzy nimi. Zastosowany podziaá
gwarantuje uzyskanie wewnątrz kaĪdej czĊĞci, rozwiązania w postaci funkcji o
wystarczająco prostym ksztaácie. Taka aproksymacja inną funkcją o z góry
narzuconej postaci moĪe okazaü siĊ zadowalająca do rozwiązania problemu.
Rozwiązanie problemu metodą MES moĪe byü przeprowadzane w przestrzeni
dwuwymiarowej (2D), gdzie czĊsto dyskretyzacja sprowadza siĊ do podziaáu
obszaru na trójkąty. Rozwiązanie traktuje siĊ w tym przypadku jako obliczenie
wartoĞci w przekroju danego obiektu. Istnieje obecnie wiele pakietów
oprogramowania wyposaĪonych równieĪ w moĪliwoĞü rozwiązywania zagadnieĔ
przepáywu ciepáa metodą (MES) w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Stosuje siĊ
w tych programach dyskretyzacjĊ opartą na podziale obszaru na czworoĞciany.
Modelowanie 3D pozbawione jest ograniczeĔ techniki 2D, ale jest bardziej
wymagające pod wzglĊdem mocy obliczeniowej komputera i w niektórych
przypadkach nie jest niezbĊdne do zrozumienia istoty procesu transportu ciepáa
w oĞrodku.
2.5. Podstawy termografii aktywnej
W ostatnich latach opracowano nową nieniszczącą metodĊ badania defektów
wewnĊtrznych materiaáów, zwanej termografią aktywną (WiĊcek i Zwolenik
1998, Maldague 2001, Ibarra-Castanedo i Maldague 2004, Meola i Carlomagno
2004). W odróĪnieniu od termografii pasywnej, w której pomiar wykonuje siĊ
w warunkach naturalnego zróĪnicowania temperatury pomiĊdzy badanymi
obiektami i otaczającym je powietrzem, w termografii aktywnej konieczne jest
zastosowanie zewnĊtrznego Ĩródáa pobudzenia cieplnego (rys. 2).
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Rys. 2. Zasada termografii aktywnej
Fig. 2. Principle of active thermography

JeĪeli wewnątrz badanego obiektu wystĊpują niejednorodnoĞci wáaĞciwoĞci
cieplnych, a wiĊc zróĪnicowanie przenikania ciepáa do jego wnĊtrza, moĪliwe jest
otrzymanie na powierzchni Ğladów termalnych tych niejednorodnoĞci,
a w konsekwencji kontrastów termalnych miĊdzy strukturą nienaruszoną
materiaáu i zaburzeniem. Gáówną zaletą metody termografii aktywnej jest
moĪliwoĞü detekcji defektów znajdujących siĊ pod powierzchnią obiektu oraz
oceny gáĊbokoĞci defektów na podstawie charakterystyki impulsu pobudzającego
oraz zmian w czasie rozkáadu temperatury na badanej powierzchni.
Ze wzglĊdu na rodzaj impulsu pobudzającego oraz sposób przetwarzania
i analizy danych termograficznych wyróĪnia siĊ: termografiĊ impulsową (ang.
pulsed thermography), termografiĊ synchroniczną (ang. lock-in thermography),
wibrotermografiĊ (ang. vibrothermography), termografiĊ stopniowego podgrzewania (ang. step-heating thermography), termografiĊ impulsowo-fazową ang.
(pulse phase thermography).
Termografia impulsowa polega na krótkotrwaáym (od kilku milisekund do
kilku sekund) pobudzaniu termicznym badanego obiektu a nastĊpnie rejestracji
sekwencji obrazów odpowiedzi obiektu na pobudzenie w fazie stygniĊcia obiektu
(lub ogrzewania w przypadku zastosowania pobudzenia np. strumieniem zimnego
powietrza). Ciepáo wnika do wnĊtrza badanego obiektu drogą dyfuzyjną,
a obecnoĞü wewnĊtrznego defektu powoduje lokalną zmianĊ tempa dyfuzji ciepáa,
co odwzorowuje siĊ na powierzchni lokalną zmianą temperatury radiacyjnej
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i tworzy siĊ kontrast termalny wzglĊdem nienaruszonej struktury otaczającej
defekt (rys. 3). W sekwencji zarejestrowanych termogramów gáĊbsze defekty
odwzorowują siĊ na powierzchni póĨniej ze zmniejszonym kontrastem.

Reflektor,
Lamp

t

I

Kamera
termograficzna,
Thermographic camera

T
t

Rys. 3. Zasada termografii impulsowej: impuls prostokątny o charakterystyce natĊĪenia I(t)
oraz charakterystyka odpowiedzi termicznej obiektu T(t)
Fig. 3. Principle of pulsed thermography: a rectangular pulse with intensity characteristics I(t)
and the characteristics of thermal response of studied object T(t)

Podstawową wielkoĞcią wykorzystywaną do identyfikacji wystĊpowania
defektu na termogramach jest tzw. kontrast bezwzglĊdny 'T okreĞlany jako
róĪnica temperatur obszaru z defektem Td i obszaru bez defektu Tbd :

'T Td  Tbd .
Wspóáczynnik kontrastu termalnego C definiuje siĊ jako:
C(t)

Td (t)  Td (t 0 )
,
Tbd (t)  Tbd (t 0 )

(8)

(9)

gdzie: Td (t) i Tbd (t) to odpowiednio temperatury nad danym punktem defektu
oraz nad punktem nienaruszonej struktury w danej chwili czasu t, natomiast
Td (t 0 ) oraz Tbd (t 0 ) to analogiczne wartoĞci temperatury w chwili czasu t 0 bezpoĞrednio przed zadaniem impulsu cieplnego („obraz zimny”). Ten znormalizowany wspóáczynnik minimalizuje wpáyw otaczającego Ğrodowiska na kontrast
termalny oraz redukuje szumy produkowane przez sam skaner.
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Rys. 4. Zmiany w czasie temperatury danego punktu termogramu w termografii impulsowej
Fig. 4. Change of temperature in time for a given point of thermogram in pulsed thermography

Niekiedy korzystniejsza jest normalizacja kontrastu termalnego nie wzglĊdem
„obrazu zimnego”, lecz wzglĊdem pierwszego obrazu otrzymanego bezpoĞrednio
po wyáączeniu impulsu cieplnego. Wzór na wspóáczynnik kontrastu termalnego
nazwany ERT (Early Recorded Image) przyjmuje wtedy postaü (patrz rys. 4):
ERT(t)

Td (t)  Td max (t1 )
,
Tbd (t)  Tbd max (t1 )

(10)

gdzie: Tdmax(t1) oraz Tbdmax(t1) to odpowiednio temperatury nad danym punktem
defektu oraz nad punktem nienaruszonej struktury w danej chwili czasu t1
odpowiadającej pierwszemu zarejestrowanemu obrazowi sekwencji po
wyáączeniu impulsu cieplnego.
Inna odmiana wspóáczynnika kontrastu, zwana wspóáczynnikiem
znormalizowanym (róĪnicowym), dla dowolnego punktu o wspóárzĊdnych (x,y)
sekwencji zobrazowaĔ w danym czasie t wyraĪa siĊ równaniem:

T(x, y, t)  T(x 0 , y 0 , t)
,
(11)
T(x 0 , y 0 , t)
gdzie: x0 i y0 to wspóárzĊdne punktu odniesienia wybranego w wybranym
obszarze defektu.
Cn (x, y, t)
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W metodzie termografii synchronicznej (lock-in) badany obiekt poddawany
jest pobudzeniu harmonicznemu strumieniem ciepáa. Rejestruje siĊ zarówno
charakterystykĊ pobudzenia (czĊstotliwoĞü i amplitudĊ), jak i charakterystykĊ
odpowiedzi cieplnej (zmiany w czasie rozkáadu temperatury badanej
powierzchni). Na podstawie porównania charakterystyki pobudzenia i odpowiedzi
cieplnej obiektu dokonywana jest rekonstrukcja obrazów poprzez wyznaczenie
amplitudogramów i fazogramów, czyli obrazów amplitudy i przesuniĊcia
fazowego wzglĊdem sygnaáu pobudzającego dla znanej wartoĞci czĊstotliwoĞci.
Na rysunku 5 przedstawiono schemat wyznaczania amplitudy i fazy odpowiedzi
cieplnej obiektu na podstawie znajomoĞci harmonicznych przebiegów sygnaáu
pobudzającego i odpowiedzi cieplnej.
l

t
T

T1
T2

T3

T4
t

Rys. 5. Zasada rekonstrukcji parametrycznej amplitudogramu i fazogramu
Fig.5. Principle of parametric reconstruction of ampligram and phasegram

JeĪeli znamy 4 punkty odpowiedzi cieplnej obiektu dla jednego cyklu
modulacji (w czasie odpowiadającym jednemu okresowi fali pobudzającej), to na
podstawie analizy szeregu Fouriera otrzymujemy nastĊpujące wzory na amplitudĊ
A i fazĊ I odpowiedzi cieplnej:
A

(T1  T3 ) 2  (T2  T4 ) 2

(12)

§ T  T3 ·
(13)
I arctan ¨ 1
¸.
© T2  T4 ¹
Podstawową zaletą pobudzenia harmonicznego obiektu jest to, Īe wymagana
jest niewielka jego moc, gdyĪ caáa energia pobudzenia koncentruje siĊ na jednej
czĊstotliwoĞci. Oprócz tego analiza fazowa termogramów jest mniej wraĪliwa na
wszelkiego rodzaju refleksy pochodzące od przedmiotów otaczających badany
obiekt, zmiany wspóáczynnika emisyjnoĞci powierzchni w czasie rejestracji oraz
niejednorodne oĞwietlenie obiektu promieniowaniem pobudzającym. Stwierdzono
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równieĪ wiĊkszy zakres gáĊbokoĞci, na jakiej moĪna badaü defekty techniką lockin w stosunku do techniki pojedynczego impulsu. Zakres ten w przypadku analizy
amplitudowej jest w przybliĪeniu okreĞlony poprzez dáugoĞü dyfuzji cieplnej P
okreĞlonej równaniem:
P

2k
,
ZUc

(14)

gdzie: k – wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego, U – gĊstoĞü oĞrodka,
c – ciepáo wáaĞciwe (przy staáym ciĞnieniu), Z – jest czĊstoĞcią modulacji (Hz).
Dla analizy fazowej gáĊbokoĞü penetracji jest nawet wiĊksza i wynosi od 1,5 P do
2 P. Z tego powodu analiza fazowa wydaje siĊ byü bardziej atrakcyjna dla
technologii nieniszczących badania defektów wewnĊtrznych. Analogicznie jak
absolutny kontrast termalny w termografii impulsowej, w termografii lock-in
definiuje siĊ absolutny kontrast fazowy okreĞlony wzorem:
'I Id  Ibd ,

(15)

gdzie: Id – jest fazą dla piksela z defektem, Ibd – fazą dla piksela bez defektu.
Inną metodą termografii aktywnej jest metoda stopniowego ogrzewania
(step-heating thermography). Wykorzystuje siĊ w niej krótkie impulsy laserowe
(punktowe lub liniowe) ogrzewające próbkĊ badanego materiaáu i rejestruje siĊ
charakterystykĊ wzrostu temperatury w czasie. Metoda ta jest przydatna do
wyznaczania przewodnoĞci cieplnej materiaáów (gáównie ciaá staáych),
PrzewodnoĞü cieplną oblicza siĊ na podstawie pomiaru szybkoĞci zmian
temperatury pod wpáywem ogrzewania obiektu. Metoda ta staáa siĊ równieĪ
przydatna do okreĞlania gruboĞci izolacji cieplnej urządzeĔ grzewczych
(Maldague 2001).
W metodzie wibrotermografii (vibrothermography) pobudzenie cieplne
materiaáu z defektem otrzymuje siĊ poprzez wytworzenie w nim drgaĔ
mechanicznych o kilku zadanych czĊstotliwoĞciach. Urządzeniem termograficznym obserwuje siĊ ciepáo uwolnione na skutek drgaĔ z pĊkniĊü lub
delaminacji materiaáu. Do pobudzenia cieplnego wykorzystuje siĊ fale ultradĨwiĊkowe w zakresie czĊstotliwoĞci 10–20 kHz. Zaletą wibrotermografii jest
moĪliwoĞü obserwacji defektów wewnĊtrznych o niewielkich rozmiarach
i usytuowanych na niegáadkich powierzchniach. Jednak zastosowanie tej metody
w badaniu materiaáów biologicznych wydaje siĊ wątpliwe ze wzglĊdu na
szkodliwy wpáyw fali ultradĨwiĊkowej na komórki organizmów Īywych.
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2.6. Termografia impulsowo-fazowa PPT (Pulsed Phase Thermography)

MetodĊ termografii impulsowo-fazowej (pulsed phase thermography) moĪna
zakwalifikowaü jako poáączenie metody termografii impulsowej oraz metod
analizy termografii lock-in. W metodzie tej sposób wymuszenia pobudzenia
cieplnego oraz akwizycja danych są takie same jak w metodzie termografii
impulsowej. Natomiast analizĊ odpowiedzi cieplnej badanego obiektu dokonuje
siĊ wykorzystując transformacjĊ Fouriera.
W termografii impulsowej stosuje siĊ zwykle impuls prostokątny a odpowiedĨ
termalna badanego obiektu na pobudzenie cieplne ma charakterystyczny przebieg
przedstawiony na rysunku 4. Zgodnie z zasadą superpozycji, dowolną falĊ moĪna
aproksymowaü poprzez sumĊ czysto harmonicznych (sinusoidalnych) fal
o róĪnych czĊstoĞciach. Dla badanego impulsu prostokątnego S, rozchodzącego
siĊ wzdáuĪ osi x zasadĊ tĊ moĪna przedstawiü w postaci:
Sn (x)

1 2 n
cos(2k  1)Zx
,
 ¦ (1)(k 1)
2 Sk 1
(2k  1)

(16)

gdzie: n jest liczbą fal uwzglĊdnionych w aproksymacji (im liczba ta jest wiĊksza
tym aproksymacja dokáadniejsza). RównieĪ sygnaá odpowiedzi termicznej
obiektu moĪna przedstawiü jako záoĪenie pewnej liczby fal, z których kaĪda
posiada róĪne czĊstoĞci, amplitudy i opóĨnienie fazowe. Stosuje siĊ w tym celu
algorytm transformacji Fouriera. Ciągáa transformacja Fouriera przedstawia caákĊ
nieskoĔczoną funkcji wykáadniczych w postaci:

³ f (t)  e

f

F(t)

f

(  j2 Sft )

dt ,

(17)

gdzie: j2=-1. W praktyce sygnaáów próbkowanych (dyskretnych) stosuje siĊ
szybszą i bardziej efektywną transformacjĊ dyskretną Fouriera. W przypadku gdy
mamy skoĔczony ciąg próbek sygnaáu (T0, T1, T2, ..., TN-1) moĪna go
przeksztaáciü w ciąg harmoniczny (F0, F1, F2, ..., FN-1) przy pomocy wzoru:

¦ Tk  e
N 1

Fn

(

 j2 Snk
)
N

Re n  Im n ,

(18)

k 0

gdzie: Re, Im – czĊĞü rzeczywista i urojona transformaty, j – jednostka urojona, n
numer skáadowej harmonicznej (n=0, 1,..N), k numer próbki sygnaáu, Tk -wartoĞü
próbki sygnaáu. W termografii impulsowo-fazowej wykorzystuje siĊ najczĊĞciej
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do liczenia dyskretnej transformaty Fouriera, tzw. algorytmy szybkiej
transformaty Fouriera, np. algorytm Cooleya-Tukeya. Algorytmy te bazują na
metodzie „dziel i rządĨ” dzieląc rekurencyjnie transformatĊ na mniejsze
transformaty. Z algorytmów szybkiej transformaty Fouriera korzysta wiele
komercyjnych programów obliczeniowych.
Rzeczywista i urojona czĊĞü transformaty Fouriera są wykorzystane do
obliczenia amplitudy i fazy:
An

Re 2n  Im 2n ,

(19)

§ Im ·
(20)
tan 1 ¨ n ¸ .
© Re n ¹
W sekwencji N termogramów badanej powierzchni znajduje siĊ N/2
uĪytecznych skáadowych czĊstotliwoĞciowych. Pozostaáa poáowa
zawiera
informacje szumowe. Dlatego ujemne dane czĊstotliwoĞciowe moĪna bezpiecznie
odrzuciü.
Analiza amplitudowa i fazowa termogramów pozwala na wydobycie waĪnych
informacji na temat procesu wnikania ciepáa do wnĊtrz badanych obiektów,
gáĊbokoĞci i rozmiarów defektów podpowierzchniowych, oraz wáaĞciwoĞci
cieplnych obiektu. Jednak aby ta analiza mogáa byü przeprowadzona w sposób
prawidáowy naleĪy dysponowaü sekwencją o dobrej jakoĞci z odpowiednio
dobraną czĊstoĞcią próbkowania. Szczególnie istotne jest równomierne
oĞwietlenie badanej powierzchni impulsem pobudzającym oraz odpowiedni dobór
czĊstoĞci próbkowania i dáugoĞci sekwencji. Dla materiaáów o wysokim
wspóáczynniku przewodnictwa czĊstotliwoĞü rejestracji poszczególnych obrazów
w sekwencji powinna byü duĪa (nawet do 100 Hz). Dobór czasu rejestracji ma
równieĪ istotny wpáyw na charakterystykĊ fazową termogramów. Najlepszym
sposobem na unikniĊcie straty waĪnej informacji fazowej z termogramów jest
stosowanie tak dáugiego czasu rejestracji odpowiedzi termalnej obiektu na impuls
aby temperatura ciaáa mogáa wróciü do zbliĪonej jak przed zadaniem impulsu.
Problem doboru odpowiednich parametrów rejestracji wiąĪe siĊ bezpoĞrednio
z mocą obliczeniową komputera i parametrami technicznymi urządzenia termograficznego. Innym waĪnym zagadnieniem przy projektowaniu doĞwiadczenia
z wykorzystaniem termografii aktywnej jest dobór odpowiedniej mocy impulsu
i czasu jego trwania. Te parametry zaleĪą gáównie od wáaĞciwoĞci termofizycznych i strukturalnych badanego obiektu. Moc sygnaáu pobudzającego musi
byü wystarczająca do zapewnienia wnikania ciepáa na odpowiednią gáĊbokoĞü
z odpowiednią szybkoĞcią.
In
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3. CEL PRACY

JakoĞü owoców i nasion jest waĪnym aspektem badaĔ agrofizycznych. Jak
wynika z licznych doniesieĔ literaturowych i bezpoĞrednich kontaktów
z producentami páodów rolnych, istnieje potrzeba poszukiwania alternatywnych
metod wyznaczania fizycznych parametrów okreĞlających ich jakoĞü.
Celem badaĔ byáo opracowanie procedury fizycznej oceny jakoĞci
owoców i nasion na podstawie analizy ich temperatury radiacyjnej.
RealizacjĊ celu oparto na nastĊpujących zaáoĪeniach i hipotezach:
 defekty wewnĊtrzne i zaburzenia fizjologiczne owoców powodują
powstawanie lokalnych niejednorodnoĞci wáaĞciwoĞci cieplnych tkanki,
które uwidocznią siĊ na obrazie termalnym ich powierzchni w wyniku
zewnĊtrznego pobudzenia cieplnego;
 zastosowanie metody termografii aktywnej pozwoli na identyfikacjĊ
kontrastu termalnego miĊdzy tkanką obitą i nieobitą w jabákach róĪnych
odmian we wczesnej fazie po obiciu, tzn. do kilku godzin po obiciu;
 badania modelowe rozchodzenia siĊ ciepáa w owocach z obiciami umoĪliwią dobór optymalnych parametrów impulsu cieplnego (moc i czas
ogrzewania) oraz rejestracji sekwencji (czĊstotliwoĞü rejestracji
i liczba obrazów w sekwencji);
 procesy natury fizjologicznej i biochemicznej zachodzące we wczesnych
stadiach kieákowania nasion wywoáują zmiany ich stanu energetycznego
oraz modyfikują rozkáad temperatury ich powierzchni; stanowiü to bĊdzie
podstawĊ selekcji materiaáu nasiennego.
Badania przeprowadzono w nastĊpujących etapach:
1. Opracowanie uproszczonego modelu przepáywu ciepáa wewnątrz jabáka
z wystĊpującym w nim zaburzeniem wáaĞciwoĞci cieplnych tkanki oraz
eksperymentalna jego weryfikacja na podstawie badaĔ termograficznych.
2. Dobór optymalnych dla wykrycia defektów wewnĊtrznych tkanki
parametrów pobudzenia (moc impulsu pobudzającego oraz czas pobudzenia) oraz
parametrów rejestracji termograficznej.
3. Opracowanie algorytmu identyfikacji zaburzenia na obrazie termograficznym, dziĊki zaawansowanym procedurom przetwarzania obrazów.
4. OkreĞlenie związku miĊdzy fizycznymi wáaĞciwoĞciami tkanki jabáek,
takimi jak: gĊstoĞü i jĊdrnoĞü miąĪszu, zawartoĞü ekstraktu, potencjaá wody
w tkankach, dyfuzyjnoĞü cieplna, a odpowiedzią radiometryczną na wymuszenie
termiczne.
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5. Opracowanie metodyki pomiaru temperatury radiacyjnej wybranych nasion
oraz sprawdzenie przydatnoĞci termografii do badania zdolnoĞci kieákowania
nasion we wczesnym okresie procesu pĊcznienia.
PodjĊte w tej pracy zagadnienia opracowania systemu termografii aktywnej
i procedur identyfikacji i klasyfikacji defektów wewnĊtrznych i zaburzeĔ
fizjologicznych tkanki owoców i nasion oraz próba matematycznego opisu
procesu transportu ciepáa w tych materiaáach mogą mieü duĪe znaczenie
praktyczne i stanowiü bĊdą podstawĊ prac wdroĪeniowych.

4. WYNIKI BADAē

4.1. Wykrywanie ĞwieĪych obiü jabáek metodą termografii dynamicznej
4.1.1. Wprowadzenie

W procesie sortowania jabáek istotnym problemem jest opracowanie
skutecznej metody wykrywania ĞwieĪo powstaáych obiü. Pomimo iĪ obicia
stanowią przyczynĊ odrzucenia najwiĊkszej liczby owoców na liniach
sortowniczych, do ich wykrycia stosowane są nadal metody sortowania rĊcznego
(Leemans i in. 2002, Xing i Baerdemaeker 2007). Obicie definiuje siĊ jako
uszkodzenie tkanki owocu na skutek siá zewnĊtrznych, powodujących fizyczne
zmiany tekstury oraz/lub chemiczne zmiany koloru, zapachu, i tekstury
(Mohsenin 1986). WystĊpują dwa podstawowe skutki obiü jabáek, tzn.
brązowienie oraz miĊkniĊcie tkanki (Opara 2007, Zeebroeck i in. 2007). Istniejące
obecnie systemy sortownicze nie potrafią skutecznie oddzieliü owoców z
obiciami powstaáymi na krótki czas przed ich inspekcją. Jest to spowodowane
faktem, Īe wiĊkszoĞü tych systemów wykorzystuje zakres Ğwiatáa widzialnego i
bliskiej podczerwieni (do 3 µm), a wiĊc koncentrują siĊ na wykrywaniu
brązowienia, które w przypadku ĞwieĪo obitych owoców moĪe nie wystĊpowaü
lub wystĊpowaü w sposób niewyraĨny (Pen i in. 1985, Samim i Banks 1993, Xing
i in. 2006). Nawet wysoce rozbudowane wizyjne systemy sortowania, przeprowadzające peánospektralną analizĊ koloru i korzystające z zaawansowanych
procedur przetwarzania i analizy obrazów, z sieciami neuronowymi wáącznie, nie
są w stanie uporaü siĊ z tym problemem (Lu i in. 1999, Peng i Lu 2005, 2006).
WiĊkszoĞü z opracowanych do tej pory metod detekcji obiü jabáek wykazuje
niedostatki w przypadku ciemnego koloru skórki owoców lub niewielkich
powierzchni obiü. Stwierdzono, co prawda, ogromne potencjalne moĪliwoĞci,
jakie dają metody rentgenograficzna i rezonansu magnetycznego do wykrywania
obiü jabáek (Chen i in. 1989, Zion i in. 1993, Thomas i in. 1995, Schatzki i in.
1997), jednak ze wzglĊdu na koszt i trudnoĞci metodyczne metody te nie zostaáy
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poza rozwiązaniami prototypowymi wáączone do istniejących systemów
sortowniczych. RównieĪ zastosowanie metody spektroskopii w bliskiej podczerwieni NIR (700-2200 nm), pomimo wielu zalet do detekcji obiü, wykazaáa
niską skutecznoĞü identyfikacji obiü w przypadku jabáek wielokolorowych, np.
‘Jonagold’ lub ‘Braeburn’ i ĞwieĪych obiü (Upchurch i in. 1994, Wen i Tao 2000,
Kleynen i in. 2003, Xing i in. 2005, Xing i Baerdemaeker 2007).
Ze wzglĊdu na niedostatki istniejących obecnie metod wykrywania ĞwieĪych
obiü jabáek obserwuje siĊ rosnące zainteresowanie alternatywnymi teledetekcyjnymi metodami sortowniczymi. WstĊpne badania z wykorzystaniem
termografii do wykrywania obiü jabáek wydają siĊ wskazywaü, Īe metoda ta moĪe
wnieĞü zupeánie nowe moĪliwoĞci, pod warunkiem gruntownego zbadania
procesu przewodzenia ciepáa w owocu i mechanizmu powstawania kontrastu
termicznego miĊdzy czĊĞcią obitą i nieobitą jabáka.
Wedáug Varitha i in. (2003) temperatura powierzchni jabáka obitego wykazuje
inną temperaturĊ niĪ czĊĞci bez obicia, co autorzy wiąĪą z hipotezą, iĪ tkanki po
obiciu zmieniają swoje wáaĞciwoĞci cieplne (dyfuzyjnoĞü cieplna) na skutek utraty
w nich wilgoci i powstawania korkowatej tkanki o mniejszej gĊstoĞci. Autorzy ci
dokonali obserwacji temperatury jabáek po silnym obiciu (upuszczenie jabáka z wysokoĞci 0,46 m) i przechowywaniu ich w temperaturze 26°C przy wilgotnoĞci 50%.
Baranowski i in. (2005) zastosowali termografiĊ pasywną do detekcji obiü
w trzech odmianach jabáek: ‘Jonagold’, ‘Ligol’ i ‘Gloster’. Przebiegi zmian
temperatury powierzchni owocu z obiciem w czasie wykazaáy dla badanych
trzech odmian wystĊpowanie róĪnic temperatury miĊdzy czĊĞcią obitą i nieobitą
w zakresie od 0,5°C do 1,5°C. Stwierdzono, Īe skuteczne wykrycie obiü metodą
termografii pasywnej moĪe nastąpiü po okoáo 48 godz. od momentu uszkodzenia.
NajwyĪsze róĪnice temperatury stwierdzono dla odmiany ‘Jonagold’, a najniĪsze
dla odmiany ‘Gloster’, co wynikaáo z róĪnej jĊdrnoĞci tkanek tych odmian.
4.1.2. Materiaá i metody

W badaniach wykorzystano nastĊpujące odmiany jabáek: ‘Champion’,
‘Gloster’ i ‘Jonagold’. Materiaá przywieziony z sadu bezpoĞrednio po zbiorze
w roku 2006 przebywaá przez 15 godz. w staáej temperaturze 21°C aĪ do
momentu wykonania pomiarów termograficznych.
W badaniach zastosowano zaprojektowany i wykonany w Instytucie
Agrofizyki PAN w Lublinie system termografii aktywnej skáadający siĊ z kamery
VIGOcam v50, dwóch lamp halogenowych, kaĪda o mocy 500 W,
umieszczonych na specjalnym statywie, systemu sterującego z komputera czas
impulsu i parametry rejestracji oraz specjalnie skonstruowanego do tego celu
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termometru PT-1000 o Ğrednicy 3 mm i dáugoĞci 12 cm poáączonego poprzez
miernik Keithley 2100 z komputerem (rys. 6). Termometr ten wykorzystano do
badania wnikania impulsu cieplnego do wnĊtrza owocu.
Komputerowe przetworzenie
obrazu,
Computer image processing
Kamera
termowizyjna,
Thermographic
camera

Miernik
temperatury,
Temperature
meter

Sterownik,
Controller

Rys. 6. Schemat systemu pomiarowego termografii impulsowej
Fig. 6. Scheme of measuring system based on pulsed thermography

Obicia jabáek uzyskiwano dwoma sposobami, tzn. albo przez opuszczanie ich
z wysokoĞci 0,25 m na gáadką, ceramiczną powierzchniĊ, albo przez przykáadanie
do fragmentu powierzchni jabáka plastikowego krąĪka o Ğrednicy 1 cm, na który
opuszczano z róĪnej wysokoĞci odwaĪnik o masie 0,02 kg. Pierwszy sposób
wykorzystano w badaniach modelowych rozchodzenia siĊ ciepáa w owocu,
natomiast drugi w badaniach identyfikacji obiü o róĪnych gáĊbokoĞciach metodą
termografii impulsowo-fazowej.
Wykorzystana w pomiarach kamera VIGOcam v50 pracuje w zakresie 8–13
µm. Kamera ta zostaáa wykonana w oparciu o detektor mikrobolometryczny
o wymiarze 384 × 288 pikseli. CzĊstotliwoĞü obrazu termicznego wynosi 60 Hz.
RozdzielczoĞü termiczna NED w temperaturze 30°C wynosi 60 mK. Sekwencje
obrazów termalnych oraz obrazy wideo wraz z notatkami gáosowymi moĪna
zapisywaü bezpoĞrednio w kamerze na karcie SD (1 Gb) lub w pamiĊci
komputera. Kamera komunikuje siĊ z komputerem poprzez port Ethernet.
WskaĨnik laserowy kamery uáatwia lokalizacjĊ badanych obiektów. System
wykorzystuje oprogramowanie THERM v50 do rejestracji i analizy danych z
kamery. Oprogramowanie to oprócz licznych funkcji przetwarzania danych
termograficznych pozwala eksportowaü pojedyncze obrazy i sekwencje
w formacie tekstowym do innych programów (w tym przypadku ImageJ.
i IR_View v1.7).
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Pomiary temperatury radiacyjnej owoców prowadzono w ustalonych
i kontrolowanych warunkach zewnĊtrznych. Laboratorium byáo termostatowane,
a w trakcie rejestracji termograficznych kontrolowano temperaturĊ powietrza,
wilgotnoĞü oraz ciĞnienie atmosferyczne. Wszystkie serie pomiarowe
przeprowadzono w temperaturze powietrza 21°C, przy wilgotnoĞci wzglĊdnej
60%, w Ğwietle dziennym.
W przeprowadzonych badaniach odlegáoĞü miĊdzy kamerą a badaną
powierzchnią owocu wynosiáa 0,5 m. Lampy halogenowe umieszczone byáy
w odlegáoĞci 0,3 m od powierzchni jabáka, a odlegáoĞü miĊdzy ich Ğrodkami
wynosiáa 0,38 m. Sekwencje termogramów wykonywano z czĊstotliwoĞcią 15
obrazów na sekundĊ i trwaáy one do kilku minut. WstĊpną analizĊ termogramów
wykonywano programem THERM v50. Do analizy procesu ocháadzania siĊ
obiektu, z zarejestrowanych sekwencji termogramów wybierano jeden obraz
wykonany bezpoĞrednio przed wáączeniem lamp (cold image) oraz wszystkie
obrazy uzyskane po wyáączeniu lamp, tworząc zbiory tekstowe z sekwencją tych
obrazów. Oddzielnie utworzono zbiory zawierające obrazy z sekwencji w trakcie
ogrzewania obiektu lampami. NastĊpnie dokonano analizy zmian rozkáadu
temperatury na powierzchni owoców w czasie, wykorzystując oprogramowanie
ImageJ oraz IR_View v 1.7. Analizy wymagające wykorzystania Ğrodowiska
MATLAB wykonano we wspóápracy z dr Clemente Iberra-Castanedo z
Uniwersytetu w Laval (Computer Vision and System Laboratory) w Kanadzie
oraz podczas stypendium Szkockiego Towarzystwa Królewskiego w Scottish
Crop Research Institute w Dundee, Szkocja.
W celu analizy zmian temperatury wewnątrz owoców z obiciem i bez obicia
po zadaniu impulsu cieplnego, wykonano termometrem PT1000, dla kilkunastu
owoców z trzech badanych odmian, pomiary temperatury na gáĊbokoĞciach 2 mm,
10 mm, 20 mm i 40 mm, od powierzchni skórki w kierunku radialnym.
Rejestracji temperatury miernikiem Keithley 2100 dokonywano co 0,2 s, rozpoczynając pomiar na 10 s przed wáączeniem impulsu o czasie trwania 3 s.
JednoczeĞnie kamerą termowizyjną rejestrowano zmianĊ temperatury na powierzchni badanych owoców. Termometr wbijany byá w miąĪsz jabáka po
przeciwnej stronie niĪ analizowana kamerą powierzchnia. Aby maksymalnie
zmniejszyü zaburzenie fali cieplnej dochodzącej od powierzchni do czujnika,
zdecydowano siĊ pomiar przeprowadzaü oddzielnie dla kaĪdej gáĊbokoĞci,
zaczynając od Ğrodka jabáka (poziom 40 mm). AnalizĊ danych wykonywano
oprogramowaniem Excel 2000.
Przed kaĪdym pomiarem termograficznym dla wyznaczenia gĊstoĞci owocu
wykonywano pomiar jego masy wagą Metler oraz objĊtoĞci poprzez pomiar
objĊtoĞci wypartej przezeĔ cieczy. Ponadto mierzono jĊdrnoĞü penetrometrem FT
327 firmy Facchini, przy uĪyciu koĔcówki o Ğrednicy 11,3 mm. Na kaĪdym
jabáku wykonano trzy pomiary (przy szypuáce, w czĊĞci Ğrodkowej owocu i przy
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kielichu). ZawartoĞü ekstraktu oznaczano przy uĪyciu refraktometru Abbego
firmy Zeiss w temperaturze 20°C. KaĪde jabáko poddane byáo 2 oznaczeniom –
po jednym z przeciwlegáych stron. ZawartoĞci ekstraktu podano w %.
Po wykonaniu wszystkich pomiarów krojono jabáka, aby okreĞliü wielkoĞci
i gáĊbokoĞci obiü.
4.1.3. Analiza przepáywu ciepáa w owocach z defektami wewnĊtrznymi

Równanie nieustalonego przewodzenia ciepáa w oĞrodku staáym moĪna
przedstawiü jako równanie róĪniczkowe paraboliczne postaci:
wT
   (k T ) qv  hk (Tp  T ) ,
(21)
wt
gdzie: U – gĊstoĞü oĞrodka, c – ciepáo wáaĞciwe, k – wspóáczynnik przewodnictwa
cieplnego, qv – Ĩródáo wewnĊtrzne ciepáa, hk – wspóáczynnik konwekcyjnego
przenoszenia ciepáa, Tp – temperatura páynu otaczającego oĞrodek.
W celu modelowania przewodzenia ciepáa w owocu z defektem wewnĊtrznym
zaáoĪono, Īe w chwili początkowej, temperatura caáego wnĊtrza owocu wynosi
T = T0 dla t = t0. ZaáoĪono równieĪ, Īe wewnątrz owocu nie ma Īadnego Ĩródáa
wewnĊtrznego ciepáa, tzn. qv = 0.
Aby przeanalizowaü róĪne scenariusze przewodzenia ciepáa wewnątrz jabáka
z defektem w postaci obicia wykorzystano metodĊ elementów skoĔczonych
(MES). Posáugując siĊ narzĊdziem PDE Tool programu MATLAB stworzono
modele jabáka w postaci elipsy o dáugoĞci dáuĪszej póáosi 5,2 cm i krótszej póáosi
4 cm. Wprowadzając wspóáĞrodkowo drugą elipsĊ o póáosiach krótszych o 0,5 cm,
moĪliwe byáo wyselekcjonowanie obszaru miąĪszu i obszaru skórki (rys. 7).
Model jabáka z obiciem zawieraá bezpoĞrednio przy powierzchni skórki dodatkową elipsĊ o dáuĪszej póáosi w kierunku pionowym reprezentującą obszar obicia.
NastĊpnie w celu przeprowadzenia obliczeĔ metodą MES stworzono siatki
trójkątne obu modeli bez obicia i z obiciem, liczące odpowiednio 3152 oraz 6616
wĊzáów oraz 6060 i 12 796 trójkątów. W badaniach modelowych rozchodzenia
siĊ ciepáa w owocu przyjĊto z literatury zakresy moĪliwych zmian gĊstoĞci, ciepáa
wáaĞciwego, wspóáczynnika przewodnictwa cieplnego, i dyfuzyjnoĞci cieplnej
miąĪszu i skórki (patrz tabela 1 oraz Mohsenin 1978 i 1986, Opara i in. 1997,
Mavroudis i in. 2004). Zdecydowano siĊ przeprowadziü modelowanie dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczyá trzysekundowego ogrzewania owocu. W etapie
tym powierzchniĊ zewnĊtrzną skórki podzielono na dwie równe póáelipsy:
nieogrzewaną, w której obowiązywaá warunek brzegowy Dirichleta
z temperaturą 294,15 K oraz powierzchnią poddaną grzaniu, gdzie obowiązywaá
warunek brzegowy Neumanna z zadanym strumieniem energii 1000 W·m2
(impuls z lamp) i wspóáczynnikiem przenoszenia ciepáa 0,5. W drugim etapie dla
Uc
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caáej powierzchni zewnĊtrznej zadano warunek brzegowy Dirichleta z temperaturą 294,15 K, uwzglĊdniając konwekcjĊ wymuszoną z powierzchni skórki
(przyjĊto wspóáczynnik wymiany ciepáa z otoczeniem równy 10 W·m2·°C-1).
Obliczenia dla kaĪdego wĊzáa siatek wykonywano z krokiem czasowym 0,2 s.

skórka,
skin

miąĪsz,
flesh

skórka,
skin

obicie,
bruise

miąĪsz,
flesh

Rys. 7. Siatki modeli jabáka bez obicia i z obiciem
Fig. 7. Mesh of an apple without bruise and with bruise

W symulacjach przyjĊto (Varith 2001), Īe czĊĞü obita jabáka przyjmuje
wartoĞci wspóáczynnika przewodnictwa o 20% wyĪsze, gĊstoĞci o 5% wyĪsze,
a ciepáo wáaĞciwe ma tą samą wartoĞü, co w czĊĞci nieobitej. W tym przypadku
wspóáczynnik dyfuzyjnoĞci jest o okoáo 14,3% wyĪszy w czĊĞci obitej niĪ
w nieobitej. PrzyjĊto gĊstoĞü skórki o 21% wyĪszą niĪ gĊstoĞü miąĪszu (Opara
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i in. 1997, Mavroudis i in. 2004) i pojemnoĞü cieplną skórki o 15% wyĪszą niĪ
miąĪszu (Mohsenin 1980). Na rysunku 8 przedstawiono rozkáad temperatury
wewnątrz jabáka o gĊstoĞci 890 kg·m-3 po trzech sekundach ogrzewania.
Z rysunku tego wynika, Īe wyĪsza wartoĞü wspóáczynnika przewodnictwa
cieplnego i wyĪsza dyfuzyjnoĞü cieplna czĊĞci obitej pozwala gáĊbiej wnikaü
ciepáu do Ğrodka owocu, ogrzewając przypowierzchniową warstwĊ jabáka
z defektem szybciej niĪ w przypadku owocu z tkanką nienaruszoną.

Rys. 8. Rozkáad temperatury wewnątrz owocu bez obicia (góra) i z obiciem (dóá) po 3 s ogrzewania
Fig. 8. Temperature distribution inside an apple with sound tissue (up) and bruised (down) after 3 s
heating

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki zmian temperatury na róĪnych
gáĊbokoĞciach pod powierzchnią jabáka z nienaruszoną tkanką oraz owocu
z wystĊpującym w nim obiciem, ogrzanego impulsem cieplnym o mocy 1000 W
w ciągu 3 s, otrzymane z modelu. Z rysunku tego wynika, Īe ciepáo wnika do
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o

Temperatura

Temperature ( C)

wnĊtrza owocu z obiciem szybciej oraz wystĊpuje gwaátowniejszy spadek tej
temperatury po wyáączeniu impulsu.
WaĪną informacją wynikającą z tego rysunku, uáatwiającą przeprowadzenie
doĞwiadczenia z termografią aktywną jest to, Īe maksymalny wzrost temperatury
wystĊpujący na gáĊbokoĞci 2 mm pod powierzchnią skórki nie przekracza 1°C,
natomiast dla gáĊbokoĞci 1 cm pod powierzchnią skórki wynosi niecaáe 0,5°C.
ĝwiadczy to o tym, Īe takie warunki eksperymentu nie powinny wpáywaü
niekorzystnie na jakoĞü owocu. Rysunek 9 B pokazuje, Īe temperatura w jabáku
nieobitym wzrasta wolniej na poszczególnych gáĊbokoĞciach i jej maksymalne
wartoĞci są niĪsze niĪ w jabáku z obiciem. Dla gáĊbokoĞci 2 mm pod
powierzchnią skórki maksymalny wzrost temperatury w jabáku obitym jest o
okoáo 0,2°C wyĪszy niĪ w nieobitym.
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Rys. 9. Przebiegi zmian temperatury wewnątrz owocu na skutek ogrzewania impulsem cieplnym na
róĪnych gáĊbokoĞciach uzyskane z modelu dla jabáka z obiciem (A) oraz bez obicia (B)
Fig. 9. Courses of temperature change in fruit at various depths as result of pulse heating obtained
from the model for apple with bruise (A) and sound tissue (B)
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Rys. 10. Zmierzone zmiany temperatury na róĪnych gáĊbokoĞciach w owocach bez obiü trzech
odmian: A – ‘Jonagold’, B – ‘Gloster’ i C – ‘Champion’ jako wynik pobudzenia cieplnego
Fig. 10. Measured changes of temperature at various depths inside fruits without bruise of three
varieties: A – ‘Jonagold’, B – ‘Gloster’ i C – ‘Champion’ as a result of pulse heating

Ze wzglĊdu na szybszy spadek temperatury w miejscu z obiciem po
wyáączeniu impulsu cieplnego moĪe nastąpiü sytuacja, w której temperatura
powierzchni nad czĊĞcią obitą bĊdzie niĪsza niĪ nad czĊĞcią bez obicia. Dlatego
oczekiwaü moĪna na obrazie termograficznym kontrastu termalnego z niĪszą
temperaturą czĊĞci nad powierzchnią obitą. Istotną informacją z rysunku 9 jest
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równieĪ tempo rozchodzenia siĊ ciepáa w owocu. W ciągu okoáo dziesiĊciu
sekund od zadania impulsu cieplnego temperatura wewnątrz owocu wraca do
wartoĞci sprzed ogrzania.
Wyniki uzyskane z modelu zdecydowano siĊ porównaü z danymi
doĞwiadczalnymi. Na rysunku 10 przedstawiono wyniki pomiaru temperatury na
róĪnych gáĊbokoĞciach w jabákach z niezmienioną obiciem tkanką trzech odmian:
‘Jonagold’, ‘Gloster’ i ‘Champion’ przed, w trakcie i po zadaniu impulsu
cieplnego lampami o áącznej mocy 1000 W w czasie 3 s. Temperatura otoczenia
i temperatura jabáka przed ogrzaniem wynosiáa w tym eksperymencie 21°C.
Otrzymane dane pomiarowe potwierdzają, Īe ciepáo w jabáku z obiciem
rozchodzi siĊ szybciej niĪ w jabáku z nienaruszoną tkanką. W przypadku owoców
bez obicia maksymalny wzrost temperatury w trakcie 3-sekundowego ogrzewania
lampami o mocy 1000 W zarejestrowano dla odmiany ‘Champion’ i wynosiá on
0,7°C na gáĊbokoĞci 2 mm. Dla pozostaáych dwóch odmian wynosiá on zaledwie
o 0,1°C mniej. Na gáĊbokoĞciach od 1 cm do 4 cm wzrost temperatury nie
przekroczyá dla owoców bez obicia 0,25°C. WiĊkszy wzrost temperatury
wewnątrz miąĪszu w czasie ogrzewania zarejestrowano u owoców z obiciem.
NajwiĊkszy wzrost stwierdzono u odmiany ‘Gloster’ i wynosiá on okoáo 0,9°C,
a najmniejszy u odmiany ‘Jonagold’ – 0,7°C.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ nad jabákami tych trzech odmian nie
znaleziono statystycznie istotnych korelacji miĊdzy tempem wzrostu temperatury
a gĊstoĞcią i zawartoĞcią ekstraktu. Wynikaáo to prawdopodobnie z faktu, Īe
gĊstoĞü wszystkich przebadanych owoców mieĞciáa siĊ w wąskim zakresie od 820
do 870 kg·m-3, przy czym najmniejszą Ğrednią gĊstoĞü 835 kg·m-3 zanotowano
u odmiany ‘Gloster’. NajwiĊkszą Ğrednią jĊdrnoĞü miąĪszu zanotowano u jabáek
odmiany ‘Jonagold’ – 62 N, a dla pozostaáych odmian wynosiáa ona 57 N –
‘Gloster’ oraz 59 N – ‘Champion’. RównieĪ zawartoĞü ekstraktu w owocach nie
zmieniaáa siĊ w zaleĪnoĞci od odmiany istotnie, a jej Ğrednie wartoĞci dla
poszczególnych odmian wynosiáy: ‘Jonagold’ – 13,2%, ‘Gloster’ – 14,1% oraz
‘Champion’ – 13,8%.
Oprócz wiĊkszego wzrostu temperatury w czasie ogrzewania, w jabákach
z obiciem u wszystkich badanych odmian stwierdzono wiĊkszy spadek
temperatury po ustaniu impulsu cieplnego (rys. 11). NajwiĊkszą intensywnoĞü
tego spadku zarejestrowano dla jabáek odmiany ‘Gloster’. Taka reakcja owoców
na wyáączenie impulsu potwierdza wiĊksze wartoĞci wspóáczynnika
przewodnictwa oraz mniejszą pojemnoĞü cieplną tkanki obitej. Ciepáo dostając siĊ
do wnĊtrza owocu z obiciem szybciej siĊ przemieszcza w gáąb, a jednoczeĞnie
szybciej go ogrzewa w trakcie impulsu.

o

Temperatura

Temperature ( C)

39

21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9

2 mm
1cm
2cm
4 cm

A

20

30

40

50

o

Temperatura

Temperature ( C)

Czas, Time (s)
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9

2 mm
1 cm
2 cm
4 cm

B

20

30

40

50

o

Temperatura

Temperature ( C)

Czas, Time (s)
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9

2 mm
1 cm
2 cm
4 cm

C

20

30

40

50

Czas, Time (s)

Rys. 11. Zmierzone zmiany temperatury na róĪnych gáĊbokoĞciach w owocach z obiciami dla trzech
odmian: A – ‘Jonagold’, B – ‘Gloster’ i C – ‘Champion’ jako wynik pobudzenia cieplnego
Fig. 11. Measured changes of temperature at various depths inside fruits with bruises for three
varieties: A – ‘Jonagold’, B – ‘Gloster’ i C – ‘Champion’ as a result of pulse heating

Jest to równieĪ przyczyną szybszego spadku temperatury po ustaniu impulsu.
Dlatego teĪ po bardzo krótkim czasie krzywe ocháadzania owoców z obiciem
i bez obicia powinny siĊ przecinaü i powierzchnia owocu nad obiciem powinna
wykazywaü temperaturĊ nieco niĪszą niĪ czĊĞü nieobita.
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Zaskakujący efekt uzyskano podczas pomiaru temperatury wewnątrz owocu
w póĨnej fazie ocháadzania, zarówno dla jabáek z obiciem jak i bez niego. Jak
widaü na rysunkach 10 oraz 11 po spadku temperatury do pewnej wartoĞci
nastĊpuje zahamowanie, a nawet wzrost temperatury w warstwie 2 mm pod
skórką owocu. Wyrównanie temperatury z otoczeniem zachodzi w tej warstwie
dopiero po kilku minutach. Dla innych badanych gáĊbokoĞci efekt ten nie
wystĊpowaá.
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Rys. 12. Tempo ogrzewania jabáka przy róĪnej mocy impulsu cieplnego: A – jabáko bez defektu, B
– jabáko z obiciem.
Fig. 12. Heating rate of apple under various powers of heating pulse: A – apple without defect, B –
apple with bruise

UĪycie prostego modelu przewodnictwa cieplnego w owocu nie umoĪliwiáo
wytáumaczenia tego zjawiska. Wytáumaczeniem moĪe byü zaobserwowany
niewielki wzrost temperatury powietrza otaczającego owoc bezpoĞrednio po
zadaniu impulsu, a wiĊc efekt emisji cieplnej otoczenia. Jednak bardziej
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prawdopodobnym wydaje siĊ byü specyficzny sposób transportu energii
w przypowierzchniowej warstwie jabáka, które jest obiektem silnie porowatym
z wystĊpującymi skomplikowanymi interakcjami miĊdzy fazą staáą, ciekáą
i gazową. Na skutek impulsu cieplnego moĪe tam zachodziü wtórny przepáyw
energii zakumulowanej w wyniku impulsu we wnĊtrzu owocu do jego
powierzchni. WyjaĞnienie tego zjawiska wymaga zastosowania bardziej
zaawansowanego opisu matematycznego transportu ciepáa w owocu, co bĊdzie
przedmiotem dalszych badaĔ.
Dla okreĞlenia parametrów pobudzania istotnym byáo przeanalizowanie
róĪnych scenariuszy wzrostu temperatury w jabáku z obiciem i bez obicia przy
róĪnej mocy pobudzenia cieplnego. Na rysunku 12 A przedstawiono krzywe
ogrzewania na gáĊbokoĞci 2 mm lampami o mocy od 400 do 1200 W dla
modelowego jabáka bez defektu, natomiast na rysunku 12 B z obiciem. Analiza
tych krzywych oraz dane z pomiarów termometrem wykazaáy, Īe trzysekundowy
impuls cieplny o mocy 1000 W jest optymalny, poniewaĪ nie powoduje zbyt
gwaátownego ogrzania wnĊtrza owocu (maksymalnie 1°C) i jednoczeĞnie
umoĪliwia zarejestrowanie kontrastów termalnych miĊdzy czĊĞcią tkanki obitą
i nieobitą. Alternatywną metodą skracającą czas testu moĪe byü zastosowanie
wiĊkszej mocy ogrzewania, ale przez krótszy czas.
4.1.4. Analiza wyników zastosowania termografii impulsowo – fazowej (PPT)
do wykrywania wczesnej fazy obicia jabáek

Dla trzech badanych odmian jabáek dokonano analizy rozkáadu temperatury
radiacyjnej po zadaniu impulsu cieplnego. W badaniach tych wykorzystano
metodĊ termografii impulsowo-fazowej PPT. IloĞü obrazów w sekwencji dobrano
w ten sposób, aby wartoĞü temperatury powierzchni owocu w trakcie stygniĊcia
osiągnĊáa wartoĞü zbliĪoną do temperatury otoczenia. KaĪda zarejestrowana
sekwencja zawieraáa okoáo 500 obrazów rejestrowanych z krokiem czasowym
0,07 s. Wykorzystując oprogramowanie IR_View przeanalizowano zarejestrowane sekwencje.
Kolejne rysunki od 13 do 16 przedstawiają wyniki tej analizy. Na rysunkach
tych termogramy A są to obrazy owoców przed zadaniem impulsu cieplnego
(obraz zimny). Obicia owoców na tych termogramach są niewidoczne, co jest
dowodem, Īe termografia pasywna nie moĪe byü stosowana do detekcji obiü we
wczesnej fazie. Termogramy B na tych samych rysunkach dotyczą pierwszego
zarejestrowanego obrazu po wyáączeniu impulsu cieplnego. Aby wyeliminowaü
zakáócenia sygnaáu termalnego związane z szumem aparaturowym utworzono
obrazy róĪnicowe pomiĊdzy pierwszym zarejestrowanym obrazem po wyáączeniu
pobudzenia cieplnego a obrazem zimnym. Termogramy B pozwalają stwierdziü,
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jak duĪy wzrost temperatury poszczególnych fragmentów powierzchni owocu
nastąpiá w trakcie pojawienia siĊ impulsu cieplnego.
Rysunki 13 oraz 14 przedstawiają termogramy powierzchni jabáek odmiany
‘Champion’ z dwoma defektami: dolny gáĊbszy – 4 mm i górny páytszy – 2 mm,
z czasem pobudzenia impulsem o mocy 1000 W, trwającym 3 s dla jabáek na
rysunku 13 oraz 1 s dla jabáek na rysunku 14. Obicia na tych termogramach
rejestrowane byáy 2 godz. po obiciu.
Zarówno dla rysunku 13 B jak i 14 B kontrast termalny czĊĞci obitej jest
widoczny, jednak jednosekundowe pobudzenie cieplne powoduje Ğlad termalny
na czĊĞci z páytszym obiciem trudny do precyzyjnego odróĪnienia od táa. MoĪe to
mieü niekorzystne konsekwencje przy próbie automatycznej segmentacji tego
obrazu w celu wyodrĊbnienia zarysów obiü. Z tego powodu wykorzystanie
trzysekundowego impulsu cieplnego jest korzystniejsze. SpoĞród trzech badanych
odmian jabáek najwiĊkszy kontrast termalny miĊdzy czĊĞcią obitą i nie obitą
uzyskano dla odmiany ‘Gloster’ (rys. 15 C).
Zobrazowania na rysunkach od 13 do 16 C i D prezentują amplitudogramy,
natomiast na czĊĞciach E i F fazogramy dla sekwencji obrazów poszczególnych
jabáek. Uzyskano je stosując dyskretną transformacjĊ Fouriera opisaną równaniem
18. Przedstawione fazogramy i amplitudogramy dotyczą wybranych czĊstotliwoĞci sygnaáów skáadowych, dla których zaobserwowano najbardziej charakterystyczne odwzorowanie kontrastów na mierzonych powierzchniach. Jak widaü
analiza amplitudowa i fazowa sekwencji obrazów pozwala wydobyü z termogramów dodatkową informacjĊ o rozkáadzie defektów. Analiza amplitudowa
pozwala w niektórych przypadkach uzyskaü lepszy kontrast pomiĊdzy tkanką
obitą i nie obitą (por. obrazy 13 B i 13 C, 14 B 14 C). Szczególnie przydatną do
analizy defektów znajdujących siĊ na róĪnej gáĊbokoĞci jest analiza fazowa
sekwencji termogramów. Pozwala ona nie tylko wyeliminowaü zakáócenia
rozkáadu temperatury wynikające z niejednorodnego oĞwietlenia (ogrzania) badanej powierzchni (porównaj rysunki 13 B, 13 E i F oraz rysunki 15 B, 15 E i F), ale
równieĪ zidentyfikowaü dla róĪnych czĊstotliwoĞci skáadowych sygnaáu odpowiedzi cieplnej defekty wystĊpujące na róĪnych gáĊbokoĞciach.
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Rys. 13. Termogramy jabáka odmiany ‘Champion’ z dwiema powierzchniami obitymi uzyskanymi
metodą PPT. Kolejne obrazy przedstawiają: A – obraz zimny, B – obraz róĪnicowy (temperatura
pierwszego obrazu po ogrzaniu – temperatura obrazu zimnego), C oraz D – dwa amplitudogramy, E
oraz F – dwa fazogramy. Czas impulsu 3 s.
Fig. 13. Thermograms of ‘Champion’ apple with two bruised areas obtained by PPT method.
Subsequent images represent: A – cold image, B – differential image (cold minus first after pulse),
C and D – ampligrams, E and F – phasegrams. Time of pulse 3 s.

Defekty páytsze uwidaczniają siĊ na fazogramach uzyskanych dla wyĪszych
czĊstotliwoĞci, natomiast gáĊbsze defekty na fazogramach niĪszych czĊstotliwoĞci.
Ilustrują to rysunki 15 E i F. Pierwszy z nich uzyskany byá dla czĊstotliwoĞci 0,01
Hz, natomiast drugi 0,37 Hz. Na fazogramie 15 E widoczne są gáównie
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powierzchnie nad gáĊbszymi defektami, natomiast na fazogramie 15 F wyraĨniejszy
kontrast pochodzi od páytszych defektów brązowiejącej tkanki tuĪ pod
powierzchnią jabáka, co stwierdzono po przekrojeniu jabáka po zakoĔczeniu
pomiaru.
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Rys. 14. Termogramy jabáka odmiany ‘Champion’ z dwiema powierzchniami obitymi uzyskanymi
metodą PPT. Kolejne obrazy przedstawiają: A – obraz zimny, B – obraz róĪnicowy (temperatura
pierwszego obrazu po ogrzaniu – temperatura obrazu zimnego), C oraz D – dwa amplitudogramy, E
oraz F – dwa fazogramy. Czas impulsu 1 s
Fig. 14. Thermograms of ‘Champion’ apple with two bruised areas obtained by PPT method.
Subsequent images represent: A – cold image, B – differential image (cold minus first after pulse),
C and D – ampligrams, E and F – phasegrams. Time of pulse 1 s
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Rys. 15. Termogramy jabáka odmiany ‘Gloster’ z dwiema powierzchniami obitymi uzyskanymi
metodą PPT. Kolejne obrazy przedstawiają: A – obraz zimny, B – obraz róĪnicowy (temperatura
pierwszego obrazu po ogrzaniu – temperatura obrazu zimnego), C oraz D – dwa amplitudogramy, E
oraz F – dwa fazogramy. Czas impulsu 3 s
Fig. 15. Thermograms of ‘Gloster’ apple with two bruised areas obtained by PPT method.
Subsequent images represent: A – cold image, B – differential image (cold minus first after pulse),
C and D– ampligrams, E and F – phasegrams. Time of pulse 3 s
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Rys. 16. Termogramy jabáka odmiany ‘Jonagold’ bez obicia uzyskanymi metodą PPT. Kolejne
obrazy przedstawiają: A – obraz zimny, B – obraz róĪnicowy (temperatura pierwszego obrazu po
ogrzaniu – temperatura obrazu zimnego), C oraz D – dwa amplitudogramy, E oraz F – dwa
fazogramy. Czas impulsu 3 s
Fig. 16. Thermograms of ‘Gloster’ apple without bruise obtained by PPT method. Subsequent
images represent: A – cold image, B – differential image (cold minus first after pulse), C and D –
ampligrams, E and F – phasegrams. Time of pulse 3 s
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Przykáadem eliminacji zakáóceĔ na termogramach spowodowanych
refleksami na gáadkiej skórce jabáka przez zastosowanie metody impulsowofazowej są zobrazowania na rysunku 16. Przedstawiają one jabáko odmiany
‘Jonagold’ bez obicia. Na termogramie A wykonanym przed ogrzaniem jabáka
ponownie nie widaü kontrastów cieplnych. Jednak bezpoĞrednio po wyáączeniu
Ĩródáa ciepáa, na termogramie widaü refleks pochodzący z otoczenia. Efekt ten
eliminuje zastosowanie analizy czĊstotliwoĞciowej, co widaü szczególnie na
rysunku 16 E i F.
Nowoczesną metodą analizy sekwencji termogramów uzyskanych metodą
aktywną jest metoda termograficznej rekonstrukcji sygnaáu (thermographic signal
reconstruction). Opiera siĊ ona na zaáoĪeniu, Īe w przypadku materiaáu bez
defektów wewnĊtrznych profil spadku temperatury po ustaniu impulsu cieplnego
powinien odpowiadaü krzywej jednowymiarowego rozwiązania równania
Fouriera wyraĪonego równaniem (Castanedo 2005):

'T (t )

Q

e St

,

(22)

gdzie: 'T jest róĪnicą temperatury wybranego piksela termogramu i jego
temperatury przed wáączeniem impulsu cieplnego, Q – energia impulsu cieplnego
(J), e – efuzyjnoĞü cieplna oĞrodka.
Po zlogarytmowaniu obu stron tego równania otrzymujemy nastĊpującą jego
postaü:

ln 'T
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(23)

Równanie (23) w skali logarytmicznej jest równaniem liniowym o nachyleniu
–0,5. Piksele obrazu nad defektami powinny posiadaü przebieg w trakcie
stygniĊcia odmienny od wyraĪonego równaniem 23. Zaproponowano
wykorzystanie wielomianu n-tego stopnia (Castanedo 2005) do interpolacji
danych pomiarowych zmian temperatury w czasie:

ln 'T

a0  a1 ln 2 t  ...  an ln n t .

(24)

Na rysunkach 17 i 18 przedstawiono przebiegi temperatury zmierzonej
urządzeniem termograficznym dla pikseli obrazu z defektem w postaci obicia
i bez defektu oraz wpasowane krzywe wielomianowe 5-tego stopnia wpasowane
do danych pomiarowych. Krzywe dla pikseli z defektem charakteryzują siĊ
wiĊkszym spadkiem temperatury w pierwszej fazie stygniĊcia. MoĪna równieĪ
stwierdziü niewielkie róĪnice przebiegu temperatury pomiĊdzy pikselami obrazu
nad obszarami o róĪnej gáĊbokoĞci wystĊpowania defektu.
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Rys. 17. Przebieg zmian temperatury radiacyjnej na powierzchni czĊĞci nie obitej oraz nad dwoma
obiciami (obicie górne do gáĊbokoĞci 2 mm, a obicie dolne 4 mm) jabáka odmiany ‘Champion’
Fig. 17. Courses of radiation temperature change on the surface of sound and bruised two parts of
‘Champion’ apple (upper bruise reaches 2 mm under skin and lower bruise up to 4 mm)
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Rys. 18. Przebieg zmian temperatury radiacyjnej na powierzchni czĊĞci nie obitej oraz nad dwoma
obiciami (obicie górne do gáĊbokoĞci 2 mm, a obicie dolne 4 mm) jabáka odmiany ‘Gloster’
Fig. 18. Courses of radiation temperature change on the surface of sound and bruised two parts of
‘Gloster’ apple (upper bruise reaches 2 mm under skin and lower bruise up to 4 mm)
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Rys. 19. Termogram po rekonstrukcji sygnaáu termograficznego jabáka odmiany ‘Champion’
Fig. 19. Thermogram after thermographic signal reconstruction of ‘Champion’ apple

Rys. 20. Termogram po rekonstrukcji sygnaáu termograficznego jabáka odmiany ‘Champion’
Fig. 20. Thermogram after thermographic signal reconstruction of ‘Champion’ apple

50
AnalizĊ taką moĪna przeprowadziü dla wszystkich pikseli sekwencji obrazów
termograficznych w czasie stygniĊcia obiektu, co pozwala uzyskaü tak zwany
obraz syntetyczny przedstawiony dla jabáek odmian ‘Champion’ i ‘Gloster' na
rysunkach 19 i 20.
4.2. Wykrywanie szklistoĞci w jabákach
4.2.1. Wprowadzenie

SzklistoĞü jest fizjologicznym zaburzeniem, w trakcie którego miĊdzykomórkowe przestrzenie powietrzne wokóá linii jądra owocu wypeániają siĊ
cieczą i tworzy siĊ charakterystyczna przeĨroczysta tkanka. Zaburzenie to jest
rozpowszechnione w odmianach takich, jak: ‘Delicious’, ‘Gloster’, ‘Paulared’,
‘Freedom’, ‘Elisa’, ‘Champion’, a jego charakterystyczna cecha to rozwój
w okresie dojrzewania owocu na drzewie. Czasami zaburzenie moĪe zanikaü
podczas przechowywania (Hung i in. 1994).
Gáówną przyczyną rozwoju szklistoĞci w jabákach jest zbyt wysoka lub zbyt
niska temperatura w okresie poprzedzającym zbiór, niedobór zaopatrzenia owocu
w wapĔ, stopieĔ dojrzaáoĞci w czasie zbioru i urodzajnoĞü drzewa (Ferguson i in.
1999, Yamada i Kobayashi 1999, Ching-Cheng i Paull 2001, Yamada i in. 2004).
Niektórzy badacze zasugerowali, Īe przyczyną szklistoĞci mogą byü zmiany
spójnoĞci membran komórkowych w czasie dojrzewania przed i po zbiorze
(Wang i Faust 1992, Bowen i Watkins 1997, Kumpoun i in. 2003). Stwierdzono,
Īe tkanka jabáka ze szklistoĞcią posiada wiĊkszą koncentracjĊ sorbitu i sacharozy
oraz niĪszą koncentracjĊ glukozy niĪ tkanka owocu bez szklistoĞci (Yamada
i Kobayashi 1999). Owoce ze szklistoĞcią są podatne na rozwój brązowej
szklistoĞci lub na brązowienie miąĪszu (Argenta i in. 2002). We wczeĞniejszych
badaniach nad wykrywaniem szklistoĞci koncentrowano siĊ nad znalezieniem
nieniszczących metod, które nie zaburzaáyby istniejących procedur przechowywania, sortowania i pakowania owoców.
Metoda analizy gĊstoĞci optycznej wykorzystuje róĪnice w przepuszczalnoĞci
Ğwiatáa przez owoc jabáka jako wskaĨnika wystĊpowania szklistoĞci. Metoda
opracowana przez Throopa i in. (1994), którzy wykorzystali szeroki zakres
spektrum poprzez Ğwiatáo widzialne i bliską podczerwieĔ do 1,1 Pm, daáa
w warunkach laboratoryjnych bardzo wysoką 99% precyzjĊ selekcji owoców ze
szklistoĞcią. Metoda analizy gĊstoĞci optycznej okazaáa siĊ równieĪ uĪyteczna w
detekcji wewnĊtrznego brązowienia jabáek, dając 91% wskaĨnik dokáadnoĞci
selekcji. Pomimo zalet metoda posiada ograniczenie związane z sztywnymi
wymaganiami dotyczącymi orientacji kielicha owocu w czasie testu, co sprawia,
Īe trudnym staje siĊ przeniesienie techniki do warunków linii pakowania
owoców.
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Kolejną techniką zastosowaną do wykrywania szklistoĞci jest rentgenografia.
Badania Schatzkiego i in. (1997) wykazaáy ponad 50% dokáadnoĞü detekcji
szklistoĞci w jabákach. JednakĪe, w niektórych odmianach szklistoĞü nie byáa
obserwowana na rentgenogramach pomimo silnych wewnĊtrznych zmian
w tkankach spowodowanych tym zaburzeniem. Wynikaáo to z braku znaczących
przy tego typu zobrazowaniach róĪnic gĊstoĞci pomiĊdzy obszarami owocu o rozwiniĊtych objawach szklistoĞci i bez nich. Ponadto rozpoznawanie szklistoĞci
metodą rentgenograficzną w duĪej mierze zaleĪy od indywidualnych umiejĊtnoĞci
i doĞwiadczenia operatora urządzenia, a w przypadku owocu poruszającego siĊ
podczas wykonywania zobrazowania dokáadnoĞü metody zmniejsza siĊ. Kim
i Schatzki (2000) opracowali algorytmy sortowania jabáek ze szklistoĞcią
z wykorzystaniem systemu rentgenograficznego, poprawiając stosowalnoĞü
metody w warunkach linii sortowania owoców. Nierozwiązany jednak pozostaá
problem opáacalnoĞci tej metody.
StosowalnoĞü metody zobrazowaĔ rezonansu magnetycznego i spektroskopii
rezonansu magnetycznego do badania jakoĞci owoców byáa oceniana przez
Clarka i in. (1998) oraz Wanga i in. (1988). Wykazali oni, Īe metody te mogą byü
wykorzystane do okreĞlenia intensywnoĞci, z jaką owoce są dotkniĊte szklistoĞcią
i do opisu wewnĊtrznego rozkáadu tkanek z tym zaburzeniem. Zmiany
intensywnoĞci szklistoĞci jabáek byáy monitorowane podczas okresu ich
przechowywania. Metoda rezonansu magnetycznego jest bardzo obiecującą
metodą badania szklistoĞci jednak wymaga prowadzenia dalszych badaĔ przed
moĪliwym komercyjnym jej zastosowaniem.
Metoda gĊstoĞci masy zastosowana do sortowania owoców opiera siĊ na
fakcie, Īe w jabákach ze szklistoĞcią nastĊpują zmiany ich gĊstoĞci w zaleĪnoĞci
od intensywnoĞci tego zaburzenia. Podczas wprowadzania owoców do cieczy
o niskiej gĊstoĞci, ciĊĪsze owoce opadają na dno zbiornika, natomiast lĪejsze
unoszą siĊ na powierzchni. Metoda ta byáa testowana dla róĪnych odmian jabáek
i okazaáa siĊ byü bardzo efektywna (90-100% dokáadnoĞci). Cavalieri (1997),
który testowaá tĊ metodĊ do oddzielania owoców z niewielką intensywnoĞcią
szklistoĞci lub bez niej od owoców silnie dotkniĊtych tym zaburzeniem,
stwierdziá, Īe w przyszáoĞci bĊdzie wskazane poáączenie metody gĊstoĞci masy
z urządzeniami zobrazowania cyfrowego powierzchni owoców w celu automatycznego wyznaczania gĊstoĞci owoców i stopnia wystĊpowania w nich
szklistoĞci.
W niniejszej pracy zaáoĪono, Īe lokalne zmiany wáaĞciwoĞci cieplnych
spowodowane przez miĊdzykomórkowy wyciek wody, prowadzący do efektu
szklistoĞci, moĪe byü wykryty poprzez pomiar rozkáadu temperatury radiacyjnej
na powierzchni owocu w procesie jego ogrzewania. Woda zgromadzona
w przestrzeniach miĊdzykomórkowych tkanki ze szklistoĞcią jest odpowiedzialna
nie tylko za wzrost gĊstoĞci masy owocu, ale równieĪ za wzrost jego pojemnoĞci
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cieplnej i spadek przewodnictwa cieplnego (Dincer 1997, Fikiin i in. 1999, Lurie,
1998, Roos, 2003). Dlatego moĪna siĊ spodziewaü, Īe owoce ze szklistoĞcią bĊdą
ogrzewaáy siĊ wolniej niĪ owoce z nienaruszoną tkanką.
4.2.2. Materiaá i metody

Obiekt badaĔ stanowiáo 80 jabáek odmiany ‘Gloster’, spoĞród których 35
posiadaáo szklistoĞü, a 35 nie byáo dotkniĊtych tym zaburzeniem. Po zakoĔczeniu
eksperymentu wyniki dotyczące 10 z badanych jabáek odrzucono z dalszej
analizy, poniewaĪ oprócz symptomów szklistoĞci zawieraáy inne zaburzenia albo
zasiĊg wystĊpowania szklistoĞci wewnątrz owoców byá znacznie mniejszy niĪ
w pozostaáych owocach. WystĊpowanie szklistoĞci w badanych owocach
stwierdzono poprzez ich rozciĊcie wzdáuĪ osi pionowej po zakoĔczeniu innych
analiz.
Jabáka zostaáy przetransportowane do laboratorium bezpoĞrednio po zbiorze
i przechowywane w temperaturze 1,5°C przez 4 dni przed rozpoczĊciem
doĞwiadczenia. Obrazy termalne powierzchni jabáek wykonano systemem
termograficznym AGEMA 880 LWB, czuáym na zakres spektralny 8-13 µm.
Detektorem w jednostce skanera tego urządzenia jest tellurek rtĊciowo-kadmowy
(MCT) cháodzony ciekáym azotem. CzuáoĞü systemu (NEDT) wynosi 0,007°C
przy temperaturze badanego obiektu 30°C. Pracuje on z czĊstotliwoĞcią pola 25
Hz, czĊstotliwoĞcią liniową 2500 Hz, a kaĪda ramka obrazu skáada siĊ z 280 linii.
W badaniach wykorzystano obiektyw 7°. Dodatkowo kamera CCD rejestrowaáa
obrazy w Ğwietle widzialnym badanych obiektów. Interfejs systemu i oprogramowanie umoĪliwiáy rejestracjĊ i analizĊ jednoczesnych sekwencji obrazów
w obu zakresach spektrum – osiem obrazów w kaĪdej sekwencji rejestrowanych
co 10 minut.
Obie kamery byáy zamontowane na wysokoĞci 1,4 m nad powierzchnią
owocu. Aby umoĪliwiü pionową obserwacjĊ badanych owoców, przed obiektywem kamery termowizyjnej ustawiono specjalne zwierciadáo pod odpowiednim
kątem do osi obiektywu. Liniowe pole widzenia kamery termograficznej na
poziomie badanych obiektów wynosiáo 0,14 m.
PrzyjĊto staáą wartoĞü wspóáczynnika emisyjnoĞci badanych jabáek równą
0,96. Przed rozpoczĊciem pomiaru owoc przenoszony byá z komory cháodzenia
(1,5°C) do termostatowanego pomieszczenia pomiarowego, w którym utrzymywana byáa staáa wartoĞü temperatury powietrza 20°C oraz wilgotnoĞü wzglĊdna
powietrza 60%. NastĊpnie owoc pozostawiano na okoáo 3 min, aby uzyskaü staáe
warunki pomiaru, który rozpoczynaá siĊ, gdy temperatura powierzchni owocu
osiągaáa wartoĞü okoáo 8°C. Po zakoĔczeniu sekwencji obrazów termalnych
jabáko byáo waĪone elektroniczną cyfrową wagą mierzącą w zakresie od 0 do
1000 g z rozdzielczoĞcią 0,001 g.
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JĊdrnoĞü owoców mierzono penetrometrem firmy Facchini, model FT 327
z koĔcówką o Ğrednicy 11,3 mm. Trzy pomiary jĊdrnoĞci wykonywano dla
kaĪdego owocu w czĊĞci szypuákowej, Ğrodkowej i kielichowej. JĊdrnoĞü
wyraĪono w niutonach. Wykorzystany w badaniach penetrometr umoĪliwia
okreĞlenie stadium dojrzaáoĞci owocu i jego miĊkkoĞü podczas przechowywania.
JĊdrnoĞü jest powszechnie akceptowanym parametrem szacowania dojrzaáoĞci
owocu, natomiast stosowany w badaniach tester Facchini FT jest akceptowanym
standardowym urządzeniem do pomiaru tego parametru.
ZawartoĞü ekstraktu w owocach mierzono refraktometrem Abbego firmy
Zeiss w temperaturze otoczenia 20°C. Dla kaĪdego owocu wykonywano dwa
pomiary zawartoĞci ekstraktu po przeciwnych stronach owocu. UĞrednione
wartoĞci tych dwóch pomiarów wyraĪono w %.
Aby zweryfikowaü wyniki badaĔ termograficznych, oceniano wystĊpowanie
szklistoĞci jabáek po ich przeciĊciu wzdáuĪ osi podáuĪnej. Obrazy tkanki
przeciĊtej powierzchni owoców otrzymano kamerą video Panasonic CCTV model
WV-BP130/GE. Techniki dwuwymiarowego przetwarzania obrazów wykonano
w systemie operacyjnym Windows XP, wykorzystując oprogramowanie ImageJ
(dostĊpne pod adresem internetowym http://rsb.info.nih.gov/ij/). IntensywnoĞü
szklistoĞci oceniono iloĞciowo, analizując kontrast skali szaroĞci pomiĊdzy
obszarami powierzchni owocu, gdzie wystĊpowaáy póáprzezroczyste obszary
szklistej tkanki oraz obszarami bez wystĊpowania zaburzenia.
Najpierw wyróĪniono w obrazie caáą rozciĊtą powierzchniĊ jabáka, pozostaáą
powierzchniĊ obrazu traktując jako táo, i zmierzono jej caákowitą powierzchniĊ
jako liczbĊ pikseli. NastĊpnie zastosowano metodĊ okreĞlania dolnej i górnej
wartoĞci progowej jaskrawoĞci obrazu (thresholding) w celu wyselekcjonowania
rozciĊtej powierzchni owocu z wystĊpującą szklistoĞcią. UmoĪliwiáo to policzenie
dla kolejnych owoców, jaki procent pikseli obrazu badanej powierzchni naleĪy do
tkanek ze szklistoĞcią. W 35 owocach stwierdzono wystĊpowanie szklistoĞci jako
segmentów tkanki pokrywających caáy obszar wokóá gniazda nasiennego owocu
i rozciągających siĊ gáĊboko w miąĪsz. WielkoĞü zmian tkanki badanych 35
owoców ze szklistoĞcią byáa podobna i mieĞciáa siĊ z zakresie 37-42% caáej
powierzchni.
4.2.3. Analiza statystyczna rozkáadu temperatury radiacyjnej powierzchni
owoców

Sekwencje obrazów powierzchni owoców w zakresie termalnym
i widzialnym, zarejestrowane dla poszczególnych stadiów procesu ogrzewania
siĊ, byáy przetwarzane oprogramowaniem ‘Thermal Studio’ opracowanym przez
Zespóá Termografii Komputerowej Politechniki àódzkiej (Zwolennik i WiĊcek
2001). Parametry odnoszące siĊ do badanych obiektów (emisyjnoĞü, odlegáoĞü od
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skanera), otoczenia (temperatura obiektów w sąsiedztwie próbki) oraz atmosfery
(temperatura powietrza, korekcja na przepuszczalnoĞü atmosfery) są wprowadzane do programu komputerowego. Surowe obrazy termalne otrzymane w formacie
firmy AGEMA zostaáy przetworzone na format obrazu tekstowego, w którym
wartoĞci temperatury w skali Celsjusza ze wszystkich pikseli obrazu stanowią
elementy macierzy 139 × 138.
NastĊpnie obrazy w formacie cyfrowym eksportowano do programu ImageJ,
gdzie byáy przetwarzane w celu wyodrĊbnienia czterech oddzielnych obszarów
obejmujących kolejno caáą powierzchniĊ jabáka rejestrowaną na obrazie, oraz
czĊĞci: szypuákową, Ğrodkową oraz kielichową.

Pedicle end

Middle part

Calyx end

Rys. 21. Przykáad obrazu owocu w Ğwietle widzialnym (lewa strona), odpowiedni obraz termalny
(Ğrodek) oraz obraz termalny po wykonaniu procedury progowania (thresholding) z zaznaczonymi
trzema obszarami (prawa strona)
Fig. 21. Example of a visible range image (left), a corresponding thermal image (middle) and a
thermal image after threshold procedure with selected three areas (right)

Wybrano odpowiednią skalĊ kolorystyczną rozkáadu temperatury na obrazie
(fire look-up table) i dokonano interpolacji bilinearnej wartoĞci temperatury
(Ğrodkowy obraz na rys. 21). NastĊpnie wykonując automatyczną procedurĊ
wyboru akceptowalnego progu wartoĞci obrazu (thresholding procedure),
wyszczególniono piksele reprezentujące caákowitą powierzchniĊ owocu na
zobrazowaniu. Pozostaáe stanowią táo, które nie bierze udziaáu w dalszych
obliczeniach. Procedura ta interaktywnie ustala dolny i górny próg wartoĞci,
segmentując obraz w odpowiedni sposób. Piksele o wartoĞciach wiĊkszych lub
równych dolnemu progowi oraz wartoĞci mniejsze lub równe górnemu progowi
są wyĞwietlane w kolorze czerwonym. Piksele tego caákowitego obszaru
podzielono w równych proporcjach na trzy inne pola oznaczone jako czĊĞci:
szypuákową, Ğrodkową oraz kielichową. Automatycznie wybrane poziome linie
stanowiące liniĊ podziaáu tych trzech obszarów są przedstawione na rysunku 21
(obraz z prawej strony).
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Rys. 22. Sekwencja termogramów jabáka odmiany ‘Gloster’ podczas kolejnych etapów procesu
ogrzewania
Fig. 22. Sequence of thermograms of ‘Gloster’ variety apple during the heating process

Dla wyselekcjonowanych obszarów obliczono podstawowe parametry
statystyczne, tzn. liczbĊ pikseli w kaĪdym obszarze, wartoĞci minimalne
i maksymalne temperatury, wartoĞci Ğrednie, odchylenie standardowe (SD),
wspóáczynnik zmiennoĞci (CV). Obliczenia te wykonano dla wszystkich obrazów
w sekwencjach.
Rejestrowane sekwencje skáadaáy siĊ z 8 obrazów zbieranych co 10 min
podczas procesu ogrzewania siĊ owocu. Pierwszy obraz sekwencji rejestrowano,
gdy temperatura owocu osiągaáa 8°C. Przykáadowa sekwencja obrazów
termalnych pokazana jest na rysunku 22.
Aby znaleĨü dla wyselekcjonowanych obszarów obrazów sekwencji model
regresji dla zaleĪnoĞci Ğredniej temperatury powierzchni owocu od czasu,
zastosowano procedurĊ estymacji nieliniowej programu STATISTICA.
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Zastosowano model regresji opisany nastĊpującym równaniem:
A t
Ts (t ) A0  1 ,
(25)
A2  t
gdzie: Ts – temperatura radiacyjna powierzchni owocu (°C), t – czas (min), AO, A1
i A2 – wspóáczynniki regresji. Dla wszystkich badanych owoców zastosowany
model dawaá bardzo dobrą korelacjĊ pomiĊdzy mierzonymi i estymowanymi
wartoĞciami.

Temperatura
Temperature (oC)

18
16
14
12

caáoĞü, total

10

szypuáka, pedicle end
Ğrodek, middle
kielich, calyx end

8
6
0

20

40

60

80

Czas - Time (min)
Rys. 23. Przebiegi wzrostu temperatury poszczególnych czĊĞci owocu podczas ogrzewania w temp.
20°C z wpasowanymi liniami regresji
Fig. 23. Course of apple temperature increase during heating in 20°C with fitted regression curves

Przykáad wpasowanych krzywych regresji oraz zmierzonych wartoĞci
temperatury powierzchni jabáka przedstawiono na rysunku 23. Analiza zestawu
wszystkich wpasowanych krzywych regresji dla caáej powierzchni badanych
jabáek wykazaáa, Īe krzywe regresji dla jabáek ze szklistoĞcią i bez szklistoĞci
czĊĞciowo siĊ nakáadają, chociaĪ czĊĞü krzywych dla owoców bez objawów
szklistoĞci znajdowaáa siĊ powyĪej pozostaáych krzywych.
,
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Tabela 2. Zestawienie statystyczne temperatury radiacyjnej powierzchni owoców dla 35 jabáek bez
symptomów szklistoĞci w kolejnych oĞmiu etapach ich ogrzewania siĊ
Table 2. Fruit surface radiation temperature for apples without watercore symptoms (n = 35) during
subsequent eight stages of their heating
Statystyka
temperatury
powierzchni owoców
Fruit surface
temperature statistics
T (oC)

I
t=0
min
N=
150710

ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis

7.29
5.15
11.16
0.48
6.54
1.72
3.56

ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis

7.10
5.15
10.25
0.31
4.41
1.42
1.88

ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis

7.20
5.2
9.8
0.35
4.85
1.69
5.95

ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis

7.58
5.57
11.16
0.42
5.51
2.31
5.64

Stadium ogrzewania (owoce bez szklistoĞci)
Stage of heating (fruit without watercore)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
t=10
t=20
t=30
t=40
t=50
t=60
t=70
min
min
min
min
min
min
min
N=
N=
N=
N=
N=
N=
N=
151107 149643 150430 158533 149759 152343 153481
Caáy owoc, Whole fruit
10.07
11.61
12.73
13.67
14.40
15.07
15.66
8.09
9.20
10.90
12.00
12.79
13.58
14.32
13.58
14.01
15.11
15.41
16.09
16.51
17.16
0.39
0.37
0.35
0.33
0.3
0.28
0.26
3.86
3.18
2.74
2.41
2.08
1.85
1.66
1.32
0.90
0.46
0.61
0.46
1.63
1.78
1.84
0.73
-0.6
-0.2
-0.18
3.05
3.43
CzĊĞü szypuákowa, Pedicle end
9.74
11.24
12.39
13.36
14.08
14.78
15.42
8.09
9.20
10.90
12.07
12.79
13.61
14.36
12.15
13.45
14.08
14.93
15.49
16.14
16.76
0.31
0.30
0.27
0.25
0.24
0.21
0.19
3.22
2.66
2.21
1.88
1.67
1.43
1.24
1.29
1.06
0.21
0.47
0.26
0.18 -11.12
1.51
1.08
-0.26
0.21
0.87
-0.04 139.33
CzĊĞü Ğrodkowa, Middle part
10.02
11.57
12.68
13.63
14.39
15.07
15.68
8.29
9.61
11.14
12.07
12.95
13.58
14.32
12.05
13.97
14.23
14.91
15.7
16.51
17.01
0.33
0.33
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
3.30
2.84
2.49
2.21
1.95
1.74
1.56
2.85
1.79
1.34
1.74
0.83
1.25
0.27
11.03
5.87
3.28
4.2
1.81
2.17
0.17
CzĊĞü kielichowa, Calyx end
10.46
12.03
13.11
14.01
14.72
15.35
15.88
8.13
9.41
10.96
12.00
12.89
13.93
14.40
13.58
14.01
15.11
15.41
16.09
16.49
17.16
0.35
0.31
0.28
0.25
0.24
0.22
0.20
3.33
2.59
2.10
1.78
1.60
1.46
1.23
2.14
1.94
1.76
1.89
1.63
1.78
1.44
4.76
4.16
3.24
3.81
3.05
3.43
2.63
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Tabela 3. Zestawienie statystyczne temperatury radiacyjnej powierzchni owoców dla 35 jabáek ze
szklistoĞcią w kolejnych oĞmiu etapach ich ogrzewania siĊ
Table 3. Fruit surface radiation temperature for apples with watercore symptoms (n = 35) during
subsequent eight stages of their heating
Statystyka temperatury
powierzchni owoców
Fruit surface
temperature statistics
T (oC)

ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis
ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis
ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis
ĝrednia, Mean
Minimum, Minimum
Maksimum, Maximum
SD
CV (%)
SkrĊtnoĞü, Skewness
Kurtoza, Kurtosis

Stadium ogrzewania (owoce ze szklistoĞcią)
Stage of heating (fruit with watercore)
III
IV
V
VI
VII
VIII
I
II
t=0
t=10
t=20
t=30
t=40
t=50
t=60
t=70
min
min
min
min
min
min
min
min
N=
N=
N=
N=
N=
N=
N=
N=
150710 151107 149643 150430 158533 149759 152343 153481
Caáy owoc
7.27
9.81
11.26
12.37
13.31
14.09
14.80
15.34
5.07
7.94
9.40
10.52
11.49
12.51
13.11
13.76
11.73
12.34
14.58
14.56
15.36
15.99
16.30
17.03
0.49
0.42
0.39
0.41
0.36
0.35
0.32
0.3
6.74
4.28
3.46
3.32
2.70
2.48
2.16
1.96
2.25
0.88
0.56
0.31
0.25
0.3
0.03
0.04
4.71
0.1
-0.36
-0.8
-0.81
-0.74
-0.93
-0.98
CzĊĞü szypuákowa, Pedicle end
7.10
9.37
10.75
11.87
12.84
13.64
14.40
14.99
5.08
7.94
9.40
10.52
11.49
12.51
13.11
13.85
8.80
10.83
12.27
13.34
14.09
14.98
15.40
16.06
0.29
0.30
0.30
0.30
0.28
0.26
0.24
0.23
4.07
3.22
2.82
2.56
2.17
1.89
1.66
1.51
1.40
0.24
0.05
-0.32
-0.60
-0.39
-1.08
-0.69
1.28
-0.42
-0.33
0.28
0.22
-0.34
1.64
-0.14
CzĊĞü Ğrodkowa, Middle part
7.24
9.79
11.25
12.37
13.34
14.13
14.83
15.39
5.07
7.95
9.40
10.68
11.72
12.60
13.34
13.97
9.86
11.15
12.68
13.64
14.67
15.60
16.04
16.54
0.31
0.36
0.37
0.39
0.34
0.33
0.30
0.29
4.34
3.63
3.30
3.13
2.58
2.31
2.02
1.87
4.10
-5.39
-6.87
-7.82
-8.18
-8.34
-8.93
-8.67
18.38
42.41
55.77
66.16
70.45
73.84
80.53
76.06
CzĊĞü kielichowa, Calyx end
7.47
10.27
11.79
12.86
13.75
14.51
15.18
15.65
5.48
8.29
9.40
11.12
12.24
12.95
13.65
13.76
11.73
12.34
14.58
14.56
15.36
15.99
16.30
17.03
0.40
0.37
0.34
0.31
0.28
0.28
0.25
0.25
5.38
3.61
2.86
2.43
2.05
1.90
1.65
1.57
2.86
-3.48
-5.27
-6.72
-7.36
-7.30
-8.69
-8.62
7.95
27.83
41.50
54.54
60.22
60.92
77.94
76.43
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Aby porównaü zmiany temperatury radiacyjnej podczas procesu ogrzewania
siĊ owoców, przeanalizowano áącznie wszystkie piksele temperatury powierzchni
wszystkich badanych owoców, oddzielnie dla jabáek z objawami szklistoĞci i bez
nich. AnalizĊ tĊ przeprowadzono oddzielnie dla temperatury powierzchni caáego
owocu oraz czĊĞci: szypuákowej, Ğrodkowej i kielichowej. Statystyczna analiza
danych przedstawiona jest w tabelach 2 i 3.
Biorąc pod uwagĊ poszczególne czĊĞci owocu, moĪna zauwaĪyü, Īe Ğrednie
wartoĞci temperatury powierzchni owoców są najwyĪsze dla czĊĞci kielichowej,
a najniĪsze dla czĊĞci szypuákowej dla poszczególnych stadiów ogrzewania
zarówno dla owoców ze szklistoĞcią, jak i bez niej. W tabelach tych N jest
caákowitą liczbą pikseli ze wszystkich obrazów termalnych owoców bez
szklistoĞci dla poszczególnych etapów ogrzewania. W analizie czĊĞci
szypuákowej, Ğrodkowej i kielichowej liczba analizowanych pikseli stanowiáa za
kaĪdym razem jedną trzecią N. Porównując temperaturĊ powierzchni owoców
z objawami wystĊpowania szklistoĞci i owoców bez tego zaburzenia, zauwaĪono,
Īe z wyjątkiem początkowego stadium ogrzewania (czas t = 0 min), kiedy
temperatura nie wykazywaáa znaczących róĪnic, Ğrednie wartoĞci temperatury
radiacyjnej owoców z objawami szklistoĞci byáy niĪsze dla poszczególnych
stadiów ogrzewania niĪ odpowiednie temperatury owoców bez szklistoĞci. Tak
wiĊc wzrost Ğrednich wartoĞci temperatury pomiĊdzy dowolnymi etapami byá
niĪszy dla owoców ze szklistoĞcią.
Jako miarĊ rozproszenia wartoĞci temperatury powierzchni owoców przeanalizowano ich standardowe odchylenie (SD). Dla owoców jako caáoĞci (wszystkie
zarejestrowane piksele w obrĊbie obrazów termalnych ich powierzchni)
odchylenie standardowe byáo nieco wyĪsze dla owoców z objawami szklistoĞci
we wszystkich stadiach ogrzewania. Zarówno dla owoców z objawami
szklistoĞci, jak i bez szklistoĞci wartoĞci odchylenia standardowego byáy coraz
mniejsze w kolejnych etapach ogrzewania. Rozpatrując wartoĞci odchylenia
standardowego temperatury dla poszczególnych czĊĞci owocu, stwierdzono, Īe
dla jabáek bez symptomów szklistoĞci wartoĞci SD stają siĊ coraz mniejsze
podczas caáego procesu ogrzewania dla wszystkich czĊĞci owocu. W przypadku
owoców dotkniĊtych objawami szklistoĞci dla czĊĞci szypuákowej wartoĞci SD
zmniejszaáy siĊ od czasu ogrzewania t = 40 min. Dla czĊĞci Ğrodkowej najwyĪszą
wartoĞü wspóáczynnika SD odnotowano dla t = 30 min, a dla czĊĞci kielichowej
SD przyjmowaáo malejące wartoĞci podczas caáego procesu ogrzewania.
WartoĞci wspóáczynników zmiennoĞci (CV) dla poszczególnych etapów
ogrzewania byáy wyĪsze dla owoców z objawami szklistoĞci (caáa obserwowana
powierzchnia i poszczególne jej czĊĞci). Dla owoców traktowanych jako caáoĞü
wartoĞci wspóáczynnika CV wyraĪone w procentach zmieniaáy siĊ dla owoców
z objawami szklistoĞci od 6,74 do 1,95% i odpowiednio od 6,54 to 1,66% dla
owoców bez szklistoĞci.

60
Aby sprawdziü, czy wartoĞci temperatury powierzchni owoców wykazują pik
czy teĪ mają rozkáad páaski w stosunku do rozkáadu normalnego, przeanalizowano
ich kurtozĊ. Dla badanych owoców traktowanych jako caáoĞü kurtoza
przyjmowaáa niskie wartoĞci, zmieniając siĊ podczas procesu ogrzewania od 4,71
do –0,98 dla jabáek ze szklistoĞcią oraz od 3,56 do –0,6 dla jabáek bez szklistoĞci.
Wysokie wartoĞci kurtozy otrzymano dla czĊĞci Ğrodkowej i kielichowej owocu
ze szklistoĞcią. Rozkáady wartoĞci temperatury radiacyjnej w tych czĊĞciach
owocu wykazywaáy znaczące piki w sąsiedztwie wartoĞci Ğrednich, które
gwaátownie opadaáy, tworząc dáugie ogony. RównieĪ w przypadku ostatniego
stadium ogrzewania (t = 70 min) owoców bez symptomów szklistoĞci kurtoza
czĊĞci szypuákowej osiągnĊáa wysoką wartoĞü równą 139,33.
W celu przeanalizowania symetrii rozkáadu temperatury radiacyjnej owoców
obliczono wartoĞci skrĊtnoĞci tego parametru. Okazaáo siĊ, Īe wartoĞci skrĊtnoĞci
dla owoców bez symptomów szklistoĞci byáy dodatnie, natomiast dla owoców ze
szklistoĞcią dominowaáy wartoĞci ujemne. Ujemne wartoĞci skrĊtnoĞci Ğwiadczą
o tym, Īe dane wykazują skrĊtnoĞü lewostronną, tzn. Īe lewy ogon rozkáadu
temperatury jest wiĊkszy niĪ prawy ogon.
4.2.4. Związek tempa ogrzewania siĊ owoców ze szklistoĞcią z ich jĊdrnoĞcią,
gĊstoĞcią oraz zawartoĞcią ekstraktu

Dla porównania tempa ogrzewania wyodrĊbnionych obszarów na
termogramach owoców ze szklistoĞcią i bez szklistoĞci obliczono pochodne
temperatury po czasie wedáug formuáy:
A1  A2
dT
.
(26)
dt ( A2  t ) 2
W chwili początkowej t=0 procesu ogrzewania wartoĞü tej pochodnej jest
równa:

dT
dt ( t

0)

A1
.
A2

(27)

PoniewaĪ im wiĊksza jest masa jabáka tym wolniej przebiega proces ogrzewania,
w przeprowadzonych badaniach przyjĊto wyraĪenie

dT 1

jako miarĊ tempa
dt m

zmian temperatury radiacyjnej powierzchni owocu, gdzie m – masa owocu. Na
rysunku 24 przedstawiono zmiany pochodnej temperatury radiacyjnej owocu po
czasie na jednostkĊ masy owocu w procesie ogrzewania. Dla jabáek ze
szklistoĞcią (wykresy po lewej stronie rysunku) tempo wzrostu temperatury
powierzchni na jednostkĊ masy w poszczególnych stadiach procesu ogrzewania
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byáo znacznie niĪsze niĪ w przypadku jabáek bez symptomów szklistoĞci (prawa
strona rysunku), niezaleĪnie od rozpatrywanej czĊĞci owocu. Poszczególne rzĊdy
wykresów na rysunku 24 dotyczą odpowiednio caáej znajdującej siĊ w polu
widzenia kamery powierzchni owocu, czĊĞci kielichowej, szypuákowej
i Ğrodkowej. W chwili początkowej (t = 0 min) zarejestrowane zakresy parametru

dTcalk 1
 byáy inne dla 35 jabáek, w których stwierdzono szklistoĞü (od 0,001 do
dt m

0,0014°C·min-1·g-1) niĪ dla 35 jabáek bez symptomów szklistoĞci (od 0,0015 do
0,0024°C·min-1·g-1). Gdy rozpatrujemy wartoĞci parametru

dT 1
 dla poszczególnych
dt m

czĊĞci owocu, widaü wyraĨnie, Īe dla kolejnych stadiów procesu ogrzewania ich
zakresy dla jabáek bez symptomów szklistoĞci są przesuniĊte powyĪej
odpowiednich wartoĞci dla jabáek ze szklistoĞcią, chociaĪ w niektórych
przypadkach zakresy te nieco na siebie zachodzą. Wynik ten sugeruje, Īe lepiej
jest analizowaü temperaturĊ radiacyjną caáej powierzchni owocu niĪ
poszczególnych czĊĞci w celu wykrycia niejednorodnoĞci wáaĞciwoĞci cieplnych
tkanki owoców, spowodowanych wystĊpowaniem w nich szklistoĞci.
W badanych owocach segmenty tkanek ze szklistoĞcią byáy rozáoĪone
symetrycznie wzdáuĪ ich osi podáuĪnej, jednakĪe w tkankach ze szklistoĞcią
rozáoĪonych nieregularnie w objĊtoĞci owocu moĪna siĊ spodziewaü, Īe niektóre
czĊĞci powierzchni owocu mogą byü preferowane przy przeprowadzaniu testu
termograficznego, poniewaĪ ich lokalne niejednorodnoĞci gĊstoĞci i wáaĞciwoĞci
cieplnych mogą byü wykrywane poprzez analizĊ lokalnych zmian temperatury
radiacyjnej ich powierzchni. WystĊpowanie szklistoĞci w owocach wpáywa na
zmiany fizycznych wáaĞciwoĞci ich tkanek, dlatego wydawaáo siĊ interesującym
zbadaü czy istnieje związek pomiĊdzy wzrostem temperatury radiacyjnej podczas
procesu ogrzewania owoców z objawami szklistoĞci oraz owoców niedotkniĊtych
tym zaburzeniem a ich jĊdrnoĞcią, gĊstoĞcią i zawartoĞcią ekstraktu. Tabela 4
zawiera analizĊ statystyczną tych wielkoĞci dla 35 jabáek ze szklistoĞcią i 35
jabáek bez szklistoĞci.
dT 1

uwzglĊdnione w tych badaniach odnoszą siĊ do
WartoĞci parametru
dt m
pierwszego stadium procesu ogrzewania (t = 0 min), kiedy to gradient
temperatury pomiĊdzy powierzchnią owocu otaczającym powietrzem byá
najwiĊkszy. WartoĞü Ğrednia, odchylenie standardowe (SD) i wspóáczynnik
zmiennoĞci (CV) tego parametru są wiĊksze dla jabáek bez symptomów
szklistoĞci.
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Rys. 24. Tempo ogrzewania dla owoców traktowanych jako caáoĞü (wskaĨnik caák) oraz
poszczególnych jego czĊĞci (wskaĨniki: kiel, szyp, Ğrodek). Jabáka z objawami szklistoĞci w lewej
kolumnie
Fig. 24. Heating rate for fruit as a whole (index total) and selected parts (indices: calyx, pedicle and
the middle). Apples affected with watercore in the left column
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Tabela 4. Zestawienie statystyczne badanych wielkoĞci w owocach ze szklistoĞcią i bez szklistoĞci
Table 4. Summary of statistical quantities in fruit with watercore and without watercore
Parametr ,
Parameter

ZawartoĞü
ekstraktu,
GĊstoĞü,
Statystyka
dTcalk 1
Density
Soluble solid

Statistics
content
(kg  m-3)
dt m
(%)
(°C·min-1·g-1)
Owoce bez szklistoĞci, Fruit without watercore N = 35,
ĝrednia, Mean
0.001806
57.5
12.5
868.7
Minimum, Minimum
0.001418
49.0
8.6
846.4
JĊdrnoĞü,
Firmness
(N)

Maksimum, Maximum

0.002415

65.7

15.3

886.3

SD

0.000343

4.2

1.9

10.2

CV (%)

19.0

7.2

15.0

1.2

SkrĊtnoĞü, Skewness

0.56

0.27

-0.65

-0.20

Kurtoza, Kurtosis

-0.05

-0.21

-0.69

-0.38

Owoce ze szklistoĞcią, Fruit with watercore N = 35
ĝrednia, Mean

0.001206

63.3

14.7

932.0

Minimum, Minimum

0.000978

55.2

13.8

921.5

Maksimum, Maximum

0.001422

72.2

15.8

948.7

SD

0.000138

4.4

0.6

8.9

CV (%)

11.5

7.0

4.4

1.0

SkrĊtnoĞü, Skewness

-0.25

0.02

0.11

0.42

Kurtoza, Kurtosis

-1.40

-0.92

-1.47

-1.32

ĝrednie wartoĞci jĊdrnoĞci, zawartoĞci ekstraktu i gĊstoĞci są wyĪsze dla
owoców z objawami szklistoĞci, jednakĪe odpowiednie wartoĞci wspóáczynnika
zmiennoĞci są wyĪsze dla owoców bez szklistoĞci. WartoĞci gĊstoĞci owoców ze
szklistoĞcią i bez szklistoĞci zawierają siĊ w innych zakresach.
Związek pomiĊdzy pochodną temperatury jabáka po czasie liczoną wzglĊdem
jednostki masy owocu oraz procentową zawartoĞcią ekstraktu dla badanych
owoców przedstawiony jest na rysunku 25. Z wykresu wynika, Īe wartoĞci
parametru szklistoĞci

dT 1

maleją wraz ze wzrostem procentowej zawartoĞci
dt m

ekstraktu.
Wpasowana prosta regresji liniowej dotyczy áącznie wartoĞci dla owoców
z objawami szklistoĞci i bez nich. Wspóáczynnik determinacji R2 = 0,6521 jest
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w tym przypadku stosunkowo wysoki. Charakterystyczne jest to, Īe wartoĞci
procentowej zawartoĞci ekstraktu w owocach bez szklistoĞci znajdują siĊ
w znacznie szerszym zakresie (od 8,5 do 15,4%) niĪ owoców z objawami
szklistoĞci (od 13,4 do 15,9%).

-1

-1

(dTcaák /dt)*(1/m) (°C·min ·g )

0.003
0.0025
0.002

2

R = 0.6521

0.0015
0.001

owoce bez szklistoĞci,
fruit without watercore

0.0005

owoce ze szklistoĞcią,
fruit with watercore

0
5

7

9

11

13

15

17

ZawartoĞü ekstraktu - Soluble solid content (%)

Rys. 25. ZaleĪnoĞü parametru szklistoĞci od zawartoĞci ekstraktu dla jabáek z symptomami i bez
symptomów szklistoĞci
Fig. 25. Relation between watercore parameter and soluble solid content for watercore affected fruit
and for apples with sound tissue with fitted regression line

Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe nie ma silnej korelacji pomiĊdzy pochodną temperatury owoców po czasie na jednostkĊ ich masy a jĊdrnoĞcią jabáek
(rys. 26). Rozproszenie punktów pomiarowych w tym przypadku, szczególnie dla
owoców bez symptomów szklistoĞci, jest silne i moĪna zauwaĪyü, Īe wartoĞci
jĊdrnoĞci owoców z objawami szklistoĞci zmieniają siĊ w szerokim zakresie, pokrywającym siĊ do pewnego stopnia z zakresem wartoĞci jĊdrnoĞci owoców bez
szklistoĞci. Wynik ten wydaje siĊ byü w zgodzie z wynikami Bowena i Watkinsa
(1997), którzy zaobserwowali, Īe jĊdrnoĞü miąĪszu zmienia siĊ silnie w jabákach
z objawami szklistoĞci i rekomendowali, aby odczyty jĊdrnoĞci miąĪszu nie byáy
uĪywane do okreĞlania jakoĞci owoców ze szklistoĞcią.
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Rys. 26. ZaleĪnoĞü parametru szklistoĞci od jĊdrnoĞci w badanych jabákach
Fig. 26. Relation between watercore parameter and firmness of the investigated apples
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Rys. 27. Zmiany parametru szklistoĞci w zaleĪnoĞci od gĊstoĞci jabáek
Fig. 27. Changes of watercore parameter in relation to bulk density of apples

Stwierdzono silną korelacjĊ pomiĊdzy pochodną temperatury owoców po
czasie na jednostkĊ ich masy a gĊstoĞcią owoców (rys. 27). Wspóáczynnik
determinacji dla owoców z objawami szklistoĞci wynosiá w tym przypadku R2 =
0,80, natomiast dla owoców bez szklistoĞci R2 = 0,68. Ten wynik sugeruje, Īe
wzrost gĊstoĞci masy w owocach ze szklistoĞcią silnie wpáywa na ich pojemnoĞü
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cieplną. Dalsze badania nad tym związkiem są wskazane w celu komercyjnego
zastosowania metody selekcji owoców z zaburzeniem szklistoĞci na podstawie
pomiaru temperatury radiacyjnej ich powierzchni.
4.3. OkreĞlanie zdolnoĞci kieákowania nasion fasoli i grochu na podstawie
analizy rozkáadu temperatury ich powierzchni
4.3.1. Wprowadzenie

Tradycyjny sposób okreĞlania zdolnoĞci kieákowania nasion wymaga
dáugiego czasu wyczekiwania na ich wykieákowanie, a to niekiedy utrudnia
dokonanie wáaĞciwej oceny i selekcji materiaáu siewnego. Oczekuje siĊ wiĊc
opracowania metody oceny zdolnoĞci kieákowania, która umoĪliwiáaby skrócenie
czasu testu i nie wymagaáaby duĪej liczebnoĞci próby nasion. Szczególnie
w przypadku rzadkich, cennych nasion i przy hodowli nowych odmian, kiedy to
czĊsto nie dysponuje siĊ wymaganą standardem badaĔ liczebnoĞcią nasion
tradycyjne metody wydają siĊ niewystarczające.
Nową jakoĞü w okreĞlaniu zdolnoĞci kieákowania nasion moĪe wnieĞü
zastosowanie metod „widzenia komputerowego”. Metody te na podstawie analizy
obrazów w róĪnych zakresach spektrum pozwalają na uzyskanie obiektywnej
informacji o stanie fizycznym i fizjologicznym materiaáu biologicznego. Są to
metody nieniszczące, umoĪliwiające automatyczną klasyfikacjĊ cech obiektów
wystĊpujących na obrazie. Stosuje siĊ w tym celu zaawansowane techniki
przetwarzania obrazu, takie jak: automatyczna segmentacja, progowanie, filtracja
obrazu, transformacja Fouriera. Obraz termalny jako macierz wartoĞci temperatury badanego obszaru moĪe byü poddawany tym procedurom przetwarzania
obrazu. W podjĊtych w pracy badaniach zaáoĪono, Īe bazując na informacjach o
rozkáadzie temperatury radiacyjnej w róĪnych fazach kieákowania nasion uda siĊ
stworzyü wskaĨniki zdolnoĞci i energii kieákowania.
WstĊpne wyniki badaĔ prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN
w Lublinie wykazaáy, Īe siáy hydratacji wykazują zróĪnicowanie pomiĊdzy
poszczególnymi czĊĞciami nasion (Baranowski i in. 2002). NajwyĪsze wartoĞci
tej siáy wystĊpują w obrĊbie zdrowego zaląĪka. Wykorzystanie w kamerze
termograficznej teleobiektywu germanowego o kącie widzenia 7° pozwoliáo na
obserwacjĊ i analizĊ powierzchni rozkáadu temperatury radiacyjnej czĊĞci
zaląĪkowej nasion. RozdzielczoĞü przestrzenna systemu umoĪliwiáa rejestracjĊ
fragmentów nasion o wielkoĞci 0.4 mm.
Fasola i groch, naleĪące do roĞlin strączkowych, mają szczególne znaczenie
wĞród upraw w Polsce (KĊsik 1997, KĊsik i in. 1994). Dostarczają one
wysokobiaákowego pokarmu zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wpáywają równieĪ
na uĪyĨnianie gleb poprzez poprawĊ bilansu azotu, wzbogacając je jednoczeĞnie
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w substancje organiczne i skáadniki pokarmowe. RoĞliny strączkowe, poprzez
dobrze rozwiniĊty system korzeniowy, przyczyniają siĊ do poprawy struktury
i stosunków wodno-powietrznych gleby. Posiadają zdolnoĞü do korzystania ze
skáadników pokarmowych wystĊpujących w formach trudno dostĊpnych.
Celem tej czĊĞci pracy jest przedstawienie metodologii pomiaru temperatury
radiacyjnej wybranych nasion strączkowych oraz sprawdzenie przydatnoĞci
termografii do badania zdolnoĞci kieákowania nasion fasoli i grochu we
wczesnym okresie procesu pĊcznienia.
4.3.2. Materiaá i metody

Istotą poddanej badaniu metody byáo okreĞlanie zdolnoĞci kieákowania
nasion, zwáaszcza nasion roĞlin strączkowych na podstawie analizy rozkáadu
temperatury radiacyjnej ich powierzchni. Postanowiono sprawdziü, czy metoda ta
umoĪliwi znaczne czasowe skrócenie procesu oceny materiaáu siewnego.
Dokonywano pomiaru rozkáadu temperatury radiacyjnej powierzchni nasienia
uáoĪonego na podáoĪu, uwzglĊdniając zarówno temperaturĊ uĞrednioną z caáej
eksponowanej powierzchni, jak i poszczególnych fragmentów nasienia.
NajwaĪniejsze skáadniki budowy nasienia fasoli przedstawiono na rysunku
28. Oczekiwano najwiĊkszego zróĪnicowania temperatury w obrĊbie czĊĞci
zarodkowej nasienia, gdzie przebiegają najintensywniej procesy biochemiczne
związane z produkcją i wymianą energii.

zawiązek áodygi (hypokotyl)

zawiązek liĞci (epikotyl)

bud of the stem (hypocotyl)

bud of leaves (epicotyl)

zawiązek korzenia (radykula)

okienko

liĞcienie

window

cotyledon

áupina nasienna
seed coat

Rys. 28. Budowa nasienia fasoli
Fig. 28. Composition of bean seed
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Badania przeprowadzono na nasionach fasoli wielokwiatowej (Faseolus
multiflorus Lam.) odmiany ‘Eureka’, fasoli zwyczajnej (Faseolus vulgaris L.)
odmiany ‘Aura’, grochu jadalnego (Pisum sativum L.) odmiany ‘Piast’ oraz
grochu pastewnego (Pisum arvense L.) odmiany ‘Grapis’. Nasiona pochodziáy
z dwóch róĪnych sezonów zbioru: 2000 i 2003 (rys. 29). Spodziewano siĊ, Īe
nasiona pochodzące z tych dwóch terminów zbioru wykaĪą róĪnice ĪywotnoĞci
jak teĪ róĪne zdolnoĞci kieákowania. OkreĞlone zdolnoĞci kieákowania na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej nasion porównano z wynikami standardowej metody testu kieákowania (ISTA, 1999).
W przypadku roĞlin strączkowych czas kieákowania wynosi zazwyczaj od 5
do 9 dni w staáej temperaturze z przedziaáu 20-30oC. W badaniu tym uĪywa siĊ
400 sztuk nasion odliczonych losowo z dobrze wymieszanych nasion czystych,
stosując powtórzenia po 100 sztuk nasion. Jako podáoĪe uĪywane są bibuáa lub
piasek. Efektem wielodniowego procesu pĊcznienia jest rozwój siewki do etapu,
w którym jednoznacznie moĪna okreĞliü na podstawie elementów jej budowy, czy
moĪliwy jest jej rozwój w peáną roĞlinĊ.
Stosując standardową procedurĊ oceny zdolnoĞci kieákowania co 5 godz.,
zliczano liczbĊ nasion z korzonkiem wyroĞniĊtym na dáugoĞü co najmniej 2 mm.
Na szalkach z nasionami poddanymi badaniom termograficznym zdolnoĞü
kieákowania okreĞlano po kaĪdej rejestracji termalnej.
W poszczególnych fazach procesu pĊcznienia nasion badanych odmian
okreĞlano ich wilgotnoĞü oraz potencjaá wody w tkankach. Grupa nasion
wykorzystanych do tych testów podlegaáa identycznej procedurze kieákowania jak
pozostaáe nasiona. Co 2 godz. w czasie procesu pĊcznienia pobierano z kaĪdej
odmiany po 5 nasion do testu wilgotnoĞci i 5 nasion do testu potencjaáu wody.
Potencjaá wody w nasionach, jak i w owocach mierzono przyrządem
opracowanym w Instytucie Agrofizyki PAN (Skierucha i in. 2001). Metoda
pomiaru oparta jest na wyznaczaniu wzglĊdnej wilgotnoĞci pary wodnej
w próbce, który to parametr w zakresie od 0 do 50 barów jest liniowo związany
z potencjaáem. W stanie równowagi miĊdzy fazą staáą i gazową potencjaá wody w
próbce jest równy potencjaáowi pary wodnej. Tak wiĊc, mierząc wzglĊdną
wilgotnoĞü powietrza w otoczeniu termozáącza, moĪna okreĞliü potencjaá pary
wodnej w próbce. PoniewaĪ wáasnoĞci wewnĊtrzne próbki nie wpáywają na
wyniki pomiaru, metodĊ moĪna stosowaü do pomiaru potencjaáu w tkance nasion
i owoców.
Zestaw pomiarowy skáada siĊ ze zbiornika na próbkĊ typu Wescor C-52
z wbudowanym záączem termoparowym chromel-konstantan, mikrowoltomierza
z elektronicznym obwodem kontrolnym, który automatycznie utrzymuje
temperaturĊ záącza w temperaturze punktu rosy, oraz zasilacza prądu staáego +18
V, -18 V (rys. 30).
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Rys. 29. Termogramy (z lewej) oraz obrazy w Ğwietle widzialnym (z prawej) uzyskane po upáywie
6 godz. od rozpoczĊcia procesu pĊcznienia dla wybranych zestawów pomiarowych badanych
odmian. Kolejno od góry nasiona: fasoli wielokwiatowej ‘Eureka’, fasoli zwyczajnej ‘Aura’, grochu
jadalnego ‘Piast’, grochu pastewnego ‘Grapis’
Fig. 29. Thermograms (left) and visible range images (right) obtained after 6 h from the beginning
of the swelling process for chosen measuring sets of studied varieties. Successively from the top
seeds of : ‘Eureka’ multiflorous beans, ‘Aura’ common bean, ‘Piast’ peas and ‘Grapis’ peas
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Rys. 30. Stanowisko pomiaru potencjaáu wody w tkankach nasion i owoców
Fig. 30. Setup for measurement of water potential in tissue of seed and fruit

Termopara znajduje siĊ w szczelnie zamkniĊtym zbiorniku Wescor C-52
bezpoĞrednio nad próbką gleby lub liĞcia umieszczonego w specjalnym
cylindrycznym naczyniu. W warunkach izotermicznych po okoáo 10–15 min
ustala siĊ stan równowagi pomiĊdzy ciĞnieniem pary wodnej w powietrzu
i w próbce. NastĊpnie przepuszcza siĊ przez záącze w krótkim czasie prąd rzĊdu
kilku miliamperów w kierunku takim, by nastĊpowaáo jego ocháodzenie (efekt
Peltiera).
Czas cháodzenia zaleĪy od rodzaju próbki. W opisanym doĞwiadczeniu
stosowano dla wszystkich próbek czas piĊciu sekund. WielkoĞü obniĪenia
temperatury záącza zaleĪy od wilgotnoĞci wzglĊdnej i temperatury powietrza
w zbiorniku z próbką. Siáa elektromotoryczna wytworzona w záączu jest funkcją
wilgotnoĞci wzglĊdnej, a zatem potencjaáu w mierzonej próbce.
MoĪliwoĞü jednoczesnego pomiaru potencjaáu w wielu komorach (w tym
przypadku szeĞciu) oraz komputerowa analiza krzywych obrazujących generowany skok temperatury powodują, Īe ta obiecująca metoda pomiaru moĪe staü siĊ
standardową w badaniach potencjaáu wody w tkankach roĞlinnych. Pomiar potencjaáu wody w badanym materiale skáada siĊ z kilku etapów kontrolowanych
przez mikrokontroler. Etapy te róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od zakresu mierzonych
wartoĞci potencjaáu wody, temperatury, wymaganej dokáadnoĞci oraz czasu trwania pomiaru. KalibracjĊ przyrządu wykonano, stosując roztwory NaCI o róĪnych
stĊĪeniach, w których zanurzany byá czujnik.
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WilgotnoĞü nasion okreĞlano metodą suszarkową. Nasiona suszono przez 48
godz. w temperaturze 75°C w suszarce z wymuszoną cyrkulacją powietrza.
WilgotnoĞü wyraĪano jako procent masy wody przypadający na jednostkĊ ĞwieĪej
masy nasion (g·g-1%).
Przed rozpoczĊciem pomiaru nasiona przechowywano przez 12 dni w stabilizowanych warunkach zewnĊtrznych tj. przy wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza
33%, temperaturze powietrza 5°C. Z materiaáu do przeprowadzenia testu
zdolnoĞci kieákowania wykluczono nasiona o wyraĨnych zewnĊtrznych uszkodzeniach mechanicznych oraz nasiona przeroĞniĊte. Wybrane nasiona ukáadano na
szalce Petriego wyáoĪonej podwójną warstwą bibuáy filtracyjnej w odstĊpach nie
mniejszych niĪ 1 cm i nie bliĪej niĪ 1 cm od krawĊdzi szalki. Takie uáoĪenie jest
konieczne, gdyĪ w trakcie procesu pĊcznienia zwiĊksza siĊ objĊtoĞü nasion i nie
moĪna dopuĞciü, aby stykaáy siĊ ich powierzchnie oraz, aby nie miaáy kontaktu ze
Ğcianką szalki Petriego.
Pod bibuáĊ filtracyjną, na której uáoĪone byáy nasiona, podkáadano sączek
baweániany poáączony z drugą szalką Petriego wypeánioną wodą destylowaną
o temperaturze 25°C. UmoĪliwiáo to nawilĪanie bibuáy filtracyjnej przez caáy czas
trwania testu. Szalki Petriego z nasionami umieszczano w termostatowanym
pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza w bezpoĞrednim otoczeniu
szalki wynosiáa 25°C, a wilgotnoĞü wzglĊdna powietrza 60%. KaĪde z tak uáoĪonych w szalce nasion poddawane byáo pomiarowi temperatury radiacyjnej powierzchni za pomocą urządzenia termograficznego w ciągu pierwszych 12 godz.,
co 0,5 godz., a póĨniej co 2 godz. aĪ do czasu przewidzianego przez normĊ na
skieákowanie nasion.
Urządzenie termograficzne zastosowane w doĞwiadczeniu ma czuáoĞü
detekcyjną 0,07°C przy temperaturze badanego obiektu 30°C i pracowaáo
w zakresie 8 do 13 µm. Ponadto, równolegle z rejestracją termograficzną
rejestrowano obrazy badanych nasion w Ğwietle widzialnym. Uáatwiáo to
precyzyjne okreĞlenie powtarzalnych pól na poszczególnych obrazach
termograficznych przy dalszej ich analizie. Obie kamery, termograficzną
i rejestrującą w Ğwietle widzialnym, umieszczono na wysokoĞci 1,4 m pionowo
nad badanymi nasionami. Przy takim ustawieniu caáa powierzchnia szalki
Petriego wraz ze wszystkimi znajdującymi siĊ na niej nasionami byáa w polu
widzenia kamery.
4.3.3. Zmiana rozkáadu temperatury nasion w poszczególnych etapach
procesu pĊcznienia

Poszczególne obrazy termalne szalek z nasionami poddane byáy analizie
komputerowej w celu automatycznego wyselekcjonowania na obrazie obszarów
obejmujących powierzchnie poszczególnych nasion. W tym celu surowe obrazy

72
uzyskane z kamery z odpowiednio wprowadzonymi parametrami rejestracji
(temperatura otoczenia i temperatura powietrza, emisyjnoĞü powierzchni nasion,
odlegáoĞü obiektywu kamery od badanych nasion) wyeksportowano jako pliki
tekstowe do programu ImageJ, w którym opracowano skrypt wykonujący procedurĊ automatycznej segmentacji, przedstawiony schematycznie na rysunku 31.
Oryginalny obraz
termalny 32 bity
Original thermal
image 32 bits

Skalowanie
obrazu
piksele, cm
Image scaling

Obraz przygotowany
do wyodrĊbnienia
segmentów
Rys. C
Image ready for selection
of segments
Fig. C

Automatyczne
wyodrĊbnienie
nasion
Automatic extraction
of seed surface

Duplikat obrazu
do segmentacji
Rys. A
Duplicate of image for
segmentation
Fig. A

Lokalne
progowanie
Local
thresholding

Obraz z obszaram
i obejmującymi
kolejne nasiona Rys. D
Image with areas
covering succeeding
seeds Fig. D

Obraz gotowy
do progowania
Rys. B
Image ready
for thresholding
Fig. B

Filtr watershed
Odejmowanie táa
Wygáadzanie obrazu

Obliczanie wartoĞci
temperatury
w wyselekcjonowanych
polach i wielkoĞci statystycznych
Calculation of temp.
and statistical parameters
in selected fields

Wzocnienie
kontrastu
Contrast
enhancement

Wyostrzenie
i wzmocnienie
krawĊdzi
Sharpening
and enhancement
of edges

Automatyczna
numeracja
nasion
Automatic seed
numbering

Obraz termalny
z naáoĪoną maską
Rys. F
Thermal image
with mask put on it
Fig. F

Redukcja szumu
(filtr medianowy)
Noise reduction
(median filter)

Obraz ze stworzoną
maską powierzchni
nasion
Rys. E
Image with masks
of seed surfaces
Fig. E

NaáoĪenie maski
na oryginalny
obraz
Putting mask
on original image

Rys. 31. Schemat procedury automatycznej segmentacji obrazu
Fig. 31. Scheme of automatic procedure of image segmentation

Pierwszym jej etapem byáo skalowanie obrazu polegające na okreĞleniu
przestrzennej skali obrazu w skalibrowanych jednostkach (centymetrach).
Utworzono odcinek przechodzący przez Ğrodek szalki Petriego áączący dwa
przeciwlegáe kraĔce szalki. Na podstawie liczby pikseli wzdáuĪ tego odcinka
i znanej Ğrednicy szalki (15 cm) program automatycznie przeliczaá wszystkie
odlegáoĞci w wybranej jednostce (rys. 32 A).
NastĊpnie, w celu przygotowania obrazu do wáaĞciwej segmentacji przeprowadzono automatyczną procedurĊ dopasowania jaskrawoĞci i kontrastu na
podstawie analizy histogramu wyselekcjonowanej czĊĞci obrazu obejmującej
szalkĊ z nasionami. Optymalizacja jaskrawoĞci i kontrastu obrazu polegaáa na
dopasowaniu zakresu temperatur pikseli badanego obszaru, aby wyeliminowaü
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podzakresy nie obejmujące badanego obszaru. RedukcjĊ szumu w obrazie
uzyskano, stosując filtr medianowy zamieniający wartoĞü w kaĪdym pikselu
obrazu medianą wartoĞci sąsiednich pikseli.
W celu wyostrzenia krawĊdzi nasion zastosowano dodatkową procedurĊ
wyrównania histogramu. Wynik tej czĊĞci procedury przygotowawczej przedstawiony jest na rysunku 32 B. Ze wzglĊdu na záoĪoną scenĊ badanych obrazów
zdecydowano siĊ zastosowaü metodĊ segmentacji rekursywnej polegającą na
progowaniu. Polega ona na wyliczaniu histogramów związanych z takimi
atrybutami obrazu, jak: odcienie, nasycenie, jasnoĞü i inne, a nastĊpnie wyborze
spoĞród nich histogramu o najbardziej wyrazistym wierzchoáku. OkreĞla on
atrybut, wedáug którego przeprowadzana jest segmentacja. Ta procedura
powtarzana jest wielokrotnie dla wyselekcjonowanych wczeĞniej obszarów
i pozostaáych czĊĞci obrazu aĪ do momentu wyizolowania ostatniego obszaru
o danych cechach. Otrzymana w rezultacie segmentacja charakteryzuje siĊ duĪą
szczegóáowoĞcią i dokáadnoĞcią.
Przykáadowy efekt procedury segmentacji przedstawiony jest na rysunku
32 C. Kolejne etapy procedury segmentacyjnej obejmowaáy stworzenie na
podstawie wyselekcjonowanych obszarów masek ich krawĊdzi. W tym celu
wykonana zostaáa funkcja usuniĊcia táa z obrazu (rys. 32 D). Zastosowanie filtru
„watershed” pozwoliáo na odseparowanie obszarów naleĪących do nasion od
ewentualnych stykających siĊ z nimi obszarów krawĊdzi szalki Petriego lub
innych nasion. NastĊpnie zastosowano procedury wyodrĊbnienia krawĊdzi
wyselekcjonowanych obszarów i automatycznej ich numeracji (rys. 32 E).
Ostatnim etapem zastosowanej procedury byáo naáoĪenie stworzonej maski
krawĊdzi nasion na oryginalny obraz termograficzny i dla wyselekcjonowanych
obszarów obliczenie podstawowych wielkoĞci statystycznych w obrĊbie wybranego pola tzn. liczby pikseli, wartoĞci Ğredniej temperatury dla wszystkich pikseli,
standardowego odchylenia temperatury dla wszystkich pikseli, najczĊĞciej wystĊpujących wartoĞci temperatury, ekstremalnych wartoĞci temperatury, dáugoĞci
zewnĊtrznej granicy danego pola w jednostkach dáugoĞci pojedynczego piksela,
Ğrednicy Fereta, czyli najdáuĪszej odlegáoĞci pomiĊdzy dwoma dowolnymi
punktami wzdáuĪ granicy wybranego pola, mediany wartoĞci temperatury pikseli,
skrĊtnoĞci jako miary symetrii rozkáadu danych pomiarowych temperatury,
kurtozy okreĞlającej, jaki jest rozkáad danych pomiarowych wzglĊdem rozkáadu
normalnego.
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Rys. 32. Przykáadowa prezentacja kolejnych etapów procedury segmentacji obrazu termalnego:
A – oryginalny obraz po skalowaniu, B – obraz termalny po zastosowaniu korekcji kontrastu
i jaskrawoĞci, C – efekt progowania obrazu, D – usuwanie táa, E – obraz z wyodrĊbnionymi
krawĊdziami powierzchni nasion po automatycznej numeracji, F –oryginalny obraz termalny
z naáoĪoną maską
Fig. 32. Examplary presentation of subsequent stages of segmentation procedure for thermal image:
A – original image after scaling, B – thermal image after applying correction of contrast and
brightness, C – effect of thresholoding of image, D – removing background, E – image with selected
edges of seed surface after automatic numeration, F – original thermal image with mask
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Rys. 33. Termogramy powierzchni zdrowego nasienia fasoli wielokwiatowej ‘Eureka’ w kolejnych
stadiach procesu kieákowania
Fig. 33. Thermograms of the surface of healthy bean seed of ‘Eureka’ variety in consequent stages
of germination process
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Rys. 34. Termogramy powierzchni nasienia fasoli wielokwiatowej ‘Eureka’ niezdolnego do wyprodukowania kieáka w kolejnych stadiach etapach procesu pĊcznienia
Fig. 34. Thermograms of the surface of bean seed of ‘Eureka’ variety which is unable to produce
a healthy germ in consequent stages of germination process
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Te statystyki wykonywano dla wszystkich obrazów poszczególnych
sekwencji zmian temperatury nasion w czasie. Z uzyskanych w trakcie pomiarów
temperatury radiacyjnej zobrazowaĔ termalnych sporządzono wykresy zmian
temperatury w czasie.
Celem przeprowadzonych badaĔ byáo okreĞlenie zmian w czasie rozkáadu
temperatury radiacyjnej na powierzchni badanych nasion o zróĪnicowanej
zdolnoĞci kieákowania. Termogramy na rysunkach 33 oraz 36 przedstawiają
przykáadowe nasienia fasoli wielokwiatowej odmiany ‘Eureka’ oraz grochu
jadalnego ‘Piast’, z których wyrosáy normalnie rozwiniĊte siewki. Natomiast
termogramy na rysunkach 34 oraz 37 przedstawiają przykáadowe nasiona tych
samych odmian, które nie wytworzyáy w trakcie procesu pĊcznienia kieáka.
Poszczególne termogramy zawierają w prawym górnym rogu skalĊ
w centymetrach, natomiast w lewym dolnym rogu podany jest czas w minutach
od momentu zapoczątkowania procesu pĊcznienia. Z boku termogramu w lewym
górnym rogu przedstawiono izotermy ze skalą temperatury. Wszystkie
termogramy w obrĊbie kaĪdej sekwencji mają tĊ samą skalĊ temperatury. Analiza
termogramów wykazuje odmienne rozkáady temperatury radiacyjnej nasion
mających i niemających zdolnoĞci do wytworzenia kieáka.
W przypadku nasion, w których wystĊpuje normalny przebieg procesu
kieákowania we wstĊpnym etapie procesu pĊcznienia (termogramy A-C na rys. 33
oraz A-E na rys. 36) obserwuje siĊ stopniowe, równomierne dla caáego nasienia
obniĪanie temperatury radiacyjnej. Etap ten dla przedstawionego nasienia fasoli
trwaá okoáo 12 godz., a dla nasienia grochu okoáo 28 godz.
Na kolejnych termogramach pĊcznienia (termogramy D-G na rys. 33 oraz F-J
na rys. 36) obserwuje siĊ wyraĨne zróĪnicowanie temperatury w obrĊbie tych
dwóch nasion: na początku gwaátowny spadek temperatury w obszarze okienka
i zarodka nasienia, a nastĊpnie w obszarze liĞcienia. Ten etap w przypadku
nasienia fasoli trwaá do okoáo 56 godz., a w przypadku nasienia grochu do okoáo
103 godz. od rozpoczĊcia procesu pĊcznienia. Kolejny etap to aktywacja zarodka
i pojawienie siĊ kieáka. Ten etap charakteryzowaá siĊ gwaátownym wzrostem
temperatury w obrĊbie zarodka. Temperatura wyáaniającego siĊ kieáka jest wyĪsza
od pozostaáej czĊĞci nasienia i wzrasta wraz z upáywem czasu. Obrazy w przedstawionych sekwencjach rejestrowano do szóstej doby w przypadku nasion fasoli
oraz grochu.
Zupeánie odmiennie wyglądaáy rozkáady temperatury radiacyjnej nasion fasoli
i grochu, które w wyniku procesu pĊcznienia nie wytworzyáy kieáka. W ich
przypadku obserwowano równieĪ niewielki spadek temperatury w niektórych
okresach procesu pĊcznienia, na skutek nasiąkania ich tkanek wodą (co widaü na
termogramach E-J na rys. 34 oraz E-H na rys. 37). Spadki temperatury są jednak
znacznie mniejsze niĪ w przypadku nasion, które w wyniku procesu pĊcznienia
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wytworzyáy kieáek. JednoczeĞnie obserwowano w przypadku tych nasion
mniejsze zróĪnicowanie temperatury w ich obrĊbie. Trudno tu wyróĪniü obszary
o wyraĨnie niĪszej lub wyĪszej temperaturze.
Obserwacje te Ğwiadczą o odmiennym mechanizmie pobierania i akumulacji
wody przez poszczególne fragmenty nasion o normalnym przebiegu procesu
kieákowania oraz nasion pozbawionych zdolnoĞci kieákowania.
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Rys. 35. Przebiegi temperatury radiacyjnej i wielkoĞci statystycznych dla powierzchni nasion fasoli
wielokwiatowej ‘Eureka’: zdolnego i niezdolnego do wytworzenia kieáka w kolejnych stadiach
procesu pĊcznienia i kieákowania
Fig. 35. Courses of radiation temperature and statistical quantities for surface of ‘Eureka’ bean
seeds: able and not able to germinate in subsequent stages of swelling and germination process

JednoczeĞnie widaü z termogramów nasion zdolnych do wytworzenia kieáka,
Īe w obszarze zarodka wystĊpują najintensywniej procesy energetyczne, których
tempo moĪna rejestrowaü urządzeniem termograficznym. Z analizy literatury
wynika, Īe wczeĞniej nie prowadzono tego typu badaĔ, a mogą one rozszerzyü
zakres wiedzy o procesach fizjologicznych i termodynamicznych zachodzących
w kieákujących nasionach.
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Rys. 36. Termogramy powierzchni zdrowego nasienia grochu jadalnego odmiany ‘Piast’
w kolejnych stadiach procesu kieákowania
Fig. 36. Thermograms of the surface of healthy pea seed of ‘Piast’ variety in consequent stages
of germination process

IloĞciowa analiza zmian Ğrednich wartoĞci temperatury nasion w sekwencjach
termogramów omówionych powyĪej przedstawiona jest na rysunku 35 dla nasion
fasoli wielokwiatowej ‘Eureka’ oraz na rysunku 38 dla nasion grochu jadalnego
odmiany ‘Piast’. Zarówno rozkáad temperatury radiacyjnej powierzchni, jak
i analogiczne przebiegi Ğrednich wartoĞci temperatury dla dwóch pozostaáych
odmian, tzn. fasoli zwyczajnej ‘Aura’ i grochu pastewnego ‘Grapis’, byáy bardzo
zbliĪone do zaprezentowanych w niniejszej pracy.
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Rys. 37. Termogramy powierzchni nasienia grochu jadalnego odmiany ‘Piast’ niezdolnego
do wyprodukowania kieáka w kolejnych stadiach etapach procesu pĊcznienia
Fig. 37. Thermograms of the surface of pea seed of ‘Piast’ variety which is unable to produce
a healthy germ in consequent stages of germination process

W przypadku nasienia fasoli oraz grochu, które wydaáo normalny kieáek
zaobserwowano duĪy spadek Ğredniej temperatury jego powierzchni w pierwszym
okresie procesu pĊcznienia. U nasion fasoli po okoáo 30 godz. od momentu
rozpoczĊcia procesu pĊcznienia wystąpiáo krótkotrwaáe ustabilizowanie siĊ
temperatury na poziomie okoáo 19,9°C, a nastĊpnie dalszy jej spadek do wartoĞci
19,25°C (rys. 35 A). Caákowity spadek Ğredniej temperatury powierzchni nasienia
fasoli w wyniku pĊcznienia wyniósá 1,8°C.
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Rys. 38. Przebiegi temperatury radiacyjnej i wielkoĞci statystycznych dla powierzchni nasion
grochu jadalnego ‘Piast’: zdolnego i niezdolnego do wytworzenia kieáka w kolejnych stadiach
procesu pĊcznienia i kieákowania
Fig. 38. Courses of radiation temperature and statistical quantities for surface of ‘Piast’ pea seeds:
able and not able to germinate in subsequent stages of swelling and germination process

Podobnie dla nasienia grochu w pierwszej fazie procesu pĊcznienia (19 godz.)
obserwowano spadek temperatury od 20,7°C do 19,7°C, nastĊpnie krótkotrwaáe ustabilizowanie siĊ temperatury na tym poziomie (rodzaj plateau), po
którym wystąpiá dalszy spadek temperatury do wartoĞci 19,4°C. Caákowity
spadek Ğredniej temperatury powierzchni nasienia grochu w wyniku pĊcznienia
wyniósá 1,2°C.
Po etapie spadku temperatury związanej z pĊcznieniem i wydzielaniem ciepáa
parowania nastĊpowaá dla obu nasion okres wyraĨnego wzrostu temperatury
związany z aktywacją nasienia, a nastĊpnie wytworzeniem kieáka. Ten okres trwaá
do koĔca obserwowanych sekwencji.
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Zupeánie inne przebiegi Ğrednich wartoĞci temperatury radiacyjnej
powierzchni nasion zaobserwowano w przypadku nasion, które w konsekwencji
procesu pĊcznienia nie wytworzyáy kieáka. Maksymalne wartoĞci spadku
temperatury nasienia fasoli w trakcie procesu pĊcznienia wyniosáy 0,5°C,
natomiast nasienia grochu 0,7°C. Potwierdza to odmienny mechanizm i tempo
pobierania wody przez nasiona mające odmienną zdolnoĞü kieákowania.
Analizując wspóáczynniki zmiennoĞci (CV) temperatury nasion na rysunkach
35 B oraz 38 B, moĪna stwierdziü wyĪsze wartoĞci tego parametru dla nasion,
w których proces kieákowania przebiegaá prawidáowo. Istotne róĪnice wartoĞci
wspóáczynnika zmiennoĞci (CV) temperatury powierzchni nasion fasoli
zanotowano po 30 godz., a nasion grochu po 19 godz. od rozpoczĊcia procesu
pĊcznienia.
Dla wyselekcjonowanych obszarów obejmujących widoczną na termogramach powierzchniĊ nasion dokonano analizy zmian w czasie pól tych
powierzchni. W wyniku procedury skalowania moĪliwe byáo przedstawienie
wartoĞci tych pól nie tylko za pomocą iloĞci pikseli w danym polu, ale równieĪ
w centymetrach kwadratowych. Z rysunku 35 C oraz 38 C wynika, Īe
gwaátowniejszy wzrost pola powierzchni nasion fasoli i grochu wystĊpowaá dla
nasion zdolnych do wytworzenia kieáka. NaleĪy zauwaĪyü odmienną dynamikĊ
zmian tego parametru dla nasion fasoli i grochu. W przypadku nasion fasoli
najgwaátowniejszy wzrost powierzchni nasienia zdolnego do wytworzenia kieáka
wystĊpowaá we wczeĞniejszym okresie procesu pĊcznienia (od 8 do 50 godz. od
rozpoczĊcia) niĪ u nasion grochu (od 67 do 100 godz.).
Dla wyselekcjonowanych metodą segmentacji powierzchni nasion
przeprowadzono analizĊ rozkáadów temperatury radiacyjnej w obrĊbach
wyodrĊbnionych metodą segmentacji pól w poszczególnych etapach procesu
pĊcznienia. Dwie wielkoĞci statystyczne pozwalają na analizĊ symetrii rozkáadu
oraz porównanie go z rozkáadem normalnym. Są to skrĊtnoĞü (ang. skewness)
oraz kurtoza (ang. kurtosis). SkrĊtnoĞü jest miarą symetrii rozkáadu danych
pomiarowych (w tym przypadku temperatury radiacyjnej) w obrĊbie pola.
SkrĊtnoĞü definiuje siĊ poprzez równanie:

¦ (Y  Y )
N

3

i

skrĊtnoĞü

( N  1) s 3

i 1

,

(28)

gdzie: Y – wartoĞü Ğrednia mierzonej wielkoĞci, s – odchylenie standardowe,
N – liczba danych. Rozkáad lub zbiór danych jest symetryczny, jeĪeli wygląda tak
samo po lewej, jak i prawej stronie wzglĊdem punktu centralnego. Ujemne
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wartoĞci skrĊtnoĞci wskazują, Īe histogram dla analizowanych danych ma dáuĪszy
ogon z lewej strony niĪ z prawej, natomiast dodatnie wartoĞci wskazują na
dáuĪszy ogon histogramu po prawej stronie.
Kurtoza okreĞla rozkáad danych pomiarowych wzglĊdem rozkáadu
normalnego. WielkoĞü nadmiarową kurtozy w stosunku do rozkáadu normalnego
tĊ okreĞla wzór:

¦ (Y  Y )
N

i

kurtoza

( N  1) s 4

i 1

4

3

(29)

W tym ujĊciu rozkáad normalny ma wartoĞü kurtozy równą zero. Zbiór
danych z wysoką wartoĞcią kurtozy dąĪy do tego, aby mieü rozkáad z wyraĨnym
wierzchoákiem blisko wartoĞci Ğredniej i dáugim ogonem po obu stronach.
Dla analizowanych powierzchni nasion fasoli i grochu o zróĪnicowanej
zdolnoĞci kieákowania stwierdzono wartoĞci skrĊtnoĞci bliskie zera (rys. 35 D oraz
38 D), co jest charakterystyczne dla rozkáadu normalnego. Wyjątek stanowi
koĔcowa faza procesu pĊcznienia, gdzie wartoĞci tego parametru dla nasion fasoli
i grochu zdolnych do wytworzenia kieáka nieznacznie wzrosáy, nie przekraczając
wartoĞci 1,5.
Podobnie jak skrĊtnoĞü, kurtoza dla badanych rozkáadów temperatury nasion
fasoli i grochu wykazywaáa niewielkie wartoĞci (w tym przypadku ujemne), co
równieĪ potwierdza niewielkie odstĊpstwa badanych rozkáadów od rozkáadu
normalnego. Podobnie jak w przypadku skrĊtnoĞci, zanotowano niewielki wzrost
wartoĞci kurtozy w póĨnym etapie kieákowania nasion o wysokiej zdolnoĞci
kieákowania. Dla nasion grochu i fasoli, które nie wytworzyáy zdrowego kieáka,
wartoĞci kurtozy zmieniaáy siĊ nieznacznie w trakcie pĊcznienia wokóá wartoĞci 1 (rys. 35 E oraz 38 E).
4.3.4. Rozkáad temperatury radiacyjnej nasion w fazie imbibicyjnej procesu
pĊcznienia jako wskaĨnik zdolnoĞci kieákowania

Jedną z hipotez byáo to, Īe nasiona pochodzące z róĪnych lat zbioru mogą siĊ
róĪniü sposobem pobierania i wiązania przez komórki wody w trakcie procesu
pĊcznienia, co moĪe mieü równieĪ wpáyw na róĪnice w ich zdolnoĞci
kieákowania. Liczne wczeĞniejsze badania potwierdziáy, Īe dáugoĞü i sposób
przechowywania nasion ma istotny wpáyw na ich póĨniejszą zdolnoĞü
kieákowania (Dąbrowska i in. 2000, Woyke 1987, Zhou i in. 1999). Zmniejszanie
siĊ ĪywotnoĞci nasion wraz z upáywem czasu spowodowane jest utlenianiem siĊ
materiaáów zapasowych, przez co zarodek ma ograniczony dostĊp do związków
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odĪywczych. Wykazano, co prawda, Īe nasiona przechowywane w odpowiednich
warunkach utrzymują przez okoáo 3 lata zdolnoĞü kieákowania na poziomie
zbliĪonym do wartoĞci początkowej, ale niewielkie nawet odstĊpstwa od
optymalnych warunków temperatury i wilgotnoĞci powietrza w okresie ich
przechowywania mają istotny wpáyw na pogorszenie siĊ tej zdolnoĞci (Kopcewicz
i Lewak 2002).
W badaniach zaáoĪono równieĪ, Īe metoda termograficzna wykaĪe swoją
przydatnoĞü do oceny zdolnoĞci kieákowania nasion przez wykazywanie róĪnic
temperatury radiacyjnej miĊdzy poszczególnymi nasionami juĪ w fazie
imbibicyjnej i aktywacyjnej procesu kieákowania. Wówczas to spodziewano siĊ
zaobserwowaü na termogramach duĪe gradienty temperatury powodowane
aktywnoĞcią enzymatyczną oraz zmianami wilgotnoĞci potencjaáu wody
w nasionach. Dlatego dla badanych odmian pochodzących z lat zbioru 2000
i 2003 analizowano zmiany wilgotnoĞci i potencjaáu we wczesnych etapach
procesu kieákowania.
Wyniki przedstawione są na rysunkach 39 i 40. Dotyczą one pierwszych 45
godz. procesu pĊcznienia, czyli okresu, w którym próbowano zbadaü przydatnoĞü
analizy termograficznej do oceny zdolnoĞci kieákowania nasion. WartoĞci
wilgotnoĞci i potencjaáu przedstawione na tych wykresach stanowią Ğrednie
z trzech pomiarów.
WiĊksze róĪnice wartoĞci wilgotnoĞci i potencjaáu wody w komórkach nasion
z dwóch róĪnych lat zbioru stwierdzono dla fasoli obu odmian. Maksymalne
róĪnice wilgotnoĞci nasion fasoli ‘Eureka’ i ‘Aura’ wynosiáy ok. 5% w okresie
pomiĊdzy 30. a 40. godz. procesu pĊcznienia. NajwiĊksze róĪnice wilgotnoĞci dla
badanych nasion odmian grochu jadalnego ‘Piast’ i pastewnego ‘Grapis’ wyniosáy
ok. 3% pomiĊdzy 3. i 10. godz. procesu pĊcznienia.
W przebiegu zmian wilgotnoĞci nasion wszystkich badanych odmian
zaobserwowano najgwaátowniejszy wzrost w pierwszych piĊciu godzinach
procesu pĊcznienia. W przebiegach zmian wilgotnoĞci nasion obu odmian fasoli
stwierdzono, Īe w pierwszej fazie pĊcznienia nasiona máodsze wykazywaáy
niĪsze wartoĞci wilgotnoĞci (dla nasion fasoli wielokwiatowej ‘Eureka’ do ok. 18.
godz. procesu pĊcznienia, a dla nasion fasoli zwyczajnej ‘Aura’ do ok. 22 godz.),
a w póĨniejszej fazie tego procesu nasiona te miaáy wyĪsze wartoĞci wilgotnoĞci
w stosunku do nasion starszych. Podobne przebiegi zmian wilgotnoĞci
zaobserwowano dla nasion obu odmian grochu. Jednak moment, kiedy przebiegi
wilgotnoĞci starszych i máodszych nasion przecinają siĊ wystĊpuje po ok. 13
godz. (‘Piast’) i 15 (‘Grapis’).
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Rys. 39. Zmiany wilgotnoĞci w nasionach badanych odmian pochodzących z dwóch terminów
zbioru
Fig. 39. Changes of water content in seeds of investigated varieties coming from two different years
of harvest

Przyrząd do pomiaru potencjaáu wody w nasionach pozwala na pomiar
w zakresie od 0 do -4,5MPa. W związku z tym we wczesnej fazie procesu
pĊcznienia nasion przy niskich wartoĞciach zawartoĞci wody w tkankach nasion
niemoĪliwe byáo prowadzenie pomiarów tej wielkoĞci. Dla nasion fasoli obu
odmian zmiany wartoĞci potencjaáu zarejestrowano od 10. godz. procesu
pĊcznienia, a dla nasion grochu od 5. godz. Zaobserwowano wiĊksze róĪnice
wartoĞci potencjaáu wody miĊdzy nasionami z obu terminów zbiorów w przypadku nasion fasoli. Podobnie jak w przypadku przebiegów wilgotnoĞci nasion, w
pomiarach potencjaáu stwierdzono momenty przeciĊcia siĊ przebiegów potencjaáu
wody w nasionach dla nasion z róĪnych lat zbiorów. Dla nasion zarówno fasoli,
jak grochu moment ten wystąpiá ok. 25. godz. procesu pĊcznienia Dla wiĊkszoĞci
tych przebiegów charakterystyczne jest równieĪ to, Īe w pierwszym etapie
procesu pĊcznienia potencjaá wody w nasionach máodszych przyjmuje mniejsze
wartoĞci bezwzglĊdne, a po 25 godz. procesu pĊcznienia wyĪsze wartoĞci
bezwzglĊdne potencjaáu stwierdzono dla nasion starszych (rys. 39).

86

fasola 'Aura' 2000
'Aura' bean 2000
fasola 'Aura' 2003
'Aura' bean 2003

-4
-3.5
-3
-2.5
-2

Potencjaá wody
Water potential [MPa]

Potencjaá wody
Water potential [MPa]

-4.5

-1.5
-1
-0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

-4.5
-4
-3.5
-3

fasola 'Eureka' 2000'
Eureka' bean 2000
fasola 'Eureka' 2003
'Eureka' bean 2003

-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0

45

0

5

10

Czas - Time [h]

20

25

30

35

40

45

Czas - Time [h]
-4.5

-4

Potencjaá wody
Water potencjaá [MPa]

-4.5

Potencjaá wody
Water potential [MPa]

15

groch 'Piast' 2000
'Piast' pea 2000

-3.5
-3

groch 'Piast' 2003
'Piast' pea 2003

-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5

groch pastewny 'Grapis' 2000
'Grapis' field pea 2000
groch pastewny 'Grapis' 2003
'Grapis' field pea 2003

-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0

0
0

5

10

15

20

25

30

Czas - Time [h]

35

40

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Czas - Time [h]

Rys. 40. Zmiany caákowitego potencjaáu wody w nasionach badanych odmian pochodzących
z dwóch terminów zbioru
Fig. 40. Changes of total water potential in seeds of investigated varieties coming from two different
years of harvest

Analiza zmian potencjaáu wody i wilgotnoĞci w nasionach potwierdza róĪnice
intensywnoĞci imbibicyjnej nasion pochodzących z róĪnych terminów zbiorów.
Wykresy zmian temperatury radiacyjnej wybranych nasion fasoli i grochu
zdolnych i pozbawionych moĪliwoĞci wytworzenia zdrowego kieáka (rys. 35 i 38)
wskazywaáy na zupeánie odmienną reakcjĊ temperaturową nasion o róĪnej
zdolnoĞci kieákowania w tym okresie. Dlatego przeanalizowano szczegóáowo
przebiegi zmian temperatury radiacyjnej w procesie pĊcznienia dla kilkuset
nasion zdolnych do kieákowania oraz nasion niekieákujących.
Przykáad takiej analizy dla jednego zestawu pomiarowego przedstawiono na
rysunku 41. Na rysunkach A i C przedstawiono takie przebiegi dla kieákujących
nasion fasoli odmiany ‘Eureka’ i grochu odmiany ‘Piast’, a na rysunkach B i D
dla nasion odpowiednich odmian, które nie skieákowaáy. Dla nasion, które skieákowaáy stwierdzono w pierwszych 50 godz. procesu pĊcznienia spadek temperatury o co najmniej 2°C dla nasion fasoli i 1°C dla nasion grochu. Przedziaá
temperatur, w którym znalazáy siĊ nasiona fasoli o zdolnoĞci do wykieákowania,
po pierwszych 45 godz. pĊcznienia wyniósá od 18,2 do 19,5°C. Natomiast
analogiczny przedziaá temperatur dla nasion grochu zdolnych do wykieákowania
wynosiá od 19,4 do 19,6°C po pierwszych 35 godzinach procesu kieákowania.
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Rys. 41. Zmiany temperatury radiacyjnej nasion we wczesnym etapie kieákowania dla: A – nasion
fasoli o wysokiej zdolnoĞci kieákowania, B – nasion fasoli, które nie wykieákowaáy, C – nasion
grochu o wysokiej zdolnoĞci kieákowania, D – nasion grochu, które nie wykieákowaáy
Fig. 41. Changes of radiation temperature of seed in the initial stage germination for: A – seeds of
bean with high germination capacity, B – bean seed incapable to germinate, C – seeds of pea with
high germination capacity, D – seeds of pea incapable to germinate

Dla nasion fasoli, które nie wykazaáy zdolnoĞci do wytworzenia kieáka (rys.
41 B), maksymalny spadek temperatury w ciągu pierwszych 45 godz. procesu
pĊcznienia nie przekroczyá 1°C, a wiĊc byá dwukrotnie mniejszy niĪ dla nasion,
które skieákowaáy. RównieĪ przedziaá temperatur po pierwszych 45 godz. procesu
pĊcznienia byá zupeánie inny niĪ dla nasion, które wydaáy kieáek i wynosiá od 20,3
do 21,3°C.
Nasiona grochu, które nie skieákowaáy, wykazywaáy w ciągu pierwszych 35
godz. procesu pĊcznienia spadek temperatury maksymalnie do 0,7°C. Przedziaá
temperatur powierzchni nasion po pierwszych 35 godz. procesu pĊcznienia byá
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dla nasion grochu, które nie skieákowaáy równieĪ zupeánie inny, niĪ dla nasion,
które wydaáy kieáek i wynosiá od 19,8 do 20,5°C.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji przyjĊto hipotezĊ, Īe dwa
parametry związane z rejestracją termograficzną w warunkach eksperymentu,
a wiĊc minimalny spadek temperatury w ciągu pierwszych 45 godz. dla nasion
fasoli i 35 godz. dla nasion grochu oraz przedziaá temperatur po pierwszych 45
godz. dla nasion fasoli i 35 godz. dla nasion grochu są wystarczające, aby dokonaü selekcji nasion na posiadające lub pozbawione zdolnoĞci do kieákowania.
W tabelach 5 oraz 6 przedstawiono wartoĞci tych parametrów, przyjĊte dla
nasion posiadających zdolnoĞü do skieákowania dla badanych odmian fasoli
i grochu oraz wyniki testu predykcji zdolnoĞci nasion do kieákowania przeprowadzone na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej powierzchni nasion
w pierwszym etapie procesu pĊcznienia.
NiezaleĪnie od wieku nasion (analizowano nasiona przechowywane przez 4
lata i jeden rok) otrzymano stosunkowo wysoką poprawnoĞü predykcji zdolnoĞci
nasion do kieákowania wynoszącą dla nasion fasoli od 84,5 do 88,4%, a dla
nasion grochu od 83,4 do 89,1%. PrzyjĊty sposób selekcji nasion grochu i fasoli
na podstawie analizy zmian temperatury radiacyjnej w pierwszych kilkunastu
godzinach procesu pĊcznienia nie daje stuprocentowej zdolnoĞci predykcyjnej.
Tak wiĊc zdarzaáo siĊ dla mniej niĪ 20% nasion, Īe reakcja temperaturowa nasion
na procesy początkujące kieákowanie wystĊpowaáa po czasie przyjĊtym w teĞcie
(45 godz. dla nasion grochu i 35 godz. dla nasion fasoli). Z drugiej strony wydaje
siĊ obiecujące to, Īe bez prowadzenia Īadnych innych testów nasion, takich jak
testy morfologiczne lub test tetrazolinowy, moĪliwa jest ponad 80% poprawnoĞü
predykcji, czy nasienie wytworzy czy teĪ nie wytworzy kieáek juĪ po pierwszych
kilkunastu godzinach testu.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ rozkáadu temperatury radiacyjnej
nasion w procesie kieákowania dla badanych odmian wydaje siĊ niemoĪliwe
skrócenie czasu tego testu w stosunku do czasów zaproponowanych w tabelach 5
i 6. Wynika to z tego, Īe we wczeĞniejszym okresie pĊcznienia zarejestrowano
duĪe róĪnice temperatury radiacyjnej pomiĊdzy nasionami kaĪdej z badanych
odmian i dlatego niemoĪliwym jest wówczas wyodrĊbnienie przedziaáów
temperatury, które mogą byü podstawą do ich selekcji pod kątem zdolnoĞci
kieákowania.
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Tabela 5. Parametry pozwalające okreĞlaü zdolnoĞü kieákowania nasion fasoli dwóch badanych
odmian po pierwszych 45 godz. od rozpoczĊcia procesu pĊcznienia oraz poprawnoĞü predykcji ich
zdolnoĞci kieákowania na podstawie danych termograficznych
Table 5. Parameters which enable to determine the germination capacity of seeds of two
investigated varieties of bean after first 45 hours from the beginning of the swelling process and
correctness of their germination capacity prediction on the base of thermographic data

Odmiana
Variety

Fasola
wielokwiatowa
‘Eureka’
‘Eureka’ bean
Fasola zwykáa
‘Aura’
‘Aura’ bean

PoprawnoĞü predykcji zdolnoĞci
nasion do kieákowania
Accuracy of prediction of seed
germination capacity
(%)

Min. spadek temp.
w ciągu pierwszych
45 godz. procesu
pĊcznienia
Min. temp. decrease
in first 45 h of
swelling process
(oC)

Przedziaá temperatur
po pierwszych 45
godz. procesu
pĊcznienia
Temperature range
after 45 h of swelling
process
(oC)

2

18,2 – 19,5

87,2

88,4

2

18,2 – 19,5

84,5

87,9

nasiona z 2000 nasiona z 2003
seed from 2000 seed from 2003
(N = 100)
(N = 100)

Zaproponowana metoda termograficzna zostaáa przetestowana na nasionach
dwóch odmian fasoli i dwóch odmian grochu. Koniecznym wydaje siĊ
w kontekĞcie szerszego jej zastosowania zbadanie równieĪ dla innych odmian
okresu, po którym wystĊpuje róĪnica zakresów temperatur dla nasion o róĪnej
zdolnoĞci kieákowania. Dopiero te szczegóáowe badania pozwolą traktowaü
metodĊ termograficzną jako uzupeániającą, a w niektórych przypadkach nawet
zastĊpującą standardowy test zdolnoĞci kieákowania. Badania takie oraz
wdroĪenie opatentowanej w Instytucie Agrofizyki metody okreĞlania zdolnoĞci
kieákowania na podstawie rozkáadu temperatury radiacyjnej nasion w procesie
pĊcznienia powinny byü kontynuowane.
Parametrem, który daje informacjĊ o zdolnoĞci nasion do szybkiego
kieákowania, jest energia kieákowania. OkreĞla siĊ ją jako procent nasion, które
kieákują wciągu krótkiego czasu (3-10 dni). Energia kieákowania jest istotnym
wskaĨnikiem ich ĪywotnoĞci. W przeprowadzonych badaniach zdecydowano siĊ
porównaü wyniki testu termograficznego ze standardowym testem zdolnoĞci
kieákowania wg ISTA.
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Tabela 6. Parametry pozwalające okreĞlaü zdolnoĞü kieákowania nasion grochu dwóch badanych
odmian po pierwszych 24 godz. od rozpoczĊcia procesu pĊcznienia oraz poprawnoĞü predykcji ich
zdolnoĞci kieákowania na podstawie danych termograficznych
Table 6. Parameters which enable to determine the germination capacity of seeds of two
investigated varieties of pea after first 24 hours from the beginning of the swelling process and
correctness of their germination capacity prediction on the base of thermographic data

Odmiana
Variety

Groch ‘Piast’
‘Piast’ pea
Groch
pastewny
‘Grapis’

PoprawnoĞü predykcji zdolnoĞci
nasion do kieákowania
Accuracy of prediction of seed
germination capacity
(%)

Min. spadek temp.
w ciągu pierwszych
24 godz. procesu
pĊcznienia
Min. temp. decrease
in first 24 h of
swelling process
(oC)

Przedziaá temperatur
po pierwszych 24
godz. procesu
pĊcznienia
Temperature range
after 24 h of swelling
process
(oC)

1

19,4 – 19,6

87,6

89,1

1

19,4 – 19,6

83,4

86,2

nasiona z 2000 nasiona z 2003
seed from 2000 seed from 2003
(N = 100)
(N = 100)

‘Grapis’ field
pea

PoniewaĪ zaletą testu termograficznego jest moĪliwoĞü predykcji zdolnoĞci
kieákowania we wczesnych fazach pĊcznienia nasion porównano wartoĞü energii
kieákowania jako procent skieákowanych nasion po 72 godz. trwania obu testów
dla nasion pochodzących z dwóch róĪnych lat zbiorów.
Na rysunku 42 przedstawiono wyniki standardowego testu kieákowania dla
nasion badanych odmian z 2000 i 2003. Stwierdzono w tym teĞcie róĪnice
zarówno zdolnoĞci kieákowania, jak i energii kieákowania nasion pochodzących
z róĪnych terminów zbiorów.
Zastanawiające jest stosunkowo duĪe obniĪenie zdolnoĞci kieákowania nasion
zarówno fasoli, jak i grochu po trzech i póá roku przechowywania. Z jednej strony
pozwoliáo to na porównanie nasion o zdecydowanie róĪnej zdolnoĞci i energii
kieákowania, z drugiej zaĞ strony powstaje pytanie na temat peánej historii zbioru
i przechowywania nasion, które powinny utrzymywaü prawie stuprocentową
zdolnoĞü kieákowania przez znacznie dáuĪszy okres.
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Rys. 42. DoĞwiadczalne dane liczby kieákowaĔ nasion badanych odmian pochodzących z dwóch
róĪnych lat zbioru uzyskane w temperaturze eksperymentu (25oC)
Fig. 42. Experimental data of germination number of studied varieties coming from two different
years of harvesting obtained in the temperature of experiment (25oC)

W tabeli 7 przedstawiono procentowe wartoĞci energii kieákowania dla nasion
badanych odmian w teĞcie standardowym dla 400 nasion oraz w teĞcie
termograficznym dla 100 nasion. Porównanie obu testów dla nasion
pochodzących z róĪnych terminów, wykazaáo wysoką ich zgodnoĞü. RóĪnice
wartoĞci energii kieákowania wyznaczonych przy wykorzystaniu obu metod nie
przekraczaáy kilku procent. Oznacza to, Īe zaproponowana metoda termograficzna posiada wiĊkszą zdolnoĞü predykcyjną przy okreĞlaniu energii kieákowania niĪ zdolnoĞci kieákowania nasion. Z tabeli 7 wynika, Īe dla wszystkich
odmian nasion przechowywanych jeden rok po zbiorze, wartoĞci energii
kieákowania uzyskane w teĞcie termograficznym są nieco wyĪsze niĪ w teĞcie
standardowym. Natomiast dla nasion przechowywanych trzy i póá roku, w przypadku odmiany fasoli ‘Aura’ oraz grochu ‘Piast test termograficzny daá niĪsze
wartoĞci niĪ metoda standardowa.
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Tabela 7. Porównanie energii kieákowania EI badanych odmian fasoli i grochu otrzymane
w standardowym teĞcie i na podstawie danych termograficznych uzyskanych we wczesnym etapie
procesu pĊcznienia
Table 7. Comparison of germination energy EI of investigated varieties of bean and pea obtained
in standard test and on the base of thermographic data in early stage of swelling process
Energia kieákowania
Energy of germination
EI (%)
nasiona 2000
seeds from 2000

Odmiana
Variety

nasiona 2003
seeds from 2003

test
standardowy
standard test
N = 400

test termograficzny
thermographic test
N = 100

test
standardowy
standard test
N = 400

test termograficzny
thermographic test
N = 100

Fasola
wielokwiatowa
‘Eureka’
‘Eureka’ bean

31

35

76

81

Fasola zwykáa
‘Aura’
‘Aura’ bean

39

37

50

54

Groch ‘Piast’
‘Piast’ pea

36

31

79

81

Groch pastewny
‘Grapis’
‘Grapis’ pea

36

38

65

70

Celowym wydaje siĊ kontynuowanie badaĔ termograficznych energii
kieákowania nasion innych odmian wedáug opracowanej procedury, gdyĪ
zaproponowana metoda charakteryzująca siĊ duĪą dokáadnoĞcią predykcji energii
kieákowania, nie wymaga analizy duĪej iloĞci nasion i o poáowĊ skraca czas
trwania testu. MoĪe ona okazaü siĊ szczególnie przydatna w przypadku nasion
rzadkich, gdzie nie dysponuje siĊ odpowiednio licznym materiaáem do testów.
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5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykazaáy przydatnoĞü termografii do okreĞlania
wybranych cech jakoĞciowych owoców i nasion. Zaprezentowane wyniki badaĔ
nad wczesną detekcją obiü jabáek, wykrywaniem szklistoĞci miąĪszu oraz oceną
zdolnoĞci kieákowania nasion strączkowych potwierdziáy hipotezĊ, Īe
wewnĊtrzne defekty i zaburzenia fizjologiczne owoców, jak i procesy
biochemiczne powodujące obniĪenie ĪywotnoĞci nasion, prowadzą do zmian
wáaĞciwoĞci cieplnych wewnątrz tych obiektów. Podczas pobudzenia cieplnego,
niejednorodnoĞci wáaĞciwoĞci cieplnych powodują powstawanie na powierzchni
tych materiaáów kontrastów termicznych, które mogą byü skutecznie rejestrowane
urządzeniem termograficznym.
Zadowalające rezultaty identyfikacji obiü we wczesnej fazie po ich powstaniu
(od 1 do 10 godzin) otrzymano stosując jednosekundowy impuls cieplny lampami
o áącznej mocy 1000 W, a optymalny czas tego impulsu przy tej mocy lamp to 3
sekundy. W przypadku zastosowania wiĊkszej mocy impulsu ten czas moĪe byü
znacznie skrócony. Odrzucona zostaáa obawa, Īe zastosowanie termografii
dynamicznej (zadanie impulsu cieplnego) moĪe spowodowaü znaczy wzrost
temperatury wewnątrz owocu, powodując obniĪenie jego jakoĞci. Zarówno
badania modelowe, jak i przeprowadzone pomiary, wykazaáy, Īe impuls o czasie
od jednej do trzech sekund powoduje na powierzchni wzrost temperatury
zaledwie o 3 – 4 °C, natomiast dziĊki duĪej pojemnoĞci cieplnej skórki owocu
temperatura ta nie wzrasta w jego wnĊtrzu powyĪej 1 °C. Metoda jest stosunkowo
szybka i pozwala odróĪniü defekty wystĊpujące na róĪnej gáĊbokoĞci w miąĪszu.
W przeprowadzonych badaniach opracowano peáną procedurĊ rejestracji
i analizy sekwencji obrazów termograficznych. Pomimo, Īe defekty w postaci
obiü obserwowane są w wiĊkszoĞci przypadków juĪ w czasie zadawania impulsu
cieplnego, zastosowanie analizy Fouriera oraz analiza amplitudogramów
i fazogramów odpowiedzi cieplnej pozwalają wyeliminowaü z obrazów
termograficznych kontrasty powstaáe na skutek niejednorodnego oĞwietlenia
obiektu oraz wyróĪniü defekty wystĊpujące na róĪnych gáĊbokoĞciach.
Dodatkową poprawĊ kontrastu termalnego miĊdzy czĊĞcią obitą i nie obitą
uzyskano poprzez zastosowanie rekonstrukcji sygnaáu termograficznego (TSR).
Zastosowanie tej metody pozwala równieĪ na znaczne zmniejszenie pamiĊci
komputerowej koniecznej do przetwarzania sekwencji termogramów.
Pomiar termograficzny zmian temperatury radiacyjnej na powierzchni jabáek
podczas ich krótkotrwaáego ogrzewania zostaá z powodzeniem zastosowany do
selekcji owoców z zaburzeniem fizjologicznym szklistoĞci. Stosunek pochodnej
temperatury powierzchni owocu po czasie do jego masy jest dobrym parametrem
oceny zróĪnicowania wáaĞciwoĞci cieplnych jabáek z objawami szklistoĞci i bez
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nich. Gradient temperatury 18,5°C pomiĊdzy powierzchnią owocu i otaczającym
powietrzem jest wystarczający do odróĪnienia róĪnic tempa ogrzewania jabáek
z objawami szklistoĞci i bez nich. RozwaĪne zwiĊkszenie tego gradientu
umoĪliwiáoby znaczne skrócenie czasu testu. Wyniki pomiaru wskazują, Īe
zmiany temperatury radiacyjnej jabáek w pierwszej fazie ogrzewania
(w warunkach przeprowadzonego doĞwiadczenia byá to czas pomiĊdzy 0 i 20
minutą ogrzewania) mają decydujące znaczenie dla wyodrĊbnienia jabáek
z objawami szklistoĞci. Tempo wzrostu temperatury w stosunku do masy dla
jabáek ze szklistoĞcią byáo w początkowych etapach ogrzewania znacznie
mniejsze niĪ dla jabáek bez symptomów szklistoĞci, niezaleĪnie od tego
temperaturĊ której czĊĞci owocu analizowano. Zaletą zaproponowanej metody
selekcji jabáek ze szklistoĞcią jest to, Īe do testu wymagane są jedynie dane
dotyczące masy owocu oraz zmiany rozkáadu temperatury radiacyjnej na
powierzchni owocu w czasie ogrzewania.
Zaprezentowane w pracy wyniki wskazują na przydatnoĞü metody
termograficznej do okreĞlania zdolnoĞci kieákowania nasion roĞlin strączkowych.
Opracowana metoda umoĪliwia okreĞlanie Ğredniej temperatury nasion i ich
czĊĞci. Zastosowanie automatycznej segmentacji obrazu pozwala na
wyodrĊbnienie w obszarze termogramów pól reprezentujących poszczególne
nasiona. Analiza zmian rozkáadu temperatury powierzchni nasion wykazuje
wystĊpowanie znacznych róĪnic tego parametru w poszczególnych fazach
procesu kieákowania. W warunkach doĞwiadczenia nasiona zdolne do
kieákowania charakteryzują siĊ wyraĨnym spadkiem temperatury w pierwszym
etapie procesu pĊcznienia (dla nasion fasoli 2oC w ciągu pierwszych 45 godzin,
a dla nasion grochu 1oC w ciągu pierwszych 24 godzin), co moĪe byü
wskaĨnikiem ich zdolnoĞci kieákowania (energii kieákowania). Zostaáo to
potwierdzone wysoką zgodnoĞcią z klasyczną metodą testu kieákowania.
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6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe:
1. Temperatura radiacyjna powierzchni nasion i owoców jest
dobrym parametrem oceny ich jakoĞci. Opracowana nowatorska
metoda pomiaru tego parametru w oparciu o termografiĊ
pasywną i aktywną stwarza moĪliwoĞü uzupeánienia istniejących
nieniszczących automatycznych metod selekcji páodów rolnych.
2. Stwierdzono przydatnoĞü metody termografii fazowo-impulsowej
(PPT) do identyfikacji obiü jabáek. Badania modelowe rozchodzenia
siĊ ciepáa w owocu pozwoliáy na dobranie optymalnych parametrów
rejestracji termograficznej przy zastosowaniu tej metody.
3. Analiza związku tempa ogrzewania jabáek z parametrami fizycznymi
ich jakoĞci wykazaáa, Īe wraz ze wzrostem zawartoĞci ekstraktu
i gĊstoĞci nastĊpuje spadek wartoĞci pochodnej temperatury
radiacyjnej powierzchni jabáka po czasie w odniesieniu do jednostki
masy, zarówno dla owoców z objawami szklistoĞci, jak i bez nich.
Stwierdzono lepszą korelacjĊ tego parametru z gĊstoĞcią. Nie
stwierdzono natomiast znaczącej korelacji pomiĊdzy jĊdrnoĞcią
miąĪszu a wartoĞciami pochodnej temperatury radiacyjnej
powierzchni jabáka po czasie w odniesieniu do jednostki masy.
4. Opracowana procedura analizy pojedynczych termogramów i ich
sekwencji umoĪliwia automatyczną selekcjĊ nasion o obniĪonej
zdolnoĞci kieákowania. Termograficzna metoda oceny zdolnoĞci
kieákowania znacznie skraca czas testu w stosunku do metody
standardowej ISTA.
5. Wykorzystanie systemu termografii aktywnej opracowanego
w trakcie realizacji badaĔ daje nową jakoĞü w aplikacji metod
„widzenia komputerowego” do identyfikacji i klasyfikacji zaburzeĔ
i defektów páodów rolnych, co w przypadku wdroĪenia tej metody do
automatycznych systemów sortowniczych przyniesie znaczące
korzyĞci ekonomiczne.
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8. STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono badania nad zastosowaniem termografii pasywnej
i aktywnej do okreĞlania jakoĞci nasion i owoców. Postawiono hipotezĊ, Īe
wewnĊtrzne defekty i zaburzenia fizjologiczne owoców jak i procesy biochemiczne powodujące obniĪenie ĪywotnoĞci nasion prowadzą do zmian
wáaĞciwoĞci cieplnych wewnątrz tych obiektów.
Stwierdzono, Īe temperatura radiacyjna powierzchni nasion i owoców jest
dobrym parametrem oceny ich jakoĞci. Podczas pobudzenia cieplnego, niejednorodnoĞci wáaĞciwoĞci cieplnych powodują powstawanie na powierzchni tych
materiaáów kontrastów termicznych, które mogą byü skutecznie rejestrowane
urządzeniem termograficznym.
Opracowano metodĊ wczesnej identyfikacji obiü jabáek z wykorzystaniem
termografii fazowo-impulsowej (PPT). Na podstawie modelowych badaĔ rozchodzenia siĊ ciepáa w owocu dobrano optymalne parametry rejestracji termograficznej. Zarówno badania modelowe jak i przeprowadzone pomiary wykazaáy,
Īe impuls o mocy 1000 W i czasie od jednej do trzech sekund powoduje na
powierzchni wzrost temperatury o zaledwie 3-4°C, natomiast dziĊki duĪej
pojemnoĞci cieplnej skórki owocu temperatura ta nie wzrasta powyĪej 1°C w
jego wnĊtrzu. Zastosowanie transformacji Fouriera, analiza amplitudogramów i
fazogramów odpowiedzi cieplnej oraz rekonstrukcja sygnaáu termograficznego
(TSR) pozwoliáy wyeliminowaü z obrazów termograficznych kontrasty powstaáe
na skutek niejednorodnego oĞwietlenia obiektu oraz wyróĪniü defekty
wystĊpujące na róĪnych gáĊbokoĞciach.
Przeprowadzono badania nad wykrywaniem szklistoĞci miąĪszu w jabákach
poprzez analizĊ zmian temperatury radiacyjnej na powierzchni owoców w trakcie
ich krótkotrwaáego ogrzewania. Stwierdzono, Īe stosunek pochodnej temperatury
powierzchni owocu po czasie do jego masy jest dobrym parametrem oceny
zróĪnicowania wáaĞciwoĞci cieplnych jabáek z objawami szklistoĞci i bez nich.
Zastosowanie gradientu temperatury 18,5°C pomiĊdzy powierzchnią owocu
i otaczającym powietrzem jest wystarczające do odróĪnienia róĪnic tempa
ogrzewania jabáek z objawami szklistoĞci i bez nich.
Dokonano analizy związku tempa ogrzewania jabáek z parametrami
fizycznymi ich jakoĞci, wykazując, Īe wraz ze wzrostem zawartoĞci ekstraktu
i gĊstoĞci nastĊpuje spadek wartoĞci pochodnej temperatury radiacyjnej
powierzchni jabáka po czasie w odniesieniu do jednostki masy zarówno dla
owoców z objawami szklistoĞci jak i bez nich. Nie stwierdzono znaczącej
korelacji pomiĊdzy jĊdrnoĞcią miąĪszu a wartoĞciami pochodnej temperatury
radiacyjnej powierzchni jabáka po czasie w odniesieniu do jednostki masy.
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Stwierdzono przydatnoĞü metody termograficznej do okreĞlania zdolnoĞci
kieákowania nasion strączkowych. Opracowana metoda umoĪliwia okreĞlanie
Ğredniej temperatury nasion i ich czĊĞci. Zastosowanie automatycznej segmentacji
obrazu pozwala na wyodrĊbnienie w obszarze termogramów pól reprezentujących
poszczególne nasiona. Analiza zmian rozkáadu temperatury powierzchni nasion
wykazuje wystĊpowanie znacznych róĪnic tego parametru w poszczególnych
fazach procesu kieákowania. W warunkach doĞwiadczenia nasiona zdolne do
kieákowania charakteryzują siĊ wyraĨnym spadkiem temperatury w pierwszym
etapie procesu pĊcznienia (dla nasion fasoli 2oC w ciągu pierwszych 45 godzin
a dla nasion grochu 1oC w ciągu pierwszych 24 godzin) co moĪe byü
wskaĨnikiem ich zdolnoĞci kieákowania (energii kieákowania). Zostaáo to
potwierdzone wysoką zgodnoĞcią z klasyczną metodą testu kieákowania.
Sáowa kluczowe: jakoĞü owoców i nasion, termografia pasywna i aktywna,
przewodzenie ciepáa w owocu, zdolnoĞü kieákowania nasion

9. SUMMARY
RADIATION TEMPERATURE OF CHOSEN FRUIT AND SEED
AS A PAREAMETER OF THEIR QUALITY EVALUATION
(MODEL INVESTIGATION)

This dissertation presents the investigation on application of passive and
active thermography for evaluation of seed and fruit quality. A hypothesis was
formulated, that internal defects and physiological disorders of fruit as well as
biochemical processes which cause diminishing of seed viability lead to changes
of thermal properties within these objects.
It was stated that radiation temperature of seed and fruit surface is a good
parameter of evaluation of their quality. During thermal stimulation, heterogeneities of thermal properties lead to the occurrence of thermal contrasts on the
surface of these materials which can be successfully registered with the use of
thermographic device.
A method was elaborated of early detection of apple bruises with the use of
pulsed phase thermography (PPT). On the base of model investigations of heat
transfer in fruit, optimal parameters of thermographic registration were chosen.
Both model and experimental studies revealed that heat pulse of 1000 W, ranging
from one to three seconds, caused the increase of fruit surface temperature of only
3-4°C, however due to the high heat capacity of apple skin its internal
temperature did not increase above 1°C. The use of Fourier transformation, the
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analysis of ampligrams and phasegrams of fruit heat response as well as
thermographic signal reconstruction (TSR) enabled to eliminate from the
thermographic images the contrasts resulting from non-uniform heating of the
object and to distinguish defects occurring at different depths.
The studies were performed on detection of flesh watercore in apples through
the analysis of radiation temperature change on the surface of fruit during shorttime heating. It was stated that the derivative of apple temperature in time per
apple mass is a good parameter to evaluate the differences in thermal properties
between apples with and without watercore affected tissues. The temperature
gradient of 18.5oC between the fruit surface and the ambient temperature is
sufficient to distinguish the differences in the rate of heating between watercored
and unaffected apples.
The analysis of relation between the rate of apples heating and the physical
parameters of their quality indicated that with the increase of both soluble solid
content and density of fruit, the derivative of apple temperature in time per apple
mass decreases for apples with and without watercore symptoms. There was no
significant correlation between the derivative of apple temperature in time per
apple mass and fruit firmness.
The usefulness of thermographic method for determination germination
capacity of leguminous seeds was stated. Elaborated method enables to determine
the average temperature of whole seeds and their parts. By applying automatic
segmentation of thermographic images it possible to distinguish within
thermograms the fields representing particular seeds. The analysis of radiation
temperature changes on the seed surface shows the occurrence of considerable
differences of this parameter in particular stages of germination process. In the
conditions of the experiment, seeds which have ability to germinate revealed
considerable decrease of temperature in the first stage of swelling process (for
bean seeds 2oC during first 45 hours and for pea seeds 1oC during first 24 hours)
Temperature changes of seed during first hours of swelling can be an indicator of
their germination capacity (energy of germination). High agreement of thermographic method with standard germination test was stated.
Keywords: quality of fruit and seed, passive and active thermography, heat
conduction in fruit, germination capacity of seed
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