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Konieczność wprowadzania technik rolnictwa precyzyjnego w celu redukcji 

zużycia paliwa w rolnictwie.

Dostosowanie parametrów zabiegów agrotechnicznych do właściwości gleby 

wymaga ich mapowania.

Mapowanie metodami tradycyjnymi jest kosztowne i czasochłonne.

Dąży się do opracowania nowych metod mapowania opartych na szybkich i 

tanich pomiarach np. parametrów elektrycznych gleby. 

Wstęp



Zakres badań

Przedmiotem badań było określenie związku między parametrami 

elektrycznymi gleby:

przewodnością elektryczną

podatnością magnetyczną

a

zwięzłością gleby



Metodyka badań

Badania  przeprowadzono na glebie piaszczysto-gliniastej,

na działce o powierzchni 12.86 ha.

Wilgotność gleby wynosiła około 30%.

Pomiar parametrów elektrycznych wykonano za pomocą 

skanera EM38-MK2, na głębokości 50cm i 100cm.

Pozycja skanera była ustalana za pomocą GPS.



Metodyka badań

Pomiar zwięzłości gleby wykonano za pomocą urządzenia pomiarowego 

wyposażonego w GPS, w odstępach co 30m, na głębokości od 0 do 50cm.



Metodyka badań - modelowanie

Do analizy uzyskanych danych wykorzystano sztuczne sieci

neuronowe.

Zbiór danych uzyskanych na drodze eksperymentalnej został

podzielony w sposób losowy na dwa podzbiory: uczący i walidacyjny w

stosunku 85:15.

Dane zostały znormalizowane. 

Wykorzystano perceptron wielowarstwowy z jedną warstwą ukrytą a

liczba neuronów w tej warstwie była zmieniana od 10 do 40,

oraz sieć typu RBF.



Metodyka badań - modelowanie

Parametry wejściowe modelu:

przewodność elektryczna mierzona na głębokości 50cm i 100cm

podatność magnetyczna mierzona na głębokości 50cm i 100cm

Parametry wyjściowe modelu:

zwięzłość gleby mierzona na głębokości 0-50cm, 0-40cm, 0-30cm, 0-

20cm, 0-10cm

zwięzłość gleby mierzona na głębokości 40-50cm, 30-40cm, 20-30cm, 

10-20cm



Wyniki badań

Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych

Przewodność elektryczna

mierzona na głębokości 50cm

Przewodność elektryczna

mierzona na głębokości 100cm



Wyniki badań

Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych

Podatność magnetyczna

mierzona na głębokości 50cm

Podatność magnetyczna

mierzona na głębokości 100cm



Wyniki badań

Wyniki pomiarów zwięzłości gleby

Zwięzłość mierzona na głębokości 0-50cm Zwięzłość mierzona na głębokości 40-50cm



Wyniki badań - modelowanie

Dokładność modeli oceniano na podstawie współczynnika korelacji

między wartościami oczekiwanymi zwięzłości gleby a wartościami

obliczonymi za pomocą modeli dla zbioru walidacyjnego.



Podsumowanie

Zaobserwowano podobieństwo stref jednorodności między przewodnością 
elektryczną i podatnością magnetyczną mierzonymi na głębokości 50cm.

Takie podobieństwo zaobserwowano także między zwięzłością gleby mierzoną na 
głębokości 0-50cm oraz 40-50cm.

Jest możliwe mapowanie zwięzłości gleby za pomocą pomiarów cech 
elektrycznych. Najkorzystniej jest wykorzystywać do tego mapowania oba badane 
parametry elektryczne.

Takie mapowanie można wykorzystać w praktyce do prowadzenia głęboszowania 
na zmiennej głębokości, co ma korzystny wpływ na zużycie paliwa.



50-375 Wrocław

ul. Norwida 25 

Centrala: tel. 71 320 5020

Kancelaria Ogólna: tel. 71 320 5130 www.upwr.edu.pl

Dziękuję za uwagę


