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SPEKTRUMELŐKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁSOK HATÁSA A BIODEGRADÁLT  

FAANYAG FT-IR SPEKTRUMAINAK ÉRTÉKELÉSÉBEN 

 

KISS PÉTER ÁRON
1, RÁKOSA RITA

2, NÉMETH ZSOLT ISTVÁN
2 

1 University of Applied Sciences Wiener Neustadt 
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Bevezetés 

A lignocellulóz tartalmú faipari, ill. mezőgazdasági melléktermékek biogáz-gyártási célú 

felhasználhatósága kiemelt jelentőségű. Alapanyagként történő felhasználásuk a lignintar-

talmat bontó, valamilyen előkészítő eljárást követően biztosítható. A korhasztásos lebontás 

ígéretes technológiai előkezelésnek tűnik, amelynek monitorozására FT-ATR-IR spektro-

metriás mérési és sokváltozós adatértékelési eljárást dolgoztunk ki. A vizsgálati módszerfej-

lesztéshez a fenyő- és a lombos faanyag mintákat, mint modell anyagokat fehér- illetve barna 

korhasztó gombával kezeltünk. 

Az ATR reflexiós spektrometria lehetővé teszi a faanyag gyors és minta-előkészítés nél-

küli vizsgálatát. Az FT-ATR-IR spektrum rejtett információtartalmának kinyeréséhez a 

spektrum-előkészítő eljárások összehasonlítása kiemelt figyelmet kapott, mivel az adatelő-

készítő eljárás szisztematikus megválasztása még nem alakult ki a spektrometriában (LEE et 

al.  2017), továbbá a különböző spektrum-előkészítési lehetőségeknek hatása a faanyag-, il-

letve gomba spektrumokra még nem kellően tisztázott. Hat spektrum-előkészítési eljárásnak 

a PCA (principal component analysis) felbontásra gyakorolt hatásosságát a spektrum-cso-

portok Wilks-lamda értékeinek összehasonlításával jellemeztük. A rejtett információ kinye-

rés spektrum-előkészítési paraméterektől való függését vettük figyelembe a potenciális elő-

készítési eljárások deklarációinál.  
 

Anyag és módszer 

Spektrométer: Shimadzu IRAffinity-1 FTIR + HATR-10 (ZnSe), 4000-670 cm-1, felbontás: 

1 cm-1, apodizició: Happ-Genzel, szkennelt spektrumok: 49; szoftver: IR-solution atmoszfé-

rikus spektrumkorrekció. Faanyag: erdeifenyő (Pinus sylvestris) és tölgy (Quercus spp). 

Gomba: Barna korhasztó- (Serpula lacrymans) és fehér korhasztó gomba (Pleurotus ostre-

atus). A spektrumokat a faanyag mintákról (8 × 2 × 0,3 cm3) a korhasztó gombákkal való 

kezelés előtt (referencia minták) és közben (degradált minták) vettük fel. A korhasztási fo-

lyamat monitoring vizsgálata 7 héten keresztül zajlott, heti 1 mérési gyakorisággal. Ezen 

kívül a korhasztó gomba micélium tenyészeteinek spektrumait referencia spektrumokként is 

rögzítettük.  

Adatelőkészítési stratégiák:  

1. Mozgó átlag+SNV;  

2. Mozgó átlag+ Trendmentesítés+SNV;  

3. Savitzky-Golay-féle simítás+SNV;  

4. Savitzky-Golay-féle simítás+Trendmentesítés+SNV;  

5. Savitzky-Golay-féle simítás+ Első derivált+ SNV;  

6. Savitzky-Golay-féle simítás+ Második derivált+SNV. 

 

Eredmények és diszkusszió 

Az alkalmazott adatelőkészítési eljárások három kategóriába sorolhatóak. Elsőként a spekt-

rumok zaj komponensét csökkentő mozgó átlag illetve Savitzky-Golay-féle simítást alkal-

maztunk. Mindkét módszer egy a spektrumokon végig  csúsztatott ablakot használ. A mozgó 
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ablak által kijelölt tartományban történik a spektrumok modifikációja. A mozgó átlag a ki-

választott értékek középértékével helyettesíti a kijelölt tartományt. Minél nagyobb az ablak, 

annál nagyobb mértékben csökken a zajintenzitás, viszont ezzel arányosan csökken a vizs-

gált spektrum felbontása, ami információveszteséget von maga után. A mozgó ablak méret-

ének optimálása az értékelési eljárás részét képezte.  A Savitzky-Golay módszerrel külön-

böző fokszámú (2-5) polinomokat illesztettünk a kijelölt tartományra. Egy magasabb fok-

számú polinom képes a kisebb spektrális változásokat is megközelítőleg visszatükrözni. 

A faanyag, illetve gomba spektrumok nem lineáris alapvonal eltolódással is terheltek, 

amit nagyrészt a minta eltérő víztartalmának infravörös fényelnyelése okoz. Ennek korrek-

cióját trendmentesítéssel és spektrális deriváltak származtatásával valósítottuk meg. A trend-

mentesítéshez egy harmadfokú polinomot alkalmaztunk, amit faanyagnál az 1850-669 cm-

1-es és gomba micélium esetén a 2000 - 669 cm-1-es hullámszám tartományra illesztettünk. 

A deriválás  fokszámának növelésével hatékonyan lehet a nem lineáris jellegű alapvonal 

eltolódásokat korrigálni, viszont a nagyobb fokszám növeli a zajamplitúdót, ill. csökkenti a 

jel/zaj viszonyt.  A magasabb rendű deriváltak használatának határt szab a spektrum felbon-

tása, ill. a zaj amplitúdó nagysága (RINNAN et al.  2009). Ezért a deriválás előtt egy zaj kom-

ponenst csökkentő eljárást iktattunk be. A spektrális deriváltakkal szemben a trendmentesí-

tés a jel/zaj viszony csökkenése nélkül tette lehetővé a háttérjel bizonytalanságának korrek-

cióját. 

A spektrométerben jelentkező elektromos fluktuációk, illetve a mintatestnek az egykris-

tályra való felfekvésének tökéletlenségéből eredő szóródást a spektrum standardizálás  

(SNV), illetve a multiplikatív szóródási korrekció (MSC) adatelőkészítő eljárások alkalma-

zásával kompenzáltuk. Az esetek túlnyomó részében az SNV és MSC hasonló vagy akár 

egyenértékű eredményeket szolgáltat (RINNAN et al. 2009). E kettő közül az adatelőkészítési 

stratégiába az SNV módszert illesztettük.  

A különböző adatelőkészítési stratégiákat (1–6.) a minták osztályozhatóságára kifejtett 

hatásuk alapján értékeltük. Az osztályozhatóságot a Wilks-lambda értékekkel számszerűsí-

tettük, ill. jellemeztük: 

Λ =
|𝑊|

|𝑊+𝐵|
 ,      (1) 

ahol Λ az adatelőkészítési eljárásra jellemző Wilks-lambda érték, W az osztályok közötti 

távolságok mátrixa és B az osztályokon belüli távolságok mátrixa. 

 

 
1. ábra: Adatelőkészítési stratégia eltérő mozgó ablakméretnek a hatása a PCA felbontásra 

 

A zajt csökkentő módszerek mozgó ablakának mértéke szignifikáns jelentőségű az eredmények 

szempontjából, (1. ábra). Az optimális ablakméret meghatározása kulcsfontosságú. A derivált spekt-
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rumok felhasználásakor átlagosan a magasabb ablak méretek bizonyultak megfelelőbbek-

nek, míg egyéb adatelőkészítő eljárásoknál kisebb ablakok voltak eredményesebbek. Ennek 

ellenére egy általános érvényű méret nem határozható meg, mivel az nagyban függ az adatok 

struktúrájától. Legeredményesebben a „grid search” eljárással lehetett a mozgó ablak opti-

mális méretét meghatározni. A lehetséges ablakméreteket is a Wilks-lambda értékekkel mi-

nősítettük (2. ábra). 

 
2. ábra: Optimális mozgó ablak méretének vizsgálata (6. adatelőkészítési stratégia) 

 

Végül az adatelőkészítési stratégiákat hasonlítottuk össze egymással, szinten a Wilks-

lambda értékeket felhasználva. Az összehasonlításhoz a gomba micélium, a referencia- és 

degradált faanyag spektrumokat külön értékeltük (3. ábra). A módszerek abszolút rangsoro-

lása a Wilks-lambda értékek alapján azonban nem általánosítható. Az adatstruktúra jelentős 

változása esetén a rangsor megváltozhat. Néhány adatelőkészítési eljárás Wilks-lambda ér-

tékei között csak kismértékű eltéréseket tapasztaltunk, ezek statisztikai értelemben ekviva-

lenseknek tekinthetők. A szignifikanciát közöttük a Grubbs-féle kiugróérték vizsgálati teszt 

(GRUBBS 1950) alapján értelmeztük. 

Az adatelőkészítési eljárások közötti különbségek leginkább a magasabb víztartalmú 

minták esetén mutatkoztak meg. A referencia spektrumoknál légszáraz állapotú (12-16%) 

faanyagról készültek felvételek. Ennek következtében az adatelőkészítő stratégiák közötti 

különbségek minimálisak voltak (3.a.ábra). A faanyag degradációja közel 100%-os relatív 

levegő nedvességtartalom mellett zajlott. A degradálódó faanyag és a gomba micélium ned-

veségtartalmai megközelítőleg normáleloszlást követő valószínűségi változók. Így értékeik-

nek mintáról mintára adódó eltérései kapcsolatba hozhatók az előkészítési eljárások eredmé-

nyei között tapasztalt különbségekkel. A degradált faanyag nedvességtartalma 30-50% kö-

zött változott, a gomba micélium nedvességtartalma pedig 100%-os volt.  Az ábrák is visz-

szatükrözik, hogy a derivatív adatelőkészítő eljárások a gomba micélium mérésekor voltak 

eredményesebbek, amikor a minták víztartalma közel száz százalékos volt (3.c. ábra). A 

degradált faanyag esetén a deriválást nélkülöző stratégiák közepes víztartalom mellett sze-

repeltek hatásosan (3.b. ábra). 
 

Összefoglalás 

Adatelőkészítési eljárások segítségével szignifikáns mértékben növelhetjük a spektrumok 

minőségét. Az ATR mérési kivitelezés bizonytalansága, mint például a próbatest felfekvé-

sének egyenetlenségeit, kiküszöbölhetőek a megfelelő spektrumelőkészítő eljárás kiválasz-

tásával. A rejtett információ kinyerés maximalizálása érdekében ezen eljárásokat a vizsgált 

anyag tulajdonságaira specifikusan szükséges kiválasztani. Zajcsökkentő eljárásoknál a 

mozgó ablak mérete jelentősen befolyásolja a spektrumok minőségét. Törvényszerűségek 
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kevésbé állapíthatók meg, ezért javasolt az adatelőkészítési paramétereknek optimalizálása 

az adott spektrumbázisra. A spektrális alapvonal sodródásának (drift) mértéke az anyagi ösz-

szetevő mennyiségi arányától függ. Szerves, biológiai minták esetén a drift általában a pró-

batest víztartalmára vezethető vissza. Alacsony nedvességtartalom esetén nem mutatkozik 

jelentős különbség az adatelőkészítési módszerek között. Közepes nedvességtartalom (30-

50%-os nedvességtartalom) esetén a trendmentesítés, míg nagyobb koncentrációk (100%) 

esetén a deriválási módszerek hatásossága mutatkozott optimálisnak.   
 

  

 
 

3. ábra: Adatelőkészítési stratégiák értékelése a Wilks-lambda értékek származtatásával. (Az adat-

előkészítési stratégiák számozása az Anyag és módszer bekezdésnek megfelelően történt.) 

 
Köszönetnyilvánítás: A kutató munka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat 

– RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 program 

keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 

meg. 
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