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Abstakt 

Diplomová práce se zabývá půdní vlhkostí. Popisuje některé z metod měření půdní vlhkosti a 

srovnává jejich klady a zápory. V práci je vysvětlen princip fungování Cosmic Ray Neutron 

senzoru a jak lze tuto metodu využít pro zjišťování průměrné objemové vlhkosti půdy. 

Součástí práce je kalibrace přístroje CRNS umístěného na experimentálním povodí Nučice. 

Pro kalibraci byly odebrány půdní vzorky, které byly použity k určení průměrné vlhkosti 

půdy, a zároveň byla použita data z místní meteostanice. Na základě této kalibrace byly pak 

vyhodnoceny průměrné objemové vlhkosti půdy za delší období.  

Klíčová slova 

CRNS, neutrony, půdní vlhkost, gravimetrická vlhkost, kalibrace přístroje CRNS 
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Abstract 

This diploma thesis talks about soil moisture content. It describes some of the methods used 

to measure topsoil water content and compares the advantages and disadvantages. The 

principle of Cosmic Ray Neutron Sensing is explained and how can it be used to derive 

topsoil moisture content. A part of this thesis is calibration of the CRNS, placed on the 

Nucice experimental catchment. In order of doing that, topsoil samples were taken as well 

as data from the local meteorological station were downloaded. Based on this calibration, 

average topsoil moisture contents were observed for longer period of time. 

Keywords 

CRNS, neutrons, soil moisture content, gravimetric moisture content, calibration of CRNS 
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1. Úvod 
 

Tato diplomová práce zpracovává téma měření průměrné objemové vlhkosti za pomocí Cosmic Ray 

Neutron senzoru. Tato metoda je založená na zachytávání rychlých neutronů, které se přirozeně 

vyskytují na Zemi. Následně je podle počtu neutronů možné spočítat průměrnou objemovou vlhkost 

povodí.  Metoda CRNS je ve světě ještě poměrně mladá a k měření půdní vlhkosti se běžně využívá 

pouze posledních 15 let [1]. Využití CRNS je ovšem širší a na toto téma stále ještě probíhají mnohé 

výzkumy [2]. 

Cílem práce bylo kalibrovat přístroj CRNS nacházející se na povodí Nučice. Ten byl těsně před 

zpracováním této práce opraven a byly k němu dodány nové díly. Pro potřeby kalibrace byly 

zpracovávány půdní vzorky, stejně jako data z místní meteostanice. Výsledkem kalibrace by mělo být 

zjištění počtu neutronů za úplně suchého počasí. Tento počet neutronů se na povodí vyskytuje vždy 

a za jakýchkoliv podmínek. Díky kalibraci je pak možno určovat objemovou vlhkost povodí 

kontinuálně. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno na základě novosti metody CRNS a jejího potenciálu pro širší 

využití. Zjišťování půdní vlhkosti pomocí CRNS má jistě budoucnost, neboť se jedná o velmi 

neinvazivní postup. Při správném umístění přístroje není ovlivněno zemědělské využití půdy a 

zároveň je možno získávat cenné informace o povodí. 

V následujících kapitolách jsou stručně popsány metody pro měření půdní vlhkosti a jsou srovnány 

s metodou CRNS. Také je vysvětleno jak zachytávání neutronů funguje a jaký má přístroj dosah. 

Přístroj CRNS je v diplomové práci popsán a zkalibrován. Na konci práce jsou prezentována měřená a 

kalibrovaná data z povodí Nučice za delší období. Též jsou zmíněny nejistoty v měření. 

Čerpané zdroje pro tuto práci jsou především cizojazyčné, neboť v českém jazyce zatím nebylo na 

toto téma zveřejněno příliš mnoho publikací. 
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2. Voda v půdě 
 

Půdní voda se běžně vyskytuje ve třech formách – hygroskopická, kapilární a gravitační [3]. 

Hygroskopická neboli adsorpční voda se do půdy dostává pohlcováním par. Je pevně poutána 

fyzikálními silami k povrchu zrn, a tedy se samovolně téměř nepohybuje. Můžeme ji zaznamenat 

pouze při velmi nízkých vlhkostech [4][5]. Kapilární voda se vyskytuje v dlouhých úzkých pórech – 

kapilárách a její pohyb je ovlivňován kapilárními silami. Pohyb vody gravitační je určován 

gravitačními silami [4][5]. Dále se rozděluje na vodu juvenilní a vodu vadózní. Juvenilní voda se 

nevyskytuje příliš často, vzniká chemickou reakcí hluboko v zemské kůře a běžně se vyskytuje 

v oblastech s vulkanickou činností nebo v blízkosti hlubokých zlomových struktur. Vadózní podzemní 

voda se do půdy dostává z atmosféry, kam vstupuje v podobě páry nebo vsakováním srážek a 

tekoucí vody [4].  

Voda v půdě je základním stavebním kamenem pro pěstování plodin. Převážná většina rostlin získává 

vodu pomocí svých kořenů právě z půdy. Aby mohly plodiny správně prosperovat, potřebují vhodné 

množství půdní vody. Nedostatek ani přebytek není žádoucí. Proto je potřeba účinných metod pro 

zjišťování půdní vlhkosti v oblasti kořenové zóny, aby bylo zajištěno optimální prostředí pro růst a 

zrání plodin.  

 

2.1 Metody měření půdní vlhkosti 

 

Metody měření půdní vlhkosti lze dělit podle několika kritérií. Zaprvé na laboratorní a polní. Zadruhé 

na destruktivní a nedestruktivní, přičemž pokud je z místa měření odebrán vzorek, jedná se o 

metodu destruktivní. Pokud není půdní profil při měření narušen, jde o nedestruktivní metodu. 

Zatřetí dělíme metody měření půdní vlhkosti na přímé a nepřímé. Při přímém měření se zjišťuje 

skutečné množství vody v půdě. Při nepřímém měření se zjišťují jiné půdní vlastnosti, které jsou na 

půdní vlhkosti závislé, a proto je možné z nich půdní vlhkost dopočítat [6]. 

 

2.1.1 Gravimetrická metoda 
 

Jedná se o přímou destruktivní metodu. Metoda funguje na základě porovnání hmotnosti vzorku 

ihned po odběru a poté po úplném vysušení. Vlhkost v půdě je tedy rovna hmotnosti vody, která se 

při sušení ze vzorku odpaří, ku hmotnosti odebraného vysušeného vzorku. Pro odběr půdy se 

používají standardní např. Kopeckého válečky. Odebírá se neporušený půdní vzorek tak, aby bylo 

měření vypovídající. Samotné sušení probíhá v laboratoři při 105 °C, a to až do dosažení konstantní 

hmotnosti vzorku (cca 24 hodin) [7]. Tato metoda je často používána ke kalibraci ostatních 

nepřímých metod [6]. 

Výhodou této metody je její snadný postup a použití jednoduchých výpočetních metod. Nevýhodou 

je nutnost odebírání vzorků, a tedy destruktivita. Tuto metodu nelze uvažovat pro dlouhodobé 

pozorování určitého území, neboť neustálé odebírání vzorků a jejich vyhodnocování by bylo časově 
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nevýhodné [6]. Zároveň se dá metoda jen těžko použít pro stanovení průměrné vlhkosti půdy na 

větším území, změřené vlhkosti půdy jsou pouze lokální a můžou se diametrálně lišit i v místech 

vzdálených pouze několik desítek metrů od sebe [1]. 

 

2.1.2 Time domain reflectometry (TDR) 
 

TDR je nepřímá metoda měření půdní vlhkosti. Využívá faktu, že rychlost šíření elektromagnetického 

impulsu je závislá na půdní vlhkosti [7][8]. Princip metody je takový, že voda a půda mají rozdílnou 

dielektrickou permitivitu. Dielektrická konstanta vody je mnohem větší nežli dielektrická konstanta 

půdy, proto je reakce na elektromagnetický impuls vypovídající o obsahu vody v půdě [9]. Základem 

metody je tedy měření času průchodu elektromagnetického impulsu sondou a následné určení 

rychlosti šíření elektromagnetických vln [9]. 

Výhodami této metody jsou poměrně malé narušení zkoumané půdy a přesnost. Navíc většinou není 

potřeba kalibrace pro specifické půdní podmínky. Další výhodou je, že lze měření provádět 

kontinuálně na jednom místě. Nevýhodami jsou vyšší pořizovací cena a potřeba kalibrace v případě 

vyššího obsahu organické hmoty či vyšší salinity půdy [10].  

 

2.1.3 Frequency domain reflectometry (FDR) 
 

Tato nepřímá metoda využívá závislosti půdní vlhkosti na elektrické kapacitě kondenzátoru, kde je 

jako dielektrikum použita zkoumaná půda. Změny půdní vlhkosti jsou zjišťovány díky změnám 

v pracovní frekvenci obvodu. Před samotným měřením je doporučeno provést kalibraci přístroje, 

který je ovlivňován teplotou, salinitou, objemovou hmotností půdy a obsahem jílu v půdě [7]. 

Mezi výhody této metody patří její přesnost, ta je ovšem závislá na správné kalibraci přístroje. Tuto 

metodu lze aplikovat i pro půdy s vysokou salinitou. Jednou z výhod je také možnost sbírat datové 

záznamy dlouhodobě. Nevýhodou je malá oblast měření. Dále je podstatné vždy po celou dobu 

měření zajistit dobrý kontakt mezi půdou a senzorem. Opatrná instalace, která zabrání vzniku 

plynových kapes, je tedy nutností. Nevýhodou je též nutná kalibrace [10]. 

 

2.1.4 Měření půdní vlhkosti tenzometry 
 

Měření pomocí tenzometrů je nepřímá metoda, která ke stanovení půdní vlhkosti využívá sací tlak. 

Tenzometr je trubice, která má na spodním konci polopropustnou membránu a na horním konci 

víčko a manometr. Do půdy se trubice instaluje naplněná odvzdušněnou vodou. Voda může na 

špičce tenzometru proudit polopropustnou vrstvou ven a zase dovnitř v závislosti na okolním 

prostředí. Při prázdnění trubice vzniká podtlak, který je měřitelný pomocí manometru. Podtlak se 

může zvyšovat až na vstupní hodnotu vzduchu, což je hodnota, při které prochází polopropustnou 

membránou vzduch a měřené hodnoty již nejsou směrodatné. Při zvyšování půdní vlhkosti vtéká 

vody zpátky do trubice a podtlak klesá. Toto se může dít až do úplného nasycení okolní půdy, v tom 
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případě je pak měření manometru nezáporné [7]. Pro převod sacího tlaku na vlhkost je nutné znát 

retenční křivku půdy [8]. 

Kladnou stránkou této metody je možnost nepřetržitého čtení, a tím i možnost zaznamenání změn 

v půdní vlhkosti. Další předností metody je jednoduchá obsluha. Nevýhodou je omezená stupnice 

podtlaků, která nesmí překročit vstupní hodnotu vzduchu. Navíc odezva tenzometru na změnu 

vlhkosti není okamžitá, plnění i prázdnění trubice přes polopropustnou vrstvu má jisté zpoždění. Je 

nutno dbát, aby čepička tenzometru s polopropustnou vrstvou měla vždy dobrý kontakt s okolní 

půdou tak, aby nedocházelo k prázdnění vody z tenzometru do dutin okolo. Další nevýhodou je 

nutnost údržby a dolévání vody do trubice, především za suchého počasí [10]. Tenzometry se navíc 

nedají používat v zimě, kdy hrozí poškození při zamrznutí vody [6]. 

 

2.1.5 Odporová metoda 

 

Odporová metoda je další z nepřímých metod měření půdní vlhkosti. Využívá skutečnosti, že vlhká 

půda je polovodivý materiál, jehož vodivost se vzrůstající vlhkostí roste. Vodivost vlhké půdy je 

rovněž závislá na okolní teplotě, teploměry v místě měření jsou proto nezbytností [6]. Odpor vlhké 

půdy lze měřit pomocí sádrových bločků. Vlhkost sádrového bločku je závislá na okolním vodním 

potenciálu. Uvnitř těchto bločků se nachází elektrody, kolem kterých se vytváří nasycený roztok 

síranu vápenatého, který vytváří elektrolyt. Odpor mezi elektrodami se měří malými střídavými 

proudy. Velikost elektrického odporu se mění s měnící se okolní vlhkostí [8]. 

Mezi pozitiva odporové metody patří jednoduchost a nízká pořizovací cena. Sádrové bločky jsou 

vhodné i pro zasolené půdy a vyžadují malou údržbu. Nevýhodou je měření v nižším rozlišení. 

Metoda není vhodná pro měření stavů blízkých nasycení. Sádrové bločky mají velmi pomalou reakční 

dobu na změnu okolní vlhkosti, a navíc poměrně rychle degradují [10]. 

 

2.1.6 Neutronová metoda 

 

Jedná se o nepřímou nedestruktivní metodu. Pro měření vlhkosti využívá rychlé neutrony vznikající 

při rozpadu radioaktivního zdroje (241Am/9Be). Tyto neutrony se srážejí s částicemi o stejné 

hmotnosti, především s H+, a tím se zpomalují. Vytváří se tak mrak pomalých neutronů. A protože 

voda je v půdě hlavním zdrojem jader vodíku, hustota mraku zpomalených neutronů vypovídá o její 

přítomnosti či nepřítomnosti [10]. 

Mezi výhody této metody patří její stálost a přesnost, navíc jedna sonda umožňuje měření v různých 

hloubkách, v závislosti na jejím umístění. Výsledek není ovlivňován salinitou půdy ani výskytem 

vzduchových kapes [6]. Sondu pro neutronovou metodu je třeba kalibrovat pro měřenou půdu. 

Jasnou nevýhodou je bezpečnostní riziko spojené s reakcí probíhající uvnitř sondy. Ta musí být navíc 

masivní, tudíž je poměrně těžkopádná. Další nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady [10]. 
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2.1.7 SMOS 
 

Úplně odlišnou metodou od všech předchozích zmíněných je metoda vzdáleného snímání SMOS – 

Soil Moisture and Ocean Salinity mission. Jedná se o družici, jejímž úkolem je snímat pohyb vody 

v půdním profilu a změnu salinity vody v oceánech. Hlavním cílem této mise je zkoumat dopady 

klimatických změn [11]. 

Výhodou této metody je velké prostorové rozlišení, a to cca 40 km [11].  Data z tohoto projektu jsou 

volně ke stažení pro kohokoliv, kdo se přihlásí na internetových stránkách Europian Space Agency 

[11]. Pro běžné využití je ale tato metoda nevhodná, protože efektivně určuje vlhkost půdy pouze 

v řádech centimetrů. Navíc je družice schopna pokrýt celou planetu pouze dvakrát za každé tři roky. 

Současný výzkum se soustředí na extrapolaci získaných dat i pro větší hloubky tak, aby tato data 

mohla být šířeji využívána [1]. 
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3. Cosmic Ray Neutron Sensing (CRNS) 
 

Z předchozího výčtu používaných metod pro určování půdní vlhkosti vyplývá, že existuje určitá 

mezera mezi metodami, které lze použít na velmi malé a velmi velké ploše. Oblasti o rozloze v řádu 

jednotek hektarů jsou nepokryté. Přitom v zájmu zemědělství jsou právě tyto rozlohy nejdůležitější. 

Chybí nám postup, který by neinvazivně a kontinuálně měřil vlhkosti na ploše jednoho zemědělsky 

využívaného pole. Tyto nepokryté rozlohy by bylo možno překlenout pomocí metody CRNS, tedy 

zachycování neutronů vzešlých z kosmického záření. 

 

3.1 Neutrony na Zemi 
 

Volné neutrony se na zemském povrchu vyskytují přirozeně. Jejich zdrojem je kosmické záření. 

Kosmické záření se v prostoru vesmíru pohybuje především v podobě protonů s vysokou energií a 

v podobě jader helia. Toto primární kosmické záření může vznikat např. v supernovách. Když se 

primární kosmické záření setká se zemskou atmosférou, dochází k řetězové reakci. Kosmické záření 

koliduje s molekulami vzduchu, což způsobuje rozpad na spršky protonů, neutronů a dalších 

subatomárních částic. Tyto částice padají atmosférou a způsobují další reakce. Jak kaskáda reakcí 

pokračuje, energie původního primárního kosmického záření se štěpí mezi rostoucí počet 

sekundárních částic. Čím hlouběji proniká záření do atmosféry, tím má menší energii a větší počet 

částic. Nakonec přestane být efektivní, aby kaskáda reakcí pokračovala [12]. 

Rychlé neutrony jsou tvořeny při reakci kaskády částic s jádry atomů atmosféry a vrchních pár metrů 

zemské kůry.  Při reakci jader a částic v atmosféře vzniká teplo, proto se jádra rychle zchlazují pomocí 

uvolňování rychlých neutronů. Neutrony se potom šíří v náhodných směrech a zpomalují se kolizemi 

s jádry prvků v zemi i v atmosféře. Rychlé neutrony již dále nepřispívají ke kaskádě reakcí. Po 

několika desítkách kolizí s jádry okolních prvků ztrácejí rychlé neutrony většinu svojí energie a jsou 

pohlceny jádry prvků ve vzduchu nebo v půdě [12]. 

 

3.2 Princip CRNS 

 

Metoda CRNS je založená na vztahu mezi výskytem rychlých neutronů pocházejících z kosmického 

záření a přítomností vodíku v půdě [13]. Přenos rychlých neutronů půdou je ovlivňován především 

vodíkem, který je v půdě zastoupen nejčastěji ve vodě. Vodík má totiž jedinečnou schopnost rychlé 

neutrony zpomalovat. Děje se tak díky malé hmotnosti a poměrně velkému elastickému 

rozptýlenému průřezu vodíku. Protože tyto dva zmíněné elementy mají stejnou hmotnost, jediná 

kolize mezi nimi může zpomalit rychlý neutron až do úplného klidu. Elastické srážky rychlých 

neutronů s vodíkem a dalšími lehkými jádry postupně neutron zpomalují, dokud není pohlcen blízko 

se vyskytujícím jádrem nebo zpomalen do rovnovážného stavu [12]. 
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3.3 Detekce neutronů 
 

Samotná detekce neutronů je kvůli absenci elektrického náboje obtížná, počet neutronů se tedy 

určuje nepřímými metodami. Rychlé neutrony jsou v přístroji zpomalovány na termální (pomalé) 

neutrony tak, aby je bylo možno snáze detekovat. Samotný detekční přístroj je proto umístěn ve 

válci z materiálu, který je schopen neutrony zpomalovat, tím materiálem je nejčastěji polyethylen. 

Výhodou polyethylenu je jeho schopnost propouštět pouze rychlé neutrony a měnit je na termální, 

zatímco termální neutrony přítomné v okolním prostředí nepropouští. Alternativou k polyethylenu je 

možnost použití olova nebo kadmia, tyto materiály se používají především při výzkumech záření na 

Marsu [1]. 

Pro detekci neutronů se používají nejčastěji izotopy plynů. Tyto izotopy reagují s neutrony, čímž 

vytvářejí proud elektronů, který je možné měřit. Jedním z možných vhodných izotopů je 3He. 

Neutrony s heliem reagují podle následující rovnice [1]:  

n + 3He → 3He + p + E 

n = neutron 
p = proton 
E = elektron 
3He = izotop helia 

Dalším vhodným detekčním plynem je izotop boru 10B. Aby bylo dosaženo toho, že je tento izotop 

v plynném skupenství, používá se sloučenina fluoridu boritého – BF3 [14]. Bor s neutrony reaguje 

takto [1]: 

n + 10B → Li3
7  + α + E 

n = neutron 
10B = izotop boru 

Li3
7   = izotop lithia 
α = záření alfa 
E = elektron 

Obě výše uvedené reakce mají společný produkt, a tím je proud elektronů. Výhodou elektronů oproti 

neutronům je jejich nenulový náboj, mohou se tedy pohybovat ve směru vytvořeného elektrického 

gradientu. Jak se elektrony šíří k elektrodám (stěnám zařízení), je možné detekovat elektrický proud 

v podobě peaků. Tento proud je přímo úměrný počtu elektronů, a tedy i neutronů [1]. 

Alternativou k dříve popsaným plynům je využití izotopu boru 10B v pevné fázi. Ten je nanesen na 

měděnou folii o tloušťce 1,5 μm. Folie pokrývá hliníkovou trubici obsahující plynnou směs argonu a 

CO2, které fungují jako detekční plyny [15]. Právě tato detekční metoda je využívána přístrojem, který 

je hlavním předmětem této práce.  
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3.3.1 Klady a zápory detekčních metod 
 

Při vývoji CRNS v minulém století bylo pro detekci neutronů téměř výlučně používáno helium [15]. 

V dnešní době se od použití tohoto plynu upouští, především kvůli jeho vysoké ceně a nedostupnosti 

[1]. Výhodou plynu 3He je však jeho dlouhá životnost, neškodnost pro životní prostředí a vysoké 

procento přesnosti [1]. 

Kromě helia se v minulosti většinou používal plynný bor v podobě BF3 [15]. Nicméně je tento plyn 

méně účinný a jeho životnost je výrazně kratší [1]. Lepší dostupnost BF3 však zastiňuje fakt, že tento 

plyn je vysoce toxický a jeho použití v blízkosti zemědělských ploch je znepokojující [15]. 

V dnešní době je tedy přistupováno k využití pevného boru, naneseného na tenké folii. Na rozdíl od 

BF3 není toxický, ale zároveň je levnější a dostupnější alternativou nežli helium. Jeho nevýhodou je 

fakt, že pokud folii v jednom okamžiku zasáhnou dva neutrony najednou, přístroj to není schopen 

rozlišit a zaznamenává se pouze jeden z neutronů [15]. 

 

3.4 Dosah CRNS 

 

Nejdůležitějším podnětem pro používání CRNS pro určování objemové vlhkosti půdy je dosah 

měření. Metody popsané v kapitole 1.3 jsou nejčastěji pouze bodové nebo v případě metody 

vzdáleného snímání je možné popsat větší plochu, ovšem jen do hloubky několika centimetrů.  

Metoda CRNS je unikátní v tom, že obsahuje plochu o poloměru cca 300 m a zasahuje do hloubky 12 

až 76 cm [16]. To je ideální velikost a hloubka pro možnost posouzení např. nutnosti aplikace závlah 

nebo odvodnění zemědělských ploch. 

 

3.4.1 Poloměr působení 
 

Poloměr, na který je snímač schopný registrovat rychlé neutrony, je dán vzdáleností, kterou neutron 

urazí od místa, kde je vyzařován ze země. Neutrony emitované ve větší vzdálenosti jsou svým okolím 

zpomaleny natolik, že je senzor nezaregistruje a jsou odstíněny [12].  

Poloměr ovlivnění senzoru rychlými neutrony je dán exponenciální rovnicí [12]: 

 0(r)!=!1!-!exp "-
r

L
# 

 0 = frakce intenzity neutronů vzešlá z poloměru r 
r = poloměr (m) 
L = vzdálenost na kterou jsou neutrony zpomalené pod detekovatelnou rychlost (m)  
 
Velikost poloměru měření není příliš ovlivněna vlhkostí půdy, ani výškou umístění detektoru nad 

povrchem. Poloměr dosahu se však zmenšuje se vzdušnou vlhkostí a barometrickým tlakem. Toto je 

nutno zohlednit při kalibraci přístroje [12]. 
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3.4.2 Hloubka působení 
 

Podobně jako u poloměru, hloubka dosahu CRNS je popsána exponenciální rovnicí [12]: 

 0(z)!= 1 - exp !-
ρbz

λ
" 

#0 = frakce intenzity neutronů vzešlá z hloubky menší než z 
z = hloubka (cm) 
ρb = půdní objemová hmotnost (g cm-3) 
λ = délka penetrace (g cm-2)  
 
 

3.5 Výhody a nevýhody CRNS 
 

Přední výhodou měření půdní vlhkosti pomocí CRNS oproti ostatním metodám je dosah. Neutrony 

vzniklé z kosmického záření pokrývají celý povrch Země a jsou schopné urazit poměrně velké 

vzdálenosti. Díky tomuto faktu má metoda CRNS dosah několika stovek metrů a lze ji uplatnit na 

mnoha místech [17]. Většina běžně požívaných metod pokrývá výrazně menší nebo výrazně větší 

plochu. Pokud je v našem zájmu měřit vlhkost na zemědělsky využívané půdě, je dosah v řádu stovek 

metrů ideální. Zároveň je také ideální hloubka, na kterou CRNS neutrony detekuje. Neutrony je 

možno zachytit z hloubky v řádu desítek centimetrů, což je také ideální pro potřeby zemědělství [12]. 

Další výhodou je kontinuálnost měření a možnost přenosu dat bezdrátově, pokud je k tomu přístroj 

vybaven. Zároveň je přístroj pro CRNS v poměru k velikosti měřené oblasti malý. Pokud je správně 

umístěn, nebrání provozu zemědělské činnosti. 

Hlavní nevýhodou metody CRNS je proměnlivá hloubka zachytávání neutronů, která závisí na 

aktuální vlhkosti. Druhou nevýhodou této metody je potřeba složitější kalibrace. Jak je v této práci 

později popsáno, některé parametry, jako je například objem biomasy, se v průběhu roku mění, a 

tedy je nutno toto zahrnout do výpočtů. Zároveň je metoda ještě poměrně mladá a v České 

republice s ní zatím nemáme mnoho zkušeností.  
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4. CRNS v praxi 
 

Cosmic Ray Neutron senzory lze využít ve velmi širokém spektru. Tyto senzory detekují přítomnost 

vodíku. Je tedy možné měřit nejenom průměrnou objemovou vlhkost půdy, ale například také vodní 

hodnotu sněhu nebo změnu objemu vázaného vodíku v biomase [1].  

Jeden ze senzorů CRNS byl instalován v arktické části Kanady, kde se vyskytuje permafrost. Cílem 

studie, která se touto tématikou zabývá je zjišťovat vodní ekvivalent přítomného sněhu, a tak 

zkoumat dopady globálního oteplování [2].  

V případě, že je potřeba zkoumat půdní vlhkost na velkém území, lze využít mobilní senzory. Ty 

mohou mít podobu například batohu nebo vozidla s namontovaným senzorem. Díky mobilním 

senzorům lze pokrýt oblast o rozloze až 20 ha [18]. Toto plošné monitorování je schopné postihnout 

rozdíly v půdní vlhkosti napříč terénem. Mobilní CRNS senzor v podobě batohu váží cca 15 kg a lze jej 

využít v místech, kde by se statický senzor obtížně instaloval [18]. 

Zajímavostí je, že právě díky CRNS se podařilo zachytit odražené kosmické záření z Marsu, a tak 

dokázat přítomnost vody na této planetě [1]. 

V této práci byl využit stacionární přístroj CRNS umístěný poblíž obce Nučice. 

 

4.1 Popis a instalace přístroje 
 

Přístroj CRNS, který byl použit pro měření a kalibraci v této práci, byl vyroben Německou společností 

StyX Neutronica [19]. Konkrétně použitý produkt se nazývá Systém SP, který je běžně schopný 

zaznamenávat 2 300 neutronů za hodinu. Cena tohoto produktu se odvíjí od vybavení, které si 

zákazník přeje, a začíná na 9 200 € [19]. 

Přístroj CRNS tvoří dva kovové válce obsahující bor. Tyto válce jsou schopny převést zaznamenaný 

počet neutronů na elektrický proud, viz kapitola 2.3. Data ze senzorů jsou vedeny pomocí kabelů do 

detektoru, který zaznamenává počet zachycených neutronů. Takto zpracovaná data jsou převedena 

do oddělené uzavřené schránky, ve které se nachází data logger a baterie. Kovové válce jsou 

umístěny ve větším válci z polyethylenu. Vnější válec je silný přibližně 3 centimetry a slouží nejenom 

jako ochrana před počasím, ale také jako zpomalovač rychlých neutronů. Tento černý ochranný obal 

je nutné důkladně utěsnit před vnější vlhkostí pomocí gumových těsnění. Součástí celé instalace je 

také solární panel, který napájí baterii a další externí senzory. Data ze senzorů jsou svedena pomocí 

dalších kabelů do stejného data loggeru. Důležitými veličinami, které se měří, jsou teplota, relativní 

vlhkost vzduchu a barometrický tlak. Změřená data jsou ukládána pomocí paměťové karty, na kterou 

se zaznamenávají.  
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Obr. 1: Náčrtek přístroje CRNS od výrobce StyX Neutronica (převzato z [19]) 

Obr. 2 (vlevo): Pohled do vodotěsné schránky obsahující data logger, baterii a kabely propojující jednotlivé 

komponenty (foto autor) 

Obr. 3 (vpravo): Pohled ze spodní strany do plastového válce obsahujícího dva menší kovové válce schopné 

zaznamenávat počet neutronů (foto autor) 
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Obr. 4: Přístroj CRNS – solární panel, černý krycí válec, fotopast, skříňka s data loggerem a baterií (foto autor) 

Přístroj je instalován na kovové noze, která nese válec z polyethylenu i skříňku s data loggerem a 

baterií. Instalace přístroje je poměrně náročná, a to především kvůli velké váze. Se senzory se musí 

hýbat jen velmi opatrně, aby se nepoškodily. Těžký válec se tedy musí zvedat i pokládat jen velmi 

pomalu. Navíc je k senzorům připevněný kabel, který se nesmí manipulací vytrhnout, je třeba ho 

opatrně odpojit nebo připojit.  
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4.2 Kalibrace 
 

Pro převedení počtu zachycených neutronů na půdní vlhkost se používá kalibrační rovnice [12]: 

 !" = #!$ +  !"# + !$%& +  !' + ( + !) =  * ,-./01 22- 3 ,4 3  ,56 78 

9θ: = celkový objem vody (cm3 cm-3) 
θV = půdní vlhkost (cm3 cm-3) 
θLW = voda silně vázaná uvnitř jílových částic (cm3 cm-3) 
θSOC = voda obsažená v organické hmotě (cm3 cm-3) 
θB = voda obsažená v biomase (cm3 cm-3) 
θi = další elementy obsahující vodík (cm3 cm-3) 
F(t) = opravný faktor zahrnující vlivy barometrického tlaku, solární aktivity a vlhkosti (-) 
N = počet zachycených neutronů (cps) 
N0 = počet přítomných neutronů za úplného sucha (cps) 
ρb = půdní objemová hmotnost (g cm-3) 
a0, a1, a2 = vstupní parametry, kde a0 = 0,0869; a1 = 0,3720; a2 = 0,1236  

Prvním krokem pro správné fungování kalibrační rovnice je určení hodnoty N0, tedy teoretického 

počtu zaznamenaných neutronů za úplného sucha [12]: 

 2- =  2;./01 ,-9!: 78< + ,5>?4 +  ,4
 

 

Do této rovnice jsou dosazovány hodnoty měřené v jeden den na místě, kde je instalován přístroj 

CRNS.  

 

Opravný faktor F(t) zohledňuje vliv barometrického tlaku, solární aktivity a vlhkosti dle následujícího 

vztahu [12] : 

 ./01 =  @8AB C @DEF C @GHI C � C @) 
První proměnná v rovnici znázorňuje vliv barometrického tlaku a počítá se následovně [12]: @8AB = JKL[M/N/01 3 N-1] 

β = tlakový koeficient = 0,0077 hPa-1 
P(t) = barometrický tlak zaznamenaný na místě měření (hPa) 
P0 = fixní referenční tlak, většinou je používán dlouhodobý průměr pro danou lokalitu (hPa) 
 
Druhá neznámá z rovnice pro opravný faktor udává míru ozáření [12]: 
 @DEF =  O-O/01 

M0 = fixní solární aktivita ve zvoleném čase 
M(t) = solární aktivita zaznamenaná v den měření 
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Třetím faktorem ovlivňujícím rovnici je absolutní vlhkost fhum, tato se vypočítá díky znalosti relativní 

vlhkosti a teploty v místě měření [12]: 
 @GHI = P + QRQQST C U/01 
 U =  VPQQ W JXYZ + \^_RP`a 

 JX = `RPP\JKL W P^R`\Z\T_RP\ + Za 

H(t) = absolutní vlhkost vzduchu (g m-3) 
U = relativní vlhkost vzduchu (%) 
k = konstanta = 216,68 (g k J-1) 
ew = tlak nasycené páry (hPa) 
T = teplota (°C) 
 
Rovnice pro opravný faktor F(t) také obsahuje proměnnou fi, která dává možnost přihlédnout k 

dalším faktorům, které by mohly ovlivňovat výpočet. 

 

4.3 Měření 
 

Pro účely této práce byl využit přístroj umístěný v blízkosti obce Nučice, která se nachází v okrese 

Praha-východ ve Středočeském kraji. V této oblasti je pro potřeby Fakulty stavební k dispozici 

experimentální povodí, na kterém se nachází dva přístroje CRNS. V době měření pro tuto práci byl 

k funkční pouze jeden ze senzorů. Odebírání vzorků a stahování dat pro kalibrační rovnici  probíhalo 

1. 4. 2022. 

Obr. 5: Mapka zobrazující umístění experimentálního povodí [20] 
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Obr. 6: Mapka zobrazující místa odběrů (bíle) a přístroj CRNS (červeně), vzorky byly odebírány ve třech 

prstencích rovnoměrně na obou polích [21] 

Pro správnou kalibraci přístroje byly na místě měření odebírány vzorky půdy. Polovina vzorků byla 

odebrána ze jihozápadní části terénu a druhá polovina ze severovýchodní části. Jihozápadní a 

severovýchodní část terénu je přehrazena strouhou a na každém poli je pěstována jiná plodina. Tato 

skutečnost může negativně ovlivnit výsledky. Celkem 

bylo odebráno 24 vzorků. Tyto byly odebírány ve třech 

prstencích.  První prstenec byl vzdálen cca 2,5 m od 

přístroje CRNS. V tomto nejbližším prstenci byly 

odebírány vzorky ve dvou hloubkách, a to v 5 cm a v 40 

cm. Ve druhém a třetím prstenci bylo odebráno po šesti 

vzorcích ze hloubky 5 cm.  

Vzorky byly odebírány v neporušeném stavu do 

kovových válečů tak, že válečky byly opatrně pomocí 

paličky zatlučeny do půdy, a poté pomocí rýče 

vyrýpnuty. Přebytečná půda byla odstraněna pomocí 

nože. Na každý konec válečku bylo nasazeno víčko, aby 

nedošlo k porušení vzorku. Odebrané vzorky byly 

zabaleny do fólie, aby se předešlo ztrátě vlhkosti při 

přesunu.                   Obr. 7: Odběr vzorku z hloubky 40 cm (foto autor) 
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vzorek č. ms íťs  (g) mini t' (g) mvážen (g) msat' (g) ms íťsat (g) msuš ' (g) mvál  (g) msuš  (g) mini t (g) mvoda  (g) θT (%)

1 (5 cm) 1.14 316.28 17.39 348.97 1.98 298.77 146.75 134.63 168.39 33.76 25.08

1 (40 cm) 1.07 318.00 16.30 346.65 2.39 298.32 142.38 139.64 174.55 34.91 25.00

2 (5 cm) 0.88 327.18 15.77 356.71 2.13 302.67 122.22 164.68 204.08 39.40 23.93

2 (40 cm) 1.00 321.97 16.41 348.01 2.81 301.67 140.26 145.00 180.71 35.71 24.63

3 (5 cm) 1.24 321.03 14.82 350.79 2.25 297.13 121.66 160.65 198.13 37.48 23.33

3 (40 cm) 1.41 324.20 17.26 350.87 3.51 304.55 141.92 145.37 180.87 35.50 24.42

4 (5 cm) 1.27 308.63 12.90 348.04 2.54 288.41 122.21 153.30 185.15 31.85 20.78

4 (40 cm) 1.28 325.53 15.66 351.62 2.80 304.40 144.31 144.43 179.94 35.51 24.59

5 (5 cm) 1.08 310.38 15.24 344.87 2.01 294.48 143.56 135.68 165.74 30.06 22.16

5 (40 cm) 1.07 324.27 13.71 349.01 1.82 300.05 143.04 143.30 180.16 36.86 25.72

6 (5 cm) 0.98 312.86 17.01 347.50 1.81 291.18 121.97 152.20 189.91 37.71 24.78

6 (40 cm) 1.13 328.83 15.10 354.34 2.06 310.99 141.78 154.11 185.92 31.81 20.64

7 1.00 314.00 15.93 341.10 1.87 292.89 141.11 135.85 171.89 36.04 26.53

8 0.88 329.85 14.66 346.92 1.90 294.44 122.74 157.04 206.23 49.19 31.32

9 0.90 368.24 14.07 399.60 1.76 349.77 200.96 134.74 166.38 31.64 23.48

10 1.05 305.69 17.07 341.32 1.76 293.04 137.50 138.47 167.14 28.67 20.70

11 1.22 316.73 15.99 347.59 2.63 301.30 140.96 144.35 174.55 30.20 20.92

12 1.02 314.22 17.45 348.00 1.62 300.94 141.81 141.68 171.39 29.71 20.97

13 1.25 314.88 15.79 347.52 2.35 301.76 142.45 143.52 171.18 27.66 19.27

14 0.77 296.75 15.51 337.80 1.70 291.97 141.63 134.83 154.35 19.52 14.48

15 1.11 378.10 16.39 408.93 2.14 362.82 202.18 144.25 174.81 30.56 21.19

16 1.07 316.77 17.35 352.24 2.28 298.46 123.24 157.87 192.46 34.59 21.91

17 0.92 303.06 15.71 343.09 1.83 296.82 142.04 139.07 160.10 21.03 15.12

18 1.57 293.74 15.15 336.68 2.85 283.49 143.19 125.15 148.98 23.83 19.04

sycení vzorků vodou sušení vzorků při 105°C vážení suché půdy a válečku výsledky

V laboratoři byl změřen objem vody u všech vzorků. Nejprve byly vzorky rozbaleny a začištěny. Poté 

se na jeden konec odběrového válečku nasadila síťka, a ta byla zajištěna gumičkou. Následně byly 

vzorky dostatečně ponořeny do destilované vody, a takto byly ponechány týden, aby se mohly úplně 

nasytit. Z plně nasycených vzorků byla odebrána síťka i gumička a byly umístěny do váženek. 

Nakonec putovaly do trouby, kde se při 105°C sušily čtyři dny [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 a 9: Sycení vzorků destilovanou vodou (vlevo), Plně nasycené vzorky ve vážence připravené na vysoušení 

(vpravo) (foto autor) 

Všechny vzorky byly v laboratoři zváženy (Tab. 1): 

Tab. 1: Hmotnosti vzorků měřené v laboratoři a výpočet objemové vlhkosti [7] 
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!*)*+ =  !*)*+$ % !&á' % !&á�() 

!&,-. =  !*)*+ %  !"#� 

/0 =  
!&123

!"#�

 4 5667 

msíťs = suchá síťka včetně gumičky 
minit‘ = hmotnost vzorku (počáteční vlhkost) ve válečku se suchou síťkou a gumičkou 
mvážen = hmotnost váženky 
msat‘ = hmotnost nasyceného vzorku ve válečku s mokrou síťkou a gumičkou ve vážence 
msíťsat = mokrá síťka včetně gumičky 
msuš‘ = hmotnost suché půdy ve válečku a vážence 
mvál = hmotnost prázdného očištěného válečku 
msuš = hmotnost suché půdy 
minit = hmotnost vzorku (počáteční vlhkost) 
mvoda = hmotnost vody odpařené při sušení 
θT = gravimetrická vlhkost vzorku  
 

4.4 Výpočet 
 

4.4.1 Gravimetrická vlhkost 
Poté co byly změřeny vlhkosti, bylo potřeba jednotlivým vzorkům přiřadit příslušnou váhu tak, aby 

byla získána průměrná vlhkost v měřené oblasti. V horizontální rovině byly vzorky odebírány s tím 

záměrem, aby všechny přispívaly k výsledku stejnou měrou. Protože byly vzorky půdy odebírány za 

velmi vlhkých podmínek, byl zvolen odběr v prstencích vzdálených od přístroje CRNS 2,5 m, 25 m a 

85 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: (a) Znázornění regionů, které rovnoměrně přispívají k počtu zachycených neutronů při různých 

vlhkostních podmínkách (b) Schémata pro odběry vzorků – standardní schéma COSMOS (žlutě) a dvě schémata, 

kde prstence rovnoměrně reprezentují zastoupení zachycených neutronů (pro suché podmínky červeně a pro 

vlhké podmínky modře) (převzato z [23]) 
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V nejbližším prstenci vzdáleném 2,5 m od přístroje byly odebírány vzorky ve dvou hloubkách, a to 

konkrétně v 5 cm a 40 cm. Hodnoty získané z těchto odběrů bylo třeba do výpočtu zahrnout 

s určitou váhou. Výpočet byl proveden za pomocí přílohy ze studie ‚Improving calibration and 

validation of cosmic-ray neutron sensors in the light of spatial sensitivity‘ [23]. Po kalkulaci vyšlo, že 

vzorek z hloubky 5 cm přispívá k celkové vlhkosti s vahou 0,720 a vzorek z hloubky 40 cm má váhu 

0,072. V jednotlivých odběrných místech byly změřeny vlhkosti dle následující tabulky (Tab. 2): 

Tab. 2: Gravimetrické vlhkosti jednotlivých měřených profilů s přihlédnutím na jejich váhu 

 

 

Jelikož mají nyní všechna odběrová místa stejnou váhu, lze průměrnou vlhkost na celém měřeném 

povodí dopočítat pomocí aritmetického průměru [23]: 

 

  =!1"#$%& = 21,97' = (, )*+-!./0./30
4

&56
 

8$: = !$; <!$>? <!$@AB <!$C <D< $& !E ! $; 

 

Největším přispěvatelem k celkovému objemu vody v povodí je půdní vlhkost. Ostatní parametry 

byly v této práci zanedbány. Biomasa v době měření nepřesahovala výšku 5 cm, bylo tedy možno ji 

z výpočtu vypustit. Obsah organického uhlíku v půdě na povrchu je pouze 1,6%, nepředpokládá se 

tedy, že by výrazně ovlivnil vlhkost povodí. 

 

4.4.2 Objemová hmotnost 
Další důležitou veličinou, kterou je potřeba pro výpočet znát, je objemová hmotnost půdy. Tu 

zjistíme za pomocí znalosti hmotnosti suchých vzorků a objemu odběrových válečků. Pro odběr byly 

použity válečky o objemu 100 cm3. (Tab. 3). 

Tab. 3: Objemové hmotnosti půdy v jednotlivých profilech 

 

 !" =
#$%�
&  

msuš = hmotnost suché půdy (g), viz tabulka 1 
V = objem odběrového válečku = 100 cm3 

Pomocí aritmetického průměru lze získat průměrnou objemovou hmotnost půdy pro celé povodí: 

'( =)1*+ !" = ,- ../)0)2345
6

"78
 

profil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

θP
 (%) 25.07 23.99 23.43 21.12 22.48 24.40 26.53 31.32 23.48 20.70 20.92 20.97 19.27 14.48 21.19 21.91 15.12 19.04

profil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ρb (g cm-3) 1.37 1.55 1.53 1.49 1.39 1.53 1.36 1.57 1.35 1.38 1.44 1.42 1.44 1.35 1.44 1.58 1.39 1.25
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4.4.3 Opravný faktor 
Dalším krokem je výpočet opravného faktoru. V den odebírání vzorků panovaly následující podmínky 

(Tab. 4): 

Tab. 4: Vstupní parametry změřené pomocí přítomné meteostanice 

 

 

a) Vliv barometrického tlaku 

 

  !" = #$%[&('()* +,'-*] = #$%[0.0077(951.4 + ,980.5*] = 0.80, 
β = tlakový koeficient = 0,0077 hPa-1 
P(t) = barometrický tlak zaznamenaný na místě měření (hPa) 
P0 = fixní referenční tlak, je použit dlouhodobý průměr pro danou lokalitu (hPa) [24] 
 
 

b) Míra ozáření 

/236 = ,0.97 
 
Míru ozáření v jakýkoliv okamžik lze zjistit z internetových stránek Cosmic ray neutron 

sensing lab [25]. 

 

 
c) Vliv vlhkosti vzduchu 

#: = ;.11<#$% > 17.;<?
<4@.1< A  ! = 6,112"#$ % 17,62& ' &8,04243,12 + 8,04! = 10,74&()* 

 

-./5 = & 9100%
":;

 + 273,16! = &
34,78
100 %10,74& ' &216,688,04 + 273,16 ! = 2,88&<&>? 

 

@ABC = 1 + 0,00D4& ' -./5 = 1 + 0,0D4& ' 2,88 = 1,16 
 
H(t) = absolutní vlhkost vzduchu (g m-3) 
U = relativní vlhkost vzduchu zaznamenaná na místě měření (%) 
k = konstanta = 216,68 (g k J-1) 
ew = tlak nasycené páry (hPa) 
T = teplota zaznamenaná na místě měření (°C) 
 
 

Opravný faktor je součinem faktorů dílčích: 

E.F5 = &@GHI ' @JKL ' @ABC = 0,80& ' 0,M7& ' 1,16 = N, ON 

 

P(t) (hPa) fsol T (°C) U (%)

951.4 0.97 8.04 34.78
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4.4.4 Počet přítomných neutronů za úplného sucha 
Nyní jsou známé všechny proměnné pro výpočet N0. Počet zaznamenaných neutronů za sekundu 

v den kalibrace byl N = 0,7167. 

 

  =! "
#$(%) & '*+ ,-. /!&01

23
/!&3

=!  4 5365
# 4 7  4  867

 4 0375 34 996. /  4 30:61
23

/  4 :50 
=  4 38:9!;<> 

 

'θ+ = celkový objem vody (cm3 cm-3) 
F(t) = opravný faktor zahrnující vlivy barometrického tlaku, solární aktivity a vlhkosti (-) 
N = počet zachycených neutronů (cps) 
N0 = počet přítomných neutronů za úplného sucha (cps) 
ρb = půdní objemová hmotnost (g cm-3) 
a0, a1, a2 = vstupní parametry, kde a0 = 0,0869; a1 = 0,3720; a2 = 0,1236  

Nyní je známa veličina N0, tedy počet neutronů za úplného sucha, které se na měřeném povodí 

vyskytují za jakýchkoliv podmínek. Díky znalosti této veličiny a znalosti podmínek, které ovlivňují 

opravný faktor je možné kontinuálně zjišťovat půdní vlhkost. 

 

4.5 Vlhkosti měřené na základě kalibrace 
 

Tab. 5: Výřez dat počítaných na základě předchozí kalibrace – barometrický tlak, teplota vzduchu, 

relativní vlhkost a počet neutronů jsou data stažená z paměťové karty na místě měření, fsol je převzat 

z Cosmic ray neutron sensing lab [25] 

 

datum čas N (cps) fbar fsol T (°C) U (%) fhum F(t)  θ! (cm3 cm-3)  θ! (%)

11.03.2022 0:00 0.6540 1.00 0.97 2.94 16.07 1.05 1.02 0.2287 22.87

11.03.2022 1:00 0.6184 1.00 0.97 1.66 15.40 1.05 1.01 0.2009 20.09

11.03.2022 2:00 0.6385 1.00 0.97 0.05 14.70 1.04 1.00 0.2134 21.34

11.03.2022 3:00 0.6478 0.99 0.97 -0.48 14.58 1.04 1.00 0.2200 22.00

11.03.2022 4:00 0.6112 0.99 0.98 0.07 14.97 1.04 1.00 0.1949 19.49

11.03.2022 5:00 0.6336 0.99 0.98 0.14 15.09 1.04 1.00 0.2096 20.96

11.03.2022 6:00 0.6202 0.99 0.98 0.37 15.44 1.04 1.00 0.2005 20.05

11.03.2022 7:00 0.6134 0.99 0.97 1.26 16.27 1.05 1.00 0.1955 19.55

11.03.2022 8:00 0.6001 1.01 0.97 4.24 16.75 1.06 1.04 0.1991 19.91

11.03.2022 9:00 0.5959 1.02 0.98 8.59 17.01 1.08 1.07 0.2095 20.95

11.03.2022 10:00 0.6121 1.02 0.98 11.16 17.07 1.09 1.08 0.2253 22.53

11.03.2022 11:00 0.6103 1.02 0.97 12.07 17.09 1.10 1.09 0.2248 22.48

11.03.2022 12:00 0.6216 1.02 0.97 12.56 17.12 1.10 1.09 0.2331 23.31

11.03.2022 13:00 0.6357 1.01 0.97 13.25 17.19 1.11 1.09 0.2438 24.38

11.03.2022 14:00 0.6071 1.01 0.97 14.19 17.15 1.11 1.09 0.2219 22.19

11.03.2022 15:00 0.6104 1.01 0.97 15.18 17.08 1.12 1.09 0.2253 22.53

11.03.2022 16:00 0.6101 1.00 0.97 14.99 17.06 1.12 1.08 0.2227 22.27

11.03.2022 17:00 0.6272 1.00 0.97 13.99 17.01 1.11 1.08 0.2350 23.50
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Vlhkosti byly spočítány na základě vztahu z kapitoly 3.2: 

 !" = #$ %&'()* ++& ,#%- ,#%./01 

 θ" = celkový objem vody (cm3 cm-3) 
F(t) = opravný faktor zahrnující vlivy barometrického tlaku, solární aktivity a vlhkosti (-) 
N = počet zachycených neutronů (cps) 
N0 = počet přítomných neutronů za úplného sucha (cps) 
ρb = půdní objemová hmotnost (g cm-3) 
a0, a1, a2 = vstupní parametry, kde a0 = 0,0869; a1 = 0,3720; a2 = 0,1236  

 

 

Obr. 11: Vývoj vlhkosti v povodí Nučice od 11. 3. 2022 do 1. 4. 2022 
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5. Chyby a nejistoty metody CRNS 
 

Přesnost metody CRNS je především funkcí počtu zachycených neutronů N [12]. Protože detektory 

CRNS zaznamenávají počet neutronů, řídí se Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti [1]. Díky 

tomu lze snadno dopočítat směrodatnou odchylku v počtu zachycených neutronů N [1]: 

  =!"# 

Směrodatnou odchylku v průměrné objemové hmotnosti půdy lze získat rozšířením předchozího 

vztahu [12]: 

$% =!
&'#("#

)# *!&+#(,+
 

N = počet zachycených neutronů (cps) 
N0 = počet přítomných neutronů za úplného sucha (cps) 
a1, a2 = vstupní parametry, kde a1 = 0,3720; a2 = 0,1236  

V tomto vztahu ovšem nejsou zastiženy gravimetrická vlhkost, opravný faktor ani půdní objemová 

hmotnost. Nicméně největším zdrojem nejistot je zpravidla právě počet zachycených neutronů N 

[12]. 

 

K chybám ve výpočtu v této práci také jistě přispívá fakt, že oblast snímání neutronů je rozdělena na 

dvě různá území oddělená strouhou. V době měření byla vegetace na obou polích přibližně stejně 

vysoká i objemná. Průměrná gravimetrická vlhkost na severovýchodním poli byla 20,39% se 

směrodatnou odchylkou 3,54 a na jihozápadním poli byla změřena průměrná gravimetrická vlhkost 

23,55% se směrodatnou odchylkou 3,31. Na každém z polí je pěstována jiná plodina, a tudíž je každé 

pole během roku pojížděno různou zemědělskou technikou a s různou četností. To má za příčinu 

různé hutnění půdy. Zároveň může každá z plodin růst s různou intenzitou, obsahuje tedy během 

roku nerovnoměrný objem biomasy. V závislosti na výšce vegetace a hutnění půdy tedy nemusí být 

spočítaná průměrná vlhkost vypovídající pro obě pole. Tudíž je možné, že každé z polí přispívá jiným 

počtem zaznamenaných neutronů, což CRNS senzor neumí rozlišit. 
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6. Závěr 
 

V rámci diplomové práce byly popsány způsoby měření půdní vlhkosti. Byly uvedeny nejen jejich 

klady a zápory, ale především rozsah měření. Mezi uvedenými metodami není taková, která by 

umožňovala měření průměrné půdní vlhkosti v oblasti několika hektarů a s hloubkou působení 

několika desítek centimetrů. Přitom takovéto rozměry jsou kritické při vyhodnocování vlhkostí na 

zemědělsky obdělávaných polích. 

Metoda měření půdní vlhkosti za pomoci CRNS umožňuje pokrýt právě tuto oblast. Princip Cosmic 

Ray Neutron senzoru spočívá v zachytávání rychlých neutronů. Počet zaznamenaných rychlých 

neutronů senzorem je vypovídající o množství vodíku v měřené oblasti. A protože převažujícími 

molekulami obsahujícími vodík jsou molekuly vody, lze dopočítat průměrnou vlhkost v měřené 

oblasti.  

Hlavní výhodou CRNS je prostorová nenáročnost senzoru v porovnání s velikostí měřené oblasti. 

Pokud je senzor vhodně umístěn, nebrání zemědělské činnosti. Hlavní nevýhodou je variabilní dosah, 

který závisí na aktuální vlhkosti. 

Přístroj CRNS v povodí Nučice byl kalibrován za pomoci odběru vzorků pro určení gravimetrické 

vlhkosti a objemové hmotnosti a za pomoci dat z přítomné meteostanice. Díky kalibraci byla určena 

základní linie neutronů vyskytujících se na povodí i za úplně suchých podmínek. Tento poznatek byl 

pak podkladem pro kontinuální pozorování vlhkosti po delší časový úsek. 

Přední nejistotou při měření v této práci je fakt, že zkoumané území je rozděleno na dvě části. 

V době měření byla sice vegetace na obou polích srovnatelná, to však nemusí platit po zbytek roku. 

Z výše uvedených slov vyplývá, že metodu CRNS lze pro určování průměrné půdní vlhkosti využívat, 

ovšem na výsledky je třeba nahlížet střízlivě a s odstupem, přeci jenom se jedná o u nás ještě velmi 

mladou metodu.  
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