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Cukrovka stále patøí k dùleitým plodinám jak v Evropì,
tak v Americe, v tìchto zemìpisných íøkách je hlavní plodinou
pro výrobu cukru. Její význam je znaèný a je ádoucí, aby si své
postavení zachovala (1). Ve vhodných pùdních a klimatických
podmínkách, u naich i ostatních zemìdìlcù, se objevuje na stejných pozemcích po pomìrnì krátké dobì. V systému hospodaøení, dnes obecnì nazývaném termínem precizní zemìdìlství, se
proto jedná o plodinu, která nemùe být opomíjena.
Jedním z hlavních prvkù precizního zemìdìlství je bezesporu mapování výnosù. Výnosové monitory se ji staly bìnì
komerènì nabízenou souèástí strojù pro sklizeò zrnin, tedy sklízecích mlátièek (2), avak existuje mnoho prací, které øeí mapování výnosù také u jiných strojù, jako jsou napøíklad sklízecí
øezaèky, ací stroje (3), sklízeèe brambor (4) a jiné. Z tohoto
dùvodu jsou rovnì pro sklízeèe øepy vyvíjeny rozlièné výnosové monitory, pracující na rùzných principech.
KROULÍK ET AL. (5) se ji podobnou problematikou v tomto
èasopisu zabývali a podali pøehled moných systémù mapování
výnosù pøi sklizni cukrové øepy. Asi nejbìnìji testovanou metodou byla metoda váení toku materiálu ve sklízeèi.
SCHWENKE ET AL. (6) zkoueli systém mìøení okamité prùchodnosti materiálu samojízdným sklízeèem øepy, zaloený na
principu váení èisticího dopravníku cukrové øepy do zásobníku stroje. Spoleènì s pøíjmem signálu DGPS získával celý systém data nutná pro tvorbu výnosových map. Pøi práci tohoto
zaøízení nebyla pøi váení èisticího dopravníku zaznamenávána
pouze hmotnost øepných bulev, ale také hmotnost pøímìsí, pøedevím hlíny a hrud.
Také ISENSEE A LIEDER (7) popisují monosti mìøení okamitého výnosu na principu váení bulev. Pro osazení váicími
elementy oznaèili autoøi jako nejvhodnìjí okruní dopravník
bulev. Podobnou mylenkou se zabývali také ROTTMEIER ET AL. (4)
a obdobné øeení pouila firma Kleine.
WALTER A BACKER (8) zkoueli jiné dva systémy mìøení okamitého výnosu cukrovky zaloené na principu váení. Jeden
z nich byl zaloen na váení uvolnìné kladky umístìné pod
vodorovnou vìtví dopravníku vyèitìné cukrovky do zásobníku a druhý byl zaloen na principu váení èásti vodorovné vìtve tohoto dopravníku pomocí pod ním instalované váicí desky, po které klouzal.
Následnì HALL ET AL. (9) zkoueli váit poslední sekci èisticího dopravníku øepy, která je u mnoha vyrábìných strojù øeena
jako témìø vodorovný dopravník. Kromì toho pouili rovnì
váení pomocí uvolnìné kladky a také snímali toèivý moment
na kladce pohonu èisticího dopravníku. Polní mìøení ukázala,
e první dva systémy byly pøesnìjí. Na podobném principu
práce, tedy uvolnìné váicí kladce, pracuje výnosový monitor
firmy HarvestMaster.
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Jinou moností, jak sledovat aktuální výnos, je váení celého zásobníku bulev. Zde je ale poadována pomìrnì velká citlivost vah pøi jejich velkém rozsahu váení a ve je navíc rueno
rùznými vibracemi vznikajícími v dùsledku pohybu stroje po
pozemku i v dùsledku práce jeho pohonù. Proto pro reálné
pouití není tento princip doporuèován.
Jiná èidla mohou pracovat na odliných principech. Tak
napøíklad HENNENS ET AL. (10) vyvinuli èidlo na principu nárazové desky. Èidlo funguje jako souèást èisticího mechanismu
u strojù vybavených èisticími mechanismy s rotujícími rotovými èistíicími koly se svislou osou otáèení. Práce èidla byla testována na dvou èisticích jednotkách, a to na typu Agrifac ZA EH
215 (jednofázový systém èitìní) a Dewulf R6000T (spojka dvoufázového systému èitìní).
Nevýhodou vech výe uvedených mìøení je to, e s bulvami
jsou váeny také vechny pøímìsi. Hlavnì z tohoto dùvodu
SCHMITTMANN A KROMER (11) pouili on-line systém pro poèítání
øepných bulev. Nejprve zjiovali pouze poèet øepných bulev
pøi jejich cestì z vyorávaèe do dalích pracovních èástí stroje.
Okamitý výnos byl poèítán jako násobek poètu bulev a prùmìrné hmotnosti jedné bulvy. Následnì celý systém zdokonalili. V druhém pøípadì zjiovali prùmìr øepné bulvy ve smìru
pojezdové rychlosti stroje a její délku. Pomocí zmínìných dvou
velièin lze s vysokým koeficientem determinace urèit skuteènou hmotnost øepné bulvy. Kdy se takto zjitìná hmotnost
bulev vynásobí jejich poètem, který lze také pøi sklizni snadno
zjiovat, lze urèit okamitý výnos.
KONSTANTINOVIC ET AL. (12) pouili k urèování výnosu cukrovky irokopásmového (UWB) radarového systému. Tento systém mapuje výnos cukrovky jetì kdy je bulva v zemi. Jeho
princip je zaloen na vysílaèi a pøijímaèi impulsù z radarového
systému. Energie pøijatých impulsù je vìtí pøi jejich odrazu od
øepné bulvy, ne pøi jejich odrazu od hlíny. Na základì toho lze
v laboratorních podmínkách urèit jak polohu cukrové øepy, tak
její pøiblinou hmotnost. Pøi praktickém pouití vak celý systém nepracoval zcela uspokojivì.
Jak vyplývá z literárního pøehledu, vývoj vhodných metod
pro mapování výnosu cukrové øepy stále není u konce. Metody
zaloené na principu váení, ale rovnì metody zaloené na
principu mìøení nárazové síly, budou vdy zatíeny urèitou
chybou související s mnostvím pøímìsí a s vibracemi stroje. Dalí
dvì popsané bezkontaktní metody jsou pomìrnì sloité a radarový systém navíc zatím ani není vhodný k praktickému pouití. Nicménì bezkontaktní metody mìøení se jeví pro stanovení
výnosu cukrové øepy jako výhodnìjí. Hlavním cílem výzkumu
popsaného v tomto pøíspìvku proto bylo navrhnout jednoduchou bezkontaktní metodu vhodnou k okamitému mìøení prùchodnosti øepných bulev. Vzhledem k relativnì nízké cenì
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Obr. 1. Uspoøádání mìøicího stanovitì pro stanovení okamité
prùchodnosti bulev cukrovky kapacitním èidlem

Obr. 2. Blokové schéma zapojení elektronické èásti mìøicí aparatury pro stanovení okamité prùchodnosti bulev kapacitním èidlem (oscilátor pracoval na frekvenci 27 MHz)

a jednoduchému principu práce se jako vhodná metoda jeví
kapacitní metoda mìøení.

Pro mìøení prùchodnosti byla pouita èerstvì sklizená oèitìná cukrová øepa tak, jak byla získána sklízeèem pøi sklizni
v roce 2007. Vlhkost bulev cukrové øepy byla zjiována standardní metodou a pohybovala se okolo 76 %.
Vlastní mìøení probíhalo tak, e pøedem odváené mnoství cukrové øepy bylo co nejrovnomìrnìji rozprostøeno na pásový dopravník pøed kapacitní èidlo. Poté byl sputìn pásový
dopravník. Cukrová øepa narovnaná na dopravníku prola mezi
deskami kondenzátoru a vypadla za dopravníkem do pøepravky. Rychlost pohybu dopravníku nastavená z výroby byla
0,85 m.s1. Pro úèely naeho mìøení bylo mono rychlost dopravníku také sníit na polovinu této hodnoty pomocí frekvenèního mìnièe, pøes který byl napájen elektromotor pohonu pásového dopravníku. Tak bylo mono dosáhnout polovièních
hodnot nastavené prùchodnosti materiálu. Na dopravník bylo
rozprostíráno mnoství materiálu od 25 do 100 kg. Mnoství
materiálu bylo postupnì zvyováno po 12,5 kg. Protoe doba
prùchodu materiálu narovnaného na dopravníku èidlem byla
4 s, odpovídalo mìøené mnoství pøiblinì prùchodnostem od
6 do 25 kg.s1 pøi rychlosti dopravníku 0,85 m.s-1 nebo od 3 do
12,5 kg.s1 pøi polovièní nastavené rychlosti dopravníku. Pøi kadém mìøení bylo vzhledem k èasu odeètu 0,5 s získáno 8 respektive 16 údajù. Mìøení pro kadou nastavenou prùchodnost
materiálu bylo opakováno nejménì tøikrát (zkouky probìhly
ve dvou dnech, 19. 10. a 2. 11. 2007).

Materiál a metody
Kapacitní èidlo pùvodnì vyvinuté za úèelem mìøení okamité prùchodnosti pícnin (13) bylo upraveno pro mìøení prùchodnosti cukrové øepy. Èidlo se skládá ze dvou nerezových
desek z 2 mm tlustého plechu o délce 830 mm a íøce 260 mm.
Obì desky byly namontovány na rám z plexiskla ve vzdálenosti
180 mm od sebe. Právì vzdálenost desek byla základní odliností konstrukce èidla pro cukrovou øepu od konstrukce èidla
pro pícniny, kde byla pouita vzdálenost desek 300 mm. Vnitøní
èást desek byla odizolována nalepením plastových desek o tlouce
1 mm. Plastové desky mìly stejné rozmìry jako desky nerezové.
Pro úèely mìøení bylo èidlo namontováno na pásový dopravník. Jednalo se o pásový dopravník s gumotextilním pásem
typu ND2 133, jeho výrobcem byla STS Pacov. Celková délka
dopravníku je 5,1 m a íøka dopravního pásu 490 mm. Èidlo
bylo na dopravník umístìno tak, e jeho spodní nerezová deska byla zasunuta pod gumotextilní pás. Støed pásu byl uprostøed délky spodní nerezové desky. Kondenzátor byl umístìn
ke konci dopravníku. Jeho vzdálenost od zaèátku dopravníku
byla 4,05 m. Uspoøádání mìøicí aparatury je na obr. 1.
Kondenzátor byl napájen støídavým proudem z oscilátoru
pøes odpor. Tento odpor tvoøil spoleènì s kondenzátorem, vlivem jeho reaktance, napìový dìliè. Výstupní napìtí napìového dìlièe záviselo na kapacitì mìøicího kondenzátoru a ta se
mìnila podle mnoství materiálu, který se nacházel mezi jeho
deskami v dùsledku mìnící se permitivity. Permitivita prostøedí
mezi deskami mìøicího kondenzátoru se mìnila v závislosti na
pomìru vzduchu a mìøeného materiálu. Výstupní støídavé napìtí z napìového dìlièe bylo poté pøevedeno na napìtí stejnosmìrné v AC/DC pøevodníku a následnì zesíleno v zesilovaèi.
Toto zesílené stejnosmìrné napìtí bylo v zápìtí pøevedeno na
frekvenci v elektronickém mìøicím zaøízení vyvinutém rovnì
v naí laboratoøi. Výstupní frekvence byla pøímo úmìrnì závislá
na namìøeném napìtí. Frekvenèní pulsy z pøevodníku byly naèítány po dobu 0,5 s pomocí jednoèipového mikropoèítaèe a
získané výsledky byly kadou 0,5 s posílány pøes port RS 232
do PC a tam ukládány do datového souboru pro následné zpracování. Kondenzátor a celý oscilaèní obvod pracoval na frekvenci 27 MHz. Schéma zapojení mìøicího obvodu je na obr. 2.
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Výsledky a diskuse
První série mìøení s kapacitním èidlem upraveným pro stanovení prùchodnosti cukrové øepy se uskuteènila 19. 10. 2007.
Vlhkost bulev cukrové øepy byla 75,2 %. Hlavním cílem tìchto
mìøení bylo zjistit, zda námi navrená aparatura vyhovuje pro
nae úèely mìøení, a zjistit, jak se bude èidlo pøi zkoukách
s cukrovou øepou chovat. Za tímto úèelem byla nejprve zmìøena jedna øada za sebe narovnaných bulev uprostøed pásového
dopravníku. Toto uspoøádání odpovídalo prùchodnosti asi 6 kg.s
1
. Posléze bylo pouito stejné mnoství øepy tak, e bulvy byly
narovnány støídavì na levou a pravou krajní stranu pásu dopravníku. Pøi porovnání výsledkù z obou tìchto mìøení bylo
zøejmé, e rovnomìrnost rozprostøení bulev po íøce dopravníku nemá na získané výsledky zásadní vliv.
Dále bylo testováno, zda èinnost èidla nìjakým zpùsobem
ovlivòuje rychlost pohybu dopravníku. Stejné mnoství mate-
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riálu bylo proto mìøeno pøi rychlosti pohybu dopravníku
0,85 m.s1 a posléze pøi jeho polovièní rychlosti. Výsledky ukázaly, e ani rozdílná rychlost pohybu dopravníku nemá na stanovení prùchodnosti zásadní vliv.
Na základì tìchto zjitìní bylo mnoství materiálu zvyováno a na hmotnost cca 100 kg, co odpovídalo prùchodnosti
cca 25 kg.s1, a bylo to maximum materiálu, které jetì mohlo
projít mezi deskami èidla. Na obr. 3. je získaný graf závislosti
údajù z mìøicí aparatury na prùchodnosti cukrovky, do kterého
jsou zahrnuta vechna mìøení, tedy jak pøi rychlosti pohybu
dopravníku 0,85 m.s-1, tak pøi jeho polovièní rychlosti a rovnì
s rovnomìrnì i nerovnomìrnì rozloenými bulvami cukrové
øepy. Zjitìná závislost údajù èidla na prùchodnosti bulev byla
lineární a vypoèítaný koeficient determinace dosáhl hodnoty
R2 = 0,98.
Jak je z obr. 3. patrné, nejvìtí rozptyl vykazovala data pøi
mìøení s nejvyí prùchodností. Bylo to pravdìpodobnì zpùsobeno tím, e pøi spoutìní dopravníku s hmotností narovnaného testovaného materiálu i mírnì pøes 100 kg dolo v dùsledku
setrvaènosti k cuknutí celého dopravníku s namontovaným kapacitním èidlem. Následnì dolo k mírnému rozechvìní desek
èidla a v dùsledku toho nemusely získané údaje pøi této prùchodnosti být tak pøesné, jako pøi niích prùchodnostech, kdy
se tento vliv tak výraznì neprojevoval.
Po podrobném vyhodnocení výsledkù z prvního dne mìøení bylo rozhodnuto podobnou zkouku se stejným materiálem zopakovat. Zámìrem bylo pøedevím potvrdit závislosti získané pøi prvním stanovení. Druhá série byla uskuteènìna o dva
týdny pozdìji a byla pøi nìm pouita stejná cukrová øepa, jako
pøi prvních mìøení. Øepné bulvy nijak výraznì nezmìnily své
vlastnosti, protoe byly skladovány v chladu. Svìdèí o tom i to,
e zjitìná vlhkost bulev dosahovala 77 %, co nebylo výraznì
odliné od vlhkosti zjitìné pøi první sérii.
Na základì zkueností z prvního dne mìøení byl materiál
na dopravník rovnán tak, e byla snaha dodret pøedevím jeho
podélnou rovnomìrnost. Na pøíènou rovnomìrnost rozloení
materiálu (zvlátì pøi malých prùchodnostech) nebyl brán zvlátní
ohled. Na obr. 4. je zobrazena závislost údajù z kapacitního
èidla na prùchodnosti cukrové øepy pøi druhém dnu mìøení.
Z obrázku je patrné, e tato závislost byla opìt lineární,
s koeficientem determinace R2 = 0,98.
Nejvìtí rozptyl namìøených hodnot byl tentokrát zaznamenán pøi prùchodnostech mezi 10 a 15 kg.s1. To mohlo být
zpùsobeno zhorenou pøíènou rovnomìrností narovnání materiálu na dopravník. Ta se mohla více projevit právì pøi meních
prùchodnostech. Rozptyl hodnot pøi prùchodnosti 25 kg.s1 byl
také vìtí a byl pravdìpodobnì zpùsoben stejnou pøíèinou, jako
pøi prvním dnu mìøení.
Dosaený koeficient determinace byl nicménì stále velmi
uspokojivý a dosahoval na tøetím desetinném místì dokonce
mírnì lepí hodnoty, ne pøi prvním dnu mìøení. Pøi vizuálním
porovnání regresních pøímek získaných pøi první a druhé sérii
mìøení je patrné, e mezi nimi není ádný podstatný rozdíl.
Kapacitní èidlo zaznamenávalo pøi obou mìøeních velmi podobné hodnoty, a to svìdèí o dobré opakovatelnosti.

Závìr
Na základì výsledkù naich zkouek lze kapacitní èidlo
tak, jak bylo pouito, doporuèit pro stanovení okamitého toku
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Obr. 3. Závislost výstupní frekvence elektronické mìøicí aparatury s kapacitním èidlem na prùchodnosti bulev cukrovky pøi prvním dnu mìøení

Obr. 4. Závislost výstupní frekvence elektronické mìøicí aparatury s kapacitním èidlem na prùchodnosti bulev cukrovky pøi druhém dnu mìøení

bulev cukrové øepy. Výhodou èidla je, e se jedná o èidlo
bezdotykové. Vliv pøímìsí (pøedevím mokré pùdy) na pøesnost èidla je tøeba zjistit v dalích zkoukách. Testované èidlo
by mìlo být vhodné pro tvorbu výnosových map pøi sklizni
cukrovky.
Pøíspìvek vznikl za podpory výzkumného zámìru MSM6046070905.

Souhrn
Pøíspìvek se zabývá moností mìøení okamité prùchodnosti bulev
cukrové øepy kapacitním èidlem. Za úèelem jejího otestování byla
vyrobena mìøicí aparatura skládající se z kapacitního èidla vyvinutého v naí laboratoøi a pásového dopravníku. Testy s prùchodností
materiálu od 3 do 25 kg.s1 ukázaly, e údaje z èidla závisely lineárnì na okamitém toku materiálu. Zjitìné koeficienty determinace
dosahovaly hodnot R2 = 0,98. Èidlo lze vyuít pro tvorbu výnosových map pøi sklizni cukrovky.
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OSOBNÍ

Ing. Alois Jirsák, CSc., edesátiletý
V plné síle oslavil 2. èervence své edesáté narozeniny
ing. Alois Jirsák, CSc., pracovník firmy Syngenta Czech, s. r. o.
Ing. Jirsák pochází ze
zemìdìlské rodiny, co bylo
základem pro formování
jeho vztahu k zemìdìlství.
Po absolvování základní koly pokraèoval ve studiu na
SZT v Hoøicích a pozdìji na
Vysoké kole zemìdìlské
v Praze-Suchdole. Po ukonèení studií nastoupil v roce
1972 na oddìlení lechtìní
cukrovky do Výzkumného
ústavu øepaøského v Semèicích. Zde pracoval postupnì jako asistent v oddìlení lechtìní, øeitel samostatného výzkumného úkolu, vedoucí oddìlení lechtìní cukrovky, vìdecký sekretáø a námìstek
pro lechtìní. V roce 1978 se podílel na zahájení øeení
výzkumného úkolu lechtìní cukrovky s vyuitím pylové sterility, jeho výsledkem bylo povolení odrùdy Jitka
v roce 1989. Bìhem této doby se stále dále vzdìlával.
Absolvoval dlouhodobou odbornou stá v IfR Klein Wanzleben, studoval externí aspiranturu a v roce 1985 obhájil
kandidátskou disertaèní práci, za co mu byla udìlena
vìdecká hodnost kandidáta zemìdìlských vìd. Byl aktivním èlenem lechtitelské rady pro cukrovku a vìdecké
rady pøi VÚØ v Semèicích. Je èlenem mezinárodního øepaøského institutu I.I.R.B.
Na poèátku devadesátých let se významným zpùsobem podílel na privatizaci Výzkumného a lechtitelského
ústavu øepaøského Semèice. Po ukonèené privatizaci oddìlení lechtìní cukrovky pracoval od roku 1992 jako jednatel firmy Hilleshög NK, s. r. o., zabývající se lechtìním
a prodejem osiva cukrovky v Èeské republice. Po zaèlenìní této firmy do nadnárodní spoleènosti Novartis AG pokraèoval v této funkci v její èeské poboèce Novartis Seeds, s. r. o.
Po slouèení s èástí zabývající se prodejem pesticidù v roce
2000 pracoval jako jednatel novì vzniklé firmy Novartis
Agro, s. r. o. Poté, co se firma Novartis AG stala v roce 2001
souèástí spoleènosti Syngenta AG, se vrátil zpìt k cukrovce
a osivu. V souèasnosti je Bussines Manager Seeds firmy Syngenta Czech, s. r. o., a do jeho kompetence spadá kromì
cukrovky i kukuøice, sluneènice a ozimá øepka.
Ing. Jirsák zasvìtil celý svùj pracovní ivot pøedevím
cukrovce. Za svou dlouholetou èinnost si vyslouil uznání a respekt nejen mezi spolupracovníky, ale i mezi odbornou veøejností.
I pøes vysoké pracovní nasazení se vìnuje i vedním
starostem. Nezapomíná na rodinu, potìení mu dìlají vnouèata a ve volných chvílích se vìnuje své oblíbené èinnosti
na zahrádce a historii.
Do dalích let pøejí spolupracovníci ing. Jirsákovi hodnì zdraví, pracovního elánu a pohodu v práci i osobním
ivotì.
Frantiek Purl
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Kumhála F., Kroulík M., Maek J., Proek V.: Laboratory
tests with capacitance sensor for sugar beet yield mapping
The main aim of this article was to evaluate the possibility of sugar
beet feed rate measurement with capacitance sensor. The measuring device consisted from belt conveyor and capacitance sensor
developed in our laboratory was built for that purpose. Laboratory
tests with material feed rate from 3 to 25 kg.s1 showed that output
signals from capacitance sensor depended linearly on material feed
rate. Achieved coefficients of determination were calculated to the
value R2 = 0.98. Tested capacitance sensor is potential approach to
yield map creation from a sugar beet harvest.
Key words: yield mapping, sugar beet, capacitance sensor, material
feed rate.
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