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Abstract 
 

The paper accumulates and partially comments the results of first experiments where acoustic 
emission method has been applied to evaluation of response of transpiratory flow responses in 
various woody species. The experiments were implemented at the research base of Mendel 
Univerity of Agricultural and Forestry in Brno on pines and maple. Another part of the 
experiment took part at poplar tree plantations. All the measurements indicate certain 
periodical change in AE signal intensity, which probably relates to changes of transpiratory 
stream, eventually further processes, which take part in woody species in different times of 
day. 
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Abstrakt 
V příspěvku jsou soustředěny a částečně komentovány výsledky prvních experimentů, při 
nichž byla metoda akustické emise aplikována na hodnocení odezvy transpiračního proudu 
v různých dřevinách. Měření byla provedena ve výzkumné základně Mendelovy zemědělské 
univerzity v Brně na borovici a javoru. Další část experimentů byla realizována na topolových 
plantážích. Všechna měření naznačují určitou periodickou změnu intenzity signálu AE, která 
zřejmě souvisí se změnami transpiračního proudu, případně jinými procesy, které se 
odehrávají v dřevinách v různých částech dne. 
 

Klíčová slova: akustická emise, transpirační proud, dřevo, borovice, javor 
 
1. Úvod 
Metoda akustické emise se v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně využívá již více než 
dvanáct roků. V uplynulém období jsme rozvíjeli zejména aplikace související se základní 
výzkumnou činností našeho pracoviště – tedy oblastmi vysokocyklové únavy kovových 
materiálů, kontaktní únavy ložiskových materiálů a v poslední době s hodnocením stupně 
poškození valivých ložisek [1, 2, 3]. Vedle těchto stěžejních aplikací se občas zabýváme i 
využitím metody AE v oblastech méně tradičních. Tento příspěvek podává informaci o 
aplikaci metody AE pro hodnocení změn transpiračního proudu ve vybraných dřevinách. Tato 
měření byla realizována v těsné spolupráci s pracovníky Mendelovy zemědělské univerzity 
v Brně. 

Znalost problematiky tzv. evaporace, resp. evapotranspirace je mimořádně významná pro 
klimatologii a hydrologii, ale také pro lesnictví, ekologii i ochranu krajiny. Naturální 
abiotické (voda, teplota) a anthropogenní faktory (imise) mění odolnost rostlin s ohledem na 
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poškození biotickými činiteli (houbami, hmyzem, apod.). Tyto činitelé se následně mohou 
razantně zobrazit v hydrologických změnách. Voda jako nositel fyziologických procesů, 
slouží u rostlin primárně k tepelné regulaci asimilačního systému, pracujícímu optimálně 
pouze v relativně úzkém pásmu teplot. Strom během aktivního života spotřebuje ke svému 
růstu kilogramy minerálních látek, tuny uhlíku, ale tisíce tun vody. Vláha je nejčastějším 
limitujícím faktorem rozvoje porostů. Kvantitativní údaje o dynamice spotřeby vody 
rostoucím stromem, o stresovém působení optimálního hospodaření s vláhou jako základní 
aspekt nabývání u odlišných skupin rostlin nejsou k dispozici v dostatečném množství. 

Synergie dějů evaporace a evapotranspirace ve spojitosti s nejnovějšími problémy života na 
zemi si v budoucnosti nepochybně zasluhují frontální péči [4]. Celá řada měřících technik se 
věnuje objasnění aktuálního stavu probíhajícího závlahového systému rostliny, a to skrze tzv. 
vodní charakteristiky (vodní potenciál, tok vody, rezistence proti průtoku kapaliny), které 
mohou být aplikovány na systémy absorpční (kořenové), průtokové (kmeny) i evaporační 
(listy). U stromů jsou z ekonomického hlediska nejfrekventovanějšími ta měření 
transpiračního proudu, která nevyžadují významné zásahy do růstového potenciálu stromu a 
neovlivňují tak jeho další prosperitu. 

Nejčastěji jsou pro stanovení aktuálního denního, resp. sezónního objemu tzv. sap flow 
aplikovány techniky základních fyzikálních metodik z oblasti elektrických zákonů, 
nukleárních poznatků nebo z oblasti magnetické rezonance, průniku radioaktivních izotopů či 
magnetohydrodynamického efektu. Za prioritní však v současné době lze považovat metodu, 
která je založena na termodynamickém chování sledovaného objektu. Z metod, u kterých je 
aplikován termodynamický princip lze uvést například: metodu tepelného pulzu (měření 
hodnot aktuální pohybující se tepelné vlny v úseku kmene, který je místně tepelně 
exponován), disipační metoda (zobrazení vlivu toku na tepelný stav čidla), metoda tepelné 
bilance kmene (kontinuální teplotní odezva) nebo metoda deformace tepelného pole v kmeni 
(interakce mezi tepelnou bandáží, vnášející teplo do definovaného úseku kmene a proudem).  

Posledně jmenovaná metoda se z pohledu možné (mírně modifikované) aplikace i na menší 
stromy jeví jako velmi atraktivní. Je založena na určení termické rovnováhy v tepelně 
ovlivněném úseku kmenu. Dodaná tepelná energie je odváděna kondukcí rostlinným pletivem 
i transpiračním proudem, který protéká xylemem (běla). Vodivá oblast xylemu je osazena 
sadou plochých elektrod z Cr-Ni oceli (zaseknutí), které jsou opatřeny termočlánky. U tohoto 
měřícího systému lze docílit velké citlivosti a reaktivity na evaporačních změny, vlhkosti 
půdy, resp. poškození vodivého systému stromu (např. v důsledku defoliace, tracheomykózy, 
jinak nepostižitelné začínající hniloby kořenů apod.). Metoda umožňuje detailní orgánové 
studie, právě tak jako studie jednotlivých typů stromů a jejich souborů reprezentujících 
porosty, tedy i konkrétní aplikaci v krajinném měřítku prostřednictvím denního průběhu 
transpiračního proudu u stromů rozdílných druhů a velikostí. Kolísání průtoku bývá obvykle 
způsobeno změnami evaporačních podmínek, zejména radiace (proměnlivá oblačnost, 
proudění apod.) [5, 6]. 

Projev intenzity transpiračního toku (proudu) a jeho závislost na uvedených evaporačních 
podmínkách, které zřejmě způsobují kolísání velikosti a dynamiky průtoku v kapilárách 
xylemu, je základní myšlenkou měření jeho akustické odezvy. S ohledem na velikost 
tlakových impulzů je zřejmě (z pohledu úrovně v současnosti možné maximální citlivosti 
piezoelektrických sond) nemožné přímo sledovat a porovnávat objem transpiračního toku 
bělou. V centru metodiky měření toku metodou akustické emise je tak především určení 
diskontinuity transpiračního proudění, příp. zjištění razantnosti přerušujícího se objemu toku, 
resp. jeho znovunastolení obnovením průtoku četností emisních událostí na vybraných 
hladinách. 



Několik prací, které se zaměřily na možnost detekce dynamiky pohybu kapalin v rostlinách 
bylo publikováno již v dřívější době [7, 8, 9 ] a v podstatě všechny konstatovaly, že intenzita 
signálu AE se mění v závislosti na denní době, vlhkosti, teplotě, intenzitě osvětlení apod., 
nicméně přesvědčivé a hodnověrné prokázání jasného vztahu mezi procesy, probíhajícími 
v rostlinách a změnami signálu AE zatím nebylo podáno.  

V našem případě se jednalo pouze o předběžné experimenty, které měly za cíl spíše ukázat 
možnosti AE v této oblasti, propracovat metodiku měření a získat první soubory dat z různých 
dřevin.  
 

2. Metodika měření a přístrojové vybavení 
Signál akustické emise byl snímán pomocí standardních zařízení Dakel Xedo, vybavených 
běžnými piezoelektrickými snímači. Tyto snímače byly mechanicky připevněny na ocelové 
čepele tl. 1mm a šířky 20 mm, které byly zaraženy do kmene stromu (do hloubky cca 20-25 
mm). Vzhledem k dlouhodobosti zkoušek byly snímače zabaleny do potravinářské fólie na 
ochranu před vlhkostí a dalšími povětrnostními vlivy. Celkové uspořádání snímačů a 
přípravků je zřejmé z obr. 1.  

První část zkoušek se uskutečnila na detašovaném pracovišti Ústavu lesnické botaniky, 
dendrologie a geobiocenologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně 
Soběšicích (Prof. Jan Čermák). Zde byla AE aplikována na borovici (Douglas) a na javoru. 
Měření na borovici byla provedena v listopadu roku 2007 a dubnu 2008, javor byl měřen 
v červnu 2008.  
 

  
a) b) 

Obr.1 Uspořádání dlouhodobé zkoušky snímání signálu AE na borovici. 
 

Druhá část experimentů byla provedena na přelomu června a července 2009 na produkční 
plantáži topolů v Bystřici nad Pernštejnem, místní část Domanínek. Měření na tomto 
stanovišti bylo podstatně náročnější než v Brně, neboť zde musel být použit mobilní zdroj 
elektrické energie a celá snímací i záznamová aparatura byla umístěna ve volné přírodě. 
Uspořádání této zkoušky a snímací pracoviště ukazuje obr. 2. 

Nastavení měřícího řetězce bylo ve všech případech provedeno tak, aby byl průběžně snímán 
signál alespoň ve třech až čtyřech nejnižších hladinách (z 16 možných) a sledovalo se 
oživování vyšších hladin signálu AE. V případě měření topolů v Domanínku byla situace 



komplikována velmi nestabilním počasím s občasným výskytem přeháněk a případně i 
bouřkou (viz. obr. 5).   

  
a) b) 

Obr.2 Uspořádání zkoušky a záznamového pracoviště na topolové plantáži v Domanínku. 
 

3) Příklady experimentálních výsledků 
Na dalších obrázcích jsou představeny základní výsledky získané na borovici a javoru. Obr. 3 
je záznam přibližně týdenního měření signálu AE z borovice. Horní záznam zachycuje 
četnosti AE překmitů přes jednotlivé energetické hladiny – zajímavé cyklické změny aktivity 
s jednodenní periodicitou ukazuje zejména 2. hladina. Tyto změny jsou výrazněji zachyceny 
hodnotou RMS v dolním záznamu. Poněkud překvapivé je, že tyto změny se odehrávají 
především v podvečerních hodinách.  
 

 
Obr. 3 Záznam změn aktivity AE na jednotlivých hladinách a RMS – borovice (duben 2008). 

 

Podobný záznam z listnatého stromu v období plného růstu (červen 2008) ukazuje obr. 4. 
Také v tomto případě je zřejmá jednodenní periodicita změn signálu AE, přičemž maximum 
aktivity v tomto případě nastává v nočních hodinách. 

 
 



 
Obr. 4 Změny aktivity AE signálu zjištěné na javoru (červen 2008) 

 

 
Obr. 5 Soubor záznamů měření aktivity AE signálu na topolech: a) úplný záznam překmitů 
ve všech hladinách, b) pouze hladiny 3-10 ve stejném záznamu, c) a d) záznamy vybraných 

hladin na druhém topolu, e) záznamu změn teploty a vlhkosti v průběhu experimentů. 



   

a) a) b) b) 

  
 

c) d) 

Obr. 6 Příklady převládajících typů událostí AE a jejich frekvenčních spekter v různých 
časových intervalech sledování topolů. 



Soubory záznamů na obr. 5 a 6 soustřeďují výsledky měření aktivity AE na topolech. Toto 
měření trvalo pouze 48 hodin a bylo realizováno za nepříliš příznivých meteorologických 
podmínek – déšť, bouřka. Přesto i zde je možné zachytit určitou periodicitu emisní aktivity. 
První obrázek 5a) představuje úplný záznam signálu ve všech hladinách. Ostatní záznamy 
5b), c) a d) jsou pak ukázky změn vybraných hladiny signálu, které vykazují nejmarkantnější 
změny. Záznamy  a), b)  a  c), d) na obr. 5 pochází ze dvou sousedících stromů. Ve všech 
záznamech signálu AE je zcela zřetelně identifikovatelná bouře, která byla dne 30. června cca 
v 16 hodin. Vyšší emisní aktivita opět nastává v podvečerních hodinách a zejména v noci. 

Na obrázku 6 jsou příklady převládajících typů zaregistrovaných událostí AE. Podle 
předběžných výsledků se zdá, že v průběhu dne se podstatně mění charakter a parametry 
těchto událostí. Např. v období od 15 do 16 hodin (první den měření) převládaly události 
s maximem v oblasti 280-285 kHz, kolem 19 hodin měly události většinou maximum 
v oblasti 135 až 150 kHz. V nočních hodinách se maximum opět zvyšovalo do oblasti 300 – 
335 kHz a v dopoledních hodinách následujícího dne bylo maximum v oblasti výrazně nižších 
frekvencí (140-150 kHz). Tento výsledek je zatím velmi předběžný a bude nutno jej 
statisticky zpracovat.  

 

4. Diskuse a závěr 
Měřením transpirace jsou získávané nezbytné poznatky v terénních podmínkách. Ty jsou 
objasňovány z klimatologického, hydrologického, ekologického i lesnického hlediska. Tímto 
způsobem je určována hybnost vodní bilance pro lesní porosty, plantáže nebo ovocné sady. 
Jsou tak pojmenovány činitele omezující tok (sap flow) v důsledku nedostatku vláhy v půdě 
nebo jejím nadbytku spojeném s kvalitou prostředí, zdravotním stavem porostů apod. Pro 
hodnocení evapotranspirace rostlin je třeba dobře ovládat krajinné a půdní kritéria oblasti a 
kmenového a korunního profilu vodivé soustavy stromů, vědomosti dokreslovat přístupným 
systémem měřením a počítat s těmito poznatky v příslušných modelech krajinného 
bioklimatu. Měřením získané poznatky lze použít pro optimalizaci porostní struktury, 
zhodnocení vitality a funkční stability porostů z hlediska nových, ale zcela zásadních návrhů 
životně důležitých postupů.  

Výsledky prvotních praktických měření emisní aktivity naznačují určitou souvislost mezi 
periodickými změnami transpiračního proudu a signálem akustické emise. Zvýšení hodnoty 
signálu zejména v období přerušení tohoto proudu ve večerních a nočních hodinách umožňuje 
považovat za hlavní příčinu vzniku AE spíše „trhání“ proudícího transpiračního toku 
v kapilárách xylemu v tomto období než větší či menší „šumění“ protékající vody v době 
maximální transpirace. Nicméně není možné vyloučit ani další možné zdroje AE, kterými 
mohou být např. objemové změny dřevní hmoty v nočních hodinách, její vysychání apod.  

Vypovídací hodnota externích měření je samozřejmě omezena velkým vlivem okolních 
podmínek – teplota, vlhkost, vítr, případný déšť a bouřky s impulzy statické elektřiny a 
možností jejich vlivu na záznamy apod. Významnou roli zřejmě hraje i vegetační období, stáří 
stromu atd. Problémy mohou být spojeny i s přirozenou snahou živé stromové hmoty zacelit 
rány způsobené zarážením čepelí do stromu. Tedy citlivost snímání se může snižovat s časem.    

Pře všechny naznačené problémy se domníváme, že metoda AE může být aplikovatelná pro 
potvrzení velikosti transpiračního proudu a jeho závislosti na teplotě a radiačních 
podmínkách. Je však potřeba dále propracovat metodiku měření a samozřejmě optimalizovat 
nastavení měřícího řetězce. Je nezbytné vykonat další laboratorní měření, která by 
eliminovala možné externí vlivy. Je možné také provést některá modelová laboratorní měření 
odezvy přerušování kapilárního toku v emisním signálu (např. ve skleněných kapilárách), viz. 



např. [7]. Na základě uvedených laboratorních a dalších ověřovacích externích měření by bylo 
možné identifikovat vhodné parametry signálu AE a následně zkonstruovat zjednodušené 
přístroje pro identifikaci a měření kvality transpiračního toku v dřevinách. 
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