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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Управлението на поливния про-

цес се основава на разнообразни мето-
ди за оценка на атмосферни, почвени и
растителни параметри. Най-разпрос-
транените са свързаните с водния ста-
тус на почвата поради контролиращия
ефект на почвената вода върху водния
статус на растенията. Субективното
възприятие при стискане и мачкане на
почвена проба с ръка е вероятно най-
старият и най-прост метод за опреде-
ляне на почвената влажност. Тегловно-
термостатният метод определя ди-
ректно почвената влажност чрез проби,
взети от избрани места и дълбочини в
поливния участък и се използва за
калибриране на индиректните методи.
Неутронният влагомер е здрав и
прецизен, а с един инструмент могат да
се направят неограничен брой измер-
вания на различни места и дълбочини,
както и многократни измервания в една
и съща точка. Диелектричните мето-
ди (TDR, FDR) се основават на връзка-

The irrigation management is
based on various methods for estimation
of atmospheric, soil and plant
characteristics. The most common ones
are related to soil water status because of
the soil-water controlling effect on the
plant water status. The feel and
appearance of soil when squeezed and
pressed in hand is probably the oldest
and the simplest method for soil moisture
determination.

The gravimetric method directly
determines the soil moisture of samples
taken from predefined locations and
depths in the irrigation plot; it is used, as
well, for calibration of the indirect
methods. The neutron probe is a robust
and precise instrument which can be used
for taking unlimited number of readings in
different locations and depths, as well as
for multiple readings in one and the same
point. Dielectric methods (TDR, FDR) are
based on the relationship between the
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та между водното съдържание и
диелектричната константа на почвата;
сондите изискват плътен контакт между
електродите и околната почва, и се
нуждаят от по-сложно калибриране.
Тензиометрите директно измерват
матричния потенциал на почвата, но
могат да бъдат използвани само в
условия на висока почвена влажност.
Електросъпротивителните датчици
определят матричния потенциал на
водата в почвата в по-голям диапазон
от стойности като измерват електри-
ческото съпротивление между два
електрода, вградени в сензора; те са
температурно зависими и неточни в
засолени почви или при концентрирано
внасяне на торове. Методът на топ-
линното разсейване се основава на
връзката между топлинната проводи-
мост на почвата и нейния воден потен-
циал; използват се датчици/блокчета от
порьозен материал, в които са вграде-
ни източник на топлина и прецизен топ-
линен сензор. Почвеният психроме-
тър определя водния потенциал на
почвата в зависимост от измерената
относителната влажност на въздуха в
порьозна камера; необходимо е спе-
циално оборудване за привеждане на
сензора в работно състояние и извърш-
ването на отчети. Предмет на допълни-
телна оптимизация е броят на сензори-
те на единица площ, така че да се
гарантира необходимата представител-
ност на измерванията.

Ключови думи: гравиметричен
метод, неутронен влагомер, TDR, FDR,
тензиометър, електросъпротивителен
датчик, топлинното разсейване,
психрометър

water content and the dielectric constant
of the soil; the probes require immediate
contact with the soil and soil specific
calibration.

Tensiometers directly measure the matric
potential of the soil water, but they can be
used only in conditions of high soil water
content. Resistance blocks determine the
matric soil water potential in a larger
range of values measuring the electrical
resistance between two electrodes
embedded in the sensor; they are
temperature dependent and inaccurate
under either high soil salinity or
concentrated fertilizer application.

The heat dissipation method is based on
the relationship between the heat
conductivity of the soil and its water
content; a thermal heat probe consists of
a porous block containing a heat source
and an accurate temperature sensor.

The soil psychrometer determines the
matric soil water potential depending on
the measured relative humidity of the air
in a porous camera; specialized
equipment is required for the sensor’s
excitation and reading.

The number of sensors per unit area is
subject of additional optimization against
the necessary representativeness of the
measurements.

Key words: gravimetric method,
neutron probe, TDR, FDR, tensiometer,
resistance sensor, heat dissipation,
psychrometer

УВОД INTRODUCTION
Овощните култури се развиват

нормално и проявяват в максимална
степен своите продуктивни възможнос-
ти, ако са задоволени потребностите
им от вода през цялата вегетация. Ос-
новни източници на вода за овощните
растения са водният запас в почвата от

Fruit crops grow normally and
exhibit their maximum productive potential
if the crop water requirements are met
throughout the vegetation season. Water
for the fruit plants is provided mainly by
the storage accumulated in the soil prior
to vegetation, rainfalls during the growing
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предшестващи вегетацията валежи,
вегетационните валежи и напояването.
При един технологично издържан поли-
вен режим графикът на поливките и
размерът на поливните норми трябва
да бъде съобразен с особеностите на
културата и характеристиките на кли-
мата и почвата. Планирането и управ-
лението на поливния процес се основа-
ва на разнообразни методи за оценка
на атмосферни, почвени и растителни
параметри (Boyer, 1995; NEH 15-1,
1991). Най-разпространените са свър-
заните с водния статус на почвата по-
ради контролиращия ефект на почвена-
та вода върху водния статус на расте-
нията. Нещо повече, данните за водния
режим на почвата се използват за кали-
бриране на всички други методи за
планиране и управление на напояване-
то. Водният статус на почвата може да
бъде характеризиран чрез почвената
влажност (водно съдържание) или чрез
потенциала (енергията) на почвената
вода. По правило, измерващите водния
потенциал инструменти могат да се
калибрират и за определяне на почве-
ната влажност.

Определяне на почвената
влажност

Субективното възприятие при
стискане и мачкане на почвена проба с
ръка е вероятно най-старият и най-
прост метод за определяне на почвена-
та влажност. Точността на метода не е
голяма и зависи от опита и индиви-
дуалната преценка на поливача. При
продължително практикуване грешката
може да бъде сведена до 10-15% от
действителната почвена важност (Klocke
and Fischbach,1984; Niederholzer and
Long, 1998; Storlie, 2004).

Тегловно-термостатният
метод определя директно почвената
влажност чрез проби, взети от избрани
места и дълбочини в поливния участък.
Масата на водата в почвената проба е
разликата между масата на свежата
почвена проба и масата на пробата

season, and irrigation.

The regime of irrigation is technologically
consistent when both the timing of
applications and the application rates
conform with the crop specificity and the
climate and soil characteristics. The
irrigation scheduling and management are
based on various methods for
assessment of atmospheric, soil, and
plant parameters (Boyer, 1995; NEH 15-1,
1991).

The commonest ones are related to soil
water status because of the soil-water
controlling effect on the plant water status.
Moreover, the soil water regime data are
used to calibrate all other methods of
irrigation scheduling and management.

The soil water status can be characterized
by either soil moisture (content) or soil-
water potential (energy).

As a rule, the water-potential measuring
instruments can be used for soil moisture
estimation as well.

Soil moisture estimation
The feel and appearance of soil

when squeezed and pressed in hand is
probably the oldest and the simplest
method for soil moisture determination.
The accuracy of the method is not high; it
depends on the experience and the
individual judgment of the irrigator. After
long practicing, the error can be reduced
to 10-15% of the actual soil moisture
(Klocke and Fischbach, 1984;
Niederholzer and Long, 1998; Storlie,
2004).

The gravimetric method directly
determines the soil moisture of samples
taken from predefined locations and
depths in the irrigation plot. The mass of
the water in the soil sample is obtained by
subtracting the mass of the dry sample
(after drying it at 105°С till reaching
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след изсушаване при 105°С до
постоянна маса. Масата на водата се
разделя на масата на сухата почвена
проба, за да се получи тегловната поч-
вената влажност. Обемната почвена
влажност се получава като тегловната
почвената влажност се умножи по
обемната плътност на почвата. Пре-
димствата на метода са, че е директен,
еднакво надежден в целия диапазон от
стойностите на почвената влажност,
няма нужда от калибриране и е евтин.
Методът се използва за калибриране
на индиректните методи. Основен недос-
татък е невъзможността да се определи
почвената влажност два пъти в една и
съща точка (Itier et al., 1996; Pitts and
Zazueta, 2001; Top and Ferré, 2002).

Неутронният влагомер измерва
относително бързо и лесно почвената
влажност. Състои се от две основни
части – сонда със защитен екран и
електронен блок. В сондата са вграде-
ни източник на бързи неутрони и
детектор-брояч на бавни (термални)
неутрони. По време на измерванията
сондата се спуска на желаната дълбо-
чина в почвата през предварително
инсталирани обсадни тръби. Излъчени-
те от източника бързи неутрони се
разпръскват в следствие на множество
хаотични сблъсъци с водородните
атоми на водните молекули в почвата и
губят енергия, превръщайки се в бавни
неутрони. Детекторът брои бавните
неутрони, а процесор преобразува
суровите данни в брой за единица
време. Чрез калибриране броят на бав-
ните неутрони се преобразува в стой-
ности на почвената влажност. При пра-
вилно използване неутронният влаго-
мер е отлично средство за измерване
на почвената влажност. Той е здрав и
прецизен, детекторът обхваща сравни-
телно голям почвен обем, което допри-
нася за представителността на единич-
ните измервания, и отчетите не се
влияят от почвено засоляване. С един
инструмент могат да се направят неог-
раничен брой измервания на различни

constant readings) from the mass of the
fresh sample. The gravimetric soil
moisture is calculated dividing the mass of
the water by the mass of the dry soil. The
volumetric soil moisture is calculated
multiplying the gravimetric soil moisture
by the bulk density of the soil.

Advantages of the method: direct, equally
reliable throughout the whole range of soil
moisture values, cheap, and there is no
need of calibration. The method is used
for calibration of the indirect methods. The
main disadvantage is its inability to
estimate soil moisture twice in one and
the same point (Itier et al., 1996; Pitts and
Zazueta, 2001; Top and Ferré, 2002).

The neutron probe provides
comparatively rapid and easy
measurement of soil moisture. It consists
of two main parts: the probe with a shield,
and the electronic block. The probe
contains a source of fast neutrons and a
slow (thermalized) neutron detector/counter.
During measurements, the probe is
lowered to the desired depth in the soil
inside a previously installed access tube.
The fast neutrons emitted by the source
are scattered through multiple chaotic
collisions with the hydrogen nuclei in the
soil water and loose energy turning into
slow neutrons. The detector counts the
slow neutrons and the microprocessor
converts the row counts data into counts
per unit of time.

After calibration, the counts of slow
neutrons are converted into soil moisture
values. When used correctly, the neutron
probe is an excellent mean for measuring
soil moisture. It is robust and precise, the
detector ranges over relatively large soil
volume which contributes to the
representativeness of the single
measurements, and the readings are not
influenced by soil salinity.

One instrument can be used for taking
unlimited number of readings in different
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места и дълбочини, както и много-
кратни измервания в една и съща
точка. Работата с иструмента обаче не
подлежи на автоматизиране. Приложе-
нието му се ограничава от факта, че
съдържа източник на йонизиращо лъ-
чение, изискващ лицензия за използва-
нето му и квалификация на оператора,
както и от относително високата му
цена (Hignett and Evett, 2002; and
Bacchi et al., 2003).

Диелектричните методи се
основават на връзката между водното
съдържание и диелектричната констан-
та на почвата (Ley et al, 1994; Ferré and
Topp, 2002; Starr and Paltineanu, 2002;
Evett, 2003; Topp et al., 2003; 2008).
Рефлектометрията във времевата
област (Time Domain Reflectometry,
TDR) използва факта, че скоростта на
разпространение на електромагнитен
импулс (вълна) по дължината на метал-
ни електроди, забити в почвата, зависи
от диелектричната константа на почва-
та, която се доминира предимно от ди-
електричната константа на водата (≈ 81),
доколкото тези на въздуха (= 1) и
минералната част (= 3 до 5) са много
по-ниски. В началото на електродите се
подава високочестотен импулс (0.6-1.2
GHz) и се измерва времето, за което
сигналът изминава разстоянието до
края на електрода и се връща обратно
след отразяването му. Рефлектометрията в
честотната област (Frequency Domain
Reflectometry, FDR) измерва почвената
влажност като функция на работната
честота на електрическа верига, в
която почвата се използва като диелек-
трична среда на кондензатор, пред-
ставляващ инсталирани в почвата
метални плочки или електроди. Най-
често това е резонансна верига на
високочестотен (5-150 MHz) транзисто-
рен осцилатор. FDR сондите се произ-
веждат в различни варианти: преноси-
ми, постоянно инсталирани в почвата
или спускани в обсадни тръби. TDR и
FDR сондите изискват плътен контакт
между електродите и околната почва, и

locations and depths, as well as for
multiple readings in one and the same
point. The measurement process,
however, cannot be automated. The
neutron probe application is complicated
by the presence of a radiation source,
which requires both a license to use and a
qualified operator. Another limiting factor
is the comparably high price (Hignett and
Evett, 2002; and Bacchi et al., 2003).

The dielectric methods are based
on the relationship between the soil water
content and the dielectric constant of the
soil (Ley et al, 1994; Ferré and Topp,
2002; Starr and Paltineanu, 2002; Evett,
2003; Topp et al., 2003; 2008). The Time
Domain Reflectometry (TDR) makes use
of the fact that the propagation velocity of
an electromagnetic pulse (wave) along
metal rods that are inserted into the soil
depends on the soil dielectric constant,
which is mainly dominated by the
dielectric constant of the water (≈ 81),
while those of the air (= 1) and soil
minerals (= 3 to 5) are much lower.

After applying a high frequency pulse
(0.6-1.2 GHz) at the beginning of the
metal rods, the soil dielectric constant is
estimated as a function of the time it takes
for the electromagnetic pulse (wave) to
propagate back and forth along the rods.

The Frequency Domain Reflectometry
(FDR) estimates the soil moisture as a
function of the operating frequency of an
electrical circuit, in which the soil is used
as a dielectric of a capacitor made of
metal plates or rods embedded in the soil.
Usually, this is a resonance circuit of a
high-frequency (5-150 MHz) transistor
oscillator.

The FDR probes are made in different
variants: portable, permanently embedded
in the soil or lowered into access tubes.
TDR and FDR probes require immediate
contact between the electrodes and the
surrounding soil. They can yield
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може да покажат съществени отклоне-
ния в измерванията при наличието на
кухини и пукнатини, образувани по
време на инсталирането или вслед-
ствие свиването на почвата при
изсъхването й. Единичното измерване
обхваща малък почвен обем, а отчети-
те са температурно зависими и чувс-
твителни към съдържанието на соли в
почвения разтвор. Връзката между
измерваните величини и водното
съдържание не е линейна и зависи от
почвения тип, което предполага едно
по-сложно калибриране. Инструменти-
те са сравнително скъпи поради слож-
ната електроника.

Определяне потенциала на
почвената вода

Тензиометрите измерват мат-
ричния потенциал на водата в почвата
или, с други думи, смукателната сила, с
която почвената матрица задържа во-
дата, изразена чрез единици за наля-
гане. Тензиометърът е цилиндрична
тръба с вакуумметър в горната част и
порьозен керамичен накрайник в дол-
ната. Керамичният накрайник пропуска
вода и йони, но е непропусклив за въз-
духа. По този начин матричният потен-
циал на почвената вода се изравнява с
този в пълното с вода тяло на тен-
зиометъра, която го предава на вакуум-
метъра. Вместо вакуумметър може да
се използва ръчнопреносим електро-
нен преобразувател на налягане, който
позволява да се правят отчети на
неограничен брой тензиометри. Уредът
е снабден с куха игла, която пробива
тапата на тензиометъра и предава
вакуума на чувствителната мембрана
на преобразувателя. За целта под
тапата на тензиометъра се осигурява
малък обем въздух, който предотвратя-
ва директния контакт на иглата с
водата. Работният диапазон на тензио-
метрите е от 0 до 850 HPa, т.е. те могат
да бъдат използвани само в условия на
висока почвена влажност. Обхванатият
почвен обем е с радиус около 10 cm.

significant reading deviations in case of
cavities and cracks formed either during
their installation or by shrinking of the
drying soil.

The sensing soil volume is relatively
small; the measurements are temperature
dependent and sensitive to high salt
concentrations. The non-linear
relationship between the sensor output
signal and the soil moisture calibration
require a more complicated and soil-
specific calibration. The instruments are
comparably expensive because of the
sophisticated electronics.

Estimation of the soil water
potential

Tensiometers measure the matric
potential of the soil water or, in other
words, the retentive force exerted upon
the water by soil matrix, expressed in
pressure units. The tensiometer is a
cylindrical tube with a vacuometer at the
upper end and a porous ceramic cup at
the lower one. The ceramic cup is
permeable to water and ions, but it is
impermeable to air. Thus, the matrix
potential of soil water is transmitted to the
water filling the tensiometer body and,
respectively, to the vacuometer.

The vacuometer can be substituted by a
portable pressure transducer, which can
read unlimited number of tensiometers.
The instrument is equipped with a hollow
needle, which punches the tensiometer’s
septum stopper and transmits the vacuum
to the sensible membrane of the pressure
transducer.

In order to prevent the direct contact of
the needle with the water, a small volume
of air has to be provided below the
septum stopper. The tensiometers range
of operation is from 0 to 850 HPa, i.e. they
can be used only in the conditions of high
soil water content. The sensing soil
volume is with a radius of about 10 cm.
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Почвеното засоляване не влияе върху
точността на измерванията. Не се
изисква специална квалификация на
оператора. Възможни са многократни
измервания в една точка от почвения
обем и автоматизиране на измервания-
та. Тензиометрите се нуждаят от често
обслужване и проявяват известна
инерционност при реакцията им на
промени в почвената влажност
(Smajstra and Harrison, 1998; Young and
Sisson, 2002; Storlie, 2004).

Електросъпротивителните
дат-чици (гипсови блокчета и сензори
от други хигроскопични материали) са
просто, надеждно и евтино средство за
измерване на матричния потенциал на
водата в почвата или на почвената
влажност. Измерването е индиректно –
чрез електрическото съпротивление
между два електрода, вградени в сен-
зора, който от своя страна е заровен в
почвата на желаната дълбочина. Тези
датчици работят най-ефективно в по-
сухия диапазон на почвената влажност,
потенциал на водата над 33 KPa. В
леки почви обаче отчетите могат да
проявят известна инерционност при по-
нижаване на почвената влажност, дъл-
жаща са на ретензионния ефект от по-
фините пори на сензорите. Те са тем-
пературно зависими и неточни в засо-
лени почви или при концентрирано вна-
сяне на торове, доколкото йоните на раз-
творените соли могат да повлияят на ел-
ектрическото съпротивление (Martin, 2001;
Scanlon et al, 2002; Van der Gulik, 2006).

Методът на топлинното раз-
сейване се основава на връзката меж-
ду топлинната проводимост на почвата
и нейния воден потенциал. Използват
се датчици/блокчета от порьозен мате-
риал, в които са вградени източник на
топлина (нагревател) и прецизен топ-
линен сензор. След постигане на рав-
новесие между стойностите на водния
потенциал в блокчето и почвата, тем-
пературата на блокчето се отчита пре-
ди и след подаването на неколко-

The readings are not influenced by soil
salinity. No special qualification of the
operator is required. Tensiometer can
take multiple readings in one and the
same point and there is option for
automation of the measurements.
Tensiometers require frequent
maintenance and their response time is
relatively slow (Smajstra and Harrison,
1998; Young and Sisson, 2002; Storlie,
2004).

Resistance sensors (gypsum
blocks and sensors of other hygroscopic
materials) are simple, robust and cheap
means for measuring either soil water
potential or soil moisture.

The measurement is indirect, based
electric resistance between two
electrodes embedded in the sensor, which
is buried in the soil at the desired depth.

These sensors are most efficient in the
dry range of the soil moisture, water
potential over 33 KPa. Because of their
very slow reaction time, however, they do
not work well in sandy soils, where soil
water drains more quickly than the sensor
can equilibrate. They are temperature
dependent and inaccurate under either
high soil salinity or concentrated fertilizer
application, as far as the ions of the
dissolved salts can affect the electrical
resistance (Martin, 2001; Scanlon et al,
2002; Van der Gulik, 2006).

The heat dissipation method is
based on the relationship between heat
conductivity of the soil and its water
potential. A thermal heat probe consists of
a porous block containing a heat source
and an accurate temperature sensor.
After the water potential in the porous
block is equilibrated with the soil water
potential, the block temperature is
measured before and after the application
of a few-seconds heat pulse. The soil
water potential is estimated as a function
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секунден топлинен импулс. Водният
потенциал на почвата се изчислява в
зависимост от отчетената разлика в
температурата на блокчето преди и
след топлинния импулс. Уредът работи
в диапазона 0.01-3.00 МРа като отчети-
те в интервала 1.00-3.00 МРа са с по
малка прецизност. Обхванатият почвен
обем е с радиус около 10 cm. Веднъж
инсталирани, датчиците не се нуждаят
от поддръжка. Отчетите не се влияят
от почвеното засоляване. Процесът на
измерване може да бъде автомати-
зиран. Измерванията обаче изискват
сложна електроника. В леки почви
отчетите могат да проявят известна
инерционност при понижаване на
почвената влажност, дължаща са на
ретензионния ефект от по-фините пори
на блокчетата. Честите отчитания
изискват сравнително висока мощност
на захранването (Scanlon et al, 2002;
Muñoz-Carpena, 2015).

Почвеният психрометър опре-
деля матричния воден потенциал на
почвената вода в зависимост от изме-
рената относителната влажност на
въздуха в порьозна камера (датчик) при
условието за постигнато равновесие
между водния потенциал в стените на
камерата и водния потенциал на почва-
та. Стените на камерата могат да
бъдат керамични или мрежа от неръж-
даема стомана, когато солевите кон-
центрации са високи. Физическа основа
на метода е пряката връзка между
водния потенциал в стените на камера-
та и налягането на водните пари във
въздуха, което пък се изчислява от
пада на температурата до точката на
оросяване, измерен чрез няколко тер-
модвойки. Уредът работи в диапазона
0.05-3.00 МРа като отчетите в интер-
вала 1.00-3.00 МРа са с по малка пре-
цизност. Датчикът е с висока чувстви-
телност в условията на ниска почвена
влажност, но при висока влажност точ-
ността му е по-ниска. Характеризира се
с голяма инерционност поради бавно-
достиганото равновесие на водните

of the difference between the
temperatures in the sensor before and
after the heat pulse application.

The water potential measurement range is
1.00-3.00 МРа, but readings in the
interval 1.00-3.00 МРа are less precise.
The sensing soil volume is with a radius of
about 10 cm. Once installed, the sensors
do not need maintenance. The readings
are not affected by soil salinity.

There is option for automation of the
measurements. However, measurements
require sophisticated electronics. The
sensors can show slow reaction time in
light soils where soil water drains more
quickly than the sensor can equilibrate.

The frequent readings require comparably
large power consumption (Scanlon et al,
2002; Muñoz-Carpena, 2015).

The soil psychrometer estimates
the matric soil water potential from the
measured relative humidity of the air in a
porous camera (sensor), on condition that
the water potential in the camera walls is
in equilibrium with the soil water potential.

The camera walls can be either ceramic
or screen of stainless steel, in case of
high salinity environments. Physical base
of the method is the direct relation
between the water potential in the camera
walls and the vapor pressure in the air
inside the camera, which, in turn, is
calculated from the dew-point temperature
depression measured by several
thermocouple junctions.

The water potential measurement range is
0.05-3.00 МРа, but readings in the
interval 1.00-3.00 МРа are less accurate.
The sensor is highly sensitive when
typical moisture conditions are very dry,
but its accuracy is much lower in the wet
range. It is characterized by a very slow
reaction time, because reaching vapor
equilibrium takes time.
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пари. Необходимо е специално оборуд-
ване за привеждане на сензора в
работно състояние и извършването на
отчети (Andraski and Scanlon, 2002;
Muñoz-Carpena, 2015).

Specialized equipment is required for the
sensor’s excitation and reading (Andraski
and Scanlon, 2002; Muñoz-Carpena,
2015).

Общи бележки General notes
Качествената оценка на някои от

изброените инструменти за определяне
водния статус на почвата е предста-
вена в Таблица 1. Крайната оценка е
получена след изпитването им върху
различни почвени типове и при
различни поливни режими.

The qualitative evaluation of some
of the discussed methods for soil water
monitoring and the measurement tools is
presented in Table 1. The final scores are
obtained after tests on different soil types
and under different irrigation regimes.

Таблица 1. Качествена оценка на някои от инструментите за измерване на
почвената влажност; най-неблагоприятен резултат – 1, най-благоприятен –
10 (по Ley et al., 1994)
Table 1. Qualitative evaluation of some of the soil water monitoring devices;
least favorable score – 1, most favorable score – 10 (after Ley et al., 1994)

   Устройство
Критерий Device
Criterion

NP TDR GM AP AQ TM GB WB

Цена
Initial cost 3 1 8 2 7 8 8 8

Подготовка на измерването
Field site setup requirements 7 3 10 3 10 7 6 6

Сложност на измерването
Obtaining a routine reading 8 8 1 8 4 10 8 8

Интерпретиране на отчетите
Interpretation of readings 10 10 10 10 3 5 3 5

Точност
Accuracy 10 10 10 8 2 7 2 3

Поддръжка
Maintenance 9 9 8 9 7 3 9 9
Специални изисквания
Special considerations 2 8 5 8 9 7 5 8
Сумарна оценка
Composite rating 49 49 52 48 42 47 41 47
NP – неутронен влагомер TDR – Time Domain Reflectometry

    neutron probe
GM – тегловно-термостатен метод AP – FDR (Troxler Sentry 200-AP)

     gravimetric method
AQ – FDR (Aquaterr Probe) TM – тензиометър

tensiometer
GB – гипсово блокче (ел. съпрот.) WB – блокче Watermark (ел. съпрот.)

         gypsum block (el. resistance)                        Watermark block  (el. resistance)
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