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IRRITRONIK
CSAPADÉKMENNYISÉG ÉS INTENZITÁSMÉRŐ MŰSZER

Daróczi Sándor
kutató-fejlesztő mérnök

A műszer alkalmas valamely területre hullott csapadék-mennyiségnek azt a mm-ben kifejezett
vízréteg vastagságát mérni, amellyel a csapadékot alkotó víztömeg a terület vízszintes vetületét
elborítaná. Alkalmas továbbá valamely terület adott pontjára, adott időpontban, időegység alatt,
természetes csapadék formájában hullott, vagy esőztető berendezéssel adagolt
csapadékmennyiség
mm/h-ban
kifejezett
csapadék-intenzitásának
meghatározására.
Alkalmazásával megadható a természetes vagy szórófej kiszórta csapadék területi
elhelyezkedése, a csapadékeloszlási ábra.

Vizsgálati előzmények
A csapadékmérő műszereket széleskörűen használják az oktatás, kutatás és a termelés területén.
Először a meteorológiai szabvány szerint készült HELLMANN rendszerű csapadékmérők
terjedtek el.
A műszernek három fő része van:
•

lemezből készült felfogóedény

•

üveg mérőhenger

•

tartóállvány

A felfogóedény vágóélének furata 200 cm2 felületű. Méréskor 1 mm csapadéknak 20 cm3
térfogat felel meg.
Ma már sok helyen használnak korszerűbb eszközöket is. Ilyen pl. a PRONAMIC RAIN-OMATIC készüléke. Ez egy önürítős, billenőkanalas készülék. Egy mágnessel működtetett REED
kapcsoló billenésenként egy impulzust ad. A billenések számát impulzusszámláló méri.
A ház felfogó felülete 50 cm 2, a billenőedény térfogata 5 cm 3. Ilyen összeállítás mellett 1
átbillenés 1 mm csapadéknak felel meg.
A készülék nagyobb méretű felfogó felületbe is beépíthető. Ilyenkor osztóáramkörrel a billenések
számát osztani kell. Pl. 200 cm2 felfogó felület esetén 4-es osztót kell alkalmazni, így 1
impulzusnak 1 mm felel meg. A készülék az egész világon elterjedt.
Várható további korszerű eszközök megjelenése.
Ez a leírás egy ilyen szabadalmat ismertet.
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A műszer általános leírása

1. ábra
Az IRRITRONIK érzékelő és a csapadékmérő ház.

A műszer valamely területre hullott csapadék-mennyiségnek azt a mm-ben kifejezett vízréteg
vastagságát méri, amellyel a csapadékot alkotó víztömeg a terület vízszintes vetületét elborítaná.
Alkalmas továbbá az időegység alatt hullott csapadék-mennyiség mm/h-ban kifejezett csapadékintenzitásának meghatározására is.
Használatával megadható a természetes eső vagy a szórófej által kiszórt víz területi
elhelyezkedése, az azonos intenzitású pontokat összekötő csapadékeloszlási ábra.
Méréskor elektronikus úton határozza meg a csapadékmennyiség-és intenzitás értékét. A felfogó
edény által összegyűjtött víz áthalad egy szűrővel ellátott tölcséren. Az ebből kifolyó vizet egy
cseppformáló azonos nagyságú cseppekké bontja. Ez a víz bejut a billenőedényes mérő egyik
kamrájába. Amikor benne egy adott mennyiségű víz összegyűlt, a szintérzékelő elektronika
működteti az átbillenés-vezérlőt. Ez egy bistabil üzemmódú elektromágnes, amely a
billenőedényre szerelt permanens mágnesre hatva váltja ki az átbillenést. Közben a mágnes
elhalad egy mágneses térre érzékeny kapcsoló előtt és az egy pillanatra zár. Minden impulzushoz
a beállítástól függő vízmennyiség tartozik.
Az IRRITRONIK műszernél 200 cm2 felfogófelület esetén 2 cm3 átbillenési térfogatnak természetes fizikai mértékegységben - 0,1 mm csapadék felel meg.
Az impulzusokat adatgyűjtő dolgozza fel. Ennek során az időszakos (napi) és a halmozott (évi)
csapadékmennyiség kapható meg, vagy öntözésnél vizsgálható a csapadékmennyiség- és
intenzitás értéke.
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2. ábra.
A műszer összeállítási rajza
A 2. ábra szerinti műszer egyik kiviteli mintájának tömbvázlata a 3. ábrán látható.
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3. ábra.
A műszer tömbvázlata.

Az ábrán láthatóan a műszer 1 ingát, 2 állandó mágnest, 3 REED kapcsolót, 4 első
elektromágnest, 5 második elektromágnest, 6 kétkamrás billenőedényt, 7 első kamrát, 8 második
kamrát, 9 tengelyt, 10 első szintérzékelő áramkört, 11 második szintérzékelő áramkört, 12 első
működtető áramkört, 13 második működtető áramkört, 14 első elektródapárt, 15 második
elektródapárt és 16 csapadékfelszínt, 17 beömlőcsövet, továbbá 18 számláló áramkört tartalmaz.

Az IRRITRONIK működési leírása a tömbvázlat alapján

A rajz szerinti állapotban először a 8 második kamra töltődik fel csapadékkal, majd amikor a 16
csapadékfelszín eléri a 15 második elektródapár végeit, a 15 második elektródapár elektródái
között az ellenállás lecsökken és a 11 második szintérzékelő áramkör kimenete vezérli a 13
második működtető áramkört, amely feszültséget kapcsol a 4 első eletromágnesre. Az első
elektromágnes áttaszítja a 2 állandó mágnest, ezáltal az 1 ingán keresztül átbillenti a 6
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kétkamrás billenőedényt. Továbbá a 2 állandó mágnes elhalad a 3 REED kapcsoló előtt. A 6
kétkamrás billenőedény átbillenése után a 8 második kamra üríti a 16 csapadékot, a 17
gyűjtőcsőből a 16 csapadék pedig a 7 első kamrába kerül, mindaddig, amíg az abban levő
folyadékszint a 14 első elektródapár közötti átvezetést létre nem hozza.
Ekkor újabb átbillenés történik, így tehát a csapadékhullás alatti átbillenések száma a lehullott
csapadék összmennyiségére, az időegység alatti gyakoriság pedig a csapadékhullás intenzitására
lesz jellemző. Ami pl. az önmagában ismert számlálóegységgel regisztrálható. Újabb átbillenés
után a folyamat ciklikusan ismétlődik.

4. ábra.
Az érzékelő elölnézete.

6

5. ábra.
Az érzékelő oldalnézete.

A műszer mechanikai konstrukciója

A műszer háza talprészből és ráhelyezett 200 cm2 felületű fedélrészből áll.
A csapadék-érzékelőnek távtartókkal összefogott alap- és fedőlapja van. Közte helyezkedik el a
billenőedényes mechanizmus. A műszer vízszintbe állítását szelencés libella segíti. A szerkezeti
elemek alumíniumból, krómozott sárgarézből, valamint műanyagból készülnek. A billenőedény
teflonbevonattal rendelkezik.
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A szintérzékelő és az átbillenés-vezérlő elektronikái a távtartókon állítható, nyomtatott áramköri
lapokra vannak szerelve.

A műszer elektronikus felépítése

A 10 első szintérzékelő áramkör és a 11 második szintérzékelő áramkör célszerűen erre a
feladatra kifejlesztett LM 1830 típusú (National Semiconductor) folyadék-detektorral van
megvalósítva. Míg a 12 első működtető áramkör és a 13 második működtető áramkör hasonlóan
az LM 555 típusú késleltető meghajtó áramkör.
A jelen megoldás szerinti műszer előnye, hogy rendkívül egyszerű felépítés mellett igen nagy
pontosságot biztosít, mert a 14 első elektródapár és a 15 második elektródapár az ábrán
láthatónál lényegesen mélyebbre is benyújtható a 6 kétkamrás billenőedény kamráiba. Ezáltal az
észlelt csapadék mennyisége lényegesen finomabban is felbontható, növelve ezzel a mérés
pontosságát.
A mechanikus működésű billenőedényes csapadékmérőkkel nem lehet követni a nagy
intenzitású csapadékot. Az IRRITRONIK elektronikus felépítése többszörös pontosságot és
nagyobb sebességet biztosít. Külön előny a számítógépes adatrögzítés, amely lehetővé teszi a
matematikai függvények ábrázolását.

Mérési eredmények

A műszer adatgyűjtő-egysége számítógéphez kapcsolható. A terepen gyűjtött adatok ábrázolása
táblázatos vagy grafikus formában történhet.
A vizsgálat során a LINEÁR öntözőgép áthalad az IRRITRONIK műszer felett. A mérés során
látható a csapadék-halmozódás és a csapadék-intenzitás mértéke. Ennek összhangban kell lennie
egy korábbi INFILTRONIK nevű műszerünk vizsgálati eredményével. Ez a talaj-telítődés és
vízbeszivárgás görbét méri. A két műszer egyidejű egymáshoz kapcsolódásával megállapítható,
hogy a csapadék-intenzitás mértéke hogyan viszonyul a vízbeszivárgás mértékéhez.
Ez azt a kérdést veti fel, hogy az öntözőgép által adagolt vizet a talaj győzi-e elnyelni. Ennek
tudományos igényű megfogalmazása az, hogy a csapadék-halmozódás és a csapadék-intenzitás
összhangban van-e a talaj telítődés és a vízbeszivárgás görbével. A tudományos igényű
megfogalmazás a matematikai alak felírását és a függvények ábrázolását teszi szükségessé.
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A függvények matematikai képlete és grafikus ábrázolása:

Csapadék halmozódás
h(t) = -k1 x t3 + k2 x t2
Csapadék intenzitás
i(t)= - 3 x k1 x t2 + 2 x k2 x t

Talaj telítődés
I= k x tn
Vízbeszivárgás
II=k x n x tn-1

6. ábra.
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A csapadék-halmozódás függvényben lévő k1 és k2 konstans értéke a szórófejre jellemző állandó,
míg a talajtelítődés függvényben szereplő k és n konstans értéke a talaj jellemzője.
A csapadék-halmozódás első deriváltja vagy differenciál hányadosa a csapadék-intenzitás. A
csapadék-halmozódás inflexiós pontjánál van a csapadék-intenzitás maximuma.
A talajtelítődés első deriváltja a vízbeszivárgás görbe. Ennek első meredeken eső szakasza a
vízelnyelés (infiltráció) és a második állandósuló szakasza pedig a vízáteresztés (perkoláció).

A csapadék-intenzitás és a vízbeszivárgás görbe összehasonlítása során három eset lehetséges:
•

Ha az intenzitás nagyobb mint a beszivárgás, akkor a talaj felszíne "tócsásodik".

•

Ha az intenzitás mértéke megegyezik a beszivárgás mértékével, akkor az öntözés
szakszerű.

•

Ha az intenzitás mértéke kisebb mint a beszivárgás mértéke, akkor nincs kihasználva az
öntözőgép kapacitása.

Mindkét műszert (IRRITRONIK, INFILTRONIK) ajánljuk az oktatás, a kutatás és a
szaktanácsadás területén a hidrometriai, a talajfizikai és az öntözéstechnikai vizsgálatokra.

