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Bevezetés 

A CATI – a fresnoi Kaliforniai Mezıgazdasági Technológiai Intézet – 

Öntözéstechnológiai Központja (CIT), mint független öntözéstechnológiai kutató 

központ komoly szerepet tölt be a világ öntözéstudomány életében. A CIT 

munkatársai számos publikáció és könyv szerzıi, az intézet mérési eredményei az 

öntözéstechnológia iparban általánosan elfogadottak, függetlenségüket és 

szakértelmüket, az általuk kidolgozott mérési eljárásokat általános érvényőnek 

tekintik, és mindenütt használják. A CIT vezetıi, David Zoldoske, Joe C. Oliphant 

komoly befolyással bírnak a világ legnagyobb és legbefolyásosabb öntözési 

szövetségében az IA-ban, amelynek elnöki tisztét David Zoldoske az elmúlt év 

végéig betöltötte. A CIT-rıl bıvebben a http://cati.csufresno.edu/cit/ oldalon 

olvashatnak. 

A SPACE Pro™ (Sprinkler Profile And Coverage Evaluation=Szórófej 

intezitásgörbe és fedettség értékelés) egy, a kilencvenes évek elejétıl végzett 

programozói-, és kutatómunka eredménye. A SPACE Pro™ egyesíti magában a 

CIT eddigi szoftvereinek minden funkcióját, a SPACE for Windows™-ét, Hyper-

SPACE™-ét, és a SPACE Irrigation Survey™-ét. Olyan segédeszköz, amelynek 

segítségével a szórófejek és a különbözı szórófej elrendezések analitikai 

vizsgálata igen rövid idı alatt elvégezhetı, és vizsgálatok mérési eredményei 

táblázatos és grafikai alakban megjeleníthetı. A program képes öntözıhálózat 

analízis, és összehasonlító öntözıvíz költségszámítás végzésére, ezáltal 

megkönnyítheti a tervezık és kivitelezık munkáját. 

De a SPACE Pro™-t nem csak a tervezık alkalmazhatják sikeresen a 

munkájukban, hanem a szórófejek fejlesztıi és a gyártók is. Tudomásom szerint 

majd mindegyik nagyobb vállalat a fejlesztései részlege használja a SPACE 

Pro™-t, az általam jobban ismert Hunter Industries – napi rendszerességgel – a 

tesztlaboratóriumaiban végzett mérések kiértékelésénél alkalmazza a programot.  

A SPACE Pro™-nak van egy online változata, amely megtalálható a 

http://cati.csufresno.edu/cit/good/spacedemo.asp oldalon. Itt bárki kipróbálhatja a 

SPACE Pro™ egyik legfontosabb funkcióját, és tetszıleges távolságra helyezhet 
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el szórófejeket, végül az aktuális elrendezés legfontosabb paramétereit megkapja 

grafikus és számszerősített formában.  

A szakdolgozatom elsı részében olyan terjedelemben és részletességgel mutatom 

be a SPACE Pro™ moduljait és az általa kínált értékelési módozatokat, amit az 

adott funkció megkíván. Az általánosan elterjedt, a Windows felhasználók által jól 

ismert funkciókat esetenként megemlítem, bıvebben kitérni nem fogok rájuk.  

A második részben szeretném bemutatni, hogyan változik a fúvókák teljesítménye 

más és más tokozatba szerelve. 
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1 A SPACE Pro™ program általános ismertetése 

1.1 A fımenü 

1.1.1 File menü 

A File menübıl, mint érdekesség megemlíthetı, hogy mérési adatok letöltését is 

kezdeményezhetjük az internetrıl a „Download data” funkcióval, és a felugró ablakban 

beállíthatjuk a letöltött adatok mentésének helyét.  

1.1.2 Units menü 

Az Units menüben beállítható, hogy a program angolszász avagy metrikus rendszerben 

mőködjön. 

1.1.3 Defaults menü 

A Defaults menü az elızıeknél lényegesen több érdekességet és a SPACE Pro™-ra 

jellemzı beállításokat tartalmaz.  

 

2.1 kép A SPACE Pro™ kezdıablaka 
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Multi-Color Densogram – beállíthatjuk, hogy a csapadékeloszlás grafikai 

megjelenítésére a szoftver a hagyományos kék színt és annak árnyalatait használja, 

avagy 45 különbözı színnel érzékeltesse a vízborítás változását. 

Histogram as % – Beállíthatjuk, hogy a szórófejek által öntözött felületen a terület 

szerint, vagy százalékban kifejezve láttassa a program az átlagos csapadékszinthez 

képest a vízmagasságot. 

Profile Scaling – Segítségével a képernyın megjelenített intenzitás (i-R) görbe X és Y 

tengelyének osztását állíthatjuk be kézzel, de hagyhatjuk automatikus módban is 

(ajánlott). 

SC – Sceduling Coefficient [1], azaz Programozási együttható. A SPACE Pro™ által 

kiszámított egyik legfontosabb mutatószám, amely megadja, hogy az elméleti 

vízborításhoz tartozó öntözési idıt hányszorosára kell növeljük ahhoz, hogy a terület 

legszárazabb része is a szükséges vízmennyiséget kapja. Az SC [1] értékét úgy kapjuk 

meg, hogy az átlagos vízborítás értékét elosztjuk a legszárazabb terület vízborításának 

  

  

2.2 kép Egyszínő és Multi Color denzogramm 

2.3 kép Hisztogrammok 
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értékével. Nyilvánvaló, hogy az SC értéke mindig 1-nél nagyobb szám kell legyen. 

Gyakorlati életben az SC-t 1,1-1,5 között igen jó értéknek fogadjuk el. Ebben az 

almenüben 1 % és 10 % között beállíthatjuk, hogy mekkora legyen a vizsgálatba vont 

legszárazabb terület nagysága az öntözött felület egészéhez képest. Minél kisebb számot 

állítunk be, annál szigorúbb feltételt támasztunk az öntözéssel szemben. Például egy 20 

m×20 m-es terület esetén az 5 %-os referencia felület 20 m2-re adódik, vagyis a 

program azt vizsgálja, hogy melyik a legszárazabb 20 m2-es folt. Természetesen a példa 

szerinti 20 m2-en belül az intenzitás értékeit átlagolja a számítógép. 

URL for Data – Itt állíthatjuk be, hogy a program milyen internet címrıl töltse le a 

szórófej adatokat. 

1.1.4 Help és Windows menü 

Megegyezik más programok hasonló menüivel, bıvebben nem térek ki rá. 
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2 A SPACE Pro™ szoftver moduljai 

2.1 Single Leg Profiles modul – körforgó fejek 

intenzitásgörbéje 

A körforgó fejek méréséhez a 

csapadékfelfogó omrométereket- 

mérıedényeket egy sorban és 

meghatározott távolságokra kell 

elhelyezni. A forgást végzı 

vízsugár idırıl-idıre elhalad a 

mérési pontok felett Ha kellı 

csapadékmennyiséget fogtunk 

fel bennük, a mérést 

leállíthatjuk. A tesztek általáno-

san elfogadott idıtartama 1 óra, 

az amerikai gyakorlatban a 

mérési pontok távolsága 1, vagy 

2 láb, azaz 0,3048 m, vagy 0,6096 m. A képen látható, hogy a Hunter vállalatnál a 

mérési pontok az elején 1-1 láb, késıbb 2 láb távolságra vannak elhelyezve. Sajátos, 

hogy a szórófejektıl mért elsı 60 cm-en nem, vagy csak kevés mérési pontot vesznek 

fel. Ezt firtató levelemre a CIT-tıl a következı választ kaptam: „… Bárhová 

elhelyezhetıek a mérési pontok, de a szórófej közelében mért eredmények kis hatással 

vannak az egyenletességre, legyenek bármilyen rosszak is azok.” Egy 60 cm átmérıjő 

kör területe valóban nagyon kicsi a teljes (mondjuk) 20 m-es sugár által beöntözött 

területhez képest. Evvel teljes mértékben egyet érthetünk, de a tapasztalataim alapján 

kijelenthetem, hogy ez a kb. 60 cm sugarú kör a szórófejek csapadékeloszlásában 

egyben a legkritikusabb terület is. Legtöbbször az i-R görbén komoly beszakadás 

tapasztalható a szórófejek közelében. Az egysoros mérés legnagyobb elınye, hogy 

kisszámú mérési pontra van szükségünk, ami a mérırendszer árát, a mérés idejét, és a 

kapott eredmények kiértékelésének számításigényét csökkenti. A mérési mód hibája, 

hogy egyszerre csak egy forgó szórófej és nem együttmőködı szórófej csoportok 

2.4 kép Egy körforgó szórófej mérése 
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mérésére alkalmas, és a mérés helyszínének szélcsendes helyet kell biztosítani. 

Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy az egysoros mérés tipikusan a forgó 

szórófej tervezık munkáját segítik, nekik kell a ezeket napi rendszerességgel 

használniuk. Az így kapott mérési eredményekbıl további adatokat származtathatunk, 

amelyek nem csak a fejlesztıknek, hanem az öntözést tervezı mérnököknek is 

támpontot nyújthatnak a munkájuk során. Hangsúlyozni kell azonban, hogy azok az 

eloszlásfüggvények, amelyeket a mérési eredmények extrapolációjával kaptunk 

laboratóriumi körülmények között érvényesek, alkalmatlanok a szél, a rézsők és a 

különbözı kitakarások torzító hatását figyelembe venni, ezért terepen a felhasználásuk 

körültekintést és gondos mérlegelést igényel. 

2.1.1 A Single Leg Profiles kezd ıablaka 

Elindítva a Single Leg Profiles modult felugrik a Profiles ablak. 

Megnyithatunk profilokat a menülista bal oldali megnyitás ikonjával is, vagy a 

menülista jobb oldalán található legördülı választékból az alapértelmezett könyvtárból 

válogathatunk. Érdemes ez utóbbi lehetıséggel élni, mert miközben léptetünk a fájlok 

között, azonnal láthatjuk a különbözı mérési eredményeket, így könnyebben találjuk 

meg amit keresünk.  

 

2.5 kép A Single Leg Profiles kezdıablaka 
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Természetesen nem csak kész intenzitásgörbékkel dolgozhatunk, hanem magunk is 

készíthetünk ilyeneket, akár próbaképpen egy fikciós szórófejrıl, akár mérési 

eredményekre alapozva.  

2.1.2 Új intenzitásgörbe és Profile fájl felvétele 

Ha a menüsorban a második ikonra kattintunk (Add New Profile), akkor új rekordot 

hozhatunk létre. 

Ebben az ablakban a mérés minden fontos paraméterét felvihetjük.  

 A gyártó nevét 

 A szórófej típusát 

 A fúvóka azonosítóját 

 A nyomást (kPa, vagy psi-ben) 

 A térfogatáramot (l/perc, vagy 

gpm-ben) 

 A szórófej forgási szögét (90º, 

180º vagy 360º) 

 A mérés idıtartamát 

 A szórófej kiemelkedését 

 Egy teljes körbefordulás idejét 

 A porlasztócsavar helyzetét 

(hány fordulatot hajtották be) 

 A fájlrekord nevét 

 A mérés idejét 

 Szöveges megjegyzést 

 Megadhatjuk a mérıedények számát (max. 60 db) 

 A mérıedények egymástól mért távolságát 

Ha minden mezıt kitöltöttünk, akkor felvihetjük a mérıedényeink adatait. Megtehetjük 

ezt egyszerően a billentyőzetünk segítségével, de ha digitális omrométereket 

használunk, akkor az excel fájlként kiolvasott adatokat betölthetjük a programba is. 

Miközben bevisszük a mérési eredményeinket, alul folyamatában látjuk az 

intenzitásgörbe kirajzolódását.  

2.6 kép A szórófej adatlapja 
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Az így kapott mérılapokat ezután bármikor szabadon szerkeszthetjük az Edit Profile 

menü segítségével (már ha nincs zárolva a rekord szerkesztése). 

2.1.3 Szórófej vizsgálatok 

A menüsor következı és talán legfontosabb ikonja az Overlap, azaz átfedés. Ebben az 

ablakban a mérési eredményeinket mind grafikusan, mind numerikusan kiértékelhetjük. 

Az Overlap menüben a kiválasztott intenzitás görbét tetszıleges elrendezésben 

használva felrajzoltathatjuk a csapadékeloszlást, a denzogrammot. Választhatunk 

négyszög, háromszög, egyenlı oldalú háromszög, eltolt sorok, egysoros elrendezés, és 

egyetlen szórófej eloszlás diagrammjának felrajzoltatása közül. Beállíthatjuk, hogy 

teljes kört, vagy félkört öntözı szórófejekbıl rakja ki a területet a kiválasztott 

elrendezés szerint a program. Tetszılegesen módosíthatjuk a szórófejek és a sorok 

távolságát, egy egyszerő csúszkával állíthatjuk be a denzogramm ablakának 

megjelenítési méretét. Ebben az ablakban is beállíthatjuk a programozási együttható 

tesztfelületének méretét, amelyet piros négyzet jelenít meg a szórófejek sematikus 

rajzában. Ha jobban belegondolunk azáltal, hogy szabadon megadhatjuk a szórófejek és 

a sorok egymástól mért távolságát, valamint a sorok aszimmetriájának mértékét, azonos 

szórófejekbıl tetszıleges elrendezés modellezésére nyílik lehetıségünk. Erre a múltban 

csak komoly számítási kapacitások lekötésével volt mód. Egy tervezınek korábban 

százszor is meg kellett gondolnia, hogy melyik elrendezés eloszlásfüggvényét számítja 

ki, míg most erre pár egérkattintással képes. 

2.7 kép A szórófej átfedés és elrendezés beállítása 
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2.1.3.1 A csapadékeloszlás kirajzoltatása  
Az igazság pillanata a Densogram ikonra kattintva jön el, amikor meglátjuk, hogy a 

választott szórófej és elrendezés milyen csapadékeloszlást eredményez. Nagyon 

informatív a program, mert rögtön leolvashatjuk a három legfontosabb mérıszámot, 

valamint akár a 45 színre bontva vizsgáljuk az eloszlás szembeszökı egyenetlenségeit. 

A program a terület legszárazabb és legnedvesebb részét piros, illetve zöld négyzettel 

jelöli meg. Hasznos, hogy az egérmutató pozíciójában megtudjuk a vízborítás aktuális 

mértékét.  

További lehetıség – bár nem a legjobb megoldást választották a program írói – hogy a 

csapadék eloszlását 3D-ben is ábrázolhatjuk. Az ablak alján egy csúszka található, 

amellyel a kép torzítását, kvázi az axonometrikus vetületet változtathatjuk meg. Sajnos 

a térhálós kirajzolás inkább zavaró, mint informatív, szerencsésebb lett volna rács 

 

2.8 kép A csapadék eloszlás (denzogramm) 

2.9 kép Az eloszlás 3D ábrázolása 
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helyett felülettel és árnyékokkal érzékeltetni a vízeloszlást. Segítség, hogy a mutató 

mozgatásával zöld illetve piros vonallal ábrázolva az ábra alján láthatjuk a vízborítás 

adott ponton áthaladó vízszintes (H) és a függıleges (V) metszetet, ami viszont jól 

használható a kiértékelés során. További szerkesztéshez, számítások elvégzéséhez a 

kirajzoltatott csapadékeloszlás táblázatos formában is megjeleníthetı és vágólapra 

tehetı. Ebbıl egy tetszıleges táblázatkezelı programmal további számításokat és 

elemzéseket készíthetünk.  

Ha visszatérünk az Overlap ablakba, akkor további funkciókat használhatunk. A sorban 

következı a Histogram menü, amelyrıl már az 1.1.3 pontban említést tettünk. 

2.1.3.2 Számszerősített adatok 
A következı menü a Scheduling Coefficient [3] (SC) ablaka, ahol az adott elrendezés 1 

%-os, 5 %-os és 10 %-os mintaterületen vizsgált adatait összegzi. Megtudhatjuk a 

terület átlagos csapadékintenzitását, a legszárazabb és legnedvesebb terület intenzitását, 

a legszárazabb és legnedvesebb területeknek az átlagos intenzitáshoz viszonyított 

százalékban kifejezett értékét, a programozási együttható étékét és a mintaterület 

számszerősített méretét is. 

2.10 kép A Programozási együttható különbözı értékei  
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2.1.3.3 A kiértékelés további lehetıségei 
A Multiple Spacing (Elhelyezési változatok) funkció a következı nagyon fontos 

szolgáltatása a SPACE Pro™-nak. A program a sor és oszloptávolságok, valamint az 

eltolás különbözı, általunk beállított értékeinél kiszámítja a jellemzı egyenletességi 

mutatókat, ezeket grafikus és táblázatos formában is megjeleníti számunkra. Így nem 

kell a különbözı variációkat végig próbálgatnunk, elég csak elvégeztetni a számításokat 

és a gép megadja a választ arra a kérdésre, hogy az adott szórófej milyen elrendezésben 

adja a legegyenletesebb vízborítást. A képen jól átható, hogy a Christiansen's 

Uniformity [1] változását piros folytonos-, a Distribution Uniformity [2] alakulását kék 

szaggatott-, és a Scheduling Coefficient (Programozási együttható) [3] értékét fekete 

pontvonallal ábrázolja a program. Alatta megjeleníti a legnagyobb egyenletességet adó 

elrendezés adatát (bár megjegyzendı, hogy ez minden esetben a szórófejek túlzott 

átlapolódásánál adódik), alatta az elrendezések részletes értékelése látható, amely 

adatok táblázatkezelı programba is könnyen átemelhetık. 

2.11 kép A grafikus kiértékelés  
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2.1.3.4 Különbözı szórófej-elrendezések összehasonlítása 
A System Comparison (Rendszer összehasonlítás) funkció gyakorlatilag a pont az i-n. 

Kiválaszthatunk fúvókákat és hozzájuk tartozó szórófej elrendezéseket, majd ezeket 

hozzáadhatjuk az összehasonlító listához (az Add Overlap to Comparison List 

gombbal), majd a Rendszer összehasonlítás ablakban a listából kiválaszthatjuk a két 

összehasonlítandó elrendezést (kék kijelölés). Megadjuk a mőködtetés jelenlegi éves 

költségét, a két elrendezés árkülönbözetét valamint a kamatok éves szintjét. A 

számológép ikonra kattintva megtudhatjuk, hogy az éves megtakarítás mértéke mennyi 

tesz ki (Annual Savings), és a befektetésünk megtérülési idejét is megkapjuk (ROI). 

2.12 kép Az összehasonlító ablak  
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2.1.4 Az intenzitásgörbék összevetése 

Ha az Overlap almenübıl eggyel feljebb lépünk, vissza a Profiles menübe, akkor még 

egy hasznos funkcióról kell említést tennünk. Ahogy lépdelünk a különbözı fájlok 

között, az ablakban alul mindig kirajzolódik az intenzitás görbe. Ezeket a görbéket egy 

gombnyomással elmenthetjük, majd a Display Selected Profiles ikonra kattintva egymás 

mellé kirajzoltathatjuk ıket egy diagrammban. A diagramm alatt a fúvóka legfontosabb 

mőszaki adatai is megjelennek. 

2.13.kép Az i-R görbék összevetése  
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2.2 Full grids modul – mérés és kiértékelés a telje s beöntözött 

területen 

A szórófejek mérésének másik, sokkal 

nehezebben kivitelezhetı formája, 

amikor a mérési pontjainkat két 

dimenzióban, a beöntözött területet 

lefedve helyezzük el. Sajnos, ez a mérés 

komoly felkészültséget, sokkal több idıt, 

pénzt és kitartást kíván. Ha kellı 

felbontással szeretnénk vizsgálni az 

öntözıvíz eloszlását, akkor sok mérési 

pontra van szükségünk. Sajnos a szórási 

sugár növekedésével négyzetesen nı a 

beöntözött terület nagysága, így ha ugyanolyan felbontásban szeretnénk vizsgálni egy 

nagyobb területet, a mérıedények számát a sugár négyzetével kell növeljük. Ha 

korlátozott a mérıpontjaink száma, akkor csak durva átlagokat leszünk képesek mérni, 

nem derülhetnek ki alapvetı különbségek a fúvókák között. 

A nagy képen a Hunter Industries legújabb 

mérılaboratóriuma látható. Több, mint 714 digitális 

mérıedény borítja 1×1 láb osztásban a kb. 6 m sugarú 

félkör felületét. A mérési pontosság 0,127 mm, így 

egy fúvóka mérése csupán néhány percet vesz 

igénybe. A kis kép a rendszer egy mérılapját 

ábrázolja. A CIT is végez hasonló méréseket, 

amelyeknek 200 dollár a költsége, de náluk egy mérés 

több órát vesz igénybe. Ma, ez a kb. két esztendeje elkészült laboratórium a világ 

legmodernebb öntözéstechnikai mérırendszere, ennek megfelelıen több millió dollárba 

került.  

Ha a mérési pontjainkat a teljes területre helyezzük el, akkor lehetıségünk nyílik a szél 

hatását is figyelembe venni. Ugyancsak a teljes terület módszerével mérhetjük meg 

2.14.kép A Hunter új tesztlaboratóriuma  

2.15.kép Egy mérési jegyzıkönyv  
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azokat a szórófejeket, amelyekbıl a víz nem sugárban, hanem valamilyen mértani 

alakzathoz hasonlóan (mondjuk téglalap alakban) lép ki. Tipikusan ilyen rendszerben 

mérjük az úgynevezett esıztetı-, vagy más néven spray fúvókákat, a mikroöntözı 

fúvókákat, valamint azokat a kismérető forgó fúvókákat is, amelyek értékelésére 60 cm-

es osztású egyvonalas mérırendszer túlzottan kis felbontású lenne. 

2.2.1 A Full Grids modul kezd ı ablaka 

A Single Leg Profiles és a Full Grids modulok kezdı ablaka között – bár sok közös 

funkció van – számos különbség található. A legszembetőnıbb változás, hogy alul nem 

egy i-R görbét, hanem egy teljes, kétdimenziós csapadék-eloszlást találunk. Ahogy a 

denzogramnoknál megszokhattuk, az egérmutató mozgatásával az aktuális vízborítás 

értékét leolvashatjuk. A program készítıi az ablakban helyet szorítottak még az adott 

fúvóka legfontosabb jellemzıinek is, így könnyedén beazonosíthatjuk azokat.  

2.16.kép A Full Grids kezdıablaka  
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2.2.1.1 A szórófej adatlapja (Sprinkler Test Information) 

Ha egy új mérést végzünk, természetesen a szórófej 

adatlap kitöltése lesz az elsı dolgunk. Itt – hasonlóan 

a forgó szórófejek méréséhez – minden fontos adatot 

rögzítünk. Természetesen a mérés módszerébıl 

adódóan sokkal nagyobb számú adatot kell 

rögzítenünk, amelyet a program a maga módján 

segít. Ha a mérési adataink táblázatos formában a 

rendelkezésre állnak, akkor egy beillesztéssel a kézi 

adatbevitelt megtakarítjuk Természetesen ehhez 

elektronikus omrométerekre van szükség, lehetıleg 

nagyon sokra. Fontos meghatározni, hogy a 

mérıpontokhoz képest milyen a szórófejek helyzete. Ha az Assign Head Position ikonra 

kattintunk, akkor megadhatjuk, hogy melyik sorban és melyik oszlopban helyezkedik el 

a szórófej, és azt is kiválaszthatjuk, hogy a sorban, vagy a sorközben helyeztük el.  

2.2.1.2 A szórófej vizsgálata 
Az ikonra kattintva a Single Leg Profiles modulban megszokott módon 

választhatjuk meg a szórófejek elrendezését, és az elemzéseket is a 2.1.3 pontnak 

megfelelıen végezhetjük el. 

2.17.kép A szórófej helyzete  

2.18.kép A mérési adatlap és a tesztrácskitöltése  
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2.2.1.3 A mérırács elforgatása (Modify the orientation of the grid file) 
Ellentétben az egyvonalas méréssel, a mérırács elforgatása az elemzés szempontjából 

fontos. Erre azért van szükség, mert a denzogrammok kirajzoltatásakor egy 

aszimmetrikus szórófej esetében nem mindegy, hogy a szórásképek melyik oldalukkal 

találkoznak. Az elforgatás másik haszna, hogy várhatóan szimmetrikus kibocsátású 

szórófejek esetében elég csak 

negyed körcikk mérését elvégezni, 

majd a 90º elfordításokkal újra és 

újra vágólapra vesszük a mérési 

adatokat, így megkapjuk egy teljes 

kört öntözı szórófej eloszlását. Az 

elforgatás mértékét az egérrel is 

beállíthatjuk, de megadhatjuk annak 

számszerő mértékét is.  

2.2.1.4 A rácspontok 
adatainak kiíratása (Show Grid) és a háromdimenziós eloszlás. 

Ez a két lehetıség adott volt már az egysoros méréseknél is, de ott csak az eloszlási 

diagramm kirajzoltatása után tudtuk a felületen mérhetı öntözıvíz magasságot 

táblázatba kiíratni, és természetesen csak ekkor volt lehetıség a három dimenziós 

ábrázoláshoz. A Full Grids modulban mindezt a kezdı ablakban megtehetjük. A 

háromdimenziós eloszlás ábrázolásáról a 2.1.3.1 pontban részletesen írtam. 

2.19.kép A szórófej elfordítása  
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2.3 Valós öntöz ıhálózatok modellezése – Layout – modul 

Az elızı két modul nagy segítséget nyújt a gyártók és a kutatók részére. Értı kézben 

sok, az öntözı hálózatok építése során használható információ szőrhetı le ezen adatok 

elemzésébıl. Az öntözés tervezık számára fontos információval az bír, hogy különbözı 

szórófejek, fúvókák és nyomások esetén az adott terület csapadék eloszlása hogyan 

alakul. A SPACE Pro™ Layout (elrendezés) modulja ezt a nagy számítás igényő és 

összetett feladatot próbálja megoldani. Fontos kihangsúlyozni, hogy a SPACE Pro™ 

nem egy öntözés-tervezı program, erre más gyártók számos célprogramot készítettek 

(hogy csak a leggyakrabban használt hármat megemlítsük: IrriCAD, RainCAD és a 

Rain Maker). Talán nem merészség kijelenteni, hogy a SPACE Pro™ készítıi ennek a 

modulnak programozását rosszabbul oldották meg, mint az elızıekét. Néhány hiba 

kerülhetett a forráskódba, mert lefagyások csak ebben a modulban jelentkeznek. Úgy 

tőnik, hogy a modul megfelelıen csak angolszász mértékegységre váltva mőködik, de 

még ekkor is találkozhatunk érthetetlen vagy végtelen ciklusokkal. A program készítıi a 

teljesség igényével állhattak hozzá a feladathoz, ezért a kelleténél bonyolultabb lett a 

modul használata. Ezektıl a hiányosságoktól és zavaró momentumoktól eltekintve a 

Layout modul kiválóan alkalmazható az oktatás/továbbképzés és a demonstráció 

területén, és segítsége nyújthat kritikus részek vízeloszlásának modellezésére, de idıt 

kell szánni a használatára. 

2.3.1 A Layout modul kezd ıablaka 

A Layout (elrendezés) 

modul használatához 

legelıször egy alap-

rácsot kell beállítanunk, 

majd arra az egér, vagy 

koordináták megadá-

sával felrajzoljuk a 

terület körvonalait. 

Valójában a program 

2.20.kép A Layout kezdıablaka  
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legnagyobb hibája épp itt fedıdik fel. Körülményes a méretarány pontos megadása, 

mivel egységekben és nem távolságban gondolkodik a program. Metrikus rendszerben 

egy egység 0,5 m, míg angolszász rendszerben 1 láb, azaz 0,3048 m. Ez még követhetı 

lenne, de az egység a méretarány (Ratio) beállításával változtatható, és ilyenkor a 

négyzetháló tényleges mérete is megváltozik. A nagyobb probléma a metrikus állásban 

jelentkezik. Az adatok átkonvertálása folyamatában hiba csúszhatott a rendszerbe és 

emiatt a teljes kört öntözı szórófejek a valóságosnál sokkal nagyobbnak ábrázolódik. 

Javaslom, hogy a Layout funkciót csak angolszász rendszerbe használják.  

2.3.2 Az alaprajz bevitele 

Az alaprács megadására a Grid Size ablak szolgál. A rács maximális mérete 200×200 

egység (egység: 0,3048 m, vagy 0,5 m). Ezt a méretarány változtatásával (Ratio) 1:1, 

1:2, 1:3, 1:4 és 1:5 arányban növelhetjük, így a valós rácsméret akár 500×500 m, vagy 

1000×1000 láb (304,8×304,8 m) lehet. Ez modellezés szempontjából kellıen nagy 

terület, de tervezéshez csak korlátozottan elég. A Points értéke kizárólag a képernyın 

látható rács méretét befolyásolja, vagyis, 

hogy a rácshálót mekkorának látjuk magunk 

elıtt. Ha kis területet rajzolunk fel, akkor a 

pontok méretét válasszuk nagyra, így 

könnyővé tesszük a rajzolást, nagyobb 

terület esetében viszont okosabb, ha a pontok 

számát kisebbre állítjuk, ezzel a képernyın 

nagyobb terület válik egyszerre láthatóvá. A Divisions értékét három lépésben 

változtathatjuk meg, 1,0; 0,5 és 0,1 értékőre. A kezelési útmutató szerint ezzel a 

kurzorunk mozgásának finomságát változtathatjuk meg, valójában teljesen hatástalan a 

funkció. 

Az alaprács beállítása után felrajzolhatjuk a terület körvonalait. Ezt háromféleképpen is 

megtehetjük, de el is tekinthetünk tıle. A fontos az, ha szeretnénk értékelhetı 

egyenletességi adatokat kapni a szórófejekrıl, akkor úgy kell az alaprajzot 

kialakítanunk, hogy az alaprács csak a beöntözendı terület alatt maradjon látható, 

ellenkezı esetben a szándékunk szerint nem öntözött részek is a vizsgálatba vont 

területek közé kerülnek, így a kiértékelés fals adatokat ad. A terület körvonalait 

legkönnyebben az egér segítségével vihetjük fel, de a sarokpontok X és Y koordinátáit 

2.21.kép Az alaprács méretének beállítása 
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megadva is megtehetjük ugyanezt. Sajnos csak a rács felbontásának mértékében 

rajzolhatunk, csak rácsponttól-rácspontig húzhatjuk a vonalakat, ami azt okozza, hogy 

alacsony felbontásban akár 2,5×2,5 m-es is lehet a négyzetháló osztása, így 2,5 m-nél 

finomabb alakzatokat nem tudunk rögzíteni. Persze a gyakorlati életben, egy 500 m 

hosszú terület esetében 2,5 m elenyészı távolság. 

2.3.3 A szórófejek elhelyezése az alaprajzon 

Az elsı teendı, hogy a meglévı 

adatbázisunkból szórófejeket töltünk a 

listára (Load Sprinklers into selection 

list). Különbözı szórófejeink lehetnek, 

negyed-, fél- és egész kört öntözık, 

állítható forgásszögő, négyzetes 

területet oldalról- és középrıl befogó 

sávszórók. Kiválaszthatjuk, hogy a 

Profiles és/vagy a Grid fájlokat töltjük-

e a szórófejek listájára, ehhez csak a 

2.22.kép Az alaprajz elkészítése 

2.23.kép Az szórófej lista 

2.24.kép Az szórófej lista feltöltése 
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Search (keresés) gombra kell kattintani, majd a megfelelı fájlokat kijelölve (akár az 

összest egyszerre) felvehetjük a listára a szórófejeket. Tanácsos a rendelkezésünkre álló 

összes mérési adatlapot felvennünk, mert a késıbbiekben csak így tudunk 

összehasonlító kalkulációkat elvégezni.  

Ha például 180º-os szórófejeket szeretnénk rajzolni, akkor a listából a félkört öntözı 

szórófejek közül kiválasszuk a keresett típust (ha van hozzá fájl), majd a szórófejek 

elhelyezése (Place Sprinklers) ikonra kattintunk, és megjelennek az elıbb 

felsorolt szórásszögeket jelölı ikonok. Bármely ikonra kattintva az elızıleg kiválasztott 

típust lerakhatjuk oda, ahová az egér bal billentyőjével kattintunk. A szórófejek 

beforgatását többféleképpen is elvégezhetjük. Az egér jobb billentyőjének egy 

megnyomására egy, az 

általunk elıre beállított 

szöggel, de a Ctrl-L billentyő 

kombinációval balra, a Ctrl-R 

billentyő kombinációval pedig 

fokozatmentesen jobbra 

fordíthatjuk a szórófejünket. 

Ha a szórófejeket a terület 

szélére helyezzük el, akkor 

lehetıség van automatikus 

beforgatásra is. Ez a funkció 

igen meggyorsítja a rajzolás 

menetét.  

2.3.4  Automatikus szórófej elhelyezés 

Mód van, fıleg nagyobb területek esetben, ahol a szórófejek távolsága egyforma, hogy 

a szórófejeket automatikusan helyezzük 

el. Lehet sor- vagy oszlop szerinti 

elhelyezést választani, ekkor a 

szórófejek sor- illetve oszloptávolságát 

adhatjuk meg, vagy választhatjuk a sor- 

2.25.kép Az szórófejek felrajzolása 

2.26.kép Az automatikus szórófej elhelyezés beállítása 
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és oszlop szerinti elrendezést, ekkor értelem szerint a sorok és az oszlopok távolságát, 

valamint az esetleges eltolás értékét adjuk meg.  

2.3.4.1 A szórófejek cseréje 
A SPACE Pro™ lehetıséget ad a szórófejek cseréjére. Erre két esetben lehet szükség: 

ha változtatni szeretnénk szórófejeken, de nem akarjuk kitörölni a meglévıket, vagy ha 

ugyanazt az elrendezést más típusú szórófejjel szeretnénk megvizsgálni. Ezeket a 

variációkat elmenthetjük és a késıbbi rendszer-összehasonlításhoz használhatjuk.  

A szórófejeket csak korlátozottan cserélhetjük le, pusztán azt tudjuk beállítani, hogy 

melyik szórófej kategóriát váltsuk át egy másik modellre. Pl.: az egyik félkört öntözı 

típust egy másikra, de ekkor az összes félkört öntözı szórófej – legyenek azok 

különbözıek – lecserélıdik. Véleményem szerint a funkció használata korlátozott.  

 2.27.kép Az szórófejek cseréje 
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2.3.4.2 A csapadék-eloszlás vizsgálata az adott öntözıhálózaton 
Természetesen kirajzoltathatjuk a szórófejek csapadék-eloszlását és az egyenletességi 

mutatókat is megtudjuk, úgymint Christiansen’s Uniformity [1], Distribution 

Uniformity [2] és a Programozási együttható SC [3] számszerő értékét. Ezeken 

túlmenıen a vízborítás minimális, átlagos és maximális értékét is megkapjuk mm/óra, 

vagy inch/órában kifejezve. Az egér mozgatásával pásztázhatunk a területen, a program 

az egérmutató pozíciójában kiírja a vízborítás mértékét.  

Gondoljunk bele, egy területen számos szórófej lehet, a szórófejek különbözı típusok 

lehetnek. A Denzogramm kirajzolásakor minden szórófej adatát a rácspontokon 

összegezni kell. Ez igen sok számítást 

igényel, lényegesen többet, mint egy sima 

szórófej vizsgálat esetén.  

Ha nem vagyunk megelégedve a látott, 

illetve a számok által mutatott 

eredményekkel, akkor módosíthatjuk a szórófejek helyét, a szórófejek típusát és 

szórófejenként az öntözés idıtartamát. 

A szórófejek egy listában jelennek meg, 

2.28.kép A hálózat denzogrammja 

2.29.kép Az öntözési idı beállítása 
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és a teljes körben forgó szórófejek mőködési idejének százalékában adhatjuk meg a 

kiválasztott szórófej(ek) öntözési idejét. Kissé bonyolult, de teljesen logikus megoldás, 

csak nehéz a lista alapján beazonosítani a szórófejet.  

2.3.4.3 Az összehasonlító listára vétel 
Szórófej-hálózatok összehasonlítását csak akkor végezhetjük el, ha a Denzogramm 

kirajzoltatása után a Scheduling Coefficient [3] gombra kattintunk, és megtudjuk az SC, 

a Programozási együttható értékét. Mivel a SPACE Pro™ összehasonlítást kizárólag a 

költségek oldaláról végez, ezért szükséges a programozási együttható kiszámíttatása. 

Ezután már csak az Add to comparison list (az összehasonlító listára vétel) kell 

klikkelnünk, és ezt minden esetben - ha valamit valamivel össze szeretnénk hasonlítani - 

megtennünk. 

2.4 Az összehasonlító rendszeranalízis – System Com parison 
– modul 

A SPACE Pro™ 

program negyedik 

modulja igazából 

nem is egy új 

modul. Az elızı 

három modulban 

mind benne volt ez 

a funkció, a 2.1.3.4 

és a 2.3.4.3 

pontokban már 

részletesen 

értekeztem róla. 

Így csupán 

emlékeztetıül: az 

összehasonlító rendszeranalízis pusztán a vízmegtakarítás oldaláról közelíti meg a 

kérdést, és pusztán a megtérülés ideje az egyetlen tényezı, amellyel számol. Új 

öntözıhálózat létesítésekor persze az analízis döntı lehet, de kész rendszerek cseréjénél 

gazdaságossági oldalról értékelhetetlen eredményt kapunk. 

2.30.kép Az összehasonlító ablak 
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3 Hunter szórófejek összehasonlító 

vizsgálata 

Az amerikai Hunter cég - mint minden korszerő gyártási elveket valló 

vállalat – gyártmánycsaládokat fejleszt, így próbálja a gyártási 

költségeket az azonos építıelemek mind nagyobb arányú 

felhasználásával csökkenteni. Ebbıl a megfontolásból született meg 

1984-ben elıször az I-31 sportpálya öntözıfej, majd ennek 

golfpályákra szánt változata az LT-650 (késıbb G-650, majd G-75B) 

típus, majd a G-875 szórófej. A közös az itt 

felsorolt modellekben, hogy megegyezik a teljes 

kiemelkedı részük (ezek mind földbıl 

kiemelkedı, ú.n. pop up szórófejek), vagyis a 

rotormechanika, az irányváltó, a beállító mő és a 

fúvóka készlet. Ami különbözı, az a szórófejek 

háza, ezzel együtt a csatlakozó menet (1”, 5/4” és 6/4”).  

Az I-31Plus és a G-75B típusok beépített visszacsapó szeleppel 

rendelkeznek, ez a gyakorlati életben egy gumi korong a kiemelkedı 

rész alján, amelyet a visszahúzó rugó szorít a szórófej aljára, így 

képes akár 3 m vízoszlop megtartására is. A G-875 szórófej aljába 

egy vezérelhetı hidraulikus szelep van 

beépítve, és rendelkezik egy állítható 

nyomásszabályzóval is, de ennek a mérés alatt nem 

kellett üzembe lépnie. 

Mindhárom ismertetett szórófej rendelkezik egy forgási 

sebesség szabályzó mechanikával, amely az átfolyó víz 

mennyiségétıl függetlenül kb. 3 perc/teljes körbefordulás 

sebességet tart.  

A szórófejek kétfúvókás kialakítással készülnek, a 

segédfúvóka nyomását mechanikus úton lecsökkentik 

3.1.kép I-31Plus szórófej 

3.2.kép G-75B szórófej 

3.3.kép G-875 szórófej 
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azért, hogy egyenletesebb csapadékeloszlást érjenek el. A végeredmény: kijelenthetı, 

hogy az I-31Plus – G-75B – G-875 szórófejek kiváló öntözési egyenletességgel bírnak. 

Kiszámíttattam a SPACE Pro™-val a G-75B szórófej 8-as fúvókájának (R=16 m) az 

egyenletességi mérıszámait 15 m-tıl 17 m-ig 0,5 m-es lépésekben. A nyomás értéke 

5,51 bar volt. Látható, hogy magas egyenletességet lehet elérni, a Christiansen’s 

Uniformity (CU) [1] végig 90 %, a Distribution Uniformity (DU) [2] 85 %-87 % 

közötti, a Programozási együttható (SC) [3] értéke 1,2-1,4. Ezek a számok gyakorlatilag 

a ma mőszakilag elérhetı legmagasabb értékek, az adatbázisomban nem találni jobb, 

legfeljebb hasonló jó paraméterekkel bíró fúvókát.  

3.1 A vizsgálat célja 

Keresem a hasonlóságokat és a különbségeket a három szórófej család között, ha 

vannak különbségek, akkor megpróbálom meghatározni, hogy mibıl is adódhatnak 

ezek. Okozhatja-e a differenciát az eltérı szórófej-ház és csatlakozó menet, vagy 

mindez betudható a mérési eredmények szórásának. Szeretném megvizsgálni, hogy 

jellegüket tekintve mutatnak-e szabályosságot az esetleges eltérések, valamint 

mennyiben befolyásolja az átfolyó víz mennyisége a mérési eredményeket. 

3.4.kép G-75B 8-as fúvókájának fıbb egyenletességi mutatói 
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3.2 A kiválasztás elve 

Az adatbázisból kikerestem a vizsgált három szórófej 

azonos körülmények között készült mérési eredményeit. Bár 

a méréseket ugyanott, a Hunter cég tesztlaboratóriumában 

végezték, nem voltak következetesek a mérés alatti üzemi 

nyomás megválasztásakor, és ez sajnos az összehasonlítást 

megnehezítette. Végül kiválasztottam a 10-es, 13-as, 15-ös, 

18-as, 20-as, 23-as, 25-ös és 28-as számú fúvókák 5,51 bar 

(80 psi) üzemi nyomáson felvett intenzitásgörbéit, mivel ez 

volt az egyetlen közös mérési nyomásérték. A mellékelt 

táblázatban az I-31Plus (USA-ban I-25) szórófej mőködési 

jellemzıit találjuk meg. A másik két szórófej hasonló 

táblázatokkal rendelkezik, azon kívül, hogy a 4-es, 5-ös és 

7-es fúvókák nem szerepelnek a G-75B és a G-875 

választékában, de ennek nem tulajdonítottam jelentıséget.  

3.3 A vizsgálat menete 

A fúvókák intenzitás görbéjét egymásra rajzoltattam és így 

kerestem az azonosságokat.  

Az intenzitás görbe felrajzoltatása mellett a program System 

Comparison (Összehasonlító rendszeranalízis) funkcióját 

használva ugyanolyan szórófej elrendezés mellett a 

programozási együttható értékét számoltattam ki. 

3.1.táblázat Az I-31Plus 
fúvóka táblázata 
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3.3.1 A mérési eredmények 
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3.5-3.21.kép Az összehasonlító grafikonok és adatok 



A CATI-SPACE Pro™ programja és felhasználói vizsgálata a minta 

öntözıtelepek tervezésénél 

35. oldal 

3.3.2 A mérési eredmények kiértékelése 
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  SC Pont Pont m Pont l/perc Pont Pont 
I-31 1,38 11 6 17 9 49,81 10 36 

G-875 1,29 13 6 17 10 49,13 10 39 
10 

G-75B 1,26 13 8 17 10 50,76 9 40 
I-31 1,42 11 6 17 10 54,2 9 36 

G-875 1,44 11 6 18 10 53,29 10 37 
13 

G-75B 1,45 11 6 17 10 55,53 8 35 
I-31 1,37 11 9 19 10 62,57 10 40 

G-875 1,26 13 7 19 10 62,91 10 40 
15 

G-75B 1,39 11 4 18 8 62,38 10 33 
I-31 1,35 13 10 20 9 67,98 10 42 

G-875 1,32 13 10 20 8 68,13 10 41 
18 

G-75B 1,41 11 10 21 10 69,15 9 40 
I-31 1,62 9 8 20 7 78,5 10 34 

G-875 1,61 9 10 21 9 78,27 10 38 
20 

G-75B 1,6 9 9 21 10 78,88 10 38 
I-31 1,43 11 4 20 8 98,75 8 31 

G-875 1,49 11 6 20 8 96,56 10 35 
23 

G-75B 1,29 13 6 20 8 98,83 8 35 
I-31 1,48 11 4 20 8 104,28 9 32 

G-875 1,29 13 6 20 8 103,52 10 37 
25 

G-75B 1,47 11 6 21 9 105,56 8 34 
I-31 1,45 11 6 22 10 108,74 10 37 

G-875 2,04 3 5 21 9 108,36 10 27 
28 

G-75B 1,45 11 4 21 9 109,35 10 34 

3.3.2.1 Az értékelés szempontjai 
Ha az SC értéke: 1,0-1,2=15 pont 

      1,2-1,35=13 pont 

      1,35-1,5=11 pont 

      1,5-1,65=9 pont 

      1,65-2,0=6 pont 

3.2.táblázat A szórófejek összehasonlítása 
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      2,0-2,5=3 pont 

      2,5 felett értékelhetetlen 

Közeltér egyenletessége: teljesen szubjektív értékelést vezettem be, a szórófej és az elsı 

8 m közé esı terület egyenletességét vizsgáltam. Az a fúvóka kapott maximális 10 

pontot (lásd 18-as fúvókák), amelyik teljesítette azt az elvárást, hogy minimális 

beszakadásokkal a szórófejtıl távolodva folyamatosan esı jellegő intenzitásgörbét 

produkált. Minél nagyobbak voltak a beszakadások vagy a hullámhegyek, annál 

rosszabb eredményt érdemel a fúvóka. 

Öntözési sugár: Figyelem! Az intenzitás görbék Y tengelyének skálája változó osztású, 

minden fúvókához más és más egység tartozik! 

Itt most nem csak azt értékeltem, hogy milyen távolságra öntöz a szórófej, hanem azt is, 

hogy milyen intenzitással öntöz a szórófej a sugár végén. Ha a jelleggörbe vége 

ellapuló, és épp csak érinti a maximális megadott sugarat, akkor nem érdemel magas 

pontszámot. A 23-as és a 25-ös fúvókák egységesen alacsonyabb pontszámot kaptak, 

mert a várakozással ellentétben az öntözési sugaruk nem haladja meg a 20-as fúvókáét, 

de akkor mi szükség lenne rájuk? Talán csak a magasabb csapadékintenzitás lehet indok 

a használatukra.  

Átfolyó vízmennyiség: azt értékeltem maximális pontszámmal, amelyik legkisebb 

vízmennyiséggel üzemelt. Ha a többi szórófej is megelégszik hasonló vízmennyiséggel, 

akkor azok is megkapták a maximális pontszámot.  

3.3.3 Ami a számokban és azokon túl található 

Ha összeadjuk az egyes szórófejek pontszámait, akkor felállítható egy sorrend, amely 

számszakilag igaz lehet, de a statisztika sok mindent elfed.  

A pontszámok alapján az egyértelmő nyertes a G-875 golfpálya szórófej, pontszáma 

294. Második a G-75B 289 ponttal, és a harmadik az I-31Plus 288-al. Ezek a számok. 

Ha megnézzük, hogy az ár miként alakul, akkor azt láthatjuk, hogy egy G-875-ér 5,45, 

egy G-75B-ért 2,56 I-31Plus szórófejet adnak. De az ár nem tükröz semmit, legkevésbé 

ad magyarázatot a meglévı (nem túl nagy) különbségekre. Az árban pusztán az 

tükrözıdik – amint az a fejezet elején található szórófej képeken is látszik –, hogy a 

többletfunkciók miatt lényegesen eltér a szórófejek tokozása. Például a G-875 teljesen 

önállóan vezérelhetı szórófej egy igen tekintélyes házba foglalva.  
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Nézzünk a számok mögé is. Ha az egyenletes beöntözést vizsgáljuk, a táblázat SC 

oszlopát kell figyeljük. Ezt elemezve látható, hogy a nagymérető szórófej ház – a 

beépített elektrohidraulikus szeleppel együtt is – kis és közepes vízmennyiség esetén 

inkább elınyt jelent, de egy határ után a szórófej közelében csökkenı intenzitás 

mutatkozik. Az I-31Plus-nak van mindközül a legkisebb szórófej háza és a legkisebb 

csatlakozó menete, így nem csodálkozhatunk azon, hogy öntözési egyenletességben, ha 

kis mértékben is, de folyamatosan elmarad a másik két tesztelt modelltıl. Végignézve a 

nyolc grafikont feltőnı, hogy két kivételtıl eltekintve a 3-10 m-es tartományban egy 

erısebb púp, vagy a többinél nagyobb kiemelés figyelhetı meg az I-31Plus esetében. Ez 

a mérési hibahatáron bıven túl van, kijelenthetı, hogy a kisebb mérető ház és menet 

egyértelmően rontja a közeltéri egyenletességet.  

Az átfolyó vízmennyiség adatsor vizsgálatakor egyértelmő következtetéseket tudunk 

levonni. A G-875 szórófejen folyik keresztül a legkevesebb, és a G-75B-n a legtöbb víz. 

Ez csak abból adódhat, hogy a G-75B a rövid, de nagyobb átmérıjő szórófej háza és az 

5/4”-os menete sokkal kisebb súrlódási ellenállást okoz, és ezért azonos nyomáson 

nagyobb vízmennyiség folyik rajta keresztül. A G-875-nek ugyan még a G-75B-nél is 

nagyobb a csatlakozó menete és a belsı átmérıje átmérıvel, de a szórófej aljába szerelt 

elzáró szelep nagyobb nyomásveszteséget okoz. Az I-31Plus köztes értékeit a kisebb, 

csak 1”-os menet, és a rövid szórófej ház együttes hatása okozza.  

3.3.4 Következtetések 

Bár a most vizsgálat alá vont I-31Plus, G-75B és G-875 szórófejek egy tırıl fakadnak, 

a SPACE Pro™ segítségével lehetıség van különbségtételre. A modellek kiválasztása 

önkényes volt a részemrıl, de a mérési hibahatáron túl egyértelmően kimutathatóak 

voltak a szórófejek építésébıl adódó eltérések. Ezek az eltérések teljesen különbözı 

gyártmányok esetében lényegesen nagyobbak lettek volna.  

A vizsgálatot kiterjeszthetjük valóságos szórófej elrendezések, akár teljes 

öntözıhálózatok esetére is. A számítások pontosságát kizárólag a felvett mérési adatok 

minısége befolyásolja.  

A SPACE Pro™-ban egy kiváló eszközt ismertem meg, amely segítségével sokat 

megtudhatunk a szórófejekrıl és azok elhelyezésérıl, és ez jól kiegészítheti a terepen 

szerzett ismereteinket. A SPACE Pro™-t használni lenne jó az öntözéssel foglalkozó 
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felsıoktatási intézményekben és részt kellene kapjon a felnıtt továbbképzésben is. Ez a 

program a legjobb módja a megértetni a kétkedıkkel, hogy miért fontos a precíz és 

átgondol szórófej elhelyezés és az egyenletes víz kijuttatás. 
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 Függelék  

[1] CU, azaz Christiansen’s Uniformity (más néven Uniformity Coefficient):  

J. E. Christiansenrıl elnevezett egyenletességi mutató szám. Ezt alkalmazzák 

leggyakrabban az öntözéstechnikában, bár nem tudjuk meg általa az egyes pontokban 

milyen minıségő az öntözésünk. Számításba veszi az alul- és a túlöntözött területeket, 

és az átlagtól való eltérésük abszolút értékét arányítja az átlaghoz. 

Képlettel kifejezve:  
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ahol: 

CU – Christiansen’s egyenletességi mutató %-ban kifejezve 

Xi – a vízborítás a mért pontokban 

n – a vizsgált pontok száma 

[2] DU, azaz Distribution Uniformity – Eloszlási egyenletesség. A legszárazabb 25 %-

nyi terület vízborításának átlagát elosztjuk a teljes terület vízborításának átlagával. A 

DU nem ad felvilágosítást a száraz részek helyzetérıl, pusztán azt tudjuk meg, hogy a 

száraz területek vízzel fedettsége mennyivel tér el az átlagtól. 
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ahol: 

DU – Distribution Uniformity – eloszlási egyenletesség %-ban kifejezve 

X i %25
 – a legszárazabb 25 %-nyi terület vízborításának átlaga 

X i
 – a teljes terület vízborításának átlaga 
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[3] SC, azaz Sceduling Coefficient – Programozási együttható megmutatja, hogy a teljes 

terület átlagos vízborítása hogyan aránylik terület legszárazabb részéhez. Ez a szám 1, 

vagy 1-nél mindig nagyobb kell legyen és azt mondja meg, hogy az elméleti 

számítotthoz képest mennyivel kell megnöveljük az öntözés idıtartamát ahhoz, hogy a 

legszárazabb terület is kellı vízmennyiséget kapjon. Gyakorlati életben az 1, 1 érték 

sem közelíthetı meg, 1,5 alatt jónak számít a szórófej, vagy szórófejek csoportja. A 

három mutató közül az SC a gyakorlat számára legjobban használható szám, a 

vízpazarlásunk mértékét adja meg. A SPACE Pro™ használatakor beállíthatjuk, hogy a 

terület 1 %, 5 % vagy 10 %-a legyen a vizsgált legszárazabb terület. Természetesen 

minél nagyobb az, annál kedvezıbb SC értékeket kapunk, és annál pontatlanabb lesz a 

kiértékelés is. A gyártók legtöbbször 5 %-os terület egységre vonatkoztatják  

(ha megadják egyáltalán) a szórófejek SC értékét, csak az igen jó szórófejek esetén 

publikálják az 1 %-os adatokat. Mivel az SC értéke a szórófejek elrendezésével 

változik, ezért praktikus minden eshetıségre kiszámíttatni, erre is alkalmas a SPACE 

Pro™. 

X
X

i

iSC
%1

= z 

ahol: 

SC – Sceduling Coefficient a Programozási együttható 

X i
 – a teljes terület vízborításának átlaga 

X i %1
 – 1% mérető legszárazabb terület vízborítása 
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A Szakdolgozat létrejöttében múlhatatlan érdemei voltak Dennis Balasusnak és Lynda 

Wightmannek a Hunter Industriesbıl, Joe C. Oliphantnek és David Zoldoskenek a CIT-

tıl, és Lelkes Jánosnak Szarvasról. Köszönöm támogatásukat és szakmai segítségüket.
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42. oldal 

Irodalomjegyzék  

- SPACE Pro™ Sprinkler Profile And Coverage Evaluation Installation and Operation 

Manual 

- Teljes paletta öntözırendszerekhez fejlesztve Hunter Öntözési termékkatalógus HU-

107 



A CATI-SPACE Pro™ programja és felhasználói vizsgálata a minta 

öntözıtelepek tervezésénél 

43. oldal 

Nyilatkozat 
Aláírásommal igazolom, hogy A CATI-SPACE Pro™programja és felhasználói 

vizsgálata minta öntözıtelepek tervezésénél címet viselı munka a saját munkám. 

Elkészítése során a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartottam, a felhasznált 

irodalmat megfelelıen alkalmaztam. 

Budapest, 2006 április 26. 

 

 

        Hordós László Gergely 

         hallgató 


