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1. Bevezetés
A víz kutak, vízadó rétegek állapot vizsgálatainál, fontos információ a vízparaméterek, paraméterváltozások szivattyúzás közbeni vizsgálata. Kitermelés közben mérjük a vízszintet, vízhőmérsékletét,
egyéb vízparaméterek közül a PH, Redox, vezetőképesség és oldott oxigént. A vízben oldódó, a vízzel
együtt felszínre kerülő gázok közül többnek mérjük a koncentrációját.
A fenti feladathoz készült a dinamikus felszíni, víz paraméterek mérésekhez, digitális mérő, feldolgozó és adatgyűjtő egység. (alaplap, mérőkártya és kiegészítő egységek) Működés 12 V –os akkumulátorról, beállítás, konfigurálás PC-ről USB porton keresztül, adatgyűjtés 2-4 GB memóriába. Adatgyűjtés, feldolgozás formátuma MS Excel.

A természetben rendkívül gyakori, a mindenütt kimutatható radioaktív háttérsugárzás jelentős
részét adja (leánytermékeivel). Megtalálható a kőzetekben, a talajlevegőben, valamint kiváló
vízben való oldhatósága miatt a talaj- és rétegvizek is nagy koncentrációban tartalmazzák.
Ezen kívül nyomnyi mennyiségben mérhető a felszíni vizekben (ivóvízben is) és az atmoszférában is. A kőzetek repedésein keresztül a forrásától mérve nagy távolságra el képes jutni.
(erről bővebben a 6. feladat ismertetésénél)

2. Adatgyűjtő fejlesztése

A fenti blokkséma alapján könnyen végigkövethető az adatgyűjtő elvi működése. Mindennek a lelke
egy CPU és egy változtatható program tár. Tápfeszültség bekapcsolása után, aktiválódik a betöltött
működtető program, létrehozza a kapcsolatot a mérőkártyák, a perifériák és a mérést konfiguráló PC–n
futó programok között. Automatikusan felismeri, hogy milyen egységekkel rendelkezik, milyen mérési feladat elvégzésére képes. A felhasználó ezekből kiválasztja az aktuális méréshez szükséges paramétereket, elvégzi az ő döntésétől függő beállításokat, elindítja a mérést, a PC (laptop) ezután levá2
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lasztható az egységről. Mérés végeztével az USB adattárolóból kiolvashatók a mérési eredmények, xls
vagy csv formátumban.

A fenti blokkséma által vázolt funkciók megvalósításai, szerelt elektronikus egységek, mérőkártyák
rugalmasan az adott feladathoz igazíthatók. Minden mérőkártya egy önálló mikroprocesszoros egység,
adott mérési feladatra optimalizálva. Az egyik a víz komplex ellenállást méri több frekvencián, egy
másik átveszi és tárolja a vízdetektorok által küldött vízminőség paramétereket, lehetőség van a víz
gáz tartalmának, több komponenses folyamatos mérésére. A gázok közül külön foglalkoztunk a RADON gáz mennyiségének a mérésével. Ezek az információk a kutak földtani, vízföldtani környezetéről
szolgáltatnak tervesési, termelési információkat.

2.1. Alkalmazási lehetőségek

Kémiai értelemben tiszta víz a természetben nem fordul elő, a desztillált víz minőségét legjobban a
csapadékvíz közelíti meg, de már ez is a légkörből gázokat és port mos ki, majd a talajból különféle
sókat old. A talajvíz oldott szerves anyag és sótartalmát a talaj összetétele határozza meg. Minél hoszszabb ideig szivattyúzunk egy kutat annál távolabbról érkezik a víz utánpótlás, az adatgyűjtővel folyamatosan monitorozhatjuk a vízparaméterek változását. A kutak hosszúidejű működésére kapunk
információkat.
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Vízparaméterek (mérőtartály, kalibráló elektrolitok), középen egy mérés előkészületei, jobboldali kép
előkészítő tanulmány, mellette a mérő, távadó berendezés, négy vízparaméter mérésére.

3. Szoftver

Konfigurációs ablak

egy mérés feldolgozása exel programmal

Konfigurálás számítógép USB portján keresztül, adattárolás UDB adatgyűjtővel, kiolvasott adatok
CSV vagy EXEL formátumban. Feldolgozás, prezentáció segédprogramokkal. A könnyebb fejlesztés
érdekében minden mérési funkcióra teszt programokat is készítettünk. A hardver fejlesztőnek és a
hardver közeli (CPU) programfejlesztőnek a munkáját segítettük. (egy ilyen balra lent)

A mért adatokat az NPCLOG programmal is fel lehet dolgozni, számolni, szelvényt nyomtatni.
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Robosztus felépítés
A berendezések működésénél különös figyelmet kellett fordítanunk a zavarvédelemre, mivel kis távolságra helyezkednek egymástól (sokszor egy hálózaton) a mérő adatgyűjtő egységek (néhány mV/mA
zavar lehetetlenné teszi a mérést) és pl. a nagyáramú vezérelt szivattyúk. Ezért a berendezéseket mechanikus és villamos védelmekkel láttuk el. Lehetőség van a hálózattól leválasztott üzemre, ekkor egy
A2 alutokozatba szerelt akkumulátor telep látja el az adatgyűjtő berendezéseket. A digitális (analóg)
jeleknek el kell jutni az egyik áramkörből a másikba, nem hanyagolhatók el az összekötő vezetékek
hatása. Mindenképen el kell kerülnünk az információtorzulásokat, reflexiókat, meghatározott hullám
ellenállású vezetékek használatával, azok lezárásával, gondos tervezésével.

A kútvizsgálatokhoz szivattyúk, a jobboldali - ALKO - szivattyút a projekt során vásároltuk.
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4. Adatgyűjtő fő műszaki adatai (adatlap)
A kifejlesztett adatgyűjtő elsősorban víz kutak tesztelésére alkalmas a bemenetekre kapcsolt érzékelők, távadók segítségével. Konfiguráláshoz PC (laptop) szükséges. Az USB stikken tárolt adatokat
közvetlenül beolvashatjuk a számítógépbe, a mérési rendszer leállítása nélkül, mérés közben új adattárolót helyezhetünk az USB-2 portba. A fentieken minden olyan adatgyűjtési feladat végezhető a berendezéssel, akol frekvenciák, feszültséget/áramot, impedanciát, vagy digitális távadók jeleit kell hoszszú ideig mérni és tárolni, valamint a robosztus, időjárás álló felépítés követelmény.
Méret
(szerelés
540x270x170 mm,

ALU

tokozatba):

Súly (akkumulátor nélkül): 25 kg,
Védettség: IP54,
Tápfeszültség. 12 V,
Adatgyűjtő típusa: Kingston DataTraveller
4 GB (USB-2)
Mérőkártya típusok:
Analóg adatgyűjtő egység: bemenet 0-5 V,
4-2 mA, 4 csatornás,
Impulzus üzemű adatgyűjtő egység: 0-4000 impulzus, 4 csatornás,
Impedancia adatgyűjtő egység: 1-10000 ohmm, 4 csatornás,
RS485 (RS232) kommunikációjú egységek,
Csatlakoztatható egységek: radon detektorok,
Az elektromos adatgyűjtő a radon mérésssel, mérési adattárolással kapcsolatos egységeinek egy része
egy Ipari PC házba került elhelyezésre.
Méretek: (WxHxD)482x177x452 mm, (19”x7”x17,8”)
Súly. 23 kg.
Részletesebb információk a 6. feladat
ismertetésénél!
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