Κατασκεσή τιονοκοσβέρτας για Μετεωρολογικό σταθμό Fine
offset.
Η Κατασκευή αυτή λειτουργεί στον Μετεωρολογικό σταθμό Αχαρνών
(http://www.meteoacharnes.gr)

Μηα ηδηαίηεξα απιή θαηαζθεπή κεηαηξέπεη ην βξνρόκεηξν ελόο απινύ ζηαζκνύ ζε
βξνρόκεηξν κε ρηνλνθνπβέξηα. Τν βαζηθό πιηθό είλαη έλα θαη κνλαδηθό. Θεξκηθή
αληίζηαζε 56 σκ, δηπιή πνπ ζηα 12 βνιηο, αλεβάδεη ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 49
βαζκνύο Κειζίνπ θαη ρσξάεη άλεηα ζην βξνρόκεηξν.

Η ζηήξημε, κπνξεί λα γίλεη ζε ηζέξθη, όπσο ζα δείηε.
Αξρηθά έθαλα θαιή κόλσζε ζην πάλσ ηκήκα ηνπ βξνρόκεηξνπ.

Σηελ πιεπξά πνπ ζα ήηαλ ε αληίζηαζε, 58 σκ δηπιή, έβαια θνκκάηη από πιαθέηα γηα
θαιύηεξε κόλσζε αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεην.
Η πξώηε δνθηκή έγηλε κε παγάθηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.

Σε κηζή ώξα ηα είρε ιεηώζεη. Η δεύηεξε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, γύξσ ζηνπο 6
βαζκνύο. Μεηά από ηξία ιεπηά, άξρηζαλ ηα παγάθηα λα ιηώλνπλ.

Η ζπλέρεηα πεξηιάκβαλε ζθιεξό crash test. Δνθηκή ζηελ θαηάςπμε ζηνπο -18 βαζκνύο.
Σηα πέληε ιεπηά, είδα όηη ην κπνιάθη από θάησ άξρηζε λα καδεύεη λεξό.

Οπόηε άξρηζε ε ζπλαξκνιόγεζε.
Υπνιόγηζα κε αθξίβεηα πνπ πξέπεη λα ζηεζεί ε πξόζζεηε θαηαζθεπή, ώζηε θαη λα θιείλεη
ην βξνρόκεηξν θαη λα κελ επεξεάδεη ηα θνπηαιάθηα.
Αθνινύζεζε ε ηνπνζέηεζε.

Ταρηνπνηήζεθαλ ηα θαιώδηα, θόπεθαλ ηα πεξηηηά θαη κπήθε ζεξκνθόιιεζε ζηα θαιώδηα
ηηο αληίζηαζεο γηα πξνζηαζία θαη από θάησ γηα λα ζηαζεξνπνηεζνύλ ηα θαιώδηα.

Η ηξνθνδνζία (220 220) γίλεηαη από ηξνθνδνηηθό ζηα 12 volts, από δηπιαλή παξνρή. Ο
δηαθόπηεο ππάξρεη ζε θνηλόρξεζην ρώξν ζην ηζόγεην θαη είλαη δπλαηόλ λα ελεξγνπνηεζεί ε
παξνρή ξεύκαηνο κε wifi. Τν βξνρόκεηξν είλαη ζηνλ 3 όξνθν. Τα ηνπ ξεύκαηνο, κπήθαλ
ζε ειεθηξνινγηθό θνπηί.
Παράρτημα
Παράγοντες ποσ επιδρούν την πσκνότητα τοσ τιονιού.
o Ανηαλλαγή θερμόηηηας ανάμεζα ζηο τιόνι και ηον αέρα.
o Ανηαλλαγή θερμόηηηας ανάμεζα ζηο τιόνι και ηο έδαθος.
o Θερμοκραζία.
o Τατύηηηα ανέμοσ.
o Πάτος τιονιού.
o Γιήθηζη ηοσ λιωμένοσ τιονιού.
o Βαθμός σπερκορεζμού ηοσ γενεζιοσργού νέθοσς.

Tο βαζικό ερώηημα.
Πόζα cm ρηνλνύ είλαη έλα mm πνπ ζα θαηαγξάςεη ην βξνρόκεηξν;
Απηό, εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα ηνπ ρηνληνύ θαη ζε πνηό βαζκό εγθισβίδεηαη αέξαο κέζα ζηηο
ληθάδεο. Ο ιόγνο ησλ ρηιηνζηώλ πξνο ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ, κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην πόζν ζηνππάην
ή θνθθώδεο είλαη ην ρηόλη.
Π.ρ. γηα έλα κέηξν ρηόλη πνπ ζα πέζεη ζε έλα βνπλό (θνθθώδεο ρηόλη) ν ιόγνο είλαη 0.10 θαη πάεη
1000x0.10=100mm
Αληίζηνηρα κηιώληαο γηα ζηνππάην ρηόλη ν ιόγνο κεηαβάιιεηαη θαη γηα έλα ρηόλη 30 cm ζα έρνπκε
300x0.04=12mm.
Γενικός σπολογιζμός:
Σε 1ν C, 1mm αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1 cm ρηνληνύ
1-2 mm = 1 cm.
Παραδείγμαηα
Γηα ζρεηηθή ππθλόηεηα ρηνληνύ 1:10:
-Αλ ξίμεη 12 ρηιηνζηά πεηνύ ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ ζα είλαη 120 ρηιηνζηά δειαδή 12 εθαηνζηά.
-Αλ έρνπκε ρηνλόπησζε 30 εθαηνζηά ρηνληνύ ζεκαίλεη όηη έξημε 3 εθαηνζηά πεηνύ δειαδή 30 ρηιηνζηά
πεηνύ.
-Αλ ιηώζνπκε 10 ιίηξα ρηνληνύ ζα πάξνπκε 1 θηιό πγξνύ λεξνύ.
-Τν ρηόλη κε ζρ. ππθλόηεηα 1:10 είλαη "βαξύ" θαη "πγξό" ρηόλη.
•Γηα ζρ. ππθλόηεηα ρηνληνύ 1:30:
-Αλ ξίμεη 12 ρηιηνζηά πεηνύ ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ ζα είλαη 360 ρηιηνζηά δειαδή 36 εθαηνζηά.
-Αλ έρνπκε ρηνλόπησζε 60 εθαηνζηά ρηνληνύ ζεκαίλεη όηη έξημε 2 εθαηνζηά πεηνύ, δειαδή 20 ρηιηνζηά
πεηνύ.
-Αλ ιηώζνπκε 30 ιίηξα ρηνληνύ ζα πάξνπκε 1 θηιό λεξνύ κόλν.
-Τν ρηόλη κε ζρ. ππθλόηεηα 1:30 είλαη πνιύ "ειαθξύ" θαη "μεξό" ρηόλη.
Η αλαινγία (snow ratio) 1 πξνο 10 πνπ επξέσο είλαη γλσζηή, σο έλαο γξήγνξνο ππνινγηζκόο ηνπ ύςνπο
ρηνληνύ από ηα ρηιηνζηά ηνπ πεηνύ πνπ ζα πέζνπλ, πξνήιζε από ηνλ 19ν αηώλα από θάπνηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία γηα ηνλ Καλαδά πνπ δόζεθαλ. Παξόηη κεηέπεηηα βγήθαλ πνιιέο έξεπλεο πνπ λα δείρλνπλ ηηο

ηεξάζηηεο απνθιίζεηο θαη ιάζε πνπ ππάξρνπλ ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ηέηνην γεληθό θαλόλα.
Καη γηα λα έρνπκε κηα κέζε ηηκή, ν ππνινγηζκόο ζα γίλεηαη γηα 1 ρηιηνζηό πεηνύ 2 εθαηνζηά ύςνο
ρηνληνύ. Κάηη πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί πην απιά, κε έλα ράξαθα!

