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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένας µεγάλος αριθµός αισθητήρων µέτρησης της εδαφικής υγρασίας έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Όµως, οι πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις τους είναι περιορισµένες, ενώ οι συγκριτικές µελέτες που έχουν
πραγµατοποιηθεί δεν είναι παρά ελάχιστες. Στην παρούσα εργασία γίνεται µία συγκριτική µελέτη ανάµεσα
στους αισθητήρες Virrib, Gro-Point και Acclima, οι οποίοι επιλέχτηκαν µεταξύ δώδεκα άλλων διηλεκτρικών
αισθητήρων, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, το χαµηλό κόστος τους, την ικανοποιητική ακρίβεια των
µετρήσεών τους και τη δυνατότητα εύκολης διασύνδεσης µε ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου των
αρδεύσεων. Από τα αποτελέσµατα της πειραµατικής διαδικασίας προκύπτει ότι οι τρεις αισθητήρες εδαφικής
υγρασίας, σε σχέση µε τη βαρυµετρική µέθοδο, δίνουν αξιόπιστες µετρήσεις και εντός των ορίων που
περιγράφονται από τους κατασκευαστές. Ακόµη η σύγκριση των µετρήσεων της εδαφικής υγρασίας µεταξύ των
τριών αισθητήρων, σε βάθος 20 cm του εδαφικού προφίλ, έδωσε παρόµοια αποτελέσµατα.
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ABSTRACT
A great number of soil moisture sensors have been developed the last decades. However, the information with
regard to their performance is limited, while the comparative studies that have been realised are not despite
minimal. In the present work becomes a comparative study between the soil moisture sensors Virrib, Gro-Point
and Acclima, which were selected between twelve other dielectric sensors, with base their technical
characteristics, their low cost, the satisfactory precision of their measurements and the possibility of easy
interconnection with electronic systems of automatic control of irrigations. From the results of experimental
process it was found that the three soil moisture sensors as compared to gravimetric method, give reliable
measurements and inside the limits that are described by the constructors. The comparison of soil moisture
measurements between the three sensors, in-depth 20 cm of the soil profile, it gave similar results.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µέτρηση και παρακολούθηση της περιεχόµενης εδαφικής υγρασίας είναι θεµελιώδης παράγοντας κάθε
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης αρδευτικού νερού, χάριν του οποίου διασφαλίζονται ο όγκος και η
ποιότητα των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. Με τη βοήθεια αισθητήρων εδαφικής υγρασίας µπορούµε να
σχεδιάσουµε συστήµατα αρδεύσεων [1] [2], που να στοχεύουν στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την υπεράρδευση που είναι: η υψηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας, η εξάντληση των επιφανειακών
υδατικών πόρων και η διήθηση νιτρικών και φυτοφαρµάκων στο έδαφος µε τελικούς αποδέκτες τους
επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Εποµένως η ανάγκη για αποδοτικότερη εφαρµογή του
αρδευτικού νερού, οδήγησε σε αλµατώδη ανάπτυξη των συσκευών µέτρησης και παρακολούθησης της
περιεχόµενης υγρασίας στο έδαφος.
Η ενσωµάτωση αισθητήρων εδαφικής υγρασίας στο σχεδιασµό των συστηµάτων άρδευσης προϋποθέτει τον
προσδιορισµό ορισµένων σηµαντικών δεικτών όπως είναι: ο κορεσµός, η υδατοϊκανότητα, το σηµείο µόνιµης
µάρανσης και η διαθέσιµη υγρασία. Οι µέθοδοι προσδιορισµού των δεικτών αυτών αναφέρονται στη σχετική
βιβλιογραφία [3] [4] [5]. Επίσης είναι γνωστόν, ότι επί του ποσοστού της περιεχόµενης υγρασίας επιδρούν
διάφοροι εδαφικοί παράγοντες. Η υφή και η δοµή του εδάφους επιδρούν επί της διήθησης, της κίνησης και της
συγκράτησης του νερού [4]. Η ειδική θερµότητα όγκου του εδάφους και η θερµική αγωγιµότητα αποτελούν
συναρτήσεις της περιεχόµενης υδατικής υγρασίας του εδάφους και µάλιστα αυξανόµενες µε την αύξησή της [5].
Η υψηλή αλατότητα έχει σαν συνέπεια την αύξηση της δύναµης που πρέπει να ασκηθεί για την αποµάκρυνση
του νερού από το έδαφος, συντελεί στο να µειώνεται η διαθεσιµότητα του νερού στα φυτά, έστω και αν η
υγρασία είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και επηρεάζει την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους.
Οι διαθέσιµοι αισθητήρες βασίζονται σε έµµεσες µεθόδους προσδιορισµού της εδαφικής υγρασίας, δηλαδή
ενσωµατώνουν τεχνολογίες µέτρησης άλλων ιδιοτήτων του εδάφους, που µεταβάλλονται σε σχέση µε την
περιεχόµενη υγρασία εντός αυτού. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: α) οι µέθοδοι µέτρησης της τάσης του
εδαφικού νερού (soil water potential) και β) οι ογκοµετρικές (volumetric) µέθοδοι. Οι µέθοδοι µέτρησης της
τάσης του εδαφικού νερού στηρίζονται στην εκτίµηση του µητρικού υδατικού δυναµικού (water matric
potential), το οποίο ως γνωστόν οφείλεται στις δυνάµεις επιφανειακής τάσης που αναπτύσσονται στους
ενδιάµεσους χώρους της δοµής του εδάφους. Όλοι οι διαθέσιµοι αισθητήρες της κατηγορίας αυτής είναι
κατασκευασµένοι από πορώδες υλικό (porous material), το οποίο έρχεται σε άµεση επαφή µε το έδαφος.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: α) το τενσιόµετρο (tensiometer) [4] [5], β) τα πλακίδια ηλεκτρικής αντίστασης
(resistance blocks): τα γύψινα πλακίδια (gypsum blocks) [6], ο αισθητήρας κοκκώδους µήτρας (granular matrix
sensor) [7] [8], γ) ο αισθητήρας διάχυσης θερµότητας (heat dissipation sensor) [9] [10], δ) το ψυχρόµετρο
εδάφους (soil psychrometer) [11] [12] [13] και ε) το ισοτενσιόµετρο (equitensometer) [14]. Οι ογκοµετρικές
µέθοδοι είναι από τις πιο δηµοφιλείς µεθόδους εκτίµησης της υγρασιακής κατάστασης του εδάφους. Σ’ αυτές
περιλαµβάνονται η µέθοδος νετρονίων [15], της τοµογραφίας ακτίνων x (x-ray tomography), του πυρηνικού
µαγνητικού συντονισµού (nuclear magnetic resonance, NMR) [16] και οι διηλεκτρικές µέθοδοι. Με την
κατηγορία των µεθόδων, που βασίζονται σε διηλεκτρικές τεχνικές, εκτιµάται η περιεχόµενη εδαφική υγρασία,
µετρώντας τη διηλεκτρική σταθερά του εδάφους. Ως γνωστόν το έδαφος αποτελείται από τρεις διαφορετικές
συνιστώσες: τη στερεά, την υγρή και την αέρια, και εποµένως η τιµή της διηλεκτρικότητάς του εξαρτάται από
τη συµβολή της κάθε µίας απ΄ αυτές [17]. Οι διηλεκτρικοί µέθοδοι βασίζονται σε εµπειρικές σχέσεις
βαθµονόµησης µεταξύ της περιεχόµενης εδαφικής υγρασίας και του σήµατος εξόδου του αισθητήρα (χρόνος,
συχνότητα, εµπέδηση, φάση). Οι µέθοδοι αυτές έτυχαν γρήγορα ευρείας αποδοχής επειδή παρουσιάζουν καλό
χρόνο απόκρισης, δεν απαιτούν συντήρηση και δίνουν συνεχείς αναγνώσεις για τα συστήµατα αυτοµατισµών.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: η µέθοδος ανακλοµέτρησης χρόνου (time-domain reflectometry ή TDR) [18]
[19] [20], η µέθοδος ανακλοµέτρησης συχνότητας (frequency-domain reflectometry ή FDR), η µέθοδος
µέτρησης µετάδοσης χρόνου (time-domain transmissometry ή TDT), η µέθοδος µέτρησης µετατόπισης φάσης
(phase transmissometry ή PT) και άλλες [21] [22].
Παρά το µεγάλο όγκο αισθητήρων µέτρησης της εδαφικής υγρασίας που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες
δεκαετίες, οι πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις τους είναι περιορισµένες, ενώ οι συγκριτικές µελέτες που
έχουν πραγµατοποιηθεί δεν είναι παρά ελάχιστες. Οι σηµαντικότερες µελέτες που δηµοσιεύονται στη διεθνή
βιβλιογραφία είναι αυτές των Charlesworth [21], Muňoz-Carpena [22], Robinson et al. [23], Robinson and
Friedman [24], Evett et al. [25], Evett et al. [26] και Walker et al. [27]. Κοινή διαπίστωση όλων των
προαναφεροµένων ερευνητών είναι ότι οι αισθητήρες που βασίζονται στις τεχνολογίες TDR και FDR
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ακρίβειας.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική αξιολόγηση τριών αισθητήρων µέτρησης της εδαφικής υγρασίας
(Virrib, Gro-Point και Acclima), µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εργαστηριακή τους απόδοση σε
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σχέση µε την βαρυµετρική µέθοδο προσδιορισµού της εδαφικής υγρασίας. Οι αισθητήρες αυτοί θα ήταν
δυνατόν να αποτελέσουν µία οικονοµική και σχετικά αξιόπιστη λύση για συστήµατα αυτόµατης άρδευσης µε
σταγόνες.
2.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Οι αισθητήρες που χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες αυτής της συγκριτικής µελέτης, ήταν οι Virrib, Gro-Point
και Acclima. Αρχικά, η επιλογή των τριών αυτών αισθητήρων έγινε µεταξύ δώδεκα άλλων διηλεκτρικών
αισθητήρων (Πίνακας 1), µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, το χαµηλό κόστος τους, την ικανοποιητική
ακρίβεια των µετρήσεών τους και τη δυνατότητα εύκολης διασύνδεσης µε ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοµάτου
ελέγχου αρδεύσεων.
CS 615-L
Diviner 2000

Aquaflex

TRIME-EZ

Gro-Point

Virrib

EnviroSCAN
ECH2O
HMS 9000
C-PROBE
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ιηλεκτρικοί αισθητήρες εδαφικής υγρασίας.

Acclima
ThetaProbe

Η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα VIRRIB βασίζεται στη µέθοδο µετατόπισης φάσης (Phase Transmission ή
PT). Ως γνωστόν, κατά τη µετάδοση ηµιτονοειδούς σήµατος σε µία γραµµή µεταφοράς, η µετατόπιση της φάσης
του (σε σχέση µε την αρχική) εξαρτάται από το µήκος της γραµµής, τη συχνότητα και τη ταχύτητα διάδοσης.
Όταν οι κυµατοδηγοί του αισθητήρα βυθιστούν στο έδαφος, η ταχύτητα διάδοσης επηρεάζεται από την
περιεχόµενη υγρασία σ’ αυτό και εποµένως, για σταθερή συχνότητα και µήκος διαδροµής, η κατ’ όγκο
περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό προσδιορίζεται από τη µετατόπιση της φάσης. Το σήµα στην έξοδο του
είναι 5-50 mA, το οποίο αντιστοιχεί σε υγρασία εδάφους 5-50 % (% του όγκου), µε ακρίβεια µέτρησης + 1%. Ο
αισθητήρας αποτελείται από δύο µεταλλικούς αγωγούς οµόκεντρων κύκλων, οι οποίοι καταλήγουν σε ένα
σώµα. Οι αισθητήρες Gro-Point και Acclima βασίζονται στην µέθοδο µέτρησης µετάδοσης του χρόνου (timedomain transmissometry ή TDT), η οποία είναι παρόµοια της µεθόδου ανακλοµέτρησης του χρόνου (TDR),
δηλαδή βασίζεται στη µέτρηση του χρόνου διάδοσης ενός ηλεκτροµαγνητικού παλµού κατά µήκος µίας
γραµµής µεταφοράς, µε τη διαφορά ότι απαιτείται µονοκόµµατη ηλεκτρική σύνδεση ανάµεσα στην αρχή και
στο τέλος της γραµµής αυτής. Οι ανωτέρω αισθητήρες παρουσιάζονται στο σχήµα 1, ενώ περισσότερα στοιχεία
για αυτούς δίνονται στους πίνακες 2 και 3 στο τέλος του άρθρου.

Σχήµα 1. Οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας α) Virrib, β) Gro-Point και γ) Acclima.
Η έρευνα έγινε στο εργαστήριο κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες περιβάλλοντος. Για τις ανάγκες του πειράµατος
χρησιµοποιήθηκε ορθογώνιο πλαστικό δοχείο διαστάσεων 1m x 0,5m x 0.5m που πληρώθηκε µε έδαφος
πηλώδες (loam) και µέσα του τοποθετούνταν οριζοντίως οι αισθητήρες µέτρησης της εδαφικής υγρασίας σε
βάθος 0,20 m. Το έδαφος του δοχείου υγραινόταν µε εφαρµογή νερού από σταλακτήρα, µέχρι τον κορεσµό του
και κατόπιν µε τη βοήθεια µίας ψηφιακής ζυγαριάς, ζυγιζόταν περιοδικά ολόκληρο το δοχείο µε σκοπό να
προσδιοριστεί η κατ’ όγκον εδαφική υγρασία (βαρυµετρική µέθοδος) και ταυτόχρονα γινόταν µετρήσεις της
υγρασίας από τον κάθε αισθητήρα. Οι µετρήσεις διενεργούνταν σε επτά επίπεδα κατ’ όγκον εδαφικής υγρασίας
(5%-35%). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µεταξύ των αισθητήρων και της βαρυµετρικής µεθόδου
αξιολογήθηκαν στατιστικά για να διαπιστωθεί η ακρίβεια µέτρησης του κάθε αισθητήρα.
Κατόπιν ακολούθησε σύγκριση µεταξύ των µετρήσεων των τριών αισθητήρων σε χρονική δοκιµασία και για
αυτό χρησιµοποιήθηκαν τρία πλαστικά δοχεία κυλινδρικού σχήµατος διαµέτρου 0,70 m και ύψους 1 m, που
πληρώθηκαν µε έδαφος αµµοπηλώδες (sandy loam) και µέσα σε κάθε δοχείο τοποθετήθηκε οριζοντίως ένας
αισθητήρας µέτρησης της εδαφικής υγρασίας σε βάθος 0,20 m. Η εφαρµογή του νερού πραγµατοποιούνταν

3

σύµφωνα µε τις ενδείξεις του αισθητήρα Virrib (σηµείο αναφοράς) και η ποσότητα του νερού εφαρµόζονταν µε
ένα σταλακτήρα σε κάθε δοχείο. Οι µετρήσεις υγρασίας µε τους τρεις αισθητήρες διενεργούνταν καθηµερινά σε
διάστηµα δέκα ηµερών µε συνολικό αριθµό µετρήσεων δέκα ανά ηµέρα και ανά χρονικό διάστηµα 90 min
µεταξύ διαδοχικών µετρήσεων. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µεταξύ των τριών αισθητήρων,
διερευνήθηκαν ώστε να αξιολογηθεί η συµπεριφορά τους όσον αφορά την απόκριση και την ακρίβεια µέτρησης
του κάθε αισθητήρα.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σε ένα σύστηµα αυτόµατου ελέγχου των αρδεύσεων, η έξοδος από τους αισθητήρες εδαφικής υγρασίας (το
σήµα ανάδρασης) θα πρέπει να συγκριθεί µε τα σήµατα που οριοθετούν την ωφέλιµη υγρασία για την ανάπτυξη
των φυτών. Με αυτόν τον τρόπο η πληροφορία που σχετίζεται µε την εδαφική υγρασία, µπορεί να ελέγχει τη
ροή του νερού και να διατηρεί την υγρασία εντός του εδάφους σε επιθυµητά επίπεδα. Εποµένως, η ορθή επιλογή
αισθητήρων είναι κρίσιµος παράγοντας για την αποτελεσµατική λειτουργία κάθε συστήµατος ελέγχου των
αρδεύσεων.
Εξετάστηκαν δώδεκα διηλεκτρικοί αισθητήρες (πίνακες 2 και 3 στο τέλος του άρθρου) και καταλήξαµε στην
πειραµατική χρήση τριών εξ αυτών (Virrib, Gro-Point καιAcclima) µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους,
και την ικανοποιητική ακρίβεια των µετρήσεών τους. Οι αισθητήρες Gro-Point, Acclima και Virrib είναι
ευαίσθητοι σε υψηλά επίπεδα αλατότητας, απαιτούν εδική βαθµονόµηση για κάθε τύπο εδάφους και
παρουσιάζουν µειωµένη ακρίβεια έναντι των αισθητήρων TDR (Tektronix 1502, TRASE, CS TDR 100, TRIME
και CS 615-L) και FDR (Diviner 2000, EnviroSCAN και C-PROBE). Παρά ταύτα εµφανίζουν δύο σηµαντικά
πλεονεκτήµατα: α) είναι χαµηλού κόστους και β) ανιχνεύουν την υγρασία σε σχετικά µεγάλο όγκο εδάφους.
Επίσης, η δυνατότητά τους να διασυνδέονται εύκολα µε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τους καθιστά ως µία
ικανοποιητική λύση για τα συστήµατα αυτόµατης άρδευσης µε σταγόνες.
Το έδαφος που χρησιµοποιήθηκε στο πρώτο µέρος του πειράµατος (σύγκριση µετρήσεων βαρυµετρικής
µεθόδου και αισθητήρων εδαφικής υγρασίας) είχε την ακόλουθη µηχανική σύσταση: Άµµος 44%, Ιλύς 40%,
Άργιλος 16%, Φαινόµενο Ειδικό Βάρος 1,25g/cm3, Υδατοϊκανότητα 25% κ.ό., Σηµείο Μόνιµης Μάρανσης 12%
κ.ό., Αλατότητα < 2dS/m και pH=6,8. Στo σχήµα 2 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των τριών
αισθητήρων σε σχέση µε την βαρυµετρική µέθοδο. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι οι µετρήσεις των τριών
αισθητήρων αποκλίνουν ελαφρώς από την καµπύλη που υπολογίζεται σύµφωνα µε τη βαρυµετρική µέθοδο και
κυρίως αποκλίνουν για χαµηλά ποσοστά εδαφικής υγρασίας µέχρι το 15%.

Σχήµα 2. Σύγκριση µετρήσεων της βαρυµετρικής µεθόδου και του αισθητήρα α)Virrib, β)Gro-Point, γ)Acclima.
Από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα µοντέλα παλινδρόµησης και οι συντελεστές
προσδιορισµού R2, που περιγράφουν τη σχέση της βαρυµετρικής µεθόδου µε τον κάθε αισθητήρα µέτρησης της
εδαφικής υγρασίας.
Για τον αισθητήρα Virrib η εξίσωση που περιγράφει το µοντέλο είναι η (1):
YVIRRIB = 0,975ΧΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ + 1,357
µε συντελεστή R2 = 1.

(1)

Για τον αισθητήρα Gro-Point η εξίσωση που περιγράφει το µοντέλο είναι η (2):
YGRO-POINT = 0,974 ΧΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ + 1,434
µε συντελεστή R2 = 1.

(2)
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Για τον αισθητήρα Acclima η εξίσωση που περιγράφει το µοντέλο είναι η (3):
YACCLIMA = 0,973 ΧΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ + 1,677
µε συντελεστή R2 = 1.

(3)

Αναλύοντας τα παραπάνω µοντέλα και τους συντελεστές προσδιορισµού, παρατηρούµε ότι αυτά αποδίδουν
100% τη σχέση µεταξύ των τιµών µέτρησης της εδαφικής υγρασίας µε την βαρυµετρική µέθοδο και των τιµών
της εδαφικής υγρασίας µε βάση τον αντίστοιχο αισθητήρα. Αυτό σηµαίνει ότι τα ανωτέρω µοντέλα, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κάλλιστα για να γίνει ακριβής βαθµονόµηση του κάθε αισθητήρα µέτρησης της εδαφικής
υγρασίας βάση της βαρυµετρικής µεθόδου και µπορούν να αποδώσουν µε ακρίβεια τις τιµές της.
Το έδαφος που χρησιµοποιήθηκε στο δεύτερο µέρος του πειράµατος (σύγκριση µετρήσεων µεταξύ των
αισθητήρων) είχε την ακόλουθη µηχανική σύσταση: Άµµος 69%, Ιλύς 22%, Άργιλος 9%, Φαινόµενο Ειδικό
Βάρος 1,50g/cm3, Υδατοϊκανότητα 21% κ.ό., Σηµείο Μόνιµης Μάρανσης 7% κ.ό., Αλατότητα < 2dS/m και
pH=6,7. Από τη σύγκριση των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν καθηµερινά σε χρονικό διάστηµα δέκα
ηµερών όπως προκύπτει από το σχήµα 3, δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων από τους αισθητήρες Virrib (Μ.Ο.=14,491), Gro-Point (Μ.Ο.= 15,064) και Acclima (Μ.Ο.=
15,078).

Σχήµα 3. Χρονική σύγκριση µετρήσεων εδαφικής υγρασίας των αισθητήρων Virrib, Gro-Point και Acclima.
4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά από την µελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών των δώδεκα αισθητήρων και την ολοκλήρωση της
πειραµατικής διαδικασίας προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1.

2.

3.

Οι αισθητήρες τεχνολογίας TDR και FDR παρουσιάζουν µεγαλύτερη ακρίβεια µέτρησης, εντούτοις οι
αισθητήρες τεχνολογίας PT όπως ο Virrib και τεχνολογίας TDT όπως οι Gro-Point και Acclima θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως µία ικανοποιητική χαµηλού κόστους λύση για την παραγωγή του
σήµατος ανάδρασης σε συστήµατα αυτόµατης άρδευσης µε σταγόνες.
Η συγκριτική διερεύνηση, των µετρήσεων µεταξύ βαρυµετρικής µεθόδου και αισθητήρων, δεν έδωσε
σηµαντικές αποκλίσεις. Από την στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των µετρήσεων αυτών προέκυψαν 3
διαφορετικά µοντέλα (ένα για κάθε αισθητήρα) και οι συντελεστές R2, µε τη βοήθεια των οποίων
προσδιορίζεται η σχέση της βαρυµετρικής µεθόδου µε τους αισθητήρες µέτρησης της εδαφικής υγρασίας. Η
ανάλυση των 3 µοντέλων και των συντελεστών R2 έδειξε ότι είναι δυνατόν να αποδώσουν κατά 100% τη
σχέση των τιµών µέτρησης της εδαφικής υγρασίας µεταξύ βαρυµετρικής µεθόδου και αισθητήρων.
Εποµένως, τα ανωτέρω µοντέλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάλλιστα για την ακριβή βαθµονόµηση του
κάθε αισθητήρα µε βάση τη βαρυµετρική µέθοδο και µπορούν να αποδώσουν µε ακρίβεια τις τιµές της.
Από τη σύγκριση των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των τριών αισθητήρων (Virrib, GroPoint και Acclima) δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές. Εποµένως, θα µπορούσαµε ανεπιφύλακτα να
προτείνουµε τη χρήση των συγκεκριµένων αισθητήρων σε αυτόµατα συστήµατα αρδεύσεων µε σταγόνες,
µε την παρατήρηση ότι οι κυµατοδηγοί του αισθητήρα Acclima, επειδή έχουν µεγάλο µήκος, παρουσιάζουν
µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας κατά την τοποθέτησή τους στο έδαφος.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μέθοδος µέτρησης

CS 615-L

TRIME-EZ

Aquaflex

Gro-Point

Virrib

Acclima

WCR

TDR

TDT

TDT

PD

TDT

0% ÷ 50%

0% ÷ 100%

0% ÷ 70%

5 % ÷ 50%

5% ÷ 50%

5% ÷ 50%

Ακρίβεια µέτρησης

± 2,5%

±1%

±2%

±1%

±1%

±1%

Κατανάλωση ισχύος

12 V DC

15 V DC

12 V DC

18 V DC

12 V DC

24 V AC

∆ιασύνδεση µε άλλες
συσκευές

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ενταφιαζόµενος

Ενταφιαζόµενος

Ενταφιαζόµενος

Ενταφιαζόµενος

Ενταφιαζόµενος

Ενταφιαζόµενος

∆ύσκολ. σε αργιλώδη

Όλα

Όλα

∆ύσκολ. σε
αργιλώδη

Όλα

Όλα

>2 dS/m

>2 dS/m

Βαθµονόµ. ως προς
Αγωγιµ./ θερµοκρ.

Σε υψηλά επίπεδα
αλατότητας

>3 dS/m

>2,5 dS/m

Απαιτούµενη συντήρηση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Βαθµός επικινδυνότητας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Έρευνα/ Άρδευση

Έρευνα/ Άρδευση

Έρευνα/ Άρδευση

Άρδευση

Άρδευση

Άρδευση

Οδηγ.30cm,Ø=3,2mm
Κεφ. 11×6,3×2 cm

Οδηγ.16 cm
Κεφ.23cm,Ø=6,3cm

Μήκ. οδηγ. 3 m

24×9,5×3,8 cm

Campbell Scientific
Η.Π.Α.

IMKO
Γερµανία

Streat Instruments
Νέα Ζηλανδία

Netafim
Η.Π.Α.

Bilovice
Τσεχία

Acclima
Η.Π.Α.

6.250 €

1.700 €

583 €

295 €

200 €

290 €

Εύρος µέτρησης

Μέθοδος εγκατάστασης
Τύπος εδάφους
Ευαισθησία στην
αλατότητα

Εφαρµογές
∆ιαστάσεις αισθητήρα
Κατασκευαστής / Χώρα
προέλευσης
Τιµή κόστους

Οδηγ. Ø=28 cm 36,8×7,6×2,5 cm

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια αξιολόγησης διηλεκτρικών αισθητήρων εδαφικής υγρασίας.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Diviner 2000

EnviroSCAN

ECH2O

HMS 9000

FDR

FDR

FD

FDR

FDR

ADR

0% ÷ 100%

0% ÷ 100%

0% ÷ 100%

0% ÷ 100%

0% ÷ 100%

0% ÷ 100%

Ακρίβεια µέτρησης

± 0,5 %

±1%

±1%

± 0,1%

±1%

±1%

Κατανάλωση ισχύος

12 V DC

15 V DC

2,5 V DC

8÷24 V DC

6 V DC

15 V DC

∆ιασύνδεση µε άλλες
συσκευές

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
(Adcon Telemetry)

ΝΑΙ

Ολισθαίνει σε
πλαστ. σωλήνα

Ολισθαίνει σε
πλαστ. σωλήνα

Ενταφιαζόµενος

Ειδικά ανοιγµένη
οπή

Ολισθαίνει σε
πλαστ. σωλήνα

Ενταφιαζόµενος/
πλαστ. σωλήνα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Ελάχιστη

Ελάχιστη

Ελάχιστη

>5 dS/m

Ελάχιστη

Ελάχιστη

Απαιτούµενη συντήρηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βαθµός επικινδυνότητας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Έρευνα/ Άρδευση

Έρευνα/ Άρδευση

Άρδευση

Έρευνα/ Άρδευση

Έρευνα/ Άρδευση

Έρευνα/ Άρδευση

∆ιαστάσεις αισθητήρα

Βάθος =1 m

Βάθος =2 m

25,4×3,2 cm

Ø=2,2cm
Μήκ.=32cm

Βάθος =1,5 m

Ø=4cm
Μήκ.=20cm

Κατασκευαστής / Χώρα
προέλευσης

Sentek
Αυστραλία

Sentek
Αυστραλία

DECAGON
Η.Π.Α.

SDEC
Γαλλία

Adcon/Agrilink
Αυστρία/Αυστραλία

Delta-T Devices
Αγγλία

1.800 €

3.500 €

125 €

585 €

916 €

412 €

Μέθοδος µέτρησης
Εύρος µέτρησης

Μέθοδος εγκατάστασης
Τύπος εδάφους
Ευαισθησία στην
αλατότητα

Εφαρµογές

Τιµή κόστους

C-PROBE

ThetaProbe

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κριτήρια αξιολόγησης διηλεκτρικών αισθητήρων εδαφικής υγρασίας.
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