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INNLEDN"ING

Digitalregistrerende vannstandsmålere har g_iennorngått en Task utvikling

i de senere å.r) og det finnes nå flere typer på rnar1:edet.

Ved Hydrologisk avdeling har v1 vert noe avventende med & ta disse nye

m.ålere i bruk i strre orfang. Vi har i stedet valgt å. gi tre ulike typer

av demn en s p e sic 11 tes t for  å  finn c u t i hvi 1ken gr ad clc kan si P. s  å  vær e

egnet til våre fonnål. Statshydrolog Eiricn" Berntsen har i stol' grad ledet

di s s e u n d c r s Øk. e 1 s ene . Fors 5 ken e har ti 1clel s for e g c:1tt i n7. arken og 1n {l.1c r ne

liar i noen vintre st&tt i ka]de og fuktige hus og blitt lrnntrolkrt n1ed kcn-

vcnsjonclle linmigrafcr. Tildels har fors5kenc også fo:reg/itt i laboratoriet.

D e t er kor s tr uk t rs}. K j c 11 Su::.:d >en s o rn har st &tt for dette arbe j c1e t.

Samridig med disse forsøkene r5nd::ct vi også  å f? braki klarhet i hvi1ke

mulighc 'er som i dag cksisteer for behandling av data fra konvensjonclle

lirr11·1igrafcr selvel son1 fra cligHalregistrercnde vcnnst;:..1ncL-;m2lere. En

underskelse av disse spire%l er vtf5rt pa opp@rag av  fir=et  DB-

Rar,-;:iortcne {ra disse u:1derskclscnc er sa1T1rnenf;,_ttct av statshydrolog

Bo Wing&rd.

Denn(: s2.r:ilincc·n n.1.ed rapporter vH mul:igens ir!lcrcssere andre) og v1

har valgt  å  trykk.c den opp i et begrenset ant2.ll ekscrnpl2.rer til utdeling

blant bruk.ere og forhandlere av selvregistrerende vanstandsmlere.

0 s 1o jan n ;-; r l 97 3

i
.'T. Ores



Limnigrafsituasjonen ved VH,

av Bo Wing&rd



VI-ID, 11/12 1972

LIMNIGRAF-SITUASJONEN VED VH

En sammenfatning av en utredning om registrering og viderebehandling

av vannstandsdata fra EDB-konsulent A/S, og en rapport fra K. Sunden

om. Prøvedrift med punchende limnigrafer.

Konklus ion

Utviklingen av digitalregistrerende vannstandsmålere er ennå ikke av klaret

for operasjonelt bruk. Man bør derfor ikke anskaffe denne typen registrerings-

instrumenter de nærmeste par rene, fordi de typene rn.an har i dag ikke har

både feltmessige og viderebehandlingsmcssigc fortrinn fremfor de konvensjonelle,

analoge limnigrafer. Erfaringer fra Urbaniserihgsprosjektet vil være

interessant når det gjelder papirbåndregistrerende instrumenter.

Derimot bdr man, etter nyere vurdering av den arbeidsmengden som er for-

bundet med manuell behandling av limnigrafskjemaer, satse p& et kurveleser-

utstyr. Videre bør det avsettes endel midler til deltagelse i prosjekter for

videreutvikling av digitalregistrerende instrumenter, både papirbånd- og magnet-

båndregistrerende.

Den innkornmende mengden med data fra selvregistrerende instrumenter ved

VH c:r- nå av et slikt omfang at man bør begrense den videre installasjon i den

utstrekning det kan ansees forsvarlig. Dette bør vare til man har fått etablert

et driftssikkert system med digitale instrumenter.

Man bør nærmere undersøke n1ulighetene for et praktisk samarbeide med HQ,

SMHI når det gjelder viderebehandling av vannstandsobservasjoner. Det

tekniske utstyret VH må anskaffe vil stort sett bli uforandret fra det man måtte

ha uten sarn.arbeide, men programutrustingen, programvedlikeholdet og data-

administrasjonen kan forenkles i vesentlig grad.

Innledning

Det ble tidlig i 1972 igangsatt en undersøkelse ved VHD av registrering og

viderebehandling av hydrologiske fenomener. Den orienteringen som ble laget

da er vist i Vedlegg l. Som nevt der ble det anbefalt åla en erfaren konsulent

vurdere endel av punktene, og en henvendelse til EDB-konsulent A/S ble gjort

i slutten av februar, se vedlegg 2.
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Tilbudet fra EDB-konsulent A/S, samt VH's endelige bestilling ble laget

h. h.v. i slutten av mars og i slutten av april, og er vist i Vedleggene 3 og 4.

EDB-konsulent fant det senere nødvendig å utvide det arbeidet som er nevnt

nederst på Vedlegg l, for å kunne klargjøre problemstillingene omkring

registrering og etterbehandling av vannstandsmålere, noe som man ikke hadde

innvendinger imot.

Tidlig på våren satte konstruktør K. Sundøen igang en laboratorieundersøkelse

av de 3 typene digitalregistrerende instrumenter man hadde prøvet på VII.

Det ble tatt kontakt med Oslo Materialprøveanstalt for & sikre den mest objektive

testmetoden, og undersøkelsene ble foretatt ved VH's laboratorium.

I mai måned reiste konstruktør Kjell Sundøen og statshydrolog Bo Wingård til

England for & beske Fisher and Porter-fabrikken. Under bes&ket bledet

anledning til & diskutere dataregistrerings- og viderebehandlingssystemene il

Water: Resources Board p deres hovedkontor i Reading, sant et bes6k p den

internasjonale instrumentutstillingen, Autronica, i London.

Under et besøk hos Sacramento River Forecast Center i California (besøket

ble foretatt som ledd i en studiereise Wing&rd foretok i august til International

Workshop in Hydrologic Engineering i California i USA) ble det innhentet opp-

lysninger om eksisterende fjernoverføringsanlegg som ledd i et vel etablert

fl.omvarslings>system.

K. Sundøcns rapport forelå i slutten av oktober, og utredningen fra EDB--

konsulent A/S i slutten av november. Disse to er vist i Vedleggene 5 og 6.

Den l. desember reiste VHD representanter til SMHI i Stockholm, bl. a. for

å få detaljerte kunnskaper om det kurvelesersystemet man har etablert der.

Rapporten fra dette besøket, ved statshydrolog E. J. Berntsen, er vist i Vedlegg

7.

Resultatene av undersøkelsene

A. Registrering

På s. 5. i EDB-konsulents utredning refereres VHO's erfaring med analoge

instrumenter. De har i dag visse feltmessige fordeler, men det skorter endel

på overføringen av de registrerte dataene fra Limnigrafskjemaene il midlere

døgnverdier.
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På s. 11 gis det en anbefaling vedrørende magnetbåndregistrerende vannstands-

målere. Hvis VH anser det hensiktsmessig å innføre magnetbåndregistrerende

utstyr (hvilket man nøye bør vurdere), kan utvikling av norsk utstyr

(Kongsberg Våpenfabrik) være et brukbart alternativ.

På s. 12 gis det en oversikt over emner som bør undersøkes nærmere når

det gjelder overføring av informasjoner fra et registreringssted til et sentralt

mottagersted ved telekommunikasjon. Hvis man vil innføre digitale instru-

menter i noen grad i v&t stasjonsnett bør disse være forberedt på slik data-

overføring. Erfaringer fra Italia og USA viser at operative systemer virker

tilfredsstillende, men at kostnadene tilsier at de bør benyttes i helt spesielle

flom.var slings prosjekter.

I punkt V i Sundøens rapport, Vurderinger og Konklusjoner, nevnes det at

instrumentet fra Fisher and Porter kvalitetsmessig og servicemessig er å

foretrekke, men at driftsomkostninger og konverteringsprosedyren er endel

hiyere enn for de andre instrumentene. Sund6en konkluderer med at hvis slike

papirbndegistrerende instrumenter skal tas i brvk av VIH, bar Fisher and

Porter's instrument foretrekkes. Konklusjonen er dannet pa grunnlag av

instrumentets åpenbare felt1nessige fordeler. Sigurd Sørums instrument kan

kanskje være et gunstig alternativ hvis det blir tilstrekkelig utpr&vet.

B. Viderebehandling.

På s. 15 i EDB-konsulents utredning stilles det spørsmål om manuell bearbeidelse

av limnigrafskjemaer gir data av tilstrekkelig god kvalitet, og om et mere auto-

matisert system byr p& fordeler fremfor det manuelle.

Svarene på s. 16 er interessante. Hvis man legger til grunn de former for

utnyttelse av data som forekommer i dag (vannstander tilsvarende midlere <løgn-

vannføring) gir den manuelle metoden tilstrekkelig gode resultater. På den

annen side kan det her innskytes at hvis man på rutinemessig basis eller i større

målestokk ønsker en rnerc detaljert info:tmasjons1nengde som ledd i en EDB-

analyse, for en større mengde stasjoner (størrelsesorden 20 eller mer), vil

en automatisering av systemet være ønskelig og nødvendig. Man må være klar

over at limnigrafer er innstallert for også å kunne foreta slike analyser.

Et autornatisert systerr1 gir bedre resultater enn det rn.anuelle. På sidene

21-22 gis det en vurdering av kostnadene, noe som bør sees i lys av neden-

st&ende kostnadsoverslag. I dag mottar VH data fra bortimot 400 limnigrafer.
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Informasjonsmengden tilsvarer ca. 20 000 ukes-skjemaer i året. En erfaren

operatør vil kunne behandle ca  40  skjemaer pr. dag (s.27). Arbeidsmengden

med digitalisering av skjemaene vil da tilsvare omtrent  500  arbeidsdager

pr. år. Man kan derfor ikke regne med å få behandlet mere enn snaut halv-

parten av alle limnigrafskjemaene. Skjemaer, karter o.l. fra andre instru-

menter og andre kontorer ved VH kan man ikke regne med å få behandlet, hvis

man da ikke setter mere enn ett skift- på leserutstyret, Introduseringen av et

kurveleserutstyr vil neppe minske arbeidsmengden forbundet med tolkninger

av limnigrammene, men det kan overføre arbeidet fra teknikere til kontor-

assistenter. Det må være forutsetningen at operatører ansettes i forbindelse

med eventuell installasjon av utstyret.

Det er viktig & notere seg de manuelle arbeidsprosessene digitalregistrerte

data må gjennorngå før de kan analyseres av en regnemaskin, se s. 28 i

EDB-konsulents utredning. En ekvivalent mengde med punchende/magnetb&nd-

skrivende instrumenter vil neppe redusere de manuelle arbeidsprosessene red

Inere enun rnaksin.1.alt halvparten av hva man har i dag.

Jseduksjon ved bruk av dataskjerm er omtalt p& s.28-29 5 DB-konsulents

utredning. Prisen på det rimeligste utstyret som er aktuelt i dag er minst

ca kr.  250  000.

Berntsen ppeker i sin rapport fra motet p& SMHI, H, at et samarbeide

mellom VI-I og HQ bør nøye vurderes. Siden man der har utarbeidet og vil

vedlikeholde et programsystem for behandling av data lest på kurveleser, og

vi vil arbeide videre med v&rt system for behandling av papirtaper fra punch-

ende instrumenter, ville det være hensiktsm.essig om man kunn unngå ruHne-

messig dobbeltarbeide. En fornuftig datakommunikasjon pr. post eller tele-

kommunikasjon ville_ umuliggjøre en forr.uftig arbeidsdeling på dette (og senere

kanskje også andre) områder.

Sannnendrag

Gjennom flere år har VH prøvet forskjelHge instrumenter som registrerer

vannstander på papirbårrl. Man har ikke kunnet finne at de har fordeler frem.-

for de analoge limnigrafene man har i dag, sett fra et feltmessig synspunkt.

De er stort sett 1nere kmnpliserte, krever oftere service, oftere kontroller

av VH's personale og formodentlig vanskeligere sett fra en observatrs syns-

punkt. Fordelene fra et databehan@lings-synspunkt er derimot st5rre, men

ikke strst hos det beste felt-instrumentet (Fisher and Porter). Den manuelle

arbeidsmengdenu forbundet med toking av dataene er allikevel ikke mere enn
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30-50% av den man har i dag. Det synes derfor ikke riktig å introdusere

dem i vårt stasjonsnett, fordi man vil miste det vel innarbeidete admini-

strative g observasjonsmessige system analoge limnigrafer representerer,

uten å få med rninst alle de fordelene ana] oge 1imnigrafer har.

På den annen side kan man med en viss uro se på den store mengden med

data VHO mottar hvert år, spesielt detaljerte informasjoner fra de analoge

limnigrammene. Behandlingen av disse skjemaene representerer en

arbeidsmengde på. ca. 3 manne-år i året, inkludert punching, kontroll og

lagring av data på magnetbånd. Hvis antallet analoge limnigrafer økes i

sam.me takt som i de siste årene, er det vanskelig å se hvordan det eksis -

terende personalet skal kunne makte å foreta de enkleste manuelle bear-

beidelsene. En grundigere analyse på rutinebasis er utelukket allerede i dag.

Det er derfor på det databehandlingsmessige området en uttrykkelig forut-•

setning at man får hjelpemidler som til en viss grad oppveier det man ikke

oppnår ved å beholde det nåværende system, nemlig kurvele scrutstyr og

faste operatører tilknyttet VH. Det er ikke tatt stilling til hvilket utstyr som

eventuelt bør anskaffes. Etter at man ved VH har tatt stilling til de pro-

blemene som er nevnt ovenfor, kan man p% bakgrunn av erfaringene fra

SMI-II og Kjeller (se s. 19 i EDB-konsulents utredning) bestemme seg for

passende utstyr. P& bakgrun av opplysningene p& s.21-22, vil utstyret

li gee i prisklas sen 150 000 - 200 000 kroner. Utstyret bør kjøpes utelukkende

for behandling av limnigrammer. Skulle det vise seg at kapasiteten er større

enn antatt kan man behandle data fra andre selvregistrerende instrumenter.

Det kan her skytes inn at en standardisering av instrumenttypene bdr; etter-

strebes. Det er allerede i dag en for stor variasjon i de skjematypene som

mottas ved VH. En kontrollinstans alle instrumentbestillingene må gjennom

kan opprettes. VHD eller VH's sekretariat med representant fra VI-ID kan

passende fungere som en slik.

Det b6r i det nermeste &ret satses aktivt p% en vidercutvikling av forskjellig

digitalregistrerende utstyr, både Sigum 4 fra Sigurd S6rum A/S samt def

nevte utstyret fra Kongsberg &penfabrikk og firmaet Rgdland og Rells1no.

Dataskjermer for isreduksjorssystemet til trolig bli aktuelt først når

NVE's EDB-sentral utstyres med et TJMESHEARING-anlegg 0in 2-5 8r.



Vedlegg 1

Notat ti1 VH/VHO fra VHD om registrering

og viderebehandling av data
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Vedlegg l

Magnetbtn«dreg i st-re rc-n,k 11 mn i g 1"__0_f<' r

En registrering av vannstandsvariasjoner direkte p!t cl n1;:i.gnetb;1nd (kasett)

l r v("rdt ,i. studere nærmf'rc. Ut fra de erfaringene man har gjort i Sverige,

og her i Norge bl. a. med Pluviomatic, samt de forskningsrcsultat<->ne man

har kommc>t til nlir det gjelder videreutviklingen av det elektroniske utstyret,

skal det gis en kort oric-ntering om fordeler og mangler ved dette systemet.

1. Om registreringsutstyret, muligheter for tilkobling til van] igc

limnigrafer eller en registreringsboks av typen "Sørun1 11•

2. Om omforming av signalene som registreres.

3. Om magnctbflndstasjonen, muligheter for registrering av tids-

merker/kontrollmerker.

4. Om omkoding av magnetbåndet for lesning på CD-3200.

5. Prisoverslag for de enkelte enhetene.

6. Anbefaling, br emnet vurderes nærmere?

laivautomatisk lesning av limni rafskjcrnaer

En halvautomatisk behandling av et limnigrafskjcma vil si at skjemaet

"leses" ?.v en operatør ved bruk av en kurveleser. P:l grunnlag av en

allerede innlest vannføringskurve vil det straks skjemaet e::r lest bli utregnet

ctstrcn:ivannføring ng -vannstander for hver dag, samt midlere vannstand og

vannfi·1dng. Utregningen vil foreg!i p;.\_ en elektronisk regnerr1asldn. Hvis

dataene godkjennes av operatøren overføres de til et magndbånd for videre

innlesning til Vannstandsarkivet.

Følgende data ansees for optimale:

Registering hvert 15 minutt i 30 dager utgjør 2880, dvs. 3000 regis-

treringer. Btide tids- og vannstandsverdiene skal registreres, dvs.

tilsammen 6000 verdier.'

Det skal gis en vurdering av flgende deler av dette systemet:

I.
2.

,I

Om kurv cl eser og 1 cs ch od c

On1 rC'gnernaskin (n1ini-computer, terrninal, mt vurderes ut fra

fra den hypotese at NVE vil komme til å bylte ut CD-3200 om

noen r)
3. Om kommuniseringen mellom operatr og regnemaskin (skrive-

maskin, kssctt  band)

4. Om lagring av godljente data p% magnetbind

5. Oin progranunering av systerct
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Henvendelse til DB-konsulent A/S
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Vedlegg 5

Prøvedrift på punchende limnigrafer

Rapport fra K. Sund6en, VHO



PRØVEDRIFT MED PUNCHENDE LIM.NJ.GRAFER

VII  2 5. )0. 19 7 2



DENNE RAPPORTEN ER DELT I FLGENDE AVSNITT:

I MEKANISK TEST A V PUNCHENDE LIMNIGRAFER I LABORA-

TORIET VED NVE.

II PRVEDRIFT MED PUNCHENDE LIMNIGRAFER.

III BETJENING AV INSTRUMENTENE.

TOLKING AV INNSAMLEDE DATA.

IV SERVICE PÅ INSTRUMENTENE.

V VURDERINGER OG KONKLUSJONER.



For  å  vurdere om bruk av punchende limnigrafer vil rasjonalisere innsam-

lingen av vannstandsobservasjoner under våre geografiske og klimatiske

forhold, kjøpte NVE, Hydrologisk avdeling inn endel slike instrumenter av

forskjellig fabrikat.

Antall og typen er følgende:

11 stk. Fischer and Porter

6 stk. Sigurd Sørum A /s
4 stk. A. Ott

Type 1542

Niv&m&ler med hullb&ndregistrering

Lochstreifenpegel

Alle instrumentene ble først satt i drift vedNVE's m&lestasjoner. De

fleste i Telemark og Aust-Agder. Her ble de utsatt for vekslende tempera-

turforhold og tildels høy luftfuktighet.

For & vurdere den mekaniske pålitelighet og slitestyrke nten å. avvente rnange
e!

års erfaringer, ble senere alt instrument av hver type satt inn til test i

laboratoriet vedNV. Her ble instrumentene satt til  &  punche med s& korte

intervaller at de i lpet av 3-4 mneder skulle g& tilsvarende l0 &rs alnin-

elig bruk.

Instrumentenes tekniske spesifikasjoner m. 1n. går fran1 av tahell. l.



Taell 1

Produsent Fischer and Porter A. Ott Sigurd Sørum A/S

Produksj0sland

Irsumenttype

Forh:::_ndler

D·its!id pr. t xx).ape

Toiiig av tape

Avlesvingsehet

Egen 16 kanaler

England

Punched Tape Level Recorclcr

4 rn.nd.

Spesiell oversetter

Kan leveres

ma

.2lektrisk motor

Mulig mcd tilleggsutstyr

7,5V DC

ca. kr 5 000, - eks. M. V.A.

Vest-Tyskland

Lochs tr cifenpegel

' Instrumentm. Sigurd Baals rud A/S

Telex 5 kanaler

6 mnd.

Vanlig papirbåndles er

Nei

cm

Elektrisk motor

Ikke kjent

7, 5 V DC

kr 7 100, - el<.s. M. V.A.

Norge

Punchende Nivåmåler

Ing.firma Sigurd Si>rum A/S

Telex  5  kanaler x)

xxx)
ca. 12 mnd.

Vanlig papirbåndles er

Standard

cm

Magneter og Stepmotorer

Mulig, men ikke konstruet
I

I 220- V AC - Akkumulator 12 V DCI
, 000, - - eks. M. V.A.

) -'---1.1'.•,·_,che 2· 3 ka.:naJ.er_,.._ -

} .ncheinervall 15 1in.

:) Avhenig av antall cm niv&endring



I MEKANISK TEST AV PUNCHENDE LIMNIGRAFER I LABORATOR-

IET VED NVE (Hydrologisk avdeling)

Ett instrument av hver type ble testet i laboratoriet. Det var planlagt å

kjøre instrumentene med meget kort puncheintervall til de hadde arbeidet

tilsvarende 10 års normal bruk.

Testen ble arrangert p& fOlgende m&te:

l. Urverkene som bestemte puncheintervallet på instrumentene ble koplet ut

og istedet ble de tilkoplet en "timer" med stillbart intervall. For å få full ut-

nyttelse av tapene, ble puncheintervallet variert mellom 15 og 30 sekunder.

2. For & etterligne vannstandsvariasjoner ble flotorhjulene for instrument-

ene av type Fischer and Porter og A. Ott tilkoplet en elektrisk motor som

gikk med meget liten hastighet.

For instrumentet fra Sigurd S&rum A/S ble den inskede bevegelse av flotor-

hjulet oppnådd ved hjelp av en trykkluftsylinder.

Temperaturen under disse prøvene var ca. 20°c og luftfuktigheten var lav .

8

Bilde fra testen i laboratoriet



Fischer and Porter Type 1542_

Instrumentet ble levert fra England i januar 1971. Det ble ikke funnet feil på

instrumentet ved mottagelsen og det ble satt i drift den 9.2.1971. Det var

så i drift i 156 dign (med ett avbrudd på grunn av feil ved urverket) før det

ble satt til test i laboratoriet den 5. 1.1972.

Under testen gikk instrumentet feilfritt, og hadde da. testen ble avsluttet gått

tilsvarende 3 678 dgn (10 &r 28 døgn) normal drift. Det ble ikke funnet

slitasje av betydning ved noe punkt på instrumentet etter denne perioden.

A. Ott Lochstreifenpegel

Instrumentet ble levert fra Vest-Tyskland og det ble satt i drift den 28.5. 1970.

Det ble ikke funnet feil på instrumentet ved leveringen og da det ble tatt inn

til test den 5.1.1972 hadde det vært i drift i 405 døgn.

Umiddelbart etter at testen begynte stanset telleverket som. registrerer antall

punchinger. Annen som aktiverer telleverket var biyd og svært slitt. Ar-

saken kan 1nuligens være at den har vært unyaktig montert. Da denne delen

ble byttet ut gikk instrumentet feilfritt til det hadde gått tilsvarende 3 313 døgn

(9 &r 28 dig). Da l&ste kodeverket seg slik at en ikke kunne bevege flot5r-

hjulet. Forhandleren ble kontaktet og codeverket og punchehode demontert og

sendt fabrikken for reparasjon. Delene kor tilbake uten kommentarer om

årsaken til at feilen hadde oppstått.

Da instrumentet ikke var ferdig reparert pr. 1. 8.19. 72 ble testen avsluttet

for dette instrumentet.

Sigurd S5run A/S. Niv&m&ler med hullb&ndregistrering

Dette instrumentet var pr6vekj5rt av leverand$ren tilsvarende l @rs drift

før det ble satt til test den 11.1.1972. Et døgn etter sviktet framtrekks-

mekanisrncn for papirtapen og dette ble en feil som gjentok seg flere ganger.

Det oppsto også. feil med signalomvandeleren og elektronikken. I denne

perioden, med mange avbrudd, punchet instrumentet ilsvarende ca. 7 %s

alminnelig bruk.



P& grunnlag av erfaringene ved laboratoriet og i felten tok leverandren alle

instrumentene av denne type inn til oppbygging. Det ble laget en ny frem-

trckksmekanis1ne og elektronikken ble forenklet. Etter ombyggingen ble så

instrmnentet kj¢rt tilsvarende 7 års drift uten alvorlig svikt. Punchemeka-

nismen hadde nå arbeidet tilsvarende ca. 14 &rs normal drift og begynte  &

vise tegn til slitasje. Testen ble derfor avsluttet.



PRØVZDRIFT MED PUNCHED LIMNIGRAFER TYPE FISCHER AND PORTER

pr. 31-5-1972.

ARSAK TIL STOPP

AI

10-6-1969

10-6-1969

5-2-1371

J  .'

9-2-.71

27-.8-1970

587

Ant.konsr. Art. stopp Motor/oil Punch. mek. Urfeil Tapte obs. d6gr

632 25

16

3

0

2

0

926 23 1
J.

48

0

48

lC29 6

804

431

ZS

20

8

8

l

l

2

0

0

1

0

15

0

1 13

0
4

4 78 8

8

12

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

xx
0

0

0

0

1

l

0

0

32

46

• at:. hadde lore oil vod leveringen. Var ikie klar til drift f4 20-7-1970.

1'z·»go'le op3lysinger om peri0den 22-2-1969 ti; 27-8-1970. Donne period er derfor ikke medtatt.

'  I done ovesikt gidres figende forutscnigex: Ved driftstans regnes instr. reparert fra frste inspeksjon feilen lir
:12get.
502: tote ooservsjonev regnes halvparten av perioden fr: forrige kontroll til feilen oppdages.



II PRØVEDRIFT MED PUNCHENDE LIMNIGRAFER

Alle de punchende limnigrafene har i kortere eller lengre tid vært i drift ved

NVE's m&lestasjoner. Med hvert instrument av type Fischer and Porter har

det fulgt en bok hvor alle opplysninger om kontroller og eventuelle feil er

ført inn. Notatene i disse bøkene er bearbeidet og ført inn i tabellen på fore-

gående side. Dessverre finnes ikke tilsvarende nøyaktig førte notater om

instrumentene fra A. Ott. For instrumentene fra Sigurd Sørum A/S er er-

faringene ikke tilstrekkelige til c1lage en tih,varende tabell.

Fischer and Porter type 1542

Av de 6 første instrumentene som ble innkjøpt hadde flere feil ved mottagelsen.

Senere ble det kjøpt inn 5 stk. som var feilfrie ved leveringen. Det største

problemet har som tabell 2 viser vært ved 1notorene som driver puncherneka-

nismen. Driftsikkerheten har vært best for de 5 siste instrurnert ene som ble

innkjøpt. (Produsert i England). Disse instrumentene har nr. A 1 til A 5 i

tabell 2.

A. Ott lochstreifenpegel

Somrneren 1970 ble 4 stk. punchende limnigrafer av denne typen satt i drift

vdNVEE's m&lestasjoner. Aile var tilsynelatende feilfrie ved leveringen.

Problemet har vært at sikringene som instrurentet er utstyrt med sprang ved

lave temperaturer. Etter råd fra produsenten ble sikringene som var på

500 m A byttet ut med nye p8 630 m A. Dette bedret driftssikkerheten, men

det har gått sikringer også etter dette. Produsenten har ikke gitt noen for--

klaring på hva som er årsaken til dette problemet.

Telleverkene sviktet også ved lave temperaturer. Ved henvendelse til

leverandøren fikk vi nye telleverk, men de var av sanme type sorn de opp-

rinnelige.

Sigurd S5rum A/S Niv&m&ler med hullb6ndregistrering_

Vinteren 1971-1972 ble 5 stk. av denne typen satt i prøvedrift. Umiddelbart.

etter monteringen stans et samtlige instrumenter fordi tørrbatteriene de var

utstyrt med ikke hadde tilstrckkelig kapasitet ved lave temperaturer. Irr-

batteriene ble byttet ut med blyakkurnulatorer, noe som igjcn medf5rte pro-

blemer med clektronikken.

IP% grunnlag av erfaringene i felten og laboratoriepr6vene vad INV bl instru-

mentene av leveranddrcn tatt inn til onbyggi. I let av okobcr: ]2 skal

de igjen settes ut til ny prf_j·.,-edrift.



III BETJENING AV INSTRUMENTENE. TOLKING A V INNSAMLDE

DATA

Det er av stor betydning hvor lette instrmnentcne er  &  betjene under feltfor-

hold og hvor mye arbeid og omkostninger tolkingen av de innsamlede data

medfgrer. Nedenfor følger en vurdering av de enkelte instrumentene.

Fischer and Porter type 1542

Instrumentet er enkelt  å  betjene. Det kan drives av et tørrbatteri med kapa-

sitet til I års drift. Papirtapen, som må kappes hver 4.mnd. , er av en

spesiell type som må leses av en spesialbygd tapeleser før den kan tolkes av

et vanlig EDB-anlegg. Den spesielle tapeleseren vil medføre en forholdsvis

stor investering ved anskaffelsen.

1.Ott lochstreifenpegel

Inst.run1cntct er enkelt  å  betjene. Det kan drives av et 7,5 V tørrbatteri son:

har kapasitet for l &rs drift. Tapene varer 6 mnd. og kan leses av en

vanlig hullbåndleser som finnes ved de fleste EDB-anlegg.

De siste utgaven av instrumentet er enkelt  %  bctjene. Hvis instrumentet

tiik:nyttes lysnettet gir ikke strdmforsyningen noen problemer, men vanskclig-

ere kan det vere om drift en mt baseres  p&.  12 V blyakkumu1atorer. Disse m%

lades forholdsvis ofte {hver 4.mnd.) og er tunge  å  transportere. Pa.pirtapenc,

son ved norrnale driftsforhold vil vare rninst lår, kan også her leses direkte

av en hullbånd] eser.



;

IV
. 0

SERVICE PA INSTRUMENT ENE

Fischer and Porter type 1542.

Ing. firmaet Niels Stang A/S overtok salg og service av Fischer and Porter

punchende limnigrafer etter firmaet Siviling. Helge Ingeberg A/S. Siden

den nye forhandleren begynte har vi ikke hatt behov for service på instrument-

ene og har derfor ingen erfaring når det gjelder denne leverandøren.

Bo Wing&rd og Kjell SundØen besøkte Fischer and Porter's fabrikk i

Workington i England i mai 1972. Denne fabrikken er en del av et interna-

sjonalt konsern som vi antar har kapital og kapasitet til produksjon og service.

Fabrikken i England gav inntrykk av  å  satse mye på disse punchende limni-

grafene.

Selve instrumentene er enkle, og bygd opp p& en slik m&te at alle deler er:

lett tilgjengelig uten spesialverktøy. Alle justeringer er lette & utfre og

instrumentet kan forholdsvis lett repareres i terrenget. Deler har hittil

bHtt bestilt fra England og leveringstiden har vært ca. I md. Leveringstid

på instrumenter har vert 2-3 m&neder.

A. Ott. Lochstr eif enpegel

De punchende limnigrafene av dette merket leveres av firmaet Sigurd

Baalsrud A/S.

Enkle reparasjoner på instrmnentene utføres av forhandleren. I vanskeligere

tilfelle sendes de til produsenten. Instrumentet er forholdsvis vanskelig å

utfre service og reparasjoner p&. Det er mye denonteringsarbeid for  &

komme til vitale deler og justeringer som kan være vanskelig å utføre. In-

strumentet vil sannsynligvis vaere vanskelig  &  reparere i terrenget.

Bestillingstid for deler ca. 1 rnnd. for instrumenter ca. 5 mnd.

Sigurd Sørum A/S Nivåmåler med hullb&ndregistrering

Instrumentene leveres direkte fra produsenten, Sigurd S&rum A/S. Firmaet

har hele tiden gitt en meget god service. Alle henvendelser har blitt besvart

umiddelbart.



De fleste delene instrumentet er bygd opp av kan leveres p kort tid, for det

meste fra norske underleverandører. Alle deler på instrumentet er lett til-

gjengelig. Elektronikk og rele'er er bygd inn i bokser som. kan byttes uten

bruk av verkt5y. Det eneste son kan vere noe vanskeligere er justering av

punchemekanismeog signalomvandler. Det vil vere forholdsvis enkelt & ut-

føre service og reparasjoner på dette instrumentet i terrenget.

Bestillingstid for deler ca. 1 uke, for instrumenter ca. 3 mnd.



V VURDERINGER OG KONKLUSJONER

Grunnlaget for denne rapporten er ikke så omfattende som ønskelig, men den

gir grunnlag for en sammenligning av de instrumentene som ble prøvet.

Driftsikkerheten var best for instrumentet fra Fischer and Porter, noe

dårligere for instrumentet fra A. Ott. For det ornbygde instrument fra

Sigurd Sørum A/S finnes ikke et tilstrekkelig grunnlag for en slik vurdering.

Alle instrumentene var omtrent like lette  &  betjene.

Slitestyrken var antagelig best for instrumentet fra Fischer and Porter.

Ganske god for instrumentet fra A. Ott. Ikke tilstrekkelig vurderingsgrunn-

lag for instrumentet fra Sigurd Sørum A/S.

Reparasjoner og service var lettest  &  utfre pel instrmnentet fra Fischer and

Porter, litt mer komplisert på instrumentet fra Sigurd Sørum A/S og på

instrumnentet fra A. Ott var det vanskelig  &  ut6re service og reparasjoner.

Driftsomkostningene vil antagelig bli høyest for instrumentet fra Fischer and

Porter. Noe lavere og omtrent likt for instrumentene fra A. Ott og

Sigurd S6rum A/S.

Tolkingen av papirtapene fra instrumentene til Sigurd Sørum A/S og A. Ott

kan utføres direkte i et vanlig EDB-anlegg. Papirtapene fra instrument til

Fischer and Porter må gjenno1n en konverteringsprosedyre med en spesiell

oversetter (kostbar engangsanskaffelse) fr dataene kan tolkes av ct EDB-

anlegg.

Den beste service har firmaet Sigurd Srum A/S gitt p& sine instrumenter.

Reparasjoner har tatt lengre tid på instrumentene fra A. Ott og Fischer and

Porter.

Av denne sammenligning kan en trekke følgende konklusjon:

Hvis denne type selvregistrerende instrumenter skal tas i bruk av Hydro-

logisk avdeling nå, tyder denne undersøkelsen på. at instrumentet fra Fischer

and Porter bør foretrekkes.

Instrumentet fra Sigurd Sørum. A/S kan, når det blir tilstrekkelig utprøvet

muligens vare et gunstig alternativ.

K. Sund6en



Vedlegg b

Rapport fra DB-konsulent A/S

Det gjøres oppmerksom på at Tillegg 2 samt Bilagene 1-18 er

arkivert ved VHD.



Innledning

Denne rapport er utarbeidet etter de retningslinjer som er gitt i bestil-

ling fra VH, NVE av 24/4-1972.

Utarbeidelsen av rapporten er blitt forsinket i forhold til den tidsfrist

som er satt i bestillingen. Grunnen til denne forsinkelse er at det har

tatt lengre tid å £reinskaffe opplysninger om det tekniske utstyr som

eventuelt kan anvendes for et halvautomatisert system for etterbehandling

av limnigrafskjemaer og et systern for isreduksjon ved hjelp av data-

skjema.

Redigeringen av rapporten følger den redigering som er satt opp i

statshydrolog Wingårds notat til VH av 8/2-1972.

For å klargj}6re problemstillingene omkring registrering og etterbehand-

ling av vannstandsmålinger er alle punkter i det nevnte notat behandlet.

Oslo 25. 11. 1972- /' I4;  ,,(;: ' ';.-a·.;,- •.;;.-7
Arne Skavikeng

EDB-konsult A; S
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2

A Registrering.

Denne del av undersøkelsen omfatter kun registrering av den type hydro-

logiske data som kan registreres av de typer registreringsutstyr som er

nevnt i underpunktene til dette hovedpunkt i notat av statshydrolog

Wingård av 9/2-1972.

Den type hydrologiske data vil i det følgende bli betegnet som "vannstands-

data", som er den mest benyttet betegnelse for denne type data. En

nærmere definisjon av begrepet vannstandsdata ansees som unødvendig i

denne rapport.

Ved de vannmerker, (hydrologiske observasjonsstasjoner), hvor vann-

stander observeres er det to observasjonsmetoder som er i bruk i dag:

Daglig avlesning av vannstand på fast plassert måleskala på faste

tidspunkter

Bruk av vanlig limnigraf som automatisk registrerer vannstanden

sorn funksjon av tiden i form av en skrevet kurve.

Den først nevnte metode er den eldste og hovedmengden av den totale

mengde vannstandsdata ved VI-I er registrert ved hjelp av denne metode

som. fremdeles er den benyttede observasjonsnetode for ca. halvparten

av VH's vannmerker. Denne mlemetode er avhengig av ai observatr

besøker målestedet etter et fastlagt tidsskjema.

A. I Vanlige limnigrafer (flottør, trykk).

Den observasjonsmetode som innbefatter bruk av det instrumentutstyr

som. betegnes 'vanlig limnigraf'' ble tatt i bruk av VH i

En beskrivelse av konstruksjon og virkem&te for vanlige limnigrafer an-

sees undvendig. For mer detaljert beskrivelse se Bilag l.log2.1.

Dette instrumentutstyr, sammen med en utvikling av hensiktsmessige

bygningstekniske konstruksjoner i forbindelse med installasjon av instru-

mentutstyret, har ført til at limnigrafer kan installeres og fungere til-

fredsstillende under alle de varierende klimatiske forhold som hersker i

vårt land.

Ved bruk av lirn.nigraf skjer registreringen av vannstand automatisk i en

viss maksimal tidsperiode. For en bestent linigrafinstallasjon velges

den maksimale tidsperiode som er mest hensiktsmessig for denre be-

stemte installasjon. F6lgende maksimale tidsperioder for automatisk
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registrering er pr. idag benytiet ved VH's limnigrafinstallasjoner:

l uke {8 døgn)

- 2 uker (16 dgn)

- 4 uker (32 dogn)

- Langtidslimnigrafer {3 2 dogn- 7 måneder)

Lengden av den maksimale tidsperiode for automatisk registrering av-

henger av vis se detaljer i limnigrafens konstruksjon med hensyn til

system for fremføring av papir for kurveskriving og utvekslingsforhold

i mekansiske komponenter for overføring av informasjon om tid og vann-

stand frem fra måleutstyr til det skriveutstyr som tegner kurven for

vannstand som funksjon av tid på papir.

Metoder for måling av vannstand (Flottør, trykk)

For de vanlige lim.nigrafer er det utviklet to hovedmetoder for måling av

aktuell vannstand.

Flott5r_

Ved denne metode avfgles vannstand (vannoverflatens høyde) direkte ved

hjelp av flottr. Fra denne flott6r overfres informasjonen om vann-

stand direkte til registreringsenheten ved hjelp av en snor som føres

over en horisontalt lagret og lett dreibar sylinder og som holdes i en til-

nærmet konstant strekkspenning ved hjelp av en motvekt. {Se Bilag 1. 1).

For at denne metode skal kunne benyttes rnå det være praktisk 1nulig å ut-

føre en installasjon hvor forventet høye ste og lave ste vannstand kan måles

i vertikal retning fra den installerte limnigraf. Det vil det i praksis all-

tid være mulig å oppn& dersom det ikke settes omkostningsgrenser for de

bygningsarbeider som skal utf6res i forbindelse med en slik installasjon.

Trykk

Ved denne metode måles den aktuelle vannstand indiekte ved at gass

trykkes gjennom et fastbygd rrsystem som har en apning under vann-

flaten i det punkt hvor vannstand ønskes målt. Når gasstrykk.ct i rør-

systemet blir storre enn vanntrykket i r6rpningen vil en del av den p?-

trykte gassmengde str6mm0 ut av r6rpningen. Det naksiale gasstrykk
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(overtrykk) i rørsystemet gir derfor direkte vanntrykket ved røråpningen.

Informasjon om overtrykk (i forhold til elet aktuelle lufttrykk) overføres

til et kvikksølvmanameter hvorfra igjen informasjon om den kvikksølv-

høyde som er nødvendig for å balansere det aktuelle vanntrykk overføres

fra manometret til limnigrafen ved hjelp av flottr ,  snor og motvekt.

{Analogt til direkte føling av vannstand ved hjelp av flottør). Ved å be-·

nytte denne metode kan installasjonsomkostningene reuderes i forhold til

omkostningene ved installasjon av limnigraf med flottør.

Re istrerin sform. Kurve

Som nevnt registrerer en limnigraf automatisk vannstander som funksjon

av tid i form av en skrevet kurve på papir for en viss tidsperiode. Nærm-

ere spesifisert fremstilles kurven for vannstand som funksjon av tid i et

rettvinklet, lineært koordinatsystem.

For enhver limnigrafinstallasjon er m&lestokk for tidsenhet og lengde-

enhet (vannstand) faste. Disse målestokker kan variere for forskjellige

linnigraftyper avhengig av limnigrafens maksimale tidsperiode for auto-

matisk registrering, ornsetningsforhold (skalering) av vannstand og fo1·mat

og frernføringssystcm for kurvepapir. Til alle limnigrafer benyttes det

fortrykt kurvepapir hvor målestokk for tid og lengde er angitt (eller i det

nuinste er kjent). For korttidslimnigrafen (maks. tidsperiode for automa-

tisk registrering inntil 1 mnd.) benyttes kurveark, for langtidslimnigrafer

benyttes endeløst kurvepapir {rulle). Tillegg nr. l gir en oversikt over de

formater på kurvepapir som benyttes av VH

I tillegg til den kurve som er tegnet på et limnigrafskjema er det nødven-

dig med flere informasjoner for at de data kurven representerer skal

kunne inng& i den samling data som kan betegnes ''hydrologiske data'!

Følgende tilleggsopplysninger er nødvendig:

Identifikasjon av o bservasjons sted.

Nyaktig angivelse av det tidsrom hvor kurven er skrevet.

Angivelse av vannstandsaksens nullpunkt.

Disse informasjoner noteres p& limnigrafskjemaet av observatir:

(kontroll6r) som utf6rer kontroll av limnigrafen og skifte av papir ved

begynnelsen av en periode for automatisk registrering.
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Informasjonene noteres på følgende må.te.

Identifikasjon:

Vannn1erkets (observasjonsstedets) nurnmer og navn noteres på

skjema før innsetting.

Tidsangivelse:

Dato og klokkeslett noteres på skjemaet når nytt skjema innsettes

og når ferdig skrevet skjema fjernes fra limnigraf.

Vannstand saks ens nullpunkt.

Den aktuelle vannstand avleses på oppsatt måleska.la og noteres på

skjemaet ved innsetting og uttak.

Fordeler og ulemper ved vanlige limnigrafer.

Fordeler:

Det er i praksis mulig, innenfor en akseptabel kostnadsrarme,

& installere disse for de vanumerker hvor en slik installasjon er

ønskelig.

Driftsomkostningene ey innenfor aJrneptab]c- grense:r.

Driftsikkerheten er tilstrekkelig god.

Mulighetene for feillontroll er gode.

UJemper:

Det har hittil vært praktisk vanskcli.ghekr forbundct med over-

. føring av de registrerte data fra limnigra.fskjem.?t.e:r. Et godt system

for denne videreføring av daa er ikke etablert ved VH.

2. Selvregi strcr ende vannstandsmle re.

Med sclvrcgistrerende vannstandsm&lere menes her registreringsutsty

son p% en eller annen mate 1&ler og registrcrer infor:nsjun om venn-

stand og tid p% et annet niedium og i annen form enn det system sorn

benyttes for vanlige lin1nigra.fer. Hittil e:r ekt utviklet flere rcgist:;:cr-

ingsmetoder somer i prktisk brul. Disse registreringsmetoder kan

for denne rapports forrnc1.l deles inn i tre grupper.

Punching av data.

Registrering av data p maguctb&nd.

An dre re gi st r c.r ing so r r11e '.i:
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2. a Punchende vannstandsmålere.

Av punchende vannstandsm&lere er det tre typer som har interesse

OTTs

Fischer & Porter

Srums

Et begrenset antall av disse tre typer vannstandsmålere er anskaffet av

VH. Disse instrumenter har vært prøvet j marken og i laboratorium.

En rapport om disse prøver blir i disse dager utarbeidet ved VB. Det

er derfor ikke mulig på dette tidspunkt å gi en vel underbygd vurdering

av instrumentenes driftsikkerhet og av den grunn er det heller ikke grunn-

lag for vurdering av driftsomkostninger for disse typer instrumenter.

Konstruksjon og virkemåte for instrumentene er kjent ved VH.

Virken&ten er i hovedtrekkene lik for de tre instrumenter og kan kort

karakteriseres slik:

Informasjon om vannstand punches til bestemte tidspunkter med et

fast tidsintervall mellom hvert tidspunkt. Tidssystemet drives av

et mekanisk ur.

Vannstandsinformasjonen punches i hullbånd.

Ingen annen informasjon punches i hullbåndet.

2. a. 1 OTT s punchende vannstandsmåler.

Dette registreringsutstyr produseres av den tyske fabrikant {A. OTT)

som har levert de fleste vanlige limnigrafer til VH. Konstruksjon og

virkemåte fremgår av Bilag 1. 2. Som tilleggsutstyr til den punchende

vannstandsm&ler kan det leveres en spesiell kurveskriver som virker

uavhengig av puncheutrustningen, slik at det i tillegg til punchete data

kan utskrives tradisjonelt limnigraf. Ved henvendelse til den norske

representant for disse instrumenter ble det gitt vurderinger om de

vesentligste svakheter ved utstyret brukt under norske forhold som kan

formuleres slik:

Ved lave temperaturer ser det ut til at belastningen på den

elektriske motor som driver punch kan "'.:>lifor stor. Dette med-

fører at sikring for motor kan ødelegges og at motor denned

stopper. Ved å sette inn sikring som tåler større belastning vil

motor kunne skades pi gruna av overbelastning.

Ved lave temperaturer kan det se ut tilt slitasje pa punche-

Dekanisme er strre enn 6nskelig.
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Denne type punchende vannstandsmålere er tatt i bruk i blant annet

Storbritania og Canada. Det punchete hullbånd er av et fysisk format

som gjør det mulig  &  lese båndet på de fleste standard hullbåndlesere

tilknyttet EDB-anlegg.

Vannstandsinformasjonen punches som et firesifret tall (uten fortegn)

som direkte angir vannstanden i forhold til et fastlagt nullpunkt. Vann-

stand kan gis i enhet cm eller mm. Etter det firesifrete tall punches et

spesielt tegn.

2.a.2

2.a.3

2.b

2. b. 1

Fischer & Porter punchende vannstandsmåler.

Disse punchende vannstandsmålere er prøvet av VH slik at konstruksjon

g virkem&te er kjent. Disse instrumenter er av am.erikans (USA) oppr•

rinnelse, men produseres også i Europa (Storbritania). Instrumentene

er benyttet over hele verden. Det hullbånd som punches har et spesielt

fysisk format som medfører at hullbåndet må behandles ved hjelp av en

spesiell konverteringsenhet for  &  overfre data til annet medium for

videre behandling. Vannstandsinformasjonen punches som en hullrad i

hullbåndet og er angitt som hdyde i forhold til et fastlagt nullpunkt.

"Sørum II punchende vannstandsmåler.

Dette instrument er konstruert i Norge og prototype er bygget. Hullbåndet

har et fysisk format som kan leses av standard hullbåndlesere tilknyttet

EDB-anlegg.

Vannstandsinformasjonen gis her p& den m&te at variasjonen i vannstand

i løpet av tidsintervallet fra forrige punching punches ut på hullbå:-idet.

Denne informasjon er kodet på en spesiell måte.

Magnetb&ndregistrerende vannstandsm&lere.

SlAPE

Det eksisterer en type n1agnetbtndskrivende vannstands1nctler. Denne er

utviklet ved SIAPE {Societa Industriale Automatism.a Prodotti lettronici)

i Italia i samarbeid med de m.eteorologiskc/hydrologiske jnstitusjoner

EDF i Frankrike og ENEL i ltalia. (Se Bilag 3). Det ha.r vaert mulig

f% en kopi av den tckniske brosjyre fra SIPE som kortfattet beskriver

konstruksjon og virkenate. Se Bilag 3. Prinsipielt sett vicker dette

system p% samme m&te sor 'Sums'' punchende vannstandsnaler, dvs.
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for faste tidsintervaller (5 min.) registreres den vannstandsvariasjon

som har forekommet i tidsintervallet.

Ifølge SIAPE's tekniske brosjyre skal magnetbåndutstyret kunne brukes i

temperaturomr&det -30° c - 460° C.

Data lagres på magnetbånd (kasett med endeløst bånd) på følgende måte:

Data skrives på to kanaler

På den ene kanal skrives informasjon om vannstandsvariasjon i

positiv retning (stigning), på den andre skrives informasjon om

variasjoner i negativ retning.

Informasjonen om vannstandsvariasjoner skrives på magnetbåndet

slik:

Når vannstandsmåler passerer faste målepunkter (med en konstant

avstand på I cm} sendes informasjon om setning for variasjonen til

en avkodningsenhet som dirigerer skriving av l bit p& den kanal som

skal benyttes for variasjon i den gitte retning.

Tidspuls er skrives for faste tidsintervaller (5 min.) ved at det

skrives l bit på begge kanaler.

Det skrevne magnetbånd kan ikke leses av standard leseutstyr for magnet-

band og det m& derfor behandles av spesiell konverteringsenhet f5r data

er tilgjengelig for videre behandling.

2.b.2

2.b.3

NEYRPIC

Den franske produsent av NEYRPIC limnigrafer har produsert en vann-

standsm&ler som spesielt tar sikte på tilknytning til SIAPE's magnet-

båndskriver. Se Bilag 2. 3.

PLUMATIC

I Norge er det utviklet en magnetb&nd registeringsenhet som er tatt i

bruk ved Meteorobgisk Institutt i forbindelse med registrering av mete-

orologiske data, spesielt registrering av nedbørmengder. Det opprinne-

lige utstyr ble utviklet ved Christian Michels ens Institut i Bergen av

cand. real Aanderaa. Den opprinnelige konstruksjon viste seg & ha en

rekke svakheter som vanskeliggjorde praktisk bruk. Ved Meteorologisk

Institutt har det p&gtt en kontinuerlig videreutvikling av dette registrer-

ingsutstyr, i den senere tid i samarbeid mad Kongsberg V&benfabrik, som

produserer utstyret for Meteorologisk Institutt. Det er i disse dager
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produsert en ny prototype for registreringsutstyret hvor alle forbedringer

er innarbeidet, spesielt er det nå tatt i bruk elektronisk tidsur.

2.b.3.1

2.b.3.2

Konstruksjon og virkemåte.

Beskrivelse av konstruksjon og virkemåte er gitt i Bilag 4.

Dette registreringsutstyr er konstruert med sikte p& & kunne registrere

et hendelsesforløp som har en slik karakter at det er tilstrekkelig for

beskrivelse av dette hendelsesforldp & f8 informasjon om at en spesiell

begivenhet skjer og samtidig få informasjon om tidspunktet for denne

begivenhet.

Registreringen av et slikt hendelsesforløp utføres på følgende m.åte:

Registreringen skjer på magnetbånd.

Den magnetb&ndtype som benyttes er vanlige magnetb&ndspoler for

stereo-båndopptakere.

Når registreringsutstyret er i drift spoles dette bånd frem. med

konstant hastighet.

Skrivemekanismen best&r av to skrivehoder som hver dekker halv-

parten av båndets bredde (registrering på to kanaler).

Den ene kanal benyttes til informasjon om at en spesiell begivenhet

skjer. Når dette inntreffer skrives et signal med fast frekvens og

lengde på båndet.

Den andre kanal benyttes til informasjon om tid ved at det for faste

tidsintervaller skrives et signal med fast lengde og frekvens.

Som det fremgår av den kortfattete beskrivelse av registreringsutstyrets

virkemåte, kan dette utstyr i den eksisterende form ikke benyttes til

registreringer av informasjoner om vannstandsforl6p på en slik måte at

den registrerte informasjon kan tilbakeføres til data. for den aktuelle

vannstandsforlp.

For registreringsutstyret skal kunne benyttes til registrering av vann-

standsinformasjoner m& det modifiseres. I forbindelse med praktisk

bruk av utstyret i felt kan spesielt nevnes at det i forbindelse med ned-

brm&linger kun har vært benyttet ved temperaturer over o° c.

Behandling av bånd med. registrerte info1asjoner

For & hente ut den informasjon som er registrert p& magnetb&nd er det

ved Meteorologisk Institutt konstruert en spesiell loser {bascrt p&
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TANDBERG stereo båndopptaker) som leser båndet og overfører data til

hullbånd. Det er også under utvikling en modifisert utgave av denne

båndenhet som skal kunne bnyttes for innlesning av data fra bånd direkte

til den nylig installerte NOR- computer. Dersom det skulle være aktuelt

& anvende et modifisert registreringssystem for registrering av hydro-

logiske data, må det også utvikles (eventuelt ved modifikasjon av det

eksisterende utstyr ved Meteorologisk Institutt) et utstyr for konvertering

av data fra bånd til annet medium, eller eventuelt for direkte innlesning

til CD 3200.

2.b. 3. 3 Prisoverslag

Registreringsenheten leveres i dag fra produsent (Kongsberg Våpen-

fabrik) til Meteorologisk Institutt for kr 8 000, - pr. stk. Den m&ler-

enhet som benyttes for nedb5rm&linger med omformerenhet som gir

signaler til registrerings enhet leveres for kr 3 000, - .

2.b.3.4 Vurdering - Anbefaling

Det registreringsutstyr som betegnes PLUMA TIC og som anvendes av

Meteorologisk Institutt i forbindclse med nedbrm&linger kan i den eksi-

sterende form ikke anvendes i forbindelse med registrering av hydrolog-

iske data av typen vannstandsdata.

De raodifikasjoner som eventuelt kan utføres for å gi et tilfredsstillende

utstyr for registrering av vannstandsinformasjoner m& utredes meget

omhyggelig b&de med hensyn til teknisk lsning og praktisk anvendbarhet

av det modifiserte utstyr.

En videreutvikling av dette norsklagde registreringsutstyr til & kunne

benyttes i forbindelse rn.ed registrering av vannstandsdata kan synes å

være en utfordring såvel.til norsk forskning som til norsk industri. Det

er imidlertid klart at kostnadene i forbindelse med utvikling av slikt

utstyr ikke vil bli betydelige, videre er det på det nåværende tidspunkt

ikke mulig  å  antyde produksjonsomkostningene for det eventuelt fem-

tidig utviklete utstyr.

Det rnå tas med i vurderingen at det pr. idag er utviklet utstyr: (SIA PE,

NEYRPIC) som ken benyttes for rcgistrering av vannstandsinform2sjoner

p& magnetbnd. P& guunlag av disse momente for vurdering tgr f6lg-

ende anbefalinger gis:
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Under forutsetning av at det ved VH, NVE ansees hensiktsmessig & inn-

føre magnetb&ndregistrerende vannstandsm&lere, kan en utvikling av

norsk utstyr være et alternativ son'1 ikke bør utelukkes. De krav som nå

stilles til et norskutviklet utstyr må utformes av VH og det bør derfor

fra VH tas kontakt med Kongsberg Våpenfabrik slik at problemstillingene

vedrørende et eventuelt utviklingsprosjekt kan utvides nærmere.

2.b.4 Andre alternativer til utvikling av magnetbåndregistrerende vannstands-

målere.

Under forarbeidet for denne rapport ble det foretatt henvendelse til en

rekke firmaer for & under søke de muligheter som kunne finnes for å

fremskaffe magnetbåndutstyr som kunne anvendes i forbindelse med regi-

strering av hydrologiske da.ta.

Fra firmaet Rødland & Rellsmo A/S ble det opplyst at dette firma hadde

utført en del arbeid med sikte på utvikling av et system for registrering

av m&ledata, spesielt vannstandsdata, på standardrnagnctbånclkassetter

(PHILIPS-type). I brev av 30. mai 1972 gis en oversikt over dette system

for registrering av data. Se Bilag 5. Det kan nevnes at det forberedende

arbeid er utført i samarbeid med firmaet Sigurd Baalsrud og med kjenn-

skap dette firma har til limnigrafer er <let grunn til å cJ..11ta at det arbeid

son her er utført kan ansees sorn seriøst. Det er opplyst at sannsynlig

stk. -pris for dette utstyr vil ligge på ca. kr 10 000,- .

Dette alternativ bdr underskes normere dersom det ved VH ansees

hensiktsmessig åta i bruk magnetbåndregistrerende vannst-in::lsæ&lere.

2.c Andre registreringsformer

Det er ikke uinteressant & ta hensyn til andre ·muligheter for registre1:-

ing av data. Spcsielt br det være av interesse & kunne konstatere at det

i lang tid har vert i bruk utstyr hvor data fra vannstandsm&linger blir

overf6rt fra m&lestedet til et sentralt mottakersted ved telekommunika.-

sjon.

Forst skal er nevnes telefonsvarende limnigrafer hvor det p& m&le-

stedet i tillegg til vanlig limnigraf er montert utstyr son er tilknyttet

vanlig telefonlinje og som kan aktiviseres ved normal telefonoppringing

og via telefonlinje gi informasjon om aktuell vannstand ved tidspunk for

oppringing. Utstyr av denne type er utviklet av Vattenfilstyrelsen i

Sverige og av NEYRPIC. Se ilag 6 og Bilag 2.2.
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Dernest kan nevnes at det fra SIAPE 1narkedsf¢res et utstyr som på

målestedet kan tilkoples en radiosender slik at signaler fra denne sender

kan registreres og aktivisere registreringsutstyr som kan skrive informa-

sjon om vannstand på egnet medium (magnetb&nd).

De muligheter som ligger i å overføre informasjon fra målested til et

registreringssted ved telekommunikasjon (telefon-radio) er meget

interessante fordi det må antas at slike systemer på enkelte vesentlige

punkter kan by på fordeler fremfor et utstyr på målestedet som både skal

måle og registrere (nedskrive) mc1.lt informasjon. Disse punkter er:

Enklere tekniske (spesielt mekanisk) instrumentering pl måle-

stedet.

Lavere effektforbruk på rn.ålei:,tedet spesielt på grunn av mindre

mengder mekanisk arbeid.

Muligheter for kontroll av måleutstyr uten inspeksjon på måle-

steder og denned reduserte driftsomkostninger.

Muligheter for & plassere registreringsutstyr (skriveutstyr) pli

steder hvor det er lettere tilgang på. større energin1cngder slik

at kravet til lavt effektforbruk og driftsikkerhet i et stort tempe-

raturomr&de reduseres.

B. Viderebehandling

Under dette avsnitt behandles kun viderebehandling av de typer hydro-

logiske data som er nevnt under dette punkt i statshydrolog Wingg_rds

notat av 8/2-1972.

B.3 Viderebehandling av limnigrafskjemaer

Som innledning til dette avsnitt kan det være interessant cl se på den

generelle pr0bJ.cn1stilling ved VI-I for viderebehandling av registreringer

av vannstandsinformasjoner, som er registret ved hjelp av eksisterede

(og fremtidige) registreringsetoder som beskrevet i avsnitt A.

Målsetningen for viderebehandling av registrerte vannstandsi:nforrr12-

sjoner vil variere, avhengig av form&let med det aktvelle arbaid som

registreringen av vannstandsinformasjoner  inngr.

For VH er rnålsetningen for viderebehandlingen av vannstandsinforrn.a-

sjoner at dene vidercbchandling skzl omfr:c dc :egistrerte data s?ik

at disse data ctter viderebehandlingen ing&r i et defiert syste for

arkivering av data, uavhengig av m&lemetode og regisircrinogsmetode.
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M&lsetningen for dette arkivsystem er at alle vannstandsinformasjoner

som er innsamlet ved VH skal kunne anvendes generelt for de behov det

norske samfunn har for planlegging og utnyttelse av landets vannressur-

ser. {Vannkraftproduksjon, vannforsyning, transport av avfall osv.).

Et EDB-opplegg for dette generelle arkivsystem for vannstandsdata er

utviklet ved VH og har vært i bruk i flere år. Videre er det utviklet

EDB-rutine for innføring av manuelt registrerte vannstandsdata til arkiv-

systemet.

Den EDB-rutine som er utviklet for manuelt registrerte vannstandsdata

er også benyttet for overføring av vannstandsinformasjoner registrert

ved hjelp av vanlig limnigraf til EDB-arkiv for vannstandsdata. Dette

arbeid er utført  på  den måte at inform.asjonen ira limnigrafskjeraene

er manuelt bearbeidet og overført til noterte data med samme redigering

og innhold som noterte data fra manuelle observasjoner. På denne måte

er de vesentlige mengder data innsamlet ved VH's vanlige limnigrafer

bearbeidet og overført til EDB--arkiv.

Ved VH har det i flere år vært arbeidet med utvikling av et mer automna·

tisert system for bearbeidelse av registreringer p& linnigrafskjenaer

for overi'¢ring av disse vannstandsinformasjoner til EDB--arkiv for vann-

standsdata. Hittil har det ikke lykkes & oppn& tilfreds stillende resultater.

Bakgrunnen for at det har vært arbeidet med utvikli.ng av et automat isert

syste1n for viderebehandling av informasjoner fra limnigrafskjemaer er

f5lgende:

En vesentlig mengde av de vannstandsregistreringer sorn innsamles

av VH idag er registrert ved vanlige limnigrafer, og antallet vanlige

limnigrafer vil Øke i tiden fremover desor ikke annet automatisk

registre ring sutstyr tas i bruk.

Vannstandsinformasjoner registrert p& limnigrafskjemacr er meget

detaljerte (sammenhengende/kontinuerlig kurve) og ved en automa-

tisert behandling kan dette utnyttes til gi mer nøyaktige data.

Manuell behandling som gir en høy grad ay nøyaktighet er tid-

krevende.

3.A. Manuell avlesning

N&r dot gjlder manucll avlcsning av limgrafvkjemaec kan det vere

aktuelt & tenle seg flere muligheter tor arbeidsmetodiik. Ved VH il
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det imidletid vere et naturlig krav at den metodikk som anvendes skal

gi som resultat en samlig data som med hensyn til innhold og redigering

tilsvarer de data somn er notert ved manuelle observasjoner.

Den enkleste fonn for manuell avlesning vil da være at limnigrafkurven

behandles slik at de data som er notert etter behandlingen er identisk

like de data som ville ha vært avlest ved manuelle observasjoner, dvs.

dersom limnigraf ikke var installert. Ved en slik behandling av limni-

grafskjemaer ville resultatet av behandlingen gi data som rent systema-

tisk ville være beheftet med de samme feil som data fra manuelle obser-

vasjoner.

På grunn av at vannstandsregistrering ved vanlig limnigraf gir et meget

nøyaktig bilde av vannstandsforløpet p& m&lestedet er det naturlig at det

for manuell avlesning av limnigrafskjemaer benyttes en metodikk som

gir 1ner nøyaktige resultater enn ved manuelle observasjoner.

Den metodikk som anvendes ved VH ved manuell avlesning av li1nnigraf-•

skjemaer utnytter til en viss grad den n6yaktighet som registrerings-

fonnen gir muligheter til. Det må ansees unødvendig å beskrive denne

arbeidsmetodikk, men det kan konkluderes med at de data son er inf6rt

i VH's DB-arkiv for vannstander ved hjelp av mnanuell avlesning av

lirnnigrafskjemaer er rner korrekte enn de data i arkivet som er et resul-

tat av bearbeidete manuelle observasjoner.

Når det tas hensyn til at en vesentlig større del av de data som VH's

vannstandsarkiv på EDB inneholder, er basert på manuelle observasjoner

og dermed er beheftet med strre feil enn data fra lirn.nigrafregistrer--

inger, må det trekkes den konklusjon at på det nåværende tidspunkt er

manuell avlesning av limnigrafskjemaer en tiJfrcdsstil!ende rnetode for

viderebehandling av data.fra limnigrafskjcmaer.

De forangående betraktninger er gjort ut fra den forutsetning at den

1netodikk for manuell avlesning av limnigrafskjemaer ikke om.fatter sl

kompliser mamuelt beregningsarbeid at det under behandlingen inf5res

feil i da ta på grunn av feilr egning.

3. n. Avlesning ved kurveleser

Som nevnt innledningsvis har dat ved VIH vrt arbeidet med utvikling av

en hensiktsmessig metode for en ner automaisert behandling av limni-

grafskjemaer. Det m& ansees utelukket at det kan vee nulig ? opp£
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noen form for automatisert behandling uten at det i den forbindelse tas i

bruk et utstyr som betegnes kurveleser. Med kurveleser menes her et

utstyr som virker slik at den informasjon som er gitt i form av en

skrevet kurve direkte eller indirekte overføres til et sett (todimensjonale)

koordinater som i et definert plant koordinatsystem beskriver den skrevne

kurve.

Da VH begynte  &  arbeide med utvikling av et auto1natisert systern for

viderebehandling av limnigrafskjemaer var det ingen kurveleser på

markedet som kunne benyttes til dette formål. Etter kontakt med SI

{Sentralinstitutt for Industriell forskning) ble det i årene som fulgte ved

SI utviklet en kurveleser spesielt med sikte på lesning av limnigraf-

skjemaer med punching av leste data på hullbånd. En prototype av denne

kurveleser ble anskaffet av VH og det ble utviklet arbeidsrutiner g EDB-

rutiner for viderebehandling av limnigrafskjemaer ved hjelp av denne

kurveleser. I praktisk bruk viste det seg at kurveleseren hadde en del

vesentlige svak.heter og dette prosjekt er skrinlagt. Når det på nytt er

tatt opp til vurdering om det skal settes igang nye fors5k p& & utvikle et

system for automatisert viderebehandling av limnigrafskjemaer m& dette

frst og fremst vurderes ut fra f6lgende problemstilling:

1. Gir metoden med manuell bearbeidelse av limnigrafskjemaer son

resultat vannstandsdata av tilstrekkelig god kvalitet og hva koster

denne form for behandling?

2. Vil et automatisert system by på fordeler fremfor den manuelle

bearbeidelse av limnigrafskjemaer, og vil kostnadene ved utvikling

og bruk av et slikt system være forsvarlige i forhold til det system

som brukes idag  ?

Som svar på spørsm.ål 1 kan det fastslåes at de vannstandsdata som er

utarbeidet ved hjelp av manuelle bearbeidelse av limnigrafskjemaer er

av tilstrekkelig god kvalitet for de former for utnyttelse av data som

forekommer idag, spesielt når det tas hensyn til at de manuelt innsam-

lete data utgjør en større del av den totale datamengde enn de data som

er basert p& limnigrafskjemaer. Kostnadene ved den manuelle bearbeid-

else cr ikke kjent men et fornuftig estimat vil kunne gjøres av VH.

Ang&ende sp6rsm&l 2 kan det antas at ethvert system for en mer auto-

matisert bearbeidelse av linnigrafskjemaer kan utvikles slik at de

resultater son1 oppnås rned behandlingen (dvs. de data som skal inngå i

VH's vannstandsarkiv) er mer n6yaktige en data fra manuell bearbeid-
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else. Kostnadene ved utvikling av et automatisert system for viderebe-

handling av limnigrafskjemaer kan estimeres ut fra de priser som m&

betales for det tekniske utstyr som eventuelt velges og estimater for

kostnader for utviklingsarbeid. Kostnadene ved bruk av et utviklet auto-

matisert utstyr kan også estimeres. En vurdering av disse kostnader

for alternative systemer er gitt i pkt. 3.B.4.

Ved utvikling av metoder for automatisert behandling av limnigraf-

skjemaer er det et generelt problem hvor løsningen er uavhengig av den

metode som velges. Dette spesielle problem er forårsaket av at den

skrevne kurve på et limnigrafskjema ikke inneholder alle de informa-

sjoner som er ndvendige for at det hendelsesforlp som kurven beskriver

skal kunne settes inn det mer on1fattende system av informasjoner son

VH's register for vannstandsdata omfatter.

De informasjoner, som i tillegg til de inforrnasjoner son1 kurven repre-

senterer, er nødvendige for & gi et sett data som kan bearbeides slik at

det inng&r i VH's arkiv for vannstandsdata er

Identifikasjon av målested (vannmerke)

Data for kurvens gyldighetsomr&de med hensyn til tid og aktuell

vannstand.

Disse informasjoner er notert på limnigrafskjemaet. På. et tidlig punkt

under en autornatisert behandling av et limnigrafskjema m& disse in-

formasjoner innføres og tilknyttes de data som representerer kurven p&

en slik måte at en automatisert beregningsruine har alle data som skal

benyttes tilgjengelig i en definert redigering og representasjon på et

definert registreringsmedium (inkluderer også lagring av informasjon i

en programmerbar 'computer''s hurtiglager).

Denne innføringen av tilieggsinformasjon  m&  ornfatte manuelt arbeid.

Dette manuelle arbeid ka.n utføres pel flere m&ter  f.  eks.

Data skrives på spesiell blankett i en kodeforn1 som gjør det rnuiig

&  lese disse data ved hjelp av kurveleser i tilknytning til lesningen

av ktn-ven på. d.et aktuelle limigrafskjema.

Data tastes inn ved hjelp av et tastatur pc1 en spesiell innlesings-

enhet tilknyttet same tekniske behandlingscnhet som kurveleser,

og hvor den innta st ete inforrn.asjon kan omfonnes og/ eller lagres

slik at den fr bchandlingsenheten c: ilkyttet de data som er be

handlet fra kurveleser.
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I VH's retningslinjer for bearbeidelsen av e1nnet "Avlesning ved kurve-

leser" er det satt opp tre underpunkter

- Kvartautomatisk avlesning

- Halvautomatisk avlesning

- Helautomatisk avlesning

De tre forskjellige hovedmetodikker i bruk av kurveleser bør defineres

før de bearbeides som spesielle underpunkter i rapporten.

Med kvartautomatisk avlesning av limnigrafskjemaer forst&s en metode

for etterbehandling hvor

1. De nødvendige informasjoner for etterbehandling av data fra

limnigrafskjemaer overføres/korn,erteres til et nytt lagrings-

medium som kan innleses direkte til en programmerbar

'computer''.

2. All bearbeidelse av data utføres på en EDB-installasjon som. pl

grunnlag av de konverterte data fullfører bearbeidelsen og over-

fører de bearbeidete data til vannstandsarkiv.

Med halvaut01natisk avlesning av limnigrafskje1naer forstås en metode

for etterbehandling hvor

(
2.

1. De ndvendige informasjoner for etterbehandling av data fra

limnigrafskjen!aer overføres direkte til en programmerbar

''computer'' hvor data gjennomg&r en viss grad av bearbeidelse.

De delvis bearbeidete data overføres til et lagrirgsmedium som

kan innleses direkte til en programmerbar 'computer''.

Fortsatt bearbeidelse av data utføres på EDB-installasjon som

fullører bearbeidelsen og overfører de bearbeidete data til vann-

standsarkiv.

NB. Denne EDB-installasjon kan være den samme som den sorn be-

nyttes i første fase av bearbeidelsen (TIM-SIA RING).

Med helautomatisk avl5sning av limnigrafskjemaer forst&es en metode

for etterbehandling hvor

1. De ndvendige informasjoner for etterbehandling av data fra

li1nnig:t.·afskjem.acr avleses automatisk cog overiøres til EDB-

anlegg son! di:rckte utfø::.--cr all bearbeidelse av data og overfører

bearbcidete data til arkiv.
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Det fremgår av disse definisjoner at en helautomatisk avlesning av lim-

nigrafskjemaer stiller et spesielt krav til det avlesningsutstyr som kan

benyttes. Dette krav er at avlesningsutstyret automatisk skal være i

stand til& lese såvel notert informasjon som informasjon gitt på kurve-

form.

Med hensyn til de metoder som er definert som kvartautomatiske og halv-

autornatiske stiller disse metoder de samme krav til det kurveleserutstyr

som kan benyttes, og et kurveleserutstyr som kan benyttes for en auto-

matisk behandling kan også benyttes ved disse to metoder. For den

videre bearbeidelse av dette emne er det nødvendig å se på den utvikling

av kurvelesere som har funnet sted de senere &r. Denne utvikling har

vært meget omfattende og det presenteres på markedet i dag en rekke

typer kurvelesere son1 må antas  å  være anvendelige for lesning av kurver

fra limnigrafskjemaer. Flertallet av de kurvelesere som finnes er

basert på en høy grad av manuelt arbeid idet disse forutsetter en manuell

føring av en eller annen forrn for avf6lingsutstyr til de punkter på kurven

hvorfra inforn1.asjon ønskes lest. Kurveleserutstyr som automatisk flger

og avleser en skrevet kurve er ikke utviklet til en slik grad av anvendbzn-·

het at det kan benyttes til lesning av linnigrafkurver. Under Bilag 8-11

firmes det informasjonsmateriale det har vært mulig  &  samle inn om kurve-

lesere. Som det fremgr av dette materiale er det meget stor variasjon i

kostruksjonen av de kurvelesere son1 rn.arkedsføre8 idag.

Problematikken omkring bearbeidelsen av data fra et limnigrafskjema er

den samme for alle tre metoder for anvendelse av kurveleser. De be-

regninger som skal utføres for  å  fre1nskaffc et sett av resultater son skal

inngå. i et på forhånd definert arkivsystem er avhengig av

Presisjon i avlesning av kurver

Representasjon av de avleste data

Krav til nyaktighet i behandling

Den administrasjon av data son-i er nødvendig for at resultatene fra be••

arbeidelsen skal kunne innf5res i et fastlagt arkivsystem er avhengig av

den definerte oppbygning av arkivsystemei.

Forskjellige metoder for etterbchandling av limnigrafskjemae basert p$

forskjellige typer teknisk utstyr er i bruk ved hydrologiske institusjoner

over hele verden. Av det materiale somn er innsarlet av VJ fremg de!

at de fleste institusjoner anser sine systerner sorn tilfredsstillende.
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I Norge skal det i løpet av kort tid, ved det interkommunale Sentral-

renseanlegg  2  på Kjeller tas i bruk et system for automatisert etterbe-

handling av limnigrafskjemaer basert på utstyr fra Hewlett-Packard.

3. b. 1

3. b. 2

Kvartautomatisert avlesning av kurve

En slik metode krever et (maksinelt) utstyr som kan overføre de infor-

masjoner som finnes på et limnigrafskjema til definert redigering og

representasjon på et nytt lagringsmedium som kan anvendes av standard

leseenheter (input-enheter) på et EDB-anlegg, (hullbånd, hullkort eller

magnetbånd). Det forsøk som er gjort ved VH p& & benytte kurveleser

er basert p% denne metode. Grunnen til at dette forsk m& ansees som

mislykket kan hovedsakelig tilbakeføres til visse spesielle svakheter ved

den kurveleser som ble benyttet. Av det kurveleserutstyr som finnes på

markedet idag vil en eller flere produsenter kunne levere kurvelesere

som såvel med hensyn til operasjonsmåte som teknisk kvalitet vil være

hensiktsmessig for form&let.

Med hens yn til outputmedium fra kurveleser kan dette velges relativt

fritt (hullbånd, hullkort, magnetb&nd).

Fordelen ved en etterbehandlingsrutine basert på kvart.automatisk av-

lesning av limnigrafskjena:

Laveste kostnader til anskaffelse av teknisk utstyr.

Alle EDB-programmer kan utvikles for et større EDB-anlegg,

spesielt kan sa1n1ne prognoseringssprflk benyttes for alle deler av

etterbehandling av data.

Ulemper ved kvartautomatisk avlesning:

Ingen spesielle ulemper forutsatt at kurveles er og outputenhet

tilknytet kurveleser fungerer teknick tilfredsstillende.

Halvautomatisk avlesning av limnigrafskjema

Ved denne metode for etterbehandling forutsettes det at en del av etter-

bearbeidelsen ut.føres samtidig med og/ eller umiddelbart etter at

lesningen av limnigrafskjema ved kurveleser.

Hvor stor del av etterbearbeidelsen senn legges til denne fase av etter-

bchandlingen kan velges fritt dersom: det ikle tas lansyn ti! kstnader

ved maskinelt utstyr. Den erkleste form for at halvautomatisert system

vil vaere et system hvor den etrerbearleidelse om utf5res kn tar silte
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på å fremskaffe kontrollinformasjon som kan benyttes i forbindelse for

vurdering av hvorvidt data fra et limnigrafskjem.a er tilfredsstillende

avlest eller ikke, og hvor data fra et limnigrafskjema overføres til nytt

medium for videre bearbeidelse på tilsvarende måte som ved kvartauto-

matisk avlesning av kurve.

Det mest avanserte halvautomatiserte system vil være et system hvor

alle beregningsarbeider utføres slik at data fra limnigrafskjemaer til-

rettelegges direkte for innføring i standardarkiv for vannstandsdata.

Også med et slikt system må data for overføring til standardarkiv repre-

senteres på et nytt medium. Fordeler ved halvautomatisert system:

Gir bedre muligheter for kontroll av kurveleserens tekniske funk-

sjon og operatørens nøyaktighet i behandling av kurveleser.

Ulemper ved et halvautomatisert system.

Ingen spesielle ulemper forutsatt at det tekniske utstyr fungerer

tilfredsstillende.

3. b. 3

3.b.4

Helautomatisk avlesning av limnigrafskjema

Et slikt system er det idag ikke mulig &  ta i bruk fordi det ikke er utviklet

helautornatisert leseutstyr som i praksis kan benyttes for et slikt system.

Kostnader

Den oversikt over kostnader som gis her er basert på priser gitt for

teknisk utstyr som forhandles i Norge.

1. Kvartautomatisk avlesning

a Teknisk utstyr

- Kurveleser med konverteringsenhet

- Outputenhet

Alternativ 1:

D-mac (Se Bilag 8)
Kurveleser lB m/hullbånd ca. 140 000,- eks. moms

m/magnetb&nd ca. 220 000,- eks. moms

Dette utstyr finnes i bruk i Norge og er av teknisi meget god kvalitet.
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på å fremskaffe kontrollinformasjon som kan benyttes i forbindelse for

vurdering av hvorvidt data fra et limnigrafskjem.a er tilfredsstillende

avlest eller ikke, og hvor data fra et limnigrafskjema overføres til nytt

medium for videre bearbeidelse på tilsvarende måte som ved kvartauto-

matisk avlesning av kurve.

Det mest avanserte halvautomatiserte system vil være et system hvor

alle beregningsarbeider utføres slik at data fra limnigrafskjemaer til-

rettelegges direkte for innføring i standardarkiv for vannstandsdata.

Også med et slikt system må data for overføring til standardarkiv repre-

senteres på et nytt medium. Fordeler ved halvautomatisert system:

Gir bedre muligheter for kontroll av kurveleserens tekniske funk-

sjon og operatørens nøyaktighet i behandling av kurveleser.

Ulemper ved et halvautomatisert system.

Ingen spesielle ulemper forutsatt at det tekniske utstyr fungerer

tilfredsstillende.

3. b. 3

3.b.4

Helautomatisk avlesning av limnigrafskjema

Et slikt system er det idag ikke mulig &  ta i bruk fordi det ikke er utviklet

helautornatisert leseutstyr som i praksis kan benyttes for et slikt system.

Kostnader

Den oversikt over kostnader som gis her er basert på priser gitt for

teknisk utstyr som forhandles i Norge.

1. Kvartautomatisk avlesning

a Teknisk utstyr

- Kurveleser med konverteringsenhet

- Outputenhet

Alternativ 1:

D-mac (Se Bilag 8)
Kurveleser lB m/hullbånd ca. 140 000,- eks. moms

m/magnetb&nd ca. 220 000,- eks. moms

Dette utstyr finnes i bruk i Norge og er av teknisi meget god kvalitet.
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Alternativ 2

Hewlett:•- Packard (se Bilag 11)

Kurveleser {cligitizer)

+ interface

981 OA Kalk ula.tor

Hullbåndpunch

+ interface {hullbånd)

Tils am.men ca.

kr 51 400,-

ti 4 230,-

II 25 905, --

Ii 21 491,-
II 5 900, -

kr 110 000 >  - eks. 1;oms

For andre fabrikanter er ikke priser undersøkt. Dette skyldes at disse

fabrikanter ikke har representanter i Norge.

b. Utvikling av EDB-rutiner

For kvartautornz..tiskc system er m@ alle EDB- rutiner legges til NVE's

sertale DB-anlegg. Arbeid med utvikling av DB-opp}egg (systerut-

vikling, programmering inkl. progr<-u-ntesting og dokurncntasjon) ans]}::.

tilca. 1 &r arbcidstid for efarent D·personale. Programmeriu; an-

dås til ca. 6 mnd. arbeid.

2. Halvaxtomatisl avlesning

a. Teknisk ut Styl'

-· kurvc=d,<:rcr

- prograrnrnbar II co1.nputer 11

- outputcnhet for kontrollinfor1asjon

- outputen.het for data (for O\rer£5:ring til sentralt EDB-anJegg)

Alternativ l

Hewlett-Pack rd (se Bilag 11)

Kurveles er (986·1A)

+ interface (11264A)

Copter 9810A

Utvidct hukonelse

Skriver1a skin

IIullLEtndpun cl1

+ ini.crf2.c-e

kr 51 ·100, -
II 4 23_0, -·
II ZS 905, -
I! l 0 940. ..

II 20 895, --
11 21 4Sl -

'
Ii 5 900, ..

J: 14 l co, .. els. i5325».
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Dette system vil gi en relativ liten grad av etterbearbeidelse under inn-

lesningsfasen. Det vil imidlertid være mulig  å  utføre såvidt omfattende

beregninger at tilfredsstillende beregnet kontrollinformasjon kan tilrette-

legges for output.

Den "computer" som her er nevnt er en avansert "bord-computer".

Leverandøren har også en mer avansert ''bord-con1.puter 11 med større

lagringskapasitet for 11program 11 og data (9820A) som i største versjon

koster kr 60 200, - eks. moms. Videre kan det leveres en plotter

(9862A) til en pris av kr 24 000, - . Det vil derfor også være mulig &

sette saminen et teknisk utstyr hvor kontrollinformasjon skrives/tegnes

ut ved hjelp av plottere slik at denne enhet erstatter kontrollskrivemaskin.

Totalt vil kostnadene til teknisk utstyr ligge på ca. 175 000, - kr.

Disse ''bord-computere'' er programmerbare men med en spesiell pro-

gramm.eringsteknikk. Generelle programmeringsspr&k kan ikke benyttes .

Alternativ 2

Scanips. (Se Bilag 13)

Fra dette firma kan leveres det nødvendige tekniske utstyr untatt kurve-

leser. Det vil vere mulig & tilknytte de fleste typer kurvelesere på

markedet. En minimums configurasjon best&ende av

RC 7005 16K (kr 98 300,-)

Teletype+ interface (kr 1 7 000, - )

Magnetbåndkontroller (kr 4 7 500, - )

1 magnetbåndstasjon (kr 47 000,-)

vil  få  en kostnad på ca. kr 191 000, -

Interface til kurveleser vil koste kr 15-25 000, - . Kurveleser (f. eks.

tilsv. Alternativ 1) kan tilknyttes.

Totale ornkostninger for et system bas ert på disse nevnte maskinenheter

vil ligge i prisomy&det 230-270 000,- kr.

Den aktuelle datamaskir har en FORTRAN IV-compiler.

Derso1n 1nagnetbfind erstattes med hurtig hullbåndpunch vil prisene kunne

reduseres med ca. 60 000, - kr.
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Andre alternativer

De to oppsatte alternativer representerer to typer "computere" som er

aktuelle for et halvautomatisk system for bearbeidelse av limnigraf-

skjemaer. Den første type 11computer 11 er en såkalt 11desk-computer",

den andre type en s&kalt 'mini-computer' spesielt konstruert for bruk

i forbindelse med prosesskontroll. Av den f&rste type markedsføres og-

så WANG computere i Norge. Disse ligger i samme prisklasse som

Hewlett-Packard, {se Bilag 15). Av den andre type ''computere' kan

flere leverandører levere utstyr

Digital Equipment kan levere alt nødvendig utstyr også kurve-

lesere (se Bilag 17)

Norsk DataP.lektronikk kan fremskaffe og sette sammen nødvendige

perifere enheter rundt en NOR-computer (Bilag 14)

Kongsberg V&penfabrik kan også bygge ut enheter rundt

S YST EM300 og 400 (Bilag 18)

Alternativ 2 representerer prisnivået for en 1¢sning basert på

''niinicomputere'.

b. Utvikling av EDB-rutiner

Utgiftene i forbindelse med utvikling av EDB-rutiner vil ikke avvike

vesentlig fra utgiftene for Kvartautomatisk system. Ved et eventuelt

halvautomatisk system m& en del av programmeringsarbeidet utf6res

for den aktuelle ''desk'' eller ''mini-computer'.

3. d. Avsluttende vurderinger for halvautomatisk behandling av limnigraf-

skjema.

Det er her vurdert de punkter som er angitt for dette emne i Vedlegg 1

til notat av statshydrolog Wingård av 8/2-1972.

1. Orn kurveleser og lesehode

Ved valg av kurveleser bir flgende momenter tillegges avgjrende vekt:

- Driftsikkerhet

- Operasjonsm&te

Driftsikkerhet (teknisk kvalitet) kan vurderes ut fra. den erfaring andre

brukere av instrumentet matte ha. Videre har gode servicemulighete

stor betydning. Av de kurvelesere som markedsf5res gjenno norske
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representanter er to typer hittil solgt i Norge. Det er D-mac og

Hewlett-Packard kurveleser (se Bilag 8 og 9). D-mac kurveleser er

levert i et relativt stort antall (ca. 10) og erfaringene ved bruk er gode.

Hewlett-Packard har hittil levert 2 enheter. Disse er hittil lite brukt,

men det har ikke forekommet tekniske feil. Kurveleseren er hittil pro-

dusert i et relativt stort antall.

Operasjonsmåten er avhengig av kurveleserens konstruksjon. Det bør

legges avgjørende vekt på at det lesehode som skal føres langs kurvene

er lett å føre for operatør. De kurvelesere som er konstruert med en

mekanisk overføring av lesehodets bevegelser til avkodingssystem vil

være "tyngre" å operere enn kurvelesere med andre konstruksjoner.

(Ref. tidligere erfaringer ved VH). De to typer kurvelesere som er nevnt

er begge konstruert slik at det ikke er mekanisk overfring fra lesehode

til kurveleserens avkodingssystem.

Oppls5sningscvne og nf5yaktighet er tilfredsstillende for behandling av

limnigrafskjemaer. Ved et valg av kurveleser bdr en av disse to nevnte

typer velges.

2. Regnemaskin

Ved en halvautomatisk behandling av limnigrafskjemaer 1& det benyttes

en regncnaskin som

kan tilknyttes de perifere enheter som kreves

har lagringskapasitet for den datamengde og de programmer som

kreves

Det finnes en rekke regnemaskiner som tilfreds stiller disse krav, såvel

blant avanserte bord-regnemaskiner som blant prosesskontrollmaskiner.

Det som m& tillegges vesentlig vekt ved vurdering av regnemaskin er

driftsikkerhet og service-muligheter.

De regnemaskiner som bdr vurderes er

Hewlett-Packard, 8910A og 8920A (Bilag 11)

(Avanserte programmerbare bordregnemaskiner)

RC 7005 og 7006 (ilag 13}

PDP-8 (Bilag 17)

NOR 20 (ilag 14)

KONG3BERG SYSTEM 300 og SYSTEM 400 (ilag 18)
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Et moment av betydning for valg av regnemaskin er hvorvidt det finnes

utviklet "interface" til de perifere enheter som ønskes tilknyttet

maskinen.

Av de nevnte alternativer er det for Hewlett-Packards bordmaskiner

utviklet "interface" til de typer enheter som er aktuelle, på den annen

side har disse regnemaskiner en relativt liten lagringskapasitet for data

og program.

Digital Equipment (PDP-8) har utviklet "interface" til alle typer enheter.

Scanips har utviklet "interface" til alle aktuelle typer perifere enheter

untatt kurveleser. For de norskbygde regnemaskiner fra Norsk Data-

elektronikk og Kongsberg våpenfabrikk er sHuasjonen den samme som for

Scanips.

En alternativ løsning med tilknytning til TIME-SHARING-regnemaskin er

ikke aktuell fordi de TIME-SHARING- systemer som er tilgjengelig idag

er basert på enklere anvendelser.

Med hensyn til fremtidig ny EDB-maskin i NVE er det umulig idag å.

kunne vurdere hvordan denne maskin kan benyttes i forbindelse r.ned et

halvautomatisk system for behandling av limnigrafskjemaer, fordi dette

vil avhenge av de muligheter den eventuelt. nye EDB-maskin vil ha for  å

kunne benyttes som TIME-SHARING maskin  p&  samme tid som den skal

dekke NVEs vrige databehandlingsbehov.

3. Kommunisering mellom operatr og regnemaskin

Operatøren har behov for følgende former for kommunikasjon med

regnema-skin:

Styring av maskinen (Informasjoner til og meldinger fra maskin-

ens operatrsystem).

Innlesning av programmer

Innføring av noterte data og kontrollinformasjon til programme:..·.

Utskrift av progranmert kontrollinformasjon.

Alle maskiner må for & kunne fungere, ha enheter som gjør disse form-

er for kommunikasjon mulig, og nødvendige perifere enheter vil derfor

alltid være innbefattet i maskinens basis-konfigurasjon. For Hewlett-

Packard bordregnenaskin er dette lst slk:

Styring av maskin utfres ved hjelp av maskinens tastatur og
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en spesiell innebygget skriveenhet mottar kontrollinformasjon fra

maskinen.

Ferdige programmer kan overføres til spesielle 111nagnetkort 11

som kan innleses ved hjelp av spesiell leseenhet for disse kort.

Innføring av noterte data og kontrollinformasjon til programmer

skjer ved hjelp av maskinens tastatur.

Utskrift av programmert kontrollinformasjon på spesiell inne-

bygget skriveenhet.

For andre aktuelle regne1naskiner er kom1nunikasjonsproble1net løst ved

at det til den sentrale regnemaskinenhet er tilknyttet en enhet som kan

benyttes for alle de nevnte form&l. Denne enhet består av skrivemaskin,

hullbåndleser og hullbåndpunch og er for alle maskiner av type TELE-

TYPE. Denne enhet inngår i praksis i maskinens basiskonfigurasjon.

Dersom regnemaskinen kun skal fylle en bestemt funksjon slik at den all-

tid skal arbeide p& et bestemt program kan enkeite maskiner utstyres

med s&kalt "read-only'-lager for den del av maskinens hurtiglager son

skal lagre det faste program. Ved en slik l6sning faller operatrens be-

hov for innlesning av program bort.

Dersorr1 regnernaskinen skal benyttes for flere forn1ål slik at det ofte er

behov for innlesning av nytt program til maskinen kan det være aktuelt &

tilknytte perifere enheter spesielt for hurtig innlesning av prograrmer.

Slike enheter kan være hurtig hullbåndles er, hurtig hullkortleser, enhet

for magnetbåndkass etter eller vanlige magnetbåndenheter. En slik enhet

kan også brukes for innlesning av data fra det aktuelle medium.

En halvautomatisk etterbehandling utført etter de retningslinjer som er,

beskrevet i Vedlegg 1 til Wing&rds notat av 7/2-72 vil medføre behov for

innlesning av data for vannføringskurver. For gjennomføring av et

praktisk sy stern for etterbehandling må n1agnetb8.ndkas setter antas  & gi

en hensiktsmessig løsning.

4. Lagring av godkjente data  p&  magnetb&nd.

Godkjente data fra en halvautomatisk behandling av limnigrafskjemaer

må lagres pli et 1nediun1 son1 gir en hensiktsm.essig viderebehandling pa
NVE's sentrale DB-anlegg, og b&r derfor lagres p& et standard output-

medium.

Bruk av standard magnetbånd vil uten tvil vere mest hensiktsmessig

spesielt med hensyn til sikkerhet i forbindelse med overf6rigen av data.
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Når det bare tas hensyn til overføring av godkjente data til sentralt

vannstandsarkiv vil det heller ikke by på vesentlige problemer  &  bruke

andre media, f.eks. hullbånd. Dersom det innføres den form for be-

handling som er skissert i Vedlegg 1 tilnotat av 7/2-1972 er detogså

behov for overføring av data for vannføringskurver fra sentral EDB-

installasjon, og foreløpig {for CD 3200) vil magnetbånd være det eneste

medium som kan benyttes.

5. Programmering av systemet

Total arbeidsmengde for utvikling av et opplegg for halvautomatisk be-

handling av limnigrafskjemaer er anslått til ca. 1 år hvorav program.-

meringsarbeid ca. 6 mnd. {Se pkt. 3.b. 2.b). Dette inkluderer også

programmer for sentralt EDB-anlegg.

Bordregnemaskiner m& programmeres på spesiell måte. Andre regne-

naskiner programmeres i FORTRAN.

6. Systemets hurtighet sammenliknet med rn.anuell uttakning av data.

Ved en manuell behandling av limnigrafskjemaer varierer den tid som

kreves for behandlingen av et skjema sterkt.

Det gjennomsnittlige tidsforbruk pr. skjema ved avlesningen antas å

vaere ca. 10 min. inbefattet den tid som medg&r for tilrettelegging av de

avleste data for punching og puching av data.

Ved bruk av en hensiktsmessig kurveleser og med muligheter for en

hurtig innføring av noterte data ved hjelp av et tastatur vil behandlings-

tiden for uttak av data for et limnigrafskjema bli betraktelig redusert.

Det må antas at en øvet operatør kan komme ned i et tidsforbruk i

området på 3-5 min.

Av de muligheter som finnes for sammensetning av maskinutsty for et

halvautomatisert systen.1. for behandling av limnigrafskjemaer er det tre

alternativer som er spesielt interessante.

Disse er:

1. Maskinutstyr levert fra. Scanips komplettert med kurveleser av

type D-mac eller Hewlett-Packard. Pris for dette maskinutstyr

vil avhenge av den eventuelt valgte konfigurasjon, men en brukbar

konfigurasjon kan oppn&s i prisomr&det 230-2 70 000,- .
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2. Maskinutstyr levert fra Digital Equipment komplettert med

kurveleser som for alternativ 1. (Den kurveles er som dette

firma har benyttet ved tidligere installasjoner er basert på 1ne-

kanisk overføring fra lesehode til a vkodingsenheter). Prisniv&

for denne leverandør som for alternativ 1.

3. Maskinutstyr levert fra Hewlett-Packard. Dette utstyr kan ikke

anvendes ved en høy grad av bearbeidelse i innlesningsfasen, men

kan hensiktsmessig anvendes ved en enklere fonn for bearbeid-

else. Dette kan gi muligheter for en rimeligere teknisk løsning

som alternativ 1 og 2. (kr 140-170 000, -).

4. VIDER EB EHANDLING AV PUNCHENDE TYPER

Den generelle problemstilling i forbindelse med behandling av data fra

punchende vannstandsmålere er i hovedtrekkene den samn1.e som. ved en

automatisert behandling av li1nnigrafskjcmaer. Registreringsutstyret

puncher systernatisk inforn1asjcn om vannstandsforløp sorn fun.ksjo:n av

tid. De nødvendige tilleggsopplysninger for

Identifikasjon av målested

Angivelse av aktuell periode for registrer ingen

Referanse til aktuelle vannstander ved :i:-egistreringsperiodens

begynnelse og/eller slutt er ikke gitt på samme registrerings-

medium. Disse tilleggsopplysninger m% innf6res i forbindelse

med behandlingen av data  på  EDB. Dette rr1edf¢rer at punchet<:>

data må gjenn01ngå en m.anuell arbeidsprosess eventuelt 1ned kor;-

ventering til nytt lagringsmedium £9-Srbehandling i praksis kan ut-

fores p& et st»rre EDB-anlegg. Dette kan ha en viss interesse i

forbindelse med vurdering av maskinelt utstyr for behandling av

limnigrafskjemaer, fordi dette utstyr (helt eller delvis) kan ha

interesse selv om VH innfrer punchende vannstandsm&lere. Ogs@

for magnetb&ndregistrerende vannstandsm&lere vil problemstilling-

en ved etterbehandlingen -være den samn1.e.

5. ISREDUKSJON VED HJELP .A.V DATASKJERM

1. Gjennomf5ring av skissert system.

Det skisscrte system kan gjennonfres. Punkt A i behandlingen kan

gjennomføres med det EDB-utstyr som VI-I disponerer j_dag (C:C 3200
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med plotter). Den manuelle bearbeidelse kan utføres ved VH ved  &  be-

nytte etablerte metoder for dette arbeid.

Punkt Bi behandlingen krever et EDB-anlegg som er tilknyttet en

interaktiv grafisk dataskjerm. (Teknisk beskrivelse av slik dataskjerm

finnes i underbilag til Bilag 13). Bruk av interaktiv da.ta skjerm som.

input-enhet stiller visse krav til det EDB-anlegg den er tilknyttet. Inter-

aktive dataskjenner kan i praksis bare være tilknyttet

- Sm& regnemaskiner som eks ekuerer et program om gangen

Tilknytning til TIMESHARING-installasjoner.

Grunnen til dette er at bruk av dataskjerm som input-enhet medfører

tidkrevende manuelle operasjoner ved overføring av data til dataskjerm

og dette krever igjen at det aktuelle program som kontrollerer bruken

av dataskjermen er tilgjengelig for brukeren i relativt lange perioder.

Punkt C i behandlingen krever at de data som leses inn fra dataskjermen

overfres til VH's vannstandsarkiv. Dette medf6rer igjen at den siste

fase av behandlingen må gjennomføres på NVE's sentrale EDB-anlegg.

Fra et data.behandlingssynspunkt vil det skisserte system ikke yære spesi-

elt komplisert  å  gjennomføre, forutsatt at det eksisterer tekniske instal-

lasjoner som gjør dette praktisk mulig.

Disse tekniske installasjoner med unntak av interaktiv dataskjenn finnes

idag, men dct m& ansees som meget upraktisk & benytte det eksisteende

EDB-anlegg for punkt Bi behandlingen.

Et interessant aspekt ved en eventuell anskaffelse av teknisk utstyr for

en automatisert behandling av limnigrafskjemaer er at dersom dette ut-

styr omfattet en regnemaskin med gode kommunikasjonsmuligheter

(magnetb&nd) til det sentrale DB-anlegg vil dette utstyr kunne benyttes

for punkt B i den skisserte behandling.

2. Prisoverslag> till,oblingsmuligheter til CD 3200. Det pristilbud sorn

foreligger fra Scanips for Tektronic interaktive grafiske terminaler gir

prisene for det rirneligste utstyr som finnes på 1narkedet idag.

Ang. tilkoblingsmuligheter til CD 3200 så kan, som nevnt i forangående

pkt. l, interaktive dataskjermer tilkobles. Denne løsning m& imidlertid
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ansees son urealistisk fordi CD 3200 Jun kj6rer et program (foreground)

om. gangen slik at i den tid et prograrn son"1. benytter da.taskjerrn.er son-i

input er i bruk kan ikke andre brukere ben-ytte maskinen.
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BILAGSO VERSIKT

Bilag 1 - Bilag 7: Registreringsutstyr

Bilag 1.

Bilag 1.  1

Bilag 1.2

Bilag 1. 3

Bilag 1. 4 -

Bilag 2.

Bilag 2. 1

Bilag 2. 2

Bilag 2. 3

Bilag 3.

Bi1ag 4.

B5lag 5.

Bilag 6.

Bilag 7.

Produsent A. OTT

Teknisk beskrivelse limnigraf type X og X/43

Teknisk beskrivelse hullbånd punchende vannstandsmåler

Katalog for hydrologiske instrumenter

1. 13 Diverse brosjyrematerialer fra A. OTT

Produsent NEYRPIC

Teknisk beskrivelse limnigraf type M3226a

Teknisk beskrivelse telefonsvarer SAREG IPD5

Teknisk beskrivelse limnigraf H2

Produsent SIA  PE

Registrer ing for magnetb&ndkassetter

Teknisk beskrivelse PLUMA TIC (Kongsberg V&penfabrik)

Brev fra firmaet Rødland & Rellsmo A/S

Brev fra Arendals Vassdrags DBrukseierforening

Technical Bulletin no. 54 "Low· Temperature Test'', for

Leupold & Stevens lhnnigraf fra Inland Waters Branch,

Department on the Environment, Ottawa, Canada

Bilag6. - Bilag 10 Kurveleser

ilag 8.

Bilag 9.

Bilag 10.

Bilag 11  -

Bilag 11.

Bilag 12.

Bilag 13.

Bilag 14.

Bilag 15.

Bilag 16.

Bilag 17.

Bilag 18.

Produsent D-mac. Div. brosjyremateriale m/prise.

Se også underbilag4 til Tillegg 2

Hewlett-Packard kurveles er, teknisk brosjy1 e

Oversikt over andre kurvelesee, en del brosjyrcrnateria.le

Bilag l6 Computersystemer

Hewlett-Packard

Diverse brosjyremateriale og prisliste

11Xi 11 Informc;tion Processing Systems LTD, GRAPHODIC-

system

Scanips. Diverse brosjyremateriale og prisliste

A/S Norsk DatacJ.cktronikk. Beskrivelse av NOR 20

Gallus-Plesner. Diverse brosjyremateriale fra WANG

bord-computere.

Control Data. Brosjyer f01 iteraktive grafisise terminaler.

Digital Equipment. Produktkatalog.

Kongsb»erg Vapenfabrik. Brojye for system 300 0g 400

+ ilacene er akivert ved VHD
>



Bilag l 0

Oversikt over andre kurvelesere.

1. Tore Seem. kurveleser (den samine type som tidligere anskaffot av VH)

Produsent:

Tore Seem

Elektronisk verksted

Kirkeveicn 71, Haslum, Norge (Bilag 10. 1.)

2. Hanopen

Produsent

Hagen Systems

Rotterdam - 3001

Nederland

Teknisk brosjyre, og annet brosjyremateriale (Bilag 10.2)

3. Digi-trace

Produsent

N onnala.is-Ga s sett li1nited,

Industrial Eaectronics Division,

Y crvil, Somerset,

England

Tekniske brosjyrer, (Bilag 10. 3)

4. Graf/pen

Produsent

Science Accessories Corporation,

6 5 Station Street,

Southport, Conn 06490

USA

Div. brosjyremateriale og andre opplysninger (Bilag 10.4)

5. Andre· produsenter

-Haag-Sreit AG, Tysklan1d. Se underbilag4 ti1 Tillcgg 2.

-Nestler, Tyskland

Se underbilag  4.  til Tillegg 2

- Coradi. Se derbilag4 til Tillegg 2

-''Xi'' In/oration» Processing Syst ems Ltd, Israel

Kurveleser il GRAPHODIC system for halvautomais behandling av

linmigraL.,kj erna er.

Se BLlag 1l og underbilv.g Bh til Til1csi 2.
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Rapport fra E. Berntsen, VHD om et besøk fra SMHI
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1. 3 Puncherutinen

Et limnigram blir plassert og festet på "leser 11-bordet og alle ID-data så

som stasjonsnr., tid og vst. ved start og slutt blir punchet på det digitale tasta-

turet, og umiddelbart skrevet ut på skrivemaskinen for visuell kontroll av at disse

data er kommet riktig inn på tapen. Deretter blir limnigrammets aks er "lest"

og så til slutt blir selve variasjonskurven "lestn, samtidig med at disse data over-

føres til hullbånd.

2. Systemrutinen på datamaskinen

Dataene som er registrert på hullbånd blir så '!_1lest 11 inn i datamaskinen og

kontrollert på forskjellig vis før de blir justert og lagt opp på magnetbånd som

''d&6gn-records''.

Den kanskje viktigste delen av kontrollen er at det forlanges at limnigram1nets

tid ilke avviker fra sann tid med mer enn 20 min/dgn og at limnigrammets

sluttvst.. ikke avviker mer enn 2 cm fra observatørenes "sanne" vannstand.

Disse kontrollene, i tillegg til noen andremedfrer at ca. 1/3 av alle limni-

gram blir forkastet ved første gangs behandling. Disse skjema m& da til ny

kontroll og ny punching. På denne måten kan limnigrammene bli behandlet opp

til 4-5 ganger. Det er i denne forbindelse interessant  &  registrere at forkastel-

s es- pros enten er omtrent den samme som vi hadde for v&rt system da vi brukte

''Ruge1askinen''.

I v&rt tilfelle skyltes en hel del feil tekniske vansker med 'kurveleseren'.

Derfor er det nok riktig som SMHI tror, nemlig at de skal bringe forkastelses-

pros enten vesentlig ned ved første gangs behr"-1.ndling (til ca. 10 % ) ved  &  forbedre

det maskinelle behandlingssystemet.

3. Dataarkiver

SMHI's data-arkiver for. vst. -vf. data skiller seg en del fra våre, uten at

det i denne forbindelse er noen grunn til  cl gå n.;;.-crmere inn på dette.

4. Diskusjoner

Vi diskuterte etter presentasjoner et par saker, hvorav den ene er meget

interessant. Den første var et nummer-identifikasjonssystem for observasjons-

stedet basert på en geografisk inndeling.

Den andre, og viktige saken, var s& diskusjon ommulighetene for en rbeils-

deling mellom VH og HB, SMHI på datbehandHngsscktoren. Det utkrystalliserte
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seg en enighet om at det var lite nskelig at vi, hver p& var kant, ska! utvikle

og vedlikeholde identiske datcl,behandlinzssystcmer. Og nå n&r SMHI er så godt

igang n-ied å utvikle et system for behandling av linnigrammer kunne det være

naturlig at VH henger seg p& dette syten:ct og får gjort primerbehandlingen ved

SMHI s& ]aDgt elet er hensiktsrncssig for oss. TH gjengjeld kunne vi f.eks.

hjelpe SivfI-Il rned behandlingen av digitalregist:r-erte data.

Det ble ikke diskuted detaljer m.h. t. hvem skal gjre hva. Men det er heH

tydelig at det er interesse for en slik arbeidsdeling både ved S MHi og ved VHD.

Men fr vi kan g& videre p& dette arbeidet i praksis, m8 det foreligge en

prinsipp-godkjennelse for at vi fo1·s¢ker å komrne fram. til på hvilke feJter det

vil være nyttig å dele arbeidet.

E. Berntsen

.,. .· -,,' '.se:i '
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