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1

GENERELT

Måling av vannføringi elverog kanalerskjertradisjonelt
ved å bestemmevannetstverrsnittsareal
og dets hastighetvinkelrettpå dette
arealet. Produktetav disseto faktoreneutgjørvannføringen.
Dette
er den såkalteareal-hastighet
metode.
Vannets hastighetmåles i et tilstrekkelig
antallpunkteri tverrsnittetslikat man er sikreten tilnærmetkorrekt middelhastighet.
Vannhastighetenmåles som regelmed en hydrometrisk
strømmåler,
et
såkaltflygel.
Flygelet har vært i bruk i de siste90 år og er fremdelesdet mest
brukteinstrumentet
for bestemmelse
av vannføringen
i naturligeelveløp. Instrumentethar en rotorsom roterermed en hastighetsom er
proporsjonal
med vannetshastighet.Ved å holdeflygeleti et punkt
i vannstrømmen
og telleantallomdreininger
over et kjenttidsintervall,kan vannetshastigheti vedkommende
punktberegnesut fra flygeletskalibreringsformel.
Det finnesto hovedtyper
av flygleri genereltbruk:propelltypen
med
propellpå horisontal
aksel (figur1),og skåltypenmed skåler rundt
en vertikalaksel (figur2). Beggetypeneblirogså lageti miniatyrutgaver,såkalteminiflygler
for målingav små grunnevannløp.[1].
Sammenhengenmellom antall omdreiningerpr sekund av propellog
vannetshastigheti meterpr sekundkan settesopp i den generelle
formel:
v = an + b
der

v = vannetshastigheti m/s,
n = antallomdreininger
pr sekund,
a = en konstantsom viserpropellensstigning,
b = en konstantsom viserden vannhastighet
som må til
for å overvinneden statiskefriksjoni lagrene.
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1. Flygelkropp
2. Magnet
3. Akselhylse
4. Propell
5. Impulsgiver
6. 0-ring

7.
8.
9.
10.
10a.
11.

Skrueforbindelse
Propellaksel
Låsskrue for propellaksel
Kulelager
Kulelagerring
Festemutter

Fig. 1. Propellflygel.
A. OTT typeC31. [8].
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EXPLANATION
I. Cap for contact chamber
Contact chamber
Insulating bushing for contact
binding post
Single —contact binding post
Penta—contact
Penta geor
Set screw
B. Yoke

binding post

Hole for honger screw
Tailpiece

Bolonce weight
12.Shaft
13. Bucket —wheel hub
14.Bucket—wheel hub nut
Raising nut
Pivot bearing
Pivot
18.Pivot-adjusting
nut
19.Keeper screw for pivot-odjusting nut
Beoring lug
Bucket wheel

Fig. 2. Skålflygel.PRICE type AA. [9].

Hvert enkelt flygel har sin egen formel med særegne konstantera og
b som bestemmes (kalibreres)i spesiellekalibreringstankerder

fly-

gelet blir kjørt med kjente hastighetergjennom stilleståendevann.
Flyglenekalibreresmed regelmessigemellomrom,ca hvert annet år.
Er det imidlertidmistanke om at noe er galt med et flygel, tas det
ut av bruk og rekalibreresved første anledning.
Skålflygelethar en rotor som vanligvisbestår av
sitter i

seks skåler som

en krans rundt en vertikal aksel. Akselens nedre ende er

opplagretmed et pivotlager (punktlager)og den øvre ende med et
glidelager. Begge lagre sitter i luftfyltekamre og er lette å komme
til for kontrollog rengjøring.I og med at lagrene opererer i

luft,

er de heller ikke utsatt for å bli forurensetav slamførendevann.
Skålflygeleter tradisjoneltlite brukt i Norge.
Propellflygelet hadde til å

begynne med åpne kulelagregjennom-

strømmetav vann. I dag har de lukkede kulelagresom går i oljebad.
Propellene varierer både i

størrelse, vekt og stigning tilpasset
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ulikehastighetsområder.
Det lages også såkalte komponentpropeller
som registrerer
hastighetskomponenten
paralleltinstrumentets
lengdeakse selvom strømretningen
går på skråav aksen.Noen modeller gir
korrekt hastighet for skråstrøm på opptil450.Registreringen
av
antallomdreininger
skjerved at en bryter slutter en elektrisk
strømkretsetter et visst antall omdreininger.
I strømkretsen
er
innskutten strømkildesamttelleverksom registrererhver kontakt
slutning som en summing ellerdigitaltpå et panel.Tidligerevar
det en mekaniskbrytermed signalfor hver 10. eller20. omdreining.
De nyere modellerer forsyntmed magnetiskbrytersom gir en impuls
for hver halveellerheleomdreining.
Registreringenav antall omdreininger skjer her med spesielle registreringsinstrumenter.
I Norgehar man tradisjonelt
brukt propellflyglerlaget av A.OTT,
Tyskland.
Vannføringsmålinger
utførtmed flygelklassifiseres
i fem typeretter
den måte hvorpå hydrologenkrysser elveleietunder målingen. De fem
måletypeneer som følger:
vademåling,
målingfra båt,
målingfra kabelbane,
målingfra bru,
målingfra isdekke.
Under målingen er flygelet montertpå en inndeltmålestang,eller
hengtopp i en kabelsom manøvreresved hjelp av en målevinsj med
innebygddybdeindikator.
[2].
Flygel, målestangmed fotplateog retningsviser,
tellermed signalgiver,stoppur,målebånd,samt 2 mm merket målewire rullet opp i
seilduksfutteral
(wiremålebånd)
er utstyrsom er fellesfor de fleste
måletyper.Tellerog tidtakerer ofte sammenbygdi ett instrument.
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Annetutstyrbruktundermålingmed flygelavhengerav hvilkentype
målingsom skalutføresog omfatter:
redningsvest,
vadestøvler,
arbeidshansker,
båt,årerog øsekar,
påhengsmotor,
inndeltog merketwire på trommelmed sveiv,
vinsjmed telleverk,
wireog loddfor opphengtflygel,
bom for vinsj,
vinkelskive
av klar plastfor målingav avdriftsvinkel,
kikkert,
endestykkefor festing/hengsling
av flygeltil målestang
for målingfra isdekke,
isbor,hånd-ellermotordrevet,
isbile,
snøspade,
sikkerhetsline,
avbitertang,
øks.

2

VANNFØRINGSMALING
MED FLYGEL
Kvaliteten
av en vannføringsmåling
vil væreavhengigav flerefaktorer,så som:
instrumenter
og måleutstyr,
valgav målested,
måletypeog målemetode,
målingensutførelse
vannstandsforholdene
undermålingen,
vind-og værforhold,
målepersonalets
opplærings-,
erfarings-og ambisjonsnivå.
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2.1

Instumentero

åleuts

Før man reiser ut på måleoppdrag
må det undersøkesom alt utstyr
er i orden.Spesieltgjelderdetteflygeletsom i første rekke er
bestemmende
for et godtresultat.
Propellenundersøkesfor ytre tegnpå skaderså som slagmerker
og
grader.Det foretasogsåen spinn-testfor å bringe på det reneom
aksel og kulelagreer i orden.Dennemå utføreset stedhvor propellen er beskyttetmot luftstrømmer
og skjerpå følgendemåte:Flygelet
holdes i vannrett stilling.Propellenbringesi hurtigspinn.Når
rotasjonen
avtarog nærmerseg stoppegrensen,
følgesbevegelsennøye
for å se om den opphørerbråttelleravtarlangsomtmot null.Dersom
rotasjonenstopperbrått,er det grunntil å kontrollere
instrumentet
nøye.Avtarrotasjonenjevntog langsomter flygeletsannsynligvis
i
orden.Normalspinntidmed tung propell(ca 300 g) er 50-60sekunder.
Med lettpropell(under100g) er spinntiden25-30sekunder.
Istedenforå følgepropellenvisueltkan man vel så effektivttrykke
endenav instrumentet
mot øret.Dersomdet er urenheter i lagrene
(slam, sand o.1.)ellerandrehindringermot rotasjonen,
merkerman
dettelettsom ulyder,gnissingog gnuring.
Skulleflygeletpå en ellerannenmåte under bruk bli utsatt for
skader som kan virke inn på kalibreringen,
må det ikkenyttestil
ytterligere
målinger.Man bør derforsåvidtmulig være forsynt med
to instrumenter,eller i det minstemed to propellersamt reserveakselog kulelagre.Propellnummerto må selvsagt også være kalibrertpå forhånd.
Fabrikantensforskrifterfor bruk og vedlikeholdav tlygeletmå
alltidfølges.Som alleredeantydeter det for eksempel viktig å
brukesmøreoljeav anbefalttype.Oljensviskositetøkermed synkende
temperatur,
noe som kan influerebetydeligpå måleresultatet
når det
målesi kaldtvann ved lavehastigheter.
Tellere og registreringsinstrumenter
prøves også før utreise.Ved
utlevering
av nye instrumenter
skal man alltid kontrollereantall
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propellomdreininger
pr impuls. Dette gjøresved å dreiepropellen
sakterundtmens en selvteller omdreiningeneog sammenlignermed
registreringene.
Målewirensavstandsmerkermå jevnligkontrolleres.
Undermålingfra
båt er wirenofte utsattfor storebelastninger,noe som kan forstrekke

2.2

og

skade

den.

v mål s ed
Va
Målestedetskarakter har en avgjørendeinnflytelse
på kvalitetenav
vannføringsmålingen.
Det understrekes
derforat det må legges stor
vekt på å finneet godtmålested.Er et sliktfunnet,vil til gjengjeldmålingeri fremtidensom regelkrevebådemindretid og arbeid.
De krav som stillestil et godtmålesteder som følger:
a) Vannføringeni en elv bestemmes som regeli forholdtil vannstandenved et fastvannmerke(målestasjon).
Man må derfor påse
at målingene blirutførtpå et stedhvorvannføringen
er entydig
bestemtved vannstanden
på vannmerket.
Det må målesi rimelignærhet av vannmerketog ikkepå et stedhvordet kommerinn bekketilløpmellomvannmerketog måleprofilet,
utenat man kan korrigere for dette.
Man må videreværeoppmerksompå at selvreguleringen
i elveleiet
mellomvannmerketog målestedetkan påvirke vannføringenved
målestedet.Dette vil kunne forekommeder elvautviderseg til
størrehølerellermindresjøer.Stigerellersynker vannstanden,
kan selvreguleringen
i sliketilfellerbli så storat det må innføreskorreksjoner.
Detteskjerved at man under målingen leser
av en provisoriskvannmerkeskalai vedkommende
sjø ellerhøl.
Kjennerman så arealetav vannbassengetnoenlundenøyaktig, kan
man enkeltberegneselvreguleringen.
b) Målestedetmå være så rentsom mulig,frittfor størresteiner,
blokkerellervegetasjon.
Dybdenemå ikkevære for små,og de må
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stå i et rimmeligforholdtil bredden.Tverrprofilet
bør ikkeha
skarpeknekkpunkter,
men ha jevneoverganger.
Er målestedetellers
bra,men forstyrret
av løsesteinerellervegetasjon,
renskesdette med fordelbortved lavvann.Spesieltbør målestederfor bruk
om vinteren

forberedes

og tilrettelegges

godt.

Målestedetskalsåvidtmuligliggei en rettløpende
del av elva så
strømretningen
blirmest muligrettlinjet
og parallellover hele
profilet.vannets hastighetbør ikkeoverstige2,5 m/s når det
målesmed flygelpå stang,eller2,0 m/s når det måles med opphengt flygelfra båt.Hastigheten
bør bare unntaksvisliggeunder
0,15m/s.
Har man etternøye undersøkelser
bestemtseg for et målestedog de
etterfølgende
målingerviserat det er godt, bør målestedetsbeliggenhetangisnøyaktigslikat det lett kan finnes igjen. Dette
gjøresved at man tegneren skisseover stedetog at avstandentil
karakteristiske
punkteri terrengetmåles inn og avmerkes på skissen.Det kan også være tilrådelig
å markeremålestedet,
for eksempel ved merkerpå trær,fjellog lignendeellerved hjelpav peler, jernbolter,
etc.Målestederfor bruk undersnø og isforhold
om
vinterenavmerkesspesieltgodt.
Der målingenemå foretasfra båt med opphengtflygel,kan man med
fordelta ut et par målestederog vekselvis benytte disse med
tanke på kontroll av hvorvidtder finnes skråstrømi profilets
dyperedeler.
Valg av målestedforetasved lavvannom sommerennår man har god
oversiktover elveleietskarakter. Endelig valg av målestedet
gjøres etter at forholdene
underflom er vurdert.Målestederfor
brukom vinterenmå vurderesnøyeom de er brukbareunder snø og
isforhold.
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2.3

lemetd'kk -

t'sk

n rin sm ' en
I dette avsnittetdiskuteresførstden generellemetodikkfor vannføringsmålinger
med flygel.Deretterfølgerspesielledetaljersom er
særegne for vademåling,
målingfra båt,målingfra kabelbane,måling
fra bru og målingfra isdekke.
En vannføringsmåling med flygel er illustrert i fig. 3. Figuren viser
et måleprofil av elva lagt vinkelrett

på

strømretningen.

Et

visst

antall såkalte målevertikaler
(ellerbarevertikaler)
er plasserti
profilet.For hver vertikalutføresfølgendemålinger:(a) avstanden
fra breddentil vertikalen,(b)dybdenav vertikalen,(c)dybdentil
hvertmålepunkti vertikalenog (d)strømmenshastigheti hvertmålepunkt.

L4
L3
L2
Ll

dl
d2
d3

d4

Fig. 3. Måleprofilfor vannføringsmåling
med flygel.
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2.3.1

Metoderfor målingav middelhastigheten
i vertikalene
Metoder i bruk for målingav vannføringmed flygeler beskreveti
ISO Standard 748 [3] og i WMO's manualfor vannføringsmålinger
[5]
De vanligemetodeneer:
Vertikalhastighetskurve
metoden,
To-punktmetoden(0.2/0.8metoden),
Ett-punktmetoden(0.6metoden),
Tre-punktmetoden,
0.2-dybdemetoden,
5-punktmetoden,
6-punktmetoden.

2.3.1.1 Vertikalhastighetskurve
metoden
I denne metoden tas 10 hastighetsobservasjoner
regelmessig
fordelt
mellom overflatenog bunnen i hver vertikal. Ifølge Iso standard
1088 [4] måles det i punktene:

likeundervannoverflaten,
ved 0,2 gangerdybden,
ved 0,3 gangerdybden,
ved 0,4 gangerdybden,
ved 0,5 gangerdybden,
ved 0,6 gangerdybden,
ved 0,7 gangerdybden,
ved 0,8 gangerdybden,
ved 0,9 gangerdybden,
likeover bunnen.
Denne metoden med 10 målepunkteri hver vertikal er for tidkrevende
til vanlig bruk. Den nyttes hovedsakeligtil kontrollav andre målemetoder som har færre observasjonspunkter,
samt til nøyaktigkartleggingav hastighetsfordelingen
i en målevertikal
elleri et måle-

profil.

17

2.3.1.2 To-punktmetoden(0.2/0.8metoden)
I to-punkt metodenmåleshastigheten
i dybdene0,2 og 0,8 av totaldybdenunderoverflaten.
Midletav disse to hastighetenevil tilnærmetutgjøremiddelhastigheten
i vertikalen.
Dennemetodener basertpå mangeundersøkelser
i naturligeelveløp
og på hydrodynamisk
teori.Metodenforutsetter
uforstyrret
vannstrøm
med normal (logaritmisk)
hastighetsfordeling
i vertikalen.
Er vannløpetså gruntat propellenkommerfor nær bunnen eller overflaten,
brukesett-punktmetoden.

2.3.1.3 Ett-punktmetoden(0.6metoden)
Hastighetenmåles i dybden 0,6 av totaldybden
underoverflaten.
Ifølgebådeteoriog forsøkskalhastigheteni dette punktet være
tilnærmet lik middelhastigheten
i vertikalen.
For et rimeliggodt
resultater dennemetoden,i endahøyeregrad enn to-punkt metoden,
avhengig av uforstyrretvannstrømmed normalhastighetsfordeling
i vertikalen.Ett-punktmetoden brukes vanligvis under følgende
forhold:
når dybdener for litentil at andremetoderkan brukes,
når vannstanden
forandresraskt,
når vannføringsmålingen
av en ellerannengrunnmå utføres
hurtig.

2.3.1.4 Alternativett-punktmetode
Hastigheten
målesi dybden0,5 av totaldybden
i vertikalen.
Den målte
hastighetmultiplisert
med 0,95 vil gi en tilnærmet middelhastighet
i vertikalen.Dennemetodenyttesgjerneved små dybder,dvs. under
25 cm hvorden regulæreett-punktmetode(0.6-metoden)
ikkepasser.
Den alternative
ett-punktmetodekan brukesved måling underisdekke
for dybderopptil1 m. Korreksjonsfaktoren
ved måling underisdekke
når vannetgår heltopp til isensundersideer 0,88.
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2.3.1.5 Tre-punktmetoden
Denne metoden kombinererett-punktog to-punktmetodenved at det
målesi dybdene0,2,0,6 og 0,8 av totaldybdenunder overflaten.
Middelhastigheten
beregnes ved å midle hastigheteni 0,2 og 0,8
punktene,derettermidlesdenneverdienog hastigheten
i 0,6 punktet,
resultatet
utgjørda middelhastigheten
i vertikalen.
Tre-punktmetoden brukes når hastighetsfordelingen
i vertikalener
noe forstyrret.
Ved større forstyrrelsermed betydelig turbulens
brukesfortrinnsvis
5-punktmetodeneller6-punktmetoden.

2.3.1.6 5-punktmetoden
I dennemetodenmåleshastigheten
i dybdene0,2,0,6 og 0,8 av totaldybdenunderoverflaten,
samt likeunderoverflatenog likeover bunnen,dvs. inntil1 propelldiameter
fra disseavgrensningene.

2.3.1.7 6-punktmetoden
Dersom man har en særliguregelmessig
hastighetsfordeling
i vertikalen,bør dennemetodenbrukes.Hastigheten
målesda i dybdene 0,2,
0,6 og 0,8 av totaldybden
underoverflaten,
samt likeunderoverflatenog likeover bunnen(1 propelldiameter).

2.3.1.8 0.2-dybdemetoden
I denne metodenmåleshastigheten
i dybden0,2 av totaldybden
under
overflaten.
Sluttresultatet
multipliseres
med 0,87 for å få en tilnærmetkorrektvannføring.
Metodenblir stortsettbarebruktunderflomforhold
når det på grunn
av sterkstrømog avdriftikkeer muligå få målt hastigheteni de
dypere deler av profilet.Den egnerseg ved målingfra kabelbaneog
fra bru.Ved målingfra bru kan flygeletmed fordelfestes under en
passende litenflåtesom forankresmed en lineog flytteslangsbrua
undermålingen.
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i dype vertikaler
Porøvrig er ikkemåledybdenkritiskda hastigheten
gjernevarierersværtliterundt 0,2 av dybden under overflaten.
Metoden kan derfor varieres og tillempesved å brukeandredybder
hvisdet skullevære behovfor dette.
som resultatetkorrigeresmed kan bestemmesog ekstraKoeffisienten
vannføringsved hjelpav de fullstendige
poleresopp til flomforhold
målingersom blir tattved laverevannstander.

2.3.2

Antallvertikaleri måleprofilet
skalmålesplasder strømhastigheten
Genereltgjelderat vertikalene
formog strømtil elvebunnens
underhensyntagen
seresi måleprofilet
mens forløp.Det skalalltidkommeen vertikalover hvertav bunnproLikeså bør det kommeen vertikali
filets eventuelleknekkpunkter.
er størst.På de steder hvor
elveløpetsstrømstrekder hastigheten
eller dybden varierer megetpå kortavstand, bør
strømhastigheten
vertikalenelegges tettereenn ellers.En passende avstand mellom
og med jevnstrømvære
vil i et godtog jevnttverrprofil
vertikalene
1/10av elvasbredde,ved små elver større,ved storeelver mindre.
Likesåmå antallvertikalerøkes i et måleprofilmed ujevn strømog
Antallvertikaleravhengerforøvrigav forbunnprofil.
uregelmessig
holdetmellombreddeog dybde.I en bredog grunnelv må det således
målesi flerevertikalerenn i en bredog dyp elv.
Likesomdet vil være feilaktigå brukefor få vertikaleri et målearbeidå brukefor mangeog til
profil, vil det ofte være bortkastet
og med uheldig,hvisantalletav vertikalerog dermed målepunkter
Her som
nøyaktighet.
av de enkeltepunktmålingers
økes på bekostning
overaltellersgjelderdet å finneden gylnemiddelveg.Ved å sløyfe
vertikalerkan man kanskjetil gjengjeldfå anledningtil
overflødige
å ta flerevannføringsmålinger.
mer enn 5% av den
Det ideelleer at ingenvertikalskal representere
Dettemedførerat det sjeldent lar seg gjøre å
totalevannføring.
dettepå
En god måteå praktisere
bruke mindreenn 20-25vertikaler.
aldrigjøresstørre enn 1/10 av
er at avstandenmellomvertikalene
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totalbreddenog at det utføresdobbelmålinger.
Det vil si at det måles både framog tilbake.Vertikalene
i målingen tilbake plasseres
mellom vertikalene
i den førstemålingen.Tilsammenfår da som regel
de to målingenemellom25 og 30 vertikaler.
Med denne fremgangsmåten
oppnår man,på grunnav den korteremåletid,mindrevannstandsvariasjonundermålingenog man får videreto måleresultatertil sammenligningog oppnårderveden kontrollpå de utførtemålinger.

2.3.3

Norskpraksisved målingav vannføringmed flygel
I Norgehar vi i mangeår brukten egenvertikalhastighetskurve
metode [6].Man har målt likeover bunnenog likeunder overflatenog
dessuten i 4-5 mellompunkter
avhengigav dybde,bunnforhold,
turbulensog eventuelle
andreforstyrrelser.
Metodenkreverminst 10 vertikaler under gode forholdmed jevntbunnprofilog jevnstrøm.Ved
størreknekki bunnprofiletplasseres ekstra vertikaleri knekkpunktene.ved turbulenshvirvler
og ellersuregulærstrømkrevesogså
ekstravertikalersom plasseresetterskjønn.
Det har også vært i bruken variantav 5-punktmetoden:hastigheten
målesi punktene0,2,0,5 og 0,8 av dybden, samt like under overflaten og likeover bunnen.Det anbefalesat metodenbibeholdes
med
den forandring
at 0,5 punktetbyttesut med 0,6 punktet.Det vil si
at man går over til den ordinære5-punktmetodentil vanligbruk,men
fortsattbrukervår vertikalhastighetskurve
metodesom omtalt ovenfor underugunstigeforhold.

2.3.4

Vannføringsmålingen
I middelsstoreog større elver utføres vannføringsmålingene
ofte
fra båt. I mindreelverer vademålinger
å foretrekke.
Er elva islagt
måles det fra isdekket.Vannføringsmålinger
kan også foretasved
hjelpav spesieltkonstruerte
kabelbaner,
ellerfra en høvelig bru.
Genereltgjelderfølgenderetningslinjer:
1. På det valgtemålestedetfastlegges
måleprofilet
ved hjelpav en
utspentwiremed avstandsinndeling.
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Målingved brukav vadestøvler
vil ofte være praktiskder det
dreierseg om mindreelvermed dybderopptil70-80cm. Man må
passepå at flygeletholdesgodt ut fra bena slikat disseikke
virkerforstyrrende
på strømretningen
og strømhastigheten
ved
målepunktene.
I størreelverer man som regelhenvisttil å nyttebåt. I meget
smaleog grunneelverbør brukav båt unngås fordi båten under
slike forhold vil virkeoppstuvende.
Man får for storehastigheterlangsbåtsidenhvor flygelet i alminnelighetholdes og
resultatetblirda lettfeilaktig.
Ved store vannføringer
underflomforhold
samtovenforfosserog
stryker målingfra kabelbaneå foretrekke.
Man er da i standtil
å måle større vannføringerog ikke minster dennemåletypen
mindreslitsomog risikabelfor utøverenenn målingfra båt.
Ved målingfra bru får man i alminnelighet
gode resultaterforutsatt at brubanen ligger i rimelighøydeovervannflatenog at
strømhastigheten
ikkeer for stor.Ved denne type måling forstyrres ikkestrømmensliktilfelleter ved vademålingog måling
fra båt.Det kan derforiblant,der det skalmålesi lengre tid
og spennet ikkeer for langt,til og med bli tale om å byggeen
enkelmålebru.
Ved måling fra isdekke om vinterenboresdet hull i isenfor
vertikalene
der strømhastigheten
skalbestemmes.En åpen sammenhengende råk tversover elva i måleprofilet
er mindreheldigda
det i dettetilfelletlett oppstår skråstrømmeri overflaten.
Skulle man støte på størreopphopninger
av sarrellerissørpe
underisen,må nyttmålestedfinnes.
Ved måling over terskler, for eksempeli flomløp,må man være
særskiltnøyemed å få allemålepunktene
i absoluttsamme vertikalplan. Hastighetenøker så raskti strømretningen
at et ubetydeligavvikfra vertikalplanet
vil medførefeil.
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Når det gjelderoppmålingav vannføringskurver,
skal arbeidet
legges slik an at det utføresto til tre vannføringsmålinger
på
sammevannstand,ellerhvisvannstanden
variererhurtigved vannstander så nær hverandresom mulig.Dettegjelderspesielthvis
man ikkefår anledningtil å regneut målingene på stedet. Man
får på denne måtenfastlagtgrupperpå to-tremålingersom gir
gode støttepunkter
for kurvenstrasering.I motsetningtil dette
vil ofte en enkelisolertmålingpå kurvensøvre del ha en begrensetverdi.Til gjengjeldkan slikeklyngerav målingergjerne
leggesmed størremellomromenn hva gjelderfor enkeltmålinger.
Det måles i punktene0,2,0,6 og 0,8 av dybden,samt likeunder
overflatenog likeover bunnen. Er vannstrømmenforstyrretpå
grunn av urentog dårligmåleprofil,
bør antallmålepunkter
økes
utoverdissefem slikat hastighetskurven
for vertikalenblir
bestmuligdefinert.
For de to målepunktene
likeunderoverflatenog likeoverbunnen
gjelderat flygeletskal plasseresslikat propellakselen
får en
avstand på ikkemindreenn en propelldiameter
fra disseavgrensningene.
Hva angår målepunktetlikeover bunnen,avhengeravstandenher
mye av om bunnener jevnellerikke. Det turbulentesjikt ved
elvebunnenøker med bunnens ruhet/ujevnhet.
Selvsagtbør ikke
flygeletholdesfor nær bunnenslikat det blir for mye berørt
av dette sjiktet. Med hensyntil målepunktet
likeunderoverflatenmå det påsesat propellenalltidholdesdykket.
Observasjonstiden
i hvertpunktbør i alminnelighetikke være
under 45 sekunder.Viserregistreringsinstrumentet
ujevntelletakt,bør observasjonstiden
økes.Er telletakten
så ujevnat det
kan tenkeså skyldesfeilved instrumentet,
bør detteundersøkes
og observasjonene
gjentas.Man bør forøvrigsom før nevnt,alltid
bringe med to instrumenterog fra tid til annenved kontrollmålingerforsikreseg om at instrumentene
er iorden.Det foretas
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alltiden spinn-testbåde før og etterat vannføringsmålingen
er
utført.
Man kan undertidenbli nødttil å foretamålingerpå et stedder
strømlinjene
ikkeer parallelle
over helemåleprofilet,noe som
ofte er tilfelletved utløpetav sjøerog underbruer.På slike
steder bør man såvidt mulig måle med flygeletmontert på stang og

holde instrumentets
lengdeakse
vinkelrettpå profiletmed mindre
stømmensskjevhetoverstiger100.Er dette tilfellet,bør flygeletholdesi strømretningen
undermålingen.Seneremå da strømmens komponentvinkelrettpå måleprofilet
bestemmes.Dette gjøres
ved å multiplisere
den måltehastighetmed cosinustil vinkelen
mellomstrømretningen
og normalenpå måleprofilet.
Dennesistefremgangsmåten
nyttesogså ved opphengt flygelfordi
dettejo utenviderestillerseg inn i strømretningen.
i strømDet kan nevnes at ved en vinkelpå 100 er hastigheten
retningen1,2%størreenn hastighetenskomponent vinkelrettpå
profilet.Tilsvarende
for 180 er 5%.
Skulle av en ellerannengrunnmåleprofilet
måtteleggespå skrå
over en ellersparalleltstrømmendeelv,målerman hastigheteni
strømretningen,regnerut vannføringen
på vanligmåte og reduserer sluttresultatet
med cosinustil skråvinkelen.
Ved brukav komponentpropell
og flygeletmontert på stang måles
det alltid med flygeletslengdeakse
vinkelrettpå måleprofilet.
Skulleimidlertid
skråstrømmens
avvikvære størreenn propellens
angittegradtall,målesdet i strømretningen
og resultatet
korrigeresmed cosinustil avviketsom forklartovenfor.
Har man valgetmellomå utføreen vannføringsmåling
med flygelet
montert på stangellermed opphengtflygel,bør målingmed stang
foretrekkes.
Ved størredybdervil man imidlertidværenødt til å
nytte opphengtflygel.Flygeletvil da ved høye strømhastigheter
få en avdriftog man vil registrerefor storedybder.For å finne
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de korrekte dybder må man måleavdriftenog reduserede målte
dybder.
Den genereltbestemetode,som anvendesfor alle typermålinger,
er å loddeopp og nivellereinn elvastverrprofil
ved målestedet
helt opp til høyesteflomvannstand.
Profiletrefereresså til en
permanetvannstandsskala
ellerfastmerkesattopp i sammeprofil.
Målevertikalenes
virkeligedybde kan da bestemmesnøyaktigved
enhvervannstandog målepunktenesdybde korrigerestilnærmet.
Korreksjonenskjer ved å multiplisere
målepunktenes
måltedybde
med forholdetmellomkorrektdybdei vertikalenog målt dybde i
vertikalen.
Forøvrigkan de virkeligedybderbestemmesved hjelpav tabeller.
For brukav tabellenemå man kjenne flygeletsavdriftsvinkel,
avstandenfra opphengningspunktet
ned til vannflatenog den målte
dybdeinkludertavdriften.Se Appendiksside 44.

2.3.4.1 Målingved vading
Måling av vannføringen
i grunneelverforegårved vading.Det brukes
da vadestøvler,
eventueltvadebukse,og flygeletmonterespå en inndelt målestangmed fotplateog retningsviser.
Ved vademålinger
har
man i det helegod kontrollmed målingenog er istandtil å nøyaktig
bestemme både elvasbreddeog dybdenei måleprofilet,
samtå holde
flygeletroligog i korrektposisjon.
Stangaholdesvertikaltmed fotplatenstøttetan mot bunnenog med
flygeletslengdeaksevinkelrettpå måleprofilet.
Dette kontrolleres
ved hjelpav retningsviseren
som stillesinn og festes øverstpå
målestanga.
Måleprofilets
retningog vertikalenesavstandfra elvebredden fastleggesved hjelpav et wiremålebånd
som strekkesover
elva slikat det danneren rettvinkelmed hovedstrømmens
retning.
Under målingen må hydrologenplassereseg slikat han ikke forstyrrer strømmen.Som en alminneligregelskalhan stå ut til siden og
noe bak flygelet,minst50 cm hver veg.
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Der elvebunnener løs,bør hydrologentrå med forsiktighet
da det
lettkan oppståfordypninger
med resulterende
utgravninger,
noe som i
sin tur virkerforstyrrende
på målingen.
For nøyaktig og stodig plasseringav flygeleti vertikalenskal
stangasom nevntstå på bunnenog flygeletflyttesoppoverfor hvert
målepunkt.Første målepunkt er alltid ved bunnen.Å holdestanga
frittutenstøtteanbefalesikke.Detteer trettendeog umuliggjør
en korrektplassering
av flygeleti betryggende
avstandfra utøveren.
Etter at målingen er ferdig, tas umiddelbart
en ny målingpå veg
tilbakeoverelva.Vertikalene
leggesda tilnærmetmidt mellomvertikalene i den førstemålingen.Man tar alltiden kontrollavlesning
på
vannstandsskalaen
før man begynnerpå dennesistemålingen.
En enkel regelsierat man skalkunneforetaen vademålingså lenge
produktetav hastighetog dybdei den maksimalevertikalhar en tallverdimindreenn 1. Dettegjelderfor dybderbegrensettil omlag1 m,
ved godt fotfesteog for en middelshøy person(175-180cm).Forøvrig
må det undervademålinger
utvisesforsiktighet
og Hydrologisk
avdelingssikkerhetsinstruks
[7] skaloverholdes.
Ved små vannføringer
og bredegrunnevannløp,noe som ofte forekommer
i lavvannsperioden,
kan man med fordelavgrensestillestående
partier
og samlevanneti trangereløp.Målingenforetasså etterat vannføringenhar hatt tid til å stabilisere
seg.
For å måle vannføringer
mindreenn 0,2 m3/s,anbefalesdet å brukeen
litentransportabel
måledamav Hydrologisk
avdelingstype. Forutsetningenefor brukav disse måledammermå følges, bl.a.skaltilløpshastigheten
være tilnærmetlik null.

2.3.4.2 Målingfra båt
I størreelverhvorvademålingikkeer mulighar målingfra båt vært
det vanligei Norge.Det målesentenmed flygelet montert på stang
ellermed opphengtflygelavhengigav dybdeog strømforhold.
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Som ved vademålingstrekkesen inndeltog merketwire (galvanisert
ståltau)overelvavinkelrettpå strømretningen.
Da wirenogså brukes
til forankring
av båten,må den være betydeligkraftigereenn den som
brukesved vademåling.
Vanligvisbrukessåkaltsilkewire(type6 x 12
+ 7 kjerner)med diameter3-5 mm og bruddlast300-1200kg. Dennetype
wire er mykereog derforlettereå håndtereenn vanligstålwire.På
den annen side har den imidlertidlaverebruddstyrke
og beskadiges
følgeliglettereenn vanligwire av tilsvarende
diameter.Den er også
mindre strekkbestandig
og kan derforforstrekkes
betydeligved hard
bruk.Wirenslengdeinndeling
bør av den grunn kontrolleresfra tid
til annen.
I størreelvermed høy strømhastighet
er arbeidetmed å få draddover
wirenofte vanskeligog ikkehelt ufarlig.Man kan ro båtenover elva
ellerbrukepåhengsmotor.
Det er fleremåterå dra wirenover på:
Wire-trommelenstår fortøyetpå landog wirendras ut etterhvert
som båtenkrysserovertil motsattelvebredd.Det er nødvendig at
en mann på landpasserwiretrommelen.
Dennemetodenpasserbesft
for mindreelverog der strømhastigheten
er lav.
I bredeelvermed betydeligstrømhastighet
skal wiren festes på
den ene elvebredden
og trommelenfølgemed i båten.Båtenmanøvreres rettover elvahelstved brukav påhengsmotor.
En mann sitter
akteri båtenog hjelpertil med å la wirenløpepassenderasktut
slikat den strakssynkertil bunns,fortrinnsvisi måleprofilet
eller litt nedstrømsdette. Hviswirentar bunnenoppstrømsav
måleprofilet,
hekterden seg lett fastog vil være umuligå løsne
på annen måte enn å haleden inn igjen.På grunnav sikkerhetsmessigehensynmå løsewirekveiler
aldriforekommei båten.
Etterat wirener draddoverelva,strekkesden ved hjelpav taljeog
froskekjeft.
Wirejekksom vandrerpå wirener også enkeli bruk, men
må brukesmed forsiktighet
for å unngåskaderpå wiren.
Wiren skalspennesheltopp slikat den hengergodt frittav vannet.
Hvis ikke,kan den bli liggendeog piskei vannflatenog forårsake
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sterke rykk i båten, noe som bådeer risikabelt
og som forringer
målingensnøyaktighet
og godhet.
Wirenbør værevære tilstrekkelig
stramslikat den gir et lite løft
i båten under målingen. Båtenliggerda stødigereog sikrere.Man
unngårda ogsåden pendlendebevegelseav båtenoppoverog nedover i
elva som gjerne oppstår ved slak wire og som gir feil i hastighetsmålingene (overregistrering).
Under vind og

bølgegang kan dessuten

båtensvertikalebevegelsebli betydeligved slakwire,detteforårsakerogså feili målingene(underregistrering).
Spesielt underflomkan det væreproblematisk
og tildelsfarefulltå
få draddoverwiren.Underslikevanskeligeforholdkan det være en
fordel førstå dra over en tynnog lettlinesom deretterbrukestil
å trekkeoverwirenmed. Det kan også væreaktueltå skytelinenover
med linekaster.
På vanskeligemålestederer det ofte bestå setteopp wirenpå forhåndved lav vannføring.
Dettegjøresgjerneom vinterennår elva er
islagt.
Wirestrekksom kan være til fareellerulempemå merkes,meldestil
politimyndighetene
og offentligjøresgjennom lokalmedia.Merkingen
kan gjøres med tøystrimler
som knyttespå wireni omlag5 m avstand
fra hverandresamtved elvebreddene.
Når wirenikkeer i bruk,må den
heveshøytnok til å gi fri passasjeunder,ogsåunderflomforhold.
Båten som nyttes må selvsagtvære stornok til å kunnebæremåleutstyrog mannskappå en sikkerog tryggmåte,og den må egneseg til
bruk i strømmendeelv. Det vil si at båtenmå være passendestor,
stødigog lettå manøvrere.
Båtenbør ha flatavrundetbunn,stevn,lav kjølog være tverrakter.
En båt med dyp kjølhar lettfor å "skjæreseg"når strømmener stri.
På den annensidemå båtenha en vissmanøvrerbarhet
når wirenskal
bringesover elva,dettefordrerat den ikkebør være heltutenkjøl.
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For å væregodtmanøvrerbar
ved høy strømhastighetmå båten ha en
passende lengde. En hensiktsmessigbåtlengdefor målingi elv ved
strømhastigheter
rundt2 m/s vil være 3,5-4m. Man kan forøvrigmerke
seg at en relativlangog smalbåt gir god styringselvutenkjøl.
Dersom wiren er strukketpå forhåndog båt bareer nødvendigunder
selveflygelmålingen,
kan en flatbunnet
pramlignende
farkostegne seg
godt som målebåt.
Under moderate strømforholdmed hastigheter
opptil1,5m/s festes
wirengjernetil båtenca 1/4 båtlengdebak stevnen.Den festes til
beggeripenemed bajonettkrok.
På dennemåtenvil båtenliggestødigere og man unnår pendlingsidevegs.Dessutenvil båten lett kunne
løses i en håndvending
i en eventuellkrisesituasjon.
Som før nevnt
skalwirenvære såpasshøytog stramtstrukketat den løfteri båten.
I uroligog stristrømmed hastigheter
på 2 m/s og over,er det tilrådelig å festebåteni stevnen.Underslikeforholder det spesielt
viktigat det er god strekki wirenover elva.
Båtenskaltrimmesfør brukslikat den liggerkorrekti vannet. Man
trimmer ved å plasseremannskapog utstyrpå en avbalansert
måte og
om nødvendigved brukav høveligballast.Man skal ha for øye at
båten aldri må være framtung.Tvertimot,og særligi stri strømer
det viktigat den har en viss baktyngde.
Måling av strømmenshastighetfra båt kan foretasmed flygeletmontertpå stangog med fotplateog retningsviser.
Dettegir nøyaktigere
målingerenn med opphengtflygelog kan nyttesopptildybderpå omlag
3-4 m, avhengigav strømhastigheten.
Det skal alltid være to sammen i båten.Den ene sitterforanog
holderstangamed flygel.Den andretar observasjonene,
notererdisse
og beordrer flygelet flyttetopp på stangatil nestemålepunktnår
ett er ferdigmålt.Han sitterbakersti båten,og har eventuelt en
styreåreunderarmenfor holdebåteni ro hvisden skulleværeutsatt
for avdriftpå grunnav vind. Stangholderenholder stanga an mot
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wiren som støtte, og han flytter båten etterhvertsom vertikaleneer
ferdig målt. Båten må ikke løses fra wiren, men dras sidevegs langs
wiren i

jevnt tempo. Bråe og rykkvise forflyttningerkan være risi-

kabelt.

Første målepunkter som regel 10 cm oppe på stanga. Når stanga settes
ned på bunnen, bør dette skje på skrå mot strømmen for å

hindre at

propellenskades av stein eller andre ujevnheter.Når stanga har tatt
bunnen, flyttesden forsiktigbakover til den står i lodd.

Båten forstyrrer strømmen i sin nærmeste omgivelse.For å unngå påvirkningenfra båten flyttesdenne så langt til siden som praktisk
mulig før hastighetenmåles i det øverste eller de to øverste punktene i vertikalen.
Som for vademålingtas en ny måling på veg tilbake over elva. Vertikalene plasseresogså her tilnærmetmidt mellom vertikalene i den
første vannføringsmålingen.
Ved større dybder og når strømhastighetener stor, måles med opphengt
flygel. Flygeleter da påmontertstyrehaleog lodd og er opphengt
en kabel med elektriskeledere i kjernen. Opphengningskabelenmanøvreres ved hjelp av en liten målevinsjmed innebygd dybdeindikator.
En uttrekkbar bom med trinse på enden er tilpassetmålevinsjen.Den
plasseresvanligvisutover stevnen foran i

båten. Loddets vekt og

vinsjens utvekslinger tilpassethverandreslik at operatørenkjenner
når loddet tar bunnen. Ved å sikte over trinsen på enden av
mot et bestemt punkt på

bommen

elvebredden kan man også tydelig se når

loddet berører bunnnen.Man bør sveive opp en halvmetereller så og
kontrollereet par ganger før endelig dybde noteres.
For å

bestemme flygelets avdrift ved måling fra båt med opphengt

flygel kan en tynn snor, hvis egen avdrift er uvesentlig, festes i
flygelet. Snoren holdes loddrettog strammes,men dog ikke så meget
at flygeletheves, og snorens avstand fra opphengningspunktetmåles.
Er snoren inndelt,kan dybden avleses direkte. Metoden er tilnærmet.
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Et opphengtflygelvil automatiskstilleseg inn i strømretningen
og
man må derforalltidkorrigerede måltehastigheter
med cosinus til
skråvinkelen
såfremtdenneer størreenn omlag 100.
Hvis det oftemå målesmed opphengtflygel,bør man unngåmålesteder
med skråstrømsåsantdetteer mulig.Skulle det likevel være nødvendig å foreta viktigemålingerpå stedermed utpregetskråstrøm,
finnesdet spesieltflygelutstyr
med innebygdretningskompass
som vil
vise strømmensnøyaktigeavvikfra normalenpå måleprofilet.
Undermålingfra båt,spesieltved høyvannog flom,må man holdegodt
utkikketterdrivendetrærog andregjenstander
slikat man har tid
til å flyttebåtenhvisdetteskullebli nødvendig.
Vannføringsmåling
fra båt under flomog ellersvanskeligeforhold
'5kal aldriutføresav uøvdog ukyndigpersonell.
I første rekke er
det her tale om båtvanthet,
samt forståelsefor hvordanen forankret
båt oppførerseg i sterkt strømmendevann. Bruk alltid flytevest
under arbeid i elv. Se forøvrigHydrologisk
avdelingssikkerhetsinstruks[7].
Etter at en målinger utført,må målewirenententas ned ellerheves
så høytat den ikkeer til fareellerulempefor andresom før nevnt.

2.3.4.3 Målingfra kabelbane
I Norgehar vi tradisjonelt
foretattvannføringsmålinger
underflomforholdved brukav båt.Dettekan til sinetiderbåde være slitsomt
og ikkeminstfarefulltfor utøverne,og man har av den grunni stor
utstrekning
værtavskåretfra å målede høye flommene.Dettehar medført at man som regelhar værtnødt til å ekstrapolere
den øvre del
av vannføringskurven
tiltrossfor den usikkerhet
dennepraksis fører
til i de resulterende
vannføringsdata.
Her har målingfra kabelbane
sittstorefortrinnidetbåde risikoog slitnærmester eliminert,og
fordiman er istandtil å målealle flommerhelttil topps.
Større kabelbanerhar en kraftigbærewirespentpermanentover elva
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hvorman har lokalisert
et godt måleprofil.Flygelet er påmontert
styrehaleog lodd og hengeri en kabelfra en løpekattsom triller
på bærewirenog dirigeresfra breddenved hjelpav en dobbel målevinsj med trekkwireog opphengningskabel.
Opphengningskabelen
for
flygelethar innebygdelektriskelederehvorman får inn signalene
fra flygelet.
Målevinsjenfor kabelbanen
har egne telleverkbåde for avlesningav
avstandenfra elvebredden
til målevertikalene
og av elvas dybde. Er
spennet kort, mindreenn omlag60 m, klarerman seg imidlertid
ofte
med en enkelvinsjmed telleverkfor avlesningav bare dybdene. Avstanden fra elvebredden
ut til flygeletmålesda med et vanligwiremålebåndsom festestil løpekatten
og som strekkes inn til elvebreddenfor hånd hvordet avlesesmot et referansemerke.
Ved høy strømhastighet
vil flygeletfå en avdriftog de måltedybder
vil bli for store.For å begrenseavdriftenbør man bruketungelodd,
opptil80-100kg. Hvermålestasjon
bør da ha sitteget loddoppbevart
på stedet.Loddetmå ha bunnkontakt
som gir signal når elvebunnen
nåes. Under flomforholdkan imidlertid
avdriftenbli for storselv
ved brukav tungelodd.Man er da nødt til å korrigere de målte
dybder.
Under vannføringsmålingen
bør utøverenevære utrustetmed kikkert
slikat de kan følgemed flygeletsposisjonog funksjon.Man må også
holdeøye med elvaoppstrømsav målestedetslikat flygeletkan heves
hvis størregjenstander
som kan skadedet kommerdrivende.
Måleprosedyren
ved målingfra storkabelbaneer som følger:
Flygelet med lodd kjøres ut til elvasnærmestebreddog senkes
slikat det henger like over vannkanten,telleverketfor avstandennullstilles.
Flygelet kjøres så videre ut til førstemålevertikal
hvordet
senkesinntilpropellakselen
ligger vannflaten,telleverketfor
dybden nullstilles.Flygelet senkesinntilloddetberørerelve-

32

bunnen og telleverketavleses. Avlesningentillagt avstanden
mellompropellog underkantloddgir måltdybde.
Målepunktenehvor strømhastigheten
skal bestemmesfastlegges
og
målingeneutføres.
Man fortsetterpå samme måte som underpkt. 2 og 3 inntilalle
vertikalene
er oppmålt.
Er strømhastigheten
så storat flygeletfår en betydeligavdrift,
dvs, er avdriftsvinkelen
mellomvertikalenog opphengningskabelen
større enn 40 må målepunktenes
dybdekorrigeresfør vannføringen
regnesut. Det gjøresisåfallen notatom dettei måleboka.
Vil man korrigereden måltedybdepå grunn av avdriften,gjøres
dette best som tidligerebeskrevetved å refererede virkelige
dybderi måleprofilet
til en vannstandsskala
ellerfastmerke satt
opp i selve profiletog så reduseredybdenei hververtikalmed
vertikalens
korrektedybdeover den måltedybde,se avsnitt2.3.4,
pkt. 12.
Er det ikke installertvannstandsskala
ellerfastmerkei måleprofilet,regnesavdriftenut ved hjelpav ferdiglagedetabeller.
Avdriftsvinkelen
målesda mellomen tenktvertikallinjetrukkket
gjennomløpekatten
og flygeletsopphengningskabel.
Et tilnærmet
mål oppnåsved å siktegjennomen vinkelskive
av klar plastholdt
på strakarm. For størrenøyaktighet
kan man i tilleggbrukelodd
snor eller en litenwater.Man må videremåle inn opphengningspunktetshøydeovervannflatenog dybdeninkludertavdriften,se
Appendiksside 44.
Hvisman foretarvannføringsmålinger
nær en flomtopp,vil det ofte
forekommedrivendegjenstander
som busker,bordbiter,etc. Under
slike forhold bør flygeletav og til hevesfrittover vannetfor
kontrollom noe har hengtseg fast.Dettegjøresalltid hvis det
skulle inntreffeen plutseligendringi registreringsapparatets
telletakt.
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For store permanentekabelbanerer det spesieltviktigat man
følgerkriterienefor valgav målestedog såvidtmuligrenskeropp
måleprofiletfor forstyrrendeobjektersom f.eks.steinblokker,
vegetasjon,
etc.Før endeligvalg av måleprofilgjøres,bør flere
mulige målestederundersøkesbådeved lav og høy vannføring.
De
stedersom har varierende
gradav turbulens,hvirvler, skråstrøm,
etc. kan da vurderes og man finnerpå dennemåtenframtil det
bestemålestedeti området.
Lette transportablekabelbanerhar en spennviddebegrensetoppad
til omlag60-70m. Prinsipielt
gjelder for lette kabelbanerde
samme regler for lokaliseringav målested og bruk som for de
store,selvom en kan være noe mer tolerantnår det gjelder valg
av målestedet.
De letteflyttbarekabelbanerer trossalt enklere
å flytteenn de storeom målestedetskullevise seg å være mindre
velegnet.
Hydrologiskavdeling har konstruerten type lettkabelbanehvor
det brukesto små vinsjer.Den ene har telleverk for å bestemme
avstanden ut til målevertikalen
og den andretelleverkfor å måle
dybdeni vertikalen.
Telleverkene
har en trinsesom liggerløstog
triller på wiren.Det må påsesat trinsenikkeslurerundermålingen.
Loddet bør også for lettekabelbanerha bunnkontakt,
men man kan
som regelklareseg utenettersomdet lettmerkes på sveiva når
loddet tar bunnen, forutsattat loddeter tilstrekkelig
tungt
(15-20kg).

2.3.4.4 Målingfra bru
En vegbrukan enkeltegangervære et godtalternativtil brukav båt
ellerkabelbane,forutsattat brua liggeri rimelignærhet av målestasjonenog at forholdene
ellerser gunstige.Som regelgir imidlertid målingfra bru dårligereresultaterenn andremåterå måle på.
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Har bruapillareri elveleiet,
må hver seksjonmellombrupillarene
betraktessom et egetelveløpog antallvertikalerfastsettesut fra
dette.
Måling fra bru foretasentenmed flygeletmontertpå stangellermed
opphengtflygel.Er summenav størstedybdeog bruashøydeover vannflaten mindre enn 4-5 m, gir som regelmålingmed flygelpå stang
best resultat.Ved størrehøyderbrukesopphengtflygel med bom og
målevinsj.Er imidlertidstrømhastigheten
stor, vil stangalett
settesi hurtigsidevegsvibrasjon.Underslikeforholdmå man bruke
støttebardun
på stangaellermåle med opphengtflygel.
Det kan ikke settesopp noen fastregelom det skalmålesfra oppstrømsellernedstrømssideav en bru.Dettevurderes på stedet og
er avhengig av bunnog strømforhold.
Valgav sideavhengerogså av
trafikkforholdene,
eventueltom det finnesfortauog på hvilken side
detteer, samtdetaljeri brukonstruksjonen
forøvrig.
Er strømhastigheten
stor,anbefalesdet å måle på nedstrømssideenten man målermed flygelpå stangellermed opphengtflygel.Man kan
da relativt enkelt benytte bardunfra oppstrømsside for å støtte
stangaellerdet opphengteflygelslikat avdriftunngås.
Ved brukav stanger det som regelvanskeligå oppnåkorrekte dybdeavlesninger,dels fordi vannetstuvesopp mot stangadels på grunn
av at avstandenfra brubanentil vannflatenofteer for stor for tydelig avlesing. Det er da vanligå referereavlesningene
på stanga
til et merkepå brubanen.Med stangai bunnenleser man av verdien
rett ut for merket, det sammegjøresmed stangasfotplatei vannflatendifferansen
utgjørmålevertikalens
dybde.
For å minskeavdrifenav opphengtflygelbrukes så tungt lodd som
praktisk mulig. Nyttes brua som fast målested,bør bunnprofilet
loddesopp ved lavvannog refererestil en permanentvannstandsskala
i profiletsom tidligereomtalt.Se avsnitt2.3.4,pkt 12.
Ved måling av vannføringi små elverog bekkerkan det ofte være en
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fordelå byggeen enkelmålebru, gjerne av planker eller tømmerstokker. Fra slikeprovisoriske
bruermålesdet med flygeletmontert
på stang.

2.3.4.5 Målingfra isdekke
Målestedetfor vannføringsmålingfra isdekke bør lokaliseresnår elva

er isfriog ved lav vannstand.
Målestedetavmerkestydelig på begge
elvebreddeneslikat det kan finnesigjenundervinterforhold.
Endelig avgjørelseom stedeter brukbarttas om vinteren når is, sarr,
strømforhold
og snøforholdene
kan bedømmes.
Måling av vannføringen
i islagteelverkreveren del spesialutstyr,
varmeklærog fottøy,samt forsiktighet.
Elvas bredde og avstanden mellomvertikalene
målesinn med vanlig
wiremålebånd.
Boringav hull i isen for målevertikalene
gjøres lettest ved hjelp av motordrevet
isbornår istykkelsen
er stor.Vanlig
hånddrevetisborkan væreå foretrekke
når isener tynnereenn omlag
30 cm på grunnav boretsletteretransportvekt.
Førstboreshullene
i isenoverde dyperepartierav elveleiet.Hulleneinn mot breddene
tas til slutt.Man finnerda enklereut hvor elvaer bunnfrosset
og
unødvendigboringi elvebunnen
unngås,dervedsparesborskjæretsegg
for skader.
Er temperaturen
særliglav (under-150C),skalman ikkeboreopp alle
hulleneførstfor deretterå måle strømhastigheten.
Hullenevil nemlig fort frysetil og arbeidetmed oppboringen
vil være bortkastet.
Underslikeforholder man nødt til å boreopp ett og ett hull som
det målesi umiddelbart.
Flygelet føres gjennom hulleti isen ved brukav et spesieltkonstruerthengslingstykkesom forbinderflygel og stang. Flygelet
henger da med propellenned.Vel underisendreiesså flygeletopp
i horisontal
stilling.Undermålingenholdesstangaan mot iskanten
og hevesellersenkesfor å plassereflygeleti ønsketposisjon.
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Strømhastigheten
underisenøker fra bunnenog oppoversom for isfri
elv,men avtarså opp mot isflaten.Det øverste målepunktetlegges
derfor så høyt som muligopp mot isen,elleroppunderen eventuell
sarransamling.
Ved mye sarri måleprofilet
vil som regelmålingengi for litevann.
Man bør derforunngåå ta vannføringsmålinger
i profilmed mye sarr.
Ved lavetemperaturer
må flygelettransporteres
inne i bilen,og det
må tas med inn i hus utenomarbeidstiden.
Undermålingenmå det på
bestemåte vernesmot kulden.Dettegjøresenklestved å holde det
mest mulig neddykketi vannet.Forflytningenfra hull til hull bør
skjeså rasktsom mulig.For å skillesammenfrosnemålestenger
etter
brukbrukesgassbrenner.
Hvis mulig kan man måle et stykkeunnamålestasjonen
hvis elvader
skullevære isfri.Man må da korrigere resultatetmed forholdet
mellomnedslagsfeltene.

2.3.5

Beregningav vannføringsmålinger
Vannføringsmålingene
utregnesentengrafiskmanueltelleraritmetrisk
maskineltmed EDB.Den grafiskeutregninggir best resultatog dessuten et verdifulltinnblikk i vannstrømmens
hastighetsfordeling
i
måleprofilet.

2.3.5.1 Grafiskberegningav vannføringen
I denne metoden beregnesvannføringen
manueltved grafiskintegrasjon.Hastighetsdiagrammet
tegnesopp for hver vertikal og arealet
(m2/s) bestemmesved bruk av planimeterellerved rutetelling
med
stikkpasser.
Derettertegnesdet opp et diagramhvorabscisseneangir
de horisontaleavstander i måleprofilet
og ordinatenede ovenfornevntearealer.Arealetav dettediagrammetgir vannføringen
(m3/s).
Hydrologisk
avdelingsEDB-program
for beregningav flygelmålinger
er
basertpå de sammeprinsippersom den grafiskeberegning.
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2.3.5.2 Aritmetiskberegningav vannføringen
gir den såkaltemidt-seksjon
Ved aritmetiskberegningav vannføringen
Metodenbestårvesentligi å: (a)dele
metodendet besteresultatet.
inn i partielleseksjonerog bestemmearealog strømmens
måleprofilet
i hverseksjonfor seg, (b) beregne vannføringeni
middelhastighet
og arealet,og (c)
hver seksjonsom produktetav middelhastigheten
som så gir den totale
summeresammenallede partiellevannføringene
vannføringen.
Midt-seksjonmetodener illustrerti figur3. Som eksempeler tatt
partiell seksjon3 som rekkerfra midtveismellomvertikal2 og vertikal3 og til midtveismellomvertikal3 og vertikal4. Vannføringen
i seksjon3 er da:

(L3 - L2) + (L4 - L3)
d3
2
3

q =v
3

der

2

3

q3

= vannføringi seksjon3,

v3

= midlerehastigheti vertikal3,
til vertikal2, 3 og 4,
= avstandfra elvebredden
= vannetsdybdeved vertikal3.

L2,
3

2.3.6

L - L2
= V3

L3,

L4

undermålingen
Vannstandsforholdene
som regeli tilknytSom tidligerenevntutføresvannføringsmålingene
ved målestasjonenavstasjon.Vannstanden
ningtil en hydrometrisk
såvelfør som ettervannføringsmålingen.
leses på vannstandsskalaen
Ved varierendevannstand,entenstigendeellersynkende,må man sørge
for at vannstandenavleses fra tid til annenmens målingen pågår,
er tilnærmetkonstantunder
f.eks.hvert20. minutt.Hvisvannstanden
på mindre
målingen, er sakengrei.Likesåved jevnvannstandsendring
i
enn 4 cm fra målingensbegynnelsetil slutt,kan middelvannstanden
derimot
de allerflestetilfellerbrukesuten videre.Har vannstanden
Man søker
endretseg mer enn detteundermålingen,må den korrigeres.
for den
som er representativ
da å finne en midlerevannstandsverdi
måltevannføringen.
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Ved grafiskutregningav vannføringsmålingen
tegnesvannstandens
forløp over vannføringsdiagrammet
idet tidsmålestokkenavpasses etter
diagrammets
bredde.Skjæringspunktet
mellomvannstandskurven
og vannføringsdiagrammetstyngdepunktsakse
gir målingens representative
vannstand.
Beregnes vannføringen
analytisk,finnerman den representative
vannstandved å vektfordele
vannstanden
i jevnetidsintervall
med hensyn
til de tilsvarende
partiellevannføringer,
som følgendeformelviser:

h .q + h2-q2+ h3q3 +

der

H
2
q1'

+

hn.qn

= representativ
vannstand,
middelvannstand
i intervall1, 2,...n,
midlerepartiellvannføringi intervall
1, 2,... n,
= den totalevannføring.

=

Forøvrigmå man kontrollere
om vannstanden
ved målestasjonen
kan være
oppstuvetav is, tømmerellervegetasjon
ellerom målestasjonensbestemmendeprofilkan ha undergåttforandringer
av noe slag.

3

FEILKILDER
UNDERMALINGMED FLYGEL
Den vide variasjon i vassdragenes
karakterhva angårklimatiskeog
fysiskeforholdbådemed hensyntil årstidog til beliggenhet,samt
måleutstyretsrespons under de varierendeforhold,kan ofte volde
vanskeligheter.
For å oppnågodeog nøyaktigemålinger med flygel
krevesderforkjennskaptil de mangefaktorersom kan gripeforstyrrende inn,samtomtankefor å unngåellerbegrensevirkningen
av dem.
Dettekommeri tilleggtil den nødvendigevitenom de spesifikkeproav målingene.
sedyrersom følgesi utførelsen
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3.1

Uts r o inst m nt
Et godtresultatkan bare forventesnår måleutstyret
er korrektmontert,kalibrertog vedlikeholdt.
Dettegjelderi første rekke flygeletog registreringsinstrumentene.

3.2

Målested

Uavhengigav måletypenvil målingensgodhetvære sterktavhengigav
målestedets
karakter.Hvismålestedeter ideelt,kan selv uøvd personell utføre en god eller tilfredsstillende
målinguten større
vansker.Hvis forholdene
derimoter ugunstige,vil selv en erfaren
hydrolog kunne bli sattpå en hard prøveunderforsøkpå å oppnået
tilfredsstillende
resultat.

3.3

Plasserinav v
'ka
Der målestedeter ujevnt,vil også strømmenvære ujevnog uregelmessig og flerevertikalervil værenødvendigfor å redusere usikkerheteni målingen.Vertikalene
må alltidplasseresslikat de avdekker
tverrsnittets
virkeligeformog konturog dermedkan gi vannstrømmens
middelhastighet
bestmulig.

3.4

Målin vd
eobde
Vannføringenberegnes som produktetav det våtetverrsnittsareal
og
vannstrømmens
middelhastighet.
En feilaktigbestemmelse
av vanndybden
i vertikaleneeller av elvas bredde,vil derforgi en tilsvarende
feili den måltevannføring.

3.5

Skråstrøm
En feil i målingenvil resulterehvis strømmenikkestårnormaltpå
måleprofilet.
Skråstrømopptrergjerne hvor elveløpet utvider seg
eller snevresinn sliksom ved innløpetog utløpetav høler.Man har
her skråstrømbåde i horisontalplanet
og vertikalplanet.
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3.6

Turbulens
o

Iser e s m
Flygeletblir kalibrertved å kjøres gjennomstillestående
vann.
Dettetilsvarerroligestrømningsforhold
med parallellestrømlinjer.
Det er imidlertidikkeuten videreklartat en kalibrering
foretatt
underslikeforholdogsågjelderfor naturligeelveløpmed turbulente

og pulserendestrømningsforhold.
Forsøkbekrefterat så ikkeer tilfellet.Det viserseg nemligat i turbulent strøm vil hastighetskomponenteni flygeletsretning få et propellflygel
til å overregistrere,
mens hastighetskomponenten
på tversav flygelet vil få
det til å underregistrere.
Sidenbeggekomponentene
opptreri turbulentstrøm,kan feilen bli enten positiv eller negativ (eller
null), avhengig av hvilken av komponenteneer den dominerende.
Pulserendestrøm,som hovedsakelig
virkeri flygelets lengderetning,
vil på sin sidealltidgi en ensidigpositivfeil (overregistrering).
Feilen forårsaketav strømmenspulseringi flygeletslengderetning
kan reduseresbetraktelig
ved brukav propellmed liten treghet og
dermed rask respons. Det vil si en litenog tynn propellog/eller
en propelllagetav lettmateriale.Virkningenav den tverrgående
pulseringer litenved brukav propellmed litentreghet.
I alminnelighet
vil dissefeilvære små og uvesentlige
undermoderate
forhold. Hvisderimot turbulensog pulseringer høy, er målestedet
ikkebrukbart.

3.7

Lavtemperatur
Propellflygelethar lagresom går i oljebad.Ved lav temperaturminskeroljensviskositetslikat den blirmer tyktflytende.Dette kan
forårsakebetydelige
målefeil,spesieltved lavestrømhastigheter
og
pulserendestrøm.
Når det måles ved lufttemperatur
undernull grader,må en passepå
at flygeletmestmuligholdesneddykketi vannetog ikke eksponeres
unødig i luften,noe som kan medføredannelseav is på overflatenog
fastfrysing
av propellen.
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3.8

Opphengtflygel
Et opphengt flygelfra kabelbanevil lettkommei bådevertikaleog
horisontale
svingninger
og dessutenvære utsatt for avdrift under
målingen. Et for lettlodd,vind og et dårligmålestedvil forverre
slikeforstyrrende
bevegelser.
Man må alltid forsøke å dempe forstyrrelsene
og holdedem innenforakseptablegrenser.

3.9

Vind
Vind og bølgegangvil påvirke resultatetved målingfra båt med
opphengtflygel.De vertikalebevegelser
virker på samme måte som
sidevegs pulseringog man får underregistrering.
Feilenekan bli
megetstoreved litenstrømhastighet.
Vindenvil også omrøre vannet
overflatenslikat hastigheten
i de øverstemålepunktene
blirpåvirket,detteskjerved alle typerav flygelmålinger.
Vindensoppstuvende
virkningkan forøvrigforårsakestorefeili målingenstilhørende
vannstandsavlesning
dersomvannstandsskalaen
(målestasjonen)er plasserti en sjø fjerntfra utløpet,hvor vannføringen
jo alltidmåles.

3.10

Vibrasionav målestang
Under måling med flygelet montert på stangder avstandenmellom
vannetsoverflateog stangensøvre forankringspunkt
er stor (f.eks.
ved måling fra bru), vil stangalettkommei sidevegsvibrasjon.
Vibrasjonene
kan motvirkesved å festeet støttetau til målestanga
like over vannflaten.Ved å holdestøttetauet
ut til sidenog passendestramtvil vibrasjonene
opphøre.

3.11

Fl tende 'en de
Større flytende gjenstander
slik som tømmerog trær forekommer
ofte
underflomog høye vannføringer.
Mye drivgodsvirkerforstyrrendepå
målingen og fører gjerne til at man setteropp tempoetfor å bli
ferdigfortestmulig.Detteførerså i sin tur letttil feilobservasjonerbådeav hastighetog dybde.
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3.12

Bunnvekst
Bunnvekst i måleprofilet
kan virkeinn på både flygeletsfunksjonog
den vertikalehastighetsfordeling
i vertikalene.
Underslike forhold
må flygeletofte inspiseres
om gressel.l.har vikletseg rundtpropellakselen
og om propellensspinner tilfredsstillende.

3.13

and
Under disseforholdkan sandkornlettkommeinn mellomhylseog propellakselog forstyrreellerendogstoppepropellensløp.For de nederste punkter i vertikalene
må derforflygeletsfunksjonoftekontrolleresved hjelpav spinn-prøven.

3.14

Bakevjer,peler,

Bunntransport
av s d'me t

etc.

Disse forhold må unngås.De forekommer
ikke i alminnelighet
og utøverenmå derforvurdereforholdene
på stedet hver gang målinger
tenkesutføret
under slike
forhold.

4

MALEFEIL OG MALEUSIKKERHET

Målefeilener differansen
mellommålt verdiog den sanneverdi,målefeilener som regelukjent.En målingsnøyaktighet
er gradenav overensstemmelsemellom målt og sannverdi,den uttrykkesved begrepet
usikkerheten.
Generelt er det ikkemuligå forutsiusikkerheten
ved observasjoner
ellermålingerav fysiskestørrelser.
Man kan imidlertidgjenta en
måling flere gangerog ved en statistisk
analyseberegnemålingenes
spredningomkringsin middelverdi
uttryktved det såkalte standardavvik (s). Måleusikkerheten
angisså ved hjelpav dette standardavviket.
Statistiskdefineresmåleusikkerheten
som et visstintervallomkring
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den målteverdi.Den virkeligeverdiforventes,
med en viss sannsynlighet, å ligge innenfor dette intervallet.Et intervallpå ett
standardavvik
til hver sideav den målteverdi vil ha et forventningsnivåpå 68%.Detteinnebærerat et intervallpå pluss/minus
ett
standardavvik
vil omfatteden sanneverdived 68 ut av 100 målinger.
For et intervallpå to standardavvik
til hver sidevil forventningsnivåetvære95%,og er intervallet
tre standardavvik
er forventningsnivået99%.
I hydrometrien
har man valgtå brukeet intervallpå to standardavvik
med tilhørende95% forventningsnivå
som et standardisertmål for
usikkerheten
i målingerog observasjoner.
Når det gjelderen samvariasjon
mellomto variable(regresjon),
som
for eksempelmellomvannstandog vannføring,beregnes måleusikkerheten i flygelmålingene
ut fra de måltevannføringers
spredningomkring regresjonslinjen
(dvs.vannføringskurven).
Man brukerda den
såkalte standardfeilenav estimatet(Se)istedenfor
standardavviket
som bruktovenfor,se referanse[10]side499-504.Man forutsetter
at
de måltevannføringers
tilhørende
vannstander avlestuten feil.
Som tidligereomtalter de viktigsteårsakenetil måleusikkerheten
i
flygelmålinger
den menneskelige
faktor,måleutstyret
og målemetoden.
I de følgendeavsnittvil dissetre faktorenebli nærmerebelyst.

4.1

D n m nneskel e fak o
De feilsom gjøresav utøverenunderoppleggetog utførelsenav målingenog ved avlesningen
av instrumentene
kallesofte den menneskelige faktor. Denne kan spilleen storrollefor målingensgodhet.
Arsakentil slikefeilkan ha sammenheng
med værforholdene
undermålingen,den enkeltesholdningog selvdisiplin,
samtmangelfullopplæring og erfaring.Dissefeilkan ikkeelimineres,
men de kan begrenses
ved treningog ved å inngifagligstolthet.Det kan av mangegrunner
være fristendeav og til å foretafor raskeog av den grunn usikre
målinger,men alle bør ved utførelsenav ethvertarbeidkunneundertegnemed at "dettearbeidetkan jeg vedkjennemeg".Den menneskelige
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faktor er vanskeligå evaluere.I alminnelighet
ansesdissefeilå
være relativtsmå for rutinerteog bevissteoperatører.

4.2

Instrumentelle
feil
En målings godhetberori avgjørendegradpå måleutstyrets
tilstand
og på kalibreringen
av instrumentene.Instrumentenesom brukes er
flygelet,registreringsinstrumentene,
dybdeindikator
og breddeindikator.
Feilen forårsaketav flygelet skyldesdefekteri dette,og at det
kalibreresi stillestående
vann,men brukes til å måle turbulent
strøm. Sistnevntefeilkildeer vanskeligå evaluere.Forsøktyder
imidlertid
på at effektenav turbulens innen rimelige grenser er
relativtliten.
Feilen forårsaketav det øvrigeutstyrog instrumenter
anseså være
endamindreenn den feilsom skyldes selve flygelet.Den samlede
instrumentfeilsettesnormalttil mindreenn 1%.Detteer en ensidig
virkende(systematisk)
feil.

4.3

Feil forbundeted m le et en
Dennefeilen har i det hele sammenhengmed elvaskarakterved målestedet.Her medvirkervannløpetsgradient,tverrsnittsareal,
bredde,
dybde og måleprofilets
form.Videreinnvirkerbådeden vertikaleog
horisontale
hastighetsfordeling
i måleprofilet,
samtgraden av pulseringog turbulens.
Alledisseforholder mer ellermindregjensidig
avhengigeog er i høy gradbestemmende
for valget av måleprosedyren
på stedet. Bådemed hensyntil måletype(vademåling,
etc.)og målemetode(to-punkt
metoden,etc.).Den metodiskefeilkan spaltesi tre
komponenter:
feilenbetingetav observasjonstidens
lengdei hvertmålepunkt,
feilenbetingetav antallmålepunkter
i den enkeltevertikal,
feilenbetingetav antallvertikaleri måleprofilet.
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Observasionstidens
lengdei hvertmålenunkt.Denne feil har sammenheng med vannstrømmenskarakter,dvs, i hvilken grad der er turbulens
og pulseringtilstede. En vil nærme seg hastighetens virkeligemiddelverdi bedre desto lengre observasjonstidener. Undersøkelserviser
at man kan sette den nedre grense for observasjonsintervallet
til 30
sekunder, under gode forhold, og den øvre grense til 60 sekunder,
under mindre gode forhold,som tilstrekkeligfor de fleste elvetyper.

Antallmålepunkter
i den enkeltevertikal.Denne feil beror på antall
målepunkteri vertikalen.Man vil nærme seg middelhastigheteni

ver-

tikalen bedre desto flere punkter det måles i. Ved jevn og uforstyrret vannstrømmed normal (logaritmisk)hastighetsfordeling i vertikalen er imidlertidantall punkter i vetikalenav mindre betydning
enn antall vertikaleri måleprofilet.

Antallvertikaleri måleprofilet.Antall vertikaleri måleprofilet
har stor innvirkningpå den endelige usikkerheti målingen. Antallet
henger nøye sammen med forholdetmellom elvas bredde og dybde, måleprofiletsform og størrelse,samt den horisontalehastighetsfordeling
i måleprofilet. Antall vertikaler bestemmes under hensyntagentil
alle disse faktorer.
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APPENDIKS
KORREKSJONFOR AVDRIFTVED MALINGMED OPPHENGTFLYGEL
Dybdekorreksjon
for avdriftenutføressom følger,se figur4 [2]:
Senk loddetned til vannflaten
og mål den vertikaleavstandab
fra løpekatttil vannflate.Denneavstandenbrukesi tabell1
for å finne"luft-line
korreksjonen".
Senk loddetvideretil bunnsog notermåltdybdedf.
Mål avdriftsvinkelen
P.
Ved hjelpav tabellene1 og 2 beregnså:
luftlinekorreksjonen
de som en prosentdel
av ab (tabell1),
våtlinedybden,ef = df-de,
våtlinekorreksjonen
som en prosentdel
av ef (tabell2),
leggsammende to korreksjonene
og trekksummenfra den målte
dybdedf, dettegir den korrektedybdebc.
OpphengnMgspunkt

a

(.?

Vannflate

Strømretning

Ehiebunn

Fig.4. Flygeletsavdrifti sterkstrøm.
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Tabell1. Luft-linekorreksjon[2]

Avdriftsvinkel
po

Korreksjon

4
6
8
10

0,24
0,55
0,98
1,54

12
14
16

2,23
3,06
4,03

Avdriftsvinkel
po

18
20
22
24
26
28
30

Korreksjon

5,15
6,42
7,85
9,46
11,26
13,26
15,47

Tabell2. Våt-linekorreksjon[2]

Avdriftsvinkel
po

4
6
8
10
12
14
16

Korreksjon

0,06
0,16
0,32
0,50
0,72
0,98
1,28

vf f ly-2/instrukshiat

Avdriftsvinkel
po

18
20
22
24
26
28
30

Korreksjon

1,64
2,04
2,48
2,96
3,50
4,08
4,72
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