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FYRA METODEH FÖR APPHOXIMATIV BES'J.1ÄMNING AV FLÖDI~ I SMÅ VNP.T EN DRA G 

GENOM MÄ~lNING AV VAT1'ENHASTIGHF;TEN I EiN ENDA VEWnKAL 

Av Anders Bjerketorp. 

o. INLEDNING. -----
I en tämligen omfattande (91 s.) skrift betitlad "Preliminärt förslag 

till envertikalsmetoder med fly tar- eller flygelmätning för approxima

tiv bestlimning av flöde i små vattendrag '! (Lantbrukshögskolan. Inst~ 

för markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydroteknik. Stenciltryck nr 

58. Uppsala 1973.) har författared givit förslag till ätta olika flödes

bestämningsmetoder med mätning i en eller två punkter i en enda vertikal. 

Föreliggande stencil utgör en summarisk redogörelse för fyra av dessa 

åtta metoder med förbigående av originalskriftens teoretiska avsnitt. 

Stencilen tar desf:lUtom endast upp mätning enligt en (den lägre) av de 

båda "prec lel onsni våer" som urDprungsskriftcm anger som altarnativa. 

Den har behandlade precisionsnivån kallas precisionsnivä 2. 

Denna starkt förkortade framställning av innehåJ.let i den utförligare 

skriften använder samma numrering av avdelningar, formler, tabeller 1) 

och metoder som denna, detta för att underlätta en ~ventuell parallell

läsning. 

De fyra envertikalametoder 80m har ekallgenomgäs är: 

1. Mätning med ytflytare. 

3. Mätning med flygel invid ytan. 

4. Mätning med flygel o djupli:iget 0,5 av totaldjupet. pa 

6. Mätning med flygel på djuplögena °9 2 och 0,5 av totald;jupet. 

I samtliga fall sker mätningen i den vertikal där sektionens största 

ythastighet ligger (eller bedömes ligga). 

J3ee:ränsningar gemennamma för samtligcl" metoder::l användning lir: 

att råhetsklasson måste ha lägre ordningstal än VII (jfr. sid. 8) 

att vattenspegelns medelbredd, ~, vid flytarmätning rcspcktive vatten-

spegelbredden, b, vid flygelmätning inte fär överstiga 2,5 m 

att medeldjupet, ~m' längs flytarens förflyttningsbana vid flytarmät

ning, repektive totaldjupet, 2 m, i mätvertikalen vid flygelmätning, 

inte fär överstiga 2,5 m. 

1) tabell~rna 6a och Be är fbr0nklade of ter originaluPPGatsens 
tal)ull 6 rCf;pekUvc taboll [rb, 



2. 

att kvoten mellan vattenspegelns medelbredd, E, och medeldjupet, /j , 
rn 

längs fl;ytarens förLi;yt tni.ngsbana, reBpek"Live kvot en me lIan va t t(:n-

spegelbredden, b, och totaldjupet, 

överstiga talet 25. 

z , 
m 

i mätvertikalen, inte bör 

12. Uppskattad ungefärlig noggrannhet. 
~====:============~=~~===~==~~~=~ 

Det verkliga flödet, q, antages ligga i följande intervall i 90 % 
av alla fall: 

där 

(100 - p)'q ~ 1000 q ~ (100 + P)·qn:l m 

q -

q "" m 
p 4-" 

det 
7. 

verkliga flödet (rnJ/s) 

det 
7. 

genom mätning och beräkning funna flödet (m)/s) 

ett "osäkerhetstal" , som vid metodens tillämpning av (';)1 

ovan person vid precisionsnivå 2 har värdet 25 vid goda 

mätförhållanden, 30 vid "normala" rnätbeUngelf:18r och 35 

vid dåliga mätförutsättningar. 

131.' E];.;,Ua:~:SE' 

1311. Utförande. 

Ytflytaren Bkall antingen vara en rät cylinder eller ett rätt 

åttasidigt prisma. 

Minst go % av flylaren skall ligga nedslinkt i vattnet. 

Plytarcn skall i stilJastående vatten ligga med basytan 

rätt. 

1312. DimeDsi.onsviJlkor. 

132. 

Flytaren bör inte vara bredare än 10 % av vattenytans medel

bredd vid det mätställe där den skall användas. 

Flytaren får inte gå djupare än 10 % av totaldjupet. (Beträf-

fande F;törre d ;jupgåendc "~" 

Flytarens djupgående skall helst inte understiga 5 % av total-

djupet i mätvertikalen. 

1321. Alltid erfordorli . 

fiir djuppe;jl:i.ng m, m. Vjd 

pejling bör mtitut n fö:c::;c;~, IIIc:d en boLtoYlf3ko (l)cttnnplDttEc),. 



3. 

IJaJ};'iR1Z1f::.Ti]l[i.§l}E,y för iläggning och upptagning av flytarell .. Hå

ven kan tillverkas av ett isärt~gbart metspö och en stor BAssil 

eller ett stort durkslag. 

hllitplatsen skall förlliggas till ett parti av det vattendrag vars 

vattenföring skall mätas, där detta på en tillräcklig lång sträc-

(Jfr. avd. 1623), uppfyller föl-

jande villkor: 

a) är approximativt rakt 

b) har en längs regelbundonhetssträckan i stort sett oföränderlig 

sektion vid varje vattem,:tånd inom den ni våalllpli tud mätningar 

avses skola kon~a att utföras 

c) bar jtimnt fall 

d) ärtillnärlllolsevis fritt från vegetation undor den säsong lllät-

ningar skall göras eller har vegetation som effektivt kan av

lägsnas åtminstone vid mättillfällena 

o) är app:coxilllati vt fri tt fr'ån dälllningsverkan. Ji'örekommer en svag 

diimning kan dOiJS verkan ofta minskas till:6ickligt genom f'ö:C'lErlC>

ning av den, nedre c38,korhetGsträckan, 1~:m1 (Jfr. avd. 162). 

Mätplats8n skall om möjligt förlUggas till ett vattendragsavsnitt, 

där fJtörs'ba ythafl'Ligheten kan fö:cvänta~3 att inte understiga 0105mhl 

någon gång under den planerade lllatsasongen. (Jfr. avd. 242.) 

15. Klimatiska mätvillkor. 

Mätning med ytflytare bör endast utföras vid lugnt vtider~ såvida in-

te 111ätpln.tc:;en J jgg(~r mycket v:i.rld"kydducl, ,)'1) lägre va-LtnctD ,ltrÖm,. 

ningDhastjghet är, desto kUnsligare för vindpäverkan är mätnjngen. 

1 6. 

Den uppmfitta hnstigllcton, vm' f~kaJ.J. va.ra ett 11 ttryck för· vattenpar~ 

t,'Ll'.,]_!'.·.r'r:,.cl,'_·~ {"('l"lOJ'I"'J}')' 't+1"{i" ~··f",'-)c'l r·t+]' O'j·l"J·J,,·c:,·t--i ul·l"·'· (·j'l"·'·'"'·i ()'j·1C,·t; 'j' J"lV'[)l"l . ,,' '- ~, . .;' ".' .. u ... ,c ,,0, (,.,n) .. ,·', .. <. u ... ~, .c .... ' "'(:"'" v ,.C)," (, .. ,ty. , .. Le. ,w, 

,', '[;')."(')' 1',·'l)'I'(,"'J .•. '_'. r';}r ",'l'I"L n r" ) ", r'l"·') (1 Y· .'(' "J ·1"1 ('J'" (' Y' 't- r-"j J1 c' -j ej "L-l' (J. rl (' c, -I- r ,,; ej' '\ n 1, ,'l. rl:n.t'-u ~ _ ,_, _, ...... " .. --1.~ -- , ... '- , 'c. , .• _. " c,· _ ,:o, . 'h " ,-,.., v _. ( .. , ., .,. C{L " .. , 

1:1 

den r:;tT(imbana cJ~ir ythDilt:i.ghctcm :i. medoltal ti.X' t';'l;i5:ii'I't. Ji'lyta.rclJ 



te därför bringas att förflytta sig i en bana som approximativt 

::.w.mmanfaller med strömbanan för maximiythastighoton. Detta 8.::31;l:1.d

kommes genom en Himplig anpassning av ill.EB21i!!.I~.:l1?m~~k.terl@. (lo.nco

ringspunktens)$ P" läge i sidled (transversalled). 

(Jfr. fig. 1 och tab. 2) 

vm i nedanstående cytriickvil1kor står för ett provisoriskt och 
p 

approximati vt värde på den hastighet, vm' som mätningen aVE,er att 

go. 

Observera att de nedan angivna sträcklängderna är minimilängder. 

Ofta är det lämlJligt att åtminstone mätsträckan, l , har on kon-. - m 
stant längd, som endast vid mätsäsongens högsta (beräknade) va t-

tenhawcighet sammanfaller mod mirdmilängden. , 

Mätsträekan skall ha en approximativt oföränderlig sektionsgeo

metri i hela sin lllilgd, och detta skall gäll~ för ett godtyck

ligt vattenstånd inom den nivåamplitud mätning avses skola föro-

tagas. 

6 
\
, ... ,G" .. v~~r·n·~~~ Jn !' lånr.t. " .'p L 

].) 

; )' 

sektionsutfoMnningen dels skall vara approximativt oföränderlig 

för var~je vattenstclnd inom mi:.ite.mpli tudon 9 och dele, öve:(,Cnf.J8t2.m~"· 

l1JEt 

De båda sJkerhetsstrjokorna tordo behöva vara miust 

vardera, och vid tendens till dämning nedströms må llingden av 

den nedre, lan1 I fördubblas eller trefaldigas (Jfr, avd. 1410). 

De båda 8likerhets8tr~ckornQ, bi ld DX t:i,1Jse.ml:wnfJ 

( ·j'·"r ''''vd t. .1, .. t' (.,.{. Q ',;1' " eJ ()6 r '2) 1 ... 1 001J. av. l.,)" ..• 

korna 1"(,,., J ocb] 1 (dv:;,. min;;; :50 
• j ) I III . f,:n m) • 



Bin hastigb.et till vattnet l~ngs en 

accel]eratioDsstr~cka~ l , som strlicker sig från iläggnings-__ "_"_~'o-M" __ '·_~'_-" ____ ~_'~'o_ a 

punkten (lancoringspunkten), P1' till mätstertpunkten, P2' 

Acc01lerationD~;h'~icl-u:m :föref31å:::~ vara minst 3(vlllp >IY:;;:;;;) m JJmg. 

]:lJ.t:'1.:tt:~-L91~:~2:_~ lff slutligen, ä:e den sträcka flytaren rci:c sie 

från iHiggninC;;;i}unkten (lancering;jl l\mkten), Pi' tiI1 u))ptag~ 

ningspunkten CbärgningDpunkten), 1")4. 

'.Pal)(:?1l 2. 

Samllclndet mc11an Ymp (i mjf3) och kortaste tillåtna liingden av mät

uträckan, l , 8iCC el1era ti orl[)sträckan, l 1 sElmt säkc:rl'lo-G.'3sträcknD, 
ffi a 

1.. e 11 er l 'l 1"1 l .. t' 0_' I, • 'l J l . 801 an" VI( "y~arma;Dlng enJolg~ maxlma_yclastlghotsmeto-

den. 

v 
Hl 

P 

0,09 

° 1 16 

0,25 

0,36 

O j /j 9 
0, c,/j 

O~[31 

1 ~ 00 

'[ j ~ l 

1 j 44 

Minsta tillåtna 

1 
m 

1 98 

2,4 

),0 

3,6 

4,2 
/j ) [3 

5;4 
6)0 

6,6 

7,2 

1 
a 

1 ') ,e 
1 ,'7 

2,) 

2 9 9 
),G 

493 
lO , 
) j I 

G9 0 

6,9 

7,9 

].änC;d (m) nv 

1 
"Ö 

eL 1 
,~ 1 f])11 

),6 

4, a 
6,0 

'7,2 
a,!j 
9,6 

1O,n 
12 9 () 

1) j 2 

14,4 



6. 

~)träckarrangonwDg vid flytarmätning enligt maximalhafJtighetLoll1etodf.:!1.. 

I 
~-~,~ .. _-,-~-~----~_._-~-~~-~~~_.-

l 
m 

l 
a, 

1" l 

- övre säkorhetsstr~cka vid flytarmätning 

- flytarmätsträcka (minst 6 m) 

- nedre säkerhetssträcka vid flytannätning (minst 

dämningstendens det dubbla eller trefaldiga) 

_ accelle:CDtiolJ[Ji3tri.1cka (rninst :5 (v + ~.,r:;,e~ .. ), ra) 
m m 

p p 

1 2 \.r;~-' m; vi el 
V Hl 

P 

- regelbundenhetssträcka vid flytarmätning (Jfr. avd. 141 och 

. "6;:>2) avel.. c . ... 

Pi - iläggningspunkt (lancerlngspunkt) 

P
2 

- mätstartpunkt 

P7 - mätslutpunkt 
.J 

'[, ,_ upp tn.gn:Lngspunkt (b~irglli lJgspunk t) 
. I~ 

}i' 

" '-' 

.. flyta:ce 

.. fÖJ'f1y ttnin{!;Elbana 



16:3 • 

164. 

7. 

Förflyttningstidsmedoltalet, 1, dvs. den tid som skall anses i 

medeltal åtgå för flytarens förflyttning mellan mätstartpunkten, 

r 2' och m1it:::.~lu tpunkten 9 :p 3' bestänlJneo genom upprepade mi:i:tningar 

enligt endera av följande två alternativ: 

Flytarmtitningarna pågår till dess att den längsta av do tio 

kortaste mättidorna jnte överstiger den allra kortaste av dessa 

tio med mer än 20 %. 

Från scrien av de tio kortaste mtittiderna uteslutes sedan de 

två kortasto och de tre längsta, varefter medeltalet bildas ur 

de återståonde fem värdena (ordningsnummer 3-7). Detta illedel-

tal betraktas som förflyttningstidsmedeltal, t, vid o ä ID 11 

.. ~. " InH (;G01 .... J.G c 

Om den l~ingrd;n av de fem korta[~;i;e lJlf:itticlor:na efter fem} ElGX 

eller sju observationer inte överstiger den allra kortaste 

kortaGte tJdCT (orcln:trlgmJlHiJlfWr ) ()C }l 1)ot~Qk~g0 ·.~o· .. n ·.ft)·r-'.~ \'';: J .• 0 __ 1,. l, ... ~, IJ.J _ 

Vattenspegelbredden, bi' och mecleldjupet. zi' bestlimmes vid fly-

tarJl!titnillG Genom m~itning respektive pe~iline; i n fJtycken tvL'lrs8k·

'lionel' inom m~tstrUckan, lm. (1 antar vUrden fr&n 1 till n). Van

ligen skall n vara lika med 31 men kan vid sUrskilt regelbunden 

Medoldjupet, enklast genom att man gÖl' ett antal 

(ID 0~vclrol') ~)O~L~lnrl'lr'"C~ 0V (l-J""l·)O·('· 'Z'~ . 1_) V
t
} ,k ...... ' _ l \.._ l·,) V( .. "- .•. ,.t,;l<.A .• t '.-1. (. 1..'<' ,'t J J t 

, !-' . ~ L t J (>{ ~ 1. l 'J" ,~; .r· t ('l 1 ) t 1) 'cor ·Gve.rmn··;o·co "oo.(1.n y'eJJ moco .. o.:)UPOC, "':L
' 

J"L) l:~r vv;ryc.\:QG 

Zi -~ m 
,t, 

j ::.::;Ti 

z. 
,) 

z, av medeldjupen, 

5.:::.:1:]. 

1 
2', ... 7. ,:1. n 

:.cc 1 

bi 

t 
/3/ 

ances av sambandot 

/3/ 



o, 

endera av nedanstLende två tillvlieag&ngusHtt, dvs. antingen 

enli{;;t 

]!'örcl:igge:c råhe-cuklll.si3 VIT t 1\:an som naiJ1nts i inledningen inte 

mätning ske med n&gon envertikalsmetod. 

1651. )j/i.hC2:tg){J.af~sj;.,fAc,Q)",Lni::~ ,~~.n.15fit_.t.Q.t.1:t1.1~p.d:fjmnLnz.8meJcs:l. 

Båhet~;klass:Lfice:cingon utfci:r'OfJ lllod h;ji:LLp a',r i:;chemat i tabol1 

i "" ) . 

Bflc1clJ:w,teri aleti3 

mikrostruktur), tgddytornas mer storskaliga struktur (~e fosta 

f'r"ll' '\-"1' o '('] c, \T -1- OY'j') ") cc' 1"\<> k re) <, +""1) l' ·t·,) ·v· ) _"., .. . :\, J,. ,. )~v V .L .. C.>~) .\1 <..<. .... ~. L.l UJ. ... \. l_.~l. f:)[lll)t vegetation.sf'örel,:omuG be~" 

dömes var för sig och åsättes med hjtilp av tabell 14 olika 

och '(;:U.1 ott 

T - r + r + r /5/ r .-. "yr:dk Ylil('J,k veg 

Sedan r6hetstalet, Tr' bertiknuts, går mun till tabell 15 och 

:i':·I.I·"!.J·.'le."~" (·.:.i:·,·.·.v> J'. l·.l r .. ) ' .. ".'.1 ,,,, )1"~", .. ,.9,}. r" .\."" ... , 'lnr. \},! o,·t· f' "l ' 0" 
'. -I. '- l. _ '.L .. n.Oll J.C',,),;,:) }1._'J\.L(· .. f'-')_~1 ~ i So o.e :r.l"D,m.:rnl(~J1[10G J'anGkC~)'~~ 

talet ligger. Dlirmod tir röhetsklassifJceringen enligt partial-

bc,di5mn:LJlgi:lmetoden aVc;lll tad Q 

vid totu.lbedöwJ1i 

Btt el d b c ~:.:ka.:ff e nb c t 

:r 

ttligt ojtimn, vcgotationBfri jordkanaJ. 

n 
III 

IV Ren, slUt botten och vtilröjda sltinter 

~;tc)') ig bo ['-Lon c 11 or vi.il:d5 j (l t tl:i g 
'(1 (" '.:" c' i' ::1 t" ·'L ())"I (; ; 'v' n J') l" ,0, 1') O t ., C" 1'1 ) v ""to> / J, .• J, . ... _. 1:.--<- I...~ : c.... .. v .~ .. 

Riklig vcgetotioDsförekomst, vtilröj-L 

Oröjd btidd mod riklig c]"lcr ttimligeD 

V 

VI 

riklJg vegotutionsförekomst VII 



9· 

E,cr,enf"kaT)(Jr och r~hetQl·)oi·:n[r r för lWT';;YniniJ' ';lV J'''J!l''t,·tal q\ och 
..... .... J o_.c' '-', .)" (,)9 )~,. ... - . .-." { .\. . .l.'i..:,J c. ..(.. '-~ IU • 5 ...!'1'\~ ,; 

lW:3tiinmj,ng av r{,)JehJld,ai3s, Yl i , (en1, tab. 15) vid .}!!'!E~t):..~L!?gd~ii'l~n [tV 

ett vattenclragB råJ10"t f Lie 11cl'iikning av flöde enL envörtikalull\otoclcr. 

ytornu[o mikrostruktur 

hmn 

Ji'örekomf:i; av v 

In8'(;Xl 

JJj t en 
11' !:im .1. ,~ Yl L t o r 
Med e], C'; LCJ:C 

~) t O)' 

1-,(, J, "J'" CP' 'p] ij ",' ) 1...1 ... 1.., ... Lto ~ _. _c'_" .I 

(tland eller finlQxLureUan? jOl'd~ berG) 

(fint rrr'11'< ) 
1::)' '.' 

( [J"t" el \/"t D' 'I"ll ,. ) l)- (:»-.::;> / 

(t.ex. 

(tvox" 

tri:ir~irllllC; viil1agd bet ongkuJ vert) 

nygrävd, viilutförd kanal) 

(t.ex. korrugerad plåt) 

( t . (;:x , c' -j. C' n i D"l' (' 11 o l \ ,. J) Ou' .. _~() l .~_. ;.' J,\.Oi\.J{~C 

(T ~ r , + r i r /5/) 
l' YJl11k' ;ymak vcg 

Höllctf1Lal j ~I' ('31)JlIli,Crade 
r 

f:L' 

o 
5 

10 
15 
2 C -, ) 

40 

10 

20 

25 
30 

o 
[" 
) 

'10 

(O) 
(10 ) 
( 2 f; ) 
\ » ./ 

(45 ) 
(00 ) 

(1?5) 
"'_'H~'_.~'~"",~"'~ 

av ett vattendrags rAhet fbl" bortikning av fJö-

de enljgt cnvertjkalsmetoder. 

18 

)0 

3:)"'40 

·1 :)" .. ·Cio 

6~),,(]() 

00 

I 

TT 

TJI 

IV 

v 
VI 

VIT 
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17~ BeräkningsfBrfarnnde vid tflytarmätning. 
:.::: ::-.7:-:~~;::.·;~ '"--:::~:;.~~;.: :.:: .:::: .;~.=: :-;:: ::;."-~ :::.::::--:::::;":; :'-::::-. ~~:::. ::.: '~.: :~:: .. :;.:-~ :.:::":; .-: .:~,::: ::;;: ~ 

Beräkning av det f3kattade flCidct sker !!led h,jälp av föl.jandtJ två 

ekvationer: 

qm z ,. 1) ,. c >' c ~ v- /n t 
/ a el lfl 

V 1 /t /6/ 
Hl ffi 

Q' e 'l', <'l--n ,I 't r, '. J:'j"l' -l • j/c, u 1."-,, v cJce ]. ,Jlo.C l, J, Dl .. , 

z rncc]eltalr:;t av !Il(;deld;jupen (:L m) enLigt ekvation /3/ 
på sjd, 7. 

E vattenspegelns medelbredd enligt ekvation /4/ på sid. 7. 

c on allmhn reduktionsfaktor som fås från tabell 17. 
a 

0, cn korrektionsfaktor f0r d.jupgående. För djupg~endc 
(1 

som r 10 ~ ar Cd ~ 1. Beträffande större 

dju en, DO origlnaluppsutsen. 

v en mätta hastigheten i m/s. 
m 

l mätsträckans längd j m (so avd. 162,1). 
nr 

~ ~ medelmhttidon 1 s (se avd. 163). 

Den a11männn reduktion",fakLorn l c , Honi fW'lkt:ion av vatLcnför:inr;'c1\ fö;r a ' 
llcriikning av flöde mlli envc:rLilullf,rnetod('cna 1 ocll 3 vid ti11iiJfipn 

Gv el NI 1 u prccis:i on_~-·~niv{l,n} dyr; (J.\' 

}'.( ,9, l') e' 't c.' Jr- j' fl <:; ',' (U! ) 
'~J. '1...'."-· C.V 1._ el. 

I 

I 

II 

111 

IV 

v 
VI 

. "Liten vatL(?), f'öring" 

'!Ji,TcdelnGo:r Vd L Lc:ni'öJ'i.ll[:" 

Il;3toy' 'Vu.tt()}l f61':J.Tlg 11 

c 
a 

när vstt8nf0ringen är 

ten 

0$ '( l) 

°971 

0$66 

Oj62 

C;~,70 

O! '/9 

Oj '15 

O~,{3 

'7 

O (',r,(- )'1')/'-' j')r:)' ),J,) . ',' . v., 

'I, 

OjO?'),OI,100 Hi'" r 
bredd 

'" 

0)66 
__ . ______ ,_'''"J 

p C J' III rJ V vu L t c n d 

Oj 100 li/ /'" j";:' ff, uv "latLc-ncJri'f;,(,tc: rnccic'ILrcdd 



11. 

2. 

Hi.mpad o aven tämLigen ovan mätningswan fNllngår av t.a1)()11 6 a, 

'11 ab c: 11 6 a, 

Ungefärlig osjkerhetsmarginaJ. l % vid errvertikalsmtitning enligt metoder-

na 3, 4 och 6. 

p om mäL förhållandena är 
l'IE'J'OD 

g~oda normaIa dåliga. 

7-J. Max.ythost.metcd 21 25 29 

4, Oj 5···ruc:todcn 20 23 26 

6, Oj 2··0 l ~)···mctod0n n ?O 

231 • 

Don hydrometriska flygoJ som avses skola användas bUr helst 

V:i.ngh;julcts geometriska c,ti ng skall vara hUGst 0,25. 

P1ygoln bcj:c hclut ha två LoJ.iln'<)}':i.ng:1Ckvationc:c, cC; .le. }(cm i3"l;an "t." 

ckvatio:oo:c, vi1ka br1.l,]::n.:r va:cn 8.'l typen 

~ F 

v:::n+k'Yl f(51' l[igre JJ.E1.r.ltighoto:c 11(3nl 

o el.!. 

för högre hastigheter 11ebl 

i v:i.J.l(u V ... hai]t,:ii~l)ot(~n 

11 - antnl varv por tidsenhet 

KOrJi:::tard:cn nI' f;halJ vnra :ljtn:()~ hclut 0,,05 OLI.CT YllindJ'oo 



12. 

Om flygeln har endast en konstantekvation av typen 

'''' v "" (:;{ + l>" n /18e/ 

skall konstanten vara liten, helst 0,03 elJer mindre. 

Flygeln skall anbringas på en stäng. Den kan antingen intaga 

ett fixt läge i stc).ngens nedre ända, eJVE]. användas 80m "flygel 

med hängande st Än[;Jf I eller, vilket of t!" är att föredraga, för

flyttas längs den på bottnen hela tiden stående stången, dvs. 

använda}) som "f1;;,'[:'c:1 Ined Dtående stång". 

2312. Dimensionsvi11kor. 

241. 

P] ygelns vinglJ;julr3cl j [lmete:r bör vid mätn in;?: i sm t;!. vattendrag 

vara t~mJjgen liten. Den bör helst inte överstiga 10 % av 

sektionsbredden i höjd med vinghjulscentrum på det djup mät

ni.ng sker, och holst ej hellor större än 15 % av sektionsdju·· 

pet på mätstäIlet. Mätprecisionen torde dock ondast möttligt 

påverkas om dessa procenttal tillåtes stiga till 20 % av bred-

den respektlve 25 % BV djupet. 

Öv:d g be böv 1 ig mi"itutI'lJf3t n :ine; i:ir .~~ii}<2~Y_S:J:'1:: c 11er 

(med optic;]( oell/slleT akustiBk ::,ignaJ) 9 _~~:g~PFY;E Danlt 

Vid pejling bör miltstång'cn i 8llmänhet vaTS förEwdcJ med botten-o 

sko (bottenplatta). 

c',v:L J 1ko1', 

Mtitplatsen skall för] 8 tiJl ett parti av det vattendrag vars 

vattenföring skall mätas, där detta på en ti11räckJjgt lång str~ck 

rog'c:U)"l.Jndcn]letf;c;triicku" 11'34 (~11cr 11'6 1 (jfr, a-vcl, 2(22) upp.fyl1f'I' 

följande villkor: 

a) rir apJyC'o::d.ll1Bt:ivt rakt 

b) har en J ii.ligS 11'34 rCf3p0ktivfj 1)"'6 i stort [lC,tt oföräncl ()rlig ucL·· 

tiun v:i el varje vattenfJtånd inom den niv;\amp1:itluJ wä"Ll)ingar a'\7·· 

flCr:; skola 1,ornrna att uförar3 

<1) i-jJ' ti1Jnii.rrfl(!1,;cvLf:) .fcitt från vcgcla.L:\on undc)I' (1en "ö,Hong lilri.L .. 

elJer har VOGetation ,JV"· 

lii["DJtDD l~tl!l:jni;t()nC v:id HI~itLJljfiil]f;na 



1 :;. 

o) saknar dtlmnlnesvorkan eller har dHmningsverkon som 

1) vid tillHmpniDg av någon av metoderna 3-4 Hr svag och 

} f H J" . {OlIlpcn.ue:c[:i,::j c,eTJ.ora .~o:c ~a.:n{.~n.J.l1.g n.v den nedre säkerhot:>~ 

2 r r, ) 
'" t>21 • 

motverka::; genom föx'lii,ngrd.ng nv de:n lJGd:ce 

242. 

. .. " '''- " .., 6 [,;~") "L C' .. , .' t J. j'" ;.' -;- "t"'·~ \r, (" ,~:.' Yi :.~ L'-':; ,'-l .1l,' 1",;"(",'. ,'['l ,',',.1,',", ',':'~ ",',',', ~:, "1",' For lT:O'l,;oc.",:cna ) 1 i: nCl.! ' :,.0 __ .. '.1. 'ej, C "J",';, c"Li, J. " c;, ,,'"'''' " ,.. '" 

modelha:?;ti ton i den punkt vari mätning avses skola utföras ar 

r stor som konstanton 
(, , 

el e11er 2,0 .. ,2,5 ge 

se avd. 2311). Att hasti 

vara Sh mycket större an d o beror strömmens pulsering. 

ning. Utfallet av mUtning enligt metoderna 4 och 6 kan liven infJue~ 

s vingh;]ul:::dinm,etcJ'. 1\10)1 bör c1i:ix'fcir u:o,dv:ikr!. 

att flygolmjta i blLsigt vtider ( vicia intem~tplat8on tir vind 

"J11cd 

~>.6 • 

261 , 

2611 , 

fi:LLLd rno t bo t Lrlon 

nOTmal kan kal12G 

Vinp;h;julot:" sta under beJ.u mtittidon vara noge f~,xorat j 

sLvtiJ höjd- som s1dlod. Detta uppn0s sUkrast med "G 

?C; 1 ;;. 

Vi 

Lxcln 



111· • 

p& don maximala ythastighoton. 

262'j, 

;')!3.vLi.l olncdelbartu·pIJ:;tröns Dom omodelbart n8dr.;t~C'(5ms F:~i.tPl.H',}tcn 

11 
fl ~ inom vilken EJ8J.cl;iorwutformn:i.llgen. ::;1::0.11 vn.re 

tivt oförUlldorlig för varje vatt8nst~nd inom den vat-

n. st:ci:lckorrins utfol'mn:i.nG ::;l{alJ 

~ .0' 'I ,'.J.', tli~;';"l ',""'\ 
o" ,I U)))!f V "p lT). 

,o. :I. 

till det d(11)1l1a el1o:c trcfe.1clicc,. 

Vid 

ntt L"J,oll" 
U· o 



llJcllall Vill 
-, I) 

(1 m) vid fl~eelmH 

0!09 

0 1 16 

0/:;6 

O. Gt; 

L 21 

J. 

n~:: CJl],.i.Ct C~'I}·Vel~til:.rl].~)Fletoderl1a 3s 4 ocb. 6" 

6 1 0 

"If? 

2 9 7 

3 1 6 

10,i3 

1 5. 

Il(){~01 bU.ttdb OJ'111C t ri :n~, 11-'~;/1- e :1.1 e:c ]']'''6 9 v-i d c:r},v'()l~tiJ(n 1 f,:': p! Ö t oe. e' 

rned :r}y·c:e1nd:~tn.i:nt:; (lJctodc:cn.a. 3f. 1;. DC)]. 6) Ltt{~Ör ~~llIn.lt8.:n tJ;V cle l),'~.':·~~ 

för metoderna 3~4 

oc1,. fC5:c metod 6 

t . 
l'Jm.:tii 

-: 1 
f}:n.

6 

/19a/ 

/19b/ 

t • 
p 

t ob,··~ 



1 6, 

vid mätning enl. metoderna 3. 4 

och 6 i I naturlieo vattendrag_ 

)X]~JJ'(m 
:3) p ii. reTa tiVCl lil~i.tcljupet 

Q, O ~. OJ'? 

1 20 

'i '10 -, 1 gO 

6 100 

( J 
.. r>, •. 

. t .L 

Vattonspcgelbreddon, b, m~tcs vid flygelmtitning i den tvtir ion 

av djupet zi 

:i.. '" fl· 

/22/ 
:L .... 

onl:i.gt cd le::c enJ:igt 

271 " 

2711 , uJ}, 



2712. 

ticl~.i0n}}et, n, i den av formler))!) 11ba/ t 11iJbl ellor I1Del på 

relevant som funktion av t och n , dv" " 

Xl ::::: f(t ; n ) 
p }J 

p p 

1?'21 L) 

I praktikon brukar fu~ztioDon 1231 lösas på tvfi olika sUtt be-

'l,l,'<C~,",','L' ."J ,f I)' ('" 'l 'iJ ."('",0'.:, "·'·'1' '(" 'I".'l Il!""'lJ 'C"'11'1 ,'" .[., Yl 'j' 'fl u ( ___ .1 .. J .. :) .. ~ .. l. J 0'-. Id l,. - I."., . _)I.~ •• L-;._") ." "'"'0 

:fås 

n '" n I-t p ]J 

si{?;nn,lanorcJn,ing blir E),oti';vClra:ndo 1.1.ttryck 

I 
I r> "7! tC.J 

fl 
1231 

dUr k - antalet signalmellanrurn (kontaktintervall 

n - antalet varv som svarar mot ett signaJ'k' 
me 1 l "'ULC'UTil 

tf 
}Dkvntion 123 I ,är egC'[)'l;:ligclj on(]ui:t ett s})ccialfeJ 1 DV ol,vr:tioJ\ 

f; 

1231 eftersom n ~ k-D • 
fl k 

Vid till ing av envartikalsmetodcrna 3. 4 och 6 ersättes den 

) 

ten~ v:il)(et ock 

mtitvUrdo't f~r hasti 

det be'(;ec;krJD,u mod v
l

" 
:1. 

JrJed del1 J)l~:ittn lJHHt~j -Lon för metod 1, Ectodernn If och. 6 !'JD3' 

Y!Jin.d:ce iin lili'iLta hastigheten enl:i l" " ·'l~ ('1'1 '1 ( o C 1,) '1 " ("'t·' i i h"l'i l J I, \...~ ," \." ,l ~< ," '" _ •• _, •• ,._ 

J'" "I ,'0)'), J: u 1" rn c l, o c.. ~< 

ton definierus enlj 

v ,. v 
ID pm 

bl 

.L'd 
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Vid tiJliimpnirl ", nv 

skottade flödet ur likheten 

(1 :::: Z • b • c r,· V" 
~m el, 111 

(Hi r a - det okattade 
")l), 

j J flCidet :i ]l,l / :C,' 

/31.1' / 

z .- modeJ,djuvet (i rn) enlict ekvotion/??/ i ovd. 262 

c -- en 
H 

f::ctt,n tabell 17 

1 (:3 " 

v ... b 
);J 

definition i formel /240/' 

,)'. " 

v :1. (J 

(nl~:t 'l; J'), :1. j'l (~ 

likheton 

"I',' 

GUX' 

V 
1'1 

focmlc:nJLl 

e) l") . ) .) }J,08 det ~kuttadG flCidet ur 

D;j 

tiJJ rnodcl1)r1i.j'l.:i t j VCJ't:Ll:,r).l(;]J. 

k
lj 

[i,V t,}lJCd 1 ~'J och 
.. 

1(6 nv' t<,tbc].~!- 11 

bo tvlL,,'()o cmli forne1 / 

IJ 
/

?;l I 
.J", / 

'~,"H",-""'~'" ~~"'''''''., ~ ." 

%', ·<;,nlcJ'vcd l 
Jn 

O, ::i 'J ",C) i 

') r, 

, , 



Den f:l)wciol18 rcdukt:LC)tJf3.fu.ktocn, av flöde enligt 

envertikalsmetodernn 4 och 6 vid tillämpning nv 

Djupgrupp 

UI 
l • 

--,,--.,-"''"'-' ~'"""'-"',"'= 

:1. 
2 3 4 r' 6 ) 

I O l 8'( 0,89 0,90 0,9'1 O~92 

II O,U5 °1 87 O,e8 0,89 0,91 

III o)n3 0,(35 Oj (l6 0,87 O,WJ 

IV O,U1 .0,83 0 9 84 O j 135 0,[37 

V 0, ,/d O j (30 O, [3'1 Oj13) O> 8:> 

VI 0,7~ 0,76 O j '7 Ej o,eo O,D) 

f3torlc].,cn t'v~L}'dctD~ vl,c,> 
,', 

fö~r hasLigLe-Lcn. kur~vc::rtccin2; till rncdc:Jl13.st eL, \~vj :i m:itvc:i't:LkD'~ 

len vid till av onyccLiLaJc;clCcLor] nr 4 (O,)·,mctodCIJ), 

) 

II 

TJI 

:IV 

v 

V.l 

21 

I O, C)IJ, 
f 
J .... , .... , ... , 

t 

O 07 
~ j I 

I 
0,9'') 

I O\, SJ f5 

O j 9:) 
. ,J_ .. ~., ..... _.,.,.-

6 

O,n 

° 9 ()6 

0,95 



200 

~)t.orlc:kGn D.V 

to:c h[)G-L:if).;hc~tcn l,ronv(-n'i(>rj"~i -(i'll TI",,(j c'lb'l (,J. i "'hpi, \; i m<;1"r0'J"t'i)r',~, ..... L ..... , -.1- J-,····,·,c"') I~. "t:,:, _ .. '" (~,,-,ll._.(.~ -' , ·V' ~ ., .... ,\ ',.- ., ..• (., 

len v.icJ tJ 11 av (Dlwertikalmrtctod nr 6 (0,2,rOj5r,mC'toden). 

Djupgrupp 

r l 

I II 

l 
lIT ! 

o 1:;~) 0,94 Oj91j 0,94 

0~92 O,9? 0,9.3 0$93 

()~90 0 1 91 0;91 0,92 

! IV , 

t v 
I VI t 

L, 

0,09 0 1 90 0,:;'1 0;91 

0\08 0,09 0,90 0,90 

O,W/ °lne 0,f39 Os90 

, ~"':""'" " .. , ,," t',' ,_o,'. __ "--0'7 .".~~-,,'~' ""C'o' "., •. ,.",,, ,,_o .~ ... ,,-,-
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Ji'örtcckning över utkomna hii . .ften i "ed en f;'I'ElICIL'fHYCK 
=:=======~~=~~==~=~~~~ ,~==~====~==c~=~~~==,.=======~= 

Nr 1 

Nr 2 

Nr 3 

Nr 4 

Nr 5 

Nr 6 

Nr 7 

Nr 8 

Nr 9 

Nr 10 

Nr 11 

Nr 12 

Nr 1) 

Nr 14 

Nr 15 

1\ r 16 

Nr Hl 
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NI' 20 

Nr :21 
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1953 
o av ars IIåkarlf3son, A. 1954. HecJogörelse för resultaten 

täckdikningsförsök. 84 sid. 
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av 1954 års tlickdikninp~försök. 97 sid. 
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