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Te$t van een Milltronics ultrasone snelheidmeter

1 Inleiding
Op 3 mei 2002 is een ultrasone snelheidsmeter van het merk MiJltronies geplaatst
in de aanstroomsectie van de meetgoot op de Plankbeek, waterloop OS 254 van
2de categorie in Huise. Deze test is in feite een verder zetting van de test die
begonnen was op de Maarkebeek te Leupegem, waterloop OS331 van 1ste
categorie. Aanleiding van de test waren de slechte resultaten van de
snelheidsmetingen met Sigma-toestellen in het sedimentmeetnet van de Vlaamse
Ardennen. De opstelling mèt een snelheidsmeter van het merk MiJltronies te
Leupegem bood de gelegenheid de uitgevoerde snelheidsmetingen te vergelijken
met een klassieke debietkromme. De resultaten van de metingen in Leupegem
waren slechts bevredigend in die mate dat de relatieve waarden goed waren. Als
gevolg van bochten in de rivier vóór de brug waarin de metingen gebeurden,
ontstaat een niet symmetrische snelheidsverdeling, waarvan de gemiddelde
waarde niet met één toestel kan opgemeten worden.
Oe nieuwe opstelling op de Plankbeek laat toe de gemeten snelheden te
controleren met de gegevens van een meetgoot De meetgoot is gebouwd aan het
einde van een lange rechte duiker in het kader van het sedimentonderzoek. De
aanstroomconfiguratie laat toe een symmetrische snelheidsverdeling te
veronderstellen : de aanstroomlengte is meer dan 15 maal de breedte van de
koker en ook in instroom in de koker gebeurt redelijk recht. Als gevolg hiervan
zouden de gemeten snelheden ook in absolute waarden met de reële waarden
moeten overeenstemmen. De koker heeft een breedte van 120 cm, zodat kan
aangenomen worden dat de volledige natte sectie door het toestel bemeten is.
De metingen gebeurden samen met de metingen voor het sedimentmeetnet Er is
alleen tijdelijk een snelheidsmeter bijgeplaatst in de aanstroom vóór de meetgoot
De waterdiepten zijn voor de debietberekeningen zijn gemeten met eenzelfde
hoogtemeter. De meetwaarden zijn 5-minuten gemiddelden bekomen uit
ogenblikkelijke waarden om de 3 seconden, dit de tijdscan die als basis gebruikt is
bij de sedimentmetingen. Foto's 1 en 2 geven een algemeen beeld van de
opstelling.
De hoogwaterperiode van einde december 2002 liet toe de maximaal mogelijke
waterhoogten en bijhorende snelheden te meten. Omdat de meter toen reeds
meer dan 6 maanden in bedrijf was, is geoordeeld dat de proef kon afgesloten
worden. In onderhavig rapport worden deze metingen onderzocht.
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Foto 1 : De aanstroomkoker van de meetgoot
·
waarin de snelheidsmeter is

Foto 2 : Zicht op de uitstroom van de meetgoot
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Debietmetingen met behulp van continue snelheidsmetingen
In figuur 1 zijn de ruwe metingen van waterhoogten en snelheden voorgesteld. De
hoogten zijn gemeten met een MiJltronies ultrasone hoogtemeter, en zijn
gerefereerd naar de hoogte van de drempel van de meetgoot
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Figuur 1 : Ruwe meetwaarden van 3.05.2002 tot 3.01.2003

Het algemeen beeld van deze metingen is goed : de snelheden stijgen continu
met de toenemende waterdiepten.
Minpunten zijn :
- de relatief brede band waarin de meetpunten gelegen zijn,
- de "dode zone" voor hoogten kleiner dan ca. 10 cm, en
- de "verloren gelopen" meetpunten.
Het is derhalve duidelijk dat de plaatsing van een snelheidsmeter niet garant staat
voor goede debietmetingen zonder verdere controle van_de data.

De hoofdbedoeling van de test was de snelheidsmeter te controleren door de
vergelijking te maken met de nieetgoot.
De meetgoot is een rechthoekige overlaat met een lange keel, die aan het uiteinde
van een lange rechte duiker is gebouwd. De aanstroomsnelheden zijn hierdoor
aan de hoge kant. De meetplaats voor de hoogten is aan de uitstroom van de
duiker, en ligt op een beperkte afstand van de ·keel. Mogelijks zijn de debieten bij
hoge afvoeren hierdoor iets te laag. De debietkromme van de meetgoot is
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gemaakt met de dabietscoëfficiënten van de "long throated flumes" uit het boek
over" Discharge Maasurement Structures" 1, en is in figuur 3 voorgesteld.
De reeks waarnemingen van figuur 1 is gefilterd door tijdens regressieberekeningen waarnemingen te verwijderen waarvan die als uitbijters ten opzichte
van de regressiekromme beschouwd konden worden. Om meerdere redenen is
het verwijderen van afwijkende waarnemingen te verantwoorden :
1. Onnauwkeurigheden in de hoogtemeter : er moet een verband tussen
waterdiepte en snelheid opgesteld worden . De gebruikte hoogtemeter is
een ultrasone hoogtemeter, en de praktische nauwkeurigheid van de
meting moet geschat worden op ca. 2%. De waterstanden zijn gemeten
door de afstand tot het wateroppervlak te meten. De fouten op de meting
van de waterdiepte zijn hierdoor maximaal bij laagwaterdebieten.
Hoogwaterstanden zijn nauwkeuriger gemeten. Figuur 2 toont typische
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Figuur 2 : storende metingen van de waterdiepte. Bij lage hoogten is een quasi
constante waterdiepte gemeten als een oscillerende peilverloop. Obstakels die
toevallig onder het oog van hoogtemeter passeren, geven aanleiding tot een
irreële waterdiepte, en dus tot een slechte waarde voor het debiet.

2. Toevallige fouten in de waterdiepte of in de snelheid doordat obstakels
onder het oog van de hoogtemeter passeren of dtijverid vuil dat tijdelijk de
snelheidsmeter geheel of gedeeltelijk bedekt.
3. Opstuwing door het verder afwaarts gelegen wachtbekken. Bjj een
volledige vulling van. het wachtbekken reikt de stuwing tot in de meetplaats.
Het fenomeen doet zich voor bij waterdiepten tussen 30 en 50 cm. Bij
hogere waterdiepten is er voldoende debiet om modulair te stromen. Bij
1

Bos, M.G. 1978. Discharge Maasurement Structures, ILRI publication 20
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lagere waterdiepten is het wachtbekken blijkbaar is in die mate geledigd dat
de opstuwing verdwenen is. Figuur 3 geeft een voorbeeld aan de hand van
de hoogwatergolf van einde december 2002, het wachtbekken was toen
(over)vol en gaf aanleiding tot dit verschijnsel.
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Figuur 3 : Voorbeeld van een opstuwing door het stroomafwaartse wachtbekken.
De rode lijnen gelden voor de opwaartse tak van het hydrogram (en voor een niet
volledig gevuld wachtbekken), de blauwe lijnen hebben betrekking op de dalende
tak van het limnigram.

4. Bij zeer lage waterdiepte is de bemonsterde oppervlakte mogelijks te klein
om representatieve gemiddelde snelheden te meten. Bij de onderzochte
opstelling ligt de drempel 10 cm boven de vloer van het aanstroomkanaal,
en heeft het aanstroomkanaal over ca. 20 meen rechte éénvormige sectie.
In andere minder optimale aanstroomsecties wordt mogelijks een snelheid
gemeten die niet overeenstemt met de gemidelde snelheid.
De beschikbare gegevens zijn gemeten van 3/05/2002 tot 3/01/2033. De
waterdiepten variëren tussen 0 en 127 cm, de snelheden tussen 0 en 1.553 m/s.
De metingen gebeurden met 5-minutengemiddelden, gaven rekening houdend
met de perioden zonder waarnemingen, 8240 meetkoppels. De waarden werden
aangevuld met een code voor de ligging op het hydragram (op de stijgende of
dalende tak van het limnigram). Door identieke puntenkoppels te verwijderen,
bleven 5200 waarnemingen voor analyse beschikbaar. Door de uitfiltering tijdens
de regressie is dit aantal verder gereduceerd tot 4782. Het resultaat is in figuur 4
gegeven.
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Figuur 4 : Voorstelling van de waarnemingen die verder gebruikt zijn voor de
regressievergelijking van gemeten snelheden en waterdiepten, en van de
regressielijn.

De vergelijking · tussen debielen volgens de meetgoot en de debielen met de
regressielijn van de snelheidsmetingen in figuur 5 gegeven. Hieruit moge blijken
dat het verschil tussen beide uiterst miniem is. Het grootste absolute verschil
bedraagt 31 1/s. Het grootste procentuele verschil is 10% indien alleen
waterdiepten hoger dan 20 cm beschouwd worden. Bij kleinere waterdiepten z1jn
de· debietscoëfficiënten van de· meetgoot minder goed bepaald, en kunnen de
meetgootdebieten eigenlijk niet als referentie dienen.
De gemiddelde fout van de regressie (Root Square Mean Error) bedraagt 0.033
m/s en is best aannemelijk voor snelstromend water:
De ligging van individuele puntenkoppels (of van delen van limnigrammen) is
eigenlijk niet te verklaren en geeft wellicht een beter beeld van de werkelijke
betrouwbaarheid van ogenblikkelijke meetwaarden.
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Figuur 5 : Vergelijking van debieten volgens de meetgoot en volgens de
snelheidsmetingen.
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2 Hysteresisverschijnsel
Bij stations met een slechtere debietkromme wordt soms verwezen naar het
hysteresiseffect om een deel van de spreiding van de meetpunten uit te leggen.
Voor eenzelfde waterdiepte wordt een grotere snelheid en een groter debiet
verwacht in de stijgende tak van een limnigram en lagere waarden in de dalende
tak. Immers in de stijgende tak is het verhang van de waterspiegel groter dan de
éénparige hoogte en omgekeerd vermindert de helling van de waterlijn bij dalende
hoogten. Het effect van deze hellingsveranderingen is meer uitgesproken
naarmate het limnigram een scherpere vorm heeft. Sterk fluctuerende
hydragrammen zijn specifiek voor kleinere hellende stroomgebieden. Het
meetstation op de Plankbeek is een typisch voorbeeld van dit soort
stroomgebieden. Het hysteresisefffect zou derhalve hier duidelijk moeten kunnen
aangetoond worden.
De hoogwaterperiode van einde december 2002 is gekozen om het
hysteresisverschijnsel te bekijken bij individuele hoogwatergolven . Het zijn golven
die de volledige afvoercapaciteit van de beek aanspreken. Figuur 6 toont de
gemeten afvoergolven, figuur 7 en figuur 8 tonen het verband tussen snelheid en
hoogte resp. voor de volledige hoogwaterperiode en voor de golf van 30.12.2002.
De metingen gebeuren met tijdsgemiddelde waarden van 15 minuten. Indien de
hoogte tussen 2 opeenvolgende intervallen gelijk was, is in figuur aa en aa
uitgegaan van een constante waarde. Indien de hoogte tussen 2 opeenvolgende
registraties stijgt of daalt, is een stijgend resp . dalend verloop van het hydragram
aangenomen. Voor kleinere hoogten is de voorstelling van de resultaten gehinderd
door het grotere aantal punten en het feit dat deze boven elkaar moeten
voorgesteld worden.
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Figuur 6 : Gemeten hoogten en snelheden van de hoogwatergolven einde
december 2002
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Figuur 7 : Snelheden in functie van de hoogte voor de hoogwaters van figuur 2
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Figuur 8 : Snelheden in functie van de hoogte voor de golf van 30. 12.2002
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Voor hoogten vanaf 60 cm kan het verloop van het hydragram beter gevolgd
worden. Voor de golf van 30.12.2002 liggen de snelheden in de dalende tak van
het hydragram soms hoger dan deze van de stijgende tak. Indien meerdere golven
zoals in figuur 9 samen voorgesteld worden , liggen de verschillende lijnen door
elkaar heen.
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Figuur 9 : "hysteresis-lussen van meerdere hoogwatergolven samen

Voor individuele hoogwatergolven is het hysteresiseffect met de gebruikte
meettoestellen eigenlijk niet aan te tonen. Derhalve is verder onderzoek gedaan
met regressievergelijkingen zodat alle hoogwatergolven een bijdrage kunnen
leveren. De metingen werden ingedeeld in 3 groepen al naargelang de ligging op
het limnigram, nl. groepen met stijgende , dalende of constante peilen. Sterk
afwijkende waarden zijn terug weg gefilterd door de regressie een paar keer te
herhalen en de data te beperken tot deze waarvoor de rstudent-waarde kleiner
was dan 2.5.
Het resultaat van de regressie is in tabel 1 en in figuur 10 weergegeven .
Tb
a e11

Regress1e-resu ltaten
Constante peilen
Dalende peilen
Stijgende peilen
2384
Aantal waarnemingen 981
1396
R2
0.99
0.99
0.99
0.0327
0.0304
RMSE
0.0333
Regressievergelijking: Snelheid= constante+ ah + b h2 + c h3
Snelheid [mis], Peil h [cm]

Constante
a
b

c

-0.096
0.0238
-0.000 143
0.000 000 464

-0.114
0.0242
-0.000 137
0.000 000 404

-0.096
0.0247
-0.000 165
0.000 000 576
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Figuur 10 : Afzonderlijke regressievergelijkingen voor de verschillende delen van
het limnigram. De lijnen zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden en stellen de
praktische betekenis van het fenomeen in vraag.
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3 Besluiten

1. Ultrasone snelheidsmetingen laten toe een debietkromme op te stellen met
een goede nauwkeurigheid indien de opstelling hydraulisch verantwoord is.
De metingen op de Plankbeek tonen aan dat de nauwkeurigheid van deze
bepalingen in kleine stroomgebieden de precisie van een meetgoot kan
evenaren, op voorwaarde dat de snelheidsverdeling symmetrisch ten
opzichte van de opstelling van de snelheidsmeter. Voor grote(re)
stroomgebieden is uit voorgaande proeven (Maarkebeek te Leupegem)
gebleken dat snelheidmetingen een waardevolle hulp zijn bij het opstellen
van een debietkromme.
2. Bij het verzamelen van tijdreeksen van debieten met behulp van een
ultrasone snelheidsmeter moeten de metingen gecontroleerd worden op
abnormale meetwaarden. Een opstelling van het meetapparaat waarbij een
gemakkelijk uitvoerbare zichtbare controle mogelijk is op de goede werking
(afwezigheid van opgehoopt vuil aan de sensor), blijft daarom aan te
bevelen.
3. Individuele snelheidsmetingen vertonen soms grotere afwijkingen ten
opzichte van gemiddelde waarden. Derhalve zal een betrouwbare
debietkromme moeten steunen op een voldoend lange tijdreeks van
gemeten snelheden met voldoende meetkoppels voor alle voorkomende
waterdiepten.
4. Hysteresis-effecten konden met de gebruikte meettoestellen
aangetoond worden en waren praktisch verwaarloosbaar.

Merelbeke, januari 2003
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