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VANNFØRINGSMÅLING MED MOBILTELEFON





Vannføringsmåling fra video / 

bilder

PIV = veletablert metode i 

laboratorier og forskning

Large Scale = videreført til 

elver

(Large Scale) Particle Image 

Velocimetry – LSPIV



(Large Scale) Particle Image 

Velocimetry – LSPIV

Hydrometribasert analyse av 

bildesekvenser 

2D hastighetsområde

Sporingsindikatorer 

(org.materiale,bobler, turbulens)

Synlig bevegelse



Kamera (infrarød)

Overføring av data, telemetri

Software

Fudaa-LSPIV free software 
https://forge.irstea.fr/projects/fudaa-
lspiv 
LSPIV RIVeR USGS free software 
http://riverdischarge.blogspot.no/p/do
wnload.html

LSPIV utstyr



Stort sett alle dagens kameraer!

Unngå linser som forvrenger bildet

Oppløsning minst 680 * 480 piksler

Hvilket kamera trenger jeg?



Bru

Stang/mast

Drone

Helikopter

Menneske

Utplassering utstyr
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Bru

Stang/mast

Drone

Helikopter

Menneske

Utplassering utstyr



Kamera eller filmkamera

Ønsket område

Kontrollpunkter med X, Y og Z koordianter

Innsamling av data



Hele bredden, bredde synlig begge sider

Alle kameraer, unngå linser som påvirker naturlig bilde

Stabil filming

5 sek nok, helst 1 min

Dato/tid samt presis lokasjon

Høyest mulig, heller bru enn bredden

Hvordan gjøre opptak?



Stabile/permanente referansepunkter

Strømningsforhold mest mulig jevne

Helst stabile bunnforhold

Unngå: 

Refleksjoner, skygger, urolige mønstre overflate

Vegetasjon

Mennesker og dyr

Hvordan gjøre opptak?







Minimum 6 (4)

• x,y,z koordinater

DGPS eller totalstasjon

Geometrisk korrigering

• «True earth dimensions»

Kontrollpunkter, CP



Unngå CP som; 

• Kan bevege seg

• Drukne

• Mangler kontrast

• Lite synlige

• Kan overskygges

Kontrollpunkter, CP







Vannføring = overflatehastighet * reduksjonsfaktor * dyp

LSPIV vannføring











Koster lite, «alle» har et kamera

Sikkerhet

Enkel datainnsamling

Kan bruke «crowd-sourced» data

Flommer som har vært!

Praktiske fordeler LSPIV



Kan integrere fullstendig bredde av elva

Høy tidsmessig oppløsning

Bildesekvenser kan brukes til andre formål

• Erosjon og sedimenttransport

Fordeler vannføring/hydrologi LSPIV



Sårbar mot dårlig lys

Infrarød om natt

Store datamengder

Praktiske ulemper LSPIV



Måler kun overflatehastighet

Avhengig av sporingsindikatorer

Vind kan påvirke

Usikkerhet

Ulemper vannføring LSPIV



Japan (Fujita m.fl)

Frankrike (Le Coz m.fl)

Argentina

USA (Engel m.fl)

Mange andre land undersøker 

Hvem leder an? 



Google Fudaa-LSPIV 

• (https://forge.irstea.fr/projects/fudaa-lspiv/files)

Hvor kan man finne info om dette?

https://forge.irstea.fr/projects/fudaa-lspiv/files




USGS  https://www.usgs.gov/

• Programmet heter RIVeR

Hvor kan man finne info om dette?

https://www.usgs.gov/




Hvor langt har NVE kommet?



Discharge (ch)

https://www.youtube.com/watch?v=KGe
5kLDzbUY

CrowdWater (SNF-funded project at the 

University of Zurich)

https://www.youtube.com/watch?v=hDq5
_UFX8HY

Apper på mobil

https://www.youtube.com/watch?v=KGe5kLDzbUY
https://www.youtube.com/watch?v=hDq5_UFX8HY



