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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 113 Hydrometrie.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 1070:1992), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také změnu ISO 1070:1992/Amd.1:1997. Hlavní změny proti předchozímu
vydání jsou uvedeny dále:

–    byla upravena struktura dokumentu tak, aby byly nejdříve uvedeny výpočty s použitím dvou
průtočných
průřezů a potom výpočty pro složený průřez;

–    byla přidána třetí hlavní rovnice;

–    byly přidány tři přílohy.

Všechny zpětné vazby nebo otázky k tomuto dokumentu mají být směřovány na národní normalizační
orgán uživatele. Úplný seznam těchto normalizačních orgánů lze nalézt na
www.iso.org/members.html.
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Úvod
Metoda sklonu a plochy je nepřímá metoda stanovení průtoku v otevřených korytech. Tato metoda je
vhodná v případech, kdy není možné přímé měření průtoku z důvodu časování průtoku nebo proto,
že místo je příliš nebezpečné pro použití přímých metod měření. Metoda se obvykle používá pro
dokumentování průtoku povodně a pro rozšíření měrné křivky průtoků zjištěné z vodoměrné stanice
nad průtoky získané přímým měřením. Metoda se může také používat na místech, kde nejsou možná
měření z mostu, s použítím hydrometrické lanovky nebo člunu. Průtok vody se vypočítá s použitím
rovnice odporu proti proudění kapaliny na základě charakteristik koryta vodního toku, profilů vodní
hladiny a drsnosti nebo součinitele tření.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu stanovení průtoku v otevřených korytech vodních toků na
základě pozorování sklonu hladiny a plochy příčného průřezu koryta.

Tato metoda se používá za speciálních podmínek, kdy není možné přímé měření průtoku přesnějšími
metodami, jako je metoda rychlostního pole. Obecně se tato metoda může používat pro stanovení
průtoku:

a)  jestliže maximální vodní stav při povodni zanechal značky na březích koryta;
b)  jestliže maximální vodní stav při povodni zanechal značky na více vodočtech nebo jestliže byl

tento stav
zaznamenán na více vodočtech;

c)  pro průtok pozorovaný v době stanovení vodního stavu z řady hladinoměrů.

Tato metoda se běžně používá pro rozšíření měrných křivek průtoků nad nejvyšší naměřené průtoky.

Nepoužívá se pro stanovení průtoků v úsecích koryta vodního toku, ve kterých je proudění
ovlivňováno slapovými jevy moře.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


