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Bevezetés

A folyóvízi környezet (meder és ártér) nagyon érzékeny az egyes természetes 
és antropogén eredetű tényezőkre, többek között a klímaváltozás által előidézett 
hatásokra gyors változásokkal képes reagálni (Kiss 2015; Kiss – Lóczy 2018). Ezek 
a változások azonban gyakran jelentős ökológiai valamint társadalmi-gazdasági 
károkkal is társulnak. A folyóvízi mederdinamikához köthető részfolyamatok 
megértése és modellezése kizárólag nagy idő- és térbeli felbontású monitoring 
vizsgálatok segítségével lehetséges (Czigány et al. 2016). Az ilyen típusú 
természeti jelenségek alaposabb megértése elősegítheti azok hatékony kezelését 
is, csökkentheti az árvízi kockázat mértékét, továbbá a későbbiekben fokozhatja 
a folyóvízi környezet ökológiai sokszínűségét. Ennek ellenére a folyómedrek és 
árterek változás-vizsgálatához szükséges nagyfelbontású topográfiai adat előállítása 
és modellezése jelenleg nehéz és költségigényes feladat (Kasvi et al. 2015).

Az egyes légi (repülőgépes vagy helikopteres) felmérő és/vagy műholdak 
segítségével gyűjtött adatokat széles körben alkalmazzák a hidromorfológiai 

Abstract: Lateral bank erosion is a serious damage along unregulated meandering rivers. In order to 
understand the process itself and establish appropriate protection and river management high resolution 
bathymetric and flow velocity distribution data is needed. Unmanned Aerial and Water Vehicles provide 
an affordable solution for such rivers where the shallow channel morphology does not allow the 
implication of large survey boats. In this paper we present the main concepts and instrumentation of the 
joint project to be carried out along selected meandering sub-reaches of Sajó River. The high resolution 
data we are about gain along the river will be serve as an input data for the future hydrological modeling 
of the area. Accuracy of the different sensor will be evaluated by Acoustic Doppler Current Profiler, 
Terrestrial Laser Scanner and RTK GPS.
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paraméterek monitoringja során, azonban ezek költségvonzata gyakran túlságosan 
magas (Kasvi et al. 2017). Az egyes ingyenesen elérhető műholdas távérzékelés 
által szolgáltatott adatok idő-és térbeli felbontása gyakran nem teszi lehetővé a kisebb 
folyók részletes geomorfológiai vizsgálatát. A pilóta nélküli légi járművek (UAV) 
egy potenciális alternatívaként szolgálnak a nagypontosságú topográfiai adatok 
előállításához (Barkóczi – Szabó 2017; Restás 2018; Szabó et al. 2018), ugyanis 
az RGB ortofotó-sorozatok elemzése, valamint a fotogrammetriai úton előállítható 
digitális felszínmodellek (Bertalan et al. 2016; Kohán et al. 2016) mellett, extrém 
hidrológiai események esetén távolról meghatározhatók a vízállás-szintek (Eltner et 
al. 2018), sőt bizonyos esetekben a felszíni vízsebesség is (Lewis – Rhoads 2018). Az 
optikai UAV-technológia korlátai azonban a sűrű növényzettel borított vagy jelentős 
meredekségű partfalak mentén jelentkeznek, ugyanis a megbízható pontosságú légi 
adatnyeréshez nem biztosított a megfelelő látószög, ill. jelentős az árnyékhatás, 
továbbá az RGB kamerák nem képesek fényképet készíteni az áramló víztest alatti 
mélyebb mederfenékről. Az antropogén hatások által előidézett mederbevágódás 
vagy feltöltődés keresztszelvények általi meghatározása ilyen keretek között nem 
lehetséges (Amissah et al. 2018). A lézerszkennerrel felszerelt pilóta nélküli vízi 
járművek (UWV) alkalmasak lehetnek a probléma megoldására; miközben a jármű 
aljára rögzített ultrahangos szenzor lehetővé teszi a medertopográfia részletes 
felmérését is, a parterózióért felelős másodlagos áramlások vizsgálata érdekében. 

Habár napjainkban is léteznek már többféle műszert szállító professzionális 
mérőhajók a vízügyi gyakorlatban (Albert – Kondor 2015), azonban ezek 
méretbeli sajátosságaiból következik, hogy a Sajóhoz hasonló kisebb folyókon 
nem alkalmazhatóak a mederfenék sekélysége és a meder csekély átlagszélessége 
miatt. Az említett mérési adatok hiányában viszont a Sajóhoz hasonló kis és közepes 
folyók dinamikájának jövőbeli modellezése (a klímaváltozás lehetséges hatásainak 
figyelembe vételével) a későbbi hatékony kezelés és ökológiai fenntartás céljából 
nem lehetséges. Az UAV és UWV eszközök nagy gyakorisággal lebonyolítható 
méréseket tesznek lehetővé oly módon, hogy a víz feletti és víz alatti geomorfológiai 
és hidrológiai sajátosságok rendszeres meghatározásával naprakész adatbázist 
alkotnak a folyókról (Halmai et al. 2018). Átfogó mederrendezési munkálatok 
tervezése nem lehetséges alapos hidrológiai és hidrodinamikai modellezés nélkül, 
ehhez a fent említett eljárásokkal megfelelő alapadatok állíthatók elő (Nagy 2017a; 
Nagy 2017b; Szopos – Czellecz 2017).

Jelen tanulmány célja bemutatni a Sajó menti, pilóta nélküli vízi- és 
légijárművekkel történő hidromorfológiai vizsgálataink célkitűzéseit és főbb 
eszközeit. 

A projekt célkitűzései

A projekt vizsgálati területe a Sajó folyó hazai szakasza, amely mentén, több 
szakaszon is intenzív parterózió zajlik, jelentős gazdasági károkat okozva (Bertalan 
et al. 2018). A folyamat okainak feltárása érdekében kiválasztott szegmensek 
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mentén rendszeres terepi méréssorozatot tervezünk megvalósítani, melyek során új, 
modern és nagypontosságú mérőműszereket kívánunk tesztelni. Ezek az eljárások 
olyan adatgyűjtést tesznek lehetővé, amelyek jelentősen elősegíthetik a Sajó folyó 
részletes medertopográfiai és partfal-geometriai adatbázisának kialakítását.

A projekt során kerül terepi tesztelésre egy olyan (a Drezdai Műszaki Egyetem 
által fejlesztett) felmérő-csónak (1/a. ábra), amely fedélzetén egyszerre működik 
lézerszkenner, ultrahangos medertopográfiai szenzor, 360°-os fotogrammetriai 
kamera-rendszer valamint egy közeli-infravörös spektrumban mérő szenzorral 
kombinált fényképezőgép (Sardemann et al. 2018). A projekt során alkalmazott 
eszközök közé tartoznak továbbá pilóta nélküli légi jármű rendszerek (UAV), amelyek 
az alábbi szenzorokat szállítják: RGB kamera, multispektrális szenzor valamint 
termális infravörös kamera. Céljaink között szerepel az is, hogy megvizsgáljuk, 
ezek az eszközök mennyire alkalmasak a felszíni vízsebesség mértékének és térbeli 
eloszlásának meghatározására. Az alkalmazandó csónakos, ill. légi felmérő eszközök 
tökéletesen kiegészítik egymást, ezáltal egyszerre lehetséges egy széleskörű 
mederfelmérés megvalósítása teljes folyószakaszokra vonatkozóan a vízszint alatt és 
felett egyaránt.

1. ábra A projekt során alkalmazott mérőcsónakok: a) Drezdai Műszaki Egyetem által 
fejlesztett katamarán a különböző szenzorokkal; b) SonTek RiverSurveyor S5 ADCP  

(Forrás: a – Sardemann et al. 2018; b – https://www.fondriest.com)
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A projekt fontos eleme, hogy a többféle platform és szenzor által gyűjtött adatok 
pontossági viszonyait és megbízhatóságát kellő mértékben ellenőrizzük. Ennek 
érdekében további geodéziai eszközök bevonását tervezzük: földi lézerszkenner 
(TLS), akusztikus Doppler-elvű áramlás-szelvényező (ADCP) (1/b. ábra), geodéziai 
mérőállomás, RTK-GPS. Ezen felül az ADCP alkalmazása a hanghullámok terjedési 
sebességét mérve lehetővé teszi a mederben mozgó víz sebességének térbeli eloszlását 
a teljes meder-keresztmetszetben, ezáltal egy egyedülálló vízhozam-érték helyett 
sokkal részletesebben megismerhetjük a meder áramlástani viszonyait. 

A projekt másik fontos célkitűzése, hogy az újonnan felmért nagy mennyiségű 
és részletes topográfiai adatot felhasználjuk a Sajó folyó kiválasztott meanderező 
szakaszainak hidrológiai modelljének megalkotásához. A hidrológiai modellezés 
egyik fontos eleme a meder érdességi viszonyaira vonatkozó Manning-koefficiens 
értékének meghatározása. Ez a felmérés napjainkban terepi képelemzési eljárásokkal 
is lehetséges (Delai et al. 2018), azonban a csónakra szerelt lézerszkenner 
adatai vélhetően hatékonyabb adatgyűjtést tesznek majd lehetővé az érdességre 
vonatkozóan. A modellezés segítségével átfogóbb képet kaphatunk a mederdinamikát 
érintő változások évszakos és évi sajátosságairól. A projekt keretein belül tehát 
megtörténik a saját adatgyűjtés, azok értékelése, valamint modellezési célra történő 
alkalmazhatóságuk is megvizsgálásra kerül.
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