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Bevezetés

A hidrológiai modellek egyre nagyobb szerepet töltenek be a vízügyi tervezésben 
és a vízgazdálkodásban. Egy-egy modell felépítése során rengeteg adatbázist kell 
felhasználnunk. Ezek közül az egyik legfontosabb a domborzat. Munkánk során 
megvizsgáljuk, hogy az eltérő felbontású domborzatábrázolás milyen hatást gyakorol 
a kapott eredményekre. A modellezéshez a HEC-RAS szoftvert választottuk, amihez 
egy valós adatsort, egy tiszai felmérést alkalmazunk.

Mintaterület

Bár a Tisza vízgyűjtő területének legnagyobb része határainkon túl található, 
útjának döntő részét hazánkon keresztül teszi meg, ezért is illetik sokszor a 
„legmagyarabb folyó” megnevezéssel (Teplán 2010; Tóth 2012; Nagy 2013; 
Vágás – Bezdán 2015). Az éghajlatváltozás hatására, várhatóan növekedni fog 
az aszályok gyakorisága, de ugyanakkor gyakrabban fordulhatnak elő szélsőséges 
csapadékesemények és villámárvizek (Lóczy et al. 2012). Ezek a jelenségek jelentős 
hatást gyakorolnak a folyók hidromorfológiai változásaira és vízmozgásaira (Lóczy 
2010). Magyarország árvízi veszélyeztetettsége a legnagyobb Európában, miközben 
a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik hazánkban az ártéri öblözetek ¾ része (Koncsos 
2006). Az előbbiek ismeretében a különböző hidrológiai vizsgálatok szempontjából 
mindenképpen előnyben részesítendők a folyó és mellékvízfolyásai.

A Tisza régi, természetes állapotát tekintve, egy erősen meanderező folyó volt, 
amely gyakran változtatta medrének helyzetét, ezáltal kanyarulatokat és holtágakat 
hozott létre (Borsos – Sendzimir 2018).

A Tisza medrének nagy része különböző szabályozási munkálatok 
eredményeként nyerte el mai állapotát. A legnagyobb hatást a 19. századi 
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mederszabályozások gyakorolták. A túlfejlett kanyarulatok levágása mellett az idők 
során gátakat és töltéseket is építettek. Ezekkel az addigi egységes ártereket két 
részre: a mentett oldalra és a hullámtérre osztották fel (Nagy 2013). Napjainkra a 
folyó alföldi szakaszán elvesztette természetes jellegét, hidrológiai tulajdonságait 
alapvetően a különböző műtárgyak befolyásolják (Tóth 2012). Vizsgálataink során a 
terület domborzati adatait használtuk mintaként, ezért fontos megvizsgálnunk, hogy 
a szabályozási munkálatok milyen hatással voltak rá. A folyó szabad mederfejlődése 
leállt, így holtágak és holtmedrek a továbbiakban már nem jöhetnek létre természetes 
úton a Tisza mentén. Az árhullámok a védelmi rendszeren belül vonulnak le. 
Ennek következtében viszont megnőtt a sodrás ereje, ami tovább mélyíti a medret. 
Az előbbivel párhuzamosan árhullámok idején a töltések közé szorított keskeny 
hullámtérre kilépő folyó áramlása lelassul és nagy mennyiségű hordalékot rak le. A 
feltöltődéssel párhuzamosan csökken a hullámtér térfogata, és növekednek az árvizek 
vízszintjei (Nagy 2013).

Modellezési munkánk a Tisza folyó 482 fkm-e feletti közel 3,5 km hosszú 
szakaszát érinti. A terület a tiszaújvárosi Tisza-szigettől D-re található.

A mintaterületen a Tisza medre szabályozott, amit a későbbiekben a folyó 
alakított tovább. A folyót a területen érő legnagyobb szabályozás a Pietro Paleocapa 
által tervezett, úgy nevezett „nagyátvágás” volt. Ennek eredményeként Tiszadob és 
Tiszaszederkény között egy új, teljesen egyenes medret alakítottak ki (Kákóczki 
2016).

A HEC-RAS szoftver áttekintése

A kutatás jelentős részében a HEC-RAS programot használtuk, amelyet az 
1964-es évektől kezdődően az Amerikai Szövetségi Állam Katonai Mérnöki Karának 
a Hidrológiai Mérnöki Központja (US Army Corps Hydrologic Engineering Center, 
továbbiakban: HEC) fejleszt. A RAS utónév a RIVER Analysis System rövidítése, 
ami magyarul Folyó Elemzési Rendszer-t jelent. A szoftvert állami költségvetésből 
fejlesztik, ezért mindenki számára ingyenesen elérhető (Hegedűs 2003; Brunner 
2016a).

Széleskörű nemzetközi felhasználását a stabil fejlesztői háttér és az 
ingyenes hozzáférhetőség mellett, a jó fizikai alapokon történő működés, a könnyű 
kezelhetőség, a rövid futtatási idő, valamint az adatok és számítási eredmények 
átlátható megjelenítése eredményezi. Az USA jelentősebb folyóinak egydimenziós 
modellezésére is a HEC-RAS-t alkalmazzák (Kovács 2013).

A HEC-RAS lehetőséget nyújt folyóvíz egyenletes áramlásának modellezésére, 
hordaléklefolyás mennyiségének szemléltetésére, árvízhelyzetek elemzésére, 
valamint kockázatelemzések készítésére és árvízcsökkentési terv kidolgozására.

A szoftver segítségével lehetőségünk van 1D és 2D hidrológiai modellek 
elkészítésére és azok más hidrológiai modellező programokkal történő 
összekapcsolására, így ennek köszönhetően a HEC-RAS térinformatikai 
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feldolgozóképessége egyedülállónak mondható az ingyenesen elérhető programok 
esetében (Ács 2016; Brunner 2016b). 

A HEC-RAS program villámárvizek és kisvízfolyások lefolyás modellezésére 
is alkalmasnak bizonyult, valamint az ArcGIS-be beépülő HEC-GeoRAS modul 
segítségével a kapott elöntéseket jobban megérthetjük, ha kombináljuk a terület 
domborzatmodelljével. Az előbbi folyamattal a modellezett elöntés területi kiterjedése 
mellett, a kilépő víz mélységéről is információkat kaphatunk (Nagy 2017; Szopos – 
Czellecz 2017).

Anyag és módszer

Bódis (2008) szerint „az árvízi védekezésre irányuló numerikus hidrológiai 
modellezés és hidraulikai vizsgálatok korszerű topográfiai eleme a lézeres 
letapogatással nyert ártéri (a hullámtér és környezete) felületmodell kombinálva a 
hanglokátoros folyómeder-mérésekkel.”

A medrek digitális domborzatmodelljeinek előállításához a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDVVIZIG) munkatársainak 2017 
novemberében végzett felmérése szolgáltatta az alapadatokat. A felvételezés során a 
dr. Csoma János mérőhajó Kongsberg EM 3002D típusú többsugaras mederfelmérő 
rendszere szolgáltatta a mérési eredményeket (Albert – Kondor 2017).

A nyers adatok feldolgozása a Hypack szoftverrel történt, amit szintén a 
KDVVIZIG bocsátott a rendelkezésünkre. A program HYSWEEP Editor (64 bit) 
moduljával végzett legfontosabb feladat a mérésekben tapasztalható zaj szűrése 
volt. Erre az évtizedet meghaladó használat miatt a jel-zaj arányban bekövetkezett 
romlás, illetve az ALL-HSX konverzió 90°-nál nagyobb szögű sugarakra vonatkozó 
kompatibilitási problémája miatt bekövetkező további zajmennyiség emelkedés adott 
okot. A zaj eltüntetése automatikus és manuális szűréssel történt. A manuális szűrési 
folyamat során 5 méteres metszetek kerültek felhasználásra. Az előbbi műveletsor 
után a ponthalmazt XYZ kiterjesztésben mentettük 1 méteres felbontással.

Ahogyan Bódis (2008) is meghatározta a hidrológiai modellezés korszerű 
topográfiai eleme a hanglokátoros folyómeder-mérések kombinálása egy lézeres 
letapogatással nyert ártéri felületmodellel. Esetünkben ez utóbbit egy, a Tiszántúli és 
az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságok (továbbiakban: ÉMVÍZIG) számára 
végzett LiDAR felmérés alapján készített raszteres digitális domborzatmodell 
(továbbiakban: DDM) volt a Tisza hullámteréről. A LiDAR felmérés időpontja 2012 
augusztusa, míg a belőle előállított DDM felbontása 10 cm volt.

A HEC-RAS-on belül egy TIN-modell nem használható a domborzat 
megjelenítésére, ezért a fenti adatokat raszteres (GRID) formátumú DDM-é 
alakítottuk, hogy a modell alkalmas legyen a szoftverbe történő importálásra. 
A HEC-RAS szoftver többféle GRID-et képes kezelni, ezért egy széles körben 
ismert formátumot, a GeoTIFF-et választottuk. Ez a formátum 2–20-szor kisebb, 
mint a hagyományos FLT vagy Esri raszter fájlok. Kisebb tároló helyet igényel és 
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gyorsabb számítási sebességet biztosít, ami elősegíti az elöntési térképek dinamikus 
megjelenítését, például nagyítás vagy animáció közben, mert ezek alatt a cellák 
vízmélység adatai „on the fly” módon generálódnak (Brunner 2016b).

Az egyesített állományokból egy 1 méteres felbontású raszteres DDM-t 
készítettünk, ami alapján a vizsgálatainkhoz szükséges további GRID-eket is 
előállítottuk. Ezeknek a felbontásául 5, 10 és 25 métert választottunk. Az adatok 
összeillesztését és a különböző felbontású DDM-ek generálását ArcGIS és Global 
Mapper szoftverkörnyezetben végeztük.

A 4 darab említett DDM HEC-RAS-ba történt importálása után felépítettük 
a mintaterület geometriai modellkeretét, amihez a HEC-GeoRAS beépülő modult 
vettük igénybe. Az 1D-s modellkeretet 41 keresztmetszet alkotja. A Manning-féle 
érdességi értékek meghatározására szintén a LiDAR felmérés adatai alapján került 
sor. Az érdességi értékeket is a keresztmetszetek tárolják.

A mintaterületünk közelében Tiszapalkonyán az ÉMVÍZIG üzemeltet 
mérőállomást. Kutatásainkhoz az itt mért vízhozam adatokat használtuk, mivel a 
területen a folyónak nincsen jelentősebb mellékvize, így ezek az értékek megfelelnek 
peremfeltételként. Az adatok óránkénti vízhozam értékek voltak 2016. június 27. 
és 2016. július 3. között. Választásunk egy középvízi, viszonylag kiegyensúlyozott 
idősorra esett.

A hidrológiai modellek futtatása ugyanolyan feltételek mellett történhetett meg 
a valós adatbázis alapján. Ennek köszönhetően vizsgálhatóvá vált az eltérő felbontású 
domborzatmodellek hidrológiai modellekre gyakorolt hatása.

Eredmények

Kutatásunk célja a domborzatmodellek felbontásának hidrológiai modellekre 
gyakorolt hatásának kimutatása volt. A vizsgálat során 1, 5, 10 és 25 méter felbontású 
DDM-eket használtunk.

A felbontás csökkentésével egyre nagyobb vízállásokat figyeltünk meg (1. 
ábra), amelyeknek a meder a felbontásának csökkenő felülete volt az oka. Jellemzően 
meghatározott mértékben növekszik a vízállás a felbontás változtatása esetén, így 5 
méter esetén 9–10, 10 méter esetén 27–28, míg 25 méter esetén 43–44 centiméteres 
vízállás növekedés figyelhető meg átlagosan az 1 méteres felbontáshoz képest 
(1. ábra). Az utolsó keresztmetszet irányában mindig kisebb vízállás növekedés 
tapasztalható.

Tapasztalataink alapján a hidrológiai modellekben alkalmazott DDM-ek 
felbontásának megválasztásakor mérlegelnünk kell, hogy milyen célra szeretnénk 
felhasználni az adott modellt. A legpontosabb eredményeket természetesen mindig 
a legnagyobb felbontású DDM-ek szolgáltatják, de a felbontás csökkentésével 
jelentős számítási kapacitást, tárhelyet és időt takaríthatunk meg. Vizsgálatunk 
alapján az 5 méteres felbontást ideális választásnak tartjuk a HEC-RAS-ban történő 
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1. ábra A kezdő (A) és az utolsó (B) keresztmetszet vízállásainak tengerszint feletti 
magasságának idősoros változása a különböző felbontású domborzatmodellek alkalmazása 

esetén

modellezésre, mert a 10 és 25 méteres felbontás használata esetén bekövetkező 
közel 30–50 centiméteres vízállás emelkedést már túl nagy hibának ítéljük, főleg 
elöntés modellezés esetén. További javaslatként fogalmaznánk meg a hidrológiai 
modellezésre legideálisabb DDM elérése érdekében a mederről egy nagyobb, míg a 
hullámtérről egy kisebb felbontású DDM használatát és ezek egyesítését.

A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” 
támogatta.
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