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Kivonat: A tanulmány készítése során a Balaton délnyugati partjának az árvízi elöntés
térképét állítottuk elő. A veszélyeztetettségi zónákat a Nyugati-övcsatorna és a Fonyódihegy között húzódó partszakaszra határoztuk meg, mivel ismert, hogy a magas tóvízszint itt rendszeresen okoz elöntésveszélyt. A mértékadó árvízszint meghatározásához a
3 és 10 %-os meghaladási valószínűséghez tartozó nagyvízállásokat vettük alapul. Ezeket a vízállásokat statisztikai elemzési, majd modellezési módszerekkel egyaránt előállítottuk, továbbá ezen értékek összehasonlítását is elvégeztük. A helyes modell felépítéshez nélkülözhetetlen a teljes tavi vízmozgás ismerete. Ennek értelmében a statisztikai és
modellezési munkarész során ugyanazt a kilenc vízmércét vizsgáltuk. A két eljárás során egymástól függetlenül az összes vízmércére külön-külön meghatároztuk az éves
nagyvízállásokat, melyekre elméleti eloszlás függvényt illesztettünk az EasyFit nevű
program segítségével. A függvényről leolvastuk a keresett valószínűségekhez tartozó
vízállás értékeket, majd a két módszerből kapott eredményeket összehasonlítottuk. A
statisztikai elemzés során a vízmércékről leolvasott adatokat használtuk fel, míg a modellezés a medergeometria, a szél-idősor, a napi átlagos vízállás és a vízkészletváltozás
figyelembevételével történt. A szél keltette kilendülés modellezéshez az US Army
Corps of Engineers (USACE) által fejlesztett Adaptive Hydraulics (AdH) nevű 2D hidrodinamikai modellt használtuk. A mért vízállás-idősorok statisztikai elemzését a 20002015-ig terjedő időszakban vizsgáltuk, a modellezését pedig az 1992 és 2015 közötti
adatsorokat felhasználva végeztük el. A tanulmány eredményeképpen előállítottuk a
modellezési eljárás során a különböző meghaladási valószínűségekhez tartozó parti vízállásokat, és ezeket vízszintes felületként kivetíttettük a vizsgált parti terepre. Ezzel a
módszerrel meghatároztuk a terep víz alá kerülő részeit és a hozzájuk tartozó vízszinteket, vízmélységeket. A partszakasz terepének domborzati modellje LiDAR eljárással
készült, ezért igen részletes. Az elöntési térképeket a QGIS program segítségével ábrázoltuk és veszélyeztetettségi szintnek megfelelően formáztuk. A tanulmány zárásaként
javaslatot tettünk a kapott eredmények tógazdálkodási, ökológiai hasznosítására.
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Bevezetés
A Balaton Közép-Európa és egyben
Magyarország legnagyobb tava. A folyókhoz hasonlóan az állóvizek is mozognak. A tavak jellemző mozgásai a
hullámzás, a vízlengés, a kilendülés és
az áramlás. Különböző meteorológiai
és hidrológiai tényezők szabják meg az
említett mozgásfajtákat. A Balaton vízszintjét a siófoki zsilip segítségével
szabályozzák. Magas vízállás esetén
egy-egy nagyobb vihar során a kilengé1. ábra - A Balaton kiöntése Balatonfenyvesnél egy
sek annyira megnőhetnek, hogy akár az
2016-os vihar során [17]
alacsonyabban fekvő partszakaszok
elöntésre is kerülhetnek.
A Balatonnal kapcsolatos kérdésekre számos tanulmány született az elmúlt évek során. Jelen tanulmány végeredménye a Balaton egy kiválasztott partszakaszának esetében
az árvízi elöntési térképe. A Balaton mozgása nyomon követhető a vízmércékről leolvasott vízállásokkal. Ennek értelmében a térkép előállítása különböző várható visszatérési
időkhöz tartozó vízállásokon alapult. Jelen munka fő célja ezeknek a térképeknek az
előállítása volt. Ehhez meg kellett állapítanunk a visszatérési időkhöz tartozó nagyvízállásokat.
A tanulmány megoldási menete két fő részre osztható. Foglalkoztunk méréselemzéssel és modellezéssel egyaránt. A technikai fejlődés lehetővé teszi a különböző hatásvizsgálatok elkészítését, melyek megkönnyítik a döntési folyamatokat.
Balaton
A tanulmány keretein belül elsőként szeretnénk pár szót szólni a Balatonról. Jelen fejezet során arra törekedtünk, hogy főként a tanulmányhoz kapcsolódó témakörökre térjünk ki, említve a Balaton vízmozgását, partvédelmét és a vízszabályozást. Ezeknek a
fejezeteknek a megírásához Virág Árpád könyveit [1] [2] hívtuk segítségül.
Partvédelem
A Balaton vízszintszabályzása kapcsán felmerült az igény a partvonal és a meder szabályzására. Manapság a Balaton mentén 107,5 km-en szabályozott a partvonal. A szabályozott szakaszon 84,7 km végleges és 22,8 km ideiglenes partvédőmű található [13]. A
partvédelemre nagyrészt a BVK típusú partfalat (2. ábra) használják, melyet a Balatoni
Vízügyi Kirendeltség fejlesztett ki. A partvédőmű bemutatása a fejezet végén található.

2. ábra - A BVK típusú partfal [18]
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Az 1920-as években kezdődtek kísérletek a partvédelemre, melynek keretében ezeket a próbálkozásokat a partmenti telkek tulajdonosai hajtották végre. A szakma oldaláról Kaáli Nagy Dezső 1931-ben egy építészeti konferencián hívta fel a figyelmet a partvédőművek megfelelő kialakítására. Az előadás során szemléltette a kőhányásokra alapozott védőművek helyes építését, miszerint a vegyes kőből történő kialakítás kedvezőbb, mivel a laza szemcséjű anyagok kiszívását megakadályozzuk vele.
1980-ban Ligeti László [1] összegezte a partfalakra vonatkozó igényeket, melyeket
a II. Világháború idején építettek. Ezek az igények a következő felsorolásban szerepelnek:
a hullámverésnek és a jégnek ellenálló szerkezet,
tömör súlytámfal vagy rugalmas tömegű kialakítás
környezetbe illő legyen, anyaga többnyire kő
gépiesített építés,
kis parti felvonulási terület
egyszerű vagy gépiesített fenntartás
A II. Világháború végéig mindössze 8,27 km-nyi partvédelmi mű építését tartották
számon.A különböző megnövekedett igények (üdülés, turizmus) miatt az 1960-as években a Balatoni Vízügyi Kirendeltség pályázatot hirdetett új partvédelmi mű tervezésére.
A pályázatok közül kettő került elfogadásra, majd megvalósításra [2]. A két terv a következő volt:
VIZITERV vasbeton szádfala, betontömb megtámasztással és hullámtörő gerendával. A gerenda előgyártott járólemezekkel készült.
A másik terv előgyártott elemekből készült, de mindkettő építése során akadályok
merültek fel.
A BVK is kidolgozott egy megoldást, melyet a siófoki Aranyparton építettek meg.
Ez a megoldás előregyártott, úgynevezett lábelemes típus volt.
A korábban már említett – leggyakrabban alkalmazott - BVK típus ún. kőmagos
verziója 1965-ben kezdett elterjedni. A partvédőmű első változata lábazati rakat nélkül
épült. A lábazat vízalatti betonból készült, mely lenyúlt egészen a fenékig, illetve pátria
hullámlemezzel volt ellátva. Ennél a típusnál több probléma is felmerült: például a hullámlemez nem állt ellen a hullámverésnek, a rézsűnél mederanyag mosódott ki, továbbá
a rézsű nehezen állt ellen a jégnek. A használat során felmerült problémák orvoslásának
érdekében került kialakításra a ma is széles körben használt változat. A mai típusnál
lerövidült a lábazati rakat és a vízalatti betonrész, a hullámvédőt pedig elhagyták [2].
A Balaton vízháztartása
A vízháztartás egy adott időszakban a víz forgalmának alakulását jelenti. A vízháztartási
egyenlet magába fogalja a különböző vízháztartási tényezőket. A szakmának erre vonatkozóan 1921 óta állnak rendelkezésre különböző számítások. A műveletek az összetevőknek az alakulását vizsgálják, illetve, hogy melyek segítségével készíthető el a vízmérleg.
A Balaton vízháztartásához kapcsolódó első adatokkal Beszédes József [1] foglalkozott. A Balaton első vízmérlegeit Szesztay Károly készítette el 1921 és 1958 között,
majd ezt felhasználva 1921 és 1970 között Baranyi Sándor folytatta a kutatást [2].
A Balaton vízháztartási egyenletét 2003 óta az alábbi módon számítja a BVK [2]:
(

)

(
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A természetes vízkészletváltozást egy elméleti szám, mely az emberi beavatkozás
nélküli vízkészletváltozást tükrözi. Ezt szemlélteti az 1992 és 2013 évek közötti időszakban a 3 ábra.
Vízháztartási elemek változása
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3. ábra - A Balaton vízháztartási elemeinek változása (1992-2013)

A Balaton szélklímája
A viharos szél akár deciméterekkel lendítheti ki a tófelszínt, ezért a szélklímával is foglalkoztunk. A Balaton és a partmenti területek az időjárás szempontjából változatosnak
mondhatók. A tó különböző részen akár egyidőben más-más szélviszonyok is jelentkezhetnek, így egy egyedülálló helyi szélrendszer alakulhat ki. Az uralkodó szélirány az
északi, északnyugati irány. A tó hossztengelyével párhuzamos szelek ritkán alakulnak
ki, legtöbbször keresztirányú vagy közel keresztirányú szelek fújnak. A legszelesebb
időszak az április, szélcsendesebb hónapnak pedig a szeptember számít [14].

4. ábra - Uralkodó szélirányok Magyarországon [20]
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A Balaton medrét három medencére (nyugati, középső és keleti) lehet osztani – és
osztották is – a szélviszonyok (irány, erősség) szempontjából. Ezekben a medencékben
egyidőben más irányú és erősségű szelek fújhatnak (5. ábra). A szélviszonyokat nem
csak a Tihanyi-félsziget, hanem a Keszthelyi-hegység, a Tapolcai-medence és a Balaton-felvidék is befolyásolhatja.

5. ábra - A Balaton nyugati és középső medencéjében az aktuális szélviszonyok (2016.09.27. 10:00-kor)
[21]

Egy-egy ciklon során rendkívül erős széllökések is kialakulhatnak a Balaton térségében. 2010 májusában két nagyobb vihar is végigvonult az országon. Az első ciklon
(„Zsófia” ciklon) esetében egy napon át minden órában 80 km/h-nál erősebb széllökések alakultak ki. A második ciklonnál („Angéla” ciklon) 100 km/h feletti lökések is
megfigyelhetők voltak a Balaton környékén. Mindkét ciklon esetén az erős szél mellett
a heves zivatarok miatt lehulló nagy csapadékmennyiség is gondot okozott. Ez a két
meteorológiai jelenség egymást erősítve alkalom adtán akár egy haváriát is előidézhet.
Egy későbbi fejezetben ezzel a két viharral igazoljuk a modell helyességét.
A fentieket alapul véve, kijelenthető, hogy a balatoni szélviszonyok alapvetően
megszabják a tó kialakuló mozgásait.
A Balaton vízmozgásai
A Balaton mindig mozgásban van, akkor is, ha a vízfelszín nyugodtnak tűnik. A Balatont különböző meteorológiai és hidrológiai tényezők tartják mozgásban, írja Virág Árpád a könyvében (1998). A legfontosabb hatás a szél, hiszen ez okozza a számottevő
vízmozgásokat. A szél tevékenysége mellett a vízmozgásokat főként a légnyomás, a
hőmérséklet és a befolyó víztömeg változása befolyásolja, de ezen felül hatással van rá
a domborzat, a partvonal, illetve a meder egyenlőtlensége is. A víz mozgása kölcsönhatásban van a mederrel és a parttal egyaránt, melynek hatására azok formálódnak, rongálódnak.
A Balatonon a jellemző mozgásformák a hullámzás, a vízlengés, a kilendülés, valamint az áramlások.
Ezekkel a mozgásokkal először Cholnoky Jenő foglalkozott (1892-96), aki
limnográfokkal és áramlásmérővel végezte el a vizsgálatokat, melynek eredményeiből
egy tanulmány is született „A Balaton limnológiája” címmel [1]. Publikációjában meghatározta a jellemző mozgásokat, melyek a következők:
szél okozta hullámzás,
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denivelláció (vízfelszín kimozdul a nyugalmi helyzetből) miatti áramlás és
ingadozás,
DNy-ról ÉK felé áramlás a Zala folyón befolyó víztömeg hatására.
Ezt követően a hatvanas években kezdtek újra foglalkozni a Balaton vízmozgásával,
a VITUKI (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft.) különböző méréseket végzett, hogy feltárják a szél okozta vízszintváltozásokat, hullámzásokat.
A hetvenes években is végeztek vizsgálatokat, méréseket a Balaton vízmozgásáról,
melyekből több tanulmány is született. Ezekben a vizsgálatokban a kutatók a szél hatását is elemezték. A mérésekből arra következtetettek, hogy a legnagyobb hullámmagasságot a partra merőleges É-ÉNy-i szél okozza. A hullámzás a szélcsend beálltát követően másfél-két óra múlva szűnik meg, ahogy fokozatosan csillapodik a szél, melynek
hatására a hullámzás is lassan elcsendesedik. Általánosítani annyit lehet a korábbi mérésekből, hogy a legnagyobb hullámok az É-ÉNy-i széllel, míg a legkisebbek a DNy-i,
valamint a K-ÉK-i széllel keletkeznek, részletezi VIRÁG (1998).
A hullámmagasságokat sem lehet általánosítani a Balaton egész területére, magasságuk eltérő, attól függően, hogy a tó melyik részén keletkeznek. A déli parton a marást
elérő hullámok magassága akár kétszer akkora is lehet, mint az északi part mentén, de a
marás megtöri a hullámokat így a déli partig kisebb hullámok érnek ki. A Keszthelyiöbölnél is nagyobbak a hullámok, mint az északi parton. A hullámmagasságok 0,350,60 m között alakulnak viharos szélben [1].
Az előző bekezdésekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a legjelentősebb
vízmozgásnak a szél keltette hullámzás tekinthető, mely befolyásolja a Balaton fizikai,
kémiai és biológiai folyamatait. Ez a mozgásfajta hatással van a partvonal kialakulására,
az üledék felkeveredésére, transzportjára, illetve a meder formálásában is szerepet játszik. A hullámmagasság függ:
a szélnek kitett vízfelület hosszától,
a meghajtási hossztól,
a széltől (sebesség, időtartam stb..),
a vízmélységtől,
az interferenciától.
A vízfelszín kimozdulását (kilengését) is a szél okozza, ahogy energiát ad át a víznek a súrlódási erők segítségével. A szélmozgások hatására létrejövő áramlások a vizet
mozgásba hozzák, így tó egyik partján apad a vízfelszín, az ellentétes oldalon pedig
árad. Amíg a felszíni és az alsóbb rétegek áramlása ki nem egyenlítik egymást, az áramlás nő. A kilendülés akkor áll elő, ha:
a szél állandó,
a két áramlás kiegyenlítődik,
a vízszállítás egyenlő,
a felszínesés állandósul.
Ha a szélsebesség lecsökken, a szél már nem tudja a felszínesést fenntartani. Ilyenkor visszaáramlás képződik és egyfajta ide-oda mozgás alakul ki, ami a vízszintlengés
jelensége. Ez a mozgás általában a tó hossztengelye irányában jellemző, de kialakulhat
keresztirányban is. A Balatonon gyakran együttesen jelentkeznek a kereszt- és hosszirányú lengések, megnehezítve a vízfelszín mozgásának megfigyelését.
A vízfelszínlengések közül megkülönböztetünk egy- vagy kétcsomópontosat. Az
előbbit úgy kell elképzelni, hogy a tó egyik fele emelkedik, a másik süllyed, vagy fordítva. Míg a kétcsomópontosnál a tó közepén hullámhegy- vagy völgy alakul ki, a tó két
végén pedig ennek megfelelően süllyedés illetve emelkedés jelentkezik. A lengési csomópont helye változó, az aktuális széliránytól függ, hogy hol alakul ki.
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A kilendülés nagysága függ:
a szél irányától, sebességétől, időtartamától,
a víz mélységétől és fizikai állapotától.
A kilendülések nagy víztömeget szállítanak magukkal, a Balatonon a hosszirányú
kilendülések nagysága, mértéke a hidrometriai jellemzők miatt jelentősnek mondható
(KRAVINSZKAJA , 2007). A kilendülés mértéke, idejének hossza alapvetően a szél és a tó
topográfiai viszonyaitól függ, azonban a hosszirányú kilendülés esetén a vihar típusától
is. Hosszirányú kilendülések az ÉK és DNy-i szelek hatására jönnek létre, de ezek a
mozgások viszonylag ritkán alakulnak ki, hiszen az ilyen irányú szelek a Balatonra nem
jellemzőek (MUSZKALAY L-STAROSOLSZKY , 1964).
A jelentősebb hosszirányú kilendüléseket KRAVINSZKAJA cikke nyomán [4] az 1.
táblázat foglalja össze.
1. táblázat - Nagyobb balatoni viharok esetén a nyugati és keleti rész vízszintkülönbsége

Időpont

Nyugati rész

Keleti rész

1961. július 13.

Keszthely

Balatonaliga

Vízszint-különbség
[cm]
94

1962. május 14.

Keszthely

Alsóörs

97,5

2007. január 18.

Keszthely

Balatonfűzfő

101

Korszerű áramlásmérő eszközökkel és numerikus modellezéssel támogatott vizsgálatoknak (például [12]) köszönhetően sokat bővült és olykor módosult a tudásunk a Balaton vízmozgásairól az idézett, klasszikusnak mondható ismeretanyaghoz képest.
Módszertan
A tanulmány fő feladata a Balaton egy meghatározott parti szakaszának az árvízi
elöntési térképeinek az előállítása volt. Ehhez szükségünk volt az éves nagyvízállásokból meghatározott vízállásokra, melyeket statisztikai és modellezési eljárásokkal is
meghatároztunk.
Elsőként a vízmércék vízállás adataiból levezetett NVp-k (ahol p=3 és 10 %-os
meghaladási valószínűséget jelenti) kiszámításával kezdtük a feladat megoldását. Ahhoz, hogy ezeket az értékeket meghatározzuk, elméleti eloszlásfüggvényt illesztettünk
az éves maximumok nem túl hosszú adataira. A függvényről leolvastuk a vizsgált valószínűségekhez tartozó vízállásokat.
A Balaton vízmozgásának modellezésére egy 2D numerikus modellt használtunk.
Az alapadatok a rendelkezésünkre álltak, így egy jól működő modellt kellett felépítenünk. A felépített modellt a közelmúlt nagyobb viharjaival igazoltuk, majd elvégeztük a
hosszú idejű futtatásokat. A hosszú idejű futtatás során az eredményeket 9 darab vízmérce és egy DNy-i parti sáv mentén írattattuk ki a modellel. Statisztikai elemzést használva feldolgoztuk a modellezés eredményeit, majd meghatároztuk a NV-ket a megfelelő meghaladási valószínűségekhez tartozóan.
A térinformatikai módszereket felhasználva a tanulmány végén a modellezés során
kapott NVp szinteket kivetítettük a part részletes domborzati terepmodelljére. A parti
terep felmérése LiDAR eljárással készült. Az eredmények megjelenítését a QGIS segítségével vittük véghez. A különböző meghaladási valószínűségű kiöntési zónákat a programban különböző árnyalatok felhasználásával ábrázoltuk.
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Kiindulási adatok
A tanulmány elkészítéséhez számos adat állt rendelkezésünkre. Elsőként a statisztikai
elemzéshez volt szükségünk adatokra. A modellezésnél azonban már nagyobb adatigény
merült fel. Nem csak a vízmércékhez tartozó vízállásokat használtuk fel, hanem a Balaton átlagos vízállását is figyelembe vettük. A modell felépítéséhez a meder rácshálója, a
modell igazolásához és a hosszú idejű futtatáshoz pedig a szél és a vízkészletváltozás
adatsorára volt szükség.
Vízállás
A Balaton melletti településeknél elhelyezett mérőállomások (6. ábra) vízállás-idősorait
dolgozhattuk fel. A statisztikai elemzésből megállapított nagyvízállásokhoz kilenc vízmérce adatait használtuk fel. A modellezés során a validálásnál hat, míg a hosszú idejű
futtatásnál már kilenc vízállomást vettünk figyelembe.

6. ábra - A elemzések során felhasznált vízmércék elhelyezkedése.

Szél
A szélidősorra a modellezés során egyrészt azért volt szükségünk, hogy tudjuk a modell
helyességét igazolni. Múltbéli viharokat (Zsófia és Angéla ciklon) dolgoztuk fel a
validálás során.
Az alábbi településekről álltak rendelkezésünkre szél adatok:
Balatonalmádi
Balatonöszöd
Balatonszemes
Siófok
Szigliget
Másrészt a hosszú idejű futtatást a statisztikai értékeléshez egy KeszthelyBalatonszemes-Siófok széladatokból számolt eredő szélidősorral végeztük.
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Medergeometria, partvonal
A mederről egy .3dm kiterjesztésű fájlt használtunk, mely tartalmazta a meder rácshálóját (7. ábra). Az AutoCAD nevű programban megjelenítve fel tudtuk venni a vízmércék koordinátáit. Ennek majd a modellezés során lesz szerepe.
A parti sávról egy LiDAR eljárással felmért, majd megfelelően feldolgozott alaptérkép állt a rendelkezésünkre.

7. ábra - A Balaton medrének rácshálója

Statisztikai elemzés
Az elemzés végrehajtásához többféle programot (Microsoft Excel, HEC-DSSVue,
EasyFit) is felhasználtunk. Ezek a szoftverek egymást kiegészítve is jól használhatók. A
különféle programok alkalmazása lehetővé teszi a legmegfelelőbb feldolgozási módszer
kiválasztását. A kapott adatsorokból az éves nagyvízállásokon kívül a napi átlagos vízállásokat is meghatároztuk. Így a kapott eredményekből tapasztalati, majd ezekre illesztett elméleti eloszlásokat állítottunk elő. A napi átlagos és az éves nagyvízállás vizsgálata alapján megfigyeltük, hogy az elméleti eloszlás függvény nagyobb darabszámú minta
estén pontosabban illeszkedik az empirikus eloszlásfüggvényre. Az elméleti eloszlás
segítségével meg tudtuk határozni a különböző meghaladási valószínűséghez tartozó
éves nagyvízállásokat. Az elemzési folyamat részleteit és eredményeit a további alfejezetek mutatják be.
Napi átlagos vízállások vizsgálata
A statisztikai elemzés elkészítéséhez hat vízmércéről leolvasott adatok álltak rendelkezésünkre nagyjából a 2005-2013 közötti évekre. Az elemzéshez a legsűrűbb időközű
adatsorokat választottuk ki, melyeknél a leolvasás 15 percenként történt. Próbáltunk
olyan adatsort felhasználni, amiben az adathiányos időszakok ritkák. Az elemzési folyamat részleteit a további alfejezetek mutatják be.
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Gyakoriságok meghatározása
A kapott adatsorok rögzítésének kezdete különböző volt, a vége viszont közel azonos
időpontú. Emiatt a vizsgált adatsorok kezdetének a hiányos mérést követő első teljes
napot vettük. Az adatsor végének pedig egységesen a 2013. június 30-ai dátumot választottuk (2. táblázat).
2. táblázat - A napi átlagos vízállások elemzése során vizsgált időszakok

Vízmérce helye
Badacsony
Balatonaliga
Balatonfűzfő
Balatonszemes
Fonyód
Keszthely

Adatsor kezdete
2005. február 09.
2008. december 25.
2006. június. 07.
2005. január 26.
2005. február 15.
2006. június 06.

Adatsor vége
2013. június 30.
2013. június 30.
2013. június 30.
2013. június 30.
2013. június 30.
2013. június 30.

Első lépésként a napi átlagokat számítottuk ki, majd ezeket centiméterre kerekítettük. Megállapítottuk az adatsor legkisebb és legnagyobb elemét, majd megkerestük a
minta móduszát, mely az adatsor leggyakrabb előforduló eleme (3. táblázat). Ezt követően megnéztük a rendezett adatsorok gyakoriságát és a relatív gyakoriságát, majd ezeket diagramon ábrázoltuk. Tehát az adatsor minden eleméhez függvény segítségével
megkerestük, hogy az adott érték hányszor fordul elő, majd ezt összegeztük. Az így
kapott gyakoriságokat a szummázott összeggel elosztva kaptuk meg a relatív gyakoriságokat.
3. táblázat - A napi átlagos vízállások statisztikai jellemzői

Vízmérce helye

Rendezett minta legkisebb értéke
40
31
33
34
35
36

Badacsony
Balatonaliga
Balatonfűzfő
Balatonszemes
Fonyód
Keszthely

Rendezett minta legnagyobb értéke
130
135
132
131
133
133

Módusz
112
112
114
113
111
113

Az empirikus eloszlásfüggvény meghatározása
Az empirikus eloszlásfüggvényt Fn(x) a következőképpen kaptuk meg:
( )

{

A függvény megmutatja, hogy a minimálisan felvehető érték a 0, a maximálisan
felvehető érték pedig az 1. A többi empirikus valószínűséget az alábbi hányados adja
(Koris K., 2011):
∑
ahol
n az adatsor elemeinek a száma
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Tehát először az adatsort nagyság szerint sorba rendeztük a minimálistól a maximális értékig, így megkaptuk az úgynevezett rendezett mintát. Ennek következtében már
rendelkezésünkre állt a rendezett minta és az ehhez tartozó gyakoriságok. A gyakoriságokat összegeztük, majd elosztottuk az adatsor elemeinek a számával, így eredményül
megkaptuk a minta elemeihez tartozó empirikus valószínűséget. Ezen függvényeket
ábrázoltuk (8. ábra) a fenti egyenlet szerint.
A grafikonon látható függőleges ugrások az adott minta valószínűségét mutatják.
Minél nagyobb egy függőleges ugrás, az adott érték annál gyakoribb. Mivel az empirikus eloszlásfüggvény nem folytonos és matematikailag is nehezen kezelhető, ezért a
könnyebb feldolgozás kedvéért elméleti eloszlásfüggvényt illesztettünk rá.
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Empirikus eloszlásfüggvények
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8. ábra - A napi átlagos vízállások empirikus eloszlása (a meghaladási valószínűséggel kifejezve)
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Az elméleti eloszlásfüggvény előállítása
Az elméleti eloszlásfüggvények meghatározásához az EasyFit programot használtuk,
mely lehetővé teszi a nagy mennyiségű adatok kezelését, feldolgozását illetve elemzését
[15].
Az elemzés során elsőként az egészre kerekített napi átlagokat tápláltuk be a programba. A futtatás után nem csak a gyakorisági ábrát, hanem az empirikus eloszlást is
megkaptuk. Különböző elméleti eloszlásokat lehet illeszteni a tapasztalati függvényre.
Ezen felül a program kiszámolja a kiválasztott eloszlásfüggvényhez tartozó paramétereket, illetve illeszkedés vizsgálatokat is végrehajt.
A program segítségével főként azokat az ismertebb eloszlásokat vizsgáltuk, melyek
a Kolmogorov-Szmirnov próba szerint jól illeszkedtek. Az így kapott elméleti eloszlás
függvényeket minden vízmérce esetében külön diagramon ábrázoltuk. Erre mutat példát
a 9. ábra.

9. ábra - A napi átlagos vízállás empirikus és elméleti eloszlásfüggvénye az EasyFit nevű programban
2005-2013 között (a megnemhaladási valószínűséggel kifejezve)

Éves nagyvízállások meghatározása
A tanulmány készítése során az éves nagyvizeket (NV) határoztuk meg. Az elemzés
során a gyors adatfeldolgozásra törekedtünk, ehhez elsőként az adatsorokat a HECDSSVue programba tápláltuk be, mely lehetővé teszi az adathalmazban a különböző
időszakokra a statisztikai jellemzők szerinti szűrést. Ebben az esetben egy hosszabb
adatsort elemeztünk, melynek értékei 2000-2015-ig álltak rendelkezésünkre. Az vizsgált
időszakból több vízmérce adatait elemeztük. Az éves NV-eket ezután egy táblázatban
foglaltuk össze. Ezt követően az EasyFit programba vittük be ezeket a nagyvízállásokat,
majd a futtatás eredményeként megkaptuk az empirikus és elméleti eloszlást. Erre mutat
példát a 10. ábra. Az előzőkhez hasonlóan, ebben az esetben is törekedtünk egy jól illeszkedő elméleti eloszlásfüggvény kiválasztására. Az elméleti eloszlásfüggvény segítségével már meghatározhattuk a NVp-eket, ahol p= 3 és 10 %-os meghaladási valószínűséget jelenti.
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10. ábra - Éves nagyvízállás empirikus és elméleti eloszlásfüggvénye az EasyFit nevű programban 20002015 között (a meghaladási valószínűséggel kifejezve)

Az EasyFit programban leolvastuk a p= 3 és 10 %-os meghaladási valószínűséghez
tartozó vízállásokat. Ezeket az értékeket a 4. táblázatban foglaltuk össze.
4. táblázat - A meghaladási valószínűségekhez tartozó éves nagyvízállások a statisztikai elemzés eredményeiből 2000-2015 között (cm-ben kifejezve)

Valószínűségek
Vízmérce
Badacsony
Balatonaliga
Balatonakali
Balatonfűzfő
Balatonszemes
Fonyód
Keszthely
Siófok
Tihanyi-rév

3%
158
154
150
164
158
158
179
158
151
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10%
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147
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147
142
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Log-Pearson 3 elméleti eloszlásfüggvényvek
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11. ábra - Az éves nagyvízállások Log-Pearson 3 eloszlásfüggvénye az összes vízmérce esetén 2000-2015 között (a meghaladási valószínűséggel kifejezve)
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Érzékenységvizsgálat
A továbbiakban két adatsor (keszthelyi és balatonszemesi vízmérce) mérési időközére
való érzékenységét vizsgáltuk a napi átlagos vízállásra. Elsőként a negyedórás méréseket órásra ritkítottuk, majd ezekből átlagot számoltuk. Ezeknek az egyórás adatsoroknak
ugyanúgy meghatároztuk a gyakoriságát, minimális és maximális értékeit. A kapott
eredményeket a negyedórás mérésekkel hasonlítottuk össze.
Érzékenyégvizsgálat
Keszthely 60 perces leolvasás

Keszthely 15 perces leolvasás
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12. ábra - Vízmérce leolvasás érzékenységvizsgálata napi átlagos mérések alapján

Látható, hogy kisebb kiugrásoktól eltekintve közel hasonló ábrát kaptunk (12. ábra). Viszont az egyes értékek gyakorisága eltérő lehet. Például a negyedórás leolvasásoknál a 113 cm 82-szer fordult elő, míg az óránkénti esetében 73-szor.
Következtetésképpen megállapítható, hogy az átlagértékeket tartalmazó adatsor bizonyos fokú ritkítása komolyabb következmények nélkül elvégezhető, amit sejteni is
lehetett. A tényleges éves nagyvízállások elemzése esetében ez az érzékenység az átlagértékek vizsgálatához képest ugyan nagyobb érzékenységet mutat, azonban jelen felbontás mellett nagy különbség nem adódott, így ezt részletesen nem vizsgáltuk.
A megfelelő felhasználáshoz azonban elengedhetetlen a kellő számú adat. Törekedni kell továbbá arra, hogy az adatsorban minél kevesebb adathiányos időszak legyen.
Ezen felül kerülendők az egymást követő hosszabb adathiányos szakaszok, ugyanis
ezek befolyásolhatják a vizsgált paraméterek értékeit, ezáltal nem adnak pontos képet
valóságról.
Összegzés
A statisztikai elemzés során viszonylag rövid adatsor állt rendelkezésünkre, ettől függetlenül elő tudtuk állítani az adott NVp-ket.
Megfigyelhető, hogy kevés adat esetén az elméleti eloszlásfüggvény rosszabbul illeszkedik, mint egy nagyobb darabszámú minta esetében. Ennek következményeként a
vizsgált visszatérési időkhöz a függvény túlbecsülheti a vízállások várt értékeit.
Ennek értelmében, ha megbízhatóbb eredményt szeretnénk kapni a vizsgált visszatérési időkhöz tartozóan, növelnünk kell az elméleti eloszlásfüggvény alapját képező éves
nagyvízi adatsort. Mivel ezen adatok ténylegesen nem álltak rendelkezésünkre, ezért a
modellezést alkalmaztuk, melynek segítségével más – hosszabb időtartamú – adatsorokból meghatározhattuk a vízállásokat.
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Éves nagyvízállások és meghaladási valószínűséghez tartozó vízállások összehasonlítása
p=3%-os

p=10%-os
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13. ábra - A mért éves nagyvízállások és a meghaladási valószínűségekhez tartozó nagyvízállások összehasonlítása (2000-2015)

Modellezés
Egy-egy tervezést hatásvizsgálat előz meg. Manapság már lehető vált az informatikai
fejlődés révén, hogy a kisminta modellek alkalmazása mellett/helyett a numerikus modellezést válasszuk. A jelenségeket különböző matematikai egyenletekkel lehet leírni.
A 2D modellezés esetén a sekélyvízi egyenletek segítségével lehet értelmezni a hatásokat. A sekélyvízi egyenletek folytonossági és impulzus egyenletekből tevődnek öszsze. A tanulmány készítése során ezen egyenletek részletes bemutatása helyett inkább a
modellezés és a modellező program gyakorlati alkalmazására fektettük a hangsúlyt,
melyet a következő fejezetek tartalmaznak.
A modellező program (AdH) általános bemutatása
A modellezéshez az AdH modellt használtuk, melynek jellemzőit a következő fejezetek
tartalmazzák.
Az Adaptive Hydraulics nevű program, rövid nevén AdH, egy modern, többdimenziós modellező szoftver, melyet főként a telített és telítetlen talajok és a felszíni vizek
esetében felmerülő két-, illetve háromdimenziós problémakörök vizsgálatánál célszerű
használni [16].
A modell kalibrálása és validálása
A modell igazolása múltbéli viharokkal
A tanulmány készítése során nemcsak a különböző szelekre való viselkedést vizsgáltuk,
hanem a modellt múltbéli viharok segítségével igazoltuk. A validálás során fontos volt
egy olyan feldolgozó környezet felépítése, mellyel gyorsan és egyszerűen lehetett elvégezni a vizsgálatokat. Az AdH több fáljból dolgozik, melyeket a megfelelő paraméterekkel – az adott körülményre vonatkozóan – kell kitölteni. Ha az említett megoldó felület nem állt volna rendelkezése, sokkal nehezebb lett volna egy-egy esemény feldolgozása, elemzése. Az adatok feldolgozását Microsoft Excel segítségével hajtottuk végre.
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A modell igazolásának megoldási menete
Az igazolás során az AdH-hoz használt fájlokat a megfelelő módon kell kitölteni. A
mesh fájl – ami a rácshálót tartalmazza – nem változik egyik vihar esetén sem. Egyedül
a z magassági koordinátákat definiáltuk másképpen (relatív magasságot adtunk meg), de
ezt is csak elegendő volt egyszer (tehát minden vihar esetén ugyanaz maradt). A hotstart
és bc fájlokat kell kitölteni az adott viharnak megfelelően.
A hotstart fájlba kerültek a vihart megelőző vízmélységek, mint kezdeti állapot. Ezt
minden viharra külön ki kellett számítanunk. A bc fájlba töltöttem be a szelek értékeit
és a vízmércék helyeit.
A viharok során változó vízállásokkal nem foglalkoztunk, csak a vihar előtti vízállást adtuk meg, továbbá a be- és kifolyást is elhanyagoltuk.
Nagyon fontos a futtatás során, hogy a modellben a vizsgált idősorok kezdeti és befejezési időpontja megegyezzen, különben helytelen eredményt ad a modellezés. Például ha a szél adatsor csak a vizsgált időszak felére áll rendelkezésre, akkor a többi adatsort is ennek az időszaknak megfelelően kell módosítani.
A vízmércék definiálása a modellezés során
Az összehasonlításhoz a modellezett vízszintek idősorait a vízmércék helyein kell lekérnünk.
A vízmércék helyeinek EOV (Egységes Országos Vetület) koordinátái rendelkezésre álltak, így ezeket be tudtuk vinni a modellbe. Mivel ezek a pontok nem a rácsháló
rácspontjaira estek, külön definiálnunk kellett őket. A modellezés során a vízmércéket
élekként (az AdH modellben EGS-ként szerepelnek) adtuk meg, melyben minden élhez
tartozik egy saját azonosító (ID) (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). A rácshálót
az AutoCAD programban jelenítettük meg, így a koordináták segítségével pontosan
meg tudtuk határozni a vízmércék helyeit. A vízmérce koordinátájához a két legközelebb eső rácspontot egy élnek vettük. Ez a művelet abban segített, hogy a modell ezekre
a definiált élekre vonatkozóan adta ki az eredményt (Hiba! A hivatkozási forrás nem
található.), illetve nem kellett a több száz GB méretű adathalmazt feldolgoznunk. Az
AdH az éleket alapvetően úgy kezeli, mintha abban a keresztmetszetben változás történne, tehát meg kellene adni hozzá egy kezdeti peremfeltételt. A tanulmány esetében
azonban csak azért alkalmaztuk az éleket, hogy a vízmércékhez tartozó vízszinteket a
lehető legkönnyebben, nagy pontossággal elő tudjuk állítani. Tehát ezek az élek a modellre nincsenek hatással. Az AdH tartalmaz az ilyen esetekre egy kártyát (OFF), melynek segítségével nem szükséges az adott élhez peremfeltételt társítani.
A szél megadása az AdH-ban
A szél megadásához először a rendelkezésre álló széladatsorokból kikerestük az adott
vihar adatsorát. Az AdH-ban történő megadás miatt fel kellett bontanunk x és y irányú
komponensekre. A komponenseket az északi és keleti tengelyre számítottuk át, majd a
sebességgel megszorozva megkaptuk a keresett összetevőket. Ahhoz, hogy lefusson a
modell, meg kellett még adnunk azokat az időközöket, mikor a szél fújt (ezekhez tartoznak az x és y irányú komponensek). Tehát ezeket például minden órában a vihar időtartama alatt meg kellett adnunk (14. ábra).
A modellezés során több különböző állomásról származó széladatsort együttesen is
meg lehet adni. Minden egyes adatsort külön definiálni kell, és mindegyik saját azonosítót (ID) kap.
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14. ábra - A szél definiálása az AdH-ban

A modellezett adatok kinyerése, feldolgozása
Az igazolás során 5 perces kiíratásokkal dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy a modell 5
percenként adja ki az adatokat. Az ábrázoláshoz és összehasonlításhoz ezeket az eredményeket 15 percesekre szűrtük le, mivel a mért vízállások 15 percenként álltak a rendelkezésre. Minden vízmérce azonosítójával ellátott élre vonatkozóan Excel szűrők segítségével leszűrtük a modellezés végeredményeként kapott adathalmazból minden negyedórás eredményt.
Miután a modell lefutott és kigyűjtöttük az eredményeket, megkezdhettük az összehasonlítást a mért és modellezett vízállások között. Ehhez az adott vihar során mért vízállásokat kellett kikeresnünk, majd egy közös diagramon ábrázoltuk a modellezett és
mért adatokat (15. ábra és 16. ábra). Az ábrákon látható, hogy a modellezett eredmények követik a mérésekből származó vízállásokat.
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Modellezett és mért vízállások összehasonlítása
BALATONSZEMES
Mért vízállás

Modellezett vízállás

130
128

Vízállások [cm]

126
124
122
120
118
116
114
112
110
0:00:00
2010.05.30

6:00:00
2010.05.30

12:00:00
2010.05.30

18:00:00
2010.05.30

0:00:00
2010.05.31

6:00:00
2010.05.31

12:00:00
2010.05.31

18:00:00
2010.05.31

0:00:00
2010.06.01

6:00:00
2010.06.01

12:00:00
2010.06.01

18:00:00
2010.06.01

0:00:00
2010.06.02

6:00:00
2010.06.02

12:00:00
2010.06.02

18:00:00
2010.06.02

0:00:00
2010.06.03

6:00:00
2010.06.03

12:00:00
2010.06.03

18:00:00
2010.06.03

0:00:00
2010.06.04

6:00:00
2010.06.04

12:00:00
2010.06.04

18:00:00
2010.06.04

0:00:00
2010.06.05

6:00:00
2010.06.05

12:00:00
2010.06.05

18:00:00
2010.06.05

6:00:00
2010.06.04

12:00:00
2010.06.04

18:00:00
2010.06.04

0:00:00
2010.06.05

6:00:00
2010.06.05

12:00:00
2010.06.05

18:00:00
2010.06.05

Vihar vizsgált időszaka 2010. május 30. - június 06. [perc]

15. ábra - Az Angéla ciklon során mért és modellezett vízállások a balatonszemesi vízmércénél
Modellezett és mért vízállások összehasonlítása
BALATONFŰZFŐ
Mért vízállás

Modellezett vízállás

135

Vízállások [cm]

130
125
120
115
110
105
100
95
0:00:00
2010.05.30

6:00:00
2010.05.30

12:00:00
2010.05.30

18:00:00
2010.05.30

0:00:00
2010.05.31

6:00:00
2010.05.31

12:00:00
2010.05.31

18:00:00
2010.05.31

0:00:00
2010.06.01

6:00:00
2010.06.01

12:00:00
2010.06.01

18:00:00
2010.06.01

0:00:00
2010.06.02

6:00:00
2010.06.02

12:00:00
2010.06.02

18:00:00
2010.06.02

0:00:00
2010.06.03

6:00:00
2010.06.03

12:00:00
2010.06.03

18:00:00
2010.06.03

0:00:00
2010.06.04

Vihar vizsgált időszaka 2010. május 30. - június 06. [perc]

16. ábra - Az Angéla ciklon során mért és modellezett vízállások a balatonfűzfői vízmércénél
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Hosszú idejű futtatás
A közel 30 éves időszakra vonatkozó futtatás előtt még egy éves idejű futtatást végeztünk. Ez az eddigiekhez képest hosszabb idejű futtatást azt a célt szolgálta, hogy lássuk,
stabil marad-e a modell egy ilyen jellegű futtatás során. Ezenkívül megfigyelhettük azt
is, hogy a mért vízállásokat milyen pontossággal adja vissza a modell.
Ezeknél a hosszabb futtatásoknál már nem lehetett figyelmen kívül hagyni a Balaton vízkészletváltozását, így ezt is megadtuk peremfeltételben.
Igazolás egyéves időtartamú futtatással
A hidrológiai skálájú vízszintváltozás helyes modellezésnek igazolására az egy éves
futtatás során a modellezést szél nélkül, csak a befolyó nettó térfogatváltozás figyelembevételével készítettük el. Kiválasztottuk a 2009-es évet és az ez alatti
vízkészletváltozást tápláltuk be a modellbe. A modellezés folyamata az eddigiekhez
hasonlóan történt. A mért és a modellezett értékek között az egy éves futtatás során a
maximális különbség 2,3 mm-re adódott, tehát elenyésző térfogati hibát mutatott a modell. Mivel az eredményt teljesen elfogadhatónak találtuk, elkezdtük a 24 éves időtartamú futtatást.
Modellezett és mért vízállások összehasonlítása
Mért vízállás

Modellezett vízállás

130

Vízállások [cm]

120
110
100

90
80
70

60

Vihar vizsgált időszaka 2009. január. 01. - 2010. január 01. [nap]

17. ábra - Az éves futtatásnak az összehasonlítása modellezett és mért vízállások esetén 2009-2010 között
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Hosszú idejű (24 éves) futtatás
Hosszabb szél, vízállás és térfogatváltozás adatsor állt rendelkezésünkre a 24 éves futtatáshoz. Minden adatsort azonos kezdeti és befejezési idejűre állítottunk, mivel ez elengedhetetlen feltétele a sikeres modellezésnek. Nem csak a vízmércék helyeit, hanem egy
D-Ny-i parti sávot is definiáltuk a modellbe (18. ábra).

18. ábra - A vízmércék és a DNy-i parti sáv definiálása

A modellezett sáv a Nyugati-övcsatorna és a Fonyódi-hegy között fekvő parti terület. Ezt a sávot is élként (EGS-ként) definiáltuk a modellben.
A futtatásokat négyszer hat évre bontva – egymással párhuzamosan – végeztük el, a
végeredményként kapott adathalmaz könnyebb feldolgozása, illetve a futási idő meggyorsítása érdekében. A felbontott szakaszokat az 5. táblázat tartalmazza.
5. táblázat - A hosszú idejű modellezés felbontása

Futtatás száma
1.futtatás
2. futtatás
3. futtatás
4. futtatás

Futtatás kezdete
1992. 01. 01. 0:00
1998. 01. 01. 0:00
2004. 01. 01. 0:00
2010. 01. 01. 0:00

Futtatás vége
1998. 01. 01. 0:00
2004. 01. 01. 0:00
2010. 01. 01. 0:00
2015. 01. 01. 0:00

Hosszú idejű futtatás feldolgozása, elemzése
A 24 évet tehát négy részben futtattuk, egyidejűleg négy számítógépet felhasználva. A
futtatási idő 5 perces lépésközzel így is közel 12 órára adódott.
A hat éves intervallumokat tovább bontottuk éves időszakokra, ügyelve a szökőévekre is. Megállapítottuk évenként a vízmércék helyein és a parti sávon is az éves
nagyvízállásokat. Ezután a korábbi fejezetekben ismertetett módon elméleti eloszlás
függvényt illesztettünk az empirikus eloszlásfüggvényre. Következő lépésként a p=3 és
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10%-os meghaladási valószínűséghez tartozó vízállásokat olvastuk le. A partszakasz és
a vízmércék esetén is a Log-Pearson 3 elméleti eloszlás függvényt használtuk a jó illeszkedés miatt (19. ábra).

19. ábra - A DNy-i parti sáv modellezett éves maximális vízállásainak empirikus és elméleti eloszlásfüggvénye a hosszú idejű futtatás során 1992-2015 között (meghaladási valószínűséggel kifejezve)

Elsőként a DNy-i partszakasz eloszlás függvényét állítottuk elő, majd leolvastuk a
valószínűségekhez a vízállásokat, melyeket a következők:
NV3% esetén: 150,06 cm
NV10% esetén: 143,78 cm
A vízmércékhez tartozó vízállásokat a 6. táblázat foglalja össze.
6. táblázat - A meghaladási valószínűségekhez tartozó éves nagyvízállások a modellezett eredményekből
1992-2015 között (cm-ben kifejezve)

Valószínűségek
Vízmérce
Badacsony
Balatonaliga
Balatonakali
Balatonfűzfő
Balatonszemes
Fonyód
Keszthely
Siófok
Tihanyi-rév

3%
142
146
138
142
144
144
146
145
138
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10%
136
142
132
136
137
138
138
140
134

Log-Pearson 3 elméleti eloszlásfüggvényvek
Badacsony

Balatonfűzfő

Balatonaliga

Balatonszemes

Fonyód

Keszthely

Balatonakali

Siófok

Tihanyi-rév

Éves nagyvízállások [cm]
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0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

20. ábra - A vízmércék modellezett éves maximális vízállásainak Log-Pearson 3 elméleti eloszlásfüggvénye a hosszú idejű futtatás során 1992-2015 között (meghaladási valószínűséggel kifejezve)
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Modellezés összegzése
A modell a hosszú idejű futtatás során sikeresen lefutott. A korábbi fejezetekhez hasonlóan statisztikai elemzés segítségével megállapítottuk a 3 és 10 %-os meghaladási valószínűséghez tartozó vízállásokat a DNy-i part mentén és a tó összes vízmércéinél is. A
vízmércék modellezésből és leolvasásból származó eredményeit összehasonlítottuk.
Megállapítható, hogy a modellezett nagyvízállásokat a 1992-2000 közötti időszak jelentősen befolyásolta. A mért és modellezett vízállások összehasonlítását a 0. fejezet tartalmazza. Ezt követően pedig a DNy-i part menti nagyvízállások segítségével megkezdtük az elöntési térképek meghatározását.

Éves nagyvízállások és meghaladási valószínűséghez tartozó vízállások összehasonlítása
p=3%-os

p=10%-os

mért vízállás

150

145

Vízállások [cm]

140

135

130

125

120

Badacsony

Balatonaliga

Balatonakali

Balatonűzfő

Balatonszemes
Vízmércék helyei

Fonyód

Keszthely

Siófok

Tihanyi-rév

21. ábra - A mért éves nagyvízállások és a modellezés során megkapott eredményekből előállított meghaladási valószínűségekhez tartozó nagyvízállások összehasonlítása (1992-2015)

Nagyvízállások összehasonlítása
A tanulmány készítése során összehasonlítottuk a leolvasásokból és a modellezésből
meghatározott nagyvízállásokat is. A mért vízállások vizsgált időszaka 2000-től 2015ig, a modellezetté pedig 1992-től 2015-ig tartott.
Mindkét esetben az empirikus eloszlásfüggvényre Log-Pearson 3 elméleti eloszlásfüggvényt illesztettük, majd leolvastuk a keresett valószínűségekhez tartozó vízállásokat. Az eredményekből megfigyeltük, hogy a modellezés esetén NVp-ek kisebbekre
adódtak. Mivel a két időszak nem egyezett, ezért megvizsgáltuk ugyanazt az időtartamot (2000-2015) is. Ennél a vizsgálatnál a mért és modellezett adatok átlagtól való eltérését, tehát a szórását vizsgáltuk. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált időszakban már csak pár vízmérce esetén volt nagyobb eltérés a két módszer között, ez átfogóan igazolja a 2D modellezés pontosságát.
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22. ábra - A Balaton keleti részén található vízmércék mért és modellezett nagyvízállásainak összehasonlítása 1992-2015-ig

23. ábra - A Balaton középső részén található vízmércék mért és modellezett nagyvízállásainak összehasonlítása 1992-2015-ig
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24. ábra - A Balaton nyugati részén található vízmércék mért és modellezett nagyvízállásainak összehasonlítása 1992-2015-ig

A szórás vizsgálatát az elméleti eloszlásfüggvények összehasonlításával ellenőriztük le. Az ellenőrzés is igazolta, hogy ezt a 16 éves időszakot vizsgálva a leolvasott és
modellezett adatok között csak pár vízmérce esetén volt lényegesebb különbség. Ebből
arra következtettünk, hogy a 24 év vizsgálata során az 1992-2000-es időszak nagyvízállásai jelentősen befolyásolták a modellezés eredményeit.
Kapott eredmények megjelenítése
A lézerszkennelés
A távérzékelés egyik speciális eljárása a lézerszkennelés (LiDAR= Light Detection an
Ranging) A lézerszkennelés történhet földről vagy levegőből. Az említett eljárás nem
képet, hanem pontfelhőt hoz létre.
„A légi lézerszkennelés során a repülőeszközön elhelyezett szenzor lézersugárra
pásztázza a felszínt, rögzíti a visszaverődéseket, majd a szenzor helyének és helyzetének,
valamint a lézersugár irányának és utazási idejének ismeretében előállítja a terület
térbeli pontfelhőjét.” (Lovas T., Berényi A. - 2011)
A légi lézerszkennelés technológiáit a szenzorok alapján csoportosíthatjuk. A szenzorok által használt lézer eltérítő mechanizmusa befolyásolja a pontfelhőt (mintázat,
sűrűség, homogenitás). A szenzorok lehetnek tükrös vagy fix beépítési szenzorok.
A lézerszkennelésre nincsenek hatással a fényviszonyok, – akár éjszaka is lehet alkalmazni – valamint az árnyékok nem befolyásolják az mért eredményeket. Viszont
fontos, hogy megfelelően legyenek kiválasztva a felmérés körülményei, ugyanis a kedvezőtlen légköri és időjárási viszonyok megnehezítik a munkát. A lézerszkennélés során
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a pontfelhő poláris geometriával írható le, mivel a szenzor irányt és távolságot mér. A
repülési és keresztirányú pontsűrűség eltérő. Az irányszögek és a távolságok segítségével a pontoknak koordinátákat lehet adni. A lézert bizonyos anyagok, színek kevésbé
verik vissza a hullámhossz függvényében [9].
A lézerszkenneléssel akár 20-30 pont/m2-es pontsűrűséget is el lehet érni, de bizonyos felméréseknél ennek a töredéke is elég. A terepi pontok sűrűsége függ:
a repülési sebességtől,
a lézersugár kibocsátási frekvenciától,
a szkennelési frekvenciától és a nyílásszögtől.
Az itt felhasznált digitális terepmodell a 2014-es partvonalfelmérésnek az adatait
összegezve készült. A lézerszkenneléssel előállított adatrendszert geodéziai pontossággal mért földi illesztőpontokhoz képest ellenőrizték, majd TerraScan Terramodeller
szoftverrel osztályozták Földfelszín, alacsony növényzet, közepes növényzet, magas
növényzet, épületek, zaj kategóriákba. A pontok térbeli helyzetének hibája átlagosan
0.018 m, vagyis kevesebb, mint 2 cm. A digitális felszínmodell készítésénél a földfelszín, valamint az épületek pontjait vettük figyelembe, és ezekre illesztettünk raszteres
felületet Moving Planes módszerrel (Pfeifer 2014).
Az eredmények feldolgozás GIS-eljárással és térképen való ábrázolása
A modellezés során kapott eredmények vizuális megjelenítéséhez a QGIS programot
használtuk. A modellezés során definiált partszakaszról rendelkezésünkre állt a
lézerszkennelésből származó felület, melynek felhasználásával előállítottuk a modellezés során meghatározott NVp vízszintek magasságának megfelelő felületeket. A következő lépés az elöntött területek meghatározása volt. Ezeknek az előállításához a parti
terepfelületeket kivontuk a vízszintekhez tartozó felületekből. Ennek eredményeként
létrejöttek a különbség térképek, melyek segítségével meghatározható az elöntésre kerülő terület nagysága és az elöntéshez tartozó vízmélység megoszlása. A két visszatérési
időnél közel hasonló eredmény született. A 10 éves visszatérési idő esetén a vizsgált
terület 23%-a kerül víz alá, míg a 33,3 éves visszatérési idő esetén ehhez képest csupán
2%-os növekedés figyelhető meg.
A különbség a kiöntési zónák között van (25. ábra) (sárga - 10%. vörös – 3%). A
legnagyobb eltérés a 0,25-0,5 m közötti vízmélység tartományában figyelhető meg. A
33 éves visszatérési idő esetén 2 % a 0,25-0,5 m-es vízmélységgel elöntött terület, míg a
10 éves visszatérési idő esetén pedig ez az érték 1,1%-ra adódott. Természetesen ezek
az arányok csak egymáshoz viszonyítva értelmezhetők, hiszen a GIS-ben vizsgált terület határait önkényesen jelöltük ki, lehetett volna keskenyebb vagy szélesebb sáv is.

25. ábra - A különböző meghaladási valószínűséghez tartozó kiöntések
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Az ábrázolás során fontos szempont volt, hogy helyesen és érthetően válasszuk meg
a különböző elöntési zónák színét. Többféle elv szerint próbáltuk a megjelenítést helyesen alkalmazni. Az ábrázolásnál figyelembe vettük, hogy pontosan mit is szeretnék az
adott térképpel közölni. Mivel a vizsgált területen a Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves közötti területen jelentősebb az elöntés, így a következőkben ezekre a részekre koncentráltunk (26. ábra). A 26. ábra jobb oldalán látható kék színnel definiált elöntési
zónát figyelmen kívül hagytuk, melynek okáról a későbbiekben lesz szó.

26. ábra - A DNy-i part sávon belül vizsgált terület (Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves közötti rész)

A különbség térképeket vízmélység szerint színeztük be, az elöntött területekre
koncentrálva. Itt elsősorban az elöntött terület nagyságának a megjelenítése volt a célunk. Ennek érdekében a zónákat a kék szín árnyalataival jelenítettük meg. A száraz
területeket barnával definiáltuk, a házak pedig a fekete színt kapták (27. ábra és 28.
ábra).

27. ábra - A kiöntött területek változása Balatonmáriafürdő-alsónál (bal oldal p=10%, jobb oldal p=3%
esetén)

28. ábra - Elöntési terület alakulása Balatonmáriafürdőnél p=3% esetén

Miután beazonosítottuk, hogy mely területek lesznek vízzel borítottak, felállíthattunk egy veszélyeztetettségi színskálát. A veszélyeztetettségi térképet kétféle elv szerint
készítettük el. Elsőként egy olyan ábrázolási módot alkalmaztunk, ami a vörös színtől
indulva jelzi a kritikus területeket. A szárazabb részek világosabb sárgás-zöldes színnel
jelennek meg. Ennél a verziónál azokra területekre koncentráltunk, ahol nagyobbak az
elöntési zónákban a vízmélységek.
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A második ábrázolás során pedig az elöntési terület szélére összpontosítottunk,
hogy látható legyen, meddig tart az adott kiöntési zóna határa. A part felöli száraz rész
vörös színtől indul. A vízmélység függvényében a színskála a kék színig halad (29. ábra és 30. ábra).

29. ábra - Kiöntési zónák alakulás Balatonmáriafürdőnél p=3% esetén

30. ábra - Kiöntési zónák változása Balatonfenyves-alsónál (felső kép: p=10%, alsó kép: p=3% esetén)

Az elkészített felületek alá helyeztük az ortofotókat, a színezésen halványítva jól
látható, hogy a valóságban ténylegesen mely területek kerülnek elöntésre (31. ábra).
A térképek alapján általánosságban elmondható, hogy Balatonmáriafürdőtől Balatonfenyvesig nagyobbak az elöntött területek. Balatonfenyves és Fonyód között hirtelen
csökken a vízzel borított terület nagysága. A feldolgozás során megállapítottuk, hogy
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elsősorban a strandok és a parthoz közeli egy-két utca kerül víz alá. Közintézményt nem
fenyeget az árvíz, viszont a part közeli kiszolgáló létesítmények (például: éttermek,
kempingek) védelméről gondoskodni kell.

31. ábra - Kiöntés ábrázolása ortofotó segítségével Balatonmáriafürdőnél p=3% esetén

Ha nem áll rendelkezésre ortofotó az adott területről, az előállított térképet akár a
Google Earth Pro segítségével is kiválóan be lehet mutatni (32. ábra). Ehhez a Google
Earth-nek megfelelő koordináta rendszert (WSG84) kell beállítani, majd az elmentett
.tif fájlt koordináta helyesen be lehet importálni az alkalmazásba. Ez a megoldás lehetővé teszi a térképek szabad felhasználását.

32. ábra – Példa a kiöntési zónák ábrázolása Google Earth-ben Balatonmáriafürdőnél
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A feldolgozás során jól látható, hogy Balatonfenyves egy turzásra épült, tőle délre
egy alacsonyabban fekvő vizenyős terület (az ún. berek) húzódik, ami az algoritmusunk
alapján elöntésre került annak ellenére, hogy a turzás ezt megakadályozta volna. Ennek
a déli övezetnek a vizsgálata nem volt része jelen tanulmánynak, már csak azért sem,
mert a berek domborzati modellje illetve a csatornára vonatkozó információk, műtrágyainak adatai nem álltak rendelkezésünkre. Mivel az említett terület nagymértékben
elöntésre kerül, további vizsgálatokat, elemzéseket javaslunk, amihez valószínűleg hidrodinamikai modellezés is kell.

33. ábra - Balatonfenyves déli részénél található berek

A következő oldalakon a korábban említett Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves
közötti terület elöntési térképei szerepelnek (
34. ábra,
35. ábra,
36. ábra,
37. ábra,
38. ábra és
39. ábra)
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34. ábra - A kiöntési zónák a p=3%-os meghaladási valószínűség esetén Balatonmáriafürdőnél a Bernáth Aurél sétány és a Polgár utca között
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35. ábra - A kiöntési zónák a p=10%-os meghaladási valószínűség esetén Balatonmáriafürdőnél a Bernáth Aurél sétány és a Polgár utca között
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36. ábra - A kiöntési zónák a p=3%-os meghaladási valószínűség esetén Balatonmáriafürdőnél a Polgár és a Sirály utca között
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37. ábra - A kiöntési zónák a p=10%-os meghaladási valószínűség esetén Balatonmáriafürdőnél a Polgár és a Sirály utca között
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38. ábra - A kiöntési zónák a p=3%-os meghaladási valószínűség esetén Balatonmáriafürdő-alsó és Balatonfenyves-alsó között
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39. ábra - A kiöntési zónák a p=10%-os meghaladási valószínűség esetén Balatonmáriafürdő-alsó és Balatonfenyves-alsó között
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Az eredmények ökológiai hatása
A vízállások nagymértékű változása nemcsak az árvízi kockázatot vonja maga után,
hanem az élővilágra is jelentős hatással van.
A Balaton mentén 110 km hosszban nádasok találhatóak, melyek szélessége változó. (Herodek és mtsai, 2009.) Számos kutatás született a nádasok pusztulásáról.
Zlinszky András és munkatársai (2008) vizsgálták azokat a különböző vízállásokat, ahol
a parti zóna és a nyíltvíz területe változik. „A parti öv az a terület, ahol a növények növekedéséhez elegendő fény éri el a feneket.”(Zlinszky A. és mtsai, 2008.). A parti zóna
alsó (hínárosok) és felső (nádasok) zónából áll.
Minél nagyobb a vízállás, annál kisebb a parti zóna. Ez nádpusztulást eredményezhet, hiszen a nádszálak növekedéséhez szükséges fény nem jut le a mederfenékig.
A Balaton partvonala egyrészt partvédő művekkel ellátott, másrészt a lakosság által
szinte teljesen beépített. Emiatt a nádasok nem tudnak feljebb húzódni a parton magas
vízállás esetén. Ez szintén a nádpusztulást segíti elő.
A partmenti nádasok területfoglalása szempontjából a fordított eset is igaz, tehát a
kis vízállás nagyobb teret enged a nádasok terjeszkedésének. Éppen ezért a nádasok
ökológiai állapotát a kisvizek is nagyban befolyásolhatják. A tanulmányban meghatározott nagyvízállásokhoz hasonló módon meg lehetne vizsgálni a kisvizek előfordulási
valószínűségét és várható értékét is. Ezen vízállások mederre történő vetítésével meg
lehetne határozni azon szárazra kerülő területeket, ahol a nádasok növekedésére lehet
számítani.
Megállapítható tehát, hogy az árvízi védekezés és a nádasok ökológiai körülményei
egymással ellentétesek. Az árvízvédelem szempontjából a nagy vízállások ismerete a
szükséges, míg a nádasok növekedése szempontjából a kisvízállások a jelentősek.
Ezen célok ugyan eltérő érdekeket szolgálnak, de az általuk felvetett problémák (árvíz, nádaspusztulás) megoldásához egyaránt a Balaton vízszintjének helyes meghatározása szükséges. A hatékony intézkedéshez a két tudományterület együttműködése létfontosságú, mely során meg lehetne határozni egy olyan szabályozott vízszintet, mely
által minimalizálhatók az árvízkárok, ugyanakkor a partmenti nádasok számára is biztosítottak a megfelelő életkörülmények.
Összegzés
A tanulmány célja a Balaton egy meghatározott parti szakaszának az árvízi elöntési térképének előállítása volt. A térkép kiöntési zónáinak a megahatározása különböző várható (33,33 és 10 éves) visszatérési időkhöz tartozó vízállásokon alapult, melyekhez tartozóan meghatároztuk a megfogalmazott visszatérési időkhöz tartozó nagyvízállásokat.
A nagyvízállásokat elsőként a vízmércékről leolvasott adatokból állítottuk elő statisztikai elemzés segítségével. A vízmércék adatsorából meghatároztuk az éves nagyvízállásokat (NVp). Ezen vízállásokhoz tartozóan előállítottam a Log-Pearson 3 elméleti
eloszlásfüggvényeket. A függvény segítségével pedig leolvastam a p=3 és 10 %-os
meghaladási valószínűséghez tartozó vízállásokat.
A nagyvízállásokat hosszú idejű modellezéssel is előállítottuk a szél és a
vízkészletváltozás idősorainak együttes figyelembe vételével. A futtatás után ennél a
módszernél is meghatároztuk ugyanazokkal a statisztikai eszközökkel a nagyvízállásokat, majd szintén a Log-Pearson 3 elméleti eloszlásfüggvényt használtuk fel a p=3 és 10
%-os meghaladási valószínűséghez tartozó vízállások meghatározásához. Nemcsak a
vízmércék helyénél, hanem a Nyugati-övcsatorna és a Fonyódi-hegy között definiált
parti sáv mentén is megállapítottuk a nagyvízállásokat.

80

A Balatonpart árvízi elöntési térképe
A modellezett és a leolvasásokból származó nagyvízállásokat összehasonlítottuk,
majd megállapítottuk, hogy a modellezett vízállások esetén a 1992-2000-es időszak
hozzáadása a 2000-2015-öshöz jelentősen befolyásolta az eredményeket. Ez azt mutatja,
hogy a modellezésnek igenis fontos szerepe van az idősorok kiterjesztésében, az időben
változó üzemrend figyelembe vételével.
7. táblázat - Nagyvízállás eredményeinek összefoglalása

Vízmérce
Badacsony
Balatonaliga
Balatonakali
Balatonfűzfő
Balatonszemes
Fonyód
Keszthely
Siófok
Tihanyi-rév

Nagyvízállás eredmények [cm]
Modellezett NVp-k
Mért NVp-k (2000-2015)
(1992-2015)
p=3%
p=10%
p=3%
p=10%
158
147
142
136
154
145
146
142
150
141
138
132
164
155
142
136
158
147
144
137
158
147
144
138
179
164
146
138
158
147
145
140
151
142
138
134

A tanulmány utolsó része a térinformatikai ábrázolás volt. Ennek értelmében a modellezett nagyvízállásokat a DNy-i part mentén QGIS nevű program segítségével ábrázoltuk. Meghatároztuk a különböző meghaladási valószínűségekhez tartozó elöntési
zónákat, majd megfelelő árnyalás segítségével ábrázoltuk azokat. A legnagyobb elöntési
terület a p=3%-os meghaladási valószínűség esetén jelentkezik.
A végeredményekből megállapítottuk, hogy Balaton vízmozgása, vízszintje nem
csak az épített környezetre gyakorolt hatása jelentős, hanem az ökológiai állapotot is
befolyásolja. A károk enyhítésére a két szakterület együttműködése szükséges.
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