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• Ipoly vízgyűjtő terület: 50777 km2 

• Modell területi felbontása: 300 x 300 m 

(57 288 számítási cella) 

• 33 részvízgyűjtő 

• 28 vízfolyás (Ipoly + mellékvízfolyások),          

2 tározó 

• 25 előrejelzési pont 
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I. Megbízhatóbb előrejelzés 

 - adatok és azok forrásai 

 - előrejelzés vs. figyelmeztetés 

II. Keretrendszer lehetőségei 

 - modell 

 - platform 

III. Szezonalitási eltérések 

 - szezonálisan vagy évek alatt változó 

 paraméterek  változékonyságának 

 figyelembevétele, modell „frissen” tartása 

Potenciálsi fejlesztési lehetőségek: 
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Közös vízgyűjtő – közös adatszolgáltatás 

  

Az online működéshez szükséges adatok: 

Felszíni állomás csapadék, hőmérséklet, referencia 

evapotranspiráció, radarcsapadék, radar hőm., 

csapadék előrejelzés, előrejelzési pontokon az adat-

asszimilációhoz mért adatok óránként (Q,H) 

 

 

 

 

Megbízhatóbb előrejelzés 
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Nowcasting előrejlezéshez pontos rövid távú 

meteorológiai előrejelzés szükséges: 

 

ECMWF helyett, 

 

ALADIN 

INCA 

MEANDER 

AROME 

Stb… 

 

 

 

Megbízhatóbb előrejelzés 
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Megbízhatóbb előrejelzés 

        Mért csapadék   Előrejelzett csapadék      Előrejelzett hőmérséklet 

  Földi állomás + Radar  ECMWF    ECMWF 
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Előrejelzés vs. Figyelmeztetés 

 

1 nap, 2 nap, 4 nap, 6 nap? 

 

• Csapadék előrejelzés megbízhatósága hosszabb időtávon 

• Liebig féle minimum-elv (donga-elv) 

• Szükséges időelőny a védekezési munkák 

megszervezéséhez / veszélyhelyzetre való figyelemfelhívás 

• Konfidenciasáv az értelmezés segítéséhez 

 

 

 

Megbízhatóbb előrejelzés 
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I. Modell 

• Tározóüzemeltetési feladatok 

• Műtárgyüzemeltetés 

• Területhasználat menedzsment 

• Integrált hidrológia  

    (pl. erdőborítottság, területhasználat) 

• Vízmérleg készítése 

Keretrendszer lehetőségei 

II. Platform 

A keretprogram (MIKE Customised) 

támogatja a különböző felhasználói 

aspektusok adatbázisait, számos 

eddig fel nem használt add-in és 

funkció elérhető 
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Keretrendszer lehetőségei 

Folyók és 

tavak 

(MIKE 11) 

Talajvízmozgás 

Telítetlen 

talajréteg 

Csapadék és 

hóolvadás 

Vegetáció a párolgás 

és beszivárgás 

alapján 

Igényvezérelt 

öntözés 

Integrált vízminőség 
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Keretrendszer lehetőségei 

Vízmérleg a 

felhasználó által 

specifikált időszakra 

és területre 

vonatkoztatva! 
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• Q/H görbe szezonális változtatása 

 

• Területborítottság, területhasználat változásának követése 

     (Manning M; LAI, RD, növényzet vízmegtartó képessége) 

 

• Domborzati modell és vízfolyás keresztszelvény adatok 

rendszeres frissítése 

 

• Téli üzemelés – hóolvadás modul kalibrációja 

• A közel teljes vízjátékra megfelelően kalibrált modellhez 

számos változékony hidrológiai esemény futtatása 

szükséges  LKV – aszályelőrejelzés (kalibráció!) 

 

• Adatasszimiláció pontos(abb) beállítása 

Szezonalitási eltérések 
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Adatasszimiláció 



iper.vizugy.hu 

Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet! 


