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Villám árvíz modellezés 

 

 

Szükséges modellezési eszközök: 

 

Csapadék  Felszíni lefolyás (károkozás)  Mederbeli lefolyás  

Felszíni elöntés (károkozás)  Hidrológiai állapot (vízgyűjtő memóriája) 

„A villámárvizek általában hegy és 

dombvidéki területeken alakulnak ki, gyors 

lefolyásúak, konvektív viharok (heves 

zivatarok, felhőszakadások) 

kísérőjelenségei. Az angol nyelvű 

szakirodalom „flash flood”-ként emlegeti, 

utalva gyors lefolyására.” 
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Villám árvíz modellezés 

 

 

Szükséges modellezési eszközök: 

 

Csapadék  Felszíni lefolyás (elöntés)  Mederbeli lefolyás  Felszíni 

elöntés  Hidrológiai állapot (vízgyűjtő memóriája) 

 

Csapadék-lefolyás modell (diszkrét pontokban lefolyás és elöntés) 

Folyómodell a mederben történő transzformációhoz 

Elöntésmodell a mederből történő kilépéshez 

Felszín alatti modell a vízgyűjtő memóriájához (telítettségi viszonyok) 

 



MIKE SHE – Integrált vízgyűjtő modellezés 

Folyók és 

tavak 

(MIKE 11) 

Felszíni 

lefolyás és 

elöntés 

Talajvízmozgás 

Telítetlen 

talajréteg 

Csapadék és 

hóolvadás 

Vegetáció a párolgás 

és beszivárgás 

alapján 

Igényvezérelt 

öntözés 

Integrált vízminőség 
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Feketevíz vízgyűjtő 

 

 

 

• Vízgyűjtő terület nagysága: 180 km2 

• Délen domvidéki jellegű, északon 

síkvidéki 

• Vízgyűjtőterület szelvénye: Patvarc 

vízmérce 

• Vízfolyás: Feketevíz + 3 

mellékvízfolyás 
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Adatok  

• Orthofoto, adatbázis , domborzati adatok 

        1.1 orthofoto: becslési alap a Manning féle simasághoz valamint a 

 Corine térkép  ellenőrzéséhez 

1.2 vízgyűjtő határ: modellezési terület határa 

1.3 folyó nyomvonal: vízfolyás vonavezetése az 1D folyómodell 

 számára 

1.4 állomások helye: mért idősor adatok pontos elhelyezkedése 

1.5 DTM: felszíni lefolyás modellhez bemenő adat 

• Tervrajzok, térképek, műtárgyak, dokumentumok 

      2.1 talajtérkép: telítetlen zóna paramétereihez a területi eloszlás 

      2.2 hidrogeológiai térkép: telített zóna hidrogeológiai paramétereihez a 

 térbeli eloszlás 

      2.3 műtárgy: lefolyást befolyásoló műtárgyak reprezentáláshoz 

      2.4 talajtípusok paraméterei: telítetlen zóna paramétereihez 

      2.5 vegetációs paraméterek: párolgás számításához 

      2.6 keresztszelvények: vízfolyások reprezentálásra az 1D folyó-

 hidrodinamikai modellben 

      2.7 öntözés, vízelvezetés: emberi hatás/beavatkozás modellezése 

      2.8 modellterület peremfeltétel: modellezési terület kapcsolata az azon 

 kívüleső „világgal” 

• Hidrológiai és meterológiai adatok 

      3.1 csapadék: lefolyásmodell fő input adata 

      3.2 léghőmérséklet: a potenciális evapotranspiráció  számításához 

 szükséges 

      3.3 potenciális- vagy referencia evapotranspiráció:  párolgás modellezése 
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Modell felépítése 

Modulos szerkezet: 

• Külön kapcsolható hidrológiai elemek 

számításai 

• Dinamikus kapcsolat a hidrológiai 

folyamat elemei között 

• Mellékvízfolyások DTM elemzéssel 

• Számítási rácsháló méretének 

megválasztása (25 m) 

• Szimulált időszak megválasztása 

      2014.09.19-2014.09.26 

 

 

 

 

 



© DHI 

Feldolgozott adatok 
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Csapadék-lefolyás modell 

Csapadékból származó vízhozam szimulációja 

meghatározott időtartamra. Vízhozam modellezése 

a patvarci állomásra a mért adatokkal 

összehasonlítva.  

 

A modell a domborzat és a Manning ellenállás 

alapján (+ elszivárgás, nyílt felszíni párolgás, stb...) 

számítja az egyes számítási cellák víztranszportját. 

 

 

A fő cél hogy a modellben reprezentált vízgyűjtő a 

valóságnak megfelelő vízhozam „választ” adja 

adott csapadék tevékenységre. 

 

Fő input: DTM és csapadékidősor (radarmező) 
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Eddigi tapasztalat... 

• Radarcsapadék használata állomásadatokkal kiegészítve 

 

• Peremfeltételek pontos ismerete (alvízi befolyásoltság?) 

 

• Pontos DTM a megfelelő lefolyáshoz (és a kívánt felbontású elöntési eredményhez) 

 

• Hosszabb időszak futtatása, a telítettségi viszonyok megfelelő beállásához 

 

• Befolyásoló műtárgyak / akadályok helyének és viselkedésének ismerete 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


