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• Cserhát keleti lejtője, ~ 166 km2 

• Zsunyi torkolatig: 200-600 m (8-26 ‰ esés), lejjebb: 200-400 m 
(0,5-2 ‰) 

• Felszíne nagyrészt erdő és mezőgazdasági terület 
• Talajfizikai féleség: főleg vályog, agyagos vályog 
 



MIKE SHE modellezés 
• Térfelszíni lefolyás 

• Kezdeti feltételek: kezdeti vízmagassága terepen 
• i nettó bevétel: csapadék (radar mérések, felszíni csapadék) 
• Manning-féle simasági együttható  kalibrálás 

• DTM: 25 m x 25 m 
 

• Numerikus számítás:explicittel nagyobb futtatási idő, de 
pontosabb számítás  
 

• Veszteség számítás (két rétegű modell) 
• Bemenő adatok: talajvízszint, evapotranspirációs réteg 

vastagsága, aktuális talajnedvesség tartalom, telítettségi 
szinthez tartozó telítettségi tartalom, hidraulikus 
vezetőképesség) 

 
 



Csapadék 
Problémák: 
• JPG formátum elkeni 
• Háttérkép!!! 

• Település vonalak-
keveri 

• Település nevek- 
keveri 

• Domborzatra teljesen 
„ráfesti” 

• Skála!! Nincs köztes érték 
az 50 mm és a 100 mm 
között 

• RGB kinyerés: Freematban 
1. Szűrés: 
• Skála színek átlagolás 
• Háttérkép új skála felvétele 
• Minden pixelt átvizsgálása, 

hogy melyikhez van 
közelebb 

• Település vonalaknál 
kifehérítés, majd 
interpolálás-> legközelebbi 
pixel érétkek leggyakoribb 
értékét vette fel 

2. RGB kinyerés: 
• Szűrés után minden pixel 

értéknek újat adtunk: vagy 
fehér, ha háttérkép, vagy a 
skála színek átlagos értéke 
 skála színek átlagolása 

• Ellenőrzés 

Kiszűrt kép 



MIKE SHE 



Modell eredmények 



 
1. Észlelt – radar csapadékból 
futtatott összehasonlítás 

• Radarnál nem hirtelen, hanem fokozatosabban ugrik fel a 
vízhozam  csapadék területi eloszlása 

Észlelt 
csapadékból 
nyert eredmény 

Radar 
csapadékból 
nyert eredmény 



2. Összehasonlítás régi 
eredményekkel 

• Még nem kalibrált modell 
• Radar adat Ecsegnél (30 mm – 54 mm!  felhőalap, radarmérés, skála!!!) 
• Maximális vízhozam értékben jól megközelítette 
• Radar adatokkal futtatott modell a tetőzés idejét kicsit közelebb hozta a régi becsült 

eredményekhez 
• Cél: felbontás és pontosság optimalizálás 
 



Tapasztalatok 

• Felhasználhatóbb radar adatokkal jobb eredményt várunk   

    radarképek használatával  
    problémák vannak, 
• Jpeg formátum helyett más legyen 

• Skála  
• Pixelek nem egyértelmű kinyerése 

 
 
 --> VIZIGES radar? 
 
• Felbontás és pontosság 

 
 

 

Forrás: https://www.met.hu/ismertetok/radar_ismerteto.pdf 



Köszönöm a figyelmet! 


