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Bevezető, motiváció

A hajózás iránti igény folyamatosan nő. Az utóbbi évtizedekben történt előrelé-

pések az ökológiailag fenntartható és jó állapotú vizek felé számos érdekütközést

eredményeztek a folyók kezelői és használói közt. Nagy folyóinkat hagyományo-

san (évszázadokra visszamenően) formáltuk és szabályoztuk, hogy javítsuk a ha-

józási viszonyokat, egyúttal csökkentsük az árvízi veszélyt. Ezek a beavatkozások

a folyók morfológiai jellemzőinek közvetlen, míg az áramlási viszonyok közvetett

megváltozását eredményezték, de hatással voltak és vannak a kapcsolódó öko-

szisztémákra is.

A hajók változatos hullámokat és áramlásokat keltenek a víztestben, ezzel ideigle-

nesen megváltoztatva az egyébként uralkodó áramlási viszonyokat és így a vizes

élőhelyeket egyaránt. A hajóhullámok hatására az áramlási sebességek jelentő-

sen megnövekednek a sekélyebb területeken. A sebességek felfutásának időlépté-

ke ráadásul nagyságrendekkel kisebb, mint egy árhullám során vagy szél-keltette

hullámok esetén. A hajóhullámok ökoszisztémára gyakorolt közvetett és közvet-

len hatásait a szakirodalom részletesen és sokoldalúan tárgyalja.

A hajók keltette hullámesemények jellemzően két eltérő karakterű hullámzás össze-

geként értelmezhetők. Ezek az i) alacsony frekvenciájú elsődleges és a ii) nagy

frekvenciájú másodlagos hullámok. Az elsődleges hullámokhoz köthető a hajók

elhaladása után megjelenő kezdeti leszívó hatás, melyet a vízszintek lassú inga-

dozása követ. Ez a lassú, vízlengésszerű hullámösszetevő a part közeli vizes élő-

helyek folyamatos mozgását, illetve – a szárazra került területek esetén – megszű-

nését eredményezi. A másodlagos hullámok jóval dinamikusabb természetűek,

jellemzően néhány másodperces periódusidővel követik egymást. A morfológiai-

és hullámjellemzők függvényében ezek a hullámok hajlamosak a part közelében

megtörni, illetve jellemzően ezeket a hullámokat láthatjuk folyópartokon sétálva.

Ahogy a hullámok elérik a sekélyebb területeket, megnövekszik a mederfenéken a

csúsztatófeszültség, ami potenciálisan a finomhordalék felkeveredését okozhatja.

A csúsztatófeszültség mértéke szorosan kapcsolatban áll a hullámokat jellemző

paraméterekkel, mint pl. a hullámmagasság, vagy a hullámhossz. Ezek nem csak

az őket generáló hajók jellemzőitől (sebesség, parttól mért távolság, merülés, stb.),

de a főmedri és a partközeli területek morfológiai jellemzőitől is nagy mértékben

függnek. A fenék-közeli turbulens feszültségek és a hordalék esetleges felkevere-

dését a szemcsék jellemzői (szemcseméret, kohézió) fogják meghatározni, mely a

folyamatok megértését tovább bonyolítja és hely-specifikussá teszi. Folyami kör-

nyezetben a hordaléktöménység hullámok okozta megnövekedése – a természe-
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tes kiülepedéshez viszonyítva – csak nagyon rövid ideig tart, mivel a felkeveredett

anyagot folyó háttéráramlása csóvaként alvízi irányba szállítja.

Teherhajó keltette hullámok a Rajnán (a); Tipikus hajó keltette hullámzás idősor és annak felbon-
tása elsődleges és másodlagos hullámokra (b).

A hajóhullámok más-más hatással vannak a halakra azok különböző életszakasza-

iban. A fenék közelében megnövekedett áramlási sebességek és turbulencia hatá-

sára az ikrák leszakadhatnak majd elsodródhatnak a mederanyagról, mely morta-

litáshoz vezet. Az ivadékok esetén – azok korlátozott úszási képességei miatt – a

partközeli intenzív hullámzás és hullámtörés vezethet hasonló végkifejletthez az

egyedek partra vetésén keresztül. Ez a hatás ráadásul tovább fokozódik az éjszakai

órákban amikor a halak a ragadozóktól védett sekélyebb területekre vonulnak pi-

henni. Az ivadékok táplálékszerző sikerességét is negatívan befolyásolják a felerő-

södő áramlási viszonyok, illetve a zavarosság hullámzás okozta megnövekedése

is.

A fenti biotikus-abiotikus interakciókat figyelembe véve nyilvánvaló a hajóhullá-

mok hatásának relevanciája a vizes ökoszisztémákon, az élőhelyek mennyisége és

milyensége ugyanis szoros kapcsolatban áll az uralkodó áramlási viszonyokkal. A

negatív hatások szakirodalma relatív széleskörű. A tanulmányok döntő többsé-

ge a biológus/ökológus közösségből érkezik, következésképpen a magas szakmai

színvonalon tárgyalják a jelenségek ökológiai aspektusait, ami kulcsfontosságú a

kedvezőtlen hatások felismeréséhez és definiálásához. Másfelől viszont, ezekben

a vizsgálatokban jellemzően szerényebb áramlási műszerezettséggel és feldolgo-

zási módszerekkel dolgoznak, melyek korlátolt képet adnak az uralkodó hidrodi-
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namikai viszonyokról. Fontos azonban megjegyezni, hogy még a legkorszerűbb

műszerek is minden esetben korlátoltak a mintázott közeg kiterjedését illetően –

a mérőműszerek jellemzően egy pontban, vagy egy függély mentén képesek mé-

réseket végezni. Sok esetben a hullámesemények időbeli változékonysága is rejtve

marad az egyszerűsített adatfeldolgozási módszerek miatt, amikor a mért időso-

rokat egy-egy statisztikai jellemzőre redukálják (pl. maximális hullámmagasság).

Összességében kijelenthető, hogy a jelenleg használatos terepi mérési és adatfel-

dolgozási módszerek nem alkalmasak a hajók keltette hullámok nagy térbeli- és

időbeli változékonyságának részletes feltárásra. A doktori kutatás fő célja ezért

egy olyan keretrendszer kidolgozása volt, mely az elérhető módszerek gyengesé-

geit és korlátait feloldja. A kidolgozott hidrodinamikai keretrendszerben korszerű

terepi mérések és kapcsolódó adatfeldolgozási, képfeldolgozáson alapuló áram-

lásmérési, valamint numerikus modellezési módszerek kerülnek együttessen al-

kalmazásra újszerű megközelítésekben. A kidolgozott módszerek alkalmasak a

hajókhoz köthető hullámesemények számszerű értékelésére nagy időbeli felbon-

tással és térbeli kiterjedéssel.

Célok

A doktori értekezés fő céljait a következő pontokban foglaltam össze:

• Bemutatni egy nagy időbeli felbontású nyomás és akusztikus sebességméré-

seken alapuló terepi mérési módszertant, mely lehetővé teszi a hajóhullámok

számszerű és jól összevethető, hidrodinamikai szempontú jellemzését.

• Egy olyan finomléptékű, numerikus hidrodinamikai modellezési módszertan

bemutatása, mellyel részleteiben leírhatók a hajóhullámok hatására kialakuló

komplex szabadfelszínű áramlások a partközeli zónában.

• A modellezési módszertan bemutatásán keresztül rámutatni, az azt támogató

terepi mérések nélkülözhetetlenségére a modell építésétől annak igazolásáig.

• A képfeldolgozáson alapuló large-scale particle image velocimetry (LSPIV) eljá-

rás alkalmazhatóságának igazolása a hullámokhoz köthető áramlások mezősze-

rű számszerűsítésében a partközeli zónában, ahol más konvencionális mérési

eljárások nem alkalmazhatók.

• A hajóhullámok okozta hordalékfelkeveredés és transzport nagy időbeli felbon-

tású vizsgálata akusztikus elven működő műszerekkel.

• A hajózáshoz köthető hullámok halivadékokra gyakorolt hatásának numerikus

modell-alapú vizsgálata egy esettanulmányon keresztül.
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Új tudományos eredmények

A doktori kutatásom során kapott új tudományos eredményeket a következőkben

bemutatott öt tézisben foglaltam össze.

1. tézis – Hajóhullámok részletes vizsgálata akusztikus terepi mérések alapján

Kidolgoztam egy nagy időbeli felbontású nyomás- és akusztikus Doppler-elvű

sebességméréseken alapuló terepi módszertant a hajóhullámok partközeli hid-

rodinamikai hatásának számszerűsítésére. A nyomásmérések feldolgozására

kifejlesztettem egy újszerű, a hullámesemények tranziens jellegét figyelembe

vevő módszertant, mely alkalmas a hullámmagasságok időbeli változékonysá-

gának lekövetésére. Bevezettem egy statisztikai kiértékelési eljárást a hullám-

magasság idősorokra, mely lehetővé teszi a hullámesemények „lábnyomának”

kvantitatív összevetését. Esettanulmányokon keresztül bemutattam, hogy a te-

repi mérési módszertan alkalmas a finomléptékű numerikus hullámzásmodell

kiszolgálására a modell építéstől kezdve egészen a modelligazolásig. [4–8]

Hajó keltette hullámesemény spektrogramja (fent); hullámzás idősor (kék) és a számított hullám-
magasság idősor (narancs).
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Különböző hajók által keltett hullámesemények hullámmagasság hisztogramja.

2. tézis – Partközeli hullámzások finomléptékű numerikus modellezése

Bebizonyítottam, hogy egy vertikális szeletmodell (2DV) megközelítés szofiszti-

kált szabadfelszín számítással összekapcsolva alkalmas a partközeli hullámzá-

sok részletes vizsgálatára. Numerikus kísérleteken keresztül levezettem annak

a feltételezésnek a korlátait, miszerint a parthoz érkező hullámok arra merőle-

gesen terjednek, melyre a – számítási igény szempontjából kedvező – 2DV mo-

dellezési módszertan épül. A modellt saját terepi méréseim alapján építettem

fel és igazoltam, továbbá bemutattam három eltérő numerikus hullámgenerá-

lási módszer gyakorlati relevanciáját. [1, 4–6, 8]

Pillanatkép a numerikus modellből – horizontális sebességkomponens eloszlása hullámfelfutás és
hullámtörés közben.

Mért és modellezett sebesség idősorok összevetése két pontban (P1, P2) különböző intenzitású hul-
lámok (S1, S2, S3) esetén.
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3. tézis – Partközeli hullámok videó alapú (LSPIV) vizsgálata

Fejlesztettem egy általános felhasználású LSPIV (large-scale particle image ve-

locimetry) kódot hidromorfológiai folyamatok vizsgálatára. A képfeldolgozá-

son alapuló eszközt sikeresen adaptáltam a hullámzások során kialakuló felszí-

ni áramlási sebességek számszerűsítésére a partközeli zónában, ahol más mé-

rőműszer már nem alkalmazható a kis vízmélységek miatt. A számított sebes-

ségeket a már validált numerikus modelleredményekkel való összevetésen ke-

resztül igazoltam. [3, 6, 10]

Hullámfelfutás során kialakuló áramlási viszonyok vizsgálata LSPIV-vel; színezés a partra merőle-
ges sebességkomponens szerint (ux).

Numerikus modellel (balra) és LSPIV-vel (jobbra) számított sebességek összevetése tér-idő megje-
lenítésben.
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4. tézis – Hajóhullámok okozta hordalékfelkeveredés és transzport

Sikeresen kalibráltam a pontbeli, akusztikus sebességmérő (ADV) visszavert jel-

erősség adatsorait a hajóhullámok okozta hordalékfelkeveredés nagy időbeli

felbontású vizsgálatára. Kidolgoztam egy módszert a lokális, partélre merőle-

ges síkra jellemző lebegtetett hordalék tömegáramának számítására a kalibrált

ADV mérések alapján. Igazoltam az elsődleges hullámok determinisztikus sze-

repét a felkeveredett hordalék partra merőleges irányú transzportjában. Be-

mutattam, hogy a másodlagos (megtörő) hullámok okozzák a hordalék kezde-

ti felkeverését, míg az elsődleges hullámokhoz köthető áramlások felelősek a

mélyebb zónákban megjelenő és fennmaradó magasabb hordaléktöménysége-

kért. [2, 9]

ADV-alapú sebesség és hordaléktranszport analízis egy szállodahajó példáján. Fentről lefelé: a)
szétválasztott laterális sebességkomponensek idősorai; b) hullámok kinetikai energiája (pontok:
pillanatnyi; folytonos: mozgóátlagolt) és lebegtetett hordalék koncentrációk; c) laterális hordalék
fluxusok.
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Releváns hidrodinamikai paraméterek és maximális hordalék koncentráció (SSC) közötti kapcsola-
tok különböző hullámesemények esetén. a) hullámok maximális kinetikai energiája vs. maximális
SSC; b) maximális partirányú elsődleges hullámzás sebesség vs. maximális SSC; c) Maximális SSC
értékek a maximális kinetikai energia és partirányú elsődleges hullámzás sebességek függvényé-
ben.

5. tézis – Hajóhullámok halivadékokra gyakorolt hatásai

Egy esettanulmányon keresztül bemutattam, hogy a kidolgozott terepi- és nu-

merikus modellezési vizsgálati módszertan alkalmas ökológiai szempontú vizs-

gálatok támogatására is. A modelleredményeket, valamint a halivadékok (pa-

duc) úszási képességét és élőhelypreferenciáját leíró szakirodalmi adatokat fel-

használva élőhely-megfelelőségi és elsodrási veszélytérképeket vezettem le kü-

lönböző intenzitású hullámzások esetére. Az eredményekkel rámutattam a hul-

lámokhoz köthető hatások jelentős horizontális és vertikális változékonyságára

a partközeli zónában. [1, 5]

Élőhely-megfelelőségi (suitability index, S Iv) térkép levezetése numerikus modelleredmények
alapján: a) sebességnagyságok eloszlások egymást követő időpillanatokban; b) S Iv eloszlása egy-
mást követő időpillanatokban; c) aggregált élőhely-megfelelőség eloszlás.
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