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ÖSSZEFOGLALÓ

ÖSSZEFOGLALÓ
Munkámban a potenciálelméleten nyugvó analitikus elemek módszerét (AEM) alkalmazom,
mely az egyik legújabb modellezési mód talajvíz-áramlási problémák megoldására. Alapgondolata az, hogy a vízmozgást befolyásoló elemek hatását külön-külön, a talajvízmozgás
alapegyenletét egyenként kielégítıen vizsgálja, majd az egyedi hatásokat egymásra halmozza. Az egyes elemek leírásához a hidromechanika ismert áramképei mellett azok továbbfejlesztett változatai alkalmazhatók. Ezek azonban már a sebességpotenciál helyett annak vízvezetı réteg menti integrálját, a vízhozampotenciált alkalmazzák. Egy-egy elem matematikai leírása az adott vizsgálat céljának megfelelıen többféleképpen is lehetséges.
Jelen munka célja a módszer két alapvetı alkalmazási területének értékelése. Az egyik terület a vízvezetı réteg jellemzıinek lokális megváltozását leíró elemcsalád, a másik talajvíznyiltvíz kölcsönhatást vizsgáló elemek csoportja. Ehhez a szakirodalomban fellelhetı elemeken túl továbbfejlesztett illetve saját fejlesztéső elemet is alkalmazok. Külön hangsúlyt fektetek a szabályos síkidommal megadható, nagy tömegben, egyszerően kezelhetı elemek kialakítására és alkalmazására. A fenti két elemcsalád rendszerezésével támpontot nyújtok
egy-egy probléma megoldása során az alkalmazandó elemek kiválasztásához.
Mindehhez a szőkebb terület alapvetı mővei, a fıbb folyóiratok valamint számos honlap
alapján részletes AEM bibliográfiát készítettem, az egyes mőveket jellemzı témakörökbe sorolva. Ezen alapszik az AEM fejlıdésének és a módszer fıbb jellemzıinek bemutatása, a
vízhozampotenciál fogalmának és alkalmazásának, a legalapvetıbb elemek kialakításának
és alkalmazási körének, a modellkialakítás legfıbb lépéseinek összefoglalása.
Az elsı vizsgált elemcsalád a vízvezetı réteg jellemzıinek zárt görbén belüli lokális megváltozását leíró inhomogenitás. Ehhez megadom a momentumára merıleges vonal menti dipólusok potenciáljának fıbb jellemzıit, alkalmazását és korlátait. Kitérek az egymásba ágyazott elemek adta lehetıségekre és korlátokra. Bıvebben foglalkozom a henger körüli áramláson alapuló egyszerőbb leírással, mely csak a szivárgási együttható megváltozását kezeli,
azonban közelítésektıl mentesen. Az egyedi elem megfontolásai nyomán kidolgozom egymásba ágyazott, koncentrikusan megadható elemek leírását. Számos valós alapú, de feltételezett valamint tényleges feladat megoldása nyomán összefoglalom az egyedi és egymásba ágyazott, szabályos és szabálytalan síkidommal megadható elemek fıbb jellemzıit, ajánlásokat teszek az alkalmazási körükre.
A másik vizsgált terület a talajvíz-nyiltvíz kölcsönhatást vizsgáló elemek csoportja, mellyel
nagyobb, szabad vízfelületek talajvízre gyakorolt hatása vizsgálható. Így részletesen foglalkozom szabályos és szabálytalan síkidommal megadott felületi forrásokkal, összehasonlítva
helyi és térségi jellemzıiket is. Emellett vizsgálom a jelenség leírási lehetıségeit vonal menti
forrásokkal illetve vonal menti dipólusokkal is. Az egyes leírási módok összehasonlítása
alapján ajánlást teszek az elemek alkalmazási körére.
A módszert a Budapesttıl délkeletre kavicsbányatavak vizsgálatára alkalmazom. Ezek párolgási vesztesége a talajvízbıl pótlódik, így a módosuló szintek miatt bármely bányabıvítés
különös figyelmet igényel. A térség rövid ismertetése után megadom az alkalmazott modell
legfontosabb kialakítási kérdéseit. Célom nem egy adott bánya vizsgálata, hanem a modell
alkalmazásával kapcsolatos megfontolások összegzése, különös tekintettel a tavak hatásaira. Ennek nyomán fogalmazok meg összetett tórendszerek figyelembe vételére ajánlásokat.
További alkalmazási terület a térségben a tavak okozta talajvízszint-csökkenés mérséklését
célzó visszatöltés hatásainak elemzése. Részletes vizsgálatokkal alátámasztva teszek javaslatot
visszatöltések
fıbb
jellemzıinek
megválasztását.

SUMMARY

ANALYTIC ELEMENTS WITH REGULAR AND IRREGULAR SHAPE TO MODEL
GROUNDWATER FLOW
Summary
The work applies the Analytic Element Method (AEM), one of the newest methods to solve
groundwater flow problems. It is based on the well known potential theory, but instead of the
usual velocity potential it uses its integral over the saturated aquifer, the so-called discharge
potential. The aquifer is subdivided into hydraulic units called the 'elements'. Each unit represents one certain individual feature of the aquifer. The effects of them may be described by
appropriate functions that satisfy the basic equation of groundwater flow. Based on the linearity
of the equation, the functions can be superimposed to each other to gain the full description of
the region concerned. For this description of the elements several flow patterns are provide.
The aim of the work is the evaluation of two basic fields of application along with developing
novel elements to improve modelling capability. The first is a family of elements that describe
the sudden variation of aquifer parameters within a closed border, the so-called inhomogeneity.
The second field is the group of elements that describe lake-groundwater interaction. The potentials of some elements are given in the literature, some of which need modifications or further development. Special attention is given to the elements of regular shape and simple description that is usually applied in greater numbers.
As a first step I prepared a detailed AEM bibliography that covers the basic textbooks, main
journals and several homepages with a short evaluation, as well. The introduction, development and main features of the AEM, the definition and application of the discharge potential,
the derivation of the basic elements with their application possibilities, main steps of the model
elaboration, etc. are also based on this bibliography.
The first family of elements is the inhomogeneity. First I give a general description with the main
features of line doublets, their application possibilities and limitations, including both single and
embedded elements. Then a more detailed description of 'doublet in homogeneous flow' (i.e. flow
around a cylinder) is given. This provides the basis for a simple potential for the inhomogeneity of
permeability, but without any approximations. Based on the single element I derive the potential
for embedded, concentric elements. A wide range of tests with these elements provides a summary of the main features of single and embedded elements with regular and irregular shape. Finally recommendations are given for the main range of application.
The other group of elements deals with lake-groundwater interaction to describe the effects of
lakes and water courses that cannot be considered one-dimensional on the groundwater flow.
For this the potentials of the area sinks of regular and irregular shape are provided, though line
sinks and line doublets may also be used. Based on the comparison of the elements' local and
regional effects recommendations are given to find the most suitable one for a given problem.
The modelling method is applied for a set of gravel pits south-east to Budapest. The evaporation of these pits is recharged from the groundwater causing a certain drawdown. Though there
is a need for the extension of gravel dredging, each new pit needs attention. After a short introduction several considerations are summarised that are made during the modelling process.
The aim is not the investigation of an actual gravel pit, but to show the applicability of the model
with special attention to the description of lakes. Based on this a guideline is set up to help the
modeller while describing compound system of lakes. In case of some pits the drawdown
around may cause local damages. To avoid it drawdown can be reduced with the help of a
poorly permeable backfill that is tested with the model. Based on detailed analysis recommendations are made for the size and permeability of such backfills.
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: a féligáteresztı réteg vagy mederfenék ellenállása;
: a féligáteresztı réteg vastagsága;
: 50 %-os szemátmérı
: a nehézségi térerısség intenzitása (g = 9.81 N/kg);
: vízmélység illetve talajvízszint a fekü felett;
: képzetes egység, i = -1
: a szivárgási együttható (x, y és z irányú komponense);
: a porozitás;
: csomópont- vagy elemszám;
: a nyomás;
: a légköri nyomás, p0= 100 kPa;
: forrás vagy nyelı intenzitása;
: fajlagos vízhozam;
: távolság a középponttól (sugár);
: idı;
: a DARCY-féle szivárgási sebesség (x, y és z irányú komponense);
: a szivárgás tényleges sebessége;
: a két vízszintes és a függıleges koordináta;
: komplex helyvektor;
: a terület;
: a pórusterület;
: integrálási és egyéb állandó;
: a vízvezetı réteg vastagsága;
: hosszúság;
: fajlagos felszíni beszivárgás;
: a vízhozam;
: a vizsgált elem sugara;
: REYNOLDS-féle szám
: a tározási tényezı;
: a fajlagos energiaszint (energiavonal) relatív esése;
: a fajlagos tározóképességi együttható;
: a transzmisszibilitás (x és y irányú komponense);
: a vízhozampotenciál ismert tagja;
: a vízhozampotenciál ismeretlen paramétereket tartalmazó tagja;
: transzformált komplex helyvektor;
: mederfenékszint;
: a vízvezetı réteg alsó és felsı határoló felületének szintje;
: felületi beszivárgás;
: transzformált komplex helyvektor;
-6
2
: a víz kinematikai viszkozitása, ν = 10 m /s;
: merıleges vonal menti dipólus erıssége;
3
: a víz sőrősége, ρ = 1000 kg/m ;
: vonal menti beszivárgás;
: a nyomásszint (talajvízszint) valamely viszonyító sík felett;
: nyíltvízfolyás vízszintje;
: sebesség- (vízhozam-) potenciál;
: sebesség- (vízhozam-) potenciál konjugált függvénye, áramfüggvény;
: a vízhozampotenciálhoz kapcsolódó komplex potenciál;
: a komplex potenciál képzetes része;
: a komplex potenciál valós része;

1.BEVEZETÉS

1. BEVEZETÉS
A potenciálelméleten nyugvó analitikus elemek módszere (továbbiakban AEM) az egyik legújabb modellezési mód talajvíz-áramlási problémák megoldására. A módszer különösen a
múlt század kilencvenes éveiben indult látványos fejlıdésnek. Alapgondolata az, hogy a
vízmozgást befolyásoló képzıdmények, létesítmények, beavatkozások - összefoglalóan
elemek - hatását külön - külön vizsgálja, majd az egyedi hatásokat egymásra halmozza. Az
egyes elemek leírásához a hidromechanika jól ismert áramképei illetve azok továbbfejlesztett változatai alkalmazhatók. Azonban ezen továbbfejlesztett változatok már nem a szokványos sebességpotenciált, hanem annak vízvezetı réteg menti integrálját, a vízhozampotenciált alkalmazzák. Egy-egy elem matematikai leírása az adott vizsgálat céljának megfelelıen többféle szempontból, többféle módon is lehetséges.
A módszer hazai bevezetése, honosítása 1995-ben egyetem doktori értekezésem tárgya
volt, melynek címe TALAJVÍZ-ÁRAMLÁSI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE (CSOMA,
1995). Ezen munkám célja a nemzetközi gyakorlatban akkor még kevésbé elterjedt eljárásnak a bemutatása és honosítása volt, melyhez a régóta bevált véges differenciák módszerét
alkalmaztam viszonyítási alapnak.
A korábbi értekezés rövid szakirodalmi áttekintése után a vizsgálandó jelenséget a vízmozgások általános rendszerébe foglaltam és megadtam annak matematikai leírását, mely
mindkét modell közös alapját képezte. Az egyes modelleket, kidolgozásuk fıbb lépéseit, az
alkalmazott matematikai eszközöket, közelítéseket és a modellek tesztelését külön-külön
foglaltam össze. Az igen elterjedt véges differenciák módszerének rövid ismertetése mellett
nagyobb hangsúlyt kapott a kevésbé ismert analitikus elemek módszerének bemutatása. A
részletes összehasonlításból legjelentısebb eltérésként az alapegyenlet megoldási módját,
a vizsgált terület leírását, a határfeltételi igényt és annak megadási módját emeltem ki. Ezek
alapján fogalmaztam meg a kétféle modellezési mód elınyeit és hátrányait.
Így a véges differenciák módszerének (FDM) legfontosabb elınye viszonylagos egyszerősége és áttekinthetısége, az analitikus elemek módszerének (AEM) viszont egyik legfıbb elınye a rugalmasság. Az FDM általánossága azonban nagyobb adatigénnyel párosul, lehetıvé
téve azonban összetett vízvezetı rétegek viszonylag egyszerő, de igen jó közelítését. A nagyobb adatmennyiség és a vizsgálandó terület hidraulikai szempontokat is figyelembe vevı,
de geometriai jellegő felosztása azonban korábbi tapasztalataim alapján hosszabb számítási
idıt igényelt. Az AEM akkori, befejezettnek nem tekinthetı kiépítése mellett is számos feladat megoldására volt alkalmas, és igény szerint további elemek voltak kialakíthatók, melybıl számos az elmúlt idıszakban meg is valósult. További elınynek tekintettem akkor az elemekhez kapcsolódó, jól definiálható határfeltételek figyelembe vételét, az erıteljesebb vízszintváltozások megbízhatóbb leírását és a viszonylagos gyorsaságot.
Az akkori munka végsı megállapítása a következı volt: "... az analitikus elemek módszere a
véges differenciák módszeréhez hasonlóan igen hatékony eszköz talajvíz-áramlási feladatok
megoldására, így hazai alkalmazása illetve továbbfejlesztése javasolható." (CSOMA, 1995.)
Ennek elsı részét külföldi tapasztalatok igazolták, a hazai elterjedés azonban továbbra is
korlátozott.
Fentieken alapulva jelen munka célja az eltelt idı alatt szerzett tapasztalatok nyomán a
módszer két alapvetı fontosságú alkalmazási területének, két elemcsoportnak a részletes
értékelése. Az egyik vizsgált elemcsoport a vízvezetı réteg jellemzıinek lokális megváltozását írja le, míg a másik a nagyobb, szabad vízfelületek talajvízre gyakorolt hatásával foglalkozik. Ehhez a szakirodalomban fellelhetı elemeken túl továbbfejlesztett illetve saját fejlesztéső elemet is alkalmazok. Külön hangsúlyt fektetek a szabályos síkidommal megadható,
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nagy tömegben egyszerően kezelhetı elemek kialakítására és alkalmazására. Célom így a
fenti két elemcsalád rendszerezése, mely egy-egy probléma megoldása során az alkalmazandó elemek kiválasztásához nyújt támpontot. A részletes vizsgálatok alapján ajánlásokat
kívánok tenni az AEM, a vizsgált jelenségek és elemek alkalmazási feltételeire és körére.
A céloknak megfelelıen a 2005. decemberében benyújtott témavázlattal összhangban az értekezés az alábbi fıbb pontokból áll:
− Szakirodalmi áttekintés, mely kiterjed a módszer kialakulását és fejlıdését tükrözı mővek
elemzésére, a további fejlıdési irányzatokat összefoglalására és elemzésére valamint a
leggyakrabban alkalmazott modellek rövid értékelésére.
− A vizsgált jelenséggel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak, alapfeltevések, alapegyenletek valamint érvényességi körük rövid összefoglalása.
− Az analitikus elemek módszere alapjainak ismertetése. A vízhozampotenciál fogalma és
alkalmazása, a fıbb elemek kialakítási kérdéseinek, alkalmazási körének összegzése, a
modell kialakításának legfıbb lépései.
− A vízvezetı réteg jellemzıinek zárt görbe menti lokális megváltozását leíró különbözı öszszefüggések és összehasonlításuk. Egyedi és egymásba ágyazott, szabályos és szabálytalan síkidommal megadható elemek jellemzıi, alkalmazási köre, modellkialakítás.
− Nagyobb, szabad vízfelületek talajvize gyakorolt hatásának leírási lehetıségei és alkalmazási köre. Az egyes elemek kialakítása során tehetı közelítések, szabályos és szabálytalan síkidommal megadható elemek, alkalmazási kör.
− Fenti két elemcsoport részletes bemutatása számos egyszerőbb, valós gyökerő feladat
és összetettebb esettanulmány segítségével.
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS: AZ AEM KIALAKULÁSA ÉS FEJLİDÉSE
2.1. Az áttekintés célja és módja
Az értekezés jelen fejezetében olyan áttekintést kívánok nyújtani, mely összefoglalja az
AEM-hez kapcsolódó, egyre nagyobb számban elıforduló, elsı sorban elméleti mőveket.
Ennek megfelelıen a fejezetben szereplı munkákat öt csoportra osztottam, melyek az alábbiak:
− az AEM kialakulásához vezetı mővek,
− az elmúlt 15 év fejlıdése,
− a továbbfejlesztés egyes irányzataihoz kapcsolódó mővek,
− a legismertebb szoftverek és
− a hazai alkalmazás és fejlesztés irányai.
Mindezek elıtt azonban megemlítendık azok az alapvetı hazai és külföldi munkák, melyek
nélkül maga a vizsgált jelenség, az azt leíró alapvetı összefüggések, az egyenletek a megoldásához alkalmazott matematikai eszközök, az AEM-nek az egyéb modellezési módok között elfoglalt helye, stb. nem vizsgálható. Ezen mővek az alábbi csoportokba sorolhatók:
− a szivárgás- illetve talajvíz-hidraulika alapvetı elméleti összefoglalói,
− talajban lejátszódó transzportjelenségeket leírása,
− a hidromechanika potenciálelméletének ismertetése,
− a komplex függvénytan alapelemei,
− a numerikus modellezés legfontosabb eljárásai,
− néhány jelentısebb hazai mő és numerikus modellezési irányzat.
A fent említett mővekbıl a I. függelék ad a teljesség igénye nélkül ízelítıt. A szerteágazó
szakterület itt megadott mőveit nem részletezem, mivel mindez korábban megtörtént (CSOMA
- SZABÓ, 1991; CsoMA, 1995).
Az elızıekkel ellentétben az AEM irodalma korlátozott, hiszen maga a módszer viszonylag
új. Ezt jelzi az, hogy míg az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (US EPA)
egyik, a talajvízmozgás modellezésének alapjait összefoglaló 1992. évi kiadványában J.
BEAR, a szakterület mértékadó és közismert alakja a módszert még nem említ (BEAR ET AL,
1992), addig bı 10 évvel késıbb C.P. KUMAR hasonló jellegő, de frissebb anyaga már az
egyéb modellezési módokkal egyenrangúnak tekinti (www.angelfire.com/nh/cpkumar).
Az AEM területét átfogóan az utóbbi években néhány részletesebb bibliográfia készült. Ezek
közül KRAEMER (2003, 2006) anyagait a fontosabb tudományos adatbázisok segítségével, a
hivatkozások alapján állította össze, míg CRAIG (2006) fıként személyes információk, ismeretség alapján készült összeállítása folyamatosan bıvül.
A fenti bibliográfiák segítségével az általam 2006. augusztus végéig fellelt és legalább kivonattal beszerzett mővek listáját idırendi sorrendben a II. függelék tartalmazza.
Fenti idıhatár kitőzését a módszer gyors fejlıdése indokolja, hiszen a késıbbiekben említendı
folyóiratok valamelyikében szinte hónapról hónapra jelenik meg a függelékhez tartozó mő.

A jelenleg több, mint 200 mővet felsoroló függelék összeállításánál külön figyelmet fordítottam a szakkönyvekre és a fontosabb folyóiratokban megjelent publikációk összegyőjtésére,
a konferenciák kiadványait viszont csak akkor említem, ha legalább összefoglalót felleltem. A
bıségesen elıforduló honlapok közül elsı sorban az elméleti alapokkal illetve oktatási segédanyagokkal foglalkozókat említem, a programleírásokat és kezelési útmutatókat valamint
az esettanulmányokat azonban figyelmen kívül hagyom. A II. függelék "megjegyzés" rovatában szereplı számok az adott mő által érintett részterületet jelölik. Ezek, valamint az alkalmazott rövidítések magyarázata a táblázat végén megtalálható. A rovat külön színnel jelöli a
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csak kivonattal fellelt mőveket illetve korábbi munkáimban (CSOMA - SZABÓ, 1991; CsoMA, 1995)
már értékelt anyagokat. Az összeállítást idırendben adom meg, mellyel az AEM fejlıdése is jól
követhetı.
Az egyes területekhez tartozó publikációk számát
a 2.1. táblázatban összegeztem. A táblázatból jól
kirajzolódik, melyek azok a szőkebb területek,
amelyek a kutatókat leginkább foglalkoztatják. Mivel egy-egy publikáció több területet is érinthet,
összegezve a táblázat adatait a korábbinál lényegesen magasabb értéket kapunk.

kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.1. táblázat
AZ AEM fıbb témakörei
téma
darab
alapfogalmak, alapmővek
42
kutak
39
felszíni vizek
13
inhomogenitások
22
több vízvezetı réteg
23
édes és sós talajvíz
14
tartózkodási idı
8
függıleges síkú
10
háromdimenziós
25
idıben változó
12
telítetlen
10
sztochasztikus
10
transzport
13
alkalmazás, esettanulmányok
42
kapcsolódás más modellekhez
25

A harmadik bibliográfiai összeállításban, melyet a
III. függelék tartalmaz, a hazai szakirodalmat veszem számba. A függelék összefoglalja az elmúlt
40 - 45 évben fıként a két vezetı hazai szakfolyóiratban megjelent, a felszín alatti vízmozgásokkal kapcsolatos mőveket. Az összeállítás elsı
sorban az áramlási kérdésekkel foglalkozó mőveket tartalmazza, míg a szilárd váz jellemzésével foglalkozó, inkább geológiai jellegő mővekre korlátozottan tér ki. A függelék csak magyar nyelvő tudományos közleményeket tartalmaz, könyvismertetéseket, konferencia beszámolókat nem. Megadja azonban néhány mő esetén a hozzászólásokat és az azokra
adott válaszokat is. Az idıkorlátot itt a numerikus modellezés kezdıdı elterjedésével próbáltam megszabni. Mivel azonban nem egy módszer kialakulásának követése a cél, az összeállítást a szerzık neve szerint rendeztem és nem soroltam témakörök szerinti csoportokba,
mivel a hazai szakmai közéletben jól ismert szerzık jól ismert mőveirıl van szó.
Természetesen a három függelék között jelentıs átfedések tapasztalhatók, hiszen egy-egy
mő több helyen is szerepelhet, mint pl. JUHÁSZ JÓZSEF, KOVÁCS GYÖRGY, HENK HAITJEMA
vagy OTTO D.L. STRACK mőve.
Mindezek alapján a 9. fejezet irodalomjegyzékében a fenti három függelékben megadott
mővek csak akkor szerepelnek, ha a további munkám szempontjából is jelentıséggel bírnak.
Az áttekintés további pontjaiban pedig a név megadásán túl csak akkor szerepel tényleges
hivatkozás, ha az egy konkrét mőre utal. Amennyiben egy szerzı teljes munkásságára hivatkozom, a név mellé évszámot külön nem adok meg, mivel az az adott függelékben szereplı több, esetleg valamennyi mőre utal.

2.2. Az AEM kialakulása és elsı megjelenései
Az analitikus elemek módszere viszonylag új, alapjait az 1980-es években a holland származású OTTO DIRK LEO STRACK (MINNESOTAI EGYETEM, MINNEAPOLIS) fektette le. Ennek
megfelelıen irodalma is korlátozott. A módszer kialakulását maga a kidolgozó írja le egy
2003-ban született cikkben (STRACK, 2003)
A módszer elsı részletesebb ismertetését is csak egy 1987-es konferencia anyagában leltem fel, itt viszont már az alkalmazást esettanulmánnyal demonstrálva. Az elızményeket
azonban a Szerzı a hodográf-módszerig vezeti vissza, melyet tengerparti vízvezetı rétegek
vizsgálatára alkalmaz. A módszer tényleges kidolgozása a Tennessee-Tombigbee Víziút víztelenítési problémáinak megoldásához kötıdik. Ennek nyomán a nyolcvanas évek elejétıl
részben a függıleges vízforgalom, részben agyaglencsék vizsgálatával fejleszti tovább a
módszert. Munkatársai, tanítványai közül ekkor HENK HAITJEMA (jelenleg INDIANAI EGYETEM,
BLOOMINGTON) és CHARLES FITTS (jelenleg DÉL-MAINE EGYETEM, GORHAM) részben rétegzett
4
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talajjal, részben térbeli áramlásokkal foglalkozik.
A módszer elméleti alapjai, alkalmazási köre valamint kiterjesztése függıleges síkú és háromdimenziós vízmozgásokra STRACK 1989-ben megjelent Groundwater Mechanics címő
könyvében található. A vizsgált jelenség igen részletes hidraulikai leírása mellett a mai napig
ez a módszer legátfogóbb elméleti, de a gyakorlati alkalmazást is elısegítı alapmőve.
Ugyanakkor az elmúlt években mindkét elıbb említett kutató is jelentetett meg a módszerrıl
összefoglalást. HAITJEMA mőve (1995) csak az AEM-mel foglalkozik, szőkebb területet fog
át, viszont a korrekt elméleti megalapozás mellet gyakorlatiasabb szemlélető. FITTS felszín
alatti vízmozgással foglalkozó átfogó mőve (2002) viszont a módszert már mint az egyik lehetséges modellezési eljárást említi.
STRACK alapvetı mővével párhuzamosan jelent meg az elsı oktató illetve kereskedelmi forgalomban beszerezhetı szoftver is, az SLWL oktatóprogram.

2.3. Az AEM fejlıdése az elmúlt 15 évben
Az alapok lefektetésével és az elsı programváltozatok megjelenésével a módszer igen
gyors fejlıdésnek indult, különösen az Egyesült Államokban. Az európai elterjedés érthetı
módon fıként Hollandiára korlátozódott. A fejlıdést a három évente, váltakozva Európában
illetve az Egyesült Államokban megrendezésre kerülı szakmai összejövetelek (International
Conference on the Analytic Element Method, ICAEM) is elısegítetik. Ezt bizonyítja KRAEMER
(2003) azzal, hogy ezen, esetleg ezt követı vagy megelızı években a publikációk száma a
korábbi évek többszörösére nı. Hasonló, de talán kisebb jelentıségő szerepet játszanak
egyéb tengeren túli szervezetek éves találkozói is. Eltekintve a konferenciákhoz csatlakozó
kiugró évektıl, a megjelenı cikkek száma továbbra is növekszik.
A korábban említett alapmővek mellett egyre szaporodtak a rövidebb publikációk, fıként az
American Geophysical Union (AGU) WATER RESOURCES RESEARCH és a National Ground
Water Association (NGWA) GROUND WATER valamint az Elsevier ADVANCES IN WATER
RESOURCES és JOURNAL OF HYDROLOGY c. kiadványaiban. Különös jelentıségőek a tematikus számok. Ezek közül is a módszer európai elterjedésében mérföldkövet jelent a JOURNAL
OF HYDROLOGY 1999. évi 226/3-4. kettıs száma, mely az 1997. évi ICAEM konferencia
anyagát foglalja össze. Hasonló hatás várható a GROUND WATER 2006. évi elsı - szintén tematikus - számától is. Fenti publikációk alapján a fejlıdés számos irányvonala rajzolódik ki.
Az alapok továbbfejlesztésében a korábban említett három kutató bıséges munkája mellett
I. JANKOVIć említendı. A fejlıdés iránya egyrészt a magasabb rendő elemek alkalmazása,
másrészt a nagyobb térségeket átfogó, regionális (un. superblock) elemek alkalmazása
nemcsak porózus közegben, hanem repedezett sziklában is.
Igen széles kört tesznek ki azon kutatók illetve publikációik, melyek egy-egy problémakörhöz
kapcsolódnak. Ezek közül is kiemelkedı a kutak, vízbázisok védelmére, víztermelı létesítmények környezetében a tartózkodási idı meghatározásával foglakozók köre. Itt emelendı
ki az alábbiak:
− M. BAKKER, aki nemcsak teljes, hanem lebegı kutakkal és tengerparti vízgyőjtıkkel is foglalkozott,
− H. M. HAITJEMA, aki egyebek mellett elsıként alkalmazta a THEIß-féle megoldást az AEMmel együtt kutak környezetében idıben változó vízmozgás leírására,
− S. R. KRAEMER vízbázis védelemmel foglalkozó munkái,
− K. H. LUTHER, aki lebegı kutak környezetében a térbeli hatásokat elemezte,
− D. R. STEWARD lebegı és csápos kutakkal kapcsolatos munkái, stb.
Nagyobb szabad vízfelületek két- illetve háromdimenziós leírásával, a mederellenállás figye5
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lembe vételévek többek között M. BAKKER, H. M. HAITJEMA, A. R. KACIMOV, I. JANKOVIć, míg a
talajjellemzık megváltozását leíró különféle megközelítésekkel az elıbbieken túl R. BARNES
és C. R. FITTS is foglalkozott. A félig áteresztı réteggel elválasztott vízvezetı rétegek együttes vizsgálata fıként M. BAKKER nevéhez főzıdik. Fenti munkákban az adott probléma egyre
változatosabb megközelítése, azaz egyre változatosabb elemek fordulnak elı. A fejlesztések
háromféle irányt követnek:
− általánosan használható elemek kialakítása általános geometriai és esetleg hidraulikai jellemzıkkel,
− egyedi, különleges problémákhoz egyedi elemek kidolgozása,
− nagy mennyiségben elıforduló, azaz nagy tömegben, egyszerően alkalmazható, szabályos geometriájú elemek vizsgálata.
Széles körben fejlıdik a tengerparti vízvezetı rétegekben elıforduló édes és sós talajvíz
együttes jelenlétét AEM-mel modellezık köre is, hiszen a módszer egyik alapját képezı
vízhozampotenciál erre igen kedvezı lehetıséget nyújt. A részterület fejlıdésének legfontosabb lépései O. D. L. STRACK mellett többek között H. M. HAITJEMA és M. BAKKER nevéhez
főzıdnek.
A függıleges síkú áramlások vizsgálatára az AEM-et többen is alkalmazták, melybıl E. I.
ANDERSON munkái emelendık ki. Térbeli áramlásokkal szinte valamennyi fent említett kutató
foglalkozott, fıként kutak közvetlen környezetének vizsgálata során. Ezen utóbbi esetben
gyakoriak a hibrid megoldások, mikoris a kétdimenziós, vízszintes síkú elemekkel vizsgált
vízvezetı rétegbe egyetlen térbeli elemet, például egy lebegı kút szőrızött szakaszát iktatják be.
Valamennyi kutató fent említett, adott részterülethez kötıdı mőve a II. függelékben szerepel.
Megjegyzendı, hogy fenti kutatók nagyobb része közvetlenül, kisebb része közvetve O. D. L.
STRACK tanítványa, melyet S. R. KRAEMER az "AEM családnak" nevez.

2.4. A továbbfejlesztés irányzatai
A módszer további fejlıdésének iránya is többfelé mutat. A korábban említett, egyre változatosabb kialakítású elemek mellett az utóbbi idıben elıtérbe kerültek a potenciálelmélet korlátain túllépı elgondolások. Ezek között igen jelentısek az idıben változó jelenségek vizsgálatára irányuló törekvések.
Az idıbeli változás leírására több egyedi megoldás született. Így talán elsıként H. M.
HAITJEMA már a kilencvenes évek elején alkalmazta a THEIß-féle kútfüggvényt, mint idıben
változó elemet, vagy például M. BAKKER periodikus vízmozgás vizsgálatára adott megoldást.
Ezek azonban nem voltak általános megoldások. A probléma teljes, korlátok nélküli figyelembe vételére az ezredforduló után A. FURMAN és S. P. NEUMANN ad megoldást, mely az
idıbeli változás kezelésére LAPLACE-transzformációt alkalmaz (LT-AEM). A módszer továbbfejlesztésében K. L. KUHLMAN szerepe jelentıs.
További fejlesztési irányt jelent a hibrid modellek helyett a tényleges háromdimenziós megfogalmazás valamint az összetettebb, inhomogén, anizotróp talajok minél részletesebb megközelítése. Ezen területen az utóbbi években gyakran az AEM mellett egyéb eszközök alkalmazása is elıfordul. Ezen a határterületen két kiemelkedı jelentıségő irányzat említendı.
M. BAKKER és K. HEMKER nevéhez főzıdik több rétegő, anizotróp talajokban az áramvonalak
vizsgálata, mely örvényléshez hasonló mozgásformát mutat (groundwater whirl). A másik kiemelkedı jelentıségő terület G. DAGAN, A. FIORI és I. JANKOVIć nevéhez főzıdik, akik a talaj
heterogenitását sztochasztikus úton vizsgálják, a hatásokat nemcsak az áramlásra, hanem
transzportfolyamatokra is kiterjesztve. Transzportfolyamatok vizsgálata az AEM eszközrend6
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szerével rajtuk kívül is több kutatót foglalkoztat.
Szintén az ezredforduló környékén indultak meg vizsgálatok az AEM kiterjesztésére a talaj
telítetlen zónájára is, melyben M. BAKKER és J. L. NIEBER szerepe említendı.
Végül az utóbbi idıben kerültek elıtérbe AEM egyik legfontosabb jellemzıjével, a diszkretizálási háló hiányával kapcsolatos vizsgálatok. Így számos esetben éppen a más módszer
alkalmazásához elengedhetetlen hálóméretek meghatározása vagy ellenırzése a cél, mint
pl. V. A. KELSON némely munkájában.

2.5. Néhány gyakrabban alkalmazott szoftver
A módszer elterjedésével egyidıben jelentek meg az azt alkalmazó számítógépes programok, programrendszerek.
Ezek közül is a legelsı a STRACK könyvéhez kidolgozott SLWL nevő oktatóprogram, mely a
legfontosabb elemeket tartalmazza, egy vízvezetı réteg (Single Layer, SL) esetére. A programot a szerzı rendszeresen megújítja, így jelenleg is az egyik közismert, oktatási célra alkalmazott szoftver. Ebbıl alakult ki a védett SLAEM/MLAEM nevő programcsalád, mely egyrétegő (SL) illetve többrétegő (Multi Layer, ML) szabad felszínő, nyomás alatti illetve féligáteresztı réteggel határolt vízvezetı rétegek vizsgálatára alkalmaz.
Egy másik igen népszerő programrendszer HAITJEMA GFLOW családja, mely csak egy vízvezetı réteg kezelésére alkalmas. A rendszeresen megújított program egyik legfontosabb
jellemzıje az, hogy a talajvízmozgást és az azt befolyásoló nyílt vizek vizsgálatát egybekapcsolva végzi. A program adta az alapját a WhAEM (Wellhead AEM) modellnek, melyet felszín
alatti vízbázisok védelmére, vízgyőjtı lehatárolásra, tartózkodási idı meghatározására alakítottak ki. A program az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (U.S. EPA) honlapjáról letölthetı (www.epa.gov).
A harmadik jelentısebb program a FITTS által kialakított TWODAN. A számos elemet, köztük
idıben változó megoldásokat is tartalmazó, kereskedelmi forgalomban beszerezhetı program szintén igen népszerő.
A három nagyobb programrendszeren kívül szinte valamennyi kutató készített az általa kidolgozott problémákhoz szoftvert. Ezek közül a JANKOVIć SPLIT programja CRAIG adatelıkészítı VisualBlueBird programjával és BAKKER TIM programcsaládja szabadon letölthetı.
Valamennyi fent említett modell kialakítására jellemzı, hogy az adatforgalom és az eredménykezelés megkönnyítésére megfelelı kapcsolatot biztosít olyan, gyakrabban használt
szoftverekhez, mint az ARC/INFO, AUTOCAD, SURFER, stb.

2.6. Hazai fejlıdés iránya
Korábbi munkámban (CSOMA, 1995) a felszín alatti vízmozgásokkal kapcsolatos numerikus
modellezés helyzetét, fejlıdését KOVÁCS GYÖRGYNEK az 1970-es években született munkái
valamint az MHT szervezésében 1992-ben megtartott szakmai nap elıadásainak összefoglaló anyaga összevetésével adtam meg. Míg az elıbbi a numerikus modellek széleskörő alkalmazását tőzte ki célul, az utóbbi mő már mind a megoldandó feladatok mind az alkalmazott eszközök terén igen változatos képet mutat. Az akkori megállapítások közül néhány jellemzı példa:
− MOLNÁR GYÖRGY nevéhez főzıdik a véges elem módszer honosítása, mellyel számos hazai vízbázis vizsgálatát végezte;
− SZÉKELY FERENC numerikus és félanalitikus eljárásai nemcsak a vízmozgás, hanem a fel7
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szín alatti transzportjelenségek vizsgálatára is kiterjednek;
− HALÁSZ BÉLA kutak depressziójára dolgozott ki modellt több vízvezetı réteg figyelembe
vételével, mely szintén foglalkozik transzportjelenségekkel is;
− a VITUKI-ban elkészült hazánk Országos Vízföldtani Modellje;
− GÁSPÁR CSABA nevéhez főzıdik a perem-integrálegyenlet módszer szivárgáshidraulikai
alkalmazása;
− bár a hazai szakirodalomban hasonló eszközöket alkalmazó módszerek elıfordulnak,
(például GILICZ A. vagy VÖLGYESI I. munkái), az analitikus elemek módszerének alkalmazására akkor nem találtam példát.
Az azóta eltelt idıben a felszín alatti áramlási és transzportfolyamatok vizsgálatához kapcsolódó kutatások inkább több, gyakran egymástól független, néha elszigetelt kutatóhelyhez,
személyhez illetve problémakörhöz kötıdnek. Ezek közül kiemelendık az egyetemek (BME,
ELTE, MISKOLCI EGYETEM, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) és egyéb országos intézmények (pl.
VITUKI, MÁFI, stb.) és mérnökirodák, illetve vízszerzéshez kapcsolódóan egyes vízmő vállalatok is.
Ezen munkák közül, figyelembe véve az utóbbi évek - korábbi munkáimban nem értékelt további hazai publikációit is, néhány jellemzı példát emelnék ki:
− JUHÁSZ JÓZSEF Hidrogeológia c. mőve 2002-ben már 3. kiadással jelent meg.
− Mérföldkövet jelent a KOVÁCS BALÁZS illetve a KOVÁCS B. - SZANYI J. szerzıpáros 2004ben és 2005-ben kiadott kétkötetes tankönyve a talajvízmozgás és transzportfolyamatok
modellezése tekintetében. A mő részletesen a véges differenciák módszerén alapuló
MODFLOW programrendszert ismerteti, ugyanakkor az AEM-rıl is említést tesz.
− 2004-ben megjelent LÉCZFALVY SÁNDOR poszthumusz mőve, mely különösen a felszín
alatti vízbázisok tekintetében monografikusnak tekinthetı.
− MAJOR PÁL egyebek mellett részletesen foglalkozott síkvidéki erdıknek a felszín alatti
vízháztartásra gyakorolt hatásával.
− Parti szőrés vizsgálata tekintetében az utóbbi idıben többek között MOLNÁR GY. és Z.,
RÓZSA A., VÖLGYESI I. munkái emelhetık ki.
− TÓTH JÓZSEF (ALBERTAI EGYETEM, ELTE) a felszín alatti vizek medence-léptékő szemléletének nemzetközi szinten is elismert elméleti kidolgozója és alkalmazója.
− ÚJFALUDI LÁSZLÓ kutatásai egyebek mellett a felszín alatti diffúzió-diszperzió területén
kiemelkedıek.
− BME több tanszékén foglalkoznak a tágabb területet érintı kutatással, így az ÉPÍTİMÉRNÖKI KARON a VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKDÁSI TANSZÉKEN kívül
= HAJNAL GÉZA (ÉPÍTİANYAGOK ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TSZ.) foglalkozik egyebek mellett a
budai Várhegy barglangrendszerének hidrológiai - hidrogeológiai elemzésével,
= SIMONFFY ZOLTÁN (VÍZI KÖZMŐ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TSZ.) területe többek között a
felszín alatti vízbázisvédelem,
= A GEOTECHNIKA TANSZÉKEN többen is foglalkoznak vízépítési földmővek hidraulikai állékonyságával, mely az ott lejátszódó áramlási folyamatok vizsgálatát is érinti.
− Az utóbbi idıben a szétaprózódott felsı szintő oktatás összefogására, az egyes intézmények különleges adottságait és szaktudását is figyelembe vevı összehangolásra TÓTH
JÓZSEF vezetésével indultak egyeztetések.
Látható, hogy Hazánkban a talajvízmozgás és felszín alatti transzport problémakörével számos kutató foglalkozik mind az alap- mind az alkalmazott kutatás területén. A sokrétő kutatás mellett azonban összességében megállapítható, hogy a hazai gyakorlatban mint numerikus eszköz a véges differenciák módszerén alapuló MODFLOW programrendszer gyökeresedett meg, tudtommal az AEM-mel mások nem vagy csak érintılegesen foglalkoznak. Így a
III. függelék közel 300 publikációja közül a módszert saját munkáimon kívül legfeljebb néhány említi.
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3. A VIZSGÁLT JELENSÉG ÉS LEÍRÁSA
3.1. Alapfogalmak
Jelen fejezetben célom a vízszintes síkban kétdimenziósnak tekinthetı talajvízmozgás alapvetı összefüggéseinek bemutatása, mellyel nagyobb térségek felszín alatti áramlási viszonyai vizsgálhatók. Ehhez a hidrodinamika egyik legalapvetıbb dinamikai összefüggését,
viszkózus folyadék mozgását leíró NAVIER-STOKES egyenletet tekintem kiindulási alapnak.
Ennek segítségével mutatom be DARCY-törvényt, majd a szivárgáshidraulika általános alapegyenletét és néhány gyakrabban alkalmazott speciális alakját.
Munkámban szivárgásnak nevezem azt a telített, porózus közegben lejátszódó vízmozgást,
melyet elsı sorban a nehézségi erı határoz meg. Legpontosabb magyar nyelvő definícióját
talán KOVÁCS (1972) adja meg. Ennek megfelelıen a szivárgást, akár háromdimenziós
áramlás, akár síkáramlásnak tekinthetı, adott pontban értelmezett jellemzıkkel lehet leírni.
Ezen jellemzık lehetnek a talaj illetve az áramlás jellemzıi. Szivárgáshidraulikai kérdésnek
tekinthetık így a lokális problémák, mint például a mőtárgyak vagy víztermelı létesítmények
közvetlen környezetének vizsgálata, vízfolyások közelében lejátszódó jelenségek.
A fenti jelenség egy olyan speciális esetét tekintem talajvízmozgásnak, mely az elızıeknek
nagyobb térségre kiterjesztett esete, mikoris a vízvezetı réteg mentén átlagolt jellemzık kielégítı leírást adnak. Ehhez a kiindulást az elızıekben említett alapegyenlet jelent, mely
azonban a vízvezetı réteg teljes vastagságára kiterjesztendı.
Talajvízmozgásnak tekinthetı tehát mindazon vízszintes síkban kétdimenziósként közelíthetı vízmozgás, melyet a vízvezetı réteg mentén függıleges irányban vett átlagos jellemzık
az adott feladat szempontjából kielégítıen írnak le. Ezen megközelítésben a jelenséget leíró
fontosabb fizikai mennyiségek a talajjellemzık helyett a rétegjellemzık, a piezometrikus
nyomásmagasság pontbeli értékei helyett ennek réteg menti átlagértékei valamint a pontbeli
sebességek helyett a fajlagos vízhozamok lesznek. A továbbiakban tehát talajvízhidraulikai
kérdésnek tekintek minden olyan regionális vizsgálatot, mely teljes vízgyőjtıket, vízbázisokat
érint, vagy nagyobb térségekre, esetleg országrészekre kiterjed.
Az alábbiakban a szükséges kiindulási alapok tisztázása után elıbb a szivárgáshidraulika
majd a talajvízmozgás alapegyenleteit foglalom össze röviden. Részletesebb levezetés a korábbiakban megtörtént (CSOMA - SZABÓ, 1991; CsoMA, 1995).

3.2. Alapfeltevések
3.2.1. A vizsgált közeg jellemzıi
A következıkben olyan felszín alatti áramlásokkal foglalkozom, mely esetben az áramló folyadék és az azt határoló felületek az alábbi alapfeltevéseknek eleget tesznek:
− a szilárd váz porózus, repedezett kızetekben lejátszódó jelenségekkel nem foglalkozom
− a talaj szilárd váza összenyomhatatlan;
− a talaj pórusait a folyadék teljesen kitölti, a talaj telített (kétfázisú közeg);
− a pórusokban csak egy folyadék, a víz áramlik;
− az áramló folyadék homogén és összenyomhatatlan;
− a szilárd váz közötti pórusok által kialakított áramlási tér olyan térrel helyettesíthetı, melyet a folyadék teljesen kitölt;
− az áramlás lamináris.
Fenti feltételezések zöme további magyarázatot nem igényel, a két utolsó alapfeltétel azonban részletezendı.
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3.2.2. A helyettesítı áramlási tér
Az elızıekben megadott áramlási teret a szemcsék közötti pórusok szabálytalan hálózata alkotja, mely lokálisan bonyolult áramlási viszonyokat eredményezhet. A gyakorlati esetek zömében ez
olyan térrel helyettesíthetı, melyet a folyadék teljesen kitölt. A helyettesítı tér és áramlás az alábbi feltételekkel alakítandó ki (KOVÁCS, 1972 és 1978):
− a helyettesítı áramlás iránya azonos a tényleges áramlás jellemzı irányával, a szemcsék közötti irányeltérések figyelmen 3.1. ábra: Tényleges és helyettesítı áramlási tér
kívül hagyhatók (3.1. ábra);
− egy adott felületen adott idı alatt átáramló vízmennyiség (vízhozam) a tényleges és a helyettesítı térben megegyezik.
A feltételek alapján definiálható az egységnyi merıleges felületre vonatkoztatott fajlagos vízhozam, melynek dimenziója megegyezik a sebesség dimenziójával. Ezért a magyar nyelvő
szakirodalom DARCY-féle szivárgási sebességnek nevezi. Ez és a tényleges sebesség közötti kapcsolatot a keresztmetszeti hézagosság és a folytonosság adja. Az utóbbi alapján az átáramló Q hozam:
Q = v eff ⋅ A' = v eff ⋅ n ⋅ A (3.1)
ahol a fenti hézagosság a pórusok 3.2. ábra szerinti A' területének és a teljes A területnek a hányadosa, mely gyakorlatilag
veff
A' A
a térfogati porozitás (n) értékével megegyezı, így:
Q
v = = v eff ⋅ n
(3.2)
A
A továbbiakban a sebesség fogalma alatt mindig a DARCY-féle 3.2. ábra: Tényleges sebesség
szivárgási sebességet értem, míg ha az áramlás tényleges (effektív) sebességérıl van szó, azt külön jelölöm. Bár külön nem jelöltem, természetesen
mindkét fenti sebesség vektormennyiség.

3.2.3. A szivárgás laminaritása
Mivel a gyakorlati esetek többségében a szivárgó víz a kismérető pórusokban igen kis sebességgel mozog, a mozgás jellege erısen laminárisnak tekinthetı. Ebbıl egyrészt az következik, hogy a tömegerık és a súrlódási erı dominánsak a tehetetlenségi erıhöz képest,
így az utóbbi elhanyagolható. Másik fontos következmény a sebesség és a fajlagos energiaszint megváltozása (az energiavonal esése) közötti lineáris kapcsolata:
v = -k ⋅ S e
(3.3)
ahol a k együttható az áramlási tér és az áramló folyadék jellemzıitıl függ. Negatív elıjel
jelzi azt, hogy a sebességvektor az energiaszint csökkenésének irányába mutat.

3.3. A szivárgáshidraulika alapvetı egyenlete
3.3.1. A DARCY-törvény
A hidrodinamika egyik legalapvetıbb összefüggése a viszkózus folyadék térbeli mozgását
leíró NAVIER-STOKES egyenlet, mely a szivárgás tényleges sebességére alkalmazva vektoriális alakban a következı (KOVÁCS, 1972; NÉMETH, 1963):
dv eff
1
= g - grad( p ) + ν∆v eff
(3.4)
dt
ρ
Az egyenlet bal oldala a tehetetlenségi erık hatását adja, a jobb oldali elsı tag a tömegerık
(gravitáció), a második a nyomóerı, a harmadik a belsı súrlódás hatását írja le. Figyelembe
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véve a sebességek közötti (3.2) összefüggést, az egyenlet a szivárgási sebességgel az
alábbi:
1 dv
1
ν
= g - grad( p ) + ∆v
(3.5)
n dt
n
ρ
Mivel a nehézségi erıtér potenciálos, létezik egy olyan φ = -gz + C' skalárfüggvény, melynek
gradiense minden pontban megadja a nehézségi térerısség g vektorát. Állandó sőrőség
mellett a (3.5) egyenlet elsı két tagját összevonva a következık kaphatók:
 p



1
p
p
g - grad( p ) = grad( -gz + C ′) − grad  = grad -gz + C ′ -  = -g ⋅ grad z + + C (3.6)
ρ
ρ
γ
 ρ




A (3.5) egyenlet harmadik tagja az egységnyi tömegre ható súrlódási erı. Az energiavonal
esése (Se) viszont az egységnyi súlyra ható súrlódási erı. A kettı között a nehézségi térerısség intenzitása ad kapcsolatot. Figyelembe véve a (3.3) összefüggést is, az egyenlet
utolsó tagja az alábbi lesz:
v
ν
∆v = S e ⋅ g = - g (3.7)
n
k
p/γ
Végül a laminaritás feltételezése miatt a tehetetlenségi erık hatása
elhanyagolható. Így a (3.6) és (3.7) összefüggéseket a (3.5)-be helyettesítve, g-vel osztva és átrendezve az alábbiakat kapjuk:
ϕ


p
v = -k ⋅ grad z + + C (3.8)
γ


z+C
ahol a zárójeles kifejezés:
p
3.3. ábra: A nyomásszint
ϕ = z + + C (3.9)

γ

a vízvezetı talajnak valamely viszonyító sík feletti z + C magasságban elhelyezkedı pontjában a piezometrikus nyomásmagasság szintje a viszonyítósík felett (3.3. ábra). A (3.9) segítségével, valamint figyelembe véve, hogy a k szivárgási együttható anizotróp talajokban irányonként változó, a (3.8) egyenlet skaláris alakja a következı lesz:
∂ϕ
∂ϕ
∂ϕ
(3.10)
vx = - kx
vy = - ky
vz = - kz
∂x
∂y
∂z
mely a DARCY-törvény általános alakja. A k a megfelelı alsó indexszel az irányonként változó
szivárgási együttható.
A DARCY-törvény érvényességének a laminaritás feltételezése, azaz a domináns erık szabnak határt. Kicsiny, ezredmilliméteres pórusméretnél a molekuláris erık hatása megnı a nehézségi és súrlódási erıkhöz képest, így a vízmozgást már nem a 3.2. pontban feltételezett
erık határozzák meg, mely az alkalmazhatóság alsó korlátja. Felsı korlátot jelent a túlságosan nagy pórusméret illetve sebesség. Ekkor egyrészt a szilárd vázhoz ütközés során, másrészt az irányváltozások nyomán a tehetetlenségi erık olyan mértékben nınek meg, hogy
azok már nem elhanyagolhatók. Túlságosan nagy sebesség esetén továbbá a nagyobb pórusokban turbulens hatások is felléphetnek. Mindezek figyelembe vételével a DARCY-törvény
érvényességének felsı korlátja valamely jellemzı szemátmérıre (pl. d50) vonatkoztatott REYNOLDS-számmal jellemezhetı, melynek határértéke talajoktól függıen Re ≈ 1 ÷ 10 (BUSCH LUCKNER, 1972; BOGÁRDI, 1979; KOVÁCS, 1972).

3.3.2. A szivárgó vízmozgás folytonossága
A hidrodinamika másik alapvetı összefüggése a térfogatmegmaradáson alapuló folytonosság (pl. NÉMETH, 1963), melynek összenyomhatatlan folyadékra vonatkozó alakja az alábbi:
∂v x ∂v y ∂v z
+
+
= q(x,y,z)
(3.11)
∂x
∂y
∂z
11
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ahol a q(x,y,z) a forrás (pozitív) vagy nyelı (negatív) intenzitása. Ebbe helyettesítve a
DARCY-törvény skaláris alakját (3.10) az alábbiakat kapjuk:
∂ 
∂ϕ  ∂ 
∂ϕ  ∂ 
∂ϕ 
(3.12)
- kx
+
 - k z  = q ( x,y,z )
- ky
+



∂x
∂x
∂y 
∂y  ∂z
∂z 
Homogén, izotróp talaj esetén (kx = ky = kz = k) az egyenlet az alábbi lesz:
2
2
2
q ( x,y,z )
∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ
(3.13)
+
+
=2
2
2
k
∂x
∂z
∂y
mely a POISSON-egyenlet (KINZELBACH, 1986; WANG-ANDERSON, 1982), illetve forrás/nyelı jelenléte nélkül kapjuk a jól ismert LAPLACE-egyenletet.
A (3.11) egyenlet jobb oldali tagja az egységnyi talajtérfogatban egységnyi idı alatt keletkezı
vagy elveszı víztérfogat. Bevezetve a talaj fajlagos tározóképességi együtthatóját (S0,ϕ),
mely az egységnyi nyomásmagasság-változás hatására történı tározódás, az egyenlet jobb
oldala az alábbi lesz (BEAR, 1979; MARINO - LUTHIN, 1982):
∂ϕ
q ( x,y,z ) = - S 0 ,ϕ
(3.14)
∂t
mellyel az idıben változó szivárgó víz mozgásának alapegyenlete kapható:
∂ 
∂ϕ  ∂ 
∂ϕ  ∂ 
∂ϕ 
∂ϕ
(3.15)
- ky
+
- kx
+
 - kz
 = - S 0 ,ϕ
∂x 
∂x  ∂y 
∂y  ∂z 
∂z 
∂t
A (3.15) egyenlet a folytonosságot valamint a NAVIER-STOKES egyenletet figyelembe véve
adja meg a szivárgó víz egyes pontjaiban a piezometrikus nyomásmagasság értékeit. Az
alapegyenlet a DARCY-törvény érvényességi körén belül háromdimenziós, idıben változó
szivárgó vízmozgás leírására alkalmas. Az egyenlet a talaj inhomogenitását, anizotrópiáját
valamint tározóképességét is figyelembe veszi.

3.3.3. A sebességpotenciál
A (3.8) egyenlet alapján látható, hogy a szivárgási sebesség is potenciálos. A sebességpotenciál a (3.8) összefüggés zárójel alatti kifejezésének és a k együtthatónak a szorzata, így


p
φ = -k ⋅ ϕ = -k ⋅  z + + C
(3.16)
γ


A sebesség komponensei a (3.16) potenciál megfelelı irányú deriváltjai, így
vx =

∂φ
∂x

vy =

∂φ
∂y

vz =

∂φ
∂z

(3.17)

mely tartalmilag a (3.10) egyenlettel azonos.
A sebességpotenciál alkalmazásával a homogén izotróp talajokra vonatkozó egyenletek
(LAPLACE- illetve POISSON-egyenlet) az alábbi alakot öltik:
2
2
2
∂ φ ∂ φ ∂ φ
= q(x, y, z)
(3.18)
+
+
∂ x 2 ∂ y 2 ∂ z2
A sebességpotenciálnak elsı sorban síkáramlások esetén jelentıs a szerepe.

3.4. A kétdimenziós talajvízmozgás alapegyenlete
3.4.1. A vízvezetı rétegek közelítése
A felszín alatti vizek legnagyobb tömegben elıforduló formái a talaj vízvezetı rétegeiben nagyobb térségekben jelen levı talajvizek, rétegvizek. Ezek a talajban kétfázisú rendszert alkotnak, mozgásukat elsısorban a tömegerık (gravitáció) határozzák meg. Az ilyen vízmozgás nagyobb térségeket tekintve jó közelítéssel vízszintesnek tekinthetı.
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Az angol illetve német szaknyelv a talajvizek és rétegvizek között ritkán tesz különbséget, általában
mindkettıt egységesen groundwater-nek illetve Grundwasser-nak (talajvíz) nevezi.

A talajvizek (rétegvizek) vizsgálata során a vízvezetı rétegek háromféle módon közelíthetık (BEAR - VERRUIJT, 1987; KOVÁCS, 1978; MARINO - LUTHIN, 1982; stb.).

nyomásvonal
fedıréteg

a./ Nyomás alatti vízvezetı réteg
v

vízvezetı

réteg
A 3.4. ábrán látható vízvezetı réteget alul vízzáró fekü, felül vízzáró
fedıréteg határolja. A határoló rétegeken át az áramlás elhanyagolha(kétfázisú közeg)
tó. A kialakuló piezometrikus nyomásszintek magasabbak a fedıréteg
fekü
alsó síkjánál. A telített vízvezetı réteg vastagságát csak a határoló rétegek befolyásolják, a változás kismértékő és fokozatos. A rétegzıdés 3.4. ábra: Nyomás alatti
a vízszintestıl jelentısen nem tér el, így az áramlás is közel vízszinréteg
tesnek tekinthetı.
(háromfázisú közeg)
p=p0
talajvízszint

b./ Szabad felszínő vízvezetı réteg

A 3.5. ábra szerinti vízvezetı réteget alul vízzáró fekü, felül a talaj telív
vízvezetı
tetlen zónája határolja. Itt beszivárgás lehetséges. A felsı határfelület
réteg
maga a talajvíz felszíne, ahol légköri nyomás uralkodik. A talajban ki(kétfázisú közeg)
alakuló kapilláris hatások elhanyagolhatók. A telített rész vastagságát
fekü
az alsó határoló felületen kívül a szabad felszín változása is befolyásolja. A felszín görbülete miatt - még vízszintes fekü esetén is - az 3.5. ábra: Szabad felszínő réteg
áramlás iránya nem lehet vízszintes. A kismértékő görbület hatása
azonban elhanyagolható, és a DUPUIT-FORCHHEIMER-féle feltételezésnek megfelelıen az
áramlás vízszintesnek tekinthetı. Azonban nagy felszíni görbület esetén a fellépı nagy sebességek miatt a DARCY-törvény is érvényét veszíti.
c./ Féligáteresztı rétegekkel határolt vízvezetı réteg

v
v'

vízvezetı réteg
féligáteresztı rtg.

Bár 3.6. ábra szerinti vízvezetı réteg nyomás alatti, de az itt megadottak vonatkozhatnak szabad felszínő rétegre is. Ekkor a fekü illetvízvezetı
ve az esetleges fedıréteg vízvezetı képessége (k szivárgási együttv
réteg
hatója) a vízvezetı réteg k értékéhez viszonyítva kicsiny, de már nem
elhanyagolható. Ezen határoló rétegeket nevezhetjük féligáteresztı
rétegeknek. A határoló rétegek alatt illetve fölött szintén vízvezetı réféligáteresztı rtg.
v'
teg található, melyekbıl illetve melyekbe a féligáteresztı rétegen át
v
vízforgalom (átszivárgás) lehetséges. A vízvezetı rétegben közel vízvízvezetı réteg
szintes, a féligáteresztı rétegben közel függıleges áramlási irány fel3.6. ábra: Féligáteresztételezhetı. A sebesség irányának és nagyságának megváltozása a
tı határoló rétegek
két réteg szivárgási együtthatóinak arányától függ.
A fenti megközelítések esetén az áramlás nem tekinthetı vízszintes síkáramlásnak, mivel a
jellemzı áramlási irány mellett függıleges hatások is felléphetnek az alábbi okokból:
− a határoló felületek kismértékő változása;
− a telítetlen zónából történı beszivárgás;
− a felsı vagy alsó vízvezetı rétegbıl történı átszivárgás.
Ezen sebességkomponensek miatt egy adott függıleges mentén a nyomás is kismértékben
változik. Az ilyen vízmozgások kétdimenziós közelítéséhez a szivárgó víz piezometrikus
nyomásszintjének a vízvezetı réteg mentén átlagolt értékét vehetjük figyelembe, mely a
gyakorlati pontossági igényeknek megfelelıen jellemzi az áramlást (BEAR, 1979).
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3.4.2. A rétegmentén integrált kétdimenziós talajvízmozgás alapvetı összefüggése
Az elızı pontban tett közelítések figyelembe vételével olyan kétdimenziós szivárgó vízmozgást vizsgálok, melyet a nyomásszintek rétegmenti átlaga kielégítıen jellemez. A továbbii átlagos áramlási jellemzık meghatározásához integráljuk a (3.15) egyenlet szivárgási sebességekre megadott alakját a vízvezetı réteg mentén függıleges irányban (z szerint) a réteg
alsó Z1(x,y) határoló felületétıl a felsı Z2(x,y) határoló felületig:
Z 2(x,y)

 ∂v x ∂v y ∂v z 
+
+

 d z=  ∂x
∂y
∂z 
(x,y)

∫

Z1

Z 2(x,y)

∫

S 0 ,ϕ

Z 1(x,y)

∂ϕ
dz
∂t

(3.19)

A határoló felületek helytıl való függését, (x,y)-t nem jelölve, valamint a Z1 alsó és Z2 felsı
szintek különbsége helyett a H rétegvastagságot alkalmazva (H = Z2 - Z1) bevezethetı a
rétegmenti átlag fogalma. Ez bármely f változóra az alábbi:
f á tl =

1
H

Z2

∫ f dz

(3.20)

Z1

Az integrálás elvégzéséhez a LEIBNIZ-szabály alkalmazható, melynek részleteit korábban
megadtam (CSOMA, 1995). Így a vízszintes (x és y irányú) tagok az alábbiak lesznek:
Z2

∫

Z1

∂v x
∂ 
∂ϕ á tl 
dz =
 −Tx
 és
∂x
∂x 
∂x 

Z2

∫

Z1

∂v y
∂ 
∂ϕ á tl 
dz =
 −Ty

∂y
∂y 
∂y 

(3.21)

ahol Tx és Ty a vízvezetı réteg x illetve y irányú transzmisszibilitása mely valójában az adott
irányú szivárgási együttható rétegmenti integrálja:
Z2
Z2
 1 Z2
 1 Z2


T x = k x,á tl H = 
k x d z  H = k x d z és T y = k y,á tl H = 
k y d z H = k y d z (3.22)
 H Z1
 H Z1


Z1
Z1
A (3.21) zárójel alatti kifejezései a két vízszintes irányú fajlagos vízhozamot adják. Ez a
transzmisszibilitás segítségével az alábbi:

∫

Z2

∫

q x = v x d z = - k x,á tl H
Z1

∫

∫

∫

Z

2
∂ ϕ á tl
∂ ϕ á tl
∂ ϕ á tl
∂ ϕ á tl
= -T x
és q y = v y d z = - k y,á tl H
= -T y
∂x
∂x
∂y
∂y
Z

∫

(3.23)

1

A függıleges irányú integrálás során a két határoló felületen értelmezett függılegesen be- illetve kilépı sebességkomponenseket kapjuk:
Z2

∫

Z1

∂v z
d z = v z (z = Z 2) - v z (z = Z 1)
∂z

(3.24)

Végül a tározódás integrálása során az alábbiak kaphatók:
Z2

∫S

Z1

0 ,ϕ

∂ ϕ á tl
∂ ϕ á tl
∂ϕ
=S
d z = S 0 ,ϕ H
∂t
∂t
∂t

(3.25)

ahol S = S0,ϕ H, mely a réteg tározási tényezıje.
A (3.19) integrálegyenlet, figyelembe véve a fenti átalakításokat, az alábbi alakra hozható:
∂ 
∂ϕ  ∂ 
∂ϕ 
∂ϕ
(3.26)
 -T x
+
 -T y
 + v z (z = Z 2) - v z (z = Z 1) = -S
∂x 
∂x  ∂y 
∂y 
∂t
A (3.26) egyenletben a nyomásszint rétegmenti átlagának külön jelölésétıl eltekintettem,
ugyanúgy ϕ−vel jelöltem, mint a pontbeli értékeket. Ezt a jelölést a továbbiakban is megtartva mindig egyértelmően jelzem, hogy az adott változó pontbeli vagy rétegmentén átlagolt értéket jelent.
A (3.26) egyenlet a kétdimenziós, rétegmentén integrált talajvízmozgást írja le, azonban a
lehetséges függıleges vízforgalmat csak a vz(z=Z1) és vz(z=Z2) sebességek jelzik.
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3.4.3. A függıleges vízforgalom figyelembe vétele
A függıleges vízforgalmat figyelembe vevı tagok a 3.4.1. pontban tett közelítések segítségével, a vízvezetı réteget határoló felületek típusának figyelembe vételével vizsgálhatók.
a./ Vízzáró határoló felület:

ϕ

Ha valamely határoló réteg vízzárónak tekinthetı, mint a 3.7. ábrán,
rajta át vízforgalom nincsen, így vz(z=Z1) = 0 illetve vz(z=Z2) = 0.
b./ Szabad felszínő határoló felület
A felsı határ a talaj telítetlen zónája (3.8. ábra), rajta keresztül beszivárgás illetve párolgás lehetséges. Az egységnyi területre vonatkoztatott fajlagos vízforgalmat - mely dimenzióját tekintve sebesség jellegő - N jelöli, mely térben és idıben is változhat. Felfele mutató pozitív z koordináta esetén így a függıleges vízforgalom (BEAR, 1979):
v z (z = Z 2) = -N (3.27)
c./ Féligáteresztı határoló felület:

v

fedıréteg
vízvezetı
réteg

fekü
3.7. ábra: Vízzáró határ

N
v

ϕ

p=p0
vízvezetı
réteg

fekü
3.8. ábra: Beszivárgás

Ha a féligáteresztı fekü alatt vízvezetı réteg található, melyben
adott helyen az átlagos piezometrikus nyomásszint ϕ1 (3.9. ábra), a
fekün átszivárgó, a vízvezetı rétegbe alulról be- vagy onnan kilépı
víz sebessége a DARCY-törvény értelmében az alábbi lesz:
ϕ - ϕ1 ϕ - ϕ1
(3.28)
=v z (z = Z 1) = - k 1
d1
c1
ahol az 1-es index a fekü jellemzıire utal. A (3.27) összefüggésben c
jelöli a szivárgási együttható és a rétegvastagság hányadosát, mely a
réteg ellenállása (BEAR, 1979).
Ha a féligáteresztı fedıréteg felett vízvezetı réteg található, melynek
átlagos piezometrikus nyomásszintje ϕ2 (3.10. ábra), az elızı esethez hasonlóan a fedırétegen átszivárgó víz szivárgási sebessége a
DARCY-törvénynek megfelelıen az alábbi lesz:
ϕ2 - ϕ ϕ - ϕ2
(3.29)
=
v z (z = Z 2) = - k 2
d2
c2
ahol az 2-es index a fedıréteg jellemzıire utal. A (3.28) összefüggésben szintén c jelöli a réteg ellenállását adó hányadost.

ϕ
v

vízvezetı
réteg

v1

Z1

fekü k1

ϕ1
d1

alsó vízvezetı réteg

3.9. ábra: Átszivárgás
fekün

ϕ2
felsı vízvezetı rtg.

ϕ

A (3.27) - (3.29) összefüggéseket a (3.26) alapegyenletbe helyettek2 d2 fedırtg.
sítve kapjuk a talajvízmozgás rétegmentén integrált (átlagolt) jellemv2
zıire felírt alapegyenletét, melyet gyakran kvázi háromdimenziós Z2
vízvezetı rtg.
v
megközelítésnek is neveznek:
ϕ - ϕ1 ϕ - ϕ 2
3.10. ábra: Átszivárgás
∂ 
∂ϕ  ∂ 
∂ϕ 
∂ϕ
(3.30)
+
= -S
 -T y
 -N+
 -T x  +
fedırétegen
∂x 
∂x  ∂y 
∂y 
∂t
c1
c2
Az egyenlet bal oldalának elsı két tagja a fajlagos hozamok segítségével a vízszintes vízmozgást, míg a három utolsó tagja a függıleges vízforgalmat írja le. Ezek közül értelemszerően csak azok veendık figyelembe, melyek az adott réteg esetén fizikai jelentéssel bírnak.
Végül az egyenlet jobb oldala a vizsgált vízvezetı rétegben történı tározódás hatását írja le.
Az egyenletben szereplı T együttható és S tényezı a vízvezetı réteg talajjellemzıibıl és
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vastagságából származó rétegjellemzı, melyek nyomás alatti illetve szabad felszínő rétegeknél eltérıek, míg a c együttható a féligáteresztı réteg jellemzıje.
A T a vízvezetı réteg transzmisszibilitása, a rétegmenti átlagos szivárgási együttható és a
telített rétegvastagság szorzata. Ezen utóbbi eltérı a nyomás alatti és szabad felszínő esetben. Az irányonkénti változást nem jelölve, a kétféle transzmisszibilitás így:
(3.31)
nyomás alatti: T = k ⋅ H , szabad felszínő: T = k (ϕ − Z 1 )
Az S tározási tényezı az egységnyi nyomásváltozás hatására történı tározódást adja meg.
Nyomás alatti rétegekben ez csupán a szilárd váz átrendezıdésébıl és rugalmas alakválto-3
-5
zásából ered, így nagyságrendje kicsiny, 10 ...10 . Szabad felszínő rétegekben a viszont
fıként a talajvízszint megemelkedésébıl, a telítetlen zóna telítıdésébıl ered, ezért a tározási tényezı nagyságrendje a porozitáséval egyezik meg, értéke azonban annál kisebb.
A c együttható a féligáteresztı réteg ellenállása, mely megadja, hogy egységnyi nyomásszintkülönbség hatására a féligáteresztı rétegen mennyi idı alatt szivárog át a víz.

3.4.4. A GIRINSZKIJ-féle potenciál és a vízhozampotenciál
A vízvezetı réteg mentén integrált talajvízmozgás (3.30) alapegyenlete közvetlenül az átlagos nyomásszinteket veszi figyelembe, a vízszállítást csak közvetve tartalmazza. A qx fajlagos vízhozam egy speciális esete a (3.23) alapján, vízszintes fekü és csak függıleges (z)
irányban változó k szivárgási együttható mellett az alábbi alakra hozható:
Z2

Z2

∫

q x = v x dz =
Z1

∫

Z1

∂ϕ 
∂

 −k x
 dz = −

∂x 
∂x

Z2

∫ k ( z) ⋅ (ϕ - z)dz = -

Z1

∂Φ G
∂x

(3.32)

ahol a ΦG a GIRINSZKIJ-féle potenciál (BUSCH - LUCKNER, 1972):
Z2

ΦG =

∫ k (z ) ⋅ (ϕ - z ) d z

(3.33)

Z1

A qy komponens hasonlóan alakítható ki. A GIRINSZKIJ-potenciál valójában a sebességpotenciál vízvezetı réteg menti integrálja.
Ha a fentieken túl a fekü szintje a viszonyító sík (Z1 = 0), a fedıréteg is vízszintes (azaz H állandó), és a szivárgási együttható függıleges eloszlása annak rétegmenti átlagos értékével
helyettesíthetı, a (3.33) a GIRINSZKIJ-potenciál speciális esete, a STRACK (1989) által definiált vízhozampotenciál kapható.
Nyomás alatti talajvíztérben Z2 = H, így a (3.33) alapján a vízhozampotenciál az alábbi lesz:
H

Φ ny

H

∫

∫

0

∫

0

illetve szabad felszínő talajvíztérben ahol Z2 =ϕ:
ϕ

H

= k (ϕ - z ) d z = kϕ d z - k z d z = kϕH ϕ

0

ϕ

2
Φ sz = k (ϕ - z ) d z = kϕ dz - k zdz = kϕ -

∫
0

∫

∫

0

0

1 2
kH
2

1 2 1 2
kϕ = kϕ
2
2

(3.34)

(3.35)

Akár a (3.34) nyomás alatti, akár a (3.35) szabad felszínő talajvíztérre vonatkozó vízhozampotenciál segítségével kapott fajlagos hozamokat helyettesítjük a (3.30) egyenlet idıben állandó, függıleges vízforgalom nélküli változatába, ugyanazon LAPLACE-egyenletet kapjuk:
2
2
∂ Φ ∂ Φ
+
=0
(3.36)
∂x2 ∂ y2
ahol az azonosság miatt a kétféle vízvezetı réteget külön nem jelölöm.
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A fentiek szerinti vízhozampotenciál alkalmazásával tehát mind a szabad felszínő mind a
nyomás alatti talajvíztér azonosan kezelhetı. Ha egy rétegben átmenet fordul elı, ott bármely irányú áramlás esetén teljesülnie kell az alábbi feltételeknek (3.11. ábra):
− a nyomás alatti ϕny nyomásszint és a szabad felszínő ϕsz talajvízszint azonos;
− a két szint a rétegvastagsággal megegyezı, ϕny= ϕsz= H;
1
1
1
− a vízhozampotenciál folytonos, azaz Φ ny = kHH - kH 2 = kH 2 és Φ sz = kH 2
2
2
2
− az áramlás folytonos,
melyet a (3.34) és (3.35) potenciálok biztosítanak. Ez
számos esetben elınyös, mivel az átmenet xh helye
ϕ ny
k
gyakran elıre nem ismert.
H
ϕ
q
sz

STRACK A vízhozampotenciált ezen a néven eredetileg
x = xh
külön-külön vezeti be szabad felszínő és nyomás alatti
1
3.11. ábra: Átmeneti szakasz
áramlási terekre , a 3.11. ábra szerinti átmenetre, sıt a
GHYBEN-HERZBERG egyenlet segítségével eltérı sőrőségő folyadékok (édes és sós víz)
együttes jelenlétére is. HAITJEMA a potenciálos áramlások valamint az egyéb szempontok
alapján definiált potenciálnak nevezett mennyiségek rendszerezése során az elnevezést
2
megerısíti . Így a az analitikus elemek módszeréhez kötıdıen a nemzetközi szakirodalomban ez honosodott meg.

A Φ potenciál korrekt elnevezése a hazai szóhasználat szerint azonban az egyszerő
vízhozampotenciál helyett a fajlagos vízhozam potenciálja kellene legyen. A továbbiakban
minden olyan esetben, amikor ez félreértést nem okoz, a fogalom definiálójának szóhasználatát alkalmazva a tömörebb vízhozampotenciált használom, kétséges esetekben azonban a
korrekt megnevezést alkalmazom.

"We will refer to the function Φ as the discharge potential for horizontal confined flow, or briefly as the
potential Φ." (STRACK, 1989; p.23.) és "Introducing the discharge potential for shallow unconfined flow
as..." (STRACK, 1989; p.38.)
2
"Strack introduced the discharge potential to facilitate the description of confined and unconfined
flow..." (HAITJEMA, 1995; p.30.)
1
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4. AZ ANALITIKUS ELEMEK MÓDSZERE
4.1. A módszer alapjai
Az analitikus elemek módszerét az 1980-as években alakította ki OTTO D.L. STRACK. Az alapok jelen bemutatása is fıként az ı (1989) valamint HENK HAITJEMA (1995) munkáin nyugszik, melyet korábbi munkáimat (1995, 2001, 2003) is alapul véve foglalok össze.
A módszer lényege az, hogy a talajvízteret a vízmozgást befolyásoló elemek sorozatára
osztva vizsgálja. Ezen elemek lehetnek természetes képzıdmények, például vízfolyások, tavak vagy mesterséges létesítmények például kutak, csatornák, stb. Az egyes elemek hatása
külön-külön, a talajvízmozgás alapegyenletét egyenként kielégítı, matematikailag analitikus
függvényekkel leírható összefüggésekkel vizsgálható. Ezek a teljes talajvíztér egy-egy lokális jellemzıjét adják, a hozzájuk tartozó összefüggés pedig a teljes áramlási tér leírásának
egy-egy analitikus eleme. Innen ered a módszer neve is.
Az elemek elkülönített vizsgálata után a hatások az egyszerősített alapegyenlet linearitása illetve linearizálhatósága alapján egymásra halmozhatók. Így alakul ki a teljes áramlási tér átfogó leírása. Az egyszerősített alapegyenlet jelenesetben a (3.30) egyenlet idıben állandó
változata vízszintesen rétegzett, homogén, izotróp talajra, függıleges vízforgalom nélkül.
Az itt tett egyszerősítések közül a talaj vízszintestıl eltérı rétegzıdése, inhomogenitása, valamint a függıleges vízforgalom (be- és átszivárgás) számos megfelelıen kialakított analitikus
elemmel figyelembe vehetı, az anizotrópia a szokásos transzformációval, míg az idıbeli változás LAPLACE-transzformációval vizsgálható, melyet az utóbbi idıben dolgoztak ki.

A vízhozampotenciál bevezetésével az alapegyenlet tovább egyszerősödik, így a LAPLACEegyenletet kapjuk, melynek megoldásai harmonikus függvények. Ezen függvények írják le
az egyes elemeket. A potenciálfüggvények és a rá merıleges áramfüggvények konjugált
harmonikus függvények, melyek kezelése - egyebek mellett - konform leképezés segítségével lehetséges.
A kapott összefüggések az áramlási tér egy-egy elemét írják le az elem geometriai és hidraulikai jellemzıi függvényében. Egyes elemek esetén ezen utóbbi jellemzık adottak, azonban
számos elem esetén ismeretlenek. Gyakran éppen ezek meghatározása a feladat célja,
esetleg a megoldás eszköze. Nélkülük tehát a feladat nem megoldható.
Az ismeretlen hidraulikai jellemzık meghatározásához minden egyes ilyen elem esetén
szükséges egy-egy ellenırzı pont, ahol valamely feltétel, például a talajvízszint vagy az
áramlás egyéb jellemzıje ismert. Más módszerek esetén ezeket gyakran perem- vagy határfeltételnek nevezzük, mivel általában a vizsgált terület fizikai határán jelennek meg. Jelenesetben - bár matematikailag rokon jellegő - inkább egyszerően "feltételnek" nevezem, mivel
nem a teljes vizsgált terület határához, hanem annak egy eleméhez kötıdik.
Ezen feltételek segítségével minden egyes ellenırzı pontra felírható a teljes áramlási teret
jellemzı összegzett potenciál. Az így kapott potenciálegyenletek valamennyi ellenırzı pont
figyelembe vételével lineáris egyenletrendszert alkotnak. Mivel annyi pontbeli feltétel szükséges, amennyi az ismeretlen jellemzık száma, az egyenletrendszer megoldható. Ezzel
mind a potenciál- mind az áramfüggvény paraméterei adottak, így a további hidraulikai jellemzık a vizsgált térben bárhol meghatározhatók.
Jelen fejezet célja a fentiek részletes bemutatása néhány alapvetı elem segítségével.
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4.2. A vízhozampotenciál alkalmazása
A vízhozampotenciál a gyakran használt sebességpotenciálhoz hasonló fizikai mennyiség.
Gradiense illetve parciális differenciálhányadosai azonban nem a sebességet, hanem a
(3.23) szerint definiált fajlagos vízhozamot illetve megfelelı komponenseit adják. Valójában a
vízhozampotenciál a sebességpotenciál vízvezetı réteg menti összege, integrálja. Fontosabb jellemzıit a 3.4.4. pont tartalmazza.
A (3.36) alapján belátható, hogy vízhozampotenciál alkalmazásával a talajvízmozgás egyszerősített alapegyenlete mind szabad felszínő, mind pedig nyomás alatti esetben azonos,
mivel a transzmisszibilitások (3.34) illetve (3.35) szerinti eltérı figyelembe vételét maga a Φ
potenciál tartalmazza. Az egyszerősített alapegyenlet tehát:
2
2
∂ Φ ∂ Φ
+
=0
(4.1)
∂x2 ∂ y2
melynek megoldása, azaz a Φ vízhozampotenciál hely szerinti változása sem tér el a kétféle
vízvezetı réteg esetén. A ϕ talajvízszintek illetve nyomásszintek viszont a kétféle potenciál
alapján eltérıen határozhatók meg, így szabad felszínő áramlás esetén
2 Φ sz
1
2
(4.2)
Φ sz = k ϕ sz melybıl ϕ sz =
2
k
míg nyomás alatti rétegben :
1
Φ ny H
2
+
(4.3)
Φ ny = kH ϕ ny - kH melybıl ϕ ny =
kH
2
2
A fajlagos vízhozammal definiált folytonosság alapján a Φ potenciálfüggvény mellett létezik a
Ψ áramfüggvény is, mely az áramlási tér minden pontjában párhuzamos a vektormennyiségnek tekintett fajlagos vízhozammal. Mind a Φ potenciálfüggvény, mind a Ψ áramfüggvény
3
dimenziója a vízhozam dimenziójával (L /T) egyezik meg, így az áramfüggvény növekménye
a két áramvonal között átáramló teljes Q vízhozamot adja.
A fentiek alapján a (3.30) alapegyenlet vízszintes tagjai a (4.1) LAPLACE-egyenlet alakját veszik fel. A Φ vízhozampotenciál és a Ψ áramfüggvény egymás ortogonális trajektóriái. A Φ és
Ψ függvénypárra - a sebességpotenciál és a hozzá tartozó áramfüggvény esetével megegyezıen - igazak a CAUCHY-RIEMANN-féle feltételek, azaz a két függvény konjugált harmonikus függvénypárt alkot. Ennek megfelelıen az egyenlet megoldását a legegyszerőbb a
konform leképezés segítségével komplex potenciál formájában keresni.
Jelen pontnak nem célja a konform leképezés részletes ismertetése, mivel mind a matematikai (pl. FUKSZ - SABAT, 1953; FAZEKAS, 1964. DUNCAN, 1974, stb.), mind a hidromechanikai
illetve szivárgáshidraulikai szakirodalom (pl. NÉMETH, 1963; KOVÁCS, 1972; BOGÁRDI, 1979;
HASZPRA, 1987; ill. HÁLEK - SVEC, 1979; KIRCHHOF, 1985; stb.) a tárgykörrel igen kiterjedten
foglalkozik. Célom ezesetben kettıs, egyrészt a kétféle jelenség, azaz a kétdimenziós síkáramlásnak tekinthetı szivárgás és a vízvezetı réteg mentén integrált vízszintes síkú talajvízmozgás közötti, másrészt az azokat leíró, közismertebb sebességpotenciál és a még ritkábban használt vízhozampotenciál közöt4.1. táblázat
ti analógiára röviden rámutassak.
A kétféle esetre az egymásnak megfelelı
fizikai mennyiségeket és dimenziójukat az
4.1. táblázat mutatja. A sebességpotenciál
egységnyi rétegvastagságra vonatkozik, a
vízhozampotenciál viszont a teljes vízvezetı réteget veszi figyelembe. Emiatt az

Sebesség- és vízhozampotenciál
síkáramlás talajvízmozgás
jel
dim. jel
dim.
2
vízvezetı képesség
k
L/T
T
L /T
2
vízszállítás
v
L/T
q
L /T
2
3
potenciálfüggvény
L /T
L /T
ϕ
Φ
2
3
áramfüggvény
L /T
L /T
ψ
Ψ
2
3
(L /T)
komplex potenciál
w
(L /T) Ω
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utóbbi esetén minden egyes mennyiségben a hosszúság eggyel magasabb hatvánnyal szerepel.
A komplex potenciál esetén a zárójellel jelölt dimenzió - a táblázat korábbi soraival összhangban
- mind a valós, mind a képzetes részre vonatkozik.

A késıbbiekben gyakrabban alkalmazott komplex összefüggések illetve a 4.1. táblázat második oszlopában szereplı mennyiségek közötti kapcsolat a IV. függelékben található.
A továbbiakban a potenciál- és áramfüggvény fogalma alatt mindig a Φ vízhozampotenciált
és a hozzá tartozó Ψ áramfüggvényt értem, az ettıl eltérı eseteket külön jelölöm.

4.3. Néhány gyakrabban alkalmazott alapvetı elem
4.3.1. Az elemek kialakításának szempontjai
Mint a legtöbb numerikus modellezési mód, az áramlási teret az analitikus elemek módszere
is részekre osztja. Ellentétben viszont a leggyakrabban alkalmazott módszerekkel, itt nem
geometriai jellegő diszkretizálási háló, hanem egy hidraulikai alapú felosztás szükséges. A
vizsgálandó talajvízteret tehát olyan elemek sorozatára kell felosztani, melyek az áramlási
tér egy-egy természetes vagy mesterséges jellemzıjét fogalmazzák meg. Az egyes elemek
olyan hidraulikai egységek, melyek leíró potenciálfüggvényei egyenként reguláris, harmonikus függvények, így kielégítik a LAPLACE-egyenlet (4.1) alakját.
A harmonikus függvények szerepe a függıleges vízforgalom figyelembe vétele során is jelentıs. Ezesetben az alapegyenlet formailag a (3.13) egyenlettel egyezik meg, tehát
POISSON-egyenlet. Ennek a korábbi módon réteg mentén átlagolt, vízhozampotenciált figyelembe vevı alakja az alábbi:
2
2
∂ Φ ∂ Φ
(4.4)
+
= −N
∂ x2 ∂ y 2
A (4.4) egyenlet megoldása megadható, mint egy harmonikus függvénynek és a POISSONegyenlet egy partikuláris megoldásának az összege. Így a teljes talajvíztér vizsgálata során a
függıleges vízforgalom is figyelembe vehetı.
Az alábbiakban néhány gyakrabban használt, alapvetı elem kialakításának, leírásának részleteit foglalom össze röviden kitérve alkalmazásukra is. Jelen pont nem tekinthetı az egyes
elemek és a hozzájuk tartozó matematikai leírások teljes összefoglalásának, hiszen a például a tavak vizsgálata vagy a vízvezetı réteg inhomogenitása jelen munka céljának megfelelıen külön fejezetben szerepel. Nem foglalkozom továbbá több, a szakirodalomban fellelhetı
elemmel, itt csupán a legalapvetıbbeket foglalom össze. Ennek megfelelıen célom elsısorban az egyes elemek kidolgozása során tett illetve tehetı leglényegesebb megfontolások és
közelítések bemutatása, a kidolgozás fıbb szempontjainak ismertetése.
Megjegyzendı, hogy számos esetben a talajvízmozgást befolyásoló képzıdmények és létesítmények vizsgálatára többféle elem azaz többféle leírási mód is megadható, különféle közelítések alkalmazásával. Ezek közül az adott feladat ismeretében a modell felhasználójának kell eldöntenie, hogy melyiket alkalmazza.

4.3.2. A természetes talajvízáramlást közelítı elemek
Jelen elemek közé sorolom a párhuzamos áramlást és a nagyobb térségre kiterjedı - elsısorban csapadékból származó - felszíni beszivárgást illetve a szabad felszínő talajvíztér párolgását. Ezen elemek elsısorban a vizsgált terület egyéb úton nem vagy nehezen számba
vehetı viszonyait közelítik, figyelembe véve a vizsgálat tárgyát nem képezı, távoli térségek
hatását is.
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a./ Párhuzamos áramlás

Párhuzamos áramlást vehetünk figyelembe akkor, ha az általunk vizsgált területtıl távol esı
térségek hidrogeológiai viszonyai ezt indokolják. Ilyen eset lehet például egy távol esı hoszszabb vízfolyás tápláló illetve leszívó hatása, stb. Valójában a párhuzamos áramlással a
vizsgált, végtelen kiterjedésőnek feltételezett vízvezetı réteg végtelenközeli viselkedését vehetjük figyelembe.
A párhuzamos áramlás a hidromechanika egyik legalapvetıbb áramképe. Megadható sebesség vagy fajlagos hozam
segítségével is, melybıl jelenesetben a vízhozampotenciál
az utóbbi alkalmazását igényli. Így a qh = q hx + iq hy fajlagos
vízhozammal jellemezhetı, a pozitív x tengellyel α szöget
bezáró 4.1. ábra szerinti párhuzamos áramlás komplex potenciálja többféle megfogalmazásban:
Ω h = − q h ze -iα = − q h ( x + iy ) e -iα =
(4.5)
i θ −α
= −q h r cos(θ − α ) + i sin(θ − α ) = −q h re ( )

[

]

y
qh

qhy

qhx

x
r

α

y

x

θ

4.1. ábra: Párhuzamos áramlás

Az alkalmazott komplex mennyiségek legfontosabb jellemzıit a IV. függelék tartalmazza.
A (4.5) potenciált a továbbiakban többször, esetleg eltérı formákban alkalmazom, ezért a derékszögő mellett trigonometrikus és exponenciális alakban is megadom. A továbbiakban a legtöbb
hasonló alapvetı potenciál esetén ugyanígy járok el.

A (4.5) alapján párhuzamos áramlás potenciálfüggvény az alábbi:
Φ h = ℜ( Ω h ) = − q hx x − q hy y = − q h ( x cos α + y sin α ) = −q h r cos(θ − α );

(4.6)

míg az áramfüggvény:
Ψ h = ℑ( Ω h ) = − q hx y + q hy x = −q h ( y cos α − x sin α ) = −q h r sin(θ − α )

(4.7)

Párhuzamos áramlás alkalmazásakor ismerni kell a fajlagos hozam nagyságát és irányát
(vagy a qhx és qhy komponenseket). Ezek meghatározása gyakran csak a késıbbiekben
részletezett modellkialakítás során, esetleg próbaszámítások segítségével lehetségesek.
A (4.5) - (4.7) összefüggésekben a h alsó index a homogén áramlást jelöl, mely elnevezést a
párhuzamos áramlásra is gyakran alkalmazzák.
b./ Felszíni beszivárgás
A szabad felszínő talajvízteret a csapadékból származó beszivárgás közvetlenül táplálja. Ennek nagyobb térségre jellemzı figyelembe vétele a (4.4) POISSON-egyenlet segítségével lehetséges. Az 4.3.1. pontban említett partikuláris megoldást olyan feltételek mellett keressük, mikor a potenciálvonalak koncentrikus ellipszissereget alkotnak, melyek középpontja (x0, y0). Ekkor létezik egy olyan, a 2a nagytengelyő, 2b kistengelyő ellipszis, melynek egyenlete
2

2

 x*   y * 
  +  =1
a  b

(4.8)

y
x0,y0
2a
2b
α

x
4.2. ábra: Beszivárgás a
szabad felszínrıl

ahol x * = ( x - x 0 ) cos α + ( y - y 0 ) sin α és y * = −( x - x 0 ) sin α + ( y - y 0 ) cos α . Ezen ellipszis

mentén Φ = Φ0 állandó. A potenciál így a hely függvényében az alábbi lesz:
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1 N
2 a2 + b2
ahol a c alsó index a csapadékra utal.

Φc = −

( )

( )

 2 * 2 + 2 * 2 + C Φ
( 0)
a y 
b x


(4.9)

Az (4.9) a = b = R esetre koncentrikus köröket alkot:
2
2
(4.10)
Φ c = - 41 N ( x - x 0 ) + ( y - y 0 ) - R 2 + Φ 0 = NAc ( x, y ) + C
míg például a = 0 és α = 0 esetén egydimenziós (jelenesetben x irányú) vízmozgást kapunk.

[

]

Az Ac(x,y) együttható csak a vizsgált elem geometriai viszonyaitól függ. Fenti feltételek alapján egy Φ0 szintő nyíltvízfolyással körülvett ellipszis alakú sziget belsejében kialakuló áramlás írható le, melynek gyakorlati jelentısége csekély. Az ellipszis paramétereinek fentebb
említett megfelelı megválasztásával azonban számos egyéb áramkép is jellemezhetı. Több
ellipszis együttes alkalmazásával, megfelelı elhelyezésükkel és paramétereikkel számos, a
vizsgált területtıl távol esı hatás is jellemezhetı, például távolabbi térségek domborzati és
csapadékviszonyainak valamint az ott jelen levı vízfolyások hatásainak együttes közelítése.
Így a felszíni beszivárgás a párhuzamos áramláshoz hasonlóan végtelenközeli hatásokat
vehet figyelembe. A beszivárgás elıjelének megfelelı megválasztásával a szabad felszínő
talajvíztér párolgása vizsgálható.
A felszíni beszivárgás leíráshoz ismerni kell a fent említett parabola x0, y0 középpontját, a
nagytengely valamely fıiránnyal bezárt α hajlásszögét valamint a nagy- és kistengely a/b
arányát. Ezen értékek gyakran csak a modellkialakítás során, esetleg próbaszámítások segítségével határozhatók meg.

4.3.3. Forrás/nyelı: pontszerő vízkivétel/betáplálás
Talán a leggyakoribb beavatkozás a talajvíztérbe pontszerő. Ez számos feladatban elıfordul,
mint kutak, kútcsoportok hatásának vizsgálata. Leírása a vízszerzı létesítmény esetén a
nyelı, míg vízbetápláló kút esetén a forrás áramképével jellemezhetı, melyek elıjelükben
térnek el egymástól. Ez az áramkép a hidromechanika egyik legismertebb eleme, mely önmagában vagy egyéb elemek kiindulásaként is alkalmazható.
y
A z0(x0, y0 ) pontban (4.3. ábra) elhelyezett forrás komplex poz-z0 = reiθ
tenciálja az alábbi:
Qf
Q
θ
ln (z - z 0 ) = f (ln r + iθ )
(4.11)
Ωf =
z
2π
2π
A potenciálfüggvény koncentrikus köröket alkot:
z0
Qf
Qf
2
x
2
β
ln (x - x 0 ) + (y - y 0 ) =
ln r
(4.12)
Φ f = ℜ( Ω f ) =
4π
2π
4.3. ábra: Kút a z0 pontban
az áramfüggvény pedig egy sugársor:
Qf
x − x 0 Qf
(4.13)
θ
arctg
=
Ψ f = ℑ( Ω f ) =
y − y 0 2π
2π
Ψ
Φ
melyek a 4.4. ábrán jól követhetık. Az ábra az origóba helyezett kút áramképét mutatja, melybıl a jelenség szimmetriája miatt csak a vizsgált terület északkeleti negyede látható.

[

]

Nyelı esetén csupán az elıjel változik. A továbbiakban nem
teszek különbséget a kettı között, a forrás elnevezést használom, mely alatt a Qf megfelelı elıjelével a nyelıt is értem.
A (4.11) - (4.13) összefüggésekben a f index az áramkép
eredetének megfelelıen forrást jelöl.
Bár igyekeztem inkább az elem alkalmazását tükrözı indexek

22

kút

4.4. ábra: Forrás áramképe

4. AZ AEM

használatára, itt a kézenfekvı k (kút) indexet a késıbbi pontok külsı-belsı potenciáljaira tekintettel elvetettem.

Kutak, kútcsoportok vizsgálata esetén a feladat általában kétféle lehet:
− adott vízkivétel (Qf) esetén a kút leszívásának meghatározása;
− adott leszívás esetén a kút vízszállításának meghatározása.
Az elsı esetben a vizsgált területre jellemzı talajvízszintek közvetlenül számíthatók, a második esetben viszont elıbb a vízszállítást kell meghatározni. Ehhez a 4.1. pontban említett
ellenırzı pont és a hozzá tartozó feltétel megadása szükséges.
Feltételként egyértelmően adódik a kút leszívása, mely gyakorlatilag a Φ potenciál megadásával egyenértékő. Ellenırzı pontnak azonban nem alkalmazhatjuk a kút középpontját, mely
kézenfekvınek tőnik, mivel ezen pontban a leíró összefüggésnek szinguláris pontja van (logaritmikus szingularitás). Ezt kiküszöbölendı a kútpalást egy pontja vehetı figyelembe, mely
elhanyagolható mértékő kútellenállás esetén megfelelı közelítést ad.

4.3.4. Vonal menti forrás egydimenziósnak tekinthetı vízfolyások figyelembe vételére
a./ Állandó vízszintő vízfolyások
Kisebb, egydimenziósnak tekinthetı, egyenes, kiseséső vagy állandó vízszintő csatornavagy árokszakaszok leírására az elsıfokú, vonal menti forrás áramképe alkalmas.
A vonal menti forrás az L hosszúságú, (z1, z2) végpontú szakasz
(4.5. ábra) mentén folytonosan elhelyezett források összegzésébıl adódik. Legyen a (z1, z2) szakasz egységnyi hosszúságú darabjának vízszállítása σ. Ekkor a δ helyen levı ∆ζ végtelen kicsiny
hosszúságú forrás vízhozama a 4.5. ábra jelöléseivel Q=∆ζ⋅σ,
komplex potenciálja a (4.11) alapján:

Ω=

σ∆ζ
ln(z - δ )
2π

(4.14)

L=z2-z1

y

z2

∆ζ

z1

δ

x

melybıl a (z1, z2) szakasz menti összegzéssel, integrálással kapható a vonal menti forrás komplex potenciálja:
4.5. ábra: Vonal menti forrás
Ψ
z2
σ
Φ
Ω=
ln(z - δ )dζ
(4.15)
2π

∫

z1

A integrál kifejtése a V. függelék 1. pontjának transzformációja segítségével többféle feltételezés mellett végezhetı el.
Ha az L hosszúságú, (z1, z2) végpontú szakasz mentén a σá
fajlagos vízszállítás állandó, a (4.15) integrál az alábbi lesz:
σá L
árok
G Z 1,2
(4.16)
Ωá =
4π
mely az elsıfokú, vonal menti forrás. A G(Z1,2) segédváltozó a 4.6. ábra: Elsıfokú, vonal menti
forrás
hely függvénye:
z z
G Z1,2 = Z1,2 + 1 ln Z1,2 + 1 − Z1,2 - 1 ) ln Z1,2 - 1 + 2 ln 2 1 - 2
(4.17)
2
és Z a V. függelék 1. pontja szerinti transzformált helyvektor.

(

( ) (

) (

)

) (

) (

)

A 4.6. ábra az origót keresztezı vonal menti forrás áramképét mutatja, melybıl az elızıekhez hasonlóan a csak a vizsgált terület északkeleti negyede látható.
Az "elsıfokú" elnevezés nem a σ vízszállítás fokszámát jelöli, hiszen az állandó, hanem azt,
23

4. AZ AEM

hogy a (4.16) potenciál a G(Z1,2) segédváltozón keresztül a Z transzformált helyvektor lineáris függvénye, míg a vízhozampotenciál (4.16) összefüggésében az á index árokra utal.
A (4.17) kifejezés látszólagos logaritmikus szingularitásai a Z = 1 és Z = -1 helyen a
lim(z ln z ) = 0 határérték segítségével kiküszöbölhetık. Végtelen távol (Z→∞ esetén) a
(4.16) potenciál a (z1+z2)/2 pontban elhelyezett Q=σeL hozamú forráshoz tart, mely a 4.4. és
4.6. ábrák összevetésébıl is jól látszik.
A (4.16) potenciál- és áramfüggvényének általános alakja az alábbi:

σ L
Φ á = ℜ(Ω á ) = ℜ  á G Z 1,2  = σ á Aá (x,y) é s

 4π

( )

(4.18)

σ á L
Ψ á = ℑ(Ω á ) = ℑ
G Z 1,2  = σ á Bá (x,y)

 4π
ahol Aá(x,y) és Bá(x,y) az elıbbiekhez hasonlóan csak a geometriai viszonyoktól függ, melynek további részletezésétıl eltekintek.

( )

a.
Fenti potenciál alkalmazási lehetıségeit a
b.
nyílt vízfolyás és a talajvíz szintjei közötti viszony határozza meg. Ha a csatorna fenékσ
szintje a talajvízszint felett helyezkedik el, azϕ
az a csatorna és a talajvíztér között közvetlen
kapcsolat nincs (4.7./a ábra), az egységnyi
4.7. ábra: Meder és talajvíz kapcsolata
hosszra jutó σ beszivárgás ismeretében a talajvízszintek illetve a potenciál számítható. Amennyiben a csatorna közvetlen kapcsolatban
van a talajvíztérrel (4.7./b ábra), a mederfenék ellenállását elhanyagolva a csatornaszint a
talajvízszinttel megegyezınek tekinthetı. Így a vízhozampotenciál is adott, a beszivárgás
számítható. Ezesetben a csatorna- vagy talajvízszint a csatornaszakasz középpontjában értelmezendı, mely az 4.1. pontban említett ellenırzı pontnak felel meg.
A mederfenék ellenállásának figyelembe vételi lehetıségeit a 6. fejezetben részletezem.

Amennyiben elsıfokú, vonal menti források végpontjaikon csatlakoztatva láncolatot alkotnak,
hosszabb, akár elágazó csatornaszakaszok, kanyarulatok is közelíthetık. Ekkor a vízfolyás
szakaszokra osztva vizsgálandó. Az egyes szakaszok egy-egy különálló vonal menti forrást
alkotnak, melyek σ vízszállítása és ezzel vízszintje is eltérı lehet. Mivel azonban jelen leírási
mód a vízszintet egy elemen belül állandónak tekinti, az így kialakított hosszabb vízfolyás
felszíne szakaszonként lépcsıs lesz.
b./ Változó vízszintő vízfolyás
Az elsıfokú, vonal menti forrás elıbb említett hiányosságát, a lépcsıs vízfelszínt másodfokú,
vonal menti források láncolatával lehet kiküszöbölni.
Ha a (z1, z2) szakasz mentén a σm fajlagos vízszállítás lineárisan változik és a végpontokban
a vízszállítások értéke σm,1 illetve σm,2, a komplex potenciál az alábbi lesz:
L
L
Ωm =
(4.19)
(
(σ m,1 + σ m,2)G(Z1,2 )
σ m,1 - σ m,2)F(Z1,2 ) +
16π
8π
mely - az alsó indexnek megfelelıen - a másodfokú, vonal menti forrás. A G(Z1,2) segédváltozó a (4.17) alapján meghatározható, míg az F(Z1,2), figyelembe véve a V. függelék 1. pontjának transzformációját is, az alábbi:
Z -1
F(Z1, 2 ) = Z12,2 - 1 ln 1,2
(4.20)
+ 2Z1,2
Z1,2 +1

(

)
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A (4.20) kifejezés szingularitásai a korábban említett módon küszöbölhetık ki.
Az elem elnevezésében a "másodfokú" továbbra sem a σ vízszállítás fokszámát jelöli, hanem az Ω potenciál helytıl való függését. Míg a korábbiakban a Z transzformált helyvektor a
(4.17) összefüggésben az elsı hatványon szerepelt, addig a (4.20) kifejezés miatt a (4.19)
potenciál már a helynek másodfokú függvénye.
Ha n-1 darab másodfokú, vonal menti forrás folyamatos láncolatot alkot (4.8. ábra), n csomópontú elemet kapunk. A teljes törtvonal alakú elem komplex potenciálja a (4.19) szakaszonkénti összegzésével alakul ki. Így a láncolat Ωp potenciálja az ábra jelöléseit is figyelembe véve az alábbi:
n-1
1
σ m,1
σ m, j L j -1 2G Z j −1, j - F Z j −1, j +
Ωp = ∑ Ωm =
L1 F Z1,2 + 2G Z1,2 +
16π
16π j =1
(4.21)
n-1
1
σ m,n
+
σ m, j L j F Z j , j +1 + 2G Z j , j +1 +
Ln-1 2G Z n −1,n - F Z n −1,n
16π j =1
16π

[( )

∑

[(

)

( )]

(

)]

∑

[ (

[ (

)]

) (
)]

) (

ahol az F és G segédváltozók a (4.17) és (4.20) alapján a csomóponti koordináták ismeretében az V. függelék segítségével számíthatók, míg L j = z j +1 − z j a j-edik szakasz hossza. A
csomóponti szingularitások a korábbiak szerint küszöbölhetık ki. A (4.21)-ben a p index patak figyelembe vételére utal.
y
A (4.21) alapján a 4.8. ábra szerinti j-edik csomópontra vonatkozó potenciál- és áramfüggvény általános alakja az alább:
Φ p, j = ℜ Ω p, j = σ m, j Ap, j ( x, y )
(4.22)
Ψ p, j = ℑ Ω p, j = σ m, j Bp, j ( x, y )

(
(

)
)

Lj-1

j+1

σ

Lj

m,j

j

j-1
n

zj

x
ahol az Ap,j(x,y) és Bp,j(x,y) az elızıekhez hasonlóan csak a 1
vizsgált elem geometriai viszonyaitól függ.
4.8. ábra: Vonal menti források
láncolata

Fentiek alkalmazásával a σ fajlagos beszivárgás az egyes
szakaszok mentén lineárisan változik. Egy szakasz leírásához a két végpont fajlagos beszivárgása illetve vízszintje szükséges, mely nyomán egy n-1 elemő folytonos láncolathoz n
adat szükséges. Ezzel szakaszonként lineárisan változó vízszint vehetı figyelembe. A talajvíztér és a vízfolyás közötti kapcsolat (4.7. ábra) az elsıfokú esettel megegyezı módon vehetı figyelembe. A 4.7. ábra b./ esetében a 4.1. pontban említett ellenırzı pontokat az
egyes szakaszok végpontjai adják.
c./ Alkalmazási kör
Míg az elsıfokú, vonal menti forrás kisebb, egydimenziósnak tekinthetı, egyenes, kiseséső
vagy állandó vízszintő csatorna- vagy árokszakaszok leírására alkalmas, a másodfokú, vonal
menti forrás változó vízszintő egydimenziósnak tekinthetı vízfolyások, például patakok, kisebb folyók figyelembe vételére használható.
Összehasonlítva az elsıfokú és a másodfokú vonal menti források láncolatát, megállapítható, hogy azonos elemszám (szakaszszám) esetén másodfokú esetben csupán eggyel több
vízszint vagy fajlagos beszivárgás megadásával a jelentısebb eséső vízfolyások hatása is
igen jól követhetı. Így közel vízszintes csatornák esetén az elsıfokú vonal menti forrás alkalmazandó, azonban már kisebb felszínesések esetén is megbízhatóbb a másodfokú, vonal menti források láncolatának figyelembe vétele. A közelítés pontossága tovább növelhetı,
ha a vízfolyást minél nagyobb elemszámú láncolattal vesszük figyelembe. Ekkor azonban
mind a számítási idı mind az adatigény növekszik.
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4.4. Az egyedi hatások összegzése
4.4.1. Az összegzett potenciál
Az 4.3. pontban ismertetett egyedi elemek áramképeik szuperpozíciójával - azaz a
Φ potenciálok összegzésével - a teljes talajvíztér leírását adják. Figyelembe véve, hogy egyegy elembıl több is elıfordulhat, az áramlási teret jellemzı összegzett potenciál az alábbi
lesz:
nc

nf

ná

np

i =1

i =1

i =1

i =1

Φ = Φ h + ∑ Φ c,i + ∑ Φ f ,i + ∑ Φ á,i + ∑ Φ p,i + C

(4.23)

ahol az n a megfelelı indexekkel ellátva az adott elemek száma. Az egyes potenciálok részletezését a 4.3. pont (4.6), (4.9), (4.12), (4.18) és (4.22) összefüggései adják.
Az (4.23) potenciálban szereplı C állandó valamennyi potenciál összegzett konstansainak
értéke, melyekre az elızı pont minden esetében külön-külön nem tértem ki. Ebbe a tagba
tartozik a felszíni beszivárgás Φ0 állandója, a forrás C állandója, melyhez hasonló bármely
további potenciálhoz is hozzáadható.
Az (4.23) potenciál két részre osztható, az U ismert potenciállal leírható elemekre valamint a
V ismeretlen jellemzıket is tartalmazó tagra:
Φ = U +V
(4.24)
Az ismert potenciállal leírható elemek az alábbiak:
− párhuzamos áramlás,
− felszíni beszivárgás,
− kút adott vízszállítással,
− árok és patak adott beszivárgással.
Fentieknek megfelelıen az U ismert potenciál az alábbi:
U = Φh +

nc

nf 1

ná 1

np1

i =1

i =1

i =1

i =1

∑ Φ c,i + ∑ Φ f,i + ∑ Φ á ,i + ∑ Φ p,i

(4.25)

ahol az n elemszám 1 alsó indexe az ismert potenciállal rendelkezı elemekre utal.
Az ismeretlent tartalmazó elemek az alábbiak:
− kút adott vízszinttel;
− árok és patak adott vízszinttel;
− a C állandó.
Fentieknek megfelelıen az V ismeretlen jellemzıket tartalmazó potenciál az alábbi:
nf 2

V=

∑

np 2

ná 2

Φ f,i +

i =1

∑

Φ á,i +

i =1

∑Φ

p,i

(4.26)

+C

i =1

ahol az n elemszám 2 alsó indexe az ismeretlen jellemzıket tartalmazó elemekre utal.
A V kifejezést a 4.3.pont (4.12), (4.18) és (4.22) összefüggései segítségével tovább részletezve kapható:
V=

nf 2

∑
i =1

Qf,i Af,i (x,y) +

ná 2

∑

n p 2 m p,i

σ á,i Aá,i (x,y) +

i =1

∑∑ σ

p, j,i

Ap, j,i (x,y) + C

(4.27)

i =1 j =1

ahol az m láncolatot alkotó elemek esetén egy elem (sokszög) csúcspontjainak számát jelöli.
Az A(x,y) együtthatók az egyes elemek geometriai kialakításától és helyétıl függnek, meghatározásukra az elızı fejezet megfelelı pontjai adnak útmutatást.
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Az (4.27) potenciálban a következı ismeretlenek szerepelnek:
− nf2 számú forrás (kút) ismeretlen Qf,i hozama;
− ná2 számú árok ismeretlen σá,i beszivárgása;
− np2 számú patak egyenként mp,i csomópontbeli ismeretlen σp,j,i beszivárgása;
− a C konstans,
mellyel az összes ismeretlenek száma:
np 2

M = n f 2 + ná 2 +

∑m

p, j

+1

(4.28)

i =1

A Φ potenciál meghatározásához a talajvíztér bármely pontjában elıször a fenti M ismeretlent kell számítani. Ehhez M ellenırzı ponton M feltétel figyelembe vétele szükséges.

4.4.2. A feltételek figyelembe vétele
a./ Kutak
Az elsı nf2 feltétel az adott szintő kutak vízszintjeit jelenti. Így minden egyes kút z0(x0, y0) helyén (illetve a kútpalást mentén) ismert a vízszint, azaz ezen pontokban a (4.2) vagy (4.3)
segítségével a Φ potenciál meghatározható. Az i-edik kút z0,i(x0,i,y0,i) helyén tehát számítható
egyrészt a Φf,i potenciál , másrészt a (4.25) alapján az Uf,i potenciál is, mely nem tartalmaz
ismeretlen paramétereket. Meghatározható továbbá ugyanitt az összes ismeretlent tartalmazó elem valamennyi, (4.27) összefüggés szerinti Af(x0,i,y0,i), Aá(x0,i,y0,i) és Ap(x0,i,y0,i) együtthatója is. Mindezekkel az (4.24) átrendezésébıl az alábbi egyenlet kapható:
(4.29)
V f,i = Φ f,i - U f,i
ahol az ismeretleneket tartalmazó tagok a bal, míg az ismert mennyiségek a jobb oldalon
szerepelnek. A f alsó index források (kutak) helyén számított értékekre utal.
A (4.29) egyenletet minden egyes ismeretlen hozamú kút esetén felírva valójában egy nf2
egyenletbıl álló M ismeretlenes lineáris egyenletrendszert kapunk.
b./ Árkok
A fentiekhez hasonlóan járhatunk el árkok esetén is, ahol az ellenırzı pont adott vízszinttel
az árok középpontjában van. Így ná2 árok valamennyi z0(x0, y0) középpontjában az ismert
szint segítségével a Φ potenciál valamint a (4.25) szerinti U tag is meghatározható.
Az i-edik árok z0,i(x0,i,y0,i) helyén tehát a (4.29)-hez hasonlóan az alábbi egyenlet kapható:
(4.30)
V á ,i = Φ á ,i - U á ,i
Az á alsó index árkok helyén számított értékekre utal. A (4.30) az elızıhöz hasonlóan egy M
ismeretlenes lineáris egyenletrendszer egyenlet ná2 egyenletét jelenti.
c./ Patakok
Patakok esetén valamennyi sokszögvonallal közelített vízfolyás valamennyi töréspontjában melyek ezesetben az ellenırzı pontok - kell a fenti módon az (4.24)-nek megfelelı egyenletet felírni.
Az i-edik patak j-edik csomópontjában, a zj,i(xj,i,yj,i) helyen tehát a (4.29)-hez hasonlóan az
alábbi egyenlet kapható:
(4.31)
V p, j,i = Φ p, j,i - U p, j,i
A p alsó index patakok helyén számított értékekre utal. A (4.31) az M ismeretlenes lineáris
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n p,2

egyenletrendszerbıl további

∑m

p,i

egyenletet jelent, így mindösszesen a 4.4.1. pontban

i=1

megadott M ismeretlennél eggyel kevesebb független egyenlettel rendelkezünk.
d./ A C állandó
Az utolsó feltétel a C állandóhoz kötıdik, mely a teljes vizsgált rendszer együttes hatását
tükrözi. Ennek megfelelıen olyan ellenırzı pont felvétele szükséges, ahol egy elem hatása
sem domináns, azaz valamennyi elemtıl "hidraulikailag kellıen távol van". A tényleges hely
meghatározásánál további megkötöttségek nincsenek, így ezen pont felvétele gyakran a
vizsgált területen rendelkezésre álló észlelı vagy megfigyelı kutak, ásott kutak vagy egyéb
információk helyétıl függ.
A fenti ellenırzı pontban észlelt vízszint segítségével az a./ pontban leírtak szerint kapjuk:
(4.32)
V C = Φ C - UC
mely formailag a (4.29) - (4.31) egyenletekkel egyezik meg. A C alsó index az ellenırzı pont
helyén számított értékekre utal.
Ezzel a 4.4.1. pont felsorolásából valamennyi ismeretlenhez tartozó egyenlet rendelkezésünkre áll. Amennyiben az egyes elemekhez valamint a C állandóhoz tartozó ellenırzı pontok nem azonos helyre esnek, az a./ .. d./ pontok (4.29) - (4.32) egyenletei valamennyien
függetlenek egymástól.

4.4.3. A lineáris egyenletrendszer
A 4.4.1. pontban felsorolt M ismeretlen paraméter számításához az 4.4.2. pont alapján M
egyenlet áll rendelkezésünkre, melyek rendre az alábbiak: (4.29) illetve (4.30), (4.31) és
(4.32). Bár az fenti egyenletek tartalmilag eltérıek, formailag azonosak, az ismeretleneket
valamennyi elsı fokon tartalmazza. Így az egyenletek egy M ismeretlenes kvadratikus mátrixú lineáris egyenletrendszert alkotnak, melynek együttható mátrixa tele mátrix. Az egyenletrendszer megoldására GAUSS-féle eliminációt alkalmaztam.
Az egyenletrendszer együttható mátrixának elemei az egyes potenciálok A(x,y) együtthatói,
az inhomogén oldal az ellenırzı pontbeli Φ potenciál és az U ismert potenciál különbsége.
Az egyenletrendszer megoldásával az 4.4.1. pontban felsorolt ismeretlenek meghatározhatók, így az áramlási tér bármely pontjában a Φ potenciál az (4.23) szerint számítható.

4.5. A vizsgálandó és számításokba bevont terület, a modellkialakítás
Az elızıekben leírt talajvíz-áramlási modell egyik alapvetı feltételezése a végtelen kiterjedéső talajvíztér. Az egyes vizsgálatok azonban konkrét térségeket érintenek, melyen kívül az
adott feladat szempontjából érdektelen, hogy milyen jelenségek játszódnak le. Ez azonban
nem jelentheti azt, hogy ezen, feladatunk szempontjából külsınek tekintett területek, az ott
elıforduló jelenségek - elemek - hatása elhanyagolható. Ennek megfelelıen a számítások
során kétféle területet kell figyelembe venni.
A vizsgálandó területet maga a feladat szabja meg. Az ott jelenlevı valamennyi elemet a lehetı legalaposabban kell figyelembe venni, hiszen ezek adják a feladat megoldását. Ez lehet
például nagyobb összetettebb elemek több részre osztása, az elemek határvonalainak részletesebb, sőrőbben felvett csomópontokkal való vizsgálata, másodfokú elemek alkalmazása.
Mindezek természetesen a modell összetettségét és információigényét növelik.

28

4. AZ AEM

A számításokba bevont területen értendı mindazon térség, ahol olyan elemek találhatók,
melyek a vizsgálandó területre még hatással vannak. A terület lehatárolása és vele együtt a
figyelembe vett elemek kiválasztása csak többszöri próbaszámítással lehetséges. A vizsgálandó területbıl kiindulva addig kell újabb "külsı" elemeket figyelembe venni, amíg azok a
vizsgálandó terület talajvízszintjeire nem vagy elhanyagolhatóan kicsiny hatást gyakorolnak.
Így a számításokhoz figyelembe vett terület határai fokozatos bıvítéssel alakulnak ki. Minél
távolabb van egy elem a vizsgált területtıl, lokális viselkedése a feladat szempontjából annál
elenyészıbb. Így olyan elemek is alkalmazhatók, melyek lokálisan - azaz az elem közvetlen
környezetében - közelítıek, nagyobb térségre gyakorolt hatásuk azonban elfogadható pontosságú.
Fentieknek megfelelıen a vizsgálandó területen kívüli kútcsoportok hatása egy helyettesítı
kúttal vehetı figyelembe, vízfolyások kevesebb elembıl álló - esetleg elsıfokú - vonal menti
források láncolatával írhatók le, stb. Itt nı meg a szerepe a távoli hatásokat figyelembe vevı
párhuzamos áramlásnak és a parabolikus potenciálvonalakat adó felszíni beszivárgásnak is.
Mindezekkel az elemekkel a modell egyszerőbb, átláthatóbb, könnyebben kezelhetı lesz,
azonban ez a vizsgálandó területen belül a számított eredmények megbízhatóságát nem befolyásolja.
Jelen esetben tehát egy modell kialakítása - gondolatmenetét tekintve - jelentısen eltér az
egyéb numerikus modellek felépítése során követett gondolatmenettıl (RÁTKY, 1989; KINZELBACH - RAUSCH, 1995; KOVÁCS, 2004). Ezt nevezi HAITJEMA a lépésenkénti modellkialakí3
tásnak (stepwise modeling) . Ekkor a modellkialakítás részét képezi a számításokba bevont
terület feltárása és az ott elıforduló elemek leírási módjának megválasztása is. A fokozatosan kialakuló terület egyes elemei azonban gyakran eltérı adatigényőek, mely adatok elıre
nem minden esetben ismertek. Erre lehet példa a 4.3.2. pont párhuzamos áramlása, ahol a
fajlagos vízhozam komponensei általában nem ismertek, bár a vizsgált térség vízföldtani viszonyainak ismeretében nagyságrendjük esetleg jól becsülhetı. Az ilyen paraméterek finomítása a hagyományos értelemben vett bearányosításhoz hasonló folyamat, ugyanakkor
célja némileg eltérı. Ez az adott elemhez kötött finomítás és a teljes vizsgált területet átfogó,
valamely paramétert vagy paraméter-csoportot érintı közelítési-becslési folyamat általában
egymást követve, összehangoltan végezhetı. Így alakul ki a távoli, csupán egyes részterületeket érintı és a teljes térséget egyöntetően befolyásoló jellemzık csoportjának az összecsiszolása.
Néha az elemek kiválasztását a véges differenciál módszerénél alkalmazott differenciaséma-megválasztáshoz hasonlítják. Valóban vannak hasonlóságok, de jelentısebbek az eltérések. Az egyik legfıbb az, hogy míg a differenciaséma - mely a differenciálhányados közelítésének módja - általában a teljes áramlási térre vonatkozóan azonos típusú, azaz általános,
addig egy-egy elem a tér egy-egy konkrét hidraulikai jellemzıjét foglalja magába. Míg a véges differenciák módszere esetén bearányosítás az alkalmazott differenciasémától függetlenül, gyakorlatilag azonos módon szükséges, addig a fent említett összecsiszolódási folyamat
az egyes elemek jellemzıitıl és számától is függhet.
Ez a folyamat tehát - bár eszközeit tekintve igen hasonlatos - jelentısen eltér a bearányosítás (kalibrálás) alábbi definíciójától: " ...a természetben (vagy esetleg laboratóriumban) lejátszódó folyamatot szimulálunk, amelynek mért eredményei ismertek. A modell paramétereit
addig változtatjuk, míg a számítás eredménye a mérttel valamilyen értelemben nem egyezik
3

"In a stepwise modeling procedure, in contrast, we will gradually build up complexity and only to a degree necessary. In this way the relative importance of the various hydrogeologic parameters is better
understood and documented. Data uncertainties are dealt with by modeling bounding parameter values and assessing their impact in view of the modeling objectives. This hypothesis testing approach
can often replace expensive and time-consuming field data acquisition, or at least demonstrate objectively which additional field data are of importance for the project." (HAITJEMA, 1995. p.3)
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(pl. korlátozott maximális eltérés)." (RÁTKY, 1989; p.9).
4

Az így kialakuló modell esetén célszerő a HAITJEMA által is megfogalmazott általános jelleg
minél jobb megközelítésére törekedni. Ehhez hazai viszonyok között a Vízrajzi Szolgálat
VÍZRAJZI ÉVKÖNYVEKBEN közölt és a VÍZÜGYI ADATBANK közzétett napi, heti, havi és éves talajvízszint adatai mellett jelentıs segítséget nyújtanak hosszabb idejő észleléseken alapulóan a Magyar Állami Földtani Intézet AZ ALFÖLD 200.000-ES FÖLDTANI TÉRKÉPE c. sorozat köteteiben, a Magyarország tájföldrajza sorozat A DUNAI ALFÖLD (1967) és A TISZAI ALFÖLD
(1967) köteteiben, MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZÁBAN (1989) valamint egyéb forrásokban
megadott talajvíztérképek valamint országos és helyi információkat nyújtó mővek, mint például
MIKE (1991), RÓNAI (1985), MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK KATASZTERE (1990), stb. Mindezek
segítségével olyan modell alakítható ki, mely a vizsgált térség általános jellegét az adott feladat igényeinek megfelelıen tükrözi.
Mivel a fent leírt folyamat a bearányosítás idézett definíciójától eltér, a továbbiakban a modellkialakítás, modellfelépítés kifejezéseket alkalmazom, melybe azonban természetesen a
szőkebb értelemben vett bearányosítás is beletartozik, mivel maga a folyamat számított és
mért vagy méréseken alapuló egyéb forrásokban megadott értékekkel történı összehasonlításon alapul.

4

"In comparing observed heads with modeled heads, therefore, one should look for general trends
rather then local matches." (HAITJEMA, 1995; p.359)

30

5. A RÉTEGJELLEMZİK MEGVÁLTOZÁSA

5. A VÍZVEZETİ RÉTEG JELLEMZİINEK MEGVÁLTOZÁSA
5.1. Alapfogalmak
A Φ vízhozampotenciál definiálása során a talajt homogénnak, az egyes rétegeket vízszintesnek tekintettem. Ezen kötöttségek részleges feloldására szolgáló analitikus elemeket inhomogenitásnak nevezik. Ez a vízvezetı réteg jellemzıinek hirtelen megváltozását írja le
egy zárt görbével határolt területen belül. A rétegjellemzık ilyen, zárt görbe menti változásának figyelembe vételére többféle leírási mód létezik. A fejezet célja ezen elemcsalád bemutatása.
Az elemcsalád elnevezése - inhomogenitás - az eredeti, angol nyelvő inhomogeneity pontos
fordítása, mely a magyar nyelvő szóhasználatban nem a legszerencsésebb. Az elmúlt években azonban ez az elnevezés kezdett meghonosodni, a részletesebb, vízvezetı réteg jellemzıinek lokális megváltozása vagy a vízvezetı réteg jellemzıinek zárt görbe menti (görbén belüli) hirtelen megváltozása körülírással együtt (pl. CSOMA, 2003/B). Az utóbbi idıben
merült fel az adott területen belül eltérı szivárgáshidraulikai és geometriai jellemzıkkel bíró,
de zárt görbén belül állandó értékekkel jellemezhetı terület körülírás, mely korrektebbnek
hat, azonban talán kissé bonyolult. A továbbiakban ahol lehet, törekszem a rövidebb, egyszerőbb megfogalmazások alkalmazására, ahol azonban
qn
különösek korrekt megfogalmazás az igény, a pontosabb
k
elnevezést alkalmazom.
A
A
D
+

k
+
Az így definiált elemcsalád alapjainak tisztázásához LeB
−
gyenek az 5.1. ábra szerinti B zárt görbén belüli D tartományban a talaj jellemzıi a "+" felsı indexszel, míg a tarA - A metszet
tományon kívül "-" indexszel megkülönböztetve. A tartomány B határán mind a ϕ talajvízszint, mind pedig a B-re
ϕ
merıleges qn vízhozamkomponens folytonos:
(5.1)
ϕ + = ϕ − = ϕ és q n+ = q n− = q n
+
H
H
H
A fekü szintje a határ mentén változó, így viszonyító sík+
ként - mint a (4.2) és (4.3) esetén - nem alkalmazható. ÁlZ1
talános viszonyító síkkal nyomás alatti réteg esetén a B
Z1
Z1
mentén a Φ vízhozampotenciál belsı és külsı oldali érté5.1. ábra: Az inhomogenitás
kei az alábbiak lesznek:
2
+
+ 2
1
és Φ − = k − H − ϕ − Z 1− − 1 k − H −
(5.2)
Φ + = k + H + ϕ − Z1 − k + H
2
2
míg szabad felszín esetén:
2
2
Φ + = 1 k + ϕ - Z 1+
és Φ − = 1 k − ϕ - Z 1−
(5.3)
2
2
Az (5.1) nyomán belátható, hogy a Ψ áramfüggvény a B mentén folytonos, a kétoldali Φ potenciálok az (5.2) - (5.3) szerint viszont eltérıek. Ilyen áramlások leírásához nyújt alapot a
dipólus, mely a forrás és nyelı eredı áramképének egy különleges esete.

(

)

(

( )

(

)

(

)

( )

)

Inhomogenitások vizsgálatára a szakirodalom többféle leírási módot említ. Vannak összetett,
de általános leírások (STRACK, 1989), egyszerőbb, de korlátozottan alkalmazható (BARNES JANKOVIĆ, 1999) valamint különleges (pl. KACIMOV ET AL, 1999) megközelítések. Az egy vízvezetı réteget vizsgáló, vízszintes síkban kétdimenziósnak tekinthetı elemek (HAITJEMA,
2001-2005; CSOMA, 2003/B) mellett függıleges síkú (ANDERSON - MESA, 2006), több vízvezetı réteget érintı (BAKKER, 2002; 2003), és háromdimenziós (JANKOVIĆ - BARNES, 1999) megoldásokat is kidolgoztak. Legtöbbjük alapja azonban közös, a fent említett dipólus.
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A továbbiakban egyetlen, vízszintes vízvezetı réteg kétdimenziósnak tekinthetı áramlási viszonyai mellett elıforduló inhomogenitások vizsgálatával foglalkozom. A fıbb források és saját tapasztalataim alapján megadom az általános leírásnak tekinthetı vonal menti dipólusok
kialakításnak lépéseit és jellemzıit. Széles körben elvégzett vizsgálatok nyomán részletesen
elemzem az alkalmazási kört és alkalmazhatóságot, külön kitérve az egymásba ágyazott inhomogenitásokra is.
Ezután egyszerő, kör alakú elemmel foglalkozom, mely csak a szivárgási együttható megváltozását veszi figyelembe. A henger körüli áramlásból kiindulva részletezem a nagy tömegben egyszerően használható elem leírását. Ennek továbbfejlesztéseként adom meg tudtommal elsıként - koncentrikus, egymásba ágyazott elemek leírását. Végül összehasonlítva az általános és az egyszerősített elemeket javaslatot teszek alkalmazási körükre.

5.2. A dipólus
A dipólus az azonos erısségő forrás és nyelı eredıjének azon határesete, mikoris a két elem közötti
távolság 0-hoz tart. Ha az 5.2. ábra szerint az x
tengellyel β szöget bezáró egyenes mentén a
z0+∆ helyen egy Q vízhozamú forrás, a z0-∆ helyen
pedig egy vele azonos hozamú nyelı található, az
eredı komplex potenciál az alábbi
z - (z 0 - ∆ )
Q
Ω fn =
ln
(5.4)
2π z - (z 0 + ∆ )

z2

y
−∆
nyelı

β

⋅

+∆

forrás

z1
z0

α

x

5.2. ábra: Forrás és nyelı

Meghatározva
az
(5.4)
vízhozamfüggvényének
konjugáltját
és
képezve
a
∆ → 0 határátmenetet, megkapható a dipólus vízhozamfüggvényének konjugáltja:
 Q∆

dΩ fn
dΩ d
M
1
=−
= lim q * = lim  −
=
lim
(5.5)
2
2
2
dz
∆→0 dz
∆ →0
∆ →0  π ( z − z 0 ) − ∆ 
z
z
−
(
)
0


ahol M a dipólus momentuma, mely az alábbi:
y
−λ
 Q∆ 
iβ
(5.6)
lim 
 = M = M 0 e = M 0 x + iM 0 y =
z-z0 = reiθ
∆→0  π 
2πi
Mivel M az (5.6) alapján a ∆ komplex helyvektorból ered, maθ
z
ga is komplex mennyiség, melynek iránya a ∆ vektorral megegyezı. λ a dipóluserısség, mely a momentumra merıleges.
z0
Az (5.5) integrálása nyomán kapható a dipólus potenciálja,
x
β
mely különbözı formákban az alábbi lesz (5.3. ábra):
−1 λ
M
M
5.3. ábra: Dipólus a z0 pontban
(5.7)
= 0 e i ( β −θ ) =
Ωd =
2πi z − z0
z − z0
r
Fenti módon megadott dipólus potenciál- és áramfüggvénye az alábbi:
M0 x ( x − x0 ) + M0 y (y - y 0 ) M 0
=
cos( β − θ )
(5.8)
Φ d = ℜ( Ω d ) =
2
r
(x - x 0 )2 + (y - y 0 )

Ψ d = ℑ( Ω d ) =

M 0 x ( y − y 0 ) + M0 y ( x - x 0 )

(x - x 0 ) + (y - y 0 )

2

2

=

M0
sin( β − θ )
r

(5.9)

Az (5.8) és (5.9) alapján belátható, hogy mind a potenciál- mind az áramfüggvény köröket
alkot, mindössze a két görbesereg középpontjainak elhelyezkedése eltérı. A potenciálvonalak középpontja az eredeti forrás-nyelıpárt összekötı, az x tengellyel β szöget bezáró egyenes (5.2. ábra) mentén található, míg az áramvonalak középpontja arra merılegesen, az x
tengellyel α szöget bezárva (α = β + 90°) helyezkedik el.
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Ψ
Φ

Olyan, az origóba (z0 = x0+iy0 = 0) helyezett, dipólus áramképét mutatja az 5.4.
ábra, mely esetén β = π, azaz M valós. Így
az ekvipotenciális vonalak középpontja az
x tengely, az áramvonalaké pedig az y
tengely mentén helyezkednek el. A két
görbeseregnek egyetlen közös pontja van,
a dipólus középpontja, mely jelenesetben
az origó.

5.4. ábra: Dipólus az origóban, β = π

5.3. A momentumára merıleges, vonal menti dipólusok
5.3.1. Vonal menti dipólus
5.3.1.1. A dipólus integrálása
A 4.3.4. pont vonal menti forrásához hasonlóan dipólusok is elhelyezhetık valamely egyenes
vagy görbe mentén. Az így kapott áramkép a vonal menti dipólus, melynek potenciálja a dipólus görbe menti integráljaként kapható meg.
A görbék közül kettı - valójában egyenesek - különös jelentıséggel bír. Az egyik egyenes
párhuzamos a dipólus momentumával, a másik merıleges rá. Ezen utóbbi, a momentumra
merıleges vonal menti dipólus olyan áramképet ad, melynek áramfüggvénye folytonos az
egyenes mentén, a potenciálfüggvénynek azonban véges szakadása van. Ez az áramkép
tehát eleget tesz az 5.1. pont feltételeinek, így inhomogenitások leírására alkalmas.
A momentummal párhuzamos vonal menti dipólus esetén a potenciálfüggvény folytonos, az
áramfüggvény azonban szakadásos. Az ilyen függvény keskeny, nagy vízvezetı képességő
elemek, mint például dréncsövek leírására alkalmas.

A merıleges, vonal menti dipólus potenciáljának meghatározásához integráljuk a dipólus
(5.7) potenciálját az 5.2. ábra szerinti (z1, z2) szakasz mentén! Maga az integrál csak közelítéssel (TAYLOR-sor) végezhetı el. Alkalmazva továbbá a V. függelék 1. pontjának transzformációját is, a potenciál általános alakja az alábbi lesz:
z2
λ (Z ) Z -1
1
λ
Ω di = −
ln
(5.10)
dζ =
+ ip (Z )
2πi z − z0
2πi
Z +1

∫

z1

ahol Z a (IV.1) szerinti transzformált helyvektor. λ(Z) és p(Z) valós együtthatójú komplex polinomokkal közelíthetı, melyek közül λ(Z) eggyel magasabb fokszámú, mint p(Z).
A momentumára merıleges vonal menti dipólus tehát olyan áramképet ad, melynek áramfüggvénye az elem mentén folytonos, a Φ potenciálfüggvénynek azonban véges szakadása
van. A kétoldali potenciálértékek különbsége maga a λ dipóluserısség. Ennek alapján továbbiakban a λ paramétert dipóluserısség helyett
poteciálkülönbségnek vagy -lépcsınek nevezem.
j+1

y

5.3.1.2. Vonal menti dipólusok láncolata

λj+1
λ'j

n
j+½
Ha egy vonal menti dipólus végpontja megegyezik a
λj
következı elem kezdıpontjával, az elemek láncolatot
j
1
alkothatnak. Természetesen a láncolat elemei nem
j-1
zj
keresztezhetik egymást, azonban az 5.5. ábra szex
rinti zárt sokszögvonal kialakítható.
Legyen ekkor a j-edik szakasz a (j,j+1) csomópontok 5.5 ábra: Vonal menti dipólusok láncolata
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között. A λ. potenciálkülönbség a sokszögvonal mentén definiálandó, így a hely függvénye
lesz, mely nyomán a korábban alkalmazott transzformációval λ = λ(Z). A λ potenciálkülönbség figyelembe vétele többféle közelítı módon lehetséges. A legegyszerőbb az, ha a potenciállépcsı alkotta feltétel kielégítését csak a sokszög csomópontjaiban írjuk elı, de lehetséges egyéb, ennél szigorúbb feltétel is.
5.3.1.3. Az elsı fokú, vonal menti dipólus

λ

Legyen az 5.5. ábra j-edik illetve j+1-edik csúcspontjában a potenciállépcsı λe,j és λe,j+1 valós és állandó. Tételezzük fel továbbá,
hogy a két pont között a sokszög oldala mentén a λ(Z) lineárisan
λe,j
λe,j+1
változik. Ekkor a p(Z) polinom konstans lesz. A λ(Z) továbbra is a
λm,j+1 Z
hely, azaz a V. függelékben megadott transzformáció alapján a Z λm,j λ'm,j
j
komplex helyvektor a függvénye marad, melyet az 5.6. ábra zöld
-1
1
színnel jelöl. Így a j-edik szakasz mentén:
5.6. Elsı és másodfokú kö-

λ ( Z j ) = −( Z j − 1)

λ e, j

+ ( Z j + 1)

λ e, j +1

∑

[(

zelítés

(5.11)

2
2
Ezt az (5.10)-be helyettesítve kapható a dipólussorok sokszöget alkotó láncolatának komplex potenciálja:
n
1
Ωe =
(5.12)
λ e, j F Z j + G Z j −1
2πi j =1

) ( )]

ahol az összegzés az 5.5 ábra szerint a teljes zárt sokszögre kiterjed, azaz j = 1 esetén j -1
= n. Az F és G segédváltozók - melyek nem egyeznek meg a 4.3.4. pont segédváltozóival szintén a Z transzformált helyvektor függvényei az alábbiak szerint:
(Z j − 1) ln Z j − 1 - 1 és G Z = (Z j + 1) ln Z j − 1 + 1
F Zj = −
(5.13)
j
2
Zj +1
2
Zj + 1

( )

( )

Az (5.13) logaritmikus szingularitása az 4.3.4. pontban megadottak szerint küszöbölhetı ki.
Maga a potenciál a segédváltozók nyomán a helynek elsı fokú függvénye, így az (5.12) az
elsı fokú, momentumára merıleges vonal menti dipólosok láncolatát írja le. Erre utal az
egyes változók esetén használt e alsó index is.
Az (5.12) alapján a j-edik csomópontra vonatkozó potenciál- és áramfüggvény az alábbi:
Φ e, j = ℜ Ω e, j = λ e, j Ae, j ( x, y ) és Ψ e, j = ℑ Ω e, j = λ e, j Be, j ( x,y )
(5.14)

(

(

)

)

ahol az Ae,j(x,y) és Be,j(x,y) együtthatók csak a vizsgált elem geometriai viszonyaitól függnek.
5.3.1.4. A másodfokú, vonal menti dipólus
Egy másik gyakran alkalmazott közelítés az, ha a potenciállépcsıt mint feltételt az 5.5. ábra
szerinti szakaszok (j,j+1) csúcspontjain túl az oldalfelezı (j+1/2) pontokban is mint valós állandót megadjuk. Ekkor az 5.5. ábrán látható sokszög j-edik szakaszán, azaz a csomópontok között a λ(Z) polinom másodfokú, a p(Z) pedig elsıfokú lesz. λ(Z) hely szerinti változása,
figyelembe véve a szokásos transzformációt is, barna színel jelölve látható az 5.6. ábrán.
Mindezek alapján a λ(Z) polinom a j-edik szakaszon az alábbi kifejezéssel közelíthetı:

λ ( Z j ) = Z j ( Z j − 1)

λ m, j

(

)(

)

)λ 2

(

− Z j − 1 Z j + 1 λ ′ m, j + Z j Z j + 1

m, j +1
(5.15)
2
Ezzel a teljes sokszög komplex potenciálja az alábbi lesz:
n
 λ m, j

1
(5.16)
2F Z j + H Z j + 2G Z j −1 + H Z j −1 − λ ′ m, j H Z j 
Ωm =

2πi j =1  2

ahol az összegzés az 5.5 ábra szerint a teljes zárt sokszögre kiterjed, azaz j = 1 esetén j -1
= n. Az F és G segédváltozók az (5.13) szerint határozhatók meg, azaz továbbra is a hely

∑

[ ( ) ( )
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elsı fokú függvényei, azonban a H másodfokú:

( ) (

)

H Z j = Z 2j − 1 ln

Zj −1
Zj +1

+ 2Z j

(5.17)

Emiatt nevezik az elemet a másodfokú, a momentumára merıleges vonal menti dipólosok
láncolatnak. Erre utal az egyes változók esetén használt m alsó index is. A szingularitások a
korábban megadottak szerint küszöbölhetı ki.
Az (5.16) alapján a j-edik csomópontra vonatkozó potenciál- és áramfüggvény az alábbi :
Φ m, j = ℜ Ω m, j = λ m, j Am, j ( x, y ) + λ'm, j Am' , j ( x, y ) é s
(5.18)
Ψ m, j = ℑ Ω m, j = λ m, j Bm, j ( x, y ) + λ'm, j Bm' , j ( x, y )

(
(

)
)

ahol az Am,j(x,y) és A'm,j(x,y) valamint Bm,j(x,y) és B'm,j(x,y) együtthatók csak a vizsgált elem
geometriai viszonyaitól függnek.

5.3.2. Az összegzett potenciál, az ellenırzı pont és a feltételek
A 4.4. pont (4.23) összegzett potenciálja inhomogenitások esetén az alábbi tagokkal bıvül:
ne

nm

i=1

i=1

Φ ′ = Φ + ∑ Φ e,i + ∑ Φ m,i

(5.19)

ahol ne illetve nm az adott elemek száma, Φe illetve Φm pedig egy-egy inhomogenitás teljes minden csomópont figyelembe vételével felírt (5.12) illetve (5.16) - potenciálját jelenti. Mivel
a λ dipóluserısség elıre nem ismert, inhomogenitások esetén a potenciál mindenféleképpen
módosítja az ismeretleneket tartalmazó V tagot. Így a (4.27) az alábbiak szerint módosul:
V′ =V +

ne me,i

∑∑ λ

e,j,i

Ae, j,i ( x,y ) +

n m m m,i

∑ ∑ [λ

m, j,i

]

Am, j,i ( x,y ) + λ ′ m,j,i A′m, j,i ( x,y )

(5.20)

i=1 j=1

i=1 j=1

ahol V' a (4.24) módosított V tagja.
Jelen fejezetben a felsı vesszıvel jelölt változók a 4.4. pontbeli paraméterek olyan módosulatai,
melyet az inhomogenitások figyelembe vétele okoz.

Az (5.20) ismeretlen λ dipóluserısségei a 4.4. pontbeli M ismeretlenhez képest további két
ismeretlen-csoportot jelentenek, melyek az alábbiak:
− ne elsı fokúan közelített inhomogenitás egyenként me,i csomópontbeli ismeretlen λe paramétere;
− nm másodfokúan közelített inhomogenitás egyenként mm,i csomópontbeli ismeretlen λm és
ugyanennyi λ'm paramétere.
Ezekkel az ismeretlenek száma összesen
M′ = M +

ne

∑

nm

m e,i + 2

i=1

∑m

(5.21)

m,i

i=1

lesz, melyek meghatározásához további - korábban említett - ellenırzı pont szükséges a
hozzá tartozó feltétellel.
Ellenırzı pontokként vehetık figyelembe a sokszöget alkotó elsıfokú merıleges vonal menti dipólusok láncolata (5.3.1.3. pont) esetén az egyes csúcspontok, míg másodfokú közelítés
esetén (5.3.1.4. pont) ezen túl az egyes oldalfelezı pontok is. Így az i-edik inhomogenitás jedik csomópontjára felírható összegzett potenciál az alábbi lesz:
Φ j ,i = U j ,i + V j , i é s
V j ,i =
λ j , i ⋅ A x j ,i , y j , i + C
(5.22)

∑∑
i

(

)

j

mely egyenletben feltételeztük, hogy a vizsgált területen csak inhomogenitás fordulhat elı,
mint ismeretlent tartalmazó elem.
Az (5.22)-ben a λ dipóluserısség e illetve m alsó indexe hiányzik, mivel az összefüggés mind az
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elsı- mind a másodfokú közelítés csomóponti, valamint a másodfokú eset felezıpontbeli λ' értékére is érvényes. A továbbiakban a hiányzó index mindkét esetet együttesen jelöl.

Feltételként az egyébként gyakran alkalmazott talajvízszint vagy fajlagos hozam megadása
nem lehetséges, azonban a talajvíz felszínének folytonossága és a potenciál λ lépcsıje
megfelelı feltételt alkot. Az elıbbiek alapján az inhomogenitás határvonala mentén a belsı
(+) és külsı (-) oldali Φ potenciálok különbsége, figyelembe véve az (5.2) illetve (5.3) összefüggéseket is, az alábbi alakra hozható: λ = Φ + - Φ - = E Φ - , melybıl az i-edik inhomogenitás
j-edik csomópontján a külsı oldali potenciál az alábbi lesz:

λ j,i

Φ - j,i =

(5.23)
E j,i
Az itt szereplı Ej,i kifejezés nyomás alatti és szabad felszínő talajvízterek esetén eltérı.
Nyomás alatti esetben az (5.2) figyelembe vételével az E tényezı az alábbi:
E j,i =

(
(2 ϕ

) −1
−H )

+
+
+
k i H i 2 ϕ j,i − 2 Z1,i − H i
-

ki Hi

-

+

j,i

− 2 Z1,i

míg szabad felszínő esetben a (5.3) alapján:
E j,i =

(
(ϕ

+

j,i − Z 1,i

-

ki

-

(5.24)

-

i

)
)

k i ϕ j,i − Z1,i
+

-

2

2

−1

(5.25)

Az Ej,i a szivárgási együttható változása esetén független az ismeretlen ϕ talajvízszinttıl, értékét ezek aránya határozza meg. Amennyiben azonban a vízvezetı réteg valamelyik geometriai jellemzıje változik, az Ej,i tényezı számítása csak a ϕj,i csomóponti talajvízszint ismeretében lehetséges.
Az (5.22) egyenlet a (5.23) figyelembe vételével az i-edik inhomogenitás j-edik csomópontjának (xj,i,yj,i) környezetében a külsı (-) oldalon az alábbi lesz:

λ j,i

= (U j,i ) + (V j,i )
−

−

(5.26)

E j,i
melybıl az ismeretlen tagokat balra, az ismerteket jobbra rendezve kapjuk:
(V j,i )- -

λ j,i

= -( U j,i )-

(5.27)
E j,i
mely a 4.4.2. pont (4.29) .. (4.32) egyenleteivel formailag megegyezı. Az (5.27) valamennyi
ne

csomópontra és igény szerint felezıpontra alkalmazva valójában

∑
i=1

nm

m e,i + 2

∑m

m,i

egyenle-

i=1

tet jelent. Az adott pontbeli ismeretlen λj,i együtthatója azonban az (5.14)-hez illetve (5.18)hoz képest módosul:
1
(5.28)
A *j ,i = A j,i ( x j,i ,y j,i ) E j ,i
Mivel azonban az (5.27) formailag a 4.4.2. pont fent említett egyenleteivel megegyezı marad, így a 4.4.3. pont lineáris egyenlete ezen független egyenletekkel bıvíthetı. Így összesen M' ismeretlenhez ugyanannyi egyenlet áll rendelkezésünkre, így a feladat a 4.4.3. pont
szerint továbbra is megoldható.
A korábban említettek alapján a fekü vagy a vízvezetı réteg vastagságának változását leíró
inhomogenitások esetén a Ej,i tényezı az ismeretlen talajvízszintet is tartalmazza. Ekkor a lineáris egyenletrendszer csak iteratív úton oldható meg, melyhez elsı közelítésként a Ej,i=-1
felvétele célszerő. A konvergencia így gyors, viszonylag kevés lépésbıl igen pontos eredmény kapható.
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5.3.3. Alkalmazási kör
5.3.3.1. Elsı- és másodfokú közelítés alkalmazásának lehetıségei

Az inhomogenitások mindkét fenti megközelítése a momentumra merıleges vonal mentén
elhelyezett dipólusok alkalmazásán alapszik. Mivel a vonal menti összegzés - integrálás csak közelítıen végezhetı el, a λ dipóluserısséget is csak diszkrét pontokban vehetjük figyelembe. Maga az elsı- illetve másodfokú közelítés ennek megfelelıen abban különbözik,
hogy az inhomogenitás okozta potenciállépcsıt egy adott szakasz mentén hány pontban
vesszük figyelembe, azaz hány pontban adunk meg a 5.3.2. pontnak megfelelı feltételt. Ez
viszont elsı sorban az elem lokális viselkedését befolyásolja, az elemtıl távolabbi, térségi
hatások a kétféle esetben gyakorlatilag azonosak. Nyilvánvalónak tőnhetnek tehát a másodfokú közelítés elınyei, ugyanakkor maga a számítás lényegesen idıigényesebb. Bár manapság ez - különösen egy-egy elemnél - jelentıs hátrányt már nem jelent, mégis érdemes
a kétféle megközelítés tisztázása.
Az alábbiakban az elsı és másodfokú elemek megválasztásához és így az alkalmazásához
- alkalmazhatóságához a szeretnék támpontot nyújtani. Az elvégzett széles körő vizsgálataim legfontosabb eredményeit két egyszerőbb esettel szemléltetem.
Az elsı feladatcsoport egy egyszerő elem többféle változatának vizsgálata nyomás alatti
vízvezetı rétegben. Maga az elem egyenlı oldalú háromszög, súlypontjával az origóban, melyet mind elsı, mind
másodfokú vonal menti forrásként vizsgálok. Az elsı eset- k
ϕ k'
H/2
ben a feküszint emelésével a vízvezetı réteg vastagsága a
H
háromszögön belül a felére csökken (H'=H/2, 5.7. ábra). A H
Z1+H/2
második esetben a szivárgási együttható csökken az elemen belül a felére (k'=k/2). A két változat esetén valójában
Z1
Z1
a (3.31) szerinti transzmisszibilitás (T=k·H) változik meg
5.7. ábra: Összehasonlító
azonos módon az elemen belül a külsı részhez képest
feladatok háromszöggel
(T'=k·H'=k·H/2=k'·H =k/2·H=T/2), azonban a változás oka
eltérı. A harmadik eset az elızı kettı együttese,
5.1. táblázat
azaz a transzmisszibilitás a negyedére változik
A változatok fıbb jellemzıi
(T'=k'H'= k/2·H/2=T/4), míg a negyedik esetben a
vált.
k
Z1
H
T
ábra
szivárgási együttható - és ezzel a T is - az elemen
1.
k
Z1+H/2 H/2 kH/2
5.8.
belül a tizedére csökken (T'=k'H=k/10·H=T/10). A
2.
k/2
Z1
H
kH/2
5.9.
változatok legfontosabb jellemzıit az 5.1. táblá3.
k/2 Z1+H/2 H/2 kH/4 5.10.
zatban foglaltam össze
4. k/10
Z
H
kH/10 5.11.
1

A változatok adta nyomásszintek
az 5.8. - 5.11. ábrákon láthatók.
Az ábrákon, melyek a vizsgált terület északkeleti részét mutatják,
az a./ rész az elsı fokú, a b./ pedig a másodfokú közelítéseket
adja.

a./ elsı fokú

q

b./ másodfokú

q

Az ábrák alapján az alábbi következtetések vonhatók le:
5.8. ábra: H'=H/2
− A vízvezetı réteg geometriai
jellemzıinek nagyságrendet meg nem haladó változása az elsı és a másodfokú közelítéssel gyakorlatilag azonos nyomásszinteket ad az elem környezetében (5.8. ábra), a kétféle szintek eltérése a vízvezetı réteg vastagságának töredéke.
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− Hasonló következtetés vonható le a szivárgási együttható
kismértékő módosulása esetén (5.9. ábra).

a./ elsı fokú

q

b./ másodfokú

q

Megjegyzendı, hogy a geometriai jellemzık nagyságrendet meghaladó változása lényegesen ritkább, mint a szivárgási együtthatóé.

− Bár az 5.8. és 5.9. ábrákon a
5.9. ábra: k'=k/2
transzmisszibilitások azonosak, mind az a./, mind a b./ jelő ábrák kismértékben eltérı- a./ elsı fokú
b./ másodfokú
q
q
ek, mely arra utal, hogy a T
két összetevıje a szinteket eltérıen befolyásolja.
− Ha a geometriai jellemzık
mellett a szivárgási együttható is változik (5.10. ábra), a
kétféle vonal menti forrás az
elemen belül illetve annak kö5.10. ábra: H'=H/2 és k'=k/2
zelében jelentısen eltérı
szinteket ad, függetlenül attól,
b./ másodfokú
hogy esetleg a transzmisszi- a./ elsı fokú
q
q
bilitás megváltozása nagyságrenden belüli.
− A szivárgási együttható nagyságrendet éppen elérı megváltozása (5.11. ábra) a kétféle vonal menti forrással számottevıen eltérı szinteket ad,
elemen belül illetve annak kö5.11. ábra: k'=k/10
zelében az eltérés elérheti a
vízvezetı réteg tizedét is.
− A két utóbbi ezesetben az elem határának közelében az elsı fokú közelítés bizonytalanabb, különösen az elem határát hegyes szögben metszı szintvonalak esetén, míg derékszögő esetben ez a hatás csekélyebb.
− A szivárgási együttható erıteljes változása esetén az elsı fokú közelítés az elemen belül
akár vitatható, esetleg hibás eredményt is adhat.
− Minél inkább eltávolodunk az elemtıl, a kétféle közelítéssel kapott szintvonalak annál inkább hasonlóak minden változat esetén, minden (az ábrán esetleg fel sem tüntetett)
irányban.
Bár az ismertetett változatokban a T minden esetben csökkent, hasonló következtetések
vonhatók le az ellenkezı irányú változásokból is.

A másik említendı problémakör az inhomogenitások és egyéb elemek viszonya. Ehhez példaként egy folyó és mellékága torkolat környéki szakaszának és egy inhomogenitásnak a viszonyát választottam. Az 5.12. ábrán az elemek a vastag folytonos vonallal jelölt vizsgálandó
területen belül találhatók, míg az 5.13. ábrán a szaggatottal jelölt tágabb, számításokba bevont területen belül. Ebben a példában nem a kapott eredményeket tartom értékelendınek,
hanem az egyes esetek kialakítása során teendı megfontolásokat, melyek az alábbiak:
− Ha egy inhomogenitás a többi elemhez viszonyítva a vizsgálandó területen belül hidraulikailag távol esik a többi elemtıl (5.12./a. ábra), az inhomogenitás jellege a döntı az elsı
vagy másodfokú közelítés megválasztásában.
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b./ elemek egymás közelében

a./ elemek távol
egymástól

5.12. ábra: Folyó és inhomogenitás a vizsgálandó területen belül

− Ha az egyéb elemek hidraulikai hatása számottevıen erıteljesebb az inhomogenitás hatásánál, az inhomogenitás egyszerőbb közelítése is megengedhetı.
− Ha egy inhomogenitás olyan közel esik valamely egyéb elemhez (5.12./b. ábra), hogy a
két elem együttes hatása nehezen választható szét, mindenféleképpen célszerő a megbízhatóbb másodfokú közelítés alkalmazása.
− Ha az inhomogenitás hatásának a vizsgálata a cél, az elsı vagy másodfokú közelítés
megválasztásában az inhomogenitás elızıekben részletezett tulajdonságai a meghatározók, ugyanakkor gyakran érdemesebb a másodfokú elem használata.
− Ha az inhomogenitás a vizsgálandó területen belül az egyik domináns elem (5.13./b. ábra), célszerő a másodfokú elem használata.
− Ha egy inhomogenitás a vizsgálandó területen kívül, az egyéb, domináns elemektıl távol
esik (5.13./a. ábra), lokális hatása feladat szempontjából közömbös, így még akkor is
megengedhetı az egyszerőbb, elsı fokú elem használata, ha maga az inhomogenitás jellege a másodfokú közelítést igényelné.

a./ a vizsgálandó
területen kívül

b./ a vizsgálandó
területen belül

5.13. ábra: Inhomogenitás a számításhoz figyelembe vett területen belül

A fenti vizsgálatok valamint a tényleges alkalmazás során nyert tapasztalatok alapján megfogalmazható, hogy az egyes közelítések mikor, mely esetekben és milyen feltételek mellett
alkalmazhatók. Így elsı fokú, a momentumára merıleges, vonal menti dipólusok láncolata
megfelelı közelítést ad, azaz alkalmazását javaslom az alábbi esetekben (CSOMA, 2003/B;
2005/A):
− a fekü Z1 szintjének megváltozása (az 5.8. a./ és b./ ábrák között alig létszik eltérés),
− vízvezetı réteg H vastagságának módosulása (5.8. a./ és b./ ábrák),
− a k szivárgási együttható kisebb (általában egy nagyságrenden belüli) változása esetén,
(5.9. a./ és b./ ábrák),
− ha az inhomogenitástól távol esı egyéb elemek hatása a domináns (5.12. a./ ábra),
− az inhomogenitás maga a vizsgálandó területtıl olyan távol esik, hogy lokális hatása azt
nem éri el (5.13 a./ ábra).
Másodfokú, a momentumára merıleges vonal menti dipólusok láncolata pontosabb közelítést ad, így alkalmazása inkább célszerő, ha
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− a k szivárgási együttható megváltozása jelentısebb, akár több nagyságrendet is meghaladó (5.11. a./ és b./ ábrák),
− több jellemzı együttesen módosul (5.10. a./ és b./ ábrák),
− az inhomogenitás és a hozzá közel esı más elem együttes hatása döntı (5.12. b./ ábra),
− a vizsgált (rész)terület a feladat megoldása szempontjából alapvetı (5.13. b./ ábra).
5.3.3.2. Egymásba ágyazott inhomogenitások

A rétegjellemzık megváltozásának egy igen gyakori esete az egymásba ágyazott inhomogenitások sorozata. Ez akkor alakul ki, ha egy inhomogenitást teljesen körülvesz egy másik.
Változatos településő vízvezetı rétegek esetén alkalmazásuk elengedhetetlen, ugyanakkor
összetettségük miatt különösen gondos kezelést igényelnek. Így az összetett hatások feltárására az elem kialakítása során külön összehasonlító feladatok elvégzése volt szükséges,
melyek közül az 5.14. ábrán egy példát mutatok be. Itt nyomás alatti vízvezetı rétegben egy
nagyobb négyszögletes területen a k szivárgási együttható a tizedére csökken. Ezen belül
egy negyedakkora területen a k az eredeti ötödére változik, míg a fekü mélyebbre helyezésével a vízvezetı réteg vastagsága a kétszeresére nı. A belsı - beágyazott - terület elhelyezkedhet a külsı határától távolabb (a./ és b./ változat), annak közelében (c./ változat)
vagy azt metszve (d./ változat). A jelenség szimmetriája miatt az 5.14. ábra csak a vizsgált
terület felét mutatja.
A feladatok és a további alkalmazás tapasztalatai az alábbiakban összegezhetık:
− a k szivárgási együttható, a fekü Z1 szintje és a vízvezetı réteg H vastagsága bármilyen
kombinációban kialakíthat beágyazott inhomogenitást;
− ha a két egymásba ágyazott inhomogenitás határvonalai egymástól kellıen távol vannak,
mint az 5.14. ábra a./ és b./ részén, akkor az elsı- illetve másodfokú közelítésekre az
elızı pont megfontolásai a mértékadóak;
− ha a határvonalak közel húzódnak egymáshoz (5.14. ábra c./ vagy d./ része), célszerőbb
a megbízhatóbb másodfokú közelítés alkalmazása, még kis változások esetén is;
− a határvonalak nem keresztezhetik egymást;
− ha a talajviszonyok egymást keresztezı határvonalú inhomogenitások használatát igényelnék (5.14. ábra d./ rész), akkor az egyik - célszerően a hidraulikailag kisebb hatású több részre osztandó úgy, hogy minden egyes részterületen mindhárom jellemzı (k, H,
Z1) állandó legyen;
− ha két inhomogenitás határvonalai közel húzódnak egymáshoz, mint az 5.14. ábra c./ és
a./ középen

b./ excentrikus

k, H, Z1=H

k, H, Z1=H
q

q
k/10, H, Z1=H

k/10, H, Z1=H

k/5, 2H,
Z1=0

k/5, 2H,
Z1=0
d./ keresztezve

k, H, Z1=H

c./ a határon
q

k, H, Z1=H
q

k/10, H, Z1=H

k/10, H, Z1=H
k/5, 2H,
Z1=0

k/5, 2H,
Z1=0

5.14. ábra. Egymásba ágyazott inhomogenitások
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d./ részén, célszerő a sőrőbb láncolatok kialakítása, míg az egymástól távolabbi határok
kevesebb elemmel is figyelembe vehetık;
− bár kézenfekvınek tőnik, kiemelendı, hogy egy-egy pont csak egy láncolathoz tartozhat,
ezért a párhuzamosan húzódó határvonalak pontjai között csekély távolság szükséges;
− nehéz meghatározni a "csekély távolság" mértékét, azonban tapasztalataim szerint elsı
közelítésként a vízvezetı réteg vastagságának a fele elfogadható, bár az adott helyzetben egy érzékenységvizsgálat ajánlatos lehet.

Gyakran a modell hátrányának tekintik, hogy a vízvezetı réteg jellemzıi csak zárt görbe
mentén változhatnak. Fentiekkel azonban igazoltam, hogy az így kialakított, egymásba
ágyazott inhomogenitásokkal igen összetett településő rétegek megbízhatóan vizsgálhatók
(CSOMA, 2003/B; 2005/A).

5.4. Dipólus párhuzamos áramlásban, mint inhomogenitás
5.4.1. Dipólus párhuzamos áramlásban
A vízvezetı réteg zárt görbén belüli megváltozása vonal menti források segítségével igen
részletesen vizsgálható, azonban ennek az ára a meglehetısen összetett leírás, melyet az
egyszerőnek tőnı (5.14) illetve (5.18) összefüggések nem igazán tükröznek. Különösen nagyobb tömegő, hasonló jellegő inhomogenitások esetén felmerül az igény valamely kevésbé
általános, azonban egyszerőbb leírásra. Ehhez nyújt segítséget a párhuzamos áramlásba
helyezett dipólus, mely a hidromechanika egyik igen jól ismert áramképe.
Ha az 5.2. pont szerinti dipólust a 4.3.2. pont szerinti párhuzamos áramlásba helyezzük, a
potenciál az (5.7) és (4.5) összegeként az alábbi lesz:
M
(5.29)
Ω hd = Ω h + Ω d = − q 0 ze -iα +
z − z0
Ez a henger körüli áramlás általános esete. Bevezetve a következı egyszerősítéseket:
1. a párhuzamos áramlás iránya a pozitív x tengellyel megegyezı, azaz α = 0,
2. a dipólus momentuma valós, iránya az áramlással ellentétes, azaz β = π,
3. a dipólus az origóban van, azaz z0 = x0+iy0 = 0
a komplex potenciál az alábbiak szerint módosul:
M
M
Ω he = − q 0 z − 0 = −q 0 re iθ + 0 e i ( π −θ )
(5.30)
z
r
melybıl az elsı a szakirodalomban igen gyakran alkalmazott alak (pl. NÉMETH, 1963;
BOGÁRDI, 1979; HASZPRA, 1987; stb.). Az (5.30) potenciál- és áramfüggvénye az alábbi:
M x
M 

Φ he = −q 0 x − 2 0 2 = − cos θ  q 0 r + 0  é s

r 
x +y
(5.31)
M0 y
M0 

Ψ he = −q 0 y + 2
= − sin θ  q 0 r −


r 
x + y2
Az áramkép az 5.15. ábrán látható,
mely a korábbiaknak megfelelıen a
vizsgált területnek csak az északi felét
mutatja. Az ábrán vastag vonal jelöl egy
különleges áramvonalat, mely mentén
az áramfüggvény értéke Ψ = 0. Az
áramvonal maga egy kör, melynek középpontja a dipólus, sugara pedig az
(5.31) alapján R 2 = x 2 + y 2 = M 0 q 0 .

Ψ
Φ

q0

R
5.15. Henger körüli áramlás
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Mivel az R = M 0 q 0 sugarú kör egy áramvonal, a kerület mentén sugárirányú áramlás
nem lehet, csak rá merıleges, azaz érintıirányú. A kör tehát vízzáró határnak tekinthetı. Így
ez egy olyan, különleges inhomogenitás, melynek vízvezetı képessége nincsen, k = 0. Az
(5.30) egyenlet a fenti kör sugarának segítségével az alábbi lesz:

R2 
Ω he = − q 0  z +
(5.32)

z 

míg a potenciál- és áramfüggvények az alábbiak szerint módosulnak:


R2x 
R2 
Φ he = −q 0  x + 2
cos
θ
q
r
=
−
+


 és
0
r 
x + y2


(5.33)


R2y 
R2 
Ψ he = −q 0  y − 2
 = −q 0 sin θ  r −

r 
x + y2 



5.4.2. A szivárgási együttható körön belüli megváltozása

y

q0

k0

R1
Vizsgáljunk egy kör alakú, R1 ≠ R területet az origóba helyezett
x
középponttal, a körön belül k1, azon kívül pedig k0 szivárgási
együtthatóval, ahogyan azt az 5.16. ábra mutatja. A térségben - a
k1
körön kívül - x irányú párhuzamos áramlás feltételezhetı. Ez egy
5.1. pont szerinti inhomogenitás, azonban csak a k változik, a rétegvastagság és a feküszint nem. A körön kívül az áramlás az 5.16. ábra: Kör alakú inhomogenitás
elızı pontban vizsgálthoz hasonló, a körön belül viszont párhuzamos áramlás alakul ki.
Az (5.32) alapján a körön kívüli  r = x 2 + y 2 ≥ R1 komplex potenciál az alábbi lesz:


Ω k = −q 0  z +


AR12 
AR 2 
 + CΦ 0 = −q 0  re iθ + iθ1  + CΦ 0
z 
re 



melynek potenciál- és áramfüggvényei az alábbiak:


AR 2 x 
AR12 
 + CΦ 0
Φ k = −q 0  x + 2 1 2  + CΦ 0 = −q 0 cos θ  r +
r 
x +y 



(5.34)

és

(5.35)


AR12 y 
AR12 

 = −q 0 sin θ  r −
Ψ k = −q 0  y − 2
r 
x + y2


ahol Φ0 a középpontban értelmezett potenciál, A és C valós állandók. Akár az (5.32) és
(5.34) komplex potenciálokat, akár az (5.33) és (5.35) potenciál- és áramfüggvényeket hasonlítjuk össze, látható, hogy az (5.34) - (5.35) egy R = R1 A sugarú henger körüli áramlást
jelent. Az áramkép azonban nem az R, hanem az R1 sugáron kívül értelmezendı.
A körön belül  r = x 2 + y 2 ≤ R1  a (4.5) szerinti párhuzamos áramlás alakul ki a pozitív x
iránnyal megegyezıen. Mivel a körön belül és kívül a szivárgási együttható eltérı, a q0 hozamú párhuzamos áramlás viszont kívül érvényes, a (4.5) is módosul az alábbiak szerint:
Ω b = −Bq 0 z + Φ 0 = −Bq 0 re iθ + Φ 0
(5.36)
illetve a potenciál- és áramfüggvények:
Φ b = − Bq 0 x + Φ 0 = −Bq 0 r cos θ + Φ 0 és Ψ b = −Bq 0 y = −Bq 0 r sin θ
(5.37)
ahol a B az A és C értékekhez hasonlóan valós állandó.
A három állandó meghatározásához az 5.1. pont (5.1) feltételeinek figyelembe vétele szük-
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séges. Ezek szerint a kör kerülete mentén az áramfüggvény (áramlás) folytonos:
Ψ b (r = R1 ) = Ψ k (r = R1 )
(5.38)
és a talajvíz felszíne is folytonos:
ϕ b (r = R1 ) = ϕ k (r = R1 ) = ϕ R .
(5.39)
A potenciál azonban függ a szivárgási együtthatótól mind szabad felszínő (4.2), mind nyomás alatti (4.3) esetben, így határ két oldalán eltérı. Szabad felszín esetén:
2
2
(5.40)
Φ b (r = R1 ) = 12 k 1 ϕ R és Φ k (r = R1 ) = 12 k 0 ϕ R
míg nyomás alatti réteg esetén:
(5.41)
Φ b (r = R1 ) = k 1H ϕ R - 12 k 1 H 2 és Φ k (r = R1 ) = k 0 H ϕ R - 12 k 0 H 2
melyek alapján mindkét esetre érvényes az alábbi összefüggés:
(5.42)
k 0Φ b (r = R1 ) = k 1 Φ k (r = R1 )
Ennek segítségével a külsı és belsı oldali potenciálok különbsége az alábbi:

k1 
(5.43)
Φ k (r = R1 ) − Φ b (r = R1 ) = ∆Φ = Φ k (r = R1 ) 1 − 
k0 

Fentiek alapján a konstansok rendre:
k − k1
k
2k1
A= 0
B=
C= 0
(5.44)
k 0 + k1
k 0 + k1
k1
Az A állandó minden esetben kisebb kell legyen 1-nél (A < 1), értéke azonban lehet negatív
és pozitív is, míg a többi csak pozitív lehet. Ha egy inhomogenitás kisebb vízvezetı képességő, mint a környezete (k1 < k0), A pozitív, B kisebb, míg C nagyobb, mint 1. Ilyen áramkép
látható az 5.17. ábra a./ részén. Ha azonban az inhomogenitás vízvezetıbb a környezeténél
(k1 > k0), akkor A negatív, B nagyobb és C kisebb, mint 1. Ez látható az 5.17. ábra b./ részén. A két eset valójában az áram- és potenciálvonalak felcserélése, mely a két ábra öszszehasonlításából is jól látszik.
a./ k0 > k1, ⇒ A > 0,
Ψ
Ψ b./ k0 < k1 ⇒ A < 0,

Φ

B < 1, C > 1

q0

k/10

Φ

B > 1 és C < 1

q0

k

k

10k

R1

R1

5.17. ábra: Kör alakú inhomogenitások

Hasonló áramképek megtalálhatók az AEM-hez kötıdı fontosabb alapvetı munkákban is
(pl. STRACK, 1989, HAITJEMA, 1995).

5.4.3. Győrős inhomogenitás

q0

y

k0
Vizsgáljunk egy párhuzamos áramlásba helyezett beágyazott inhomogenitást, melyet az origóban levı középponttal
k1
R1
koncentrikus körök alkotnak, az 5.18. ábra szerinti R1 és R2
sugárral. Ezek közül egyik sem egyezik meg az 5.4.1. pontx
R2
beli sugárral ( R1 ≠ R és R2 ≠ R). A körön kívül a szivárgási
k2
együttható k0 , a két kör közötti győrő mentén k1 és legbelül
k2. Ez is az 5.1. pont szerinti inhomogenitás, azonban az
5.3.3.2. pont szerint beágyazott. Az elızı ponthoz hasonlóan szintén csak a k változik, a rétegvastagság és a fekü5.18. Győrős inhomogenitás
szint nem. A körökön kívül az áramlás az elızı pontban
vizsgálthoz hasonló. A győrő mentén szintén hasonló áramlás feltételezhetı, de más fajlagos
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hozammal, míg legbelül továbbra is párhuzamos áramlás alakul ki.
A nagyobbik körön kívül  r = x 2 + y 2 ≥ R1  a komplex potenciál valamint valós és képzetes része az alábbi:


AR12 
AR 2 
 + FΦ 0 = −q 0  re iθ + iθ1  + FΦ 0
Ω k = −q 0  z +
(5.45)
z 
re 




Φ k = −q 0  x +



AR12 x 
AR12 
 + FΦ 0


+
=
−
+
Φ
cos
θ
F
q
r
0
0
r 
x2 + y2 


és

(5.46)


AR12 y 
AR12 

 = −q 0 sin θ  r −
Ψ k = −q 0  y − 2
r 
x + y2


mely az (5.34) - (5.35) összefüggésekkel formailag azonos. Φ0 továbbra is a középpontban
értelmezett potenciál, A és F valós állandók. Fentieket összevetve az 5.4.1. pont (5.32) (5.33) összefüggéseivel ismét látható, hogy az (5.45) - (5.46) egy R = R1 A sugarú henger
körüli áramlást jelent. Az áramkép azonban továbbra sem az R, hanem az R1 sugáron kívül
értelmezendı.
A két kör alkotta győrő mentén (R1 ≥ r ≥ R 2 ) szintén henger körüli áramlást kapunk, mint az
(5.34) - (5.35) vagy az (5.45) - (5.46) azonban a párhuzamos áramlás már nem az eredeti,
hanem az elızı pont belsı áramlásához hasonló, melyet az (5.36) - (5.37) összefüggések
adnak meg. A komplex potenciál valamint az azt alkotó függvények az alábbiak:


CR 22 
CR 2 
 + EΦ 0 = −q 0 B re iθ + iθ2  + EΦ 0
Ω g = −q 0 B z +
(5.47)
z 
re 




Φ g = −q 0 B x +



CR12 x 
CR12 
 + EΦ 0


+
=
−
+
Φ
cos
θ
E
q
B
r
0
0
r 
x2 + y2 


és

(5.48)


CR12 y 
CR12 
 = −q 0 B sin θ  r −

Ψ g = −q 0 B y − 2
r 
x + y2


ahol B, C és E valós állandó. Fentieket összevetve az (5.32) - (5.33) összefüggésekkel ismét látható, hogy az (5.47) - (5.48) most egy R = R 2 BC sugarú henger körüli áramlást jelent, ahol a párhuzamos áramlás fajlagos hozama q = q0 B. Az áramkép azonban csak a
győrő mentén (R1 ≥ r ≥ R 2 ) értelmezendı.
Végül a körön belül  r = x 2 + y 2 ≤ R 2  ismét a (4.5) szerinti párhuzamos áramlás alakul ki,
azonban a q0 fajlagos hozam az elızıek szerint tovább módosul. A függvények az (5.36) (5.37)-hez hasonlóan az alábbiak lesznek:
Ω b = −Dq 0 z + Φ 0 = −Dq 0 re iθ + Φ 0
(5.49)
Φ b = − Dq 0 x + Φ 0 = −Dq 0 r cos θ + Φ 0 és Ψ b = − Dq 0 y = −Dq 0 r sin θ
(5.50)
ahol D a korábbiaknak megfelelıen valós állandó.
Az állandók meghatározásához az elızı pont megfontolásai alkalmazandók, azonban most
az 5.1. pont feltételei mindkét határon (r = R1 és r = R2) kielégítendık. Így az áramfüggvény
folytonossága a két határon az alábbi:
Ψ b (r = R 2 ) = Ψ g (r = R 2 ) és Ψ g (r = R1 ) = Ψ k (r = R1 )
(5.51)
a felszín esetén pedig
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ϕ b (r = R 2 ) = ϕ g (r = R 2 ) = ϕ R 2

és ϕ g (r = R1 ) = ϕ k (r = R1 ) = ϕ R1

(5.52)

Az (5.40) - (5.41)-hez hasonlóan vizsgálva a vízvezetı réteg jellegét is, a határokon a potenciálok közötti kapcsolat az alábbi lesz:
(5.53)
k 0Φ g (r = R1 ) = k 1 Φ k (r = R1 ) és k 1Φ b (r = R 2 ) = k 2 Φ g (r = R 2 )
mely megegyezı mind szabad felszínő, mind nyomás alatti esetben.
Mindezek alapján a potenciálkülönbség a külsı kör mentén (r = R1):

k1 
Φ k (r = R1 ) − Φ g (r = R1 ) = ∆Φ k = Φ k (r = R1 )1 − 
k0 

míg belül (r = R2):

k2 
Φ g (r = R 2 ) − Φ b r = R 2 = ∆Φ b = Φ g (r = R 2 ) 1 − 
k1 

Fentiek segítségével a hat állandó az alábbi lesz:

(

A=

(
(R

) (
) + k (R

k 0 R12 + CR 22 − k1 R12 − CR 22
k0

2
1

+ CR 22

2
1

1

− CR 22

(5.54)

)

)
)

B=

2k 1R12

(

)

(5.55)

(

k 0 R12 + CR 22 + k 1 R12 − CR 22

)

(5.56)
k1 − k 2
k1
k0
C=
D = B(1 − C )
E=
F=
,
k1 + k 2
k2
k1
A hat állandó esetén már nehezebb az elızı pont szerinti elemzések elvégzése. Az azonban
megállapítható, hogy az (5.56) A és C állandójának az (5.44) A értékéhez hasonló szerepe
van, így lehet negatív és pozitív is, a többi csak pozitív lehet. Az (5.56) E és F értéke pedig
az (5.44) C-jével analóg. Az 5.19. ábrán az elem alkalmazásának néhány példája látható.

q0

Ψ
Φ

k

q0

5k

5k
R2

R1

k

q0

R2
Ψ
Φ

k

q0

k

10k

R1
Ψ
Φ

k

k/10
R2

Ψ
Φ

k

k/10
R1

R2

k/100

R1

5.19. ábra: Néhány példa győrőre

Tudtommal az itt megadott áramképpel más kutatók nem foglalkoztak, elsı elıfordulása
nemrég jelent meg (CSOMA, 2005/A.), a II. függelék egyéb publikációiban nem lelhetı fel.

5.4.4. Az összegzett potenciál
Az 5.4.1. pont vízzáró elemének, az 5.4.2. pont egyszerő hengeres és az 5.4.3. pont beágyazott hengeres inhomogenitásának hatásai szintén a 4.4.1. pont összegzett potenciáljában játszanak szerepet. Azonban mind a három elemet az origóba helyezve, x irányú párhu45
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zamos áramlással adtam meg, mely az alkalmazhatóságot korlátozza. A kötöttségek azonban egyszerő transzformációkkal feloldhatók. Így a párhuzamos áramlás iránya egyszerő elforgatással általánossá tehetı, a középpont pedig a V. függelék 2. pontjának transzformációja segítségével a síkban bárhová helyezhetı.
Fentiek nyomán az (5.33), helytıl függıen az (5.35) vagy (5.37) illetve az (5.46), (5.48) vagy
(5.50) potenciál megfelelıen módosított változata a (4.23) összegzett potenciálhoz adandó.
Mivel azonban az (5.33) potenciál ismert valamint a másik két elem esetén az ismeretlen
A..C illetve A..F állandók az (5.44) illetve (5.56) segítségével meghatározhatók, mindegyik
elem a (4.25) szerinti U ismert potenciálhoz adódik:
U′ = U +
Φ hk
(5.57)
ahol

∑Φ

∑

hk

az elızı pontok valamennyi olyan potenciálja, mely a henger körüli áramláson

alapul. Mivel ezek csak az ismert U tagot módosítják, a 4.4.3. pont lineáris egyenletrendszerében új ismeretlent nem jelentenek.
Míg a korábbi, a merıleges vonal menti forrással leírt inhomogenitás az ismeretlen
dipóluserısségek miatt az 5.3.2. pont alapján a potenciálegyenlet V tagját módosítja, addig
jelen megfogalmazás új ismeretlent nem tartalmaz. Ez annak köszönhetı, hogy a henger körüli áramlás csak a szivárgási együttható körön (körökön) belüli megváltozását képes figyelembe venni, a réteg egyéb jellemzıinek (H, Z1) módosulását nem. Ebben az esetben az
5.3.2. pont E tényezıje független lesz a nyomásszinttıl mind szabad felszínő, mind pedig
nyomás alatti rétegben, így a lineáris egyenletrendszer valamennyi együtthatója és az inhomogén oldala is ismert lesz, azaz a megoldás mentes az iterációtól.

5.4.5. Alkalmazási kör
Az 5.4.1. - 5.4.3. pontban megadott elemek leírása igen egyszerő, viszont látszólag csak
korlátozottan használhatók, hiszen mindössze párhuzamos áramlásba helyezett kör alakú
vagy koncentrikus elem(ek)en belül a szivárgási együttható megváltozását képesek leírni.
Ezen kötöttségek közül azonban csak az utolsó nem oldható fel egyszerő eszközökkel, mivel
a réteg geometriai jellemzıinek (Z1 illetve H) megváltozása csak valamely más elemmel írható le, mely az elızı pont megfontolásai nyomán viszont már új ismeretlent is tartalmazhat.
A párhuzamos áramlás, mint megkötöttség azonban könnyen feloldható. Természetesen, ha
nincsen áramlás, az inhomogenitásnak sincsen hatása. Ha viszont már áramlási térbe helyezzük az elemet, az minden esetben "felbontható" egy párhuzamos áramlásra és valamely
egyéb elemre. A legegyszerőbb eset két, a 4.3.2. pont szerinti azonos irányú és nagyságú,
de ellentétes értelmő fajlagos vízhozamvektor megadása, q2 = − q1 .
Az elem alakja, mint kötöttség szintén - részben - enyhíthetı. Bár magukat az elemeket kör
alakkal adtam meg, a V. függelék 3. és 4. pontjainak transzformációi segítségével ellipszis
alakú elemek is origóba helyezett körré alakíthatók. Így a henger körüli áramlás összefüggései ellipszis esetén is alkalmazhatók.
Az elem fentiekkel tágított alkalmazási körébıl néhány gyakori eset az alábbi:
− a kör (vagy ellipszis) alakú, a vizsgálandó területen jelentıs hidraulikai szerepet játszó
elemek leírása;
− a számításokba bevont területen valamely, lokális hatását tekintve közömbös elem egyszerő, de alapos figyelembe vétele;
− nagy mennyiségő, körrel (vagy ellipszissel) jól közelíthetı elem együttes leírása;
− részterületenként párhuzamos áramlással közelíthetı, de helyenként attól kisebbnagyobb mértékben eltérı térségek vizsgálata.
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Az utóbbira ad példát az 5.20. ábra valós alapokon nyugvó feltételezett feladata. Legyen a
vizsgált területen az áramlás jellemzıen nyugat - keleti irányú, melyet az ábra a./ részének
izohiétái is mutatnak. A szintvonalak megfigyelı kutak észlelései alapján megszerkeszthetık.
A terület modellbeli figyelembe vételéhez viszont a 4.3.2. pont párhuzamos áramlása mellett
a néhol sőrősödı, néhol távolodó szintvonalak megfelelı leírása szükséges. Ehhez egy lehetséges eszköz inhomogenitások alkalmazása. A figyelembe veendı elemek száma, helye
és jellemzıi a modellkialakítás során, próbaszámítások segítségével határozhatók meg. Erre
nyújt egy lehetséges - közelítı - megoldást az 5.20. ábra b./ része, melyen a párhuzamostól
eltérı szintvonalakat az 5.4.2. pont szerinti henger körüli áramláson alapuló elem alakítja ki.
Az alkalmazott inhomogenitások szivárgási együtthatóit az ábra jelöli.

q0

a./ "észlelt" szintvonalak

b./ figyelembe vett elemek

0.01k

≈

q0

2.5k
0.1k

k
10k

5k
8k

0.2k

0.3k

5.20. ábra: Párhuzamos áramlás és közelítése

5.5. Inhomogenitások kétféle megközelítésének összehasonlítása
5.5.1. Általános jellemzık
A momentumára merıleges vonal menti dipólus az 5.3. pont alapján összetett számításokkal
közelítı, de általános megoldást ad inhomogenitások vizsgálatára. A közelítés abban áll,
hogy a potenciál határvonal menti megváltozását csak diszkrét pontokban veszi figyelembe.
Ugyanakkor gyakorlatilag azonos módon képes kezelni az 5.1. pontban megadott bármely
inhomogenitást, legyen az a feküszintnek, a rétegvastagságnak vagy a szivárgási együtthatónak a megváltozása, illetve ezek bármely - akár egymásba ágyazott - kombinációja.
Inhomogenitások vizsgálhatók párhuzamos áramlásba helyezett dipólusok segítségével is.
Bár az így kapott áramkép csak egy esetben (5.4.1. pont) felel meg a henger körüli áramlásnak,
a továbbiakban valamennyi, ezen alapuló áramképet henger körüli áramlásnak nevezem.

Henger körüli áramlással figyelembe vett inhomogenitás a korábbiak szerint csak a szivárgási együttható megváltozásának a leírására alkalmas, egyébre jellemzı (Z1, H) módosulásának vizsgálatára nem. Csak párhuzamos - vagy valamely más - áramlással együtt és csak
kör (vagy transzformációval ellipszis) alakú elemekre alkalmazhatók. Az egymásba ágyazott
inhomogenitások csak koncentrikus elemek lehetnek. Mindezen korlátok ellenére számos
esetben igen jól használható eszköz lehet, hiszen maga a megoldás a fenti feltételek mellett
közelítést nem tartalmaz.
Az egyes elemek alkalmazhatóságát, az alkalmazás körét néhány egyszerő feladatcsoporttal szemléltetem. A feladatokat mindkét elem, a vonal menti dipólus és a henger körüli áramlás segítségével megoldom, így feladatok a kétféle elemet hasonlítják össze azonos feltételek mellett. A momentumára merıleges vonal menti dipólusok esetén az alaposabb közelítést adó másodfokú elemet használom. A feladatok között egyedi elemek, elemcsoportot és
egymásba ágyazott elemek is szerepelnek. A kapott eredményeket kétféleképpen értékelem,
egyrészt szintvonalak segítségével, másrészt jellemzı szelvényekben kialakuló szintekkel. A
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szelvényeket a párhuzamos áramlás irányával megegyezıen vettem fel.
Az utóbbi esetben az összehasonlíthatóság kedvéért az ábrákon azonban nem tényleges
szintek és távolságok hanem relatív értékek szerepelnek. A vízszintes tengelyen megadott
relatív távolság a szelvény menti pl. x irányú távolság és az elem valamely jellemzı méretének, pl. sugarának aránya (pl. x/R). A függıleges tengelyen megadott relatív szint pedig az
alábbiak szerint határozható meg:
ϕ − ϕk
ϕr =
* 100 [% ]
(5.58)

∆ϕ p

ahol ϕk a szint az adott szelvény középpontjában (x = 0 vagy y = 0 helyén) és ∆ϕp a vizsgálandó terület mentén az eredeti - inhomogenitás nélküli - párhuzamos áramlás által kialakított szintkülönbség. A szintvonalakat mutató ábrákon a vizsgálandó terület határát szaggatott
jelöli. A relatív szint azt adja tehát meg, hogy az adott szelvény adott helyén a talajvízszint az
inhomogenitás miatt milyen mértékben tér el a párhuzamos áramlás szintjétıl. Mivel az így
definiált görbék az origóra középpontosan szimmetrikusak, ezért csak az x < 0 - helyszínrajzilag nyugati - águkat adom meg.
A relatív szinteket mutató ábrák feltüntetik a párhuzamos áramláshoz tartozó értékeket is. A
fogalom definíciójából következıen pl. nyugat - keleti irányú áramlás esetén a vizsgálandó
terület nyugati határán a relatív szint értéke 50 %, míg a keleti határon -50 %. A párhuzamos
áramlás vonalánál meredekebb szakaszokon a felszíni esés - azaz a sebesség - nagyobb,
míg a laposabb szakaszokon kisebb, mint a párhuzamos áramlás sebessége. Az elıbbi
esetben a szintvonalak sőrőbben, míg ellenkezı esetben ritkábban jelennek meg.
Az ábrák eltérı színő folytonos vonalakkal jelölik a momentumára merıleges, vonal menti
dipólussal vizsgált eseteket, a henger körüli áramlást × vagy + jel, míg a párhuzamos áramlás fekete szaggatott vonal jelzi.

5.5.2. Egyedi elemek
Az elsı feladatban egy 24 oldalú szabályos sokszög, mint másodfokú, a momentumára merıleges, vonal menti dipólus és a henger körüli áramlás áramképét vetem össze párhuzamos áramlásban, nyomás alatti vízvezetı réteg esetén. Az 5.21. ábra egy vízzáróbb, míg az
5.22. ábra egy vízvezetıbb eset szintvonalait mutatja. Az ábrák a korábbiaknak megfelelıen
csak a vizsgált terület északi részét mutatják. Mivel a sokszög a körrel szinte megegyezı, a
a./ vonal menti dipólus

q0

q0

b./ henger körüli áramlás

y=R

k

k

k/10

y=0

k/10

R

5.21. ábra: Inhomogenitás kisebb vízvezetı képességgel
a./ vonal menti dipólus

q0

b./ henger körüli áramlás

k
k

10k

10k

R

5.22. ábra: Inhomogenitás nagyobb vízvezetı képességgel

48

q0

5. A RÉTEGJELLEMZİK MEGVÁLTOZÁSA

kétféle áramkép között a vízvezetı képességtıl függetlenül
alig látható különbség, legfeljebb az
elemhatár közelében.

5.21/a,
5.21/a,
5.22/a,
5.22/a,

60
%
50

y= 0
y= R
y= 0
y= R

5.21/b,
5.21/b,
5.22/b,
5.22/b,

y= 0
y= R
y= 0
y= R

40

Az 5.23. ábra az elızı 30
két eset relatív szintjeit mutatja. Két szel- 20
vényt vizsgálok, melyeket az 5.21. ábra 10
a./ részén zöld szaggatott jelöl. A szelvé- 0
nyek az inhomogeni- -2.00 -1.75 -1.50 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 X/R0.00
tás középpontjában (y
5.23. ábra: Inhomogenitások összehasonlítása
= 0) és legészakibb
pontban (y = R) találhatók. A relatív hosszhoz is az elem sugarat alkalmaztam.
Az elızı összehasonlításokhoz hasonlóan a relatív szintekben sincsen értékelhetı eltérés a
kétféle elemmel vizsgált inhomogenitások között egyik szelvényben sem, hiszen az eltérésének legnagyobb értéke a 0.5 %-ot sem éri el. Ezen esetekben tehát érdemes az egyszerőbb, henger körüli áramlás alkalmazása, mivel az összetettebb elem nem ad megbízhatóbb
eredményt.

5.5.3. Elemcsoportok
Az 5.24. ábrán látható következı példa egy inhomogenitás-csoportot mutat. A négy elembıl
kettı vízvezetıbb, kettı pedig vízzáróbb a környezı területnél. A vonal menti dipólusok most
hatszögőek, melyek az 5.24. ábra a./ részén láthatók. Az ábra jelen esetben a teljes vizsgálandó területet mutatja. A feltüntetett szintvonalak alapján jól látható, hogy a kétféle elemcsoport térségi hatása gyakorlatilag azonos. Közelebb és különösen az elemek közötti részen viszont már észlelhetı eltérés.

q0

y =3R
y =2R

k/10

q0
k/10

k

k

R

y=R
y =0

10k
10k

10k

R

R

10k
k/10
R

k/10
a./ vonal menti dipólus

b./ henger körüli áramlás
5.24. ábra: Inhomogenitás-csoportok

Az 5.25. ábrán megadott relatív szintek vizsgálatához négy szelvényt választottam, melyet
az 5.24. ábra a./ része mutat. A szelvények a henger alakú elem sugarának (R, lásd, 5.24/b.
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ábra) megfelelı távolságra vannak egymástól. Ugyanezt a sugarat alkalmaztam a relatív
hosszhoz is.
50
5.24/a, y = 0
5.24/b, y = 0
%

5.24/a, y = R

Ezen az ábrán már
5.24/a, y = 2R
40
látható némi eltérés,
5.24/a, y = 3R
különösen az elemek
közötti és a legésza- 30
kibb elemek esetén,
fıként az elemhatárok 20
közelében. Azonban a
kétféle elem által kialakított relatív szintek 10
eltérése így is csekély, a legnagyobb ér- 0
ték az y = 0 és y = 3R
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
szelvényekben kisebb
5.25. ábra: Inhomogenitás-csoportok
±1 %-nál, míg a belsıbb, y = R és y = 2R szelvényekben is ±2 % alatti.

5.24/b, y = R
5.24/b, y = 2R
5.24/b, y = 3R

-0.5 x/R 0

Mindezek alapján csak azon esetekben javasolható az összetettebb elem használata, ha az
elemek környezetében, és különösen az elemek közötti térségben lejátszódó folyamatok
alapvetı fontosságúak.

5.5.4. Egymásba ágyazott elemek
A fentiekhez hasonló következtetések vonhatók le az egymásba ágyazott inhomogenitások
esetén is. Az 5.26. és 5.27. ábrák két - két vonal menti dipólust illetve győrőt mutatnak. A vonal menti dipólusok két, azonos középpontú hatszög alakú elembıl állnak. Az 5.26. ábrán a
vízvezetı képesség a győrő mentén ötszörösére növekszik, majd belül visszaáll az eredeti
érték. A második esetben (5.27. ábra) a szivárgási együttható fokozatosan csökken.
a./ vonal menti dipólus
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b./ henger körüli áramlás
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5.26. ábra: Egymásba ágyazott inhomogenitások növekvı vízvezetı képességgel

Az ábrákról jól követhetı, hogy a térségi hatások ezesetben is igen hasonlóak, az elem közelében viszont egyértelmőek kétféle figyelembe vételbıl eredı eltérések.
a./ vonal menti dipólus
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b./ henger körüli áramlás

q0

k/10

k
R2

k/100

k/100

k
R1

5.27. ábra: Egymásba ágyazott inhomogenitások csökkenı vízvezetı képességgel
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Ezt bizonyítják az 5.28. ábrán megadott relatív szintek is. Vizsgálatukhoz két szelvényt választottam, melyet az 5.26. ábra a./ része mutat. Ebben az esetben a megszokott, középpontban (y = 0) felvett szelvény mellett egy győrő menti szelvényt vizsgáltam, melynek távolsága a két körsugár középértéke, y = Rk = (R1+R2)/2. A relatív hosszhoz viszont a belsı
elem sugarát (R2) alkal5.26/a, y = 0
5.26/b, y = 0
maztam.
70
5.26/a, y=Rk
5.27/a, y = 0
5.27/a, y=Rk

%
Az ábrán látható, hogy 60

5.26/b, y=Rk
5.27/b, y = 0
5.27/b, y=Rk

minél erıteljesebb az inhomogenitás hatása, an- 50
nál jelentısebbek az el- 40
térések. Az 5.26. ábrán a
szivárgási együtthatók el- 30
térése
nagyságrenden
belüli, így a relatív szin- 20
tek legnagyobb eltérése 10
is legfeljebb ±2 %. Ezzel szemben az 5.27. áb- 0
rán szereplı változat szi-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5 x/R2 0
várgási
együtthatóinak
5.28. Egymásba ágyazott inhomogenitások relatív szintjei
nagyságrendet elérı változása már a kétféle elem által nyújtott relatív szintek között több, mint kétszer akkora, ±4 %ot meghaladó eltérést okoz. A legnagyobb eltérések szinte minden esetben az elemhatár
környezetében alakulnak ki.
Mindezek alapján ismételten kiemelendı, hogy az összetettebb elem használata fıként az
elemek környezetében lejátszódó folyamatok vizsgálatához célszerő, a térségi hatások az
egyszerőbb elemmel is megfelelıen leírhatók.

5.6. Összefoglaló értékelés
Az elemcsalád alkalmazási lehetıségeinek részletes bemutatása valamint az itt nem említett
vizsgálatok tapasztalatai alapján összegezhetık inhomogenitások kétféle figyelembe vételének fıbb jellemzıi, melyek nyomán ajánlások fogalmazhatók meg (CSOMA, 2003/B; 2005/A).
Így inhomogenitásokat henger körüli áramlásként javaslom vizsgálni, ha:
− az adott területen belül csak a szivárgási együttható változik,
− az inhomogenitás, mely az adott feladat szempontjából nagy jelentıséggel bír, körrel vagy
hozzá hasonló szabályos síkidommal (pl. hatszög) közelíthetı,
− bármely alakú inhomogenitás lokális viselkedése az adott probléma szempontjából másodrendő, a térségi hatás azonban nem hagyható figyelmen kívül,
− egymásba ágyazott inhomogenitások koncentrikusnak tekinthetık,
− egy terület összetett hidrogeológiai viszonyai nagyszámú, kisebb-nagyobb hidraulikai jelentıségő elemmel egyszerősíthetık.
A momentumára merıleges, vonal menti dipólusok alkalmazását, figyelembe véve az 5.3.3.
pontban megfogalmazottakat is, ajánlom, ha:
− a rétegvastagság vagy a feküszint változik,
− az inhomogenitás keskeny, hosszú,
− ha egy összetett alakú inhomogenitás helyi hatása meghatározó jelentıségő,
− egymásba ágyazott inhomogenitások nem tekinthetık koncentrikusnak.
Fenti ajánlások mellett nem hagyhatók figyelmen kívül azonban szubjektív tényezık, elsı
sorban a modell alkalmazójának tapasztalatai sem.
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6. NAGYOBB SZABAD VÍZFELÜLETEK FIGYELEMBE VÉTELE
6.1. Alapfogalmak
Nagyobb szabad vízfelületeknek leggyakrabban a természetes tavak tekinthetık, azonban
mind eredetük, mind pedig a talajvízzel való kapcsolatuk alapján sokkal többféle esetben lehet szükség egydimenziósnak már nem tekinthetı nyíltfelszínő vizek felszín alatti hatásainak
leírására. Ilyenek lehetnek a tavak mellett a sík- és dobvidéki állandó üzemő vagy idıszakos
(pl. szükség-) tározók, halastavak, rizstelepek valamint anyag- és bányagödrök, bányatavak,
tórendszerek. Ezek mellett, különösen kisebb térségekre kiterjedı vizsgálatok esetén a szélesebb folyók, medertározók, holtágak sem tekinthetık minden esetben egydimenziósnak.
Valamennyi fenti képzıdmény vagy létesítmény hatással lehet vizsgált térség talajvízviszonyaira. A továbbiakban nem teszek különbséget a fenti lehetıségek között, a nagyobb szabad vízfelületeket összefoglalóan tónak nevezem.
Tavak felszín alatti hatásainak modellezésére többféle lehetıség van. Egyedi tavak lokális
hatása, az általuk okozott beszivárgás vizsgálható három- vagy függıleges síkban kétdimenziós áramlás feltételezésével (pl. HAITJEMA, 1987; KACIMOV, 2000; stb.), több vízvezetı
rétegre kiterjedıen (BAKKER, 2004; 2006.) illetve idıben változóan is (ZAADNOORDIJK STRACK, 1993.). Ezek mellett, az AEM-hez kötıdı megközelítéseken túl is mind elméleti,
mind gyakorlati területen több leírás áll a rendelkezésre, pl. ÖLLİS - VÁGÁS, 1961; NÉMETH,
1963; stb.
Jelen fejezet a tavaknak nagyobb térségekre kiterjedı hatásaival foglalkozik, melyhez a 3.
pontnak megfelelıen vízszintes síkú talajvízmozgást feltételezek. Ehhez kézenfekvınek tőnik a vonal menti forrásokhoz hasonlóan az elem kiterjesztése valamely felületre (CSOMA,
2004), melyet a következıkben részletezek. Azonban a módszer rugalmasságának köszönhetıen tavak hatása egyéb módon is vizsgálható (HAITJEMA, 2002-2005), melyre a fejezet
végén térek ki.
Az elızıekben említett felületi források általános leírásához vizsgáljunk a 6.1. ábra szerinti C
zárt görbén belüli területet, melyet + felsı index jelöl, míg a görbén kívül - index alkalmazan+
dó. A D területen a beszivárgás intenzitása γ, mely pozitív, ha a talajvizet táplálja. Ekkor a
Φff vízhozampotenciál a C görbén kívül, a D- tartományban ki kell elégítse a Laplace+
egyenletet, míg a C-n belül, a D tartományban a POISSON-egyenlet érvényes. Így a teljes potenciál most is két részbıl tevıdik össze, az elızı, Φff,k harmonikus függvénybıl és a Φff,bbıl, mely a POISSON-egyenlet partikuláris megoldása, azaz Φff = Φff,k+ Φff,b.

y
+
D
A Φff,k függvény mind a D mind a D- tartományban eleget kell te+
+
D
n
gyen a LAPLACE-egyenletnek, így:
2
2
∂ Φ ff ,k ∂ Φ ff ,k
+
= 0 (6.1)
C
s
x
∂ x2
∂ y2
+
6.1. ábra: Általános alakú tó
A Φff,b függvény csak a D -ban értelmezhetı, ahol
2
2
∂ Φ ff ,b ∂ Φ ff ,b
+
=γ
(6.2)
∂ x2
∂ y2
míg a D tartományban Φ ff− ,b = 0 . Az ff alsó index általános alakú felületi forrást jelöli, nem
részletezve annak további jellemzıit, a k index a közös (külsı és belsı) a b pedig a belsı oldalra utal.
-

Fentiek alapján látható, hogy - bár hasonlóan jelöltem - jelen pont külsı és belsı potenciálja
nem teljesen azonos tartalmú az elızı pont hasonló jellegő mennyiségeivel.
52

6. NAGYOBB, SZABAD VÍZFELÜLETEK

A (6.1) és (6.2) egyenleten túl a C határvonal mentén a Φff potenciál két további feltételnek
kell eleget tegyen. Az elsı a talajvízszintek, és ezzel a Φff potenciálok azonossága a két oldalon, azaz:
Φ ff+ = Φ ff+ ,k + Φ ff+ ,b = Φ ff− ,k + Φ ff− ,b = Φ ff−
(6.3)
ahol a + és - felsı indexek a C görbe belsı és külsı oldalára utalnak. A (6.3)-ból, figyelembe
véve a Φff,b potenciálra vonatkozó feltételt is, a következıket kapjuk: Φ ff+ ,k − Φ ff− ,k = −Φ ff+ ,b
azaz a Φff,k potenciálnak a C görbe mentén véges szakadása van. Ilyen áramképet ír le az 5.
fejezetben részletezett momentumára merıleges vonal menti dipólus. A λ dipólus erısség
jelenesetben a −Φ ff+ ,b -nak felel meg.
,
A második feltétel szerint a C görbe n normálisával (6.2. ábra) megegyezı irányú vízhozamkomponenseknek azonosaknak kell lenniük a görbe két oldalán:
q n+ = q n+,k + q n+,b = q n−,k + q n−.b = q n−
(6.4)
mely valójában a folytonosság. Ebbıl, figyelembe véve, hogy a Φff,b potenciálból származó
külsı oldali fajlagos hozam zérus, a következıket kapjuk: q n+,k − q n−,k = −q n+,b azaz a Φff,k potenciál a C görbe mentén forrást is alkot. Ilyen áramképet ír le a 4.3.4. pont vonal menti forrása. A σ fajlagos vízszállítás jelenesetben a −q n+,b -nak felel meg.
y

6.2. Felületi források
6.2.1. Kör alakú tavak

Rt
x0, y0

A 6.1. pont feltételeinek figyelembe vételével igen egyszerően vizsx
gálhatók kerek vagy annak tekinthetı tavak. Legyen az 6.2. ábra 6.2. ábra: Kör alakú felüszerinti (x0, y0) középpontú, Rt sugarú körön belüli γt beszivárgás álleti forrás
landó. Ez a körön belül a 4.3.2/b. pont felszíni beszivárgásaként vehetı figyelembe. A koncentrikus köröket alkotó (4.10) potenciál az alábbi:

2
2
2
2
2
r = ( x − x0 ) + ( y − y 0 ) ≤ Rt
(6.5)
ha
Φ t, b = - 41 γ t ( x − x 0 ) + ( y − y 0 ) − Rt 
ahol a t alsó index a tóra, míg a b a belsı oldalra utal.
A körön kívüli térség úgy tekinthetı, mintha ott egy Rt sugarú, Q = γ t R t2 π vízhozamú forrás
lenne, melynek leírása a 4.3.3. pontban található. A (4.12) alapján a körön kívüli térség potenciálja az alábbi:
γ t ⋅ Rt2
2
2
ln ( x − x 0 ) + ( y − y 0 ) + C
=
(6.6)
Φ t,k
4
ahol a k index a külsı oldalra utal. A C állandó a kör menti folytonosság (6.3) feltételébıl
meghatározható, így:

[

Φ t,k =

γ t ⋅ Rt2

]

2
2
x − x0 ) + (y − y 0 )
(
ln

r=

( x − x 0 ) 2 + ( y − y 0 )2 ≥ Rt

(6.7)
Rt
A (6.5) a POISSON-, míg a (6.7) a LAPLACE-egyenletet elégíti ki. Mindkét esetben azonban az
ekvipotenciális vonalak, illetve a talajvíz szintvonalai koncentrikus körök. Mindezek alapján a
kör alakú felületi forrás okozta beszivárgás vízhozampotenciálja a szokott módon jelölhetı:
(6.8)
Φ t = γ t At ( x,y )
ahol a t index tavakra utal. Az At(x,y) együttható attól függ, hogy a vizsgált pont a Rt sugarú
körön belül vagy kívül van-e. Azonban akár (6.5), akár pedig a (6.7) összefüggés alkalmazandó, az együttható mindkét esetben csak a vizsgált elem geometriai viszonyaitól függ.
4

2
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Maga az elem a V. függelék transzformációjával ellipszis alak tóra is alkalmazható.
Hasonlóan a forrás - nyelı elıjelkonvenciójához, a γ beszivárgás természetesen itt is lehet
ellentétes elıjelő. Ebben az esetben a talajvízbıl a tóba szivárog a víz, és például a tó párolgási veszteségeként jelenik meg.
A 6.1. pont két feltételének természetesen a (6.5) és (6.7) potenciálok eleget tesznek. Ez
egyrészt mint korábban említettem, a (6.6) összefüggés C állandója biztosítja, másrészt
mind a (6.5)-bıl, mind pedig a (6.7)-bıl származó ekvipotenciális vonalak (x0, y0) középpontú
koncentrikus körök, így a sebességek illetve fajlagos hozamok mindkét esetben azonosan
sugár irányúak.

6.2.2. Sokszög alakú elemek
A 6.1. pont (6.3) - (6.4) feltételeibıl az következik, hogy a Φff,k vízhozampotenciál, illetve
komplex potenciálja a két ott említett potenciál zárt görbe menti integráljaként elıállítható.
Figyelembe véve a momentumára merıleges, vonal menti dipólus 5. fejezetbeli valamint a
vonal menti forrás 4.3.4. pontbeli összefüggéseit, általános alakú elem Ωff,k közös komplex
potenciálja az alábbi módon adható meg:
λ
1
1
σ ln(z - δ )ds
(6.9)
ds +
Ω ff ,k = 2πi C z - δ
2π C

∫

∫

Az integrál egy lehetséges közelítı meghatározásához a C zárt görbét zárt sokszögvonallal
helyettesíthetjük. Ekkor célszerő a V. függelék 5. pontjában megadott transzformáció bevezetése. A transzformáció nyomán a sokszög súlypontja az origóba kerül és egyik oldala valós
tengellyel lesz párhuzamos. Segítségével megkapható a Φs,b potenciál is. A zárt sokszögön
belül állandó γs beszivárgást feltételezve a potenciál az alábbi:
1
2
(6.10)
Φ s,b = γ s ξ = γ s As,k ( x, y )
2
mely, figyelembe véve a V. függeléket is, a (4.10) egyenletnek felel meg, tehát a (6.10) kielégíti a POISSON-egyenletet. Az s alsó index sokszög alakú elemre utal.
A (6.10) ismeretében a (6.9) integrál λ és σ mennyiségei a sokszög oldalai mentén meghatározhatók, így az Ωs,k potenciál az integrálás után az alábbi lesz:
ζ - ζ j +1 γ s A
3γ s A
γ n
2
+
ln(z - z1 ) (6.11)
c 2,j ζ + c1, j ζ + c 0 , j ln
Ω s,k = s
2πi j =1
2π
4π
ζ -ζ j

∑(

)

ahol A a sokszög területe, míg a c2, c1 és c0 komplex segédváltozók a vonal menti forrás
vagy dipólus F és G segédváltozóihoz hasonlóan csak a csúcsponti koordinátáktól függnek:
1 ξ j +1 - ξ j
1
1 2
; c1, j = −2c2, j ζ j − ξ j c 0 , j = c 2, j ζ j ζ j +1 + ξ j +1 + ξ j ζ j - ξ j + i ν j ;
c 2, j = −
2 ζ j ,+1 - ζ j
2
2
(6.12)
1
valamint ν1 = 0; é s ν j = - ξ j -1 + ξ j η j - η j -1 + ν j -1
2
A (6.11) összefüggés, figyelembe véve a (6.12) segédváltozókat is, a sokszög csúcsainál
szinguláris, mely azonban a potenciálok gondos elemzésével kiküszöbölhetı.

(

(

)

)

)(

Ha z = zj ≠ z1, a (6.11) komplex potenciál elsı tagjának összegzésébıl kimarad a j-1-edik és
j-edik tag, melyeket az alábbiakkal kell helyettesíteni:
ζ -ζ

γ s  1 2
ξ j + i ν j  ln j j +1
(6.13)
Ω s,k,j =

2πi  2
ζ j - ζ j -1
Ha z = z1, a (6.11) elsı tagjának összegzésébıl kimarad az elsı (j = 1) és utolsó (j = n) tag
valamint a komplex potenciál második tagja is, melyeket az alábbiakkal kell helyettesíteni:
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Ω s,k,1 = -

γ s 2 ζ1 - ζ 2 γ sA
γ Aα1
+
ln(ζ 1 - ζ n ) + i s
ξ 1 ln
4πi
2π
ζ 1 - ζ n 2π

(6.14)

ahol α1 az elsı sokszögoldalnak az x tengellyel bezárt szöge. A (6.11) alapján, figyelembe
véve a (6.13) és (6.14) összefüggéseket is, a felületi forrás Φs,k tagjának potenciál- illetve
áramfüggvénye az alábbi lesz:
(6.15)
Φ s,k = ℜ Ω s,k = γ s As,k ( x, y ), Ψ s,k = ℑ Ω s,k = γ s Bs,k ( x, y )

(

)

(

)

ahol az As,k(x,y) és Bs,k(x,y) a vizsgált elem geometriai viszonyaitól függ, melynek további
részletezésétıl eltekintek. A sokszögön belül ehhez adódik a (6.10) belsı potenciál, mely
matematikai alakját tekintve a (6.15)-hez hasonló. Mindezeket összegezve a felületi forrás
teljes potenciálfüggvénye általános alakban az alábbi:
(6.16)
Φ s = Φ s,k + Φ s,b = γ s As,k ( x,y ) + γ s As,b ( x,y ) = γ s As ( x,y )

6.2.3. Az összegzett potenciál, az ellenırzı pont és a feltétel
A 4.4. pont (4.23) összegzett potenciálja a kétféle felületi forrás esetén az alábbi tagokkal
tovább bıvül:
nt

ns

i =1

i =1

Φ ′′ = Φ ′ + ∑ Φ t ,i + ∑ Φ s,i

(6.17)

ahol Φ' a Φ összegzett potenciál 5.3.2. pontbeli (5.19) szerinti módosulata, nt illetve ns az
adott elemek száma, Φt illetve Φs pedig egy-egy elem (6.8) illetve (6.16) potenciálját jelenti.
Jelen pontban a további, kettıs felsı vesszıvel jelölt változók az 5.3.2. pontbeli változók olyan
módosulatai, melyek felületi források figyelembe vételével alakultak ki.

A kétféle tó között lehetnek ismert potenciállal leírható elemek, adott - ismert - γt vagy γs beszivárgással, így a (4.25) ismert potenciál a következık szerint változik:
U ′′ = U ′ +

nt ,1

n s ,1

i =1

i =1

∑ Φ t ,i + ∑ Φ s,i

(6.18)

ahol az n elemszám 1 alsó indexe az ismert potenciállal rendelkezı elemekre utal, U' pedig
az (5.57) szerint módosított ismert potenciál.
Mivel azonban a γt vagy γs beszivárgás elıre nem minden esetben ismert, felületi források
esetén a potenciál tartalmazhat (4.24) szerinti ismert ismeretlen V tagot is. Ez a korábbihoz
képest az alábbiak szerint módosul:
V ′′ = V ′ +

nt , 2

ns , 2

i =1

i =1

∑ γ t ,i At ,i ( x, y ) + ∑ γ s,i As,i ( x, y )

(6.19)

ahol az n elemszámok 2 alsó indexe az ismeretlent tartalmazó elemekre utal. A V' az (5.19)
szerinti módosított V.
A (6.19) ismeretlen γ beszivárgásai az 5.3.2. pontbeli M' ismeretlenhez képest további két
ismeretlen-csoportot jelentenek:
− nt,2 kör alakú tó ismeretlen γt beszivárgása;
− ns,2 sokszög alakú vízfelület ismeretlen γs beszivárgása.
Ezekkel az ismeretlenek száma összesen
M ′′ = M ′ + nt ,2 + ns ,2
(6.20)
lesz, melyek meghatározásához további - korábban említett - ellenırzı pont és a hozzá tartozó feltételek szükséges.
Ellenırzı pontokként a mederfenék ellenállásának figyelmen kívül hagyásával az egyes
elemek közép- illetve súlypontja tekinthetı. Mivel a szint - mely jelenesetben maga a tószint
- ismert, a potenciálegyenlet a (4.29) - (4.32) egyenletnek megfelelı alakra hozható. Így a
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4.4.3. pont lineáris egyenletrendszere ezen független egyenletekkel bıvíthetı. Összesen tehát M'' ismeretlenhez ugyanannyi egyenlet áll rendelkezésünkre, így a feladat a korábbiakban említettek szerint továbbra is megoldható.

6.2.4. Alkalmazási kör
6.2.4.1. Kör alakú elem
A (6.8) potenciál egyszerő lehetıséget nyújt kör (ellipszis) alakú vagy azzal közelíthetı tavak
hatásának vizsgálatára. Maga az elem a tó felszínét vízszintesnek tekintik, a beszivárgás állandó. A potenciál mind a talajvízteret közvetve tápláló tavak mind a közvetlen kapcsolatban
levı elemek leírására alkalmas, a 4.3.4. pontban egydimenziós esetre ismertetett módon.
Közvetlen kapcsolatban levı tavak esetén az ellenırzı pontnak a tó (x0, y0) középpontja tekinthetı. Ha egy ilyen tó fenékszintje a feküvel megegyezı, a belsı potenciál elveszti jelentıségét.
A 6.3. ábra egy, az origóba helyezett, a talajvízzel közvetett
kapcsolatban levı tóból való beszivárgás által kialakított
szintvonalakat mutatja, melybıl a jelenség szimmetriája miatt
az ábrán csak a vizsgált terület északkeleti negyede szerepel.
Az ábra a (6.5) belsı és (6.7) külsı potenciálok okozta szinteket eltérı színekkel jelöli. Az ábrán jól látható, hogy a kialakított szintvonalak - hasonlóan a forrás/nyelı (4.12) potenciáljához - a 6.2.1. pontban megadottaknak megfelelıen koncentrikus köröket alkotnak.

Rt
6.3. ábra: Tó az origóban

6.2.4.2. Sokszög alakú elem
Sokszöggel közelíthetı vízfelületek lehetnek nagyobb tavak, tározók vagy szélesebb vízfolyások, esetleg duzzasztott szakaszok. A jelenséget leíró elem a vízfelszínt vízszintesnek tekinti, a beszivárgás a síkidom mentén állandó. Azonban egymáshoz oldalaikkal kapcsolódó
felületi források sorozatával nagyobb, változó szintő vízfolyás is jellemezhetı. Ezesetben a
folytonos vízfelszín elemenkénti lépcsıs közelítése alakul ki, mely az elsıfokú vonal menti
források láncolatához hasonló. Megemlítendı, hogy változó szintő szabad vízfelületek vizsgálatára a másodfokú, vonal menti forráshoz hasonlóan bevezethetı a háromszög alakú
másodfokú felületi forrás is. Ekkor a csúcsponti vízszintek alkotta síkokkal közelíthetı a szabad vízfelszín, a beszivárgás pedig lineárisan változik. Az elem leírása igen összetett.
Hasonlóan az elızı elemhez, a potenciál mind a talajvízteret közvetve tápláló tavak mind a
közvetlen kapcsolatban levık leírására alkalmas, az 4.3.4. pontban egydimenziós esetre ismertetett módon. Közvetlen kapcsolat esetén az ellenırzı pont a sokszög (x0, y0) súlypontja
lesz. Feküig leérı fenékszint esetén a belsı potenciál itt is elveszti jelentıségét.
A 6.4. ábra néhány szabályos síkidommal megadott, a talajvízzel közvetlen kapcsolatban levı felületi forrást mutat. Valamennyi elem esetén a súlypont az origóban helyezkedik el, a
vízvezetı réteg szabad felszínő, a tóterületek és a beszivárgás azonosak. Az ábrák az elızıekhez hasonlóan a vizsgálandó területnek csak az északkeleti részét mutatják.
Az ábrák jól mutatják, hogy a tavak közelében a szintvonalak elhelyezkedését az elem alakja
befolyásolja, távolabb azonban alig észlelhetı eltérés. Ez nem meglepı, hiszen belátható,
hogy a sokszög alakú elemek áramképe az elemtıl egyre távolodva a pontszerő vízkivétel
áramképéhez tart, végtelen távol pedig - mint a kör alakú elemé az elemen kívül - megegyezik vele.
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a./ négyszög

b./ hatszög

c./ 24 oldalú sokszög

6.4. Szabályos sokszög alakú felületi források

A 6.5. ábra néhány szabálytalan síkidommal megadott elemet mutat. Az a./ rész egy összetettebb sokszög, a b./ ugyanezen tó két részre osztva, a c./ rész pedig négyszöggel közelítve. A vízvezetı réteg szabad felszínő, a tavak a talajvízzel közvetett kapcsolatban vannak,
belılük beszivárgás lehetséges, melynek forrását jelen feladat nem részletezi. Az ábrákon
jól látható, hogy térségi hatás tekintetében a közelítı elem is megfelelı, azonban a helyi viszonyokat a részletesebb elemek jobban követik.
a./szabálytalan sokszög

b./ osztott

c./ közelítı négyszög

6.5. ábra: Tavak szabálytalan alakkal

6.2.4.3. Egyedi források összehasonlítása
Felületi források vizsgálhatók egyszerő, kör alakkal és sokszöggel is. Összehasonlítva a kétféle közelítést megállapítható, hogy a sokszög lényegesen rugalmasabban, szélesebb körben alkalmazható, különösen összetettebb alakú tavak esetén. A csúcspontok számának
növelésével a partvonal közelítésének pontossága növelhetı. Bár az elem vízszintes tófelszínt feltételez, az oldalaikkal kapcsolódó sokszögekkel változó vízszint is figyelembe vehetı, mint a 6.5. ábra b./ része.
Ezzel szemben a kör alakú közelítés kevésbé bonyolult,
kisebb tömegő és matematikailag lényegesen egyszerőbb számítást igényel. A kör alakú közelítést nemcsak
tényleges, kör alakú tavak esetén érdemes alkalmazni mely eset meglehetısen ritka - hanem szabályos, vagy
ahhoz közeli elemek esetén is, mint a 6.4. ábra tavai.
Az elızıeket bizonyítja a 6.6. ábrán vázolt feladat is. Itt
azonos területő, azaz azonos beszivárgást okozó kör és
négyzet alakú tavak hasonlíthatók össze szabad felszínő talajvíztér esetén. Az ábra az origóba elhelyezett
súlypontú tavak északkeleti negyedét mutatja. Jól látható, hogy az elem közvetlen közelében még van némi eltérés a kétféle megközelítés között, távolabb azonban a
szintvonalak gyakorlatilag megegyeznek.
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Ezt igazolja a relatív szintek elemzése is, mely az 5.5.1. pontban megadottakhoz hasonlóan
itt is alkalmazható. A relatív hosszúság ebben az esetben valamely tóméret lesz. Relatív
szintként azonban párhuzamos áramlás hiányában annak (5.58)-ban figyelembe vett jellemzıi nem alkalmazhatók. Mivel a tavakon kívül a feladatok egyéb elemet nem tartalmaznak, a
legkézenfekvıbb a tó nélküli állapot vízszintes nyugalmi szintjéhez viszonyítani, mely ebben
az egyszerő esetben valójában a 4.4.2. pont ellenırzı pontjának ϕc szintje. Tavak esetében
a relatív szint tehát:
ϕ − ϕc
(6.21)
ϕ r=
* 100 [% ]

ϕc

A 6.7. ábra a fentiek 14
szerint definiált relatív %
szinteket mutatja. A 12
vizsgált szelvények egy x tengely menti és 10
egy átlós - a 6.6. ábrán
láthatók. Relatív hossz- 8
ként az összehasonlíthatóság érdekében az
6
elsı esetben a kör alakú tó R sugarát alkalmaztam, így a vízszin- 4
tes tengelyen l/a = x/R.
A második esetben a 2
1.00
négyzet alakú elem
b 2 fél átlóhosszát vet-

négyzet, y = 0

négyzet, átló

kör, y = 0

kerek, átló

1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75 l/a 3.00
6.7. ábra: Kör és négyzet alakú tó relatív szintjei

tem figyelembe, így a tengelyen l a = ξ / b 2 . Az ábrán jól követhetı az, hogy a kétféle
elem gyakorlatilag azonos szinteket ad, a legnagyobb eltérések az elem közelében észlelhetık. De még ezen eltérések nem érik el a fél százalékot. Ennek alapján körtıl eltérı alakú,
de szabályos, vagy ahhoz közeli síkidommal leírható tavak is közelíthetık körrel.
6.2.4.4. Elemcsoportok összehasonlítása
A 6.8. - 6.11. ábrák szabályos és szabálytalan síkidommal megadott elemek hatását vetik
össze. Maguk a tavak mérete és alakja néhány Kiskunlacháza környéki kavicsbányatónak
felel meg. A vízvezetı réteg szabad felszínő, a tavak fenékszintje jelen feladatban a feküig
leér. A tavak fedett felülethez viszonyított többletpárolgása a talajvízbıl pótlódik, a tavak
olyan nyelıt alkotnak, melyek felülete mentén a párolgás állandó. A tavakat a tényleges alakok mellett azonos területő és azonos elszivárgást okozó, kör alakkal is vizsgálom. A kör
b./kör

a./négyszög

6.8. ábra: Magányos tavak
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alakú tavak középpontja a sokszög alakúak súlypontjában van. Az értékeléséhez a kapott
áramképek összehasonlításán túl a (6.21) szerinti relatív szintet is alkalmazom. A relatív távolsághoz a legnagyobb, 6.11. ábra szerinti helyettesítı tó sugarát alkalmazom. A szelvények origója is ezen tó középpontja. Szelvényeket a tó(rendszer) szélén és a vizsgálandó terület határán észak-déli és kelet-nyugati irányban is vizsgálok.
A 6.8. ábra magányos tavat mutat, melybıl az elpárolgó víz mennyiségét (Qel= Ató*γs) tekintem alapegységnek. Az a./ négyszög és a b./ közelítı kör alakú tavak szintvonalai között az
eltérés olyan csekély, hogy azt tovább nem érdemes részletezni.
Több tó együttes hatását mutatja a 6.9. ábra, ahol az elszivárgó vízmennyiség 25 %-kal magasabb, mint az elızı esetben. Itt a szintvonalak a tavak szórt elhelyezkedésének megfelelı
leszívási tölcsért alkotnak. Az a./ rész elszórtan elhelyezkedı tavait a b./ rész körökkel, míg
a c./ rész egyetlen helyettesítı tóval vizsgálja. A d./ ábrarész az a./ ábrán jelölt két észak déli irányú szelvényben mutatja a relatív szinteket. A nyugatabbi szelvény közvetlen a legnyugatabbi tó mellett, a keletebbi a tavaktól távolabb helyezkedik el. Az ábrákról látható,
hogy a kör és sokszög alakú tavak igen hasonló szinteket adnak, a helyettesítı tó azonban
ettıl jelentısen eltér, különösen a nyugatabbi szelvényben. A tavaktól távolabbi, keleti szelvényben mindez lényegesen csekélyebb.
a./ sokszögek

NY

b./ körök

K

-1.0

c./ kör
-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0 y/R 4.0

-2.0

-3.0
-4.0

-5.0
d./ Relatív szintek , É - D
-6.0

%

sokszög, K
körök, K
kör, K
sokszög, NY
körök, NY
kör, NY

6.9. ábra: Több, elszórtan elhelyezkedı tó

A 6.10. ábra a./ része kettéosztott tavat mutat, mely eset csak sokszög alakú elemmel vizsgálható. A terhelés itt 50 %-kal magasabb, mint magányos tó esetén melyet a sőrőbb szintvonalak is jeleznek. A b./ rész a kör alakú helyettesítı tavat mutatja. Itt is látható, hogy az
elemek közelében a szintvonalak eltérnek, távolabb azonban az eltérés alig észlelhetı. Tavak részekre osztását tehát csak helyi igények indokolhatják.
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a./ kettéosztott tó

b./ helyettesítı tó

6.10. ábra: Kettéosztott tó

Végül a 6.11. ábra elızı három eset egymásra halmozásából szármaró szintvonalakat mutatja a tényleges tavakkal illetve egy helyettesítı tóval. Ezen tó sugara adja a korábbi ábrákon is alkalmazott x/R illetve y/R relatív hosszakat. Az ábrák az elızıekben megfogalmazottakat igazolják.
a./tórendszer

É
-4

-3

-4.00
-1
0
-6.00

-2

1

2

3

4 x/R 5

-8.00
-10.00
-12.00

D

NY
b./ helyettesítı tó

K

c./ Relatív
szintek , K - NY

négyszög, É
kör, É
négyszög, D
kör, D

-14.00
-16.00

%

-4.0
-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0 y/R 4.0

-6.0
-8.0
-10.0
-12.0

d./ Relatív
szintek , É -

-14.0
%

négyszög, K
kör, K
négyszög, NY
kör, NY

-16.0

6.11. ábra: Tórendszer

6.2.4.5. Összefoglaló értékelés
Összegzésként a kétféle elem alkalmazásának illetve alkalmazhatóságának feltétekeit a
6.12. ábra tórendszerén szeretném bemutatni. A rendszer nyolc eltérı alakú és mérető tóból
áll, melyek lehetnek például halastavak, bányagödrök vagy egyebek.
A tavak eredetileg Dunavarsány környéki bányatavak, melyeket jelen példa céljára némileg
módosítottam.

Az egyes tavak sorszámát az ábra mutatja. Az ábrán néhol pirossal megadott vonal egyes
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tavak lehetséges felosztását jelölik, mellyel az adott feladat igényei szerint lehet élni.
Mindezek alapján a sokszög alakú elem alkalmazása javasolható az alábbi esetekben:
− körrel semmiféleképpen nem
közelíthetı síkidommal megadható tavak, mint pl. a 2. és 4.
vagy 7. jelő tavak,
3
− a több részre osztott tavak ese1
4
2
tén, a két tórész közötti közös
határ miatt, mint az 1., 3. vagy
8. jelő tavak
5
− a vizsgálandó területen belül
domináns hidraulikai hatású ta6
vak, mint pl. 5. jelő tó, mely az
egyik legnagyobb területő.
7
Kör alakú tavak alkalmazása java8
solható, ha
− a vizsgálandó területen a tó
alakja ezt igényli,
6.12. ábra: Tórendszer
− a tó alakja körtıl eltérı alakú,
de szabályos, vagy ahhoz közeli síkidommal leírható (6.4. és 6.6. ábrák)
− a tavak alakja és hidraulikai viselkedése nem igényli a több részre osztást, mint pl. egy
hosszabb meder- vagy hullámtéri tározó változó szinttel,
− a tó a vizsgálandó területen kívül esik, így térségi hatása figyelembe veendı, azonban lokális hatása közömbös.

6.3 Beszivárgás mederfenéken az ellenállás figyelembe vételével
6.3.1. A beszivárgás
Egy nyíltfelszínő vízfolyás vagy tó a környezı talajvízteret táplálhatja, ugyanakkor a talajvíz
is tápláhatja a tavat. Az utóbbi esetben a meder a tóba történı beáramlás során számottevı
ellenállást nem fejt ki, az esetek többségében a mederellenállás elhanyagolható. Az elsı
esetben viszont a tóból valamely, a talajvíz szempontjából "külsı" forrásból eredı víz szivárog be. A külsı forrás lehet a tóra hulló csapadék, valamely, a tavat tápláló vízfolyás, stb.
Az utóbbi esetben természetesen a vízfolyás a megfelelı feltételekkel, mint vonal menti forrás
figyelembe veendı. Gyakori ilyen esetben a felszíni - felszín alatti modellek párhuzamos alkalmazása. Tó - vízfolyás együttes vizsgálatával jelen munka keretében nem foglalkozom.

A tó medrébıl történı beszivárgás során azonban a meder ellenállása már számottevı szerepet játszhat. Így a beszivárgás
nagyságát a mind az egy- mind a kétdimenziós esetekben a víz*
folyás ϕ szintjén túl ez az ellenállás is befolyásolja.

∗

ϕ

c
Zf

γ

Ha a vízfolyás az 6.13. ábra szerint a talajvíztérrel nincsen köz- vízvezetı réteg
vetlen kapcsolatban, a beszivárgás a mederfenékre felírt DARCYϕ
fekü
törvénnyel közelítve az alábbi lesz:
6.13. ábra: Beszivárgás seϕ* - Z f
kély tóból
(6.22)
γ=
c
ahol az ábra szerinti jelöléssel c a mederfenék ellenállása, Zf pedig a fenékszint, mely alatt a
mederfeneket övezı kolmatált réteg alsó síkja értendı. Ezesetben a beszivárgás nem függ a
ϕ talajvízszinttıl, így a Φ vízhozampotenciáltól sem.
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∗
A közvetlen kapcsolat esetén a vízvezetı réteg felsı határoló
ϕ
felülete döntı. Nyomás alatti vízmozgás és vízzárónak tekinthec
tı fedıréteg esetén (6.14. ábra), ha a tó fenékszintje a fedı alfedıréteg
ϕ
só síkjánál mélyebben fekszik, a beszivárgás az alábbi lesz:
vízvezetı réteg
ϕ* - ϕ
fekü
(6.23)
γ =
c
6.14. ábra: Beszivárgás nyomás alatti rétegbe
A beszivárgás a ϕ talajvízszint függvénye, így figyelembe véve
a (4.3) vízhozampotenciált (Φ) is, a γ és a potenciál között lineá∗
ϕ
ris a kapcsolat.

c
Fedıréteg nélkül (6.15. ábra), szabad felszínő áramlási térben a
ϕ
beszivárgás számítása formailag a (6.23) összefüggéssel azo- vízvezetı réteg
nos. Azonban a (4.2) vízhozampotenciál nyomán a γ beszivárgás
fekü
és a Φ potenciál közötti kapcsolat másodfokú.
6.15. ábra: Beszivárgás szabad felszínő rétegbe

Fenti három eset bármely felületi forrásra alkalmazható, hiszen
nem tettem különbséget a γt és γs. beszivárgások között. A továbbiakban a t illetve s index
nélküli paraméter mindkét esetre vonatkozik.
Vonal menti forrás esetén a γ beszivárgást a vízfolyás - továbbiakban elhanyagolható - b szélességével megszorozva kapható az egységnyi hosszra vonatkozó σ beszivárgást.

6.3.2. A módosított egyenlet
A mederfenék ellenállásának figyelembe vétele esetén az ellenırzı pontban nem a 6.2.3.
pontbeli ismert tóvízszint alkalmazandó, hiszen a (6.23) alapján a tó (x0, y0) közép- vagy
súlypontjában ezesetben a talajvízszint az alábbi lesz:
ϕ = ϕ * - cγ
(6.24)
A (6.24) alapján nyomás alatti esetben, figyelembe véve a (4.3) összefüggést is, az ellenırzı pont vízhozampotenciálja:
Φ = -kHcγ + kHϕ - 12 k H 2
(6.25)
Fentiek figyelembe vételével az i-edik tó (x0,i,y0,i) súlypontjában a (4.24) egyenlet az alábbi:
-kH c i γ i + kH ϕ *i - 12 k H 2 = U t,i + V t,i
(6.26)
mely a (4.29) - (4.32) formára rendezve az alábbi:
*
2
(6.27)
V t,i + kH c i γ i = kH ϕ i - 12 k H - U t,i
azaz a γi módosított együtthatója At,i ( x 0,i ,y 0,i ) + kH c i lesz, valamint az inhomogén oldal is
változik. Az egyenlet formailag azonban a (4.29) - (4.32)-vel megegyezı marad. A t alsó index a tavak helyén számított értékekre utal, azonban mindez nemcsak a kör, hanem a sokszög alakú elemekre is érvényes, melyet külön nem részletezek.
Szabad felszínő talajvíztér esetén a (6.24) vízhozampotenciálja a (4.2) nyomán a következı:
Φ = 12 k( ϕ * - γc )2
(6.28)
melyben a γ beszivárgás a második hatványon szerepel, így az elıbbi módon eljárva a potenciál és az ismeretlen beszivárgás lineáris kapcsolata nem tartható fenn.
A másodfokú kapcsolat elkerülésére az ellenırzı pontbeli talajvízszint közelíthetı egy középérték és az attól való eltérés összegével, ϕ = ϕ + ε . Az ε eltérésrıl feltételezve, hogy
négyzete elhanyagolhatóan kicsiny, a (4.2) alapján:
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Φ = 12 k ϕ( ϕ + 2 ε ) melybıl

ε=

Φ 1
-2ϕ
kϕ

A γ beszivárgás (6.23) összefüggése a (6.29) nyomán az alábbi lesz:
*
ϕ * - ( ϕ + ε ) ϕ - 12 ϕ Φ
γ =
=
c
c
kcϕ
melybıl az ellenırzı pont Φ vízhozampotenciálja a (6.28) helyett az alábbi lesz:
Φ = ( ϕ * - 12 ϕ )kϕ - γkϕc

(6.29)

(6.30)

(6.31)

A közelítı (6.31) összefüggés γ tekintetében már lineáris, így a (4.24) összegzett potenciál
az i-edik tó (x0,i,y0,i) súlypontjában a korábbiakhoz hasonló módon a következı lesz:
( ϕ* - 1 ϕ i )k ϕ i - γ i k ϕ i c i = U t,i + V t,i
(6.32)
i 2
mely a (4.29) - (4.32) formára rendezve az alábbi:
2

*
1
V t,i + k ϕ i c i γ i = k ϕ i ϕ i - 2 k ϕ i - U t ,i

(6.33)

azaz a γι módosított együtthatója At,i ( x 0,i ,y 0,i ) + k ϕ i c i lesz, valamint az inhomogén oldal is
megváltozik. Az egyenlet formailag azonban az(4.29) - (4.32)-vel megegyezı marad.
A (6.27) illetve (6.33) összefüggések az elızı pont ismeretleneinek megfelelı nt,2+nf,2 független egyenletet jelentenek, melyekkel az ott megadott egyenletek helyettesítendık. Ezen
egyenletek függetlenek a valamennyi korábbi egyenletcsoporttól is.

6.4. Egyéb figyelembe vételi módok
6.4.1. Vonal menti forrás
A felületi forrást a (6.9) összefüggés a vonal menti forrás és a vonal menti dipólus zárt görbe
menti integráljainak összegeként definiálta. Abban az esetben, ha a vonal menti forrás hatása jelentısebb, mint az inhomogenitásé, így például a tóból egyes partszakaszain beszivárgás, másutt pedig elszivárgás lehetséges, tavak a 4.3.4. pont elemeivel is közelíthetık. Ekkor azonban mindenféleképpen zárt sokszögvonal alkalmazandó.
Felületi forrás fıként a mederfenéken beszivárgó vízmennyiséget írja le, közvetlenül nem
veszi figyelembe azonban az oldalirányú beszivárgást, mely akár a partvonal mentén változó
is lehet. Ez elsısorban szabad felszínő talajvíztérrel közvetlen kapcsolatban levı mélyebb
tavak esetén domináns lehet. Ilyen esetekben a tó partvonala vonal menti forrásként vehetı
figyelembe, melynek ellenırzı pontbeli vízszintjei a tó szintjeivel egyezik meg. Maga a vonal
menti forrás a 4.3.4. pontban megadottak figyelembe vételével lehet elsı vagy másodfokú.
Bár a vonal menti forrás a felületi forráshoz hasonlóan mind a talajvíztérrel közvetve, a talaj
telítetlen zónáján keresztül, mind pedig a közvetlen kapcsolatban levı elemek leírására alkalmas, itt csak a fenékszintjükkel a feküt elérı tavak esetén alkalmazható, mivel a láncolaton belüli (belsı) potenciál nem létezik. A láncolat egyes elemei jellemezhetık szinttel vagy
beszivárgással is. Mindkét paraméter lehet állandó és változó, azonban az utóbbi esetben
mindenféleképpen a másodfokú elem használandó. Ez viszont könnyebbé teszi például szélesebb vízfolyások vagy lokális kiszélesedések, (meder)tározók vizsgálatát.
Ugyanakkor sok esetben a vonal menti és felületi források között igen nehéz különbséget
tenni. Erre mutat példát a 6.16. ábra egyszerő feladata. Az ábra egy szabályos hatszög alakú felületi forrást és egy azonos alakú másodfokú, vonal menti forrást mutat, a szimmetria
miatt csak a negyedét feltüntetve. A két elem A területe és L oldalhosszúsága azonos. Az intenzitásokat úgy adtam meg, hogy az a./ rész felületi forrásának teljes, Qs = A γs vízszállítá63
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sa megegyezik a b./ ábra Qm = 6Lσm
vízszállításával, Qs=Qm. A vizsgált feladatpárban egyéb elem nincsen. Az ábrákon a számítás során kapott szintvonalak láthatók, melyek között eltérés
gyakorlatilag nem észlelhetı. Ennek az
az oka, hogy mindkét elem azonos közép- illetve súlyponttal azonos mennyiségő vizet juttat a rendszerbe.

a./ felületi forrás

b./ vonal menti forrás

x=0

b

y=0
6.16. ábra: Tavak összehasonlítása

Hasonló következtetésre lehet jutni a
relatív szintek vizsgálata alapján is, melyet a 6.17. ábra mutat. A vizsgált szelvények - egy x
és egy y tengely menti - a 6.16. ábrán láthatók. Relatív hosszként az összehasonlíthatóság
érdekében mindkét esetben a tó adott tengely irányú hosszát vettem figyelembe. Így az x
tengely menti szelvényben a 6.17. ábra a vízszintes tengelyén l/a = x/b, az y menti szelvény-

(

)

ben pedig l a = y b 3 2 látható. Az ábrán jól követhetı az, hogy a kétféle elem gyakorlatilag azonos szinteket ad, 14
a legnagyobb eltérések az %
elem közelében vannak.
12
De még ezek sem érik el
az 1%-ot.

6.16. a./, y = 0

6.16. a./, x = 0

6.16. b./, y = 0

6.16. b./, x = 0

10

Hasonló viselkedésük miatt a felületi és vonal men- 8
ti források alkalmazása,
alkalmazhatósága között
6
tehát sokszor nehéz különbséget tenni. Gyakran
csak a könnyebben be- 4
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5 l/a 2.75
szerezhetı vagy elıállít6.17. ábra: Felületi és vonal menti forrás
ható adatok - pl. egy adott
üzemvízszint vagy könnyen meghatározható párolgás - alapján vagy egyszerően a modell
alkalmazójának tapasztalatai alapján kell dönteni.

6.4.2. Inhomogenitás
A felületi forrás másik kiindulási eleme a (6.9) alapján a merıleges vonal menti dipólus. Ha a
vizsgált tavon a talajvíz egyszerően "átfolyik", azaz a tóba be- és onnan kilépı vízmennyiségek egyensúlyban vannak, a tó igen nagy vízvezetı képességő elemként, azaz inhomogenitásként vehetı figyelembe. Mivel maga az inhomogenitás az 5.1. ábrán megadott definíció
szerint a teljes vízvezetı rétegre vonatkozik, csak a talajvízzel közvetlen kapcsolatban levı,
fenékszintjükkel a feküt elérı tavak esetén alkalmazható. A tónak saját vízforgalma (pl. párolgás) nincsen vagy elhanyagolható, így a 6.1. pont szerinti tavon belüli (belsı) potenciál, a POISSON-egyenlet partikuláris megoldása - nem létezik. A térségben azonban egyéb vízforgalom - valamely egyéb elem, pl. párhuzamos áramlás - jelenléte szükséges.
A nagy vízvezetı képességet a k szivárgási együtthatóval lehet biztosítani. Ha a tó területére
vonatkozó érték legalább kettı, de inkább három nagyságrenddel nagyobb, mint a tavon kívüli érték, a tó felszíne közel vízszintes lesz.
Megfelelı k segítségével változó szint is kialakítható lehetne. Mivel azonban a k nagysága elıre
nem ismert, megválasztása csak hosszadalmas számításokkal lehetséges.

A vízszintes felszín olyan erıteljes változást jelent, mely az 5.5 pont ajánlásai alapján mindenféleképpen a másodrendő, momentumára merıleges vonal menti dipólusok láncolatát
igényli. Henger körüli áramlás, mint inhomogenitás viszont korlátozás nélkül alkalmazható.
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Inhomogenitásként leírt tavak esetén a mederellenállás az elıbbiektıl eltérı módon adható
meg, mivel a kolmatált réteg valójában a tavat
körülvevı, külsı inhomogenitásnak is tekinthetı. Így a tó maga egy beágyazott inhomogenitás lesz, mely vagy az 5.3.3.2. pont megfontolásai alapján vagy az 5.4.3. pontban megadott
győrővel vehetı figyelembe.

a./ tízszeres

A 6.18. ábrán egy mederellenállást nem vizsgáló, egyszerő feladatsor, egy négyzet alakú
tó körüli párhuzamos áramlás talajvízszintjei
láthatók, a szimmetria miatt csak a vizsgált terület északi felén. A tavat, mint inhomogenitást
háromféle szivárgási együtthatóval vizsgáltam.
Jól látható, hogy a szintvonalak a tavat kikerülik, azonban a tótól körülbelül két oldalhosszúságnyi távolságra az eredeti párhuzamos
áramlás gyakorlatilag helyreáll. Az ábra a./ része - különösen az elem környezetében - még
némileg eltér a b./ és c./ résztıl, a két utóbbi
azonban szinte azonos. Így ebben az esetben
már a területnél két nagyságrenddel vízvezetıbb tó is megfelelınek tőnik.

b./ százszoros

Ellenırzésként párhuzamos áramlásba helyezett vonal menti forrást alkalmaztam. A négyzet fél oldalhosszúságának megfelelı elemekbıl összeállított láncolat csomóponti szintjeit a
leginkább vízvezetı inhomogenitás (6.18. ábra
c./ rész) gyakorlatilag vízszintesnek adódó tószintjei alapján adtam meg. A kapott szintvonalak a 6.19. ábrán láthatók. Az alapjaiban eltérı
kétféle megközelítés dacára a 6.18. ábra b./ illetve c./ része és a 6.19. ábra szintvonalai között számottevı eltérés nem látható.

q0

k
10k

k

q0

100k
q0

c./ezerszeres

k

1000k
6.18. ábra: Tó mint inhomogenitás

q0
y = 2b

k
b
y=0

6.19. ábra: Tó, mint vonal menti forrás
Fentieket igazolják a 6.20. ábra relatív szintjei
is. Relatív szinteket 50
6.18/a ábra, y = 0
most nem a tavak ese- %
6.18/b ábra, y = 0
6.18/c ábra, y = 0
tén alkalmazott (6.21)
6.19. ábra, y = 0
összefüggés szerint, 40
6.18/a ábra, y = 2b
hanem az inhomogeni6.18/b ábra, y = 2b
táshoz kötıdı (5.58) 30
6.18/c ábra, y = 2b
alapján
határozom
6.19. ábra, y = 2b
meg. A relatív hosszhoz (x/b) a négyzet 20
alakú tó fél oldalhoszszát alkalmazom. Két, 10
a párhuzamos áramlással megegyezı irányú szelvényt vizsgá- 0
lok, melyek a 6.19 áb-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5 x/b 0.0
rán láthatók. Az egyik
6.20. ábra: Relatív szintek inhomogenitással és vonal menti forrással
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szelvény a tó középpontját keresztezi (y = 0), melyet az ábrán folytonos vonalak jelölnek, a
másik a középponttól oldalhosszúságnyira (y = 2b) található, melyet + jelöl. Az ábra, mely
csak a vizsgált terület nyugati felét mutatja, nemcsak az inhomogenitással vizsgált tó (6.18.
ábra) eredményeit tartalmazza, hanem a vonal menti forrással (6.19. ábra) kapott értékeket
is. Fekete szaggatottal megadtam továbbá a tó nélküli állapotban kialakuló párhuzamos
áramlás relatív szintjeit is.
Az ábrán jól látható, hogy a tó középpontjában a vonal menti forrás illetve a két vízvezetıbb
inhomogenitás szintjei gyakorlatilag megegyeznek és a tó felszíne vízszintes. Ettıl a legkevésbé vízvezetı inhomogenitás csekély mértékben eltér. A tótól távolabb a szintek egyre inkább a párhuzamos áramláshoz közelítenek.

6.5. Összefoglaló megjegyzések
A 6. fejezetben bemutatott valamint az itt nem részletezett számítások eredményeinek öszszegzéseként nagyobb szabad vízfelületek figyelembe vételétének legfıbb jellemzıit 6.1.
táblázatban foglaltam össze.
6.1. táblázat
Nagyobb szabad vízfelületek figyelembe vételi lehetıségei
felületi forrás (6.2 - 6.3.pont)
vonal menti
inhomogenitás (6.4.2.pont)
henger körüli
vonal menti
forrás
kör
sokszög
áramlással
dipólussal
(6.4.1. pont)
elsı fokú
elsı v. másodmásodfokú,
leírás módja
egyszerő
egyszerő
igen összetett fokú, összetett
igen összetett
az elem alakja
kör (ellipszis) zárt sokszög zárt sokszög kör (ellipszis) zárt sokszög
nem lehet, Φb nem lehet, Φb nem lehet, Φb
közvetett
lehet
lehet
kapcs.
nincs
nincs
nincs
TV.
nem lehet, Φb nem lehet, Φb nem lehet, Φb
közvetlen
lehet
lehet
térrel
nincs
nincs
nincs
lehet
lehet
lehet
fenék=fekü
lehet, Φb = 0 lehet, Φb = 0
tószint
több elemmel, másodfokú
nem lehet
nehézkes
nehézkes
lépcsısen
elemmel
változó
beszivárgás
több elemmel, másodfokú
nem lehet
nem lehet
nem lehet
lépcsısen
elemmel
nem szüksé- nem szüksé- nem szüksészükséges
szükséges
más elem jelenléte
ges
ges
ges
6.3. pont sze- 6.3. pont sze- 6.3. pont szegyőrővel
beágy. inhomederellenállás
(5.4.3.pont)
val (5.3.3.2.
rint
rint
rint
pont)
változó szint
erıteljes áramlás a tavon át
leggyakoribb alkalbe/elszivárgás ismert
ismert
saját vízforgalom nélkül
mazási terület

A táblázatban megadottak további magyarázatot nem igényelnek, mivel a fejlécben megadott pontok mindezt tartalmazzák.
Az elızıek azonban rámutatnak arra, hogy egy-egy elemcsalád esetén csak akkor szükséges a részletesebb leírás, ha az elem hatása az adott feladat szempontjából alapvetı. Ha
azonban az elem a számításba bevont, külsı területhez tartozik, a vizsgálandó területre
gyakorolt hatást gyakran az egyszerőbb, közelítı elemmel is el lehet érni. Megfordítva a
gondolatmenetet, a közelítı elemnek az elemtıl távolabbi területre (mely jelen esetben a
vizsgálandó terület) gyakorolt hatása azonos egy összetettebb elemével, azaz a két elem
hatása egy bizonyos távolságon túl egyenértékő. Tehát az összetett síkidom egy adott távolságon túl egyszerőbbel, majd esetleg egy görbe vagy egyenes szakasszal, végül pontszerő
elemmel helyettesíthetı. Az elemek ilyen jellegő sorozatos helyettesítése, az elemek sora,
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egy-egy elem "hatástávolsága", az a határ, amikor egy-egy elem már egy másik, egyszerőbb
elemmel helyettesíthetı (egyenértékő határ), stb. további kutatásokat igényel. Mindez nemcsak a felületi forrásokra, hanem egyéb elemekre (pl. vonal menti dipólusok láncolata) is alkalmazható.
Egy másik, jelen modellel vizsgálható terület síkvidéki erdık talajvízre gyakorolt hatásának
elemzése. Erdık - hasonlóan a kavicsbányatavakhoz - az elpárologtatott vízmennyiséget a
talajvízbıl pótolják, így felületi forrásként vehetık figyelembe. Síkvidéki erdık és a talajvíz
kapcsolatával korábban többen is foglalkoztak, például MAJOR, 1974; 2002; SZODFRIDT,
1993; VÁGÁS, 1993, stb. mely munkák alapján az AEM is továbbfejleszthetı ezen a területen.
Végül kiemelendı, hogy a modell alkalmazójának a feladata a 6.1. táblázat lehetıségei közül választani. Ehhez azonban az egyes tavak eredete és esetleges funkciója, a vizsgálat
célja illetve az egyes figyelembe vételi módok kialakítása során tett megfontolások kellı
támpontot nyújtanak. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül szubjektív elemek sem,
például a modell alkalmazójának tapasztalatai.
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7. A VIZSGÁLT ELEMEK ALKALMAZÁSA
7.1. Bevezetés
Budapesttıl délkeletre jelentıs kiterjedéső kavicsterasz található, ahol hosszabb ideje széles
körő bányászati tevékenység folyik. Az igen jó minıségő kitermelt haszonanyag helyén az
elmúlt idıszakban számos bányató alakult ki jelentıs területtel. Így Délegyháza - Bugyi Kiskunlacháza térségében is több üzemelı és felhagyott bánya található és több helyen bıvítést is terveznek.
A térségre jellemzı külmőveléses kavicskitermelés módosíthatja a talajvízviszonyokat, mely
a meglevı tavak valamint a térség határán levı szabályozott szintő vízfolyások, csatornák
miatt már jelenleg sem tekinthetı természetes állapotnak. Több felhagyott bányató körül
üdülıterület alakult ki, az egyes tavak eltérı hasznosításával (többféle vízi sport, horgászat,
stb.), míg egyéb részeken mezıgazdasági mővelés folyik. Emellett a térség délrıl nemzeti
parkkal is határos. Így bármely további beavatkozás különös figyelmet igényel. Az analitikus
elemek módszerének alábbiakban bemutatandó mindkét alkalmazási területe ezen térség
problémáival foglalkozik.
Az elsı részben a térségre kialakított modell általános kérdéseivel foglalkozom, külön kitérve
az alkalmazandó elemek körére, a modellkialakítás lépéseire. Itt a cél nem elsı sorban a
mőszaki probléma megoldása, azaz egy-egy bányaterület bıvítése hatásainak elemzése,
hanem a modellel és különösen az alkalmazott elemekkel kapcsolatos megfontolások öszszegzése, a módszer megbízhatóságának igazolása (CSOMA, 2004). Mindezek nyomán a
korábbiak továbbfejlesztéseként javaslatot teszek felszíni vízforgalommal nem rendelkezı
tavakat leíró felületi források kialakítására is.
A második részben a fenti tavak okozta esetleges kellemetlen következmények egyikének a
mérséklését célzó beavatkozás hatásait vizsgálom. Az említett bányatavak felszínének párolgása a talajvízbıl pótlódik, mely a felszín alatti vízmérleg szempontjából veszteség. Ez
egyrészt módosuló áramlási viszonyokat másrészt - különösen a tó környezetében - lecsökkenı talajvízszintet eredményez. A talajvízszint csökkenése viszont gyakran kellemetlen,
esetleg káros egyéb következményekkel járhat. Részletes számítások alapján elemzem egy
szintcsökkentést mérséklı beavatkozás hatásait, melyek nyomán célom javaslattétel megfelelıen kialakított és mőködı megoldás fıbb jellemzıire (CSOMA, 2005/B). A kapott megállapításokat tényleges esetekre ellenırzöm.

7.2. Modellkidolgozás kavicsbányaterületek vizsgálatához
7.2.1. A feladat
A Duna-Tisza köze északnyugati részén kialakult kavicsbányák, bányatavak befolyásolják a
térség környezeti viszonyait, mely az elmúlt évszázad bányászati és egyéb, többek között
vízrendezési tevékenysége nyomán alakult ki. A bányászati tevékenység a környezet egyes
elemei közül számottevıen a felszín alatti környezetet, elsı sorban az elsı vízadó rétegben
található talajvizet érheti, hiszen ez - de a már felhagyott tavak is - az eredeti állapothoz képest vízveszteséget okoznak. Ezen vízveszteség hatása eltérı lehet hosszabb idejő száraz
illetve nedves idıszakokban. Maga a térség az ország egyik vízhiányos területe, mivel általában az éves csapadékösszeg nem éri el az evapotranszspiráció mennyiségét. Így minden
új szabad vízfelület többletpárolgása a vízhiányt növeli.
A vízveszteség a kavicskitermelés során, annak ütemétıl függıen idıben változó - általában
növekvı - mennyiségő. Az üzemelés során a vízkivétel az alábbiakból tevıdik össze:
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− a kitermelt kaviccsal együtt távozó víz mennyisége;
− a kitermelt kavics helyét kitöltı víz mennyisége;
− az egyre növekvı tófelület fedett területhez viszonyított többletpárolgása,
míg a bánya felhagyása után a már állandó méretőnek tekinthetı szabad vízfelület többletpárolgása okoz veszteséget. Mindez a talajvízbıl pótlódik.

Jelen fejezet célja nem egy konkrét bányabıvítés talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata,
hanem a térségrıl egy általános kép kialakítása, valamint egy, a jelenlegi állapotot közelítı
modell kialakítása, a modellfelépítés lépéseinek összegzése. Emellett természetesen röviden szóba jönnek egyes konkrétabb kérdések is. Általában a bányaterületek több tóból állnak, melyek legnagyobb méretüket a kitermelés során érik el. Ezek egy része végleges marad, míg egyes tavakat vagy tórészeket meddıvel visszatölthetnek. Az így a megfelelıen
felépített modell alapot nyújthat olyan tényleges feladatok vizsgálatához, mint
− javaslattétel a tavak megnyitási sorrendjére, együttes nyitva tartására és visszatöltésére;
− a tervezett bıvítéssel járó vízveszteség nyomán kialakuló talajvízszintek illetve leszívások
térségi hatásainak elemzése, különös tekintettel a lakó, üdülı- és egyéb, különleges jelentıséggel bíró területekre;
− a tervezett bıvítéssel egyidıben vagy azt követıen valószínősíthetı egyéb fejlesztések
együttes hatásának vizsgálata figyelembe véve eltérı hidrometeorológiai viszonyokat is.
(CSOMA - VARGA, 2001; CSOMA, 2002/A; 2004; 2006/A,B)

7.2.2. Adatok
2

A vizsgált, mintegy 200 km nagyságú területet nyugatról a Ráckevei (Soroksári)-Duna
(RSD), északról, északkeletrıl a Duna-Tisza-csatorna (DTCS), míg keletrıl a távolabb húzódó Duna-völgyi-fıcsatorna (DVCS) határolja. Délen hasonló jellegő határ nem található. Itt
külön figyelmet igényel az RSD - DTCS közötti terület, illetve Bugyi, Délegyháza,
Dunavarsány és Kiskunlacháza térsége, mivel itt számos felhagyott, üzemelı és tervezett
bányató található.
Maga a terület hordalékkúp-síkság, magassága 95 - 105 m B.f. körüli. A felszín enyhén a
Duna felé lejt. A területet holocén ártéri üledék fedi, alatta számottevı vastagságú folyami
(dunai) eredető kavicsterasz található. A terasz vastagsága változó, néhol csak 4 - 6 m, néhol azonban akár a 20 m-t is meghaladhatja. A kavicsterasz alapzata pannóniai eredető
agyag, mely vízzárónak tekinthetı (DUNAI ALFÖLD, 1967, TÁJKATASZTER, 1990) Ez a kavicsösszlet jelentıs mennyiségő talajvizet tároz, átlagosan a felszín alatti 2 m körüli mélységgel.
A talajvíz elsı sorban a Dunából (RSD-bıl) kap utánpótlást, de megemlítendı az északkeleti
részen a Gödöllıi-dombság irányából származó áramlás is.
Az egyes bányák kialakításához, a haszonanyag feltárására számos kutatófúrás eredménye
áll rendelkezésre, részben az egyedi területhez, részben a nagyobb térséghez kapcsolódóan
(FÖLDTANI TÉRKÉP, 1975.). A fúrások nyomán gyakran a vízvezetı réteg mentén több mélységben részletes szemeloszlás is rendelkezésre áll. Így a szivárgási együttható térségi értéke ezek alapján, a jellemzı szemátmérık figyelembe vételével becsülhetı, melyhez több tapasztalati módszert dolgoztak ki (BUSCH - LUCKNER, 1972; KOVÁCS, 1972). A számításokhoz
szükséges, térségre jellemzı átlagos értékhez elıször az egyes fúrásokon belüli rétegvastagsággal súlyozott átlagot számítottam, majd ezek területi középértékét. Az eltérı módszerek nyújtotta eltérı értékek egy intervallumot adtak, mely a késıbbiekben a 4.5. pontban leírt
modellkialakítási folyamat során annak igényei szerint finomítható.
A térség helyszínrajzát a 7.1. ábra mutatja. Az ábra a tavakon kívül a fıbb vízfolyásokat valamint a vízrajzi észlelıhálózat elemeit is tartalmazza. Az egyes elemeket viszont már a modellhez elıkészített módon jelzi. Így az egyes vízfolyások tengelyvonalát sokszögvonalak, a
tavakat zárt sokszögek helyettesítik. Az ábra az egyes települések külterületén található bá69
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7.1. ábra: Helyszínrajzi vázlat

nyákat azonos színnel jelöli, ezen belül azonban az egyes bányatelkek tavait nem különbözteti meg.
A vízrajzi észlelıhálózat a tágabb térségben több, mint 30 kutat tart nyílván (VÍZRAJZI ÉVKÖNYVEK, VÍZÜGYI ADATBANK) hosszabb-rövidebb észlelési idıvel, melyeket - ha elhelyezkedése lehetıvé tette - a 7.1. ábra is jelöl. A 7.2. ábra néhány kút havi közepes értékeit mutatja
az 1990 - 2002. idıszakra. Ezen kutakat a 7.1. ábra piros körrel jelöli. A piros négyzettel jelölt két leghosszabb észlelési idejő kút évi közepes és szélsı értékei 7.3. ábrán láthatók. Külön figyelmet érdemel a 739. sz. dömsödi kút több, mint 75 éves idısora, mely a jelentısebb
bányatelepítések elıtti idıszakban kezdte mőködését.
A tágabb térségben 9 csapadékmérı állomás mőködik, melyek havi csapadékösszegeibıl
képezett területi átlagát a 7.4. ábra mutatja az 1997 - 2002. idıszakra. Az állomásokat a 7.1.
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7.2. ábra: Talajvízkutak havi közepes vízszintjei, 1990 - 2002.

ábra kék háromszöggel jelöli.

Az idısorok általában a szokásos ingadozásokat mutatják. A 7.2. ábrán jól látható azonban,
hogy a kutak közül néhány magasabb, kiegyenlítettebb. Ezek az RSD-hez illetve a DTCShez közelebb fekszenek, így inkább azok vízszintjeit tükrözhetik. A többi inkább a bányaterületek közelében található, jobban kitéve a meteorológiai hatások okozta vízszintingadozásoknak, melyet a 7.4. ábra csapadékadatai is igazolnak. Itt jól látható, hogy a magasabb talajvízszintő idıszakokat csapadékosabb, míg az alacsonyabb talajvízszinteket hosszabb
száraz idıszak elızi meg.
A szintek - egy kút adatai kivételével - a 4.5. pontban említett modellkialakításhoz, az ott említett talajvíztérképek és egyéb források adta információ árnyaltabbá tételéhez nyújtottak alapot. A kivételként kezelt kút (738. Dömsöd-Apajpuszta), mely a terület déli részen található -,
megfelel a 4.4.2. pontban említetteknek, így a C állandó meghatározásához szükséges ellenırzı pontként alkalmaztam.
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7.4. ábra: Havi csapadékösszegek területi átlaga

A térségben üzemelı kavicsbányák összterülete egy 2004. évi légifelvétel alapján 1000 hara tehetı, de több helyen terveznek bıvítést is. A tavak az alábbi csoportokba oszthatók:
I. a terület északi részén, a DTCS közelében elhelyezkedı tavak:
Mőködı és felhagyott bányatavak Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi és Bugyi térségében, melyek közül kiemelendı az északi parton Dunaharaszti II. 25 ha, valamint a DTCS
partján Alsónémedi I. mintegy 17 ha területtel.
II. Dunavarsány környéki tavak:
Néhány felhagyott (pl. Rukkel-tó) és fıként mőködı bányák (pl. Dunavarsány II, III,
Majosháza I, stb.), melyek közül több esetben a bıvítés folyamatban van.
III. Délegyháza és környéke bányatavai:
A jól ismert délegyházi üdülıtó, (Délegyháza I.) melyet több évtizedes mőködés után hagytak fel. Ez az egyik legjelentısebb tórendszer a térségben, több, mint 200 ha területtel. Ennek mintegy fele az üzemelı Délegyháza II. A további tavak ennél lényegesen kisebbek.
IV. Kiskunlacháza - Apaj bányaterületei:
Itt számos tó igen közel fekszik egymáshoz. Bár eltérıek a tulajdonosok illetve üzemeltetık, gyakorlatilag összefüggı tórendszert alkotnak. Ezek közül kiemelendı a legnagyobb,
Kiskunlacháza II. 146 ha területtel.
V. Bugyi környéki tavak:
Ez a csoport elszórtabb tavakból áll, melyek a települést szinte körbeveszik. Közülük kiemelendı Bugyi V. 7 tava, összesen mintegy 47 ha területtel
Az üzemelı bányatavak heti vízszintészlelése alapján több adatsor is rendelkezésre állt, melyeket a 7.5. ábra mutat. Az idısorok három csoportra oszthatók, az északi, a középsı és a
déli rész tavainak adataira. Valamennyi csoportot hasonló jellegő, a csapadékviszonyokat is
tükrözı görbék alkotják, azonban az északabbi tavak szintje mintegy 1.5 m-rel magasabb és
a vízjátékuk is kissé kiegyenlítettebb. Ez valószínőleg annak köszönhetı, hogy a talajvizet
tápláló, gyakorlatilag állandó szintő RSD távolsága itt kisebb, befolyása viszont nagyobb,
mint a folyótól távolabbi területeknél. A harmadik csoport adatsorai az elızı szintek alatt
mintegy 0.5 m.-rel húzódnak. A tószintek - a talajvízszintekhez hasonlóan - a 4.5. pontban
említett modellkialakítás során nyerhetı kép árnyaltabbá tételéhez nyújtanak segítséget.
A Dunaágat és a fıcsatornákat az üzemi vízszintjeikkel vettem figyelembe, míg a kisebb
belvíz- és kettıs mőködéső csatornákat csekély hatásuk miatt figyelmen kívül hagytam.
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7.5. ábra: Bányatavak észlelt heti vízszintjei

Végül a szabad vízfelület többletpárolgása hidrometeorológiai elemzések alapján a térségben 250 - 300 mm/évre tehetı.

7.2.3. A modellkialakítás folyamata
Jelen modell kialakításának elsı lépése a 4.5. pont szerint a figyelembe veendı elemek körének meghatározása. Itt a vizsgálandó területbıl célszerő kiindulni, mely esetünkben az
RSD - DTCS - Bugyi - Kiskunlacháza térség. Az elsı változathoz az alábbi elemeket vettem
figyelembe:
− vízfolyások: RSD és DTCS, az üzemvízszinttel adott vízszintő másodrendő, vonal menti
források láncolatával, az elhelyezkedésüket a lehetı legjobban megközelítve;
− az elızı pont II., III., IV. és részben az V. csoportjába tartozó tavak: pontos mérettel és
elhelyezkedéssel, sokszög alakkal, ismert beszivárgású felületi forrásként.
A beszivárgás - mely itt valójában a talajból a tavakba elszivárgás - intenzitását a szabad
vízfelszín többletpárolgása adta.
Jelen esetben a több modellezési lehetıség közül azért a felületi forrást alkalmaztam, mert a
tavak vízháztartását a talajvíz és a párolgás határozza meg, saját vízgyőjtıjük, egyéb számottevı hozzá- vagy elfolyásuk nincsen. Szintjük idıben változó, a térség talajvízviszonyaitól
függı, mely jól követhetı a tószint és talajvízszint észlelések segítségével. Néhol a tavon keresztül áramlás ki sem tud alakulni, ami belép a tóba az el is párolog. Másutt, összetettebb
esetben mindez nem egy egyedi tóra, hanem tórendszerek környezetére vonatkoztatható.
Így indokolt a felületi források alkalmazása.
Tekintettel arra, hogy a tavak - még a régebben kialakítottak is - hidrogeológiai léptékben viszonylag újak, a meder ellenállásának figyelembe vételétıl eltekintettem. Emellett itt általában a talajvíz táplálja a tavakat, így az ellenállás jelentısége csekélyebb.
A vízvezetı réteg fıbb jellemzıit (k, H, Z1, stb.) elsı közelítésként az elızı pontban említett
intervallumok középértékeivel vettem figyelembe.
A modell elsı változatában csak ezen, a vizsgálandó területhez kötıdı elemeket tartalmaz73
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ta, melyek a végeredményre leginkább hatással vannak. A következı lépés a számításba
bevont terület fokozatos kialakítás. Ennek nyomán további elemek figyelembe vétele vált
szükségessé, melyek az alábbiak:
− párhuzamos áramlás észak-északkeleti iránnyal a Gödöllıi-dombság felıli hatás figyelembe vételére, melynek nagysága és iránya a DTCS-tıl északra fekvı három, hosszabb
észleléső kút (két ócsai és egy alsónémedi) talajvízszintjei alapján jól becsülhetı;
− az RSD meghosszabbítása délen közel Tassig;
− a DTCS teljes hosszának figyelembe vétele a Sári zsilipig;
− a távolabbi DVCS közel 25 km-es szakaszának figyelembe vétele vonal menti forrás ritkább láncolatával;
− északon a 7.2.2. pont I. csoportjának és keleten az V. csoportnak a fennmaradó tavai felületi forrásként, a távolságtól függıen kör illetve közelítı sokszög alakkal.
A felületi forrás említett háromféle megközelítése - a részletes illetve közelítı sokszög valamint a kör - a 6. fejezet megfontolásai nyomán az egyes tavak lokális és térségi hatásainak
viszonyán alapszik. Eszerint a vizsgálandó területen belül a leginkább frekventált tavakat
(például egy bıvítési terület már üzemelı tavait) a lehetı legalaposabban kell megadni. Így
minden egyes tavat - még a legkisebbet is - olyan sokszöggel kell leírni, amelynek
− a sarokpontjai a lehetı legjobban követik a tó alakját;
− a súlypontja a nyilvántartásnak megfelelı helyen van;
− nagysága megegyezik az engedélyezett területtel.
Mindezek mellett, ha a vizsgálat igényli, néhány összetettebb alakú tó akár több részre is
osztható. Ez persze nagytömegő számításokat igényel, hiszen felületi forrást leíró potenciálfüggvény meglehetısen bonyolult. Ugyanakkor a vizsgált terület távolabbi tavai esetén ilyen
szintő pontosság a 6. fejezet megállapításai alapján csak a számítási idıt növeli, a feladat
szempontjából hasznos többlet-információt azonban nem nyújt. Ilyen esetben tehát közelítı
tóalak alkalmazható. Természetesen a súlypont és a terület ekkor is az elızıekben feltételeknek kell eleget tegyen, azonban egyszerőbb, kevesebb csúcsponttal megadott sokszögek
is alkalmazhatók. Az egyszerősítés akár szomszédos tavak összevonását is jelentheti,
ugyanakkor továbbra sem zárja ki a bonyolultabb alakú tavak felosztását sem. Végül a felületi forrásként kezelt tavak harmadik lehetséges figyelembe vétele a közelítı kör alak. Mivel
a számításokhoz figyelembe vett külsı területen az egyes tavak térségi hatása mellett a lokális hatás közömbös, így a 6.2.4.5. pont alapján a jóval egyszerőbb kör alakú felületi forrás
is elegendı. Az itt röviden összegzett tapasztalatokat a 7.2.5. pontban részletezem.
A fenti megfontolások alapján összeállított elemek alkotta modell részletes kialakítását, a
leginkább megfelelı rétegjellemzık meghatározását kétféle állapotra végeztem. Ehhez egyrészt a párolgást a fent megadott kétféle szélsı, egy nedvesebb és egy szárazabb idıszakra
vonatkozó értékkel vettem figyelembe, másrészt az ellenırzı pont szintjét változtattam. Törekedtem arra, hogy száraz idıszakban a közepes kisvíznek illetve nedves idıszakban a közepes nagyvíznek megfelelı állapot alakuljon ki. Külön hangsúlyt fektettem arra, hogy a térség talajvízviszonyait megfelelıen leíró modell álljon a rendelkezésre, a lokális hatásokat jelen esetben nem vizsgáltam.
Ezen folyamat során, néhány próbaszámítással a korábban intervallummal jellemzett adatok, mint a szivárgási együttható vagy a feküszint finomított értéke is kialakult. Így a k = 70 m
/d és Z1 = 84.5 m B.f. adta a 4.5. pontban megfogalmazottaknak leginkább eleget tevı szinteket. Ilyen esetekben, amikor egyes paraméterek nagyságrendje jól becsülhetı, a tényleges érték azonban nem áll rendelkezésünkre, a lépésenkénti modellkialakítás elve igen jól
alkalmazható.
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7.2.4. A kétféle állapotra kialakított modell
Az elızı pontban leírtak alapján - eleget téve a 4.5. pontban megadottaknak is - kialakított
modellel kapott, jelenlegi állapotot bemutató talajvízszintek nedves idıszakra a 7.6. ábrán,
míg száraz idıszakra a 7.7. ábrán láthatók. Az ábrákon, melyek a meglevı tavakat mutatják,
a talajvíz szintvonalait 50 cm-es lépcsıvel adom meg, vastaggal jelölve az egész értékeket.
Az ábrák a 7.1. ábra színkódjának megfelelıen jelölik a tavakat, folyókat és csatornákat.
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7.6. ábra: Talajvízszintek, nedves idıszak

A két számított állapot között mintegy 50 - 80 cm különbség alakul ki, különösen a nagyobb
tavak környezetében, míg a vízfolyások szabályozott - állandó - szintje miatt a különbség elhanyagolhatóvá válik. Mindkét változat esetén azonban megállapítható, hogy a meglevı tavak térségében, a legnagyobb felülető felhagyott délegyházi bányató illetve a tıle délre fekvı kiskunlacházi tavak körül két jelentısebb leszívási tölcsér alakul ki. A térségben a talajvízjárást ezen két nagyobb vízfelület többletpárolgása dominálja.
A fentiek szerint kialakított modell igen rugalmas eszköz az egyes bányaterület-bıvítések vizsgálatára. A fejlesztések több helyen és idılépcsıben, a tervezett tavak számos megnyitási és
visszatöltési kombinációjával vizsgálhatók, párosíthatók a térség további fejlesztéseivel, figyelembe vehetık egyéb hidrometeorolóiai helyzetek, az egyes csatornák illetve mőtárgyak megváltozott üzemrendje, stb.

7.2.5. Következtetések
A 6. fejezetben fıként egyedi tavak, egyszerőbb, gyakran hasonló méterő tavakból álló tórendszerek elemzésével foglalkoztam, míg jelen pont tényleges, folytonosan változó, "élı",
felszíni vízforgalommal nem rendelkezı tórendszerekkel foglalkozik. Ennek nyomán a 6.5.
pont felületi forrásokra vonatkozó megállapításait kibıvítve tavak, tórendszerek figyelembe
vételére, a modellbeli leírására az alábbi ajánlások adhatók:
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7.7. ábra: Talajvízszintek, száraz idıszak

− a távolabbi - fıként a vizsgálandó területen kívüli részén fekvı - tavak bármely alak esetén körrel közelíthetık;
− kisebb területő, magányos tavak a számításba bevont terület távolabb esı térségeiben figyelmen kívül hagyhatók;
Kisebb területőnek tekinthetı az a tó, amelynek mérete a vizsgált térségbeli összes tóterület 1
‰-ét el nem éri (ezek jelen példában az 1 ha-nál kisebb tavak);
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− kisebb területő egyéb tavak hidraulikailag hasonló hatású (pl. egy vízfolyás azonos partjára esı) tóval összevonhatók;
1. tó
2. tó
214000
3. tó
4.tó
− a vizsgálandó területtıl EOVX
5. tó
6.tó
távolabb egyéb mérető
7. tó
8. tó
1-2-3. tavak
4. tó
tavak is összevonhatók 213500
5. tó NY
5K+7-8. tavak
az alábbi feltételekkel:
6. tó NY
6. tó K
tényleges sp.
modell sp.
= célszerő, ha az ösz213000
szevonás jogilag is
azonos tavakat érint
(pl. azonos bányatelekhez, tulajdonoshoz, 212500
üzemeltetıhöz tartozó
tavak),
= az összevont tóterület 212000
a ténylegestıl 1-2 %nál nagyobb mérték211500
ben ne térjen el,
= az összevont terület
súlypontjának helye
7.8. ábra: Délegyháza I. közelítése
és a tényleges súly-
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−
−
−
−

pont helye a (x és y irányú koordinátája) a bányaterület adott irányú kiterjedésének 1-2
%-ánál nagyobb mértékben ne térjen el egymástól.
a vizsgálandó terület közelében minden tó mérettıl függetlenül figyelembe veendı;
a tavak tényleges alakja a lehetıségekhez mérten követendı;
a leíró sokszög sarokpontjainak száma ne legyen túlzottan nagy, mivel számottevı információtartam nélkül a számítási idıt növeli;
tavak bonyolult alakkal több részre bonthatók az alábbi feltételek mellett:
= egy adott területrész csak egy (rész)tóhoz tartozhat, átfedés sehol, még csekély mértékben sem alakulhat ki,
= az összevonás korábban megadott egyéb szempontjai ebben az esetben is szem elıtt
tartandók.

A fenti megfontolások jól követhetık a Délegyháza I. bányaterületet példáján, mely a 7.8.
ábrán látható. Az ábra a terület egy lehetséges leírását mutatja, mely adott esetben a térségi
hatás vizsgálatára alkalmas. Ha helyi kérdések kerülnének elıtérbe, természetesen finomítottabb leírás alkalmazandó, míg egyéb esetben akár további összevonásokra is sor kerülhet.
7.1. táblázat

Az ábrán vékony vonal jelöli a
Tavak jellemzıinek közelítése
tényleges és vastag a modelltényleges
modellbeli
ben figyelembe vett tavakat. tó jele
súlypont, m
terület
súlypont, m
terület
Látható, hogy a modell kialakíeovy
eovx
ha
eovy
eovx
ha
tása során mind tavak össze- 1 (2-3)
651355 212907
3.0 651353 213035
9.9
vonására, mind pedig szétbon- 2
651329 213031
0.6
tására sor került. Az egyes ta- 3
651406 213128
6.4
vak területeit és súlypontjait va- 4
651780 212973
43.3 651853 213032
42.2
653243 212491 108.3 652654 212577
44.8
lamint a teljes bányatelekre 5 (NY)
- 653753 212444
59.5
vonatkozó összegeket a 7.1. 5K és 7-8
653327 211982
44.5 652814 212014
15.0
táblázat tartalmazza. Figye- 6 (NY)
- 653448 211980
28.2
lembe véve, hogy a teljes terü- 6K
653266 212422
2.0
let legnagyobb hossza (y 7
653371 212346
0.7
irányban) mintegy 3300 m szé- 8
összes
652868
212509
209.0
652914
212526
209.7
lessége (x irányban) pedig
2200 m, a bányatelek közelítése az elızı pontban megadott feltételeknek megfelel.

7.3. Az AEM alkalmazása a talajvízszintet stabilizáló visszatöltés vizsgálatára
7.3.1. A feladat
Az elızıekben megadottak szerint nagyobb, szabad vízfelületek fedett felületekhez viszonyított többletpárolgása gyakran teljes egészében a talajvízbıl pótlódik. Ez a felszín alatti vízmérleg szempontjából veszteség, mely egyrészt módosuló áramlási viszonyokat másrészt különösen a létesítendı mő környezetében - lecsökkenı talajvízszintet eredményez. A talajvízszint csökkenése viszont gyakran kellemetlen, esetleg káros egyéb következményekkel
járhat, melynek mérséklésére dolgozott ki megoldást a Méring Kft. (OPLAZNIK, 2003.)
Ilyen jellegő probléma fıként azon esetekben fordul elı, amikor maga a tó a teljes vízvezetı
réteget harántolva a feküig leér. Ekkor a párolgást ellensúlyozó beáramlás csak a part mentén lehetséges, a vízzáró feküt elérı fenék mentén nem, és részlegesen áteresztı fekü esetén is csak korlátozott mértékő. Az adott vízmennyiség biztosításához így a viszonylag kis felület esetén nagyobb sebesség és ezzel nagyobb hidraulikus gradiens szükséges, mely erıteljesebb szintváltozást okozhat. Ezzel szemben vastagabb, a tó mélységének akár többszörösét kitevı vízvezetı réteg esetén beszivárgás a gyakran lényegesen nagyobb felülető fenéken is lehetséges, így az elıbbiek szerinti szintváltozás csekélyebb lesz. Az alábbiakban
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megadott beavatkozás szükségessége tehát fıként csak a feküt elérı tavakra korlátozódik.
A megoldás alapja valójában a vízzáró feküt elérı talajcsere, mellyel a létesítendı tó környezetére jellemzı vízvezetı talaj a tópart egy szakaszán vízzáróbb talajjal helyettesítendı.
Ezzel az adott szakaszon egy szivárgáscsökkentı, esetleg -gátló visszatöltés alakul ki. Ebben az irányban megnövekszik az ellenállás, így lecsökken a vízmozgás, megnı a vízfelszín
esése, hidraulikus gradiense. Ez a megemelkedı esés kisebb részben a tószint csökkenésébıl, nagyobb részben a tó vízgyőjtıjén a talajvízszint visszatöltés nélküli esethez viszonyított emelkedésébıl alakul ki. Bár a tó nélküli állapot szintjei nem minden esetben állíthatók
teljesen vissza, azonban olyan mértékben megközelíthetık, hogy az valamennyi, a tó létesítésében bármely okból érintett fél számára elfogadhatók.
Fenti megoldás egy adott bányaterület környezetének védelme kapcsán született. A kidolgozás során elvégzett szivárgáshidraulikai ellenırzések (CSOMA, 2003/A) fıként a tópartra merıleges, függıleges síkú lokális vizsgálatokkal bizonyították, hogy az adott elrendezés megfelelıen stabilizálja a talajvízszintet. A konkrét eset nyomán merült fel az általánosítás igénye
valamint a visszatöltés tágabb térségre kiterjedı hatásainak vizsgálata. Ezt az egyedi metszetek függıleges síkú szivárgáshidraulikai elemzése helyett vízszintes síkra célszerő kiterjeszteni. A visszatöltés térségi hatásainak részletes elemzése nyomán célom támpontot
nyújtani egy megfelelıen kialakított visszatöltés fıbb jellemzıinek a meghatározásához.
Ennek érdekében nem egy konkrét esetet vizsgálok, hanem egy általánosabb, tényleges
alapokon nyugvó, de feltételezett feladatot. Maga a feladat igen egyszerő, egy magányos,
négyszög alakú tó egyetlen oldala mentén kialakítandó visszatöltés vizsgálata. Három jellemzınek, a szivárgási együtthatónak, a visszatöltés szélességének és hosszának hatását
elemzem. Bár a feladat feltételezett, törekedtem a valós, hazai viszonyokat tükrözı adatok
alkalmazására. Azonban a cél továbbra sem az adott tó vizsgálata, hanem a mőszaki megoldás részletesebb elemzése, megismerése és az általánosítás. Így az eredményeket a korábbiakhoz hasonlóan relatív jellemzıkkel adom meg. A kapott eredményeket külön elemzem a térség talajvízszintje, a tószint és a tóba lépı hozamok szempontjából is. Maga a
vizsgálat valójában a három fenti jellemzınek az érzékenységvizsgálata.

7.3.2. A vizsgált visszatöltés
7.3.2.1. Általános jellemzık

y, m

l/2
l

∆L

2. szelvény

C változat
A feladatsorban egyetlen magányos, négyszögletes, a 6.2.2.
K változat
pont szerinti sokszög alakú felüE változat
leti forrásként figyelem bevehetı
B
tavat vizsgálok. Nem az egysze2H
rőbb, kör alakú elemet választot10H
tam, mert abban az esetben a
1.
szelvény
parttal párhuzamos visszatöltés
kialakítása lett volna nehézkex, m
sebb. A felületi forrást nyolc
7.9. ábra: Helyszínrajzi vázlat
csomóponttal adom meg. A tavat, mint célállapot C-vel, illetve az 7.9. ábra helyszínrajzi vázlatán zölddel jelölöm. Mivel a
vizsgált terület szimmetrikus, az ábra csak a tó északi felét mutatja. A továbbiakban a hasonló jellegő ábrákat ennek megfelelıen adom meg.

Feltételeztem, hogy a tó keleti oldala valamely különös védelmet igénylı területet túlzottan
megközelít, így a kialakuló leszívások nem engedhetık meg. Emiatt a tó csak egy adott szélességő védısávval (védıpillérrel) alakítható ki, azaz ha a tó keleti partja ezen távolsággal
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nyugatabbra kerül. A védısáv valójában azt adja meg, hogy mekkora lehet a legnagyobb leszívás a C változatnak megfelelı tó keleti partján illetve tovább, kelet felé. A leszívás mérséklése elméletileg elérhetı lenne egyéb úton is, például a vízforgalom csökkentésével,
mely azonban jelen esetben a párolgás módosítását jelentené.
A védısávval így kialakított tavat, mint elfogadható állapot, E-vel, illetve a 7.9. ábrán pirossal
jelölöm. Mivel azonban a tófelület ilyen mértékő csökkenése a tervezett tó funkcióját csorbítja, olyan, csökkentett szélességő, de visszatöltést is tartalmazó védısávot feltételeztem,
mely a tó céljával is könnyebben összhangba hozható. Ezen, kompromisszumos megoldást
K-val illetve az ábrán kékkel, míg magát a visszatöltést barnával jelöltem. A további ábrákon
is a fent megadott színeket alkalmazom.
Maga a tópart rézsős kialakítású, melyet a 7.10. ábra a./ része mutat. Ezt a vízszintes síkú
modell közelítıen, a part függılegesét a rézső középpontjába helyezve veszi figyelembe,
melyet a 7.10. ábra b./ része mutat.
m
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7.10. ábra: A tópart metszete és közelítése
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Jelen feladatsorban egyoldali visszatöltést vizsgálok, azt a 7.9. ábra szerint a tó keleti oldalával párhuzamosan feltételezve. A visszatöltés L hossza és B szélessége változó. Kialakítása rézsős, melyet a partvonallal azonos módon kezeltek. Így a kétoldali rézsők középvonala
közötti távolság tekinthetı a továbbiakban a visszatöltés közepes szélességének, melyet a
7.10. ábra mutat. A visszatöltés a 7.3.1. pontban megfogalmazottak szerint a tó mélységével
megegyezıen a feküig leér, így a teljes vízvezetı réteget harántolja.
Mivel maga a feladat feltételezett, a szinteket nem abszolút magasságokkal, hanem a feküre, mint viszonyító síkra vonatkoztatva adom meg, mely a 7.10. ábrán is látható.
A visszatöltés valójában egy inhomogenitás, melynek modellbeli figyelembe vételére – összhangban az 5.5. pont ajánlásaival – másodfokú, a momentumára merıleges, vonal menti dipólusok láncolatát alkalmazom. A dipólus igen keskeny, téglalap alakú, szélessége a 7.10.
ábra szerinti, hossza legalább a tó oldalával megegyezı. Ekkor az inhomogenitást egy 22
csomópontból álló sokszöggel vizsgálom, ahol a hosszabbik oldalon a pontok közötti távolság a tó oldalhosszúságának tizede. Ha a visszatöltés a tó oldalhosszát meghaladja, északon és délen a parttól ∆L távolságra további 2 – 2 csomópont szükséges (7.9. ábra).
Mivel a cél a visszatöltés egyedi hatásának vizsgálata, a rendszerben további elem nincsen.
Így a 4.5. pont kétféle területe, a vizsgálandó és a számításokba bevont, jelen – igen ritka –
esetben megegyezik.
7.3.2.2. Adatok

A feladathoz kialakított vízvezetı réteg feküje vízszintes, a réteg vastagsága H = 10 m, szi-4
várgási együtthatója k = 20 m/d = 2.315⋅10 m/s ami a homokos talajokra jellemzı. Ez a két
jellemzı az, amely viszonyítási alapul szolgál a visszatöltés további paramétereihez. A réteg
szabad felszínő, a területre hulló csapadék nagysága éppen megegyezik az evapotransz79
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spiráció térségre jellemzı értekével, így a vízmérleg egyensúlyban van. Vízmozgás tehát
nincsen, a tó nélküli állapotban a talajvíz felszíne vízszintes.
0

x/l

Ezen területen létesül a
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
tó, melynek mérete a C
változat szerint l*l = -1
Vsz= 10H
500*500 m = 25 ha (7.9.
ábra). A tó súlypontja a -2
lokális koordinátarendszer szerint az origóban
van. A tó fedett terület- -3
hez viszonyított többletE változat
párolgása Pt = 1 mm/d =
C változat
365 mm/y. Ezt a hazai -4
viszonyok között talán %
kissé magasnak tőnı ér- -5
teket az erıteljesebb vál7.11. ábra: Relatív szintek az 1. szelvényben
tozások miatt választot3
tam. A többletpárolgás a teljes tófelület figyelembe vételével QC = 250 m /d vízveszteséget
2
jelent, mely egységnyi parthosszra vonatkoztatva qC = 0.125 m /d tóba lépı vízutánpótlódást
igényel.
í

y, m

A kapott relatív szinteket az 7.9. ábrán jelölt
1. szelvény mentén a
7.11. ábra mutatja, a
tényleges szintek a
7.12. ábrán láthatók. A
relatív szint a (6.21)
összefüggés szerint a
tó nélküli állapothoz viszonyított eltérés. Az
így megadott paraméter
nemcsak a talajvízszintre, hanem tószintre is
alkalmazható.

E vált.
C vált.

Vsz= 10H
x, m

7.12. ábra: talajvízszintek, C és E változat

A vizsgált szelvény
nyugat - keleti irányú, origója az y tengelyen van. A 7.11. ábra relatív hossza a korábbiak
alapján a szelvény menti távolság a C változat szerinti négyzet alakú tó l oldalhosszúságára
vonatkoztatva, azaz x/l .
A feladat céljának megfelelıen az így kialakuló szintek a keleti oldalon nem fogadhatók el,
ezért védıpillér került kijelölésre Vsz = 10H szélességgel, mely a vízvezetı réteg vastagságának tízszerese. A módosított partvonal hatására a talajvízszint változása a tó környezetében mintegy 25 %-kal csökken, mely adott esetben már elfogadható. Ez az elfogadható E
változat (7.11. ábra), mely azonban a tófelület 20 %-kal csökkenését okozza. Emiatt a ho3
2
zamok QE = 200 m /d-ra, illetve qE = 0.111 m /d-ra módosulnak.
A C és E változatok által kialakított talajvízszintek a 7.12. ábrán hasonlíthatók össze. A
szintvonalak mindkét esetben koncentrikus jellegőek, azonban míg a C változat esetén a középpont az origóban van, addig az E változnál a tó súlypontjával együtt nyugatabbra tolódik.
A K változat szerint a védısáv lecsökken, szélessége a vízvezetı réteg vastagságának kétszerese (Vsz = 2H), viszont visszatöltést tartalmaz. Így az eredeti védıszélességnek csupán
80
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az ötöde lesz, tehát a tófelület is mindössze 4 %-kal változik, mely az eredeti célokkal is in3
kább összhangban van. A hozamok ennek megfelelıen QK = 240 m /d-ra, illetve qK = 0.122
2
m /d-ra módosulnak. A visszatöltés tengelye az eredeti, C változat szerinti tóparttól rétegvastagságnyira, a védıpillér közepén van. A visszatöltés tényleges kialakítását és modellbeli
közelítését a 7.10. ábra mutatja. A cél tehát ezen K változat szerinti visszatöltés hosszának,
szélességének és szivárgási együtthatójának vizsgálata.
7.3.2.3. A vizsgált változatok és az értékelés jellemzıi

A korábban megfogalmazott céloknak megfelelıen a számítások során a visszatöltéshez alkalmazott anyag kt szivárgási együtthatójának, a B szélességének és a tó l oldalhosszúságán túli ∆L túlnyújtásának (7.9. ábra) hatását vizsgáltam. Nem foglalkoztam azonban a védıpillér Vsz szélességének, a visszatöltés rézsőkialakításának és az esetleges összetett
anyagú (pl. agyagmaggal ellátott) visszatöltésnek a hatásaival. Mindezen jellemzıket inkább
kialakítási, technológiai, mint hidraulikai megfontolások és egyéb elıírások határozzák meg.
A számításokhoz elıször egy alapváltozatot vettem, melyhez B0 = H szélességet, kt,0 = k/20
szivárgási együtthatót és ∆L0 = 0 túlnyújtást feltételeztem. Az egyes paramétereket ehhez
viszonyítva változtattam. A szélesség és a szivárgási együttható esetén a visszatöltés nélküli
védıpillér hatását is vizsgáltam. A változatok az alábbi tartományokra terjednek ki:
− B/H = 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4,1.6, mely a relatív szélesség. A változatok jele K-B;
− ∆L/H = 0, 1, 2, 3, 4, 5, mely relatív túlnyújtás. A változatok jele K-L;
− k/kt = 1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, mely relatív vízvezetıképesség. A változatok jele K-K.
Az egyes sorozatok között átfedések vannak, így az alapváltozat K-K4, K-B4 és K-L0 néven
is szerepel, míg a K-K0 (k/kt = 1) és K-B0 (B/H = 0) ugyanazon, visszatöltés nélküli állapot.
Az egyes változat-csoportok értékelése során továbbra is törekedtem arra, hogy a vízvezetı
réteg valamely jellemzıjére vonatkoztatott relatív értéket alkalmazzak. Ennek megfelelıen a
korábban megadott relatív szinten túl megadható a relatív szinteltérés is, mely az adott változat által kialakított talajvízszint az elfogadható E változathoz viszonyítva:
ϕ −ϕ
y, m
(7.1)
∆ϕ r = K E * 1000 [% o]
ϕE
qészak =-qdél
Ha értéke pozitív, az E változatnál kedve2H
zıbb helyzet alakul ki.
200

A relatív hozam az adott helyen, adott
irányból a tóba lépı fajlagos hozam (qx)
100
az egységnyi parthosszra vonatkoztatott
qK hozamhoz viszonyítva:
qkelet
qnyugat
q x −q K
(7.2)
∆q r =
* 100 [% ]
100
-200 -100
200
2H
x, m
qK
2H
-100
A tóba lépı hozamot a parttól 2H távol7.13.
ábra:
A tóba lépı hozamok
ságra, a tópart felezı egyenesében, a
partra merıleges sebességkomponenssel definiálom (7.13. ábra) és a tónak mind a négy
oldalán megadom. A szimmetria miatt az északi és déli oldali hozamok nagysága azonos.

7.3.3. A visszatöltés szélességének hatása
A K-B sorozat által az 1. szelvényben kialakított relatív szinteltérések a 7.14. ábrán láthatók.
Az ábra, melyen a C változatot és a K-B4 jelő alapváltozatot vastagabb vonal jelöli, csak a
tó határán kívüli szinteket mutatja. Összehasonlítva a visszatöltés nélküli K-B0 változatot
akár a K-B4 akár a B/H = 1.6-os relatív szélességgel megadható K-B7 változattal, jól látható,
hogy a visszatöltés léte vagy nem léte alapvetı fontosságú. A K-B4 és a K-B7 összevetésé81
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bıl viszont az látható, hogy a szélesség hatása kevésbé jelentıs. Még legnagyobb szélesség mellett sem lehet az alapváltozatnál számottevıen jobban megközelíteni az E változatot.
0
0.4

0.8

1.2

x/l

1.6

2

‰
-4

-8

-12

Vsz= 2H

C változat

K-B0 változat

K-B1 változat

K-B2 változat

K-B3 változat

K-B4 változat

K-B5 változat

K-B6 változat

K-B7 változat

-16
7.14. ábra: Relatív szinteltérés az 1. szelvényben

A 7.15. ábra az 1. szelvény 0
B/H 1.6
négy különbözı, a visszatölté- ‰ 0
0.4
0.8
1.2
sen kívüli helyén mutatja a rela-2
tív szélesség hatását a szintekre. A görbesereg egyenessel
vagy valamely igen enyhe gör- -4
bülető függvénnyel közelíthetı.
Nyilvánvalóan a tóparthoz leg- -6
x/l = 0.6
közelebb (x/l = 0.6) lesz a viszx/l = 1.0
szatöltés szélességének a hax/l = 1.5
tása a leginkább jelentıs, míg -8
x/l = 2.0
távolabb bármely szélességgel
gyakorlatilag azonos szintelté- -10
7.15. ábra: Szinteltérés a relatív szélesség függvényében
rést lehet elérni. Azonban valamennyi változat az elfogadható E
y, m
változatnál alacsonyabb szinteket
ad.
600

A 7.16. ábra a K-B7 változat által
kialakított talajvízszinteket mutatja.
Jól látható, hogy az eredetileg
koncentrikus szintvonalak a tó keleti oldalán határozottan deformálódtak. Itt az egyik szintvonal éppen a visszatöltésbe esik, míg a
szomszédos is igen közeli.

400

200
9.8

B = 1.6 H

9.7

-600

-400

-200

200

400

7.16. ábra: Talajvízszint, K-B7 változat
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A 7.17. ábra a relatív tószintet
mutatja a relatív szélesség függvényében. A görbe szintén
egyenessel vagy valamely igen
enyhe görbülető függvénnyel közelíthetı. Az ábrán láthatók a C
és E változatok szintjei is. Látható, hogy a K-B változatok általában a C változatnál alacsonyabb
tószintet alakítanak ki, azonban a
relatív szélesség hatása csekély.

-3.0
% 0
-3.5

0.4

0.8

E változat

1.2

B/H

1.6

C változat

-4.0

K-B változatok

-4.5
-5.0

7.17. ábra: Relatív tószint a relatív szélesség függvényében

A 7.18. ábrán a különbözı 120
%
irányból a tóba lépı relatív hozamok láthatók relatív szélesség 100
függvényében, feltüntetve a C
és E változatok 7.3.2.2. pontban 80
megadott hozamai alapján száC változat
E változat
észak-dél
nyugat
mított értékeket is. A görbék itt 60
kelet
is egyenessel vagy valamely
igen enyhe görbülető függvény- 40
nyel közelíthetık. Látható, hogy
B/H 1.6
0
0.4
0.8
1.2
a visszatöltés szélességének
7.18. ábra: Relatív hozam a relatív szélesség függvényében
növekedésével a keleti irányú
hozam erıteljesebben csökken,
0
melyet a további három irányból
x/l 2
0.4
0.8
1.2
1.6
belépı hozamok pótolnak. B/H = ‰
0 esetén a görbék nem a 100 %- -4
os értékbıl indulnak, hanem annál
magasabbról. Ennek az oka, hogy
míg a parthosszra vonatkoztatott -8
C változat
qK hozam egy állandó érték, addig
a tó oldala mentén a belépı hoK-B0/K0 változat
zam még visszatöltés nélküli -12
K-L0 változat
esetben is változó, a szimmetriaK-L5 változat
tengelyek mentén maximális, a
Vsz=2H
csúcsok környezetében pedig a -16
legkisebb.
7.19. ábra: Szinteltérés a 2. szelvényben

7.3.4. A visszatöltés hosszának hatása
A K-L sorozat néhány fontosabb
változata által az 1. szelvény helyett a túlnyújtáshoz közelebb fekvı 2. szelvényben kapott értékeket a 7.19. ábrán foglalom össze.
Az ábrán a C változat, a K-L0
alapváltozat és a leghosszabb
visszatöltés, a ∆L/H = 5-ös relatív
túlnyújtással megadott K-L5 változat tavon kívüli relatív szinteltérései szerepelnek. A két szélsı eset
közötti csekély eltérés miatt a további
változatok
feltüntetése

y, m

600

400

∆L = 5 H

200
9.8

9.7

-600

-400

-200

200

7.20. ábra: K-L5 változat
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szükségtelen. Összehasonlítva a két változatot megállapítható, hogy túlnyújtással még a sarokpont közelében sem lehet számottevı térségi hatást elérni.
A 7.20. ábra a leghosszabb visszatöltést vizsgáló K-L5 változat által kialakított talajvízszinteket mutatja. Jól látható, hogy a keleti oldalon korábban észlelt szintvonalakat deformáló hatás a túlnyújtás miatt a tóparton túl is észlelhetı. Így túlnyújtást legfeljebb akkor érdemes alkalmazni, ha az lokálisan megindokolható, térségi hatása azonban elenyészı.
A visszatöltésnek a tó oldalhosszúságát meghaladó túlnyújtása sem a tószintet, sem a tóba
lépı hozamok nagyságát nem vagy alig befolyásolja. Az alapváltozattól a vizsgált változatok
egyike sem tér el számottevıen sem a hozam se a tószint tekintetében, ezért bıvebb szemléltetésük szükségtelen.
Megjegyzendı azonban, ezen megállapítások inkább a tágabb térségre vonatkoznak. A túlnyújtás lokális hatása fıként az áramlási irány módosulásában, azaz hozamban számottevı
lehet.

7.3.5. A visszatöltés vízvezetı képességének hatása
4
x/l

‰
0
0.4

0.8

1.2

1.6

2

-4

-8
C változat
K-K1 változat
K-K3 változat
K-K5 változat
K-K7 változat

-12
Vsz= 2H

K-K0 változat
K-K2 változat
K-K4 változat
K-K6 változat

-16
7.21. ábra: Szinteltérés az 1. szelvényben

A K-K sorozat által az 1. szelvényben a tavon kívül kialakított
relatív szinteltérések a 7.21. ábrán láthatók. A korábbiakhoz
hasonlóan itt is szerepel a C,
melyet a K-K4 alapváltozattal
együtt vastagabb vonal jelöl.

4
‰
0
0

50

-4

100

150

k/k t

200

x/l = 0.6

Az ábra alapján megállapítható,
hogy a vízvezetı képesség hatása a legjelentısebb. Már az -8
alapváltozatnál csupán kétszer
vízzáróbb visszatöltéssel kialakított K-K5 is az elfogadható Ehez igen közeli relatív szintelté- -12

x/l = 1.0
x/l = 1.5
x/l = 2.0

7.22. ábra: Szinteltérés a vízvezetı képesség függvényében
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réseket alakít ki, a leginkább vízzáró K-K6 és K-K7 változatok esetén
pedig a görbe a tó közelében pozitív, mely az elfogadható E változatnál kedvezıbb állapotot jelent.

y, m

600

A fentieket megerısíti a 7.22. ábra
is, mely az 1. szelvény négy különbözı helyén mutatja a relatív vízvezetı képesség hatását a szintekre. A görbesereg, mely leginkább a
logaritmikushoz hasonlít, két részre
osztható. A tó közvetlen közelében, de a visszatöltéstıl keletre (x/l
= 0.6) a legérzékenyebb a talajvízszint a vízvezetı képességre. Túlzottan vízvezetı viszszatöltés esetén itt alakulhatnak ki a legnagyobb leszívások,
azonban az erıs vízzárás itt
képes az elfogadhatónál kedvezıbb állapotot is kialakítani.
Távolabb a kialakuló szintek
egyre kevésbé érzékenyek a
vízvezetı képességre. Külön figyelmet érdemel a k/kt = 30..50
tartomány, ahol a relatív szinteltérés a helytıl alig függ.

400

200

k = 20 kt
9.8

9.7
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-400

400

200

600

x, m

7.23. ábra: K-K5 változat
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7.24. ábra: Tószint a vízvezetı képesség függvényében

Ezen tartományba tartozik a már korábban is említett K-K5 változat, melynek talajvízszintjeit
a 7.23. ábra mutatja. Itt is megfigyelhetı a szintvonalak deformációja, mely általában erıteljesebb, mint az elızı hasonló jellegő ábrák esetén. Azonban nagyobb térségre vonatkozóan
itt is változatlan marad az áramlás jellege.
7.24. ábra a relatív tószintet mutatja a relatív vízvezetı képesség függvényében. A görbe a
7.22. ábrához hasonlóan is leginkább a logaritmikus függvényhez hasonlít. Az elızıeknek
megfelelıen itt is szerepelnek a C és E változatok szintjei. Látható, hogy a K-K változatok a
C változatnál számottevıen alacsonyabb tószintet alakítanak ki. Különösen a k/kt = 100-as
érték alatt befolyásolja a tószintet a visszatöltés vízvezetı képessége.

A 7.25. ábra a tóba különbözı 140
irányból belépı relatív hozamokat mutatja a relatív vízvezetı 120
képesség függvényében, fel- 100
tüntetve a C és E változatok értékeit is. A görbék alakja az 80
elızıekhez hasonlóan itt is lo- 60
garitmikus jellegő. A 7.3.3.
pontban megadottak szerint a 40
görbék itt sem a 100 %-os ér- 20
tékbıl indulnak k/kt = 1 esetén.

%

C változat
észak-dél
kelet

E változat
nyugat

k/kt

0

Látható, hogy a keleti irányú
hozam minden korábbinál erı-

0

50
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150

7.25. ábra: Hozam a vízvezetı képesség függvényében
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teljesebben csökken, míg fıként az északi és déli irányból megnı az áramlás. A tószinthez
hasonlóan itt is a k/kt = 100-as érték mutat egy markánsabb határt.

7.3.6. Alkalmazás

205600
EOVX

A 7.2.4. pontban kialakított modell
alkalmas az elızı pontokban elemzett, de tényleges visszatöltések
vizsgálatára is. Ehhez két példát
mutatok be.

205400

205000
204800
tervezett tó
visszatöltés
szelvény

204600

EOVY
655000

654800

654600

654400

654200

654000

653800

204400
653600

Az elsı példa a kiskunlacházi tórendszer délkeleti részén egy tervezett visszatöltés. Itt a k/kt = 70,
B/H ≈ 2 arányokkal jellemezhetı
védıpillér kialakítására nyílt lehetıség, a tervezett tó teljes délkeleti
oldala mentén, melyet a 7.26. ábra
mutat. A bánya itt természetvédelmi területtel határos.

205200

7.26. ábra: Megfelelıen mőködı visszatöltés

A visszatöltés hatásait a
-0.5
7.27. ábra szemlélteti, -3
0
3
6
9
12
15
18
21
24 x/Vsz
27
30
mely a 7.26. ábrán meg-1
adott szelvény relatív
szintjeit mutatja. A szelvény a visszatöltésre me-1.5
rıleges, origója a védıpillér tengelyében van. A re-2
latív távolság a szelvény
menti táv a védıpillér
szélességére vonatkoz-2.5
tatva, míg a relatív leszívédıpillér nélkül, nedves idıszak
váshoz a tó nélküli állapot
védıpillérrel, nedves idıszak
-3
szintjét alkalmaztam. Felvédıpilr nélküln száraz idıszak
tüntettem a védıpillér
%
védıpillérrel, száraz idıszak
-3.5
nélkül illetve annak alkalmazásával számított
7.27.ábra: Védıpillér hatása
esetet a 7.2.3. pontban
definiált mindkét - nedves, száraz - idıszakra.
Az ábrán jól látható a tószintek korábban is említett csökkenése, melyet a délkeleti irányban
korlátozott áramlás okoz. Így a tó utánpótlást csak a többi irányból kaphat. Viszont északról
már meglévı tavak határolják a területet, így az utánpótlódás onnan nehézkesebb. Egyedül
délnyugati irányból növekedhet a vízutánpótlódás, mely azonban a visszatöltés hatását
egyedül ellensúlyozni nem tudja. A tóból így "hiányzó" víz a védett területen marad, stabilizálva a talajvízszintet. Külön kiemelendı elınye az így kialakított visszatöltésnek az, hogy
száraz, vízhiányos idıszakban erıteljesebb a hatása, mint nedves esetben, melyet a 7.27.
ábra is jól mutat.
Egy másik tervezett visszatöltést mutat a 7.28. ábra, mely Bugyitól délre elhelyezkedı bányaterülethez tartozik. A rendelkezésre álló anyaggal szintén k/kt = 70 relatív vízvezetı képességő, B/H = 1.5 relatív szélességő visszatöltés alakítható ki. Itt is a bányától délre esı terület igényli a védelmet, így lehetséges nyomvonalként a teljes terület délnyugati és délkeleti
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határvonalai jöhetnek szóba.
Az egyes szakaszokat a 7.28.
ábra mutatja. A visszatöltés
összhossza mintegy 2 km.

szomszédos tavak
meglevı tó
tervezett tó
visszatöltés 1. szakasz
visszatöltés 2. szakasz
visszatöltés 3. szakasz
visszatöltés 4. szakasz
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206400

656600
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656800

656400

656200

656000

655800

655600

655400

655200

655000

654800

Az így megadott a visszatöltés egyes szakaszait különkülön és összegezve is vizs- 206200
gáltam. Ezek során egyértelmővé vált, hogy az 1. és 2. 206000
szakasz többé-kevésbé megfelelı, a 3. és 4. szakasz ha- 205800
tása azonban mind önmagában, mind a rövidebb, jól mő- 205600
ködı szakaszokkal párosulva
csekély, ezen szakaszokon a
visszatöltés az elvártaknak
7. 28. ábra: Nem megfelelı visszatöltés
nem tesz eleget. Mindez azzal indokolható, hogy a tervezett nyomvonal mentén az áramlás délkelet - északnyugati irányú, a nagyobb kiskunlacházi tavak felé. Ez az irány közel párhuzamos a visszatöltés 3. és
4. jelő szakaszával, így ebbıl az irányból az új tavakba jutó vízmennyiség a teljes mennyiség
töredéke. A visszatöltés hatása viszont a rá merıleges áramlás esetén biztosított.

7.3.7. Összefoglaló értékelés
Jelen fejezetben a 4 - 6. pontokban ismertetett módszert alkalmaztam egy mőszaki probléma megoldási lehetıségeinek vizsgálatára. A probléma a létesítendı tavak környezetében
lép fel, ha a felszíni vízgyőjtıvel nem rendelkezı tó párolgása a talajvízbıl pótlódik. A térség
szempontjából túlzott leszívást okozó tó partja mentén alkalmazott csekély vízvezetı képességő anyagból készült visszatöltés azonban a leszívásokat az elfogadható mértékőre csökkentheti. A megoldás adta lehetıségeket és korlátokat Bugyi - Kiskunlacháza környéki tervezett kavicsbányatavakra a 7.2. pontban felépített modell segítségével igazoltam.
Összefoglalásként javaslatot teszek megfelelıen mőködı visszatöltés fıbb jellemzıire. A tó
egy oldalán tervezett visszatöltés métereinek és vízvezetı képességének elvégzett érzékenység-vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatók meg:
− a visszatöltés valójában egy lokálisan megnövekedett hidraulikai ellenállás,
− a visszatöltés két oldala között a vízfelszín esése (hidraulikus gradiens) megnı a töltés
nélküli állapothoz képest (7.16, 7.20, 7.23. ábrák),
− a visszatöltés csökkenti a vízmozgást, így a rá merıleges irányú sebességek illetve fajlagos hozamok lecsökkennek (7.18, 7.25. ábrák).
− a hiányzó vízmennyiség pótlására a másik három oldalról az áramlás erısödik (7.18,
7.25. ábrák),
− mindezek ellenére a térség áramlási viszonyai gyökeresen nem változnak meg (v.ö. 7.12.
és 7.16, 7.20, 7.23. ábrák),
− a visszatöltés szélessége mind a kialakuló szinteket (talajvíz, tó), mind az áramlási viszonyokat csekély mértékben befolyásolja (7.16 - 7.18. ábrák),
− a vizsgált tartományban a relatív szélesség minden jellemzıt (szintek, hozamok) leginkább lineárissal közelíthetıen befolyásol (7.15, 7.17, 7.18. ábrák),
− a visszatöltés ∆L túlnyújtása a térségben sem a szinteket, sem a hozamokat nem befolyásolja, a hatás lokális (7.19 - 7.20. ábrák),
− a legjelentısebb hatása a visszatöltés vízvezetı képességének van (7.21 - 7.25. ábrák),
− a relatív vízvezetı képesség logaritmikushoz közeli módon befolyásolja a vizsgált jellemzıket (7.22, 7.24, 7.25. ábrák).
87

7. ALKALMAZÁS

Fentiek alapján egy megfelelıen mőködı feküig leérı visszatöltés fıbb jellemzıi az alábbiak:
− a közepes szélesség (7.10. ábra) a vízvezetı réteg vastagságával közel azonos,
− a hosszúság a védelmet igényelı szakasznak (pl. tópart hossza) megfelelı, túlnyújtásra
csak lokális igények esetén lehet szükség,
− a vízvezetı képesség a környezı vízvezetı réteg huszad - ötvened része,
− a visszatöltés merıleges a tavat tápláló áramlás jellemzı irányára.
Ezekkel kellı védelmet nyújtható az adott tó környezetének.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK
Értekezésemben részletesen értékeltem az analitikus elemek módszerét (AEM) és szakirodalmát, összefoglaltam a vizsgált jelenség és az alkalmazott módszer fıbb jellemzıit. Részletesebben a módszer két fontosabb alkalmazási területével foglalkoztam.
Összefoglaltam a vízvezetı réteg jellemzıinek zárt görbén belüli megváltozását leíró elemek
fıbb típusait és kidolgoztam az elemcsalád egy újabb tagját, mellyel egymásba ágyazott kör
alakú elemek vizsgálhatók. A széles körben elvégzett vizsgálatok alapján tisztáztam a szabályos és a szabálytalan síkidommal leírható elemek alkalmazási feltételeit és javaslatot tettem alkalmazási körükre.
A vizsgált másik fıbb terület a nyíltvíz - talajvíz kölcsönhatás leírása, mellyel nagyobb szabad vízfelületek felszín alatti vízmozgásra gyakorolt hatásai vizsgálhatók. Itt a többféle megközelítést követı többféle elem összehasonlító értékelése nyomán az elızıekhez hasonlóan
megadtam szabályos és szabálytalan síkidommal leírható elemek alkalmazási feltételeit és
javaslatot tettem alkalmazási körükre.
Végül a fenti tapasztalatokat Budapest környéki külmőveléső kavicsbányatavak felszín alatti
hatásainak elemzésére alkalmaztam. Modellt alakítottam ki és alkalmaztam jellemzı hidrometeorológiai viszonyokra, mellyel a térségben várható beavatkozások prognosztizálhatók.
Összegezve megállapítható, hogy az AEM - bár viszonylag új modellezési mód - az elmúlt
évtizedben kiforrott módszerré vált a felszín alatti vízmozgás modellezésére. Szakirodalma
bıséges, bár fıként angol nyelvő. A folytonosan megújuló szoftverállomány az általánosabb
feladatok megoldásán túl néhány gyakori, de speciális problémára is rendelkezésre áll. A
módszer nagyfokú rugalmassága miatt könnyen továbbfejleszthetı. Mindezek miatt a szakirodalom részletes áttekintése és elemzése valamint saját kiterjedt tapasztalataim alapján a
módszer szélesebb körő hazai alkalmazását javaslom.
Kutatómunkám eredményeit öt tézisben foglalom össze.

1. TÉZIS: Megoldást dolgoztam ki egymásba ágyazott, különbözı szivárgáshidraulikai jellemzıvel bíró, de zárt görbén belül homogénnak tekinthetı területek hidraulikai viselkedésének matematikai leírására.
A vízvezetı réteg jellemzıinek lokális megváltozását leíró inhomogenitások közül összetettségük miatt külön figyelmet érdemelnek az egymásba ágyazottak. Ugyanakkor kiterjedt az
igény a nagy tömegben elıforduló, egyszerően leírható elemekre is. Ezen két igény ötvözeteként dolgoztam ki, teszteltem és alkalmaztam egy olyan elemet, mely az egymásba ágyazott inhomogenitásokat koncentrikus körökkel írja le. Ez a henger körüli áramlás jól ismert
áramképébıl kiindulva írja le a szivárgási együttható lépcsısen közelíthetı megváltozását.

2. TÉZIS: Az adott területen belül eltérı szivárgáshidraulikai és geometriai jellemzıkkel bíró, de zárt görbén belül állandó értékekkel jellemezhetı területek leírására szolgáló elemek megfelelı megválasztásának módjára megalapozott vizsgálatokkal alátámasztott ajánlásokat tettem.
A momentumára merıleges vonal menti dipólus összetett számításokkal közelítı, de általános megoldást ad inhomogenitások vizsgálatára, míg a henger körüli áramláson alapuló figyelembe vétel egyszerő, de alkalmazása korlátozott. A részletes vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az összetettebb leírást csak azon esetekben szükséges alkalmazni, ha a rétegvastagság vagy a feküszint változik, ha az inhomogenitás alakja ezt igényli, ha az összetett elemalak helyi hatása meghatározó jelentıségő vagy az egymásba ágyazott inhomoge89
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nitások nem tekinthetık koncentrikusnak. Egyéb esetekben az egyszerőbb leírás alkalmazható.

3. TÉZIS: Részletes vizsgálatokkal megalapozott ajánlásokat adtam nagyobb
szabad vízfelületek felszín alatti hatásait leíró elemek megválasztására.
Nagyobb, szabad vízfelületek felszín alatti vizekre gyakorolt hatása leírható vonal menti vagy
felületi forrásként és többféle inhomogenitásként is. Az adott esetben legmegfelelıbb leírási
mód megválasztásához az egyes tavak eredete és esetleges funkciója, a vizsgálat célja illetve az egyes figyelembe vételi módok kialakítása során tett megfontolások nyújtanak támpontot. Munkám során ezeket összegezve a számos valós alapú, de feltételezett valamit
tényleges feladat megoldása nyomán nyert tapasztalatok alapján alakítottam ki ajánlásokat
az adott feladathoz leginkább igazodó elem megválasztására. Így felületi forrásokkal leginkább ismert beszivárgású tavak vizsgálhatók, vonal menti források ismert, változó szintő tavak esetén alkalmazandók, míg inhomogenitások használatát akkor javaslom, ha a tavon
keresztül erıteljes áramlás alakul ki.

4. TÉZIS: Tórendszerek vizsgálata alapján megadtam felületi forrással leírható
tavak összevonásának illetve szétbontásának alapvetı feltételeit.
Összetett tórendszerek esetében a túlzottan részletes figyelembe vétel nem minden esetben
az alkalmazott modell által kapott eredmények megbízhatóságát szolgálja, mivel gyakran
egy kevésbé részletes leíráshoz képest többlet információt nem nyújt. A számítógép által biztosított és az adott feladat igényeihez igazodó pontosság összhangja érdekében egyes tavak körrel közelíthetık, más, kisebb tavak nagyobbakhoz csatolhatók, tórendszerek összevonhatók, illetve bonyolult partvonallal rendelkezı tavak átfedés nélküli egyszerőbb síkidomokra bonthatók. Ekkor összevont tóterület a ténylegestıl 1-2 %-nál nagyobb mértékben nem
térhet el, valamint az összevont terület súlypontjának helye és a tényleges súlypont helye a
(x és y irányú koordinátája) a bányaterület adott irányú kiterjedésének 1-2 %-ánál nagyobb
mértékben nem térhet el egymástól. A Budapesttıl délkeletre elhelyezkedı kavicsbányatavak kiterjedt vizsgálata nyomán módszertani útmutatást adok tórendszereknek az
adott feladat igényeihez igazodó leírásához.

5. TÉZIS: Kiterjedt érzékenységvizsgálatok alapján javaslatot tettem a megfelelıen mőködı, talajvízszintet stabilizáló visszatöltés fıbb jellemzıire.
Új, szabad vízfelületek létesítése gyakran a környezı talajvízszint süllyedésével jár. Ezen
hatás csökkentésére a tó egy-egy oldalán vízzáróbb anyagból a feküt elérı visszatöltés alakítható ki. Vizsgálataim alapján ezen visszatöltés akkor tesz eleget az elvárásoknak, ha a
közepes szélessége a vízvezetı réteg vastagságával közel azonos, a hosszúsága a védelmet igényelı terület bányatelekkel határos szakaszával megegyezı, vízvezetı képessége a
környezı vízvezetı réteg huszad - ötvened része és a tóba lépı áramlás jellemzı iránya a
visszatöltésre merıleges.
Végül a kutatómunka továbbfejlesztésének a korábbiabban említetteken túl három fontos területét tartom kiemelendınek. Az elsı egy összekapcsolt felszíni-felszín alatti modell kialakítása, mellyel nagyobb, szabad vízfelületek teljes - felszíni és felszín alatti - vízforgalma
együttesen kezelhetı. A második terület az áramlási mellett a transzportfolyamatok figyelembe vétele. Ehhez, figyelembe véve az AEM fıbb jellemzıit, így a pálya egyszerő meghatározását, a részecskeszemlélető modell talán a legalkalmasabb. A harmadik fıbb terület a
vizsgált térség, a Duna-Tisza köze északi része, az ott folyó bányászati tevékenység, a kialakult bányatavak jövıjét érintı kérdések tisztázása.
Budapest, 2007. január hó.
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4 : inhomogenitésok
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Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Regionális nedvességmérı hálózat adatainak felhasználása a várható nedvességtartalom elırejelzésére
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Hidrológiai Közlöny

A Fıvárosi Vízmővek partiszőréső víztermelı rendszerének kialakítása, üzemeltetése.

Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése

A talajvíz áramlási sebességének és irányának meghatározása.
A Kisalföld talajvízjárásának geostatisztikai értékelése.
Felszín alatti víz észlelıhálózat optimalizálásának módszere.
Kavicsbánya tavak felszín alatti vízháztartásáról.
A rétegvíz szintjének süllyedése a Duna-Tisza közén
Hidromechanika. Egyetemi jegyzet, J9-945.
Szerves mikrószennyezı anyagok vizsgálata partiszőréső kutak vizében.

Hidrológiai Közlöny

Partiszőréső kút vízminıségét befolyásoló belépési sebesség és tartózkodási idı elemzése.
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A partiszőrés változó feltételeinek hidraulikai elemzése.
A partiszőréső vízszerzés egyszerősített eseteinek hidraulikai jellemzése.

A csıkutas öntözés hatásának elırejelzése a Nyírségben

Dunaföldvár-déli országhatár közötti Duna-jobbparti partiszőréső vízszerzés lehetıségei.

Budapest hévízkutatási kérdései.
Hévízfeltárási lehetıségek a Kisalföld középsı részén.
A felszíni és felszín alatti vizek minıségvédelme.
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Mélyfúrású kutak vizsgálata és a vizsgálatok tapasztalatainak felhasználása a vízgazdálkodásban.
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Tavak modellezési lehetıségei az analitikus elemek módszerével
Az AEM alkalmazása a talajvízszintet stabilizáló visszatöltés vizsgálatára
Különbözı valószínőségő talajvízállások meghatározása.

Partiszőréső kutak vizének eredete trícium koncentrációjuk és oxigén izotóparányaik felhasználásával.
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Szivárgáshidraulikai folyamatok vizsgálata numerikus modellezés és kisminta kísérletek
útján.
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Hidrológiai Közlöny

Földgátak és árvédelmi töltések szivárgási ellenállása

Hidrológiai Közlöny

Perem-integrálegyenlet módszer alkalmazása szivárgási problémákra

Többhálós - multigrid - eljárással összehangolt peremintegrál módszer és annak szivárgáshidraulikai alkalmazása
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Az elektromos fajlagos ellenállás és a szivárgási tényezı kapcsolata törmelékes vízadó
kızetekben

Hegy- és dombvidékek légifényképeinek vízföldtani és mőszaki-földtani értelmezése
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A felszín alatti vizek minıségének országos jellemzése
A talajvíz hımérsékletének mérése.
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Magyarország vízföldtani tájai
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A magyar medence hidrodinamikája
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A Balaton mélységi vízforgalma
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Hidrológiai Közlöny

Háromdimenziós szabadfelszínő szivárgás fokozatos közelítı meghatározása elektrolitos analóg modellel.

Vízügyi Közlemények
Tankönyvkiadó

Hidrológiai Közlöny

A Nagymarosi Vízlépcsı parti környezetében várható szivárgások laboratóriumi vizsgálata

A dunakiliti duzzasztómő és a szigetközi talajvíz.
Hidraulika II/1. Egyetemi jegyzet, J9-1254.
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Konszolidációs készletek rétegzett hidrogeológiai rendszerekben
Nem-lineáris vízgazdálkodási modell rétegezett hidrogeológiai rendszerekben
A felhajtóerı változása a tiszalöki vízlépcsınél.
Vízépítési mőtárgyakra ható felhajtóerı.
Üledékes talajra épült vízépítési mőtárgyak mozgásjelenségei.
A magyarországi Felsı-Duna és a talajvíz kapcsolata.

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Dr. Léczfalvy, S.: "A folyók medre alól kiszivárgó vízmennyiség számítása rétegzett altalaj estén" címő tanulmányához

Felületi járulékos vízkészletek partiszőréső rétegzett hidrogeológiai rendszerekben

Vízügyi Közlemények

Felszín alatti vizekkel való gazdálkodás rétegzett hidrogeológiai rendszerekben

Környezetvédelem

Hidrológiai Közlöny

A rétegzett hidrogeológiai rendszerek sajátosságai [Hozzászólás Tóth, J.: A nagy kiterjedéső üledékes medencék felszín alatti vizeinek hidraulikai folytonossága, címő tanulmányához]

A sodródás és szétszóródás a vegyianyag-szállítás egyetemes összetevıi.

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Gyenge oldatok advektív transzportjának számítása sokszintes felszín alatti tárolókban
karakterisztikus módszerrel

Kutakhoz való nempermanens hozzáfolyás rétegzett tárolókban

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Rétegzett hidrológiai rendszerek sajátosságai
A talajvízduzzasztás analitikus modellje

A kitermelhetı mélységi vízkészletek meghatározása potenciálelméleti módszerekkel

A monoklinálisan lejtı réteg hidraulikája

Hidrológiai Közlöny

Mélyépítés

Talajvíz és közmő. Természetes és mesterséges hatások a talajvízjárásra Budapest területén

A Rác-fürdı térségének mérnökgeológiai és hidrogeológiai értékelése.

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Akadémiai Kiadó

folyóirat / kiadó

Partiszőréső vizek [Ankét, 1986. május 26.].
Szivárgási áramképek meghatározása numerikus konformis leképezéssel
A budai Várhegy vízmérlege.
A budavári barlang kútjainak hidrológiai vizsgálata.
A budai Várhegy hidrogeológiája

cím

III. függelék: A hazai szakirodalom

LXV. évf. 4. sz.
Budapest

58. évf. 12. sz.

59. évf.12. sz.

70. évf., 6. sz.
72. évf., 5-6. sz
XLVII. évf. 4. sz.
LIII. évf. 2. sz.
LV. évf. 4. sz.
LXXX. évf. 1. sz.

69. évf. 1. sz.

1983
1987

1978

1979

1990
1992
1965
1971
1973
1998

1989

1981

1996
61. évf., 4. sz.

1995

23-24. sz.

1995

1988

1987

1975
1983

1972

1971

2005

2005

1987
1988
2002
2002
2003

kiad.
éve

LXXVIII. évf., 3-4.
sz.,

75. évf., 5. sz.

68. évf., 4. sz.

67. évf., 5-6.sz.

55. évf. 11. sz.
63. évf., 3. sz.

52. évf. 10. sz.

51. évf. 12. sz.

85. évf. 5. sz.

július-szeptember

67. évf. 2-3. sz.
68. évf. 4. sz
82. évf. 1. sz.
82. évf. 1. sz.
Budapest

kötet v. hó / kiadás
helye
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szerzı

Haszpra, O. - Horváth, L.

Haszpra, O. - Ujfaludi, L.

Haszpra, O. - Zsilák, E.
Imre, E. - Czap, Z. - Telekes, G.
Imre, E. - Czap, Z. - Telekes, G.
Imre, E. - Szendefy, J.
Jeczkó, J. - Halász, B.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J.
Juhász, J. - Jeneyné Jambrik R.
Kabai, I. - Lazányi, I. - Farkas József
Kissné Jáger, E. - Laczkó, Á.
Kontur, Á.
Korim, K. - Liebe, P.
Korim, K. - Liebe, P.
Korim, K. - Liebe, P.
Korim, K. - Liebe, P.

Kovács, B.

Kovács, B. - Szanyi, J.

Kovács, Gy.
Kovács, Gy.

Kovács, Gy.

sz.

92

93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119

120

121
122

123

Vízgazdálkodási Tudományos Kutató
Intézet. Tanulmányok és kutatási
eredmények

A felszíni víz és a talajvíz egymásra hatása. (A meglevı matematikai modellek értékelése)

Miskolci Egyetem - Szegedi Tudományegyetem - GÁMA-GEO

Hidrodinamikai és transzportmodellezés II. (Processing MODFLOW környezetben).
Egyetemi tankönyv

Akadémiai Kiadó
Hidrológiai Közlöny

Miskolci Egyetem - Szegedi Tudományegyetem - GÁMA-GEO

Hidrodinamikai és transzportmodellezés I. (Processing MODFLOW környezetben).
Egyetemi tankönyv

A szivárgás hidraulikája
A szivárgással kapcsolatos tudományos kutatás helyzetérıl

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Magyar vízgazdálkodás
Hidrológiai Közlöny
Magyar vízgazdálkodás
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Tájékoztató
Földtani kutatás
Hidrológiai Közlöny
Akadémiai Kiadó
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Magyar vízgazdálkodás
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények

Hidrológiai Közlöny

A Nagymarosi Vízlépcsı parti környezetében várható szivárgások laboratóriumi vizsgálata.

A dunakiliti fenékgát.
Az árvízvédelmi töltéseket is alkotó telítetlen talajok feszültségi állapotváltozói.
Az árvízvédelmi töltések anyagát alkotó talajok fizikai egyenletei.
Árvízvédelmi gátak és más földmővek talajának módosítása mésszel.
Talajvíz térképek készítése matematikai modellezéssel
Hazánk felszínalatti vízkészletére vonatkozó ismereteink
Nagykiterjedéső földalatti mőtárgyak talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata
A felszín alatti vizek szennyezıdése.
A fıvárosi hévízkészlet és célszerő hasznosítása
Hévízgazdálkodás.
A felszín alatti vízkészlet védelmérıl
A "folyós" homok vizsgálata
A hulladék okozta kockázat
A hazai fürdık másfélezer éve
A 4. sz. Metró kutatásának hidrogeológiai eredményei.
Gondolatok a felszín alati vízkészlet védelmérıl
Hidrogeológia
A komjáti medence kitermelhetı vízkészlete
Csatorna tönkremenetele földteher hatására.
A Fıvárosi Vízmővek partiszőréső víznyerıterületei védelmének problémái.
Partiszőréső vízbeszerzés a Fıvárosi Vízmőveknél.
Hévízfürdı környékének mélységi vizei
Hévízelıfordulási viszonyok a Balaton déli partvidékén
A szentesi hévíztároló rendszer
A szolnoki hévíztároló rendszer fı jellemzıi

Hidrológiai Közlöny

folyóirat / kiadó

Háromdimenziós, szabadfelszínő, nempermanens szivárgás vizsgálata hibrid (analógdigitális) számítástechnikával.

cím

III. függelék: A hazai szakirodalom

43. szám.

Budapest
58. évf. 11. sz

Miskolc

Miskolc

82. évf. 4. sz.
79. évf. 4. sz.
82. évf. 5. sz.
84. évf. 4. sz.
LXVIII. évf., 2. sz.
42. évf
61. évf. 11. sz.
23. évf., 2. sz.
64. évf., 2. sz.
25. évf. 1. sz.
67. évf. 1. sz.
34. évf. 1. sz.
LXXVI. évf. 1-2. sz.
36. évf. 1. sz.
37. évf., 2. sz.,
82. évf., 5. sz.
Budapest
62. évf., 2. sz.
LX. évf. 4. sz.
30. évf. 5. sz.
73. évf. 3. sz.
LII. évf., 3. sz.
LIV. évf., 2. sz.
LV. évf., 3. sz..
LVII. évf.1. sz.

59. évf. 12. sz.

68. évf. 6. sz.

kötet v. hó / kiadás
helye

1974

1972
1978

2005

2004

2002
1999
2002
2004
1986
1962
1981
1983
1984
1985
1987
1994
1994
1996
2000
2002
2002
1982
1978
1990
1993
1970
1972
1973
1975

1979

1988

kiad.
éve
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A Duna-Tisza köze vízföldtani típusszelvénye.
Újabb hidrogeológiai vizsgálatok a budai termálkarszt területén.

Vízföldtani modellezés. Az 1992. november 17-i szakmai nap kiadványa.

Kovács, Gy. - Ujfaludi, L.
Laczay, I.
Laczkó, Á.
Laczkó, Á.

László, F. - Homonnay, A.-né - Zimonyi, M.

Lazányi, I.

Léczfalvy, S.

Léczfalvy, S.
Léczfalvy, S.
Léczfalvy, S.

Léczfalvy, S.

Léczfalvy, S.
Léczfalvy, S.

Léczfalvy, S.

Léczfalvy, S.
Léczfalvy, S.
Liebe, P.
Liebe, P.
Liebe, P.

Liebe, P. - Mike, K. - Székely, F.

Lırincz, J. - Imre, E. - Trang, Q. P.

Mádlné Szınyi, J.

Mádlné Szınyi, J.

Mádlné Szınyi, J.

Mádlné Szınyi, J.
Mádlné Szınyi, J. - Erıss Anita

Magyar Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai
Szakosztálya

125
126
127
128

129

130

131

132
133
134

135

136
137

138

139
140
141
142
143

144

145

146

147

148

149
150

151

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények

Hidrológiai Közlöny

Vízügyi Közlemények

Vízügyi Közlemények

Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények

Vízügyi Dokumentációs és Továbbképzı Intézet. Vízügyi Mőszaki Gazdasági Tájékoztató.

folyóirat / kiadó

Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények

Földtani közlöny,
Hidrológiai Közlöny

Víztartó rendszerek sérülékenységi vizsgálata a dunántúli-középhegységi
fıkarsztvíztároló rendszer (Dny-i rész) példáján.

Új hidrogeológiai kutatási eredmények az ELTE TTK Alkalmazott- és Környezetföldtani
Tanszékén.

Magyar Hidrológiai Társaság

Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny
ELTE Eötvös Kiadó
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények

Hosszúperiódusú vízszintváltozás a Dunántúli-középhegység fıkarsztvíztárolójában.

A szemeloszlási entrópia.

Az Alföld törmelékes medenceüledékeinek tagolása és nyomásállapotának jellemzése

Folyók medre alól kiszivárgó vízmennyiség számítása rétegezett altalaj esetén.
Felszín alatti vízeink
A felszín alatti vizek információrendszerének helyzete és fejlesztésének irányai
A hévízhasznosítás helyzete Magyarországon
A vízbázisvédelmi program módszertani elıkészítése

Partiszőréső és dúsító víztermelı rendszerek hidraulikai méretezése néhány egyszerőbb
Hidrológiai Közlöny
esetben.

Néhány vízkutatás és vízbeszerzés a gyakorlatban.
A Szinva-forrás foglalása Miskolc részére.

Hévforrások, mesterséges hévízfeltárások hıutánpótlódásának néhány kérdése. HévforHidrológiai Közlöny
rások védıterületének megállapítása.

A rétegvízdúsítás néhány egyszerőbb esetének hidraulikai számítása.
A források osztályozása.
Felszín alatti víztározás és alkalmazása balatonalmádi vízellátására.

Artézi kutakra telepített vízmővek élettartamának és vízhozamsorának meghatározása.

A Felsı-Tisza 2001. évi töltésszakadásainak geotechnikai vizsgálata.

A folyószabályozás, illetve az ipari kotrás hatása a partiszőréső vízbeszerzésre.

Finom szemcsék mozgása kutak környezetében
Folyószabályozás, ipari kotrás és a partiszőréső vízbázis.
Kútcsoportok egyes hidraulikai kérdései.
A kutak egymásra hatásának meghatározása.

A felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok megoldására szolgáló numerikus módszerek alkalmazásnak alapjai.

Kovács, Gy.

124

cím

szerzı

sz.

III. függelék: A hazai szakirodalom

Budapest

46. évf. 1. sz.
45. évf. 1. sz.

82. évf. 2. sz.

127. évf.. 1-2. sz.

74. évf. 3. sz.

86. évf. 4. sz.

66. évf., 6. sz.

60. évf. 5. sz.
Budapest
LXVIII. évf., 2. sz.
LXXX. évf., 2. sz.
LXXXII. évf. 1. sz.

51. évf. 3. sz.

XLV. évf. 10. sz.
LII. évf. 1. sz.

XLIV. évf. 12. sz.

41. évf. 4. sz.
43. évf. 1. sz.
XLV. évf. 2. sz.

40. évf. 3. sz.

LXXXV. évf Klnsz.3.

LXIX. évf. 3. sz.

63. évf., 4. sz.
LXIX. évf. 3. sz.
54. évf. 5. sz.
LVI. évf. 1. sz.

92. sz.

kötet v. hó / kiadás
helye

1992

2006
2005

2002

1997

1994

2006

1986

1980
2004
1986
1998
2000

1971

1965
1970

1964

1961
1963
1963

1960

2003

1987

1983
1987
1974
1974

1978

kiad.
éve
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szerzı

Major, G. - Major, P. - Vargay, Z.

Major, P.

Major, P.

Major, P.

Major, P.

Major, P.
Major, P.

Major, P.

Major, P.
Major, P. - Neppel, F.

Major, P. - Neppel, F.

Major, P. - Vargay, Z.

Marton, L. - Szanyi, J.

Marton, L. - Szanyi, J.

Marton, L. - Szanyi, J.
Medgyesi, I. - Zahorán, J.
Mészáros, Z.

Molnár, B. - Bedbur, E. - Jenei, M.

Molnár, B. - Kuti, L.

Molnár, B. - Schmitt, M. - Jenei, M.

Molnár, Gy.
Molnár, Gy.
Molnár, Gy.
Molnár, Gy.
Molnár, Gy. - Popper, Gy.
Molnár, Gy. - Winter, J.
Molnár, Z.
Molnár, Z.
Németh, E

sz.

152

153

154

155

156

157
158

159

160
161

162

163

164

165

166
167
168

169

170

171

172
173
174
175
176
177
178
179
180

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny.

A Kiskunsági Nemzeti Park III. sz. területén található Kisréti-, Zabszék- és
Kelemenszék-tavak környékének talajvízföldtani viszonyai.

A Duna-Tisza közi hátsági talaj- és felszíni vizek éves hidrodinamikai és hidrokémiai változásai, II

Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny
MTA kandidátusi értekezés
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató
Tankönyvkiadó

Hidrológiai Közlöny,

A Duna-Tisza közi talaj- és felszíni vizek hidrokémiai változásainak összefüggése a tavi
karbonát-képzıdéssel

Talajvíz-háztartásának modellezése Kaliforniában
Az öntözés talajvizet befolyásoló hatása
A talajvíz függıleges vízforgalmának számítása talajvízszint-észlelési adatokból
Nem-permanens felszín alatti vízmozgás modellezése véges elem módszerrel.
Felszín alatti vízmozgások szimulációja véges elem módszerrel
A talajvíz alakulása a Nagykunságban és a Jászságban
A parti szőréső víztermelés vizsgálata.
Felszíni vizek hımérsékletének hatása a felszín alatti vizek utánpótlására.
Hidromechanika. Egyetemi segédkönyv

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

A talajvíztükör helyzete és a rétegvíz termelés kapcsolata Debrecen térségében.
A talajvízmozgás meghatározása radioaktív izotópokkal.
Résfal körüli talajvíz-áramlási viszonyok vizsgálata.

LXII. évf. 3. sz.
21. évf. 1. sz.
66. évf. 4-5. sz.
Budapest
62. évf. 11. sz
63. évf. 10. sz.
80. évf. 4. sz.
40. évf. 1. sz.
Budapest

86. évf. 3. sz.

58. évf. 8. sz.

86. évf. 5. sz.

80. évf. 1. sz.
40. évf. 6. sz.
62. évf. 4. sz.

77. évf. 5. sz.

Kelet-magyarországi pleisztocén üledékek geostatisztikai vizsgálata : 1. A
transzmisszivitás térképezése.

Hidrológiai Közlöny

77. évf. 5. sz.

LXV. évf. 4. sz.

LXXII. évf. 4. sz

82. évf. 6. sz.
LXX. évf. 4. sz

LXXX. évf.3. sz

LXV. évf. 4. sz.
73. évf. 1. sz

54. évf. 6. sz.

XLVIII. évf. 1. sz.

XLV. évf. 2. sz.

43. évf. 3. sz.

LXXIII. évf. 2. sz

kötet v. hó / kiadás
helye

Kelet-magyarországi pleisztocén üledékek geostatisztikai vizsgálata : 2. A rétegek között
Hidrológiai Közlöny
átszivárgás területi meghatározása.

Vízügyi Közlemények

Vízügyi Közlemények

Válasz Szodfridt István: "A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedések" címő cikk hozzászólására

A talajvíz alakulása a Kiskörei-tározó térségében

Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények

Vízügyi Közlemények

Hankó, Z. - Bauer, M. - Szilvássy, Z.: A magyarországi Felsı-Duna és a talajvíz kapcsolata címő cikkéhez

Síkvidéki erdık hatása a vízháztartásra
A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedések

Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

A Szigetköz talajvíz helyzete
A Nagy-Alföld talajvízháztartása.

Vízügyi Közlemények

Síkvidéki erdı hatásának vizsgálata a talajvízpárolgás és tényleges beszivárgás folyamataira

Vízügyi Közlemények

Csıkutak szőrıszerkezetének megválasztása különös tekintettel a talajvízbıl való öntözésre

Kutak vízhozamának növelése finomszemcséjő vízvezetı rétegek esetében

Hidrológiai Közlöny

Vízügyi Közlemények

folyóirat / kiadó

A szőrıcsı közvetlen megszívásának hatása a csıkutak vízhozamára

A Duna-Tisza közi Hátság lefolyási viszonyainak hatása a talajvízszint változására
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Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Tájékoztató

A Miskolc környéki kavicstavak rekultivációs feladatai. A rekultiváció és a bányamővelés összehasonlítása

A kútellenállás mértékének meghatározása vízoszlopmagasságban
Beszivárgás vizsgálatok a Szentendrei-Duna medrében
Nempermanens szivárgás vizsgálata telített és telítetlen talajokban

Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató

Debrecen város talajvízviszonyai.
Az Alföld negyedkori rétegeinek vízföldtani vizsgálata.
A talajmechanikai vizsgálatok felhasználása a földtani térképezésben.
A felszín alatti vizek minıségének változása a mélységgel az Alföldön.
Mélységi vízfigyelı kutak telepítésének földtani feltételei medenceterületeken.
Idıszakos nyomásváltozások a mélységi víztartó rétegekben.
A Tiszavölgy felszíni üledékei.
Vízföldtani szelvény az Alföld észak-déli tengelyében.
A talajvíz és rétegvizek kapcsolata az Alföldön.
Vízjárás az Alföld mélységi víztartóiban.
Az alföldi mélységi vízfigyelés eredményeinek elemzése.
A magyar hidrogeológia adattára.
A vízszintingadozások többéves irányvonala az alföldi artézi víztartó rétegekben.
A Tisza geológiája.

Javaslat az alföldi artézi kutak vízszolgáltatási viszonyainak rendszeres mérésére.

Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Földtani kutatás

A Kisalföldi-medence regionális felszín alatti gravitációs vízáramlási képe a hidraulikai
adatfeldolgozás alapján.

Az integrált vízgazdálkodást támogató magyarországi intézményrendszer.
A talajvíz évi menetgörbéjének sajátosságai.
Talajvíz-idısorok homogenitásvizsgálata.
Hiányos talajvíz-idısorok kiegészítése.
A talajvíz évi szélsı vízállásainak idıpontja.
Vízföldtani tanulmány a Kisalföldrıl.

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató
Magyar vízgazdálkodás

Hidrológiai Tájékoztató

A talajvíz áramlási irányának és sebességének meghatározása geoelektromos ellenállásméréssel.

Rizstelepek alakjának és méreteinek hatása a beszivárgásra
A talajvíz agresszivitásának változása.
Talajvíz-feltörések a Maros hordalékkúpján.

Vízügyi Közlemények

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Tájékoztató

folyóirat / kiadó

A Duna és vízgyőjtıjének ısvízrajza

A Kisalföld Pozsony-Fertıd közötti nyugati partvidékének vízföldtani vizsgálata

Beszámoló a Fertı környék felszín alatti vizeinek magyar és osztrák szakemberek által
közösen végzett kutatásáról
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Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Víztermelı kutak depressziójának számítása szabálytalan alakú, heterogén, rétegzett
hidrogeológiai rendszerekben

Több rétegre szőrızött kutak szivárgási, szőrı- és csıhidraulikai folyamatainak modellezése

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

A leggyakoribb érték (MFV) módszerének alkalmazása a hidrogeológiai modellezésben
I.

A leggyakoribb érték (MFV) módszerének alkalmazása a hidrogeológiai modellezésben
II.

Hidrológiai Tájékoztató

A felszín alatti vizek térképezésének nemzetközi helyzete.
A felszín alatti vízkészlet.
A felszíni és talajvízbıl való öntözés következményei Arizónában.
A folyó- és talajvíz összefüggése a Duna mentén.
Nemzetközi jelmagyarázat hidrogeológiai térképekhez.

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények

ELTE Földrajz- és Földtudományi IntéFelszín alatti vizek gravitációs áramlásrendszerei : alapfogalmak, vizsgálat és felhasznázet Alkalmazott és Környezetföldtani
lás. Doktori kurzus elıadási jegyzete
Tanszék

Átfogó kép az Alföld felszín alatti vízáramlás-rendszereinek jellegzetes tulajdonságairól

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Tájékoztató

A nagy kiterjedéső üledékes medencék felszín alatti vizeinek hidraulikai folytonossága

Hidrológiai Közlöny

Baja város partiszőréső vízmőkútjainak becsült hidrológiai védıterületén, és annak közelében végzett környezetvédelmi feltárás.

Vízügyi Közlemények

Az erdı és a talajvizek kapcsolata a Duna-Tisza közi hátságon.

Major Pál-Neppel Ferenc : A Duna-Tisza közi talajvízszint süllyedése címő cikkéhez.

Hidrológiai Közlöny

Vízügyi Közlemények

Szivárgási és advekciós transzportfolyamatok numerikus modellezése rétegzett hidrogeológiai rendszerben

Hidrogeológiai modellvizsgálatok eredményei az ÉK-i Alföld porózus üledékeiben

Hidrológiai Közlöny

Kutak depressziójának számítása korlátozott kiterjedéső, rétegzett hidrogeológiai rendszerekben

Hidrológiai Közlöny

Víztermelés hatására kialakuló regionális vízszintsüllyedés számítógépes vizsgálata negyedkori képzıdményeinkben
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

A talajvíz függıleges vízforgalmának és a szivárgási paramétereknek meghatározása
talajvízészlelési adatok alapján

Felszín alatti vizek konvektív kémiai tömeg transzportjának numerikus modellezése

Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények

folyóirat / kiadó

Bauer M.- Hankó Z.: Kavicsbánya tavak felszín alatti vízháztartásáról.
A hazai vízigények és vízkészletek áttekintése stratégiai szempontból.
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Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

A vízlökés szerepe a felszín alatti vizek mozgásában: [Hozzászólás Tóth, J.: "A nagy kiterjedéső üledékes medencék felszín alatti vizeinek hidraulikai folytonossága" címő tanulmányához]

Hidrológiai Közlöny

Galli, L.: A kutakból történı öntözés lehetıségei a Duna-Tisza közi Hátság területén címő tanulmányához.

Öntözés talajvízkutakból a Dráva völgyében
A csıkutas öntözés Nógrád megyei lehetıségei
Major, P.- Laczkó, Á.: Csıkutak szerkezete és telepítése
A kúthidraulika geometriai szemlélete
Magyarország hévízkútjai, (Hévízkútkataszter, VITUKI, 1965)
A folyók medre alól kiszivárgó vízmennyiség számításának vitaanyagához
Az erdık talajvízszint süllyesztésének kútelméleti értelmezése
A szigetközi vízpótlás környezeti hatásai

Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

A pálcavázas- és szitaszövetes szőrı alkalmazásának gazdaságossági jelentısége a
hazai rétegvízfeltárásban.

Szeged város vízföldtana és mélységi vízkészlete.
Geotermikus energiatermelés lehetısége az Alföldön.
Magyarország rétegvíztározói.

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Közlöny

A földtani felépítés és rétegvíznyomás közötti összefüggés az Alföldön.
Tíz éves a vízföldtani szolgálat.
Az Alföld negyedkori földtani képzıdményeinek mélyszerkezete.
Tízéves az OVIFUV vízföldtani szolgálata.

Hidrológiai Tájékoztató

Pliocén és pleisztocén üledékek földtani szintezésének újabb lehetıségei a vízföldtani
kutatásban.

Hidrológiai Közlöny

Az alföldi artézi kutak fajlagos vízhozama és abból levonható vízföldtani és ısföldrajzi
következtetések.

Debrecen város vízellátásának vízföldtani lehetıségei.

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Vízügyi Közlemények

Vízügyi Közlemények

Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

folyóirat / kiadó

Háromdimenziós szivárgás vízépítési mőtárgyak környezetében
A Szigetköz felszín alatti vizei - Hidraulikai és vízminıségi helyzetelemzés, 1987-1989

A függıleges beszivárgás és rétegkiürülés számítási módszereinek összehasonlítása

Felszín alatti víztartók szivárgási együtthatójának becslése elektromos mérések alapján

Inhomogén szemszerkezető talajok diszperziós tulajdonságainak vizsgálata
A diffúzió a különbözı fizikai megközelítések tükrében

Az átszivárgó vízhozam számítása kétrétegő talajra alapozott vízépítési mőtárgyaknál

Átszivárgó vízhozam számítása kétrétegő talajra alapozott vízépítési mőtárgyaknál. Sík
alapozású mőtárgyak

cím

III. függelék: A hazai szakirodalom

75. évf., 3. sz.

2. évf.1. sz.
44. évf., 6. sz..
46. évf.10. sz.
48. évf., 4. sz.
48. évf.1. sz.
62. évf. 1. sz.
73. évf. 1. sz.
75. évf., 6. sz.

41. évf. 4. sz.

6. évf. 1. sz.
7. évf. 1. sz.
53. évf. 4. sz.

46. évf. 9. sz.

43. évf. 3. sz.
45. évf. 2. sz.
45. évf. 3. sz.
5. évf. 1. sz.

43. évf. 5. sz.

2. évf. 2. sz.

40. évf. 5. sz.

62. évf., 8. sz..
73. évf., 5. sz.

LV. évf., 4. sz..

LXXXII. évf., 2. sz..

LXVII. évf., 3. sz.
68. évf. 1. sz.

61. évf., 7. sz.

61. évf. 12. sz.

kötet v. hó / kiadás
helye

1995

1962
1964
1966
1968
1968
1982
1993
1995

1961

1966
1967
1973

1966

1963
1965
1965
1965

1963

1962

1960

1982
1993

1973

2000

1985
1988

1981

1981

kiad.
éve

22

Vágás, I.
Vágás, I.

Vágás, I.

Varga, I. - Csoma, R.

Varrók, E.

Virágh, Gy.-né
Vitális, Gy.
Vitális, Gy.

Vitális, Gy.

Vitális, Gy.
Vitális, Gy.
Vitális, Gy.
Vitális, Gy.
Vitális, Gy.
Vitális, Gy.
Vitális, Gy.
Vitális, Gy. - Vitálisné Zilahy, L.

Völgyesi, I.

Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.
Völgyesi, I.

Zsemle, F. - Mádlné Szınyi, J. - Angelus, B.

266
267

268

269

270

271
272
273

274

275
276
277
278
279
280
281
282

283

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

294

295

szerzı

sz.

Felszín alatti vizeink gondozása

Felszíni hidraulikai rezsimjelleg térképezése az Izsáki Kolon-tó környezetében.

Vízügyi Dokumentációs és Továbbképzı Intézet. Vízügyi Mőszaki Gazdasági Tájékoztató.

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Vízügyi Közlemények
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Tájékoztató

Esztergom hidrogeológiai és mérnökgeológiai viszonyai a nagymarosi erımő tervezésének tükrében

Vízvezetı rétegek anizotrópiája
A talajvízszint szabályozása szivárgócsatornával
Idıben változó talajvízszintek megcsapoló csatorna hatásterületén
Áramvonalrendszer meghatározása víztermelı létesítmények környezetében
A talajvízszint szabályozása szivárgócsatornával
Mederkapcsolati hatásfok: a parti szőréső víztermelés fontos paramétere
A Kisalföld talajvíz- és rétegvíz helyzete
A Szigetköz és környezetének szivárgáshidraulikai modellje
A Maros-hordalékkúp felszín alatti vízháztartása, kitermelhetı vízkészlete
Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl?

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Tájékoztató
Hidrológiai Közlöny

A vízbeszerzés földtani lehetıségei Nógrád megyében
Magyarország földtani és vízföldtani tömbszelvénye
Vízföldtani gondolatok Budapest centenáriumán
Komárom megye, valamint Fejér megye északi része vízföldtani tömbszelvénye
Az 1838. évi pesti árvíz vízföldtani tanulságai
Magyarország vízföldtani tömbszelvénye
Magyarország vízföldtani tömbszelvénye
Pest megye vízföldtani tömbszelvénye

Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

A nem permanens talajvízmozgás vizsgálata különös tekintettel a nyomásváltozás terjedésére.

Az Általér-völgyi nagyobb települések és létesítmények vízellátásának földtani lehetıségei

Budapesti Mőszaki Egyetem Vízépítési
Tanszék

Környezeti áramlástan I. Felszíni és felszín alatti vízterek. Tanszéki sokszorosítású elıadási jegyzet

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

Hidrológiai Közlöny

Léczfalvy, S.: "Felszín alatti vizeink", [Bemutató tanulmány egy most megjelent poszthumusz szakkönyvrıl]

A miskolci talajvíz áramlás- és nyomásviszonyainak vizsgálata.
A Salgótarján környékén tervezett víztározások földtani lehetıségei
A Litke, Komra völgyi víztározó földtani vizsgálata

Hidrológiai Közlöny
Hidrológiai Közlöny

folyóirat / kiadó

A kútellenállás tájékoztató meghatározása
Szivárgások a folyómederbıl (Hozzászólás Rózsa, A. dolgozatához)

cím

III. függelék: A hazai szakirodalom

161. szám

82. évf. 2. sz.

64. évf.1. sz.
LXVIII. évf., 3. sz.
LXXI. évf. 3. sz.
LXXII. évf., 2. sz..
32. évf.1. sz.
73. évf., 5. sz.
74. évf., 5. sz.
LXXX. évf., 3. sz..
44. évf.1. sz.
85. évf., 5. sz.

13. évf.1. sz.

52. évf. 7. sz.
52. évf. 1-2. sz.
13. évf. 1. sz.
56. évf. 1. sz.
28. évf. 2. sz.
29. évf. 2. sz.
30. évf. 2. sz.
55. évf. 5. sz.

43. évf. 6. sz.

58. évf. 9. sz.
40. évf. 3. sz.
42. évf. 4. sz.

40. évf. 2. sz.

Budapest

85. évf.1. sz.

76. évf., 4. sz..
80. évf., 2. sz.

kötet v. hó / kiadás
helye

1987

2002

1984
1986
1989
1990
1992
1993
1994
1998
2004
2005

1973

1972
1972
1973
1976
1988
1989
1990
1975

1963

1978
1960
1962

1960

1995

2005

1996
2000

kiad.
éve
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IV. FÜGGELÉK: KOMPLEX ÖSSZEFÜGGÉSEK

IV. függelék: A komplex potenciállal kapcsolatos alapvetı összefüggések
A komplex potenciál a z komplex helyvektor függvénye. Ez az alábbi módokon adható meg
(IV.1. ábra):
y
z = x + iy = r (cos θ + i sin θ ) = re iθ (IV.1)
x = r cos θ
z(x,y)
ahol a komplex szám abszolút értéke
z =r =

x2 + y

(IV.2)

r

és argumentuma

θ = arg(z ) = arctg

y
x

(IV.3)

A z komplex mennyiség z* konjugáltja a valós tengelyre
vonatkoztatott tükörképe, melyet a IV.1. ábra mutat. Ennek megjelelıen
z * = x − iy = r (cos θ − i sin θ ) = re − iθ (IV.4)

y = r sin θ

θ
−θ

x

y * = − r sin θ

x* = x

z*(x*,y*)

IV.1. ábra: Komplex helyvektor és konjugáltja

Az Ω(z) komplex potenciál valós része a Φ potenciálfüggvény, képzetes része a Ψ áramfüggvény. A Φ és Ψ valós függvények, melyek szintén a
helytıl függnek:
Ω (z ) = Ω ( x + iy ) = Φ (z ) + iΨ (z ) = Φ ( x, y ) + iΨ ( x,y )
(IV.5)
A q = q x + iq y fajlagos vízhozam x illetve y irányú komponensei A CAUCHY-RIEMANN-féle feltételeknek megfelelıen fentiek nyomán az alábbiak:
∂Φ ∂Ψ
∂Φ
∂Ψ
=
=qx =
qy =
∂x
∂y
∂y
∂x
A komplex potenciál hely szerinti deriváltja, figyelembe véve a (IV.6) feltételeket is:
dΩ ∂Φ
∂Ψ
∂Φ ∂Ψ
=
+i
= -i
+
= q x - iq y = q*
∂x
∂x
∂y
∂y
dz
mely a q = q x + iq y fajlagos vízhozamvektor (vízhozamfüggvény) konjugáltja.
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(IV.6)

(IV.7)

V. FÜGGELÉK: KOORDINÁTATRANSZFORMÁCIÓK

V. függelék: Koordinátatranszformációk

1. Koordinátatranszformáció egyenes szakasszal megadott elemekhez
Egydimenziós, egyenes szakasszal megadott elemek általában pontszerő elemek
integrálásával alakíthatók ki. Ehhez azonban célszerő az V.1. ábrán látható transzformáció alkalmazása.

y

z

Z

Y

z=x+iy

Z=X+iY
zj+1

Zj
Zj+1
zj
A transzformáció során a (zj, zj+1) végpontx
-1
1 X
ok közötti szakasz felezı pontja az origóba,
V.1. ábra: 1. transzformáció
végpontjai a valós tengely +1 és -1 pontjába kerülnek. A transzformáció lineáris, leképezı függvénye az V.1. ábra jelöléseinek segítségével alábbi:
V.1. táblázat
z − z j + z j +1 2
(V.1)
Z j , j +1 = X + iY =
Az 1. transzformáció jellemzı mennyiségei
z j +1 − z j 2
mennyiség
z=x+iy
Z=X+iY

(

(

)

)

illetve a valós és képzetes részek:
2∆x ( x − x k ) + 2∆y ( y − y k )
X=
L2
2∆x ( y − y k ) − 2∆y ( x − x k )
Y=
L2

szakasz felezıpont zk =

(V.2)

j-edik végpont
j+1-edik végpont

ahol ∆x = x j +1 − x j , ∆y = y j +1 − y j , mely alapján L =

(

x k = x j +1 + x j

)

(

2 és y k = y j +1 + y j

)

z j + z j +1
2

Zk = 0

-1
1

zj
zj+1

∆x 2 + ∆y 2 az elem hossza valamint

2 a középpont helye. A transzformáció összetartozó

mennyiségeit a V.1. táblázat tartalmazza.

2. Koordinátatranszformáció kör alakú elemekhez
y z=x+iy

Kör alakú elemek kialakítása gyakran célszerőbb az origóban helyezett, egységnyi
sugarú elemmel. Egy elem origóba helyezése a V.2. ábrán látható transzformáció
segítségével oldható meg.

z

χ=τ+ιω

ω

χ

1
z0
R

τ
-1

χ0= 0

1

-1

x
A transzformáció során a z síkon levı R
sugarú, z0 középpontú kör egységnyi suV.2. ábra: 2. transzformáció
gárral a χ sík origójába kerül. A leképezés
V.2. táblázat
konform, általános alakja az alábbi:
A 2. transzformáció jellemzı
z − z0
χ = τ + iω =
(V.3)
mennyiségei
R
mennyiség z=x+iy
χ=τ+ιω
illetve a valós és képzetes részek:
középpont
z0
χ0 = 0
x − x0
y − y0
sugár
R
1
τ=
,
ω=
(V.4)
R
R
Az összetartozó mennyiségek a V.2. táblázatban találhatók.

3. Koordinátatranszformáció ellipszis alakú elemhez
Ellipszis alakú elemek kialakítása a kör alakú elemekhez hasonlóan gyakran célszerőbb az
origóban helyezett, valamilyen módon normalizált mérető elemmel, melyhez szükséges
25
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transzformáció egy lehetséges módja a
V.3. ábrán látható.

y

z=x+iy

z

ε

σ=κ+ιε

a

σ

F

A transzformáció során a z síkon levı, áltaκ
z0
lános helyzető ellipszis a V.3. ábra szerint a
σ0= 0
B
σ sík origójába kerül. A leképezés konform,
általános alakja az alábbi:
f
A
x
b
z − z 0 − iα
σ = κ + iε =
(V.5)
e
V.3. ábra: 3. transzformáció
a+b
illetve a valós és képzetes részek:
( x - x 0 ) cos α + ( y - y 0) sin α
( y - y 0) cos α - ( x - x 0 ) sin α
(V.6)
κ =
ε=
,
a+b
a+b
V.3. táblázat
A V.3. ábrán vázolt transzformáció összetarA 3. transzformáció jellemzı ennyiségei
tozó mennyiségeit a V.3. táblázat tartalmazza.
z=x+iy
Ezek alapján belátható, hogy a transzformált mennyiség
σ=κ+ιε
ellipszis két tengelye hosszának összege középpont
z0
σ0 = 0
A + B = 1, mely miatt a fókusztávolság négya
nagytengely
a
A=
zete F 2 = A − B . Így a két tengely kifejezhetı
a+b
a fókusztávolsággal:
nagytengely szöge
0
α
+x-szel
1+ F 2
1− F 2
A=
B=
(V.7)
b
2
2
kistengely
b
B=
Jelen eljárás kör alakú elemre (a = b = R és
a+b
α = 0) hasonló a 2. ponthoz, azonban itt a fókusztávolság
f 2 = a 2 − b 2 F 2 = A2 − B 2
kapott elem nem egységnyi sugarú, hanem
egységnyi átmérıjő lesz (A = B = 1/2).

ω

4. Kör - ellipszis transzformáció

χ=τ+ιω 1
Jelen pont a két elızı transzformáció között teremtve kapcsolatot a 2. pont origóba helyezett egységnyi sugarú körét alakítja a 3. pont origóba helyezett ellipszisévé, A + B = 1 összegzett tengelyhosszal.

ε

σ=κ+ιε

χ

σ

F
τ

-1

χ0= 0

1

κ

B

σ0= 0

-1

A transzformáció vázlata a V.4. ábrán látható. A leképezés konform, általános alakja
az alábbi:
A+B
A− B 1 1
F2 
σ = κ + iε =
χ+
= χ +
 (V.8)
χ 
2
2 χ 2

A
V.4. ábra: 4. transzformáció

V.4. táblázat
A 4. transzformáció jellemzı
mennyiségei
ahol A, B és F az elızı pont szerint ellipszis para- mennyiség
χ=τ+ιω
σ=κ +ιε
méterei. A valós és képzetes részek:
középpont
χ0 =0
σ0 = 0
2
2
sugár
1


ω
τ
F
F
1
ε
κ = 1 + 2
=
−
,
(V.9)



kis- és nagytengely
A+B=1
2
2
2
2
2

τ +ω 
τ +ω 


Az összetartozó mennyiségek a V.4. táblázatban találhatók.

5. Koordinátatranszformáció sokszög alakú elemekhez
Általános alakú felületi elemek szintén pontszerő elemek integrálásával alakíthatók ki, azonban
ezt a határoló zárt görbe mentén kell elvégezni. Ha ez a zárt görbe egy sokszögvonal vagy azzal közelíthetı, célszerő a V.5. ábrán látható transzformáció bevezetése.
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A transzformáció során a z síkon levı n ol1 n
z j súlypontja a ζ
dalú sokszög z0 =
n j =1

y

∑

z=x+iy

z

ζ=ξ+ιη

zj

η

ζ

ζj
ξ

z0
sík origója lesz valamint az elsı, (z1, z2)
ζ0 = 0
sokszögoldal a ξ valós tengellyel lesz párζn
z2
zn
z1
huzamos. A leképezés konform, általános
x
alakja az alábbi:
α1
ζ1
ζ2
− iα 1
ζ = ξ + iη = (z - z0 ) e
(V.10)
V.5. ábra: 5. transzformáció
V.5. táblázat
illetve a valós és képzetes részek:
A
5.
transzformáció
jellemzı
mennyiségei
ξ = ( x - x 0 ) cos α 1 + ( y - y 0) sin α 1
(V.11) mennyiség
z=x+iy
ζ=ξ+ιη
η = ( y - y 0) cos α 1 - ( x - x 0 ) sin α 1
középpont
z
ζ =0
0

Az összetartozó mennyiségek a V.5. táblázatban 1. oldal szöge +x-szel
találhatók.
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0

0

