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Summary 
In spite of global warming, an unusual combination of hydro-meteorological 

conditions can still produce serious frosts, and consequently icy floods on the Hungarian 

reach of the Danube River. Therefore I developed a monitoring system during the last 15 

years in the region for a 130 km stretch of the Danube. All together five digital cameras 

were installed at a 30-40 km interval to achieve optimal observational capabilities along 

the river. In January 2009, later in February 2012 and next in January 2017 three ice 

events were successfully recorded at the monitoring locations. Primary analysis of the 

recorded events combined with ice depth measurements, morphological information and 

hydro-meteorological data showed great potential to derive space-time characteristics of 

the floating ice. These include ice formation, size composition, motion and rearrangement 

due to secondary currents and occasional packing or release at places. Repeated 

measurements have been done to quantify the space-time characteristics of the ice 

formation and to improve the monitoring system. There have been several chances for 

utilization our gained experiences such as characterization of drifting floes, study of the 

hydrodynamic conditions during icy periods, verification of floe modelling, discharge 

estimation using LSPIV technique and additionally development of ice forecasting.  

My dissertation summarises many gained activities serving by webcams. 

Furthermore a selfdeveloped ice coverage detection process was introduced for the 

evaluation of ice surface on rivers. Due to the new tool the ice thickness measurement 

problems come to light. Out of this reason I developed a new and simple ice thickness 

measuring equipment, what makes the floe observation safety, quick and easy from the 

board of an ice braking ship. Beside the ice thickness measurements I also measured the 

water temperature in some verticals. My observations revealed those anomalies 

emphasizes the renewing of our knowledge about fluvial ice phenomena. 

Last but not least I summarized the experiences and results in a list of thesis. 
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Összefoglalás 
A globális felmelegedési folyamatok és a folyami jégképződést hátráltató 

antropogén hatások ellenére a hidrometeorológiai feltételek ritka, de kedvezőtlen 

összjátéka még mindig képes komoly jégzajlást előidézni. Következésképp a hazai 

folyókon így a magyarországi Alsó-Duna-völgyben is számolni kell a jeges árvizek 

lehetőségével. A jégjelenségek alaposabb megismerése érdekében az utóbbi 15 évben egy 

megfigyelőrendszert építettem ki a Duna mintegy 130 km-es hosszát átölelő szakszán. 

Mindösszesen öt kamerát teleptettem ki nagyjából 30-40 km távolságban egymástól, 

hogy optimális mérési eredményeket kaphassak a folyó mentén lezajló folyamatokról. 

Azóta több jeges periódust sikerült felvenni a megfigyelt szakaszon. A felvételek 

elsődleges vizsgálatai, kombinálva jégvastagsági vagy medermorfológiai 

információkkal, valamint hidrometeorológiai adatokkal nagy lehetőséggel kecsegtettek a 

zajló jég tér-idő folyamatjellemzőinek megismerésére. Ezek a jégformálódás, 

felhalmozódás, felboltozódás, mozgási és átrendeződési struktúrák kialakulása vagy 

másodlagos áramlások kimutatása mellett a megállás és megindulás helyi lehetőségei 

voltak. A megismételt mérések által minősített tér-idő jellemzők segítségével tovább 

fejlesztettem megfigyelő rendszerünket is. A kamerarendszer és egyéb mérések által 

begyűjtött tapasztalatok számos későbbi kutatás alapját teremtették meg. Ilyen kutatási 

eredmény a zajlás objektív mérőszámmal való jellemzése, hidrodinamikai jellemzők 

jeges időszak alatti precízebb megállapítása, zajlást szimuláló numerikus modellek 

kalibrálása, vízhozam számítás LSPIV (Large-Scale Particle Image Velocimetry) 

technológiával és járulékosan a jégelőrejelzési eljárások fejlesztése. 

Jelen dolgozat összefoglalja azon sokrétű tevékenységet, melyet a kiépített 

webkamerák szolgálnak. Ezentúl saját fejlesztésű képfeldolgozó eljárást ismertetek a 

jégfedettség szabatos megállapításra. Az eddigiektől precízebb jégfedettségi vizsgálataim 

rávilágítottak a jégvastagság mérési hiányosságokra is. Ezért egy új, saját fejlesztésű 

jégmérőlécet mutatok be, mellyel könnyen, biztonságosan és gyorsan lehet a zajló jég 

vastagságát mérni a jégtőrőhajók fedélzetéről. A mérőléc tesztelésekor végrehajtott 

vízhőmérséklet méréseim olyan anomáliákra világítottak rá, melyek a folyami jéggel 

kapcsolatos eddigi ismereteink újragondolását szorgalmazzák. 

Végezetül tapasztalataimat és vizsgálataim eredményeit tézisekben összegeztem. 
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1 Bevezetés 
A globális felmelegedés folyamatai és az antropogén hatások ellenére, amelyek az 

elmúlt évtizedek hidrológiai adataiból is kirajzolódni látszik, a hidrometeorológiai 

tényezők kedvezőtlen összjátéka bármely télen okozhat komoly jegesedést a Dunán, 

következésképp jeges árvizet is. 2002-ben a 70-es évek hagyományos jégfotózási 

tapasztalataira alapozva webkamerát helyeztem el egy, a bajai Duna-parton álló magas 

építmény tetejére. Kezdeti jégmegfigyelési sikereink 2008-ban további 5 kamera 

kiépítésére sarkalltak. A kamerák elmentett képei így az ADUVIZIG (Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság) kezelésében álló Duna szakasz (1433-1560 fkm) 30-40 km-es 

részeinek egy-egy kiemelt szelvényében zajló eseményeket örökítették meg. 2009-ben, 

2010-ben és később 2012 télen is sikerült jégzajlási felvételeket készíteni a vizsgált 

szelvényekben. A felvételekből nyert tapasztalatok segítették a jégelőrejelzés 

tökéletesítését, csökkentették a jégészlelő járőrszolgálat terhelését és egyben a további 

kutatómunkát is megalapozták. Sajnos a kamera-rendszer karbantartásának elmaradása a 

2017. januári zajlás részleges felvételezését tette csupán lehetővé. 

A vízügyi szolgálat számára korábban készült Műszaki Irányelvek és Vízügyi 

Műszaki Segédletek, melyek a jégészlelés témakörét ölelik fel, felülvizsgálata és 

esetleges újragondolása feltétlenül időszerű kérdés. A megújítás időszerűségét nem 

elsősorban a dokumentumok elavultsága indokolja, sokkal inkább az, hogy a vízügyi 

szolgálat erősen átstrukturálódott. A vízzel foglalkozó ágazat létszámában, 

képzettségében, eszközrendszerében és anyagi hátterében egyaránt számos változás 

történt, ami feltétlenül igényli a fenti szabályozások ismételt vizsgálatát, napirendre 

tűzését.  

A folyami jéggel való foglalkozás eddigieknél is fontosabb, de elég nyilvánvaló oka 

az, hogy a legpusztítóbb árvizeket a Duna magyarországi alsó szakaszán szinte kivétel 

nélkül jégtorlaszok okozták (Lászlóffy, 1934). Az elmúlt csaknem 180 évben rendkívüli 

jeges árvizek a Dunán a következő alkalmakkor fordultak elő: 1838., 1839., 1850., 1876., 

1878., 1883., 1891., 1920., 1923., 1926., 1929., 1940., 1941. és végül, de nem utolsó 

sorban mindmáig a legmagasabb szinttel tetőző 1956-ban (Horváth, 1960, 1961, 1979). 

Ha nem is megyünk túl messzire a múlt eseményeit kutatva elegendő a 2017. évi 

(legutóbbi) hazai folyami jégjelenségekből adódó károkat áttekintenünk. A Dunán 2017 

január 7-én megindult (előre nem jelzett) zajlás szinte a teljes hazai szakaszon 
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megrongálta a folyami hajóútjeleket és súlyos károkat okozott. Február közepén a Tiszán 

végig vonuló jégtömeg gyakorlatilag minden folyóparti település vízieszköz készletében 

komoly károkat okozott. A média által talán legfelkapottabb a tiszacsegei komp esete 

volt, ahol kicsi szerencsén múlott a halálos baleset elkerülése. 

A ritkábban előforduló természeti katasztrófák elleni védekezés, még ha azok 

súlyos károkat okoznak is csak rövid ideig kapnak kellő figyelmet. Ezért a valódi ok-

okozati összefüggések feltárására sem fordul elég érdeklődés. Ezekben az esetekben 

jellemzően az esemény követő beavatkozások dominálnak, ami sokszor nélkülözni 

kénytelen a döntések alapos és kellő körültekintéssel való meghozatalát. Jelen dolgozat 

minden folyami jéggel kapcsolatos problémára nem adhat megoldást, de igyekszik annak 

minél több aspektusát bemutatni. Legfőbb célkitűzése a munkának a jégmegfigyelés 

korszerűsítése, mely megfelelő alapot teremthet a jelenség alaposabb megismerésére és 

így a tudomány általi elemzésére. 

1.1 A témaválasztás indokoltsága 

A vizsgált folyószakasz, de a hazai vízgazdálkodás egyik legfontosabb 

vízkárelhárítási feladata a jég ellen való védekezés illetve a jégtorlasz és jégdugó okozta 

jegesár elkerülése. A jeges árvizek kialakulását befolyásoló tényezőket alapvetően négy 

csoportba oszthatjuk (Kovács-Szenti, 1974): 

• Meteorológiai, 

• Hidrológiai, 

• Morfológiai, 

• Földrajzi feltételek 

A meteorológiai feltételeknek döntő szerepe van a jégképződés szempontjából, a 

rendkívül intenzív és tartós lehűlés rejtegeti a legnagyobb veszélyt. A hosszú idejű, de 

nem túl hideg idő kevésbé kedvező a jég képződése szempontjából. A globális 

felmelegedés hatását sajnos nem feltétlenül úgy kell érteni, hogy az a jégképződés ellen 

dolgozik. Éppen ellenkezőleg, az extrém időjárási helyzetek előfordulásának lehetősége 

is megnövekedett, ami egyes kutatások szerint a szélsőségesen hideg, tartós téli időjárást 

is magában foglalja (Horváth, 2017). 

A hidrológiai  feltételek a vízjárás egyedi sajátosságait jelentik. Ide értendő a 

mellékfolyók hatása is. Azonban ez a feltételrendszer sem ad egyértelmű segítséget az 

előrejelzésben. Példaként vegyünk egy kisvizes időszakot. Kisvíz alkalmával a felszín 

alatti vízből fakadó utánpótlódás jelentős, ami folyamatosan melegebb víz hozzáadásával 
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jár és kétségtelenül csökkenti a jég képződését. A kisvízkor szintén jellemző alacsony 

hordalék vagy lebegőanyag tartalom is nehezíti a jégkristályok kialakulását. Ugyanakkor 

a szabályozó műtárgyak felszínre kerülése serkenti a lehűlés folyamatát, sőt a mederben 

lévő zátonyok hatására könnyebben állhat meg a jég és képződhet torlasz. Ezen 

feltételrendszerbe értendő bele a folyó mentén lévő ipari létesítmények hatása is, mert 

például a felhasznált és melegebben visszavezetett hűtővíz hatásfoka a befogadó aktuális 

hidrológiai feltételeitől erősen függ. 

A morfológia nemcsak a főmeder, de a hullámtér (nagyvízi meder) tulajdonságait 

is magában foglalja. A folyószabályozásban tanultak alapján a szabályozás egyik 

legfontosabb szempontja a jég és a hordalék zavartalan levonulásának biztosítása. A 

meder szélességnek, a mélységnek, a kanyarulati viszonyoknak, az esésnek mind-mind 

jelentős szerepe van a jégképződésben és a jég megállásában. Itt említendő meg a folyók 

lépcsőzöttsége is, hiszen a lépcsőzött folyókon a jégképződés és a jég levonulása változó 

mértékben ugyan, de szabályozható. A hullámtér benőttsége vagy rendezettsége a 

középmederből kilépett zajló folyó jégviszonyait merőben befolyásolja. Amennyiben a 

folyó hosszú szakaszon át nem fogad be mellékvízfolyást szintén a jégképződést segíti. 

A mellékvízfolyásokon általában előbb következik be az olvadás és az így levonuló 

árhullám felszaggatja és elszállítja a fővízfolyás jegét. A legkedvezőtlenebb morfológiai 

tényező a rossz gázló. (1. ábra) 

 
1. ábra: Az 1838-as Pesti jégdugó a csepeli rossz gázlóban (Némethy, 1938) 

A földrajzi adottság azt jelenti, hogy a folyó völgye mentén milyen irányultságú 

az enyhülés kezdete. Amennyiben a folyó felsőbb szelvényeiben indul meg először az 
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olvadás az sokkal kedvezőtlenebb mintha az alvíz felől következne be. Ebben az esetben 

ugyanis a felvízen olvadásból kialakuló árhullám az alsó még fagyott szelvényekre fut rá. 

Sajnos a Duna ilyen szempontból kedvezőtlen földrajzi adottságú, hiszen az enyhülés 

általában a felsőbb szakaszokon indul meg korábban. Wisnovszky Iván nagytiszteletű 

kollegámat idézve: “A baj az, ha nyugatról jő a kikelet!” 

Fontos megemlíteni a -hazánkban szintén nagy jelentőséggel bíró- medencehatást 

is, mely a beáramlott hideg levegő tartós és stabil megülését eredményezheti. Az így 

kialakult időjárási helyzetet nevezik légköri inverziónak vagy a hidegpárnának. 

A hazai folyókat illetően elmondható, hogy az említett négy feltétel vizsgálatából 

következően gyakorlatilag mindenhol kialakulhat jégtakaró, jégtorlasz és jégdugó 

(Kovács, 1987). A veszély mértéke azonban vízfolyásonként eltérő. Jeges árvíz 

kialakulásának szempontjából a Duna Budapest és Déli országhatár közötti szakasza 

tekinthető a legkritikusabbnak, azaz éppen megfigyeléseink tárgyát képző rész is. 

A folyami jég megjelenésének okai közül az első kettőt összevonva a földrajzi 

fekvés egyértelműségét rögzítve, a legfontosabb kettő a hidrometeorológiai, a másik 

pedig a medermorfológiai tényezők sora. A folyamszabályozási munkák, melyek a 

medermorfológiát lényegesen befolyásolni képesek a vizsgált folyószakaszon 

befejeződtek, csupán fenntartási és kisebb korrekciós beavatkozások történnek időről-

időre. A Bősi vízlépcső vagyis a „C” variáns megépültével és a folyó mentén telepített 

ipari létesítmények üzembe helyezésével a 90-es évek közepére nagyjából kialakultnak 

tekinthetjük a folyam hidrometeorológiától független, hazai jégképződésre gyakorolt 

hatásainak körülményeit (Keve, 2002). Csupán e tényből kiindulva is nyilvánvaló, hogy 

a történelmi jégmegfigyelési adatok mai viszonyokra történő adaptálása csak kellő 

körültekintés mellett lehetséges. Statisztikai értékelések vagy következtetések pedig a 

teljes, szükségképpen inhomogén adatsorból félrevezetőek lennének. Túl ezen a 

problémán a jégmegfigyelés gyakorlata egyszerű szemrevételezésből nyert szubjektív 

adatokra épül. A jégjelenségek objektív mérőszámmal való jellemzése nélkülözhetetlen 

a jelenség elemzése, alaposabb megismerése céljából. A kutatás éppen ezen területek 

hiányosságait igyekszik feltárni és azokra hatékony megoldást kínálni. 

Azaz a hidrometeorológiai tényezők alaposabb megismerésének kiszolgálása a 

céltekintve, hogy a jeges árvizet kiváltó okok közül ez az, melyről a legkevésbé pontosak 

információink. 
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1.2 Célkitűzések 

A hazai folyók – különösen a Duna – esetében a jég okozta árvizek illetve egyéb 

károkozások jelentős gondokat okoztak és okoznak még ma is. Ezzel együtt, a jég elleni 

védekezés hatékonyságát javító jégjelenségekkel foglalkozó hazai kutatások száma 

alacsony és az ez irányú szakmai fejlesztések jelenleg nem számottevőek. Ezzel szemben 

az északi országokban nemzetgazdasági jelentősége és számottevő kockázata van a 

folyami jégnek és ebből következően komoly műszaki erőfeszítéseket és kutatásokat 

fordítanak rá. Az elmúlt 35 év komoly kanadai fejlesztéseiről Beltaos és Burrell (2015) 

számol be. A dolgozatomban bemutatott kutatásaim ennek a hiánynak a pótlására, a 

folyami jégmegfigyelés módszertanának továbbfejlesztésére irányulnak.  

A kiemelt célokat a következő pontokban fogalmaztam meg: 

• A folyami jégészlelés hazai gyakorlatának történeti áttekintése, jelenlegi 

helyzetének bemutatása, a nemzetközi szakirodalomban fellelhető megoldások 

kritikus áttekintése, ezek alapján a hazai fejlesztési lehetőségek kimutatása, 

külön kiemelve a folyami jégfedettség objektív meghatározását is célzó 

webkamerák alkalmazását és annak üzemeltetési tapasztalatait. Annak 

igazolása, hogy ezekkel az eszközökkel hatékony és szabatos vízrajzi adatok 

gyűjthetők, amelyek a jégvédekezés irányítása mellett a tudományos kutatást is 

szolgálják. 

• Gyors, automatizált, költséghatékony és folyamatos jégfedettség-értékelő 

megoldás kifejlesztése a webkamerák képei alapján, amelynek a pontossága 

jelentősen meghaladja a manuális vagy becslési eljárásokét. A kifejlesztett 

megoldás igazolása hibaelemzés útján. Előnyben részesítem a specializált 

célszoftvereket nem igénylő megoldásokat. 

• A kifejlesztett nagyfrekvenciájú mérési eljárással elemezni a Duna zajló 

jegének fedettségi arányának időbeli pulzálását és napi menetgörbéjét.  

• A webkamerás jégfedettség-észlelés kiegészítéseként mérőeszköz kifejlesztése 

a zajló táblák térbeli alakjának közvetlen mérésére, és az eszköz igazolása a 

Dunán.  

• Dolgozatommal egyúttal előre kívánom mozdítani a hazai jégmegfigyelés 

korszerű felújítását és számszerű alapot adni a témához kapcsolódó tudományos 

kutatásoknak. 
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1.3 A dolgozat felépítése 

A jégjelenségek vizsgálatát illetve a jégészlelés módszertanát javarész saját 

tapasztalatokra építve kívánom bemutatni. Ezért a vizsgálat alá vont Duna-szakasz eddig 

észlelt jégjelenségeinek vizsgálatát összegzem a második fejezetben. 

A harmadik fejezetben a folyami jégészlelés gyakorlatát mutatom be, melyben szó 

esik annak rövid hazai történetéről és elért eredményeiről. Részletesen ismertetem a 

jelenlegi magyar gyakorlatot az észlelések gyakorlati végrehajtásától az adatok tárolásán 

át azok kiadásáig. Fejlesztési javaslataim alapját képző webkamerás jégészlelés 15 éves 

tapasztalatait is itt mutatom be. Végezetül kitérek a jégészlelésben rejlő távlati 

lehetőségekre is, melyek mindeddig látókörömbe kerültek. 

A 4. fejezetben azon konkrét képfeldolgozási problémákat, kérdéseket és a rájuk 

való lehetséges válaszokat ismertetem, melyekkel minden webkamerát használó, 

jégjelenségeket objektíven számszerűsíteni kívánó szakembernek meg kell küzdenie. Túl 

ezen konkrét, egyedi megoldást kínálok a problémára, mely költséghatékony és újszerű 

is egyben. Új eljárásom tesztelése során rávilágítok a lehetséges hibákra és azok 

kiküszöbölésének mikéntjére is. 

A webkamerák által készített képekből kinyert jégfedettség adatokból kimutatható 

alapvető tér-idő struktúráltságra mutatok rá az 5. fejezetben, amely maga után vonzza a 

folyami jégjelenségekkel kapcsolatos eddigi ismereteink újra gondolását. 

A jégfedettségi adatsorok kétségbevonhatatlan haszna mellett fontos egyéb 

jellemzők mérése is a jelenség alaposabb ismeretéhez. A jéghozam, mint legfontosabbnak 

ítélt jellemző valós jégvastagsági adatok nélkül nem származtatható. A folyami jég 

vastagságának mérése kulcsfontosságú kérdés ennek kiszámításához, ezért a 6. fejezetben 

ennek saját fejlesztésű megoldását taglalom. Emellett a vízhőmérséklet mérésének 

problémakörét is feltárom, melyre ugyancsak megoldással igyekeztem szolgálni. 

A webkamerás jégészlelés széleskörű bevezetésének alátámasztása érdekében a 7. 

fejezetben összegzem mindazon előnyöket, melyek már eddig is bizonyították a javaslat 

létjogosultságát. 

A 8. fejezetben foglaltam össze a dolgozat eredményeit és írtam le téziseimet, 

melyek reményeim szerint a doktori fokozat megszerzéséhez vezetnek. Ugyanitt sorba 

szedtem a téziseket alátámasztó publikációkat és éltem további kutatások felé mutató 

javaslataimmal. A disszertáció végén azon szakirodalmi hivatkozásokat gyűjtöttem 

össze, melyek alapját képezték kutatásaimnak. 



 

2 A vizsgált folyószakaszon észlelt jégjelenségek 
Annak ellenére, hogy a történelmileg feljegyzett jégadatok erősen szubjektívek, a 

vízmérce leolvasók egyszerű szemrevételezéséből származó ismereteink elsődleges 

vizsgálatával néhány a múltra vonatkozó következtetés levonható. A folyam bajai 

szelvényének 117 éves vízállás észlelési idősora a jégjelenségekről is ad információt, 

hiszen az észlelők azt is feljegyezték, ha a szelvényben jég volt. Az egyszerűség kedvéért 

valamennyi jelenséget (Parti jég, Zajló jég, Álló jég és Torlasz) figyelembe véve a jég 

előfordulásának gyakoriságát jól szemléltető sávábrát állítottam elő a folyó bajai 

szelvényére vonatkoztatva (2. ábra). A téli időszakot november 1. és március 31. közé 

vettem, mert ezen intervallumon kívül nincs semmilyen feljegyzés, mely a vizsgált 

szelvény jégjelenségeire utalna. Látható, hogy a jégjelenségek gyakorisága az utóbbi 47 

évben jelentősen lecsökkent, sőt a bajai szelvényben 1971. óta mindösszesen két 

alkalommal (utoljára 1985 januárjában) állt be a Duna. A Duna rendszeresebb befagyása 

leginkább a II. Világháború előtti időszakra tehető. 1971 előtt még az egyes teleken belüli 

jeges időszakok hossza is lényegesen hosszabb volt, mint napjainkban. Akkoriban 

nemegyszer a jeges időszakok március hónapban is folytatódtak, sőt a XX. század elején 

már novemberben is elkezdődhettek. Az ábráról nem csak az olvasható le, hogy a jeges 

periódusok csökkentek, de az is, hogy az utóbbi 33 tél folyamán való előfordulásuk 

leginkább január-február hónapokra összpontosult. 

A Duna teljes befagyásának jelensége ugyan csökkent és zajlás is ritkábban fordul 

elő, hiszen egymást követő téli időszakok telnek el megfigyelhető jégjelenség nélkül. 

Ugyanakkor az elmúlt 47 télből csupán 18 olyan volt, amelyikben semmi nemű 

jégjelenség nem fordult elő. Ez mindenképpen arra világít rá, hogy a téli időszakok 

többségében (esetünkben ez közel 62 %) a vizsgált szelvényben lehet számítani 

jegesedésre. Sőt az sem zárható ki, hogy egy-egy jeges időszak akár egy teljes hónapig 

tartson. Mindezzel arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a folyami jégjelenségekre 

való odafigyelés ma is időszerű kérdés. Akkor is így van ez, ha a dunai jégjelenségek 

előfordulásának csökkenése kisebb kockázati értéket eredményez. Sőt talán éppen ezért 

kell jobban odafigyelnünk, mert a veszélytelenség látszata sokszor óvatlansághoz vezet. 

A dunai jég kockázatát – noha a jövőben további csökkenése várható – kétségkívül 

továbbra is kezelni kell és meg kell vizsgálni, hogy ehhez milyen műszaki fejlesztések 

járulnak hatékonyan hozzá. Ezen a műszaki fejlesztések egy része ma már lényegesen 
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2. ábra: A Duna 1900-2017 között észlelt jégjelenségei Bajánál 
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olcsóbban elérhető (pl. webkamerák), mint korábban.  

A teljes idősor 1971-nél való elvágása önkényes, de folyamszabályozás okozta fő 

változásokkal szakmailag jól indokolható. Ráadásul 1971-2018 közötti 47 éves idősor 

statisztikai vizsgálatok elvégzéséhez is elegendően hosszúnak tekinthető. A meder 

folyamatos átalakulása napjainkban is tart, hiszen egy eleven természeti jelenségről van 

szó, melyben csak a változás tekinthető biztos eseménynek. Itt a mederbeágyazódásra és 

az egyes árvizeket követő átrendeződésekre egyaránt gondolok. 

Legelőször az elmúlt 117 tél jégjelenségeinek gyakoriság ábráját szerkesztettem 

meg (3. ábra). Már ebből az ábrából is szembetűnő, hogy a jég megjelenése az utóbbi  47 

évben lényegesen kevesebb mint az azt megelőző 70 évben. A korábbi évtizedektől 

eltérően, a vizsgált szelvényben jéggel való találkozás esélyének maximuma 5-10 nappal 

korábbra tolódott. Ha valaki jeget szeretne látni a Duna ezen részén erre 22 % esélye van 

január 14-19 között, ez a 70’-es évek előtt még 61 % volt  január 19-25 között. 

Gyakorlatilag a szelvény jegesedési esetei az elmúlt közel fél évszázadban karácsony és 

február vége közé összpontosultak, ami jó hír a jégvédekezésben munkálkodók számára. 

 
3. ábra: A Duna bajai szelvényében megfigyelt jégjelenségek gyakorisága 

Ennek ellenére az is látszik, és a 2012-es sőt a 2017-es jégproblémák is arra 

világítottak rá, hogy a globális felmelegedés és egyéb jeget csökkentő tényezők ellenére 

a hidrometeorológiai tényezők kedvezőtlen összjátéka bármikor okozhat komoly 

jegesedést. Következésképpen nem zárható ki a zajló jég megállása és torlasszá alakulása 
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továbbá egy esetleges jeges árvíz kialakulása sem. Ezért is nagyon fontos a folyami jég 

valamennyi jelenségének alapos megismerése, kutatása és a leghatásosabb megelőzési és 

védekezési eljárások kidolgozása vagy éppen újraértelmezése. Eddigi tapasztalatok a 

megelőzés legjobb eszközének a folyószabályozást a védekezésnek pedig a jégtörő flotta 

fenntartását mutatták. Nagy valószínűséggel így marad ez az előttünk álló évtizedekben 

is. A disszertáció elsősorban a jégjelenségek alaposabb megismerését célzó lehetőségeket 

kívánja bemutatni, ami közvetett módon segíti a jég ellen küzdők munkáját is. 

Árvizek megelőzése, sőt maga a védelmi munka is legfőbb feladatai közé tartozik 

a magyar vízgazdálkodásnak, ezért a megbízható hidrológiai mérések jelentősége 

különösen magas (Starosolszky, 1987). Azonban a folyami jégészlelés nem tartozik a 

vízrajzi szolgálat könnyen kezelhető feladatai közé, ezért is kicsit elhanyagolt terület. A 

legtöbb esetben csupán becsléseket végeznek egy-egy fagyos periódus jellemzésére. Ez 

legtöbbször kimerül a jégfedettség és jégvastagság partról szemmel való megbecslésében. 

Precíz és alapos vizsgálatokhoz viszont elengedhetetlen volna objektív mérések sorozata 

a teljes fagyási, zajlási és torlódási folyamatról. 

Kezdeti lépésként 2001-ben, a korábbi (1970-es) évek fekete-fehér jégfotózási 

tapasztalatai alapján egy webkamerát telepítettem (4. ábra) a bajai Duna-part egy magas 

épületének tetejére. Az első sikeres mérések, megfigyelések és azok későbbi vizsgálata 

alapján további 5 kamerát helyeztem ki a folyó különböző szelvényeibe. 

 
4. ábra: Legelső webkameránk a Dunaparton álló úgynevezett bajai siló tetején 

Az ily módon kialakított megfigyelő helyek 30-40 km távolságban helyezkedtek el 

egymástól, mellyel mindösszesen egy 130 km-es folyószakasz vált azonos időben 

észlelhetővé. Különös szerencse, hogy már a kiépítést követő első télen (2009. január) 
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egy kéthetes zajlási időszak sikeresen rögzítésre került mind az öt helyszínen. 

Medermorfológiai és hidrometeorológiai adatokkal kiegészítve a felvételeket már 

elsődleges elemzések is komoly lehetőségeket mutattak a zajlási jelenség tér és időbeli 

struktúrájának alaposabb megismerésére. A felvételek alapján a jégtáblák 

méretösszetétele, mozgása és átrendeződése csakúgy, mint torlódások és leválások 

időbeli alakulása jól követhetővé vált. 

Azóta 2010 és 2012 februárjában, valamint 2017 januárjában észlelhettünk jeget a 

Duna kamerákkal megfigyelt szakaszán. Utóbbi két eset komolyságára utal, hogy a 

jégtörő flotta is bevetésre került. 2012-ben mód nyílt a jégtörőkről való jégvastagság 

mérésére is. A gyors és biztonságos mérések végrehajtása érdekében egy új és könnyű 

eszközt fejlesztettem és vezettem be gyakorlati felhasználásra az úgynevezett “Keve-féle 

jégmérő lécet” (Keve et al, 2012). 

A méréseim eredményét összevetve a hivatalosan nyilvántartásba vett vízrajzi 

adatokkal, komoly eltéréseket tapasztaltam. A jégfedettséget rendre felül, míg a 

jégvastagságot jócskán alulbecsülik a szakemberek. A magaslatról észlelt és fényképezett 

zajlásból adódó fedettség és a közvetlenül partról becsült között 40-50%-os eltérés is 

akadt. A jég vastagságára vonatkozóan a partról távcsővel 20 cm vastagságúra saccolt 

jégtáblák átlagos víz alatti mélysége 60 cm volt és ehhez jön még a vízből kilátszó 

átlagosan 15 cm magasság. Így a valósan 75 cm vastagságot elérő jégtáblákat a 

nyilvántartás 20 cm vastagsággal rögzíti. Márpedig ilyen minőségű adatokból 

messzemenő következtetéseket levonni nem lehet és nem is szabad. 

Ha csak a jég előfordulását vesszük alapul a vizsgált szakaszon és nem 

foglalkozunk annak objektív mérőszámaival a következő megállapításokat tehetjük 

(Keve et al, 2012): 

• Az elmúlt 117 éves időszakot nem lehet homogén egészként kezelni. A mai 

időszakot jellemző jégviszonyokat alaposabb vizsgálatok után lehetne csak 

kimutatni. 

• Laboratóriumi vizsgálatok szerint a jégképződést elsősorban a lehűlés mértéke, a 

víz minősége (hordalék és oldott anyag tartalom), valamint az áramlás jellemzői 

(sebesség, turbulencia) befolyásolják. Ezért a helyi jellemzőket mind számításba 

kell venni a jégjelenségek vizsgálatakor. 

• Globális felmelegedés hatása megmutatkozik a téli enyhébb időjárásban is 

(OMSZ, 2018). Hazai szakértők többsége a téli szélsőségek (hideg és fagyos 

napok száma) előfordulását várhatóan csökkenőnek vélik Magyarországon 



  12 

 

(Anda-Kocsis, 2009), mások nem zárják ki ennek növekedését sem (Horváth, 

2017). 

• Kis (2017) társaival a klímaváltozás hatásainak hidrológiai vetületeit vizsgálta 

saját modell segítségével. Kutatásukban kimutatták a hideg futamok 

valószínűségének csökkenését, de azok súlyosságát nem vizsgálták. Munkájuk 

jégmodellel való kombinálása előremutató eredményeket hozna. 

• Az előző pontot figyelembe véve a folyószabályozással és csatornázással 

csökkenthető a jégképződés, ami  kitűnik a 117 év adataiból és a vizsgált szakaszt 

érintő folyamszabályozási tevékenységből együttesen. 

• Kétségtelen, hogy a Duna vízminőségi változása (szennyezés) szintén 

befolyásolja jég kialakulását. A Duna-víz kémiai összetevőinek változási 

tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy egyes összetevők változásainak 

mértéke az 1962-70. közötti időszakban 2-3-szor nagyobb volt, mint az 1946-61. 

közötti időszakban (Kornisné, 1993). 

• A Paksi Atomerőmű hűtővizének hőszennyezése a jégzajlás szempontjából nem 

számottevő. A jég beállását azonban egészen a Sió torokig képes hátráltatni 

(Kornisné, 1993). 

• A léghőmérséklet adatok alapján kiszámított, jeget előidéző negatív hőösszegekre 

a jövőben is lehet és kell is számítani. Azonban a jegesedést kiváltó negatív 

hőösszegek folyamatos felülvizsgálata elkerülhetetlen. 

• A jégmegfigyelés korszerűsítése egyre égetőbb kérdés, de ennek ágazati 

felismerése egyelőre várat magára. 

• A Dunaföldvár alatti folyószakasz továbbra is az egyik legveszélyesebb hely 

jéglevonulás és jégmegállás szempontjából az egész magyar Duna-szakaszon. 

 



 

3 Folyami jégészlelés 
A magyar vízrajzi szolgálat feladatai között helyet kap a jégészlelés végrehajtása 

és az így begyűjtött adatok tárolása, kezelése. Megbízható vízrajzi adatokra támaszkodva 

lehet hatékony árvíz megelőzési illetve árvízvédelmi, de általánosságban vízkárelhárítási 

feladatokat ellátni (Szenti, 1977). A disszertáció ezen fejezetében áttekintést kívánok adni 

a hazai jégészlelés gyakorlatról, annak elképzelhető fejlesztési irányairól, újszerű mérési 

eljárások tapasztalatairól és arról, hogy milyen nemzetközi tendenciák mutatkoznak a 

témát érintően.  

3.1 A folyami jégészlelés hazai gyakorlata 

3.1.1 Történeti áttekintés 

Magyarországon a jégjelenségek megfigyelése lényegében a vízállások 

észlelésével egyidejűleg alakult ki. Az első feljegyzett és értékelhető mérés 1815-ből 

származik. Az észlelőhálózat 1851-től működik és 1966-ban 376 szelvényben észlelték a 

jégviszonyokat. A magyar vízügyi szolgálat tehát hosszú évtizedek óta észleli főbb 

felszíni vizeink jégjelenségeit: a jég megjelenését, felszakadását és eltűnését. Ennek 

eredményeként a rendelkezésünkre áll a főbb vízmércéinknél megfigyelt jégészlelési 

adatok tömege. Bár az észlelések zöme a jégborítottság és a parti jég vastagságának 

becslésére szorítkozik, megjegyzendő, hogy kutatók egyéb jégmérési eljárásokkal is 

kísérleteztek. Lászlóffy (1934) a folyami fenékjég mérésére is alkalmazott szerkezeteket. 

Starosolszky (1987, 1988) pedig a Duna és a Balaton jegén egyaránt végzett kutatásokat. 

A magyarországi folyók közül a legtöbb gondot, a legveszélyesebb jeges árvizeket 

a Duna okozza. Nem véletlen, hogy a Duna pesti szakaszán a jég beállásáról és 

eltűnésének idejéről már az 1818-36 közötti, csaknem 20 év adatsorával rendelkezünk. 

Magyarországon a jégjelenségek megfigyelése kezdetben csak a vízmércék 

közvetlen környezetére szorítkozott. Az 1950-es évek elejétől viszont kiterjedtek a 

vízmércék közötti folyószakaszokra is. (Szlávik-Sziebert, 2006) Bővültek megfigyelt 

jégjelenségek is, nevezetesen a zajló és az álló, ill. a zajló jég és a szabad vízfelület 

arányának, a jégborítottság megállapításának, továbbá a jégtáblák vonulási sebességének 

a becslése. Az 1956-os jegesár után nagyobb figyelem fordult a megelőzésre és 

létrehozták a hazai jégtörő hajóflottát (Keve, 2002). 
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5. ábra: Jégtörő hajó a Dunán a dályai kanyarban (2017 január. Fotó: Papp S.) 

A folyami jégvédekezés alatt tevékenykedő jégtörő hajók (5. ábra) munkájának tervszerű 

irányítása éppúgy, mint a jégjelentségek előrejelzése, megbízható mennyiségi mutatók 

igénybevételét követeli meg (Zsuffa, 1984). A jégészlelés fejlődésének következő 

időszaka az 1970-es évek eleje elsősorban Dr. Zsuffa István nevéhez fűződik. Zsuffa a 

jégészleléshez már fényképezőgépet is használt, másrészt a zajló jég vastagságát a 

jégtörőhajókról is mérte. A jégborítottság pontos meghatározásához, továbbá a jéghozam 

számításához méréseit és fényképeinek fotogrammetrikus feldolgozásait kombinálta.  

A jégborítottság mértéke a következő kategóriákba osztható: 

• ritka, ha a jégzajlás sűrűsége < 25% 

• közepes, ha a jégzajlás sűrűsége 25 - 50% 

• sűrű, ha a jégzajlás sűrűsége > 50% 

A Zsuffa által kidolgozott jégmérési módszertan (Zsuffa, 1978) ugyan nem került 

országos bevezetésre, azonban a hosszúidejű és napi gyakoriságú jégmegfigyelések 

lehetővé tették, hogy a hajózást jelentősen befolyásoló jégviszonyokat, illetve 

jégveszélyes folyóinkra, a Dunára, a Tiszára, a Rábára, a Hernádra és a Sajóra jégjárási 

hossz-szelvény készüljön. 

Az észlelőktől megkívánják a víztükör felület %-os jégborítottságának, valamint a 

jégtáblák vastagságának a jelentését is. A fenti két mennyiségi mutatót azonban 

különböző képességű és természetű észlelők különböző módon és különböző 
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lelkiismeretességgel állapítják meg. A vízfelület jégborítottságát a partról nézve becsülik, 

a jég vastagságát pedig a partra kisodródott táblákon mérik vagy a lebegőkön becslik. A 

jégborítottság alacsony szintről történő becslése rendkívül bizonytalan. Még ugyanaz az 

észlelő is ugyanolyan helyzetben igen könnyen becsül 30-40 %-kal is eltérő értékeket. 

A partról készített felvétel, amely az észlelő szemszögéből mutatja be a zajlás 

pillanatnyi állapotát és az azonos szelvény magasabb helyről felvett kép, láthatóan eltérő 

(6. ábra). 

 
6. ábra: Jégfedettségi viszonyok azonos helyen és időben más-más látószögből 

A felvételek között mindössze 10-15 perc telt el, tehát a fedettségi mutató 

azonosnak vehető. Mégis a két kép alapján más-más értékkel jellemeznénk a folyó azonos 

szakaszának jégborítottságát. Belátható, hogy a becsült fedettségi észlelések a 

szokásosnál sokkal nagyobb arányban terheltek szubjektív hibákkal. 

A jégborítottság mértéke a pillanatnyi helyzettől függ. Ugyanazon rövidebb-

hosszabb időszakon belül az egyes időpillanatokban más-más értékek észlelhetők. 

Például a szelvényen áthaladó egyetlen nagy jégtábla és a jégtábla utáni nagyobb szabad 

vízfelület megítélése attól is függ, hogy a kiválasztott szakaszon belül tartózkodik-e a 

tábla, vagy elhagyta már azt. 

A jégtáblák vastagságát ugyancsak számos olyan tényező is befolyásolja, amely a 

különböző táblák esetén ugyanazon a napon másféleképpen érvényesülhet. A vastagodást 

azonosnak mondható időjárási és vízhőmérsékleti viszonyok mellett a torlódás, a 

felaprózódás és az összetapadás többszörösen véletlen jellegű folyamatai is módosítják 

(Zsuffa, 1972). 

Az észlelési adatok szubjektív hibáinak kiküszöbölésére olyan mérési módszereket 

kellett kidolgozni, amelyek során műszerekkel, fizikai eszközökkel rögzítik a mért 

értékékeket. A jelenség véletlen természetének megfelelően pedig egy-egy észlelés 



Folyami jégészlelés  16 

 

helyett a valószínűségi változó elfogadható pontossággal történő jellemzéséhez 

szükséges statisztikai mintavétellel próbálkoztak (Zsuffa, 1973).  

A jégmegfigyelés szabatosabbá tétele érdekében az első javaslat már 1972-ben 

elkészült (Zsuffa, 1972). Az alapötlet szerint kellett egy magas pont, ahonnan 

fényképezni lehetett a zajlást. A fényképen azután meg lehetett állapítani egy sávban a 

pontos jégfedettségi százalékot, majd meg kellett még mérni a jég vastagságát. A 

fényképek kiértékeléséből kinyerhetővé válik a pillanatnyi felszíni sebességeloszlás 

értéke, amiből aztán számítható a jég hozam is. Hosszú exponálási idővel készített 

felvétel esetén pedig megkülönböztethetővé vált az álló és zajló szakasz is. Az első ötlet 

az volt, hogy légi fotókat készítenek, de az nehézkesnek bizonyult. Szóba került bekötött 

ballonról való fényképezés, amivel a VITUKI is kísérletezett. Végeredmény az lett, hogy 

parton álló magas objektumokat kerestek, ahonnan azután fényképeket készítettek a 

vizsgált vízfolyásról. A készítendő fényképek kiértékeléséhez szükség volt egy olyan 

perspektívikus rácsháló megszerkesztésére, amely segítséget nyújt a jégfedettség 

megállapításában. A nehézséget éppen a perspektívikus kép okozta. Megfelelő 

fotogrammetriai műszerezettség hiányában egyszerű ötlettel álltak elő. Két 

szelvénykötelet feszítettek ki a fényképezni kívánt szelvénybe egymástól 50 m-re, tehát 

a helyszínen építették ki a hálózatot. A sáv két szélét a két szelvénykötél jelölte. A 

kötelekre 50 méterenként színes léggömböket kötöztek ladikból, ily módon készített 

fotón megkapták az 50x50 m-es rácshálót. 

A képek feldolgozása már íróasztal mellett történhetett, de igen lassú és rendkívül 

fáradtságos módon. Kockáról kockára nézték a fotókat és értékelték. Tovább fejlesztve a 

kiértékelési munkát, egy olyan berendezést szerkesztettek, amely képes volt kiértékelni a 

fotókat. Ezzel nem csak a manuális munkát takarították meg, hanem rendkívüli módon 

gyorsították a feldolgozást is. Egy kézitáskányi doboz volt a szerkezet, kellett hozzá egy 

ipari kamera, ami látja a fényképeket és egy monitor ami mutatja a látott képet. A 

fényképeket egy alsó megvilágítású üvegasztalról vetítették, melyhez a kamera egy 

állvánnyal rögzült. Az üvegasztalra került a fénykép és erre a rácsháló. Az együttes képet 

nézte az ipari kamera. A berendezés, így látta az eredeti képet és ebből szimulált egy 

virtuálisat. Az előállított virtuális kép alapján számolta ki a szerkezet, hogy annak hány 

százaléka fehér illetve fekete. Ezt a gép kijelezte, a monitor csupán a beállításhoz kellett. 

A berendezés még a perspektivikus képet is arányosan széthúzta és felülnézeti képet 

alkotott belőle. Ezzel a fedettség mérésének hibáját még jobban sikerült kiküszöbölni. 

Felgyorsult a folyamat és pillanatok alatt értékelni lehetett a képek tömegét (Keve, 2015a) 
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A jégtáblák haladási sebességének meghatározásához előbb az egyes fényképeken 

kijelölték a felső szelvény vonalán azokat a jellegzetes pontokat, amelyek az időrendi 

sorrendben követő képen a vízfolyás irányában lejjebb megtalálhatók. Ez utóbbi pontokat 

összekötve megkapták a jégtáblák sebességi ábráját, közvetlenül m/s mértékegységben, 

hiszen az 50x50 m-es háló és az 50 másodperces fényképezési időszakok erre lehetőséget 

nyújtottak. 

A jéghozam meghatározásához szükséges jégvastagsági méréseket egy 

szondarúdra merőlegesen erősített szögvas segítségével végezték. Elég pontosan és 

gyorsan tudtak mérni, így a jégtörőről 30 pontban mértek vastagságot. 

Összegezve tehát, a jégborítottság mérése magaslatról 10 egymást 50 

másodpercenként követő fényképfelvétel készítéséből, a jégvastagság mérése a folyón 

jégtörő hajóról véletlen jellegű mintavétellel történő 30 vastagság mérésből állt. A mérés 

eredménye a helyszínen kitöltött jégvastagság mérési jegyzőkönyv, illetve 1 tekercs 6x12 

cm-es exponált film volt. A 12 képből álló tekercs elérhetőséget nyújtott a 10 

pillanatfelvétel mellett még egy „időre” történő exponálásra is, amelynek segítségével az 

álló és zajló jeget különböztették meg. 

A mérések sikerein felbuzdulva még a Duna mentén kijelölték azokat a megfigyelő 

helyeket (Dunaföldvár, Paks, Baja, Dunaszekcső és Mohács), ahol kameraállványokat is 

telepítettek. A módszert 1978-ig biztosan használták. Az archiválási hiányosságok 

következtében csupán kevés jó minőségű képre sikerült szert tenni abból az időből. 

A 70-es évek derekára az ADUVIZIG-nél a módszer továbbfejlesztése is 

megtörtént. A Duna partján álló kb. 40 m magas gabonasiló tetejére (ahonnan a jég 

fényképezése is történt) videokamerát szereltek. Az analóg jel a helyszínen történt 

manuális igazítása után vezetékes összeköttetésen keresztül jutott a központi ügyeletre. 

Az ügyeletes fekete-fehér televíziókészüléken figyelhette a Dunát és egy mutatós kijelzőn 

pedig a fedettség %-os értékét. Az ehhez szükséges számításokat, ide értve a 

perspektivikus képből történő visszatranszformálást és a jéggel borított víz arányának 

számítását analóg számítógépes komponensek végezték. Az egész rendszer 

tulajdonképpen egy zárt láncú kábeltévé volt, mely messze megelőzte a kereskedelmi 

elterjedést. Az eljárás alapjaiban nem különbözik a fényképes módszertől. 

Sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a régi technikát új köntösbe bújtatva ismét 

felélesszük. 2002 január végén Baján került felszerelésre az első hazai jégmegfigyelő 

webkamera, melyet az utóbbi évtizedben jó néhány másik is követett a Dunán, a Tiszán 

és a Dráván. Ezen kamerák képeit rögzítik, de az automatizált képfeldolgozás elterjedése 
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még várat magára. Egyelőre a felvételek alapján történő becslést jegyzik fel vízrajzi 

adatként. 

A folyami jégészlelés fejlődéséhez jelen tanulmány is szeretne új perspektívákat 

nyitni a vízügyi szakma és így a vízrajz számára is. Remélhetőleg még ennek a századnak 

az első harmadáig sikerül objektív mérőszámokkal illetnünk a hazai jégjelenségeket is. 

3.1.2 Legfontosabb jégészlelési adatok 

A folyószabályozási és a vízgazdálkodási művek biztonsága érdekében, továbbá a 

jeges árvizek elleni védekezéshez szükséges, hogy a jégviszonyokról gyors és 

megbízható jelentések alapján megfelelő adatok álljanak rendelkezésre. Ezért a 

jégjelenségekkel kapcsolatban fontos volna észlelni: 

• a jég megjelenését (parti-, zajló-, álló jég és torlasz) 

• a jég vastagságát; 

• a jégzajlás sűrűségét (zajló jég és zajlásra rendelkezésre álló szelvény 

aránya); 

• a zajló és az álló jég arányát; 

• a jég beállásának időpontját; 

• az álló jég és a teljes folyószélesség arányát; 

• a torlódott jég helyét; 

• a jégtorlasz helyét, becsült szélességét és hosszát; 

• az álló jég megcsúszásának helyét és idejét; 

• a jég megindulását; 

• a jég megszűnésének időpontját; és végül 

• a vízhőmérsékletet. 

A jégjárás egyik jellemzője, hogy egy-egy téli időszakon belül a jég megjelenése 

és eltűnése többször is megismétlődhet, ezért a jellemzők egyértelmű megadása 

rendkívüli körültekintést kíván. A jégjelenségek megfigyelő hálózatának lényegesen 

sűrűbbnek kellene lennie, mint a vízállás, vagy a vízhozammérő állomáshálózat. Ez 

azonban elég utópisztikusnak tűnő gondolat, ezért is kell a technika segítségével élnünk 

a folyamatos megfigyelhetőség elérése érdekében. 
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Észlelések gyakorlati végrehajtása 

A korábbi fejezetben felvázolt fejlődéstörténet ellenére a hazai gyakorlat még 

megmaradt a jégjelenségek észlelésének becslő módszerénél, melyet az 1996. január 1-

én hatályba lépett Műszaki Előírásoknak megfelelően igyekeznek végrehajtani: 

• ME-10-231-07. Vízrajzi mérések végrehajtása. Felszíni vizek 

jégjelenségeinek megfigyelése. 1996. 

• ME-10-231-08. Vízrajzi mérések végrehajtása. Felszíni vizek 

jégvastagságának mérése. 1996. 

Az előírások kétféle mérést jelölnek meg, mint elvégzendő feladat: 

• Az egyik a jég szemrevételezéssel történő meghatározása, azaz a jégfedettség 

illetve a jelenség jellegét leíró jelző (parti, zajló, álló, torlasz). Szerencsés esetben ezt már 

webkamerákkal végzik. 

• A másik pedig a jég vastagságának mérése. A jég vastagságának mérése a jégen 

átfúrt lyukakon vagy hosszúkás alakú kivésett lékeken át történik. Mérőeszközül elvileg 

bármilyen mércét használhatunk, ha azt valamilyen módon, pl. a lécre merőlegesen 

felerősített tapogatóval a jégréteg alsó szintjének megállapítására alkalmassá tesszük. A 

jégvastagság térbeli változékonysága miatt, a mérés pontosságának fokozása érdekében, 

legalább három, egymástól 5 m-re levő pontban kell a jégvastagságot meghatározni és a 

három mérési eredmény átlaga a jégvastagság. A mérés során még a jégen levő hótakaró 

esetleg vízborítás vastagságát is meg kell határozni. Nagyon lényeges biztonságtechnikai 

feltétele a mérésnek, hogy a jég legalább 5 cm vastag legyen. A folyamon pedig csak 

jégtörő hajóról biztonságos a jég vastagságának megmérése. Utóbbi célra tapasztalataink 

szerint a Keve-féle mérőléc a legalkalmasabb tekinve, hogy cseréplécből készül könnyen 

kezelhető és pótolható (23. ábra). Az eszköz részletes leírása a 6.2 fejezetben olvasható. 

Mindezen észlelések leginkább a gátőri teendők közé sorolt feladatok. Azonban, ha 

az előírásokat pontosan betartjuk könnyen belátható, hogy ez egyáltalán nem 

egyszemélyes feladat. Már a vízmérce leolvasás sem veszélytelen, mert a jeges vízparton 

könnyedén megcsúszhat a dolgozó. A biztonságos mérésekhez szükséges eszközöket 

raktárakban tárolják, melyeknek már mozgatása is több emberes feladat. 

A gátőrök által észlelt adatok a szakaszmérnökségekre illetve az illetékes vízügyi 

igazgatóságok vízrajzi ügyeletére futnak be. A vízrajzi szolgálat dolga az adatok 

elsődleges ellenőrzése és továbbítása az Országos Vízjelző Szolgálat részére. Védekezés 

esetén az igazgatóságok védelmi törzse valamint az OVF (Országos Vízügyi 
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Főigazgatóság) védelemirányítási központja is megkapja a vízrajzi adatokat. Ma ezek az 

adatok SQL szervereken tárolódnak és az egységes országos vízügyi ágazati informatikai 

rendszeren keresztül elérhetőek. 

Az igazgatóságok a fent leírtaknak megfelelően igyekeznek ellátni feladataikat. 

Országunkban a jégmegfigyeléssel foglalkozó kollegák megfogalmazása alapján az 

érvényben lévő Műszaki Előírás jócskán megérett a felújításra. Az előírás ugyanis olyan 

elemeket is tartalmaz, ami nehezen végrehajtható. 

A leírtak alapján talán nem túlzás azt mondani, hogy az 1970-es években sokkal 

komolyabb eljárásokat dolgoztak ki és használtak, mint ma. Jelentős fejlődés csak az 

adattovábbítás és tárolás terén tapasztalható (Keve, 2011, 2015). 

3.1.3 Észlelési adatok tárolása és kiadása 

A vízrajzi Adatforgalmi Rend (AR v6.0 (OVF, 5/2014)) által előírtak teljesítésének 

eszközei a VIZIR (Vízügyi Információs Rendszer) vízrajzi alrendszerét alkotó, az adatok 

fogadását és feldolgozását biztosító felületek és szoftverek. Ezek közül elsősorban a 

Magyar Hidrológiai Adatbázis (MAHAB), az Objektum és Törzsadat-kezelő Rendszer 

(OTAR), a Vízrajzi Állomás és Mérőeszköz Nyilvántartó (VÁM), az Operatív 

Hidrológiai Modul (OHM) emelhető ki, mint az SQL adatbázis alapon működő hazai 

vízrajzi rendszer felhasználói szoftverei. Az itt fel nem sorolt, a vízrajzi tevékenység 

során felmerülő feladatok megoldása során felhasznált vagy egyes más, műszerekkel, 

berendezésekkel, mérőeszközökkel szállított, azok működését, adatfeldolgozását 

lehetővé tevő szoftverek is részét képzik a rendszernek. 

Az itthoni vízügyi ágazatban egységesen alkalmazott levelezőrendszer, a Lotus 

Notes. Ez a dokumentum alapú adatbázis rendszer különböző moduljai segítségével 

egyaránt támogatja a vízkárelhárítási feladatok operatív végrehajtását és így a 

jégvédekezést is. Az árvíz, a belvíz, az aszály, a jég és a vízszennyezés okozta károk elleni 

védekezés időtartama alatt a Vízkárelhárítási Hidrológiai Szabályzat (VHSZ) (OVF, 

7/2014) előírásait is figyelembe kell venni. 

A gyors és ezen belül a napi rendszeres adatszolgáltatás az Operatív Hidrológiai 

Modul (OHM) adatbázis-kezelő és a Lotus Notes kommunikációs rendszerrel történik. A 

jégadatok is itt kerülnek bevitelre. 

Naponta rögzíteni kell a törzsállomások jegyzékében gyors adatszolgáltatásra 

kötelezett felszíni állomásokról, az állomásra előírt megfigyelések közül a reggeli és az 

előző esti nyers észlelt vízállást óra, perc pontossággal, a reggeli és az előző esti 
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vízhozamot, a reggeli vízhőmérsékletet, a jégjelenségeket, a jégvastagságot és a jégen 

fekvő hó vastagságát, valamint a reggel 7:00 órás léghőmérsékletet. 

Az adatok összesítése után az Országos Vízjelző Szolgálat honlapján 

(www.hydroinfo.hu) minden nap kiadásra kerül a hazai folyók jégállapotára vonatkozó 

táblázatos és grafikus összefoglaló. 

A „békeidőben” előírtakon kívül a Vízkárelhárítási Hidrológiai Szabályzat (VHSZ) 

(OVF, 7/2014) előírásai szerint a következő feladatokat is el kell végezni: 

• A jeges árvizek elleni védekezés érdekében a vízmérce állomások észlelői és a 

jégfigyelő járőrök naponta reggel, a vonatkozó műszaki előírás szerint meghatározzák a 

kijelölt folyó-szakaszok jégviszonyait, valamint — amennyiben a méréshez szükséges 

feltételek adottak — a jégvastagságot, majd megfigyelésük eredményét jelentik. A 

VIZIG-ek a rendelkezésükre álló jégmegfigyelő kamerákkal a megfigyeléseket 

helyettesíthetik vagy kiegészíthetik. A kamerák használatát a VIZIG védelemvezetése 

hangolja össze. 

• A jégadatok OHM alatti rögzítését és ellenőrzését az előírt reggeli észlelési 

időpontot követő 60 percen belül el kell végezni. Az észlelt adatokat a vízrajzi 

feldolgozónak az OHM-ben az ellenőrzés lezártával nyugtáznia kell. Amennyiben az 

OHM rendszer (vagy valamely eleme) nem működik, az adatokat a megadott időn belül 

más kommunikációs csatornán kell továbbítani az OMIT-nak (Országos Műszaki Irányító 

Törzs). 

Jeges árvizek elleni védekezéskor a vízmérce szelvényben észlelt jégviszonyokról 

a napi 1 rendszeres észlelésen kívül jelentést kell adni az árvízi vízállásjelentésekkel 

egyidejűleg is. A kijelölt folyószakaszok jégviszonyainak előbbiektől eltérő gyakoriságú 

észlelését és jelentését szükség szerint, a helyi védelemvezetés döntése alapján kell 

végezni. 

Mint látható, a rendszer elsősorban a jégadatok hagyományosan észlelt, sőt 

leginkább becsült értékeinek fogadását látja el. Pillanatnyilag még a működő 

jégmegfigyelő kamerák képei sem kerülnek benne tárolásra. Ezek az információk pedig 

lehetővé tennék a későbbi precízebb feldolgozást. A szemrevételezéssel becsült 

hidrológiai adatok körének részletes leírása nélkül annyi mindenesetre kijelenthető, hogy 

a rendszer fényképek tárolására irányuló bővítése mindenképpen indokolható. 
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3.2 Jégészlelés webkamerával 

Dr. Zsuffa István 1978-ban megjelent Vízügyi Műszaki Segédlete egyértelműen 

ismerteti, hogy a szabatos folyami jégészlelés alapvetően két eljárás eredménye lehet. 

Az egyik, a jég minőségi megfigyelése, melyet a világon mindenütt hasonlóan 

járőrök szubjektív észlelésére alapozva valamilyen egyszerű kódolással jegyeznek fel. 

Ebből tudható később a folyó megfigyelt szelvényéről (általában a vízmércék környezete) 

a jég megjelenése, jégzajlás, jégmegállás, jégmegindulás, torlaszok keletkezése, jég 

eltűnése. Azt is feljegyzik, hogy a megfigyelő milyen mértékűnek látta a szakasz 

jégborítottságának arányát a teljes felülethez képest. 

A másik, a mennyiségi típusú megfigyelés azonban már nem túl széles körben 

elterjedt dolog. Itt ugyanis már mérések és számítások alapján objektív mérőszámokkal 

jellemzik az észlelt jégjelenségeket. Ilyen mérőszámok a zajló jég és szabad vízfelület 

aránya, zajló és állójég aránya, jégtáblák sebessége, jég-felület hozam [m2/s], 

jégvastagság mérésével együtt jéghozam [m3/s] (Zsuffa, 1978). 

Az utóbbi, azaz a mennyiségi jégészlelés hatékony eszköze a webkamera, 

korábban fényképezőgép. 

A jégmegfigyelő járőrök adatszolgáltatása nem csupán a becslésből adódó hibákkal 

terhelt, mert az sem várható el, hogy a járőr pontosan ugyanabból a szemszögből vizsgálja 

az egymást követő eseményeket. Így az általuk szolgáltatott adatok állandóan változó 

nézőpontból származnak. Egy kitelepített kamera képe folyamatosan ugyanabból a 

pozícióból és szögből figyeli a folyót. Ezért az így készített képsorozatok analógiát 

mutatnak egy vízmérce “0” ponthoz értelmezett vízállás idősorhoz. Még az sem okoz 

problémát, ha a képeket egyelőre csak tároljuk és nem dolgozzuk fel. Vízállást is észleltek 

már jóval a számítógép megjelenése előtt, de az akkor keletkezett adatokat is képesek 

vagyunk mai technikákkal feldolgozni és mennyi értékes információ nyerhető belőlük. 

Ezért a kutatás kezdeti lépéseként 2002-ben, korábbi a 1970-es évek fekete-fehér 

fotózási tapasztalatai (Zsuffa, 1972, 1973, 1984) alapján egy webkamerát telepítettem a 

bajai Duna-part egy magas épületének tetejére. 

Már egyetlen jégmegfigyelő kamera is nagy előnyt jelentett, mert lehetőséget 

nyújtott a megfigyelt szelvény folyamataink időbeli alakulását alaposan megvizsgálni. Itt 

érdemes megjegyezni, hogy több térfigyelésre kihelyezett kamera volt és érhető ma is el 

a világhálón, ezért lehetőség van olyan képeket is igénybe venni, melyek akár csak 

részlegesen vagy nagyon távoli látószögből tartalmaznak számunkra értékes 
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információkat. Esetünkben egy budapesti látképet ábrázoló kamera adott fontos 

információt a Duna ottani helyzetéről. Mostanra már a kiépített kamerarendszer sokkal 

jobb lehetőségeket kínál. Eddigi tapasztalataink szerint alapvetően három féle esetben 

láthattunk zajló jeget Bajánál. 

Az első esetben a folyó felszínén, hosszú szakaszon egyszerre jelenik meg a jég. 

Az ilyen típusú zajlásra jellemző, hogy hatalmas, akár több labdarúgó pályányi, 

ugyanakkor éles szélű, vékony felület alakul ki. Ezek a nagyméretű táblák azután a 

hídpilléreknek, egymásnak és folyamszabályozási műveknek való ütközésükkor 

aprózódnak. Sőt, azt is sikerült észlelni, hogy akár egy kisebb hajó okozta hullámzás 

mennyire apróra tudta tördelni a táblákat. De a szél keltette hullámzás is morzsoló hatást 

fejt ki. Éppen ezért az ilyen nagyméretű táblák megjelenése hajnalban és kora reggel a 

legvalószínűbb. Ugyanis a nyugodt, de hideg időjárás a már túlhűlt vizet nagy felületen 

képes egyszerre fagyasztani. 

A második esetben a jégképződés a mederben akár fenékjegek és parti jegek 

leszakadásából alakult ki.  Itt egészen amorf alakok is lehetnek, sőt emellett előfordul, 

hogy különböző színűek is. A szín attól függ, hogy a jég mire fagyott rá illetve milyen 

mederbeli anyagokat fagyasztott egybe. Lebegő jég is van ilyenkor, ami azt jelenti, hogy 

a meder anyagára (kavics, homok) fagyott jeget a felhajtó erő képes megemelni és a 

sodrás tovább is szállítja (Chow, 1969). Ezek a tömbök súlyuknál fogva függély mentén 

lebegnek a víztérben és csak ritkán kerülnek láthatóan a felszínre. 

A harmadik esetben a jég már jóval föntebbi szakaszon keletkezett. A táblák 

különböző méretűek, de szélük a sok ütközés következtében mindig törmelékes a víz 

alatti részük pedig sok esetben csonka gúla vagy kúp alakú. A nagyobb egybefüggő 

táblákat alkotó egymáshoz fagyott kisebb táblák is felismerhetők, sőt egy-egy jégtábla 

felfordításakor az összefagyott rétegek és törmelékek is jól megkülönböztethetőek.  

A leírt három alapeset tetszőleges kombinációja előfordulhat. A kategorizálást az 

indokolja mégis, hogy a későbbiekben majd minden alapesetet külön vizsgálhassunk 

meg. Ez remélhetőleg az előrejelzés pontosítását is maga után vonja majd. 

Ma a magyar vízgazdálkodásban zajló jég minősítésénél elég megadni annak 

százalékos arányát a teljes vízfelülethez képest egyetlen időpillanatban az adott napra 

vonatkozóan. Ez helytelen több okból is. Rendkívül szubjektív egyetlen szempillantással 

elintézni a dolgot, márpedig a felmérőnek ennél több ideje nincs. A zajlás időben 

rendkívül dinamikusan változó folyamat. Napszaktól függően, de még azon belül is 

állandó változást mutat. Hasonlóan pulzál mint a víz sebessége csak hosszabb időskálán. 
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A klasszikus vízsebesség méréseket ezért sem szabad 30 másodpercnél rövidebb idő alatt 

elvégezni. A zajló jégtáblák ezeket a kisebb örvénylésekből adódó pulzációkat mozgásuk 

során saját sebességükben természetesen kiátlagolják és így a felszíni sebességeloszlás 

mérésére is jól használható jelzőanyagokká válnak. 

Azután az észlelő, általában alacsony nézőpontból szemlélve, rendszerint sokkal 

nagyobbnak becsli a zajlást, mint amennyi az valójában. De még, ha megfelelő 

magasságban látja is a folyót, az álló és zajló részeket nem mindig képes 

megkülönböztetni. A minősített szelvénytől kicsit lejjebb vagy feljebb pedig már teljesen 

eltérő mérőszám lenne jellemző.  

Ezért tehát a javaslat az, hogy a kamerák képeit felhasználva automatizált 

képelemző technikákkal időintervallumokra osztott statisztikai mérőszámokkal 

jellemezzük a folyó megfigyelt szelvényeinek jéggel kapcsolatos eseményeit. Ez ma még 

kidolgozás előtt álló feladat, azonban a kamerák képeinek szubjektív értékelése ma is 

megtehető, ami még így is jobb módszer a jégmegfigyelő járőrök jelentéseire való 

támaszkodásnál. 

3.2.1 Észlelési eredmények feldolgozása 

A becslő észlelésekből is készíthetők tájékoztató jellegű feldolgozások, melyek 

valami módon a jeges folyamatok jellemzőit mutatják egy adott szelvényre vagy 

folyószakaszra vonatkozóan, de mint ismertetésre került, ezek alapvető hibája az 

alapadatok minőségéből fakad. 

A webkamerákkal készített képek feldolgozása meglehetősen új kutatási területnek 

számít, még ha a képelemzés módszertana széles körben elterjedt is. Maguk a felvételek 

úgynevezett PIV (Partical Image Velocimetry) technikával is elemezhetők (7. ábra). Az 

iowai kutatók a jégzajlások saját magaslati filmezése alapján felszíni sebességeloszlást a 

medergeometria ismeretében pedig vízhozamot számítottak (Jasek, 1999, Ettema et al, 

1999, Ettema, 2002). Igen figyelemreméltó megoldás ez, ha számításba vesszük, hogy a 

zajlási időszakban eléggé korlátos a használható vízhozammérési technológia. Kimura és 

társai már sebességmérő, vízállás érzékelő, szélmérő szenzorokkal kiegészített 

webkamerás méréseket végeztek és ezek adataiból számították a vízhozamot (Kimura et 

al, 2005). 

Kameráink által készített képek vízhozam meghatározásra történő felhasználásával 

Kerék Gábor (2015) és Dobos Krisztina (2016) is foglalkozott, mindketten 

diplomamunka keretében végezték kutatásaikat, kecsegtető eredményekkel. 
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A felszíni sebességeloszlás és a szelvény középsebessége közötti pontos 

összefüggés megtalálása azonban még jóval több kutatást igényel. Sőt a zajló jégtáblák 

sűrű zajlás esetén ütköznek egymással, ami torzítja a víz sebességének ezen mintából való 

számítását. Még laboratóriumi körülmények között PTV (Partical Tracking Velocimetry) 

technikával meghatározott sebességmezők esetén sem teljesen egyező a vízben mozgó 

jelzőanyag és a víz sebessége (Sokoray-Józsa, 2008). 

 
7. ábra: PIV segítségével Marian Muste által készített felszíni sebességeloszlás profil Baján 

Szintén ide tartozó tény, hogy a zajló jég szelvényen belüli eloszlása nem mindig 

egyenletes. Amennyiben a zajlás nem elég hatékony úgy a teljes keresztmetszetből lehet, 

hogy csak a sodorvonalon zajlik a jég így a felszín többi részéről nem nyerünk adatot. 

Több éves megfigyelés eredményeként elmondható, hogy a vizsgált Duna szakaszon elég 

gyakori az a jelenség, hogy csak az egyik parthoz közelebb eső részen áramlik a jég. 

Utóbbi azt eredményezi, hogy a zajlási képek feldolgozásából nem kapunk felszíni 

sebességeloszlás eredményt a folyó teljes szélességére vonatkozóan 

Vuyovich kollegáival (2009) szintén webkamerák használatával vizsgálta a folyami 

jégképződést. Óránként készített képekkel három egymást követő télen filmezett egy 

betorkollási szelvényt az Allegheny-folyó és az Oil-patak találkozásánál Oil városnál. 

Minden képet manuálisan dolgoztak fel és osztályoztak a jégfelszín állapotának 

megfelelően. Ezen kimondottan fáradtságos munka mielőbbi automatizálása rendkívül 
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kívánatos. Gálai Antal a kamerák különböző elhelyezéséből és torzításaiból adódó 

problémák eliminálására lineáris algebrai módszerekkel dolgozott ki megoldást, mely 

alkalmazás még nem terjedt el széles körben (2008). 

A megfigyelések és mérések eredményeként hazánkban már a 70-es években 

megindultak fizikai kisminta kísérletek, melyekkel a jégzajlás műtárgyakra gyakorolt 

hatását vizsgálták. Újabb lehetőséget nyújt a numerikus modellezés a különböző 

hidrodinamikai modellek segítségével. Kiss Gábor (2014) a BME-n készített diploma 

munkájában a Duna 1481 fkm szelvényének jégzajlását szimulálta sikeresen. 

3.2.2 Jégészlelés webkamera rendszerrel 

Az első bajai kamera segítségével végrehajtott sikeres mérések, megfigyelések és 

azok későbbi vizsgálata alapján további 5 kamerát helyeztünk ki a folyó különböző 

szelvényeibe (8.ábra), egy még 2006-ban megkezdett IPA (EU Instrument for Pre-

Accession Assistanc) program keretében (Keve, 2010a). 

 
8. ábra: Dunai jégmegfigyelő rendszer 

Az ily módon kialakított, 2008-ban átadott megfigyelő helyek nagyjából 30-40 km 

távolságban helyezkedtek el egymástól, mellyel mindösszesen egy 130 km-es 

folyószakasz vált azonos időben észlelhetővé. A projekt egy új és sokkal kényelmesebb 

lehetőséget teremtett a folyami jégjelenségek megfigyelésére. Immár nem csupán 

egyetlen szelvényben lejátszódó folyamatok váltak értékelhetővé, hanem a jelenség 

térbeli változékonysága is. 



Folyami jégészlelés  27 

 

A kiépítést követően a rendszer szinte azonnal bizonyíthatott, hiszen 2009 és 2010 

évek elején egy-egy hét napnál is tovább tartó zajlási ciklust vehetett lencsevégre. 

A távérzékelés ezen megoldásával kényelmessé és biztonságossá vált az 

ADUVIZIG kezelésében álló csaknem teljes Duna-szakasz eseményeinek megfigyelése 

és rögzítése. Kielégítő mennyiségű és minőségű információval tudtunk szolgálni a 

jégzajlásról döntéshozók számára. Immár nem csak a járőrszolgálat által bemondott napi 

egy-két adat alapján lehetett a szükséges beavatkozásokról dönteni, hanem a döntéshozók 

a saját szemükkel nézhették meg online vagy visszajátszva a zajlás folyamatait. Ez nem 

csak a fáradtságos járőrmunkát könnyítette meg, de az esetleges redundáns jégvédelmi 

feladatokat is lecsökkentette. A jégmegfigyelő szolgálatot elegendő volt a kritikusnak 

ítélt helyszínekre vezényelni, így sokkal több idő jutott azok többszöri vagy éppen 

alaposabb átnézésére. 

Mindennek gazdasági haszna is volt, mert a jégvédekezési tevékenység eléggé 

költséges munka. A hajózás üzemanyag igénye általában nagy, azon belül a jégtörő flotta 

magas fogyasztási normával rendelkező járművek, gépek közé tartozik. Több mint fél 

évszázada történt tervezésükkor sem az alacsony fogyasztás volt az elsődleges cél. A 

kamerarendszer ilyen módon való felhasználása már az első jeges periódusban 

számottevően csökkentette az említett a kiadásokat. 

 
9. ábra: Webkamera rendszer online képe (Dunaföldvár, Paks, Dombori, Baja1, Baja2. és Mohács) 

A 9. ábrán látható képek a Duna 6 különböző szelvényét mutatják be azonos időben. 

Balról jobbra és fentről lefelé követik a vízfolyás irányának megfelelően egymáshoz 

képest lefelé elhelyezkedő helyszíneket. A képeken azt a jellegzetes esetet láthatjuk, 
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amint a Dunaföldvári szelvénybe (jobb felső kép) érkező jégtáblák még viszonylag 

nagyok. Majd a legalsó szelvényben Mohácson (bal alsó kép) apró darabokból állnak és 

csaknem el is tűnnek. A két szélső szelvény között 120 km távolság van így a mohácsi 

jegek 1-2 nappal korábban (az aktuális vízsebesség függvényében) voltak láthatók a 

Dunaföldvári szelvényben nagyjából azonos méretben, mint a kiragadott képen. 

Valamennyi kamera képe a Baján székelő vízügyi igazgatóság központjában lévő 

szerverszoba egy kifejezetten erre a célra (szintén az említett projekt keretéből) 

megvásárolt szerverére futottak be, ahol a képek tárolásra kerültek. A képeket egy - a 

biztonsági rendszereknél is alkalmazott - szoftver segítségével lehetett kezelni, melyet 

tetszőleges felhasználói igényhez lehetett igazítani. A 9. ábra egy ilyen, program által 

készített, a szakemberek által kedvelt beállítást mutat. 

A webkamerák képeit az interneten is megosztva azt a világ bármely pontján 

elérhetővé váltak és ezzel a világ bármely pontján lévő szakember elemezhette azokat. 

Mód nyílt a szakemberek telekommunikációs megbeszéléseit jelentősen hatékonyabbá 

tenni, főleg amikor a jégtörő flotta bevetésének kérdéséről kellett dönteni. Ilyen típusú 

döntések a Duna Szerbiával és Horvátországgal közös érdekeltségű szakasza miatt 

nemzetközi hatással is bírtak. Ezen a szakaszon tehát a webkamera rendszer a határon 

átnyúló vízügyi együttműködés sikerességéhez is hozzájárult. 

A szakemberek korábbi vizsgálatai alapján kijelölésre kerültek a jégmegállásra 

hajlamos szakaszok, melyek mindig is kiemelt figyelmet érdemelnek. A járőrszolgálatot 

ezen helyszínekre lehetett összpontosítani, hiszen a kamerák által megfigyelt részeket 

már okafogyott volt bejárni. Megjegyzendő, hogy már akkor mobil kamerák (vezeték 

nélküli) kihelyezésében gondolkoztunk, pedig a jelátvitel mai 4G technológiája még 

messze utópiának tűnt. 

Az előzőekben leírt előnyök ellenére sajnálatos módon a rendszer karbantartására 

2010. óta nem fordult kellő figyelem, ami nagyban nehezítette a 2012-es sőt 2017-es 

zajlások precíz felvételezését. 

3.2.3 Folyamatos (online) megfigyelés előnyei 

A jégfedettség becslése, mint láttuk erősen szubjektív, függ a látószögtől, a 

szelvénytől (szűkület/bővület), a személytől és azidőpillanattól. Ezért is dolgozta ki Dr. 

Zsuffa István (1984) a jégfényképezés gyakorlatát és azt, hogy a fotók perspektívikus 

képét hogyan lehet kiértékelni objektív módszerekkel. A több kamera által megfigyelhető 

tér-idő összefüggések alapján bizonyossá vált, hogy a fedettség csökkenése nem 
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feltétlenül vonja maga után a jég hozamának csökkenését. Ugyanis egy szűkületben vagy 

tereptárgynak ütközéskor az egymás alá forduló és egybefagyó táblák egyben maradva, 

már alacsonyabb fedettség mellett is, ugyanannyi jeget képesek szállítani. 2012-ben is 

megfigyelhető volt ez a folyamat amikor február közepén kissé enyhült ugyan az időjárás, 

de az önmagában nem okozhatta volna a fedettség drasztikus csökkenését. Sokkal inkább 

vádolható ezzel azon szűkületek kialakulása, amelyeket a feltorlódó jegek képeztek. A 

Duna teljes szelvényét elzáró torlasz sehol sem alakult ki a vizsgált szakaszon, de erősebb 

szűkületből legalább háromról tudunk. Ezek a szűkületek nem ott, nem akkor és nem úgy 

keletkeztek, ahogyan azt korábbi jegesedéseknél tapasztalhattuk, mégis az erőforrásokat 

inkább a történelmileg veszélyesnek minősített helyekre koncentrálta a szakma. A kornak 

megfelelőbb eljárás talán az lehetne, ha a jövőben a területet jól ismerő szakemberekkel 

légi úton felderített helyzetértékelés alapján vezényelnék a földi megfigyelő szolgálatot. 

Legalább is addig, amíg a megfelelő felbontású műholdképek napi két alkalommal 

elérhetővé nem válnak. Bár igényként nem fogalmazódott meg, de naprakész 

medergeometriai adatok és a vízállás birtokában modellezési eljárással is jól kijelölhetőek 

lennének a jég megállására hajlamos folyószakaszok. A vízügyi szolgálat egykori 

tagjaként elfogadható részemről az a kritika vagy önkritika, hogy még mindig 

eseménykövető szervezetként tevékenykedünk, holott a XXI. században elvárható lenne 

a megelőzési típusú gondolkodás. 

A fedettséget szintén befolyásoló tényező a csavaráramlás vagy az erős szél is, ami 

megfigyelhető volt 2012. február 16-án. Erőteljes nyugati szél hatására a csaknem 130 

km folyószakaszon egyöntetűen a bal parthoz sodródott a jég, így függetlenül a 

kanyarulati és sodorvonali viszonyoktól az mindvégig azonos oldalon maradt. Látszólag 

csökkent a fedettség, de másnapra 17-én ismét szétterültek a táblák a megfigyelt 

szelvényekben. 18-tól tovább csökkent a jég mennyisége, 19-én Bajától északra, majd 20-

án már a teljes területről eltűnt a zajló jég. A hónap végéig egy-egy leszakadt parti jég 

vagy a holtágakból származó tábla még elő-elő került, de az már nem a zajlás kategóriába 

sorolható jelenség. A rögzített képek jégvastagság mérésekkel kiegészítve, bizonyosan 

sok érdekességet tartogatnak még. 

A kamerák ismét jól vizsgáztak a jelenségek felderítésében, bár kétségtelen hibájuk, 

hogy csak egyedi helyszínekről, a nappali látható időszakokról adnak információt. 

Ajánlatos lenne a teljes magyar Duna-szakasz webkamerákkal való felszerelése, sőt ebbe 

a projektbe a közös érdekeltségű nemzetközi szakaszok bevonása is. 
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3.2.4 Üzemeltetési tapasztalatok 

A Duna folyam Dunaföldvári-híd (1560,5 fkm) és Déli országhatár (1433 fkm) 

közötti szakaszán tehát összesen öt helyszínen telepítettünk jégészlelő webkamerákat (8. 

ábra). További lehetőségeket is sikerült felkutatnunk Dunaszekcsőn és Kölkeden, 

azonban az eddig kiépített rendszer üzemeltetésére is érdektelenség mutatkozott, de 

ennek megváltoztatása túlmutat a disszertáció lehetőségein. Az eredetileg ADUVIZIG 

kezelés alá tartozóan kiépített rendszer elemeire esett szét az idő múlásával. Mohácson 

azért van most kiépített kamera, mert a pécsi vízügy felkarolta a helyszínt és saját projekt 

keretében kamerát telepített a korábban leegyeztetett helyre, kamerájuk képeit interneten 

szolgáltatják, de az a 2017. évi zajlás alatt  többször is meghibásodott. Domboriban a 

parton álló silót üzemeltető cég csődeljárás alá került és az épületet áramtalanították, 

ezalatt a működésen kívüli kamerát ellopták, ez azóta sem került pótlásra. További 

problémát a működő kamerák képeinek fogadása és tárolása jelentette ugyanis az 

ADUVIZIG erre a célra vásárolt szervere 2010. decemberében tönkrement, javítása, 

pótlása elmaradt. A Dunaföldvári hídra szerelt kamera szintén tönkrement, melyet csak 

2017. január 18-án pótoltak, elvesztve ezzel a január 7-én kezdődő zajlás 11 napjának 

eseményeit. 

A disszertáció írója 2002-2009 között volt kiépítője és egyben az üzemeltetésért 

felelős személye a kamera-rendszernek. Ezen időszak alatt összegyűlt néhány tapasztalat 

megosztása segítséget nyújthat a témában előre lépni szándékozók számára. 

 

Hova helyezhető egyáltalán kamera? 

Bármennyire is hatékony eszköze webkameránk a jégészlelésnek ahhoz, hogy a 

kamera képéből fotogrammetriás módszerekkel értékelhető számításokat végezhessünk 

korántsem közömbös a megfigyelési pont helyzete. Ideális az volna, ha pontosan a 

vizsgált folyószelvény fölé emelkedhetnénk és merőlegesen letekintenénk a zajló 

folyamra. Ekkor vétenénk ugyanis a legkisebb hibát, ami a perspektíva torzításaiból ered. 

Természetesen műholdfelvételeket is használhatnánk, vagy légi fotókat, de az 

pillanatnyilag a korlátozott kategóriába tartozik, ha figyelembe vesszük a módszer 

képgyakoriság és képfelbontás igényét. Bár a műholdképek utólagos feldolgozása a 

jégvédekezési időszak kiértékelését nagyban segítheti. 

Ökölszabályként elmondható, hogy a megfigyelni kívánt folyó szélességének 0.05-

0.1 szeres magasságában célszerű kamerát elhelyezni minél közelebb a parthoz úgy, hogy 
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az a folyásirányra merőlegesen mindkét partot jól lássa. Ugyanis ebből a magasságból 

már a békatávlatból eredő perspektivikus hibák javarészt kiejthetők (6. ábra). Célszerű 

továbbá, ha megfigyelt folyóhossz és a képfelvételek közötti idő hányadosa egyenes 

arányban áll a folyó átlagos felszíni sebességével. Ekkor a felszíni sebességeloszlás már 

két egymást követő kép egyszerű szemrevételezésével is jól számszerűsíthető, 

becsülhető. A Duna vizsgált szakaszán a felszíni sebesség 0.8-1 m/s környékén 

mozog,így kézenfekvő a képen jól látható 60 m-es szakaszok kijelölése és egymás után 1 

perccel készített felvételek beállítása. Ha lehetőség van rá, akkor ezen 60 m-es szakaszt 

érdemes jól látható módon mindkét parton megjelölni, oly módon, hogy az a kamera 

képén is könnyen felismerhető legyen. Így az elmozdulások könnyedén átalakíthatók m/s 

mérték-egységre, hiszen, ha egy jól beazonosítható jégtábla a két egymást követő képen 

éppen 60 m-t tett meg úgy annak sebessége pontosan 1 m/s. 

A webkamera kiépítésének az áramellátás és a jeltovábbítás lehetőségei is további 

korlátai lehetnek. Még a legjobb szándék és előkészület mellett is előfordulhat, hogy az 

áramellátás pontosan akkor szünetel, amikor a legnagyobb szükség lenne a felvételekre. 

Például sokszor kell vízparti épületeket árvíz alkalmával áramtalanítani, erre már a 

kiépítéskor gondolni kell. 

A fent leírt elhelyezésnek a gyakorlatban sok akadálya van. Síkvidéki területen 

kevés az olyan természetes vagy mesterséges hely, ahol az összes feltétel teljesülne. Jól 

használhatóak a folyó mentén álló gabonasilók, nagyobb épületek. Természetes dombok 

vagy más magaslati helyek, melyek filmezésre vagy fotózásra még megfelelnek, de az 

áramellátás és a digitális jel továbbításának feltételeit a természetben már nehéz 

kielégíteni a webkamerák számára. A jeltovábbítás megoldható ugyan vezeték nélküli 

technikákkal, azonban az áramellátás kritikus. Hiszen ezen kültéri kameráknak fontos 

belső fűtésről is gondoskodni a megfelelő működéshez, továbbá saját és jeltovábbítási 

energiaszükségletük is van. Ne feledkezzünk meg a távvezérelt zoomolási és esetleges 

mozgatási igények energiaigényéről sem. A napelemek és akkumulátorok alkalmazásával 

csak jelentősen túlméretezett rendszer képes ezt az energiaigényt folyamatosan 

szolgáltatni. Az sem közömbös, hogy a kihelyezett kamerák optikáját időnként pucolni 

szükséges, ez a megfigyelési időszakban is előfordulhat és a nyáron nehezen 

megközelíthető magaslatok télen valószínűleg elérhetetlenné válnak majd (Keve, 2010a). 

Még ha sikerül is minden eddigi nehézségen túljutni az adott helyen akár egy 

antenna vagy egyéb berendezés is zavarhatja a tökéletes rálátást a folyóra. Sőt egyes 

részletek takarásba is kerülhetnek. Vagy éppen szembefény van a nappali időszak jelentős 
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részén. Ezért teljesen egyedi látószögek és elhelyezések alkalmazásától sem szabad 

visszariadni. 

 

Milyen legyen a webkamera típusa? 

Sok webkamera közül választhatunk, de mindig szem előtt kell tartani a célt, ami 

miatt kihelyezzük. Ha csak a jég fedettségre vagyunk kíváncsiak illetve a jégmozgást is 

szeretnénk mérni, úgy a rögzített kamerák előnyösebbek. Amint erről korábban is szó volt 

tulajdonképpen hasonlatos a vízmérce “0” pont telepítéséhez. Hiszen a rögzített kamera 

mindig ugyanabból a szögből és pontosan ugyanazokkal a beállításokkal szolgáltat majd 

folyamatos információt. Kísérletet tettem mozgatható és zoomolási lehetőséget nyújtó 

kamerák alkalmazására is. Az eredmény azt igazolta, hogy ezen mozgatható 

berendezések is számos előnnyel rendelkeznek. 

Ilyen mozgatható eszközt szereltem például a dunaföldvári Beszédes József híd 

szerkezetére a folyó tengelyében pontosan folyásiránnyal szemben. Itt fordult elő, hogy 

a jégjelenségek hol a bal hol pedig a jobb parton jelentkeztek. A mozgatás és nagyítás 

lehetővé tette, hogy mindig azt a részt filmezzük, ahol épp a jelenség zajlott. 

Természetesen ez utóbbi esetben a mérés jellegű információról le kellett mondani, de a 

vizsgált jelenségről mégis többet tudhattam meg. 

Számos üzemelési probléma merülhet fel a nem megfelelően zárt kameraházba 

mászó bogaraktól a kamerára ülő vagy piszkító galambokon át a túlfeszültség vagy 

áramkimaradásból származó hibákig. De mindközül a legfontosabb a kamera használatát 

lehetővé tevő napszaki és időjárási helyzet. Ezek a kamerák csak nappal és jó látási 

viszonyok mellett szolgáltatnak jól értékelhető információt. Éjszaka, ködben, rossz 

tükröződési viszonyok között (szembefény) semmit sem tudunk a folyamon zajló 

eseményekről bemutatni. Infra kamerák alkalmazása erre a kérdéskörre tudomásom 

szerint még nem megoldott illetve, amit tesztelni lehetne az még elég drága. Saját 

infrafényt kibocsátó kamera, (melynek hatótávolsága néhány 10 m) pedig nagyobb folyó 

esetén egyáltalán nem használható. Azonban az újabb típusú kamerák fényérzékenysége 

már gyengébb fényviszonyok között is elég jó képek készítését teszik lehetővé. 

3.2.5 Webkamerás jégészlelés a nagyvilágban 

Webkamerás jégészlelési rendszerünk nyilvánvalóan nem egyedülálló 

világviszonylatban, de kétséget kizárólag az egyik legelső. A legaktuálisabb módszerek 

külföldi példáit kutatva néhány érdekességre bukkanhatunk az interneten is. 
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Például a Mohawk folyó New York államban hajlamos jégdugók általi árvizekre 

csakúgy, mint hazai folyóink közül például a Duna. Az ilyen árvizek leginkább a jégdugó 

okozta visszaduzzasztásból erednek, de a dugó hirtelen összeomlása az alvíz felé indíthat 

jelentősebb árhullámot a visszaduzzasztott víztömegből. Schenectady környékén 

történelmileg feljegyzett jeges árvizei kivétel nélkül a tél végi hóolvadással és zajlásal 

összefüggésben keletkeztek. Az ottani vízügyi szakemberek ezért a vízszint 

emelkedésének folyamatos megfigyelésének céljából négy helyen távérzékelős vízmércét 

és egy ötödik helyszínen a mércék között webkamerát telepítettek (USGS, 2018a). 

Egy másik kritikus helyszín az USA-ban a Kennebec folyó völgye. Az Augustában 

kihelyezett Kennebec folyót figyelő webkamera állandó vizuális információval szolgál a 

legárvízveszélyesebb szakaszról. A kamera képe a vízállás távjelző által beküldött 

vízszintek ellenőrzésén túl a folyón éppen aktuális jégfolyamatokról is azonnali 

felvilágosítással szolgál (USGS, 2018b). 

Ghobrial, Loewen és Hicks (2012) egy algoritmust dolgoztak ki, mely két 

kihelyezett távérzékelő adatait értékeli. Az egyik érzékelő egy áramlásmérő a másik pedig 

egy kamera. Rendszerükkel a kanadai Észak-Saskatchewan folyó zajlásának jellemzőit 

kutatták a 2009/2010 alatti téli időszakban. Képleteikkel a jégmegállás, megcsúszás és 

felboltozódás folyamatait igyekeztek leírni. Következtetésük egyike az volt, hogy 

alaposabb vizuális adatrögzítésre volna szükség, azaz több és precízebb kamerára. 

Ezek a technikák még mindig fejlesztésre szorulnak, de indokoltságuk különösen 

azokban az országokban számottevő, ahol a folyami jég komoly katasztrófával fenyeget. 

Hazai jégmegfigyelő rendszerünk tehát egyáltalán nincs lemaradva a világ hasonló 

kutatásaitól, előnyünk viszont van a 15 éves üzemelési tapasztalatunkból eredően. 

3.3 Távlati lehetőségek a jégészlelésben 

A kamerák felbontása egyre tökéletesebb és a sávszélesség kérdése is megoldódni 

látszik. A mobil- vagy okostelefonok is egyre inkább alkalmassá válnak megfelelő 

minőségű képek készítésére és azok gyors, olcsó továbbítására. 

A megfelelő sűrűségű képrögzítési helyszínek további lehetőséget kínálnak például 

a jégfestésre is. Az akár hidakról különböző időben különböző környezetbarát 

festőanyaggal (pl. ételszínezők) megjelölt jégtáblák nyomvonal detektálása sok új 

információt adhat a kutatók kezébe (Keve, 2017a).  

Kétségtelen tény, hogy az UAV (Pilóta nélküli légijárművek) technológia 

elterjedése hazánkban is egyre szélesebb körben ismert. A drónok szabadtéri 
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rendezvények vagy filmforgatások elengedhetetlen eszközei. A vízgazdálkodásban való 

alkalmazásuk és azon belül is a jégvédekezésben betöltött szerepük 

megkérdőjelezhetetlen. A légtér használatának egyre szigorúbb szabályozása azonban 

előre gondolkodást igényel, hogy ne a vízkárelhárítási feladat alatt kelljen az ágazat 

számára nélkülözhetetlen légtérhasználati engedélyeket beszerezni. Valamint a folyók 

határszakaszán vagy éppen a Paksi Atomerőmű repülésből kivett területein belüli 

felvételezések, mint kritikus jeges helyszínek külön megállapodásokat igényelnek. 

Már esett szó a műholdképek feldolgozásáról is, a magyar vízügyi szolgálat 2017. 

évben meg is rendelt egy ilyen feldolgozást a Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Karának Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 

Tanszékétől. A feldolgozást készítő szakemberek szerint a műholdképekből származó 

eredmények az eseményt követő alapos elemzést inkább szolgálják mint az esetleges 

operatív jégvédekezési döntéshozást. 

Végezetül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a jégfedettség fontosságát nem 

csökkentendően, de egyaránt szükség van a jégvastagság minél pontosabb 

megállapítására is. A jégvastagság mérésének legalább félautomata kidolgozása is a jövő 

feladata, ugyanis a hajóról való mérés kissé lassú és elég energiaigényes megoldás. 

Márpedig ezen adat nélkül a jéghozam meghatározása aligha lehetséges. A jéghozam 

ugyanis sokkal fontosabb információval bír, mint bármelyik összetevője külön-külön. 

Közel 100 %-os zajlás kialakulhat fagyási folyamatból is és felszakadó jégből is. 

Mindkettő azonos fedettséget mutat, de lényegesen eltérő jéghozammal rendelkezhet. A 

felszakadásból eredő teljes fedettséget mutató zajlásra és az abból eredő károkozásra 

példa a 2017. februárban Tiszán végig vonuló jég. 

A fenti víziók megvalósulása teremtené meg egy automata jégriasztó rendszernek 

a feltételeit (Keve, 2017a). Természetesen nem jégzajlásra vonatkozó, de kamerás 

riasztórendszerek működnek ma már a repülőtereken és a nagyobb forgalmú közösségi 

helyeken, ahol a képelemző szoftverek minden gyanús eseményt (pl. magára hagyott 

poggyász) kiszűrnek és jelzik a rendszer üzemeltetőknek. A hazai vízgazdálkodás 

számára is óriási előnyt jelentene egy professzionális jégriasztó rendszer léte. 



 

4 Webkamerák által készített képek feldolgozása 
Önmagában a képek nézegetése is segítséget ad a folyamon zajló jeges események 

megértéséhez, de ettől tovább szerettem volna lépni és a képekből nyerhető információ 

objektív mérőszámmá alakítását tűztem ki célul. Ennek érdekében a szakirodalom 

feltárásával kezdve elég friss nemzetközi irodalomra akadtam, bár a kutatás során olyan 

megoldásra, mely egyértelműen segítené a Dunára kihelyezett kamerarendszerünk 

képfeldolgozó algoritmusának költséghatékony és gyakorlati előnyöket közvetlenül 

nyújtó alkalmazását, nem leltem.  

Olyan megoldásra törekedtem, mely a webkamera rendszer képeiből nyerhető 

információkat képes egyedi szoftverek beszerzése nélkül is kinyerni. Kutatásaim során 

többféle megközelítéssel is találkoztam, de azok egyike sem nélkülözte a piacon kapható 

-nem egyszer igen drága- programok használatát. Mindemellett az előre elkészített 

alkalmazások korlátai azt sem segítették, hogy azokat tovább finomíthassam saját 

elképzeléseimmel. 

 
10. ábra: A jégmegfigyelő rendszer képei 2012. február 11-én. (Dunaföldvár, Paks, Baja, Mohács) 

A webkamera rendszer kihelyezése óta eltelt évek során, ha nem is volt túl sok jeges 

esemény a lementett képek mennyisége hatalmasra duzzadt. Csak a bajai régi kameránk 

felvételeiből több mint 600.000 kép gyűlt össze az évek alatt, ami abból adódott, hogy 

10-30 másodpercenként is készültek mentések. Ez a mennyiségű adat mindenképpen 

teljesen automatizált megoldást kívánt, amit eddig egyetlen módszer sem szolgáltatott. 
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A fellelhető képfeldolgozó eljárások egytől-egyig a webkamerák felvételeinek 

georeferálásával indulnak, majd azt követi a módosított képen egy kijelölt területen belül 

a jég és a víz elkülönítése vagy valamilyen korrelációs eljárással a képpontok egymás 

utáni időpontokban fellelhető pozíciójának vizsgálata. Mint a 10. ábrán is látható a 

kamerák nagyon heterogén módon figyelik a szelvényeket, így legfőképpen az 

ortorektifikációs eljárások helyes megoldása jelenti majd a legnagyobb problémát.  

4.1 Szakirodalomban fellelhető megoldások 

A jégmegfigyeléssel foglalkozó tudományos publikációk legújabb irányzatai 

valamilyen mozgókép alapú feldolgozást mutat be. Webkameráink képeinek kellő 

sűrűségű képfelvételei természetesen könnyen mozgóképpé alakíthatók, de ez 

szükségtelen is, mert a megoldások során mozgóképeket bontják vissza állóképekké. 

Legelsőként említem Tóth Rebeka Réka TDK dolgozatát (2017), melyben elég 

alaposan foglalkozott a témával és MATLAB alapú megoldásával szép eredményeket ért 

el. Feldolgozást két dunai (Prédikáló szék és Budapest-MÜPA) webkamera képére 

végezte el és az ebből nyerhető, 2017-re vonatkozó tér-idő összefüggéseket az adott 

szakaszra le is jegyezte. A megoldás lépései a következők voltak: 

a) Eredeti kép szürke árnyalatossá konvertálása 

b) Ortorektifikáció (felülnézetbe való konverzió) 

c) Kontraszt manuális igazítása (Gamma szűrő segítségével) 

d) Bináris képpé alakítás (fekete-fehér) 

e) Kiválasztott részterületen a fekete-fehér arányból jégfedettség 

megállapítása 

Az eljárás elég sok manuális munkát igényelt és több olyan szoftver ismeretét is 

megkívánta, melyeket a hazai vízgazdálkodási gyakorlatban nem vagy csak nagyon ritkán 

alkalmaznak. 

MODIS műhold felvételeinek feldolgozása Kraatz csapatához köthető (2016). 

Kutatásuk alapját a folyókon téli időszakban kialakuló jégtorlaszok okozta árvizek 

kockázatának csökkentése jelentette. Ezért kiemelten fontos a jégzajlás részletes tér- és 

időbeli folyamatainak megismerése. Munkájukban a legtöbb problémát a felhők által 

kitakart hasznos terület csökkenése, illetve az ezt érzékelő algoritmus rossz 

optimalizálása okozta. A tanulmány egy olyan alternatív algoritmust mutat be MODIS 

műholdhoz, amely egyaránt alkalmazható tiszta égbolt és félig átlátszó felhővel borított 
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égbolton is. A műholdkép és a webkamera képének eltérő látószögéből adódóan a kutatás 

felhasználhatósága korlátos volt. 

Bourgault (2008) cikkében egy olyan parti fényképezésen alapuló módszerről 

számol be, amely ismerteti  az ortorektifikáció lépéseit és a jégsebesség-mező levezetését 

a Szent Lőrinc-folyóra. 

Daigle társaival (2013) a korábban is hivatkozott LSPIV módszert alkalmazta a 

zajló jégtáblák sebességeloszlásának kimutatására. Ezt az alapvetően 2D-s módszert 

egyaránt alkalmazzák laboratóriumi és terepi körülmények között, mert képes a 

vízfelszínen úszó testek mozgásállapotának kellően pontos meghatározására. A módszer 

egyik legnagyobb hibája, hogy a felvételeket készítő kamera kisebb mozgása (pl. szél 

miatt), elmosódásokat okoz, ami nehezíti a feldolgozást. Bár a mozgásokból adódó hibák 

kiküszöbölésére nagyszerű megoldást kínáltak egy MATLAB-ban alkalmazott 

transzformációs eljárással, a számomra fontos jégfedettség kérdésével nem foglalkoztak. 

Turcotte és társai (2017) a jég okozta áradásokat tanulmányozták kisvízfolyásokon. 

Ilyen jellegű elsősorban hegy- és dombvidéki vízfolyások némiképpen más 

megközelítéséket igényelnek, mint a Duna esetében megkívántak. A cikk a 

kisvízfolyásokon szerzett tapasztalatokat veti össze, a folyók méretéhez mélységéhez és 

hidraulikájához igazított megoldásokkal. 

A kamrák képeiből nem csak a jégfedettség határozható meg, de a jégmozgás 

modellezése is segíthető. Egy norvég folyó példáján MIKE-Ice modellt alkalmazott 

Timalsina (2013), aki kutató társaival jégfedettség szimulációt végzett. Norvégia 

villamos energiájának 99 %-át vízerőművek szolgáltatják, ezért az erőművek folyamatos 

működésének biztosítása elsőrendű feladat még a téli jeges időszakok alatt is. A folyami 

jégmodellek leírják ugyan a széles és kis esésű folyókon a jégzajlás folyamatát, de ritka 

az olyan módszer, ami a sekély és gyors folyók jégmozgását megfelelően reprezentálnák. 

A kutatók egy ilyen szeszélyes tulajdonságú, szabályozott folyóra alkalmaztak 1D-s 

MIKE-Ice modellt. A megfelelően paraméterezett szoftver hidrodinamikai és 

termodinamikai megoldásokkal szimulálja a jégviszonyokat. A tanulmány szerint 

megoldásuk jól alkalmazható nagy esésű, áramló és rohanó vízmozgások esetében is. A 

kapott eredmények jó egyezést mutattak a megfigyelt és mért adatokkal. 

Végkövetkeztetésük az volt, hogy a MIKE-Ice modell jól alkalmazható olyan folyókon, 

ahol a jég dinamikusan változik. 

Ansari kollegáival (2017) a jégzajlást vizsgálta partról készített felvételek alapján. 

A tanulmány a jég viselkedését és a jégfedettséget vizsgálja 5 főbb lépésből álló 
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algoritmus eredményeképp. A folyók hidrodinamikai jellemzőit jelentősen befolyásolja 

a jégfedettség, illetve annak minősége, ennek vizsgálatára készítették módszerüket. A 

vizsgált szelvény szemben lévő partjain elhelyezett kamerák képeit egy előkészítő 

folyamatban pontosították. Ehhez a MATLAB képfeldolgozó eszközkészletét 

alkalmazták a napfény és a köd okozta képminőség romlás javítására. Ezt követően a 

képeket mentesítik a szél okozta kameramozgásból eredő hibáktól. Azután georeferálták 

a képeket a folyón úsztatott bemért koordinátájú pontok segítségével. A következő lépés 

a jég és a víz megkülönböztetése volt. Ezért szegmentálták a jég és a víz pixeleit, majd 

ezeket a pixeleket programjuk a többi képen is elkülöníttette, e képpen automatizálva a 

folyamatot. Így határozták meg a jégfedettséget százalékban, a jéghatár növekedését és 

hátrálását is. Az ismert léghőmérséklet és időtényező segítségével a teljes jégzajlás 

nyomon követhető volt. Saját kutatásomban az itt alkalmazott szegmentálástól 

egyszerűbb és jobban automatizálható módszert alkalmaztam. 

Turcotte és Morse (2013) különböző folyómedrek morfológiáját felhasználva egy 

globális folyóosztályozási modellt alkottak. Elgondolásuk lényege egy olyan 

konceptuális modell megalkotása, amit elsődleges eszközként lehet használni a folyókon 

megjelenő jég minőségének és mozgásának meghatározásához. Kutatásuk leginkább a 

hideg égöv folyóira korlátozódott. A morfológiai, meteorológiai adatok összevonásával 

egy 3D-s modellt készítettek, amely jó közelítéssel leírta a jég megjelenési formáit. 

Chu és Lindenschmindt (2016) a jégzajlás megfigyelését műhold és radar 

kombinálásával végezték. A tanulmány a két különböző technika pozitív tulajdonságait 

egyesítette. Sikerült olyan megfigyelő eszközt alkotniuk, amely erős egyezést mutatott a 

földi mérésekkel. Az egyes vadvízi folyószakaszok nehézkes megközelíthetőségéből 

adódó problémákra, a távérzékelés jó megoldást nyújtott. A korábban már említett 

MODIS műhold képeit és a RADARSAT műszer adatait ötvözve, képessé váltak 

detektálni a jégfedettség vastagságát is. Megfigyeléseikből megállapították a 

jégfelbomlás (eltűnés) különböző szakaszait. 

Kutatásaim során nem találtam olyan ingyenes vagy nyílt forráskódú jégmodell 

szoftvert, melyekkel kitűzött célom egyértelműen elérhető lett volna. Olyanra sem 

akadtam, amit tovább fejlesztve tudtam volna használni. Ezért egyre inkább egy új, 

egyedi megoldás irányába haladtam tovább. Bár Lindenschmidt (2017) tudományos cikke 

egy olyan ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú modellező szoftvert mutat be, 

amellyel nyomon követhető egy vizsgált folyószakasz jégviszonyainak alakulása. De a 
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RIVICE névre keresztelt 1D-s alkalmazása olyan paramétereket is megkíván 

(jégporozitás, jégérdesség, stb.), melyek nem állnak rendelkezésünkre. 

Zhang és társai (2017) szintén távérzékelésből nyert adatokat használtak fel a 

jégtorlasz képződés modellezéséhez az észak-kanadai Slave folyón. Ők is a MODIS 

műhold és a RADARSAT műszerrel mért adatokkal dolgoztak. Azután a RIVICE és 

HEC-RAS modellek összehasonlító elemzéséből kiderítették, hogy a visszaduzzasztás a 

jégtorlasz mögött és a jég térfogata a két modell szerint másképp alakul. Terepi mérések 

alapján megállapítást nyert, hogy a RIVICE pontos eredményt ad nyílt víz esetén, de a 

jéggel fedett esetekben továbbra sem tudunk pontosabb eredményt produkálni. A 

paraméterezéstől rendkívül függő analízis azt mutatta, hogy a morfológia és a hidraulikus 

viszonyok erősen befolyásolják a jégtorlasz hosszúságát és a vízmélységet. Hozzáteszem, 

hogy utóbbi megállapításokat már Beltaos (1982) is lejegyezte a múlt század végén. 

Mindezek alapján egyértelművé vált, hogy olyan egyedi megoldás kialakítása 

szükséges webkameráim képének feldolgozásához, mely az áttekintett szakirodalomban 

csak részben vagy egyáltalán nem lelhető fel. 

4.1.1 Perspektív kép ortorektifikációs lehetőségei 

A kamerák elhelyezésénél a legritkább eset, ha kellő magasságban (legalább a folyó 

szélességének tizede) és ideális szögben (folyásirányra merőlegesen) sikerül a kiépítés. 

Így az esetek döntő többségében valamilyen perspektív, a kamera egyedi torzításaival is 

módosított képet kapunk. A képből nyerhető, jéggel kapcsolatos helyes és számszerű 

információ kinyerése érdekében derékszögű koordináta rendszerbe való felülnézetté 

alakítás (ortorektifikáció) szükséges. 

Az ortogrektifikáció alapvető térinformatikai feladata,melyre több előregyártott 

szoftver is kínál különböző megoldást (Bódis, 1999). Legkézenfekvőbbnek az tűnik, ha 

egy ilyen alkalmazás segítségével valamennyi képünket egy kötegelt konvertálási eljárás 

keretében módosítjuk és a feldolgozást az így kapott képek elemzésével folytatjuk. Ez 

volna a követendő szakirodalomból és távérzékelt képek feldolgozási eljárásának 

rutinjából eredő megoldás. Azonban személyes tapasztalataim ennek az elsőre 

kézenfekvőnek tűnő megoldás ellen hatottak, részben azért mert az eljárást leginkább légi 

felvételek ortofotóvá alakításánál használják. Esetemben viszont a perspektív képeim 

sokkal hegyesebb szögből készültek, mint az a légi felvételeknél megszokott. 

Disszertációmban az ortorektifikált képekből nyerhető adatok feldolgozását és az 

így kapott eredmények elemzését tűztem ki célul. Ezért felkerestem több a témában 
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magas ismeretekkel rendelkező kutatóbázist és szakembert is. Így jutottam el a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi 

Tudományegyetem térinformatikával, távérzékeléssel foglalkozó szakembereihez, akik 

önzetlen segítségét ezúton is külön köszönöm. Egybehangzó véleményük szerint a 

rendelkezésre álló szoftveres lehetőségek nem kimondottan támogatják az én általam kért 

képfeldolgozó eljárást. Legalább is nem olyan módon, ami azután egyszerű 

automatizálást tenne lehetővé. 

Az első probléma az ortorektifikáció, hiszen nem az egész képet kellene 

felülnézetté konvertálnom csak annak egy részét. A rendelkezésre álló megoldások egy 

szabálytalan alakú képrészlet transzformálását nem támogatják, az egésznél pedig nagy 

hibát vétenek. Továbbá nem egyszerű feladat olyan fogópontokat találni a vizsgálandó 

területen, mely egyértelműen azonosítható a kép pixelben értelmezett és a valóságos 

földrajzi koordinátarendszerben. A kamerák ugyanis a Duna egy adott szelvényét nézik, 

ahol nem sokasodnak a leírtak szerint könnyen beazonosítható pontok. Ahhoz, hogy az 

transzformációs eljárás sikeres legyen minél egyenletesebb kiosztásban és több helyen is 

szükség volna ilyen pontokra. A transzformáció elvileg a kamera pontos koordinátái és 

irányultsága alapján is elvégezhető, de ez túlzottan bonyolultnak mutatkozott. Leginkább 

a kamera helyzetének és dőlésszögének pontos bemérése adta fel a leckét.  

Ha sikerül is megfelelő pontokat találni a beépített ortorektifikációs eljárások 

végeredménye egy olyan torzított kép, mely a fogópontokat többé-kevésbé a valós 

helyére illeszti, majd a kép többi részét a fogópontok között valamilyen interpolációs 

eljárással képezi. Próbaképpen egy sakktáblára emlékeztető pixelenként váltakozó 

fekete-fehér képet alkottam a webkamera vizsgálandó képrészletére és az ArcGIS 

program által kínált georeferálási eljárásban a legjobbnak ígérkező eljárásokkal 

teszteltem. A végeredmény elkeserítő volt, mert a kapott kép köszönő viszonyban sem 

volt (11. ábra) a logikusan elvárható eredménnyel. Egy ilyen nyilvánvalóan fals struktúra 

felismerése a jégviszonyokat ábrázoló kép módosítását követően sokkal nehezebb volna, 

ezért esett a választás erre a könnyen átlátható pepita mintázatra. Amellett, hogy a kapott 

eredmény egyáltalán nem volt kecsegtető, annak javíthatósága sem körvonalazódott, 

hacsak az illesztőpontjaim pontosítására nem sikerül áthidaló megoldást találni. Ami 

sajnos a vízfelszínen történt, kamera előtt végrehajtott, folyamatosan kimért pozíciójú 

hajókázásból sem volt biztosítható.  
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11. ábra: ArcMap programban georeferált, eredetileg pepita képből származó eredmény 

A képforgatások, ortorektifikáció és számos térinformatikai kérdés szakirodalma 

(pl. Kraus és Waldhäusl, 1998) széleskörű, mégis Gálai Antal Hidrológiai Közlönyben 

megjelent cikke (2008a) hozott ígéretes megoldást, melyet éppen a nehezen 

ortorektifikálható webkamera képekre ismertetett. Megoldásának lényege, hogy egy 

síklapra négyzeteket rajzol, melyek sarkainak koordinátáit leméri a lap saját koordináta 

rendszerében értelmezve. Ezt követően a lapot több pozícióban is a kamera elé helyezi és 

az így készült képeken pixel koordinátában is leméri ugyanezen sarkokat. A valós és 

képkoordináták ismeretében visszaszámolható az a transzformációs mátrix, mely 

segítségével lineáris algebrai módszerekkel tetszőlegesen átváltható egy kép és a valóság 

közötti pozíció. A módszer annál is inkább kedvező, mert a síklapot a kép azon részére is 

helyezhetjük, ahol majd a jégfedettségre leszünk kíváncsiak. Ez pedig esetünkben 

jellemzően a Duna szabad vízfelülete, ahol aligha találhatnánk megfelelő 

illesztőpontokat. Fontos egyszerűsítést jelent, hogy a vízfelszín még a Duna folyam 

esetében is vízszintesnek tekinthető a keresztszelvényi méretek, a valós felszínesés és a 

kamerán látható felület együttesét tekintve. Ezért, ha a síklapot sikerül olyan vízszintes 

pozíciókban is lencsevégre kapni, hogy az minél jobban kitakarja a vizsgálandó 

szelvényt, egészen pontos transzformációs eljáráshoz juthatunk. 

A leírtakhoz hasonlatos kamerakalibrációs eljárás ismert más területeken is, például 

a MATLAB nevű szoftver egyik kiterjesztésében is megtalálható. Mint kiderült a szoftver 

kiterjesztései nem orvosolták volna összes gondomat. 
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A jégfedettség megállapításához nem cél egy tökéletesen georeferált felülnézeti kép 

elkészítése, megfelelő geodéziai pontosság mellett. Hiszen a víz és a jég arányát az 

abszolút koordináták ismerete nélkül is megmondhatjuk egy kényelmesen felvett relatív 

koordináta rendszerben, amit egy vízszintes síklapon is definálhatunk. 

4.1.2 Jég és a víz automatikus megkülönböztetése 

A jég és a víz megkülönböztetésére első gondolatnak valamilyen alakfelismerő 

eljárás tűnt kézenfekvőnek. Ilyen alakfelismerési eljárások többnyire tanuló 

algoritmusokkal párosulnak. Átnézve a vizsgált szelvények kamerával rögzített 

jégjelenségeit, nem nagyon körvonalazódott olyan jól definiálható és ezáltal tanítható 

strukturáltság, mely az emberi szem és elme szerepét nélkülözhette volna. Ráadásul több 

olyan esemény is volt, amikor nem hatalmas jégtáblák, hanem rengeteg apró jégfoszlány 

haladt át a vizsgált szelvényen. Gyakori eljárás ilyen esetekben a kép részeinek azonos 

tulajdonságaival jól jellemezhető szegmensek automatikus felismerése (Túri, 2015). 

Sajnos a szegmentálás sem hozott jól hasznosítható eredményeket. Minden kipróbált 

eljárás elég durva hibákkal hozta az eredményeket és ami ennél is nagyobb bajt jelentett, 

képenként egyedi paraméterezési eljárásokat követeltek meg. Végül azt a megoldást 

választottam, hogy a képet pixelenként valamilyen küszöbszint alkalmazásával 

elválasztottam a jégnek és víznek tekinthető elemekre. Az elsőt (jég) fehér, míg a 

másodikat (víz és minden egyéb) fekete színnel jelöltem. Ez a megoldás már az első 

próbálkozásoknál is egészen jó eredményeket hozott, de az is látszott, hogy tovább kell 

finomítani. 

4.2 Alkalmazott egyedi eljárásrend lépésről-lépésre 

Összesen 5 szelvényben 6 webkamera rögzítette az elmúlt 10 év (egy esetben ennél 

is több) alatt bekövetkezett dunai jégzajlási eseményeket. Volt olyan kamera, amit idő 

közben elloptak, kettőt kicseréltek. Az általam kiválasztott és alkalmazandó eljárásrend 

megköveteli azon kamera kalibrációját mellyel a képek készültek, sőt a kamera 

elhelyezkedése sem változhat meg. Az összes megengedhető eltérés mindössze a kisebb 

elmozdulásokból adódhat. A kamerákat időnként tisztítani kell, ami még helyes 

visszaállítás után is pár pixelnyi elmozdulást idézhet elő a korábbi képekhez viszonyítva, 

ez azonban megengedhető és kezelhető a későbbi számítások során. Az ellopott illetve 

helyettesített kamerák képeinek feldolgozását már nem lehetett módszeremmel elvégezni, 

de a rögzített felvételekből így is sok tapasztalatot nyertem. 



Webkamerák által készített képek feldolgozása
  43 

 

Három kamerát (Paks, Baja, Mohács) képét viszont sikerült kalibrálni, mely eljárás 

részleteit a következő alfejezetekben ismertetem.   

4.2.1 Webkamerák síklapos kalibrálása 

A kamerák perspektív képének ortorektifikálásához, amint azt a 4.1.1 fejezetben 

részleteztem, számos megoldást kipróbáltam, illetve több segítséget kaptam a témában 

tapasztalt és tőlem sokkal nagyobb tudással rendelkező szakemberektől. A legnagyobb 

problémát az úgynevezett illesztőpontok képen belüli elhelyezkedésének megfelelő 

eloszlása illetve a különböző georeferálási technológiák nem éppen erre a feladatra történt 

fejlesztése okozta. A legtöbb térinformatikai szoftver közel felülnézeti képek valós 

felülnézeti képpé konvertálását egészen jó közelítéssel megoldják. Azonban egy hordó 

torzítással és egyéb a webkamerák képtorzító hatásával rontott perspektív kép akár csak 

egy szeletének megfelelő módosításával nehezebben birkóztak meg. Tudva azt, hogy ma 

már különböző programok és interneten fellelhető alkalmazások is támogatják a 

képtorzítások javítását (pl. lencsemodellek), mégsem indultam el ezek felhasználásának 

útján. Ennek legfőbb oka az, hogy a forráskódok ismerete nélkül a kapott eredményt 

kénytelen elfogadni a kutató és sohasem lehet meggyőződve annak megbízhatóságáról. 

Ezen oknál fogva felkerestem Dr. Gálai Antal korábbi tanáromat, akivel olyan megoldást 

választottam, melynek alapelveit a Hidrológiai Közlöny hasábjain 2008-ban közölt. A 

módszer lényege abban áll, hogy egy síklapon előre kiszerkesztett rácsozatot különböző 

pozícióba helyezünk a kamera elé, és az így kapott képek matematikai elemzéséből 

kiszámoljuk a szükséges transzformációs paramétereket. 

A síklapon lévő rácsozat sarokpontjainak koordinátáit előre lemérhetjük, illetve 

olyan pozíciókra szerkeszthetjük, melyeket mi szeretnénk. Esetünkben egy 0,5 cm vastag 

A4-es méretű fehér műanyag lapot használtunk melynek aljára egy lécet rögzítettünk. A 

sütőlapátra emlékeztető szerszámot így már könnyedén mozgathattuk az olykor nem is 

túl egyszerűen megközelíthető webkamerák előtt. Összesen 20 db 4*4 cm-es négyzetet 

rajzoltam a lapra 4 oszlopba és 5 sorba, köztük egyenlően 1,5 cm térközt hagyva. Minden 

négyzet sorszámát annak közepében fel is írtam, a későbbi beazonosíthatóság érdekében. 

A jól felismerhető négyzetek sarkainak képkoordinátában (pixelben) értelmezett helyét a 

fényképeken is beazonosíthatjuk. A valódi és a bemért koordinátákból a lineáris algebra 

módszerével már pontosíthatók a számunkra szükséges paraméterek. 
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12. ábra: Dr. Gálai Antallal és Rajnai Gáborral a Mohácsi webkamera kalibrálásánál (Fotó: Farkas Zoltán) 

A transzformációs paraméterek meghatározásához szükséges fényképezés (mérés) 

megkezdése előtt arra is gondot fordítottunk, hogy a síklapot vízszintes helyzetbe is 

hozhassuk. a kamera előtt. Erre azért volt szükség, mert a megfigyelt vízterület a kamera 

képén elkülönített (számunkra fontos) része a Duna esetében ilyen kicsi szakaszon a 

vízszintessel jól közelíthető. Márpedig, ha sikerül olyan képeket készítenünk, mely az 

általunk megrajzolt, de vízszintesen fekvő négyzetekkel egészen jól lefedi a vizsgálandó 

vízfelületet, akkor ez lesz a legjobban felhasználható kép kalibrációnkhoz. A lefedi szót 

használtam, pedig a kitakarja szó helyénvalóbb lenne, mert a kamera közvetlen közelében 

mozgatott síklap képe takarja a mögötte jóval nagyobb távolságban lévő nagyságrenddel 

nagyobb területet. Azonban, ha mindkét terület vízszintes, akkor a rajtuk végzett mérések 

csak arányaikban térnek el egymástól. Ez viszont remekül felhasználható a későbbiekben.  

Ezen eljáráshoz a síklapot tartó lécre egy vízmértéket erősítettem. Továbbá egy 

másik segédlécet (szintén vízmértékkel ellátva) olyan formára igazítottam, hogy a 

síklapomat tartólécére merőleges irányban is alátámaszthassa. Az így, egymásra 

merőlegesen elhelyezett, vízszintesre állítható lécekkel a síklap már valóban vízszintes 

síkba volt hozható. A 12. ábrán jól látható a síklap mozgatása és a vízszintes helyzet 

elérését szolgáló vízmértékkel felszerelt lécek. 
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4.2.2 Transzformációs mátrixok kiszámítása 

A webkamerával különböző helyzetekben felvett négyzetrácsot ábrázoló síklap 

előnye, hogy a síklapon értelmezett koordináta rendszerben csak x, y-nal kell 

számolnunk, hiszen z állandósága miatt az 0-nak vehető. Ezért a megoldandó feladat 

némiképp egyszerűsödik: 

���� =  � �	
�� � = � �	
�� �     (1) 

A keresett függvény megoldására a legkézenfekvőbb követnünk a fény útját a 

kamerán keresztül egészen a keletkezett képig. Először is a z=0 síkban lévő x, y pontok 

forgatással és eltolással a kamera középpontjában értelmezett �̅, ��, �̅ koordináta 

rendszerbe transzformálódik. Ezt követően egy általunk is látható sík képben vetül ki a 

jelenség, ahol a koordináta rendszert már általában a kép bal felső sarkában lévő origóra 

értelmezzük melynek pontjait [u, v]-vel jelöljük. A bal felső sarokban definiált origónak 

csupán annyi a jelentősége, hogy ne kelljen negatív koordinátákkal bajlódjunk. �̅, �� 

egymásra merőleges tengelyek által meghatározott sík párhuzamos az u, v által hasonlóan 

meghatározott síkkal. Sőt az u és �̅ tengelyek párhuzamosak egymással és ebből 

következően v és ��  tengelyek is. �̅ tengely így a másik két tengely által alkotott síkra 

merőleges. 

Először a kamera középpontjába való transzformáció kérdésével kell foglalkozni, 

melyhez egy R, forgatási, úgynevezett rotációs mátrix és egy t, eltolási (translation) 

vektor meghatározására lesz szükség. Az első (R) a térbeli pontok koordinátáit forgatja 

be a kamera középpontjába értelmezett �̅, �� síkkal párhuzamos síkba, míg a második (t) 

el is tolja az így kapott képet a kamera középpontjába. 

��̅���̅� = � 	��� + �      (2) 

Ahol R rotációs mátrix az Rx, Ry, Rz különböző tengelyek szerinti forgatási 

mátrixok eredője: 

� = �
���� =  �1 0 00 cos ! sin !0 −sin ! cos !� � cos % 0 sin %0 1 0−sin % 0 cos %� � cos & sin & 0−sin & cos & 00 0 1� (3) 

De számomra a tengelyenkénti forgatások szögei (ω, ϑ, φ) nem érdekesek csak az 

eredő R rotációs mátrix elemei. 

A perspektivikus képen a hasonló háromszögek elve alapján a kétszer távolabbi 

szakasz kétszer kisebb képet ad majd. Bármely képbeli pont és kameraközépponti 
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vetülete közötti „távolság” a �̅ koordináta ezért a képek koordinátáit a következőképpen 

kaphatjuk 

' = (̅)̅   és   * = +�)̅     (4) 

Ez így már elég jó eredmény, de nincs benne a kamera gyártási hibájából eredő 

lencseferdeség és külpontosság. Ezek kameránként különböző, de kimérhető állandók, 

melyeket mátrixos formába is rendezhetünk. 

, =  �∝ . '/0 0 */0 0 1 �     (5) 

ahol  

α – az u irányultságú úgynevezett mértékegység váltó 

β – a v irányultságú úgynevezett mértékegység váltó 

γ – a kamera gyártási pontatlanságából eredően a v irányultság u irányultságra ható 

úgynevezett ferdeségét jellemző tényező 

u0 és v0 – a kamera origójának (mely annak tengelyében van) képünkön való 

helyzete, mely a gyártási hibák miatt nem feltétlenül azonos a kép geometriai közepével. 

A mátrix utolsó sora az u-v re merőleges irány torzításait adná, mely teljesen 

közömbös a feladat szempontjából. 

Ahhoz, hogy az imént ismertetett kamerahibákkal is számolhassunk 

elengedhetetlen a rotációs mátrixunk (R) és eltolási vektorunk (t) beszorzása az A mátrix-

szal: 1 = 2 ∙ � ;   4 = 2 ∙ �     (6) 

ezeket behelyettesítve az alapegyenletünkbe látható, hogy H mátrix utolsó 

oszlopának elemeit mindig 0-val szorozzuk, a z=0 síkkal való feladatmegoldásunk miatt, 

ezért a H mátrix helyére vezessük be Hp mátrixot. Hp mátrix csupán utolsó oszlopában tér 

el az eredeti H mátrixunktól, mert oda p vektor elemeit tesszük. 

��̅���̅� = 1 	��� + 4 = 1 	��0 + �454647� = �ℎ55 ℎ56 45ℎ65 ℎ66 46ℎ75 ℎ76 47
� 	��1 = 19 	��1  (7) 

Ezt azonban csak akkor tehetjük meg, ha a valós koordinátákat tartalmazó 

vektorunk z elemének helyén álló 0 helyére 1-et írunk. Így az eredetileg 12 keresett 

ismeretlen már csupán 9-re csökken és Hp mátrixban összpontosul. Ezt az együttható 

mátrixot kellene meghatároznunk, mely egy klasszikus egyenletrendszer megoldási 

feladat. Igen ám, de a pontosság és az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében a mérnöki 

szakma mindig sok mérést helyez előnybe az éppen elegendőnél. Így meglehetősen sok 
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képet készítve síklapunkról a kamera előtt már-már a bőség zavarába kerülhetünk. Mit is 

jelent ez? Jelölje mi a fényképekről leolvasott sarokponti i-edik u, v koordinátákat és Mi 

az ugyanezen i-edik pont valós x, y, 1 koordinátákat tartalmazó mátrixokat, ekkor :; = 19<;      (8) 

összefüggést kapjuk. De ez mégsem teljesen igaz, mert az egyenletrendszer bal 

oldalán lévő mi-ben a kamera középpontjában értelmezett koordinátáknak (�̅, ��, �̅) 
kellene szerepelniük. Viszont tudjuk, hogy �̅–vel visszaosztva �̅-et és ��-t megkapjuk u-t 

és v-t, így: 

�';*;� = 5=9>? @ℎ45A<;ℎ46A<;B     (9) 

ahol ℎ47A jelöli a Hp mátrixunk harmadik sorát. 

Ezért aztán minden egyes (i) pontra kétféle egyenletet írhatunk föl: ';ℎ47A<; = ℎ45A<;   és    *;ℎ47A<; = ℎ46A<; 
Ismét mátrix alakba rendezve egyenletrendszerünket 

	<;A 0 −';<;A0 <;A −*;<;A Cℎ45Aℎ46Aℎ47A
D = 0   (10) 

látható, hogy kétszer annyi egyenletünk lesz mint ahány síklapos sarokpontot 

beazonosítottunk. A kalibrációs síklapunkon összesen 20 négyzet 4-4 sarka azonosítható 

be, így egyetlen síklapos felvétel alapján 160 egyenlet írható föl. Ez a szám 

sokszorozódik, ha több felvételt is feldolgozunk. 

A jobb követhetőség kedvéért a bemért pontonként felírható egyenletpár így néz ki: ℎ55�; + ℎ56�; + 451 + 0 + 0 + 0 − ';(ℎ75�; + ℎ76�; + 471) = 0  (11) 0 + 0 + 0 + ℎ65�; + ℎ66�; + 461 − *;(ℎ75�; + ℎ76�; + 471) = 0  (12) 

Minél több pontot mérünk be (növeljük a feldolgozott síklapos képek számát) annál 

pontosabbak lehetünk. Ez máris jobb megoldásnak mutatkozik a korábban tesztelt 

georeferálási megoldásoknál, mert azokban az ismert illesztőpontok számának 

növelésével az algoritmusok összeomlását értük csupán el. Itt viszont éppen ellenkezőleg, 

mert az egyes egyenletekben rejlő információ egy része elvész a kerekített u, v 

pixelkoordináták alkalmazásával, amit visszanyerünk az egyenletek számának 

növelésével. 

Persze Gauss óta tudjuk, hogy egy egyenletrendszer megoldásánál az 

ismeretlenekkel azonos számú független egyenletre van szükségünk. Márpedig Hp 
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ismeretleneket tartalmazó mátrix csupán 9 ismeretlent rejt, amihez 9 egyenlet éppen 

elegendő volna. 

Ez a probléma praktikus mérnöki módon úgy kerülhető el, ha az 

egyenletrendszerünk együttható mátrixának transzponáltjával balról beszorozzuk az 

egyenletrendszer mindkét oldalát. Bal oldalon egy új, immár kvadratikus együttható 

mátrix jelenik meg, mely tartalmazza az összes felvétel minden pontja által rejtett 

információt. Ez az eljárás tulajdonképpen a pontfelhőkre illesztett görbéknél ismeretes 

matematikai precizitással levezetett legkisebb négyzetek módszerét adja. Jobb oldalon 

nulla állt, ami a leírt szorzás után sem változik meg. 

Viszont az együttható mátrixunk 9x9-es méretűre hízott és a megoldás keresése 

közben több eredményre is juthatunk. A mi szempontunkból az új együttható mátrix 

legkisebb sajátértékéhez tartozó sajátvektor szolgáltatja majd Hp keresett elemeit. 

Az eljárást magam is megoldottam Excel táblázatkezelő szoftverben, de eléggé 

munkaigényes volt és nehézkes kezelésű, ezért Dr. Gálai Antal korábban megírt 

programját használtam fel a síklapos kalibrálásból származtatható eredmények elérése 

érdekében. 

Utóbbi eljárás azért is volt sokkal kedvezőbb az általam is megoldottnál, mert a 

webkamerák hordó vagy párna torzításának k1 és k2 tényezőjét is szolgáltatta. Ahogyan a 

sinus és cosinus függvényekből megfelelő Fourier együtthatókkal lépcsős vagy 

fűrészfogas függvények is előállíthatók, eképp a radiális torzításnál a kört jelentő 

négyzetes valamint a negyedfokú páros sugárérték hatványok segítségével halszem 

optikából a teleobjektívig előforduló hordó- és párnatorzítások is numerikusan 

figyelembe vehetők.  

Az eljárás során a kameránként kiszámított transzformációs mátrixok, vektorok és 

együtthatók a következők: 

, =  �∝ . '/0 0 */0 0 1 � ;   � =  �G55 G56 G57G65 G66 G67G75 G76 G77�;  H =  ��5�6�7�; k1 és k2 (13) 

A -a kamera egyedi hibáit is számításba vevő mátrix 

R –rotációs mátrix, mely a térbeli forgatásokat végzi, el, hogy a kép síkba kerüljön 

t – transzlációs vektor, mely a sík képet a megfelelő koordináta helyzetbe igazítja 

k1 és k2  - a webkamera képének hordósságát/párnásságát leíró paraméterek 
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4.2.3 Transzformációs mátrixok igazolása 

Ahhoz, hogy a későbbiekben megbízhatóan alapozhassunk a tervezett 

képfeldolgozási eljárás eredményeire mindenképpen szükséges a transzformációs eljárás 

ellenőrzése. 

Első lépésben egy tetszőleges síklapos fényképen feltüntettük a képről lemért [u,v] 

pixelkoordinátában adott sarokpontokat. Ezt követően a sarokpontok valós 

koordinátáiból az immár ismert transzformációs paraméterekkel kiszámítottunk 

ugyanezen pontok elhelyezkedését. A vizsgálatot hordótorzítás nélküli számítással és 

annak figyelembevételével is elvégeztük, utóbbi mindig sokkal jobbnak bizonyult (13. 

ábra). Az ábrán fekete kis körökkel jelöltem a kalibrációs négyzetek sarkainak lemért 

koordinátáit illetve nagyobb piros körökkel a számított helyzetüket. Az egyezés szabad 

szemmel is láthatóan szinte tökéletes. A képnek csaknem a közepén egy nagyobb kör jelzi 

a kamera képen értelmezett origóját (u0, v0). A képen az is megfigyelhető, amint a síklapot 

vízszintes helyzetbe hozó, egymásra merőleges lécek alátámasztják azt. 

A második ellenőrző lépés előtt bemutatom a valós koordináták és a képkoordináták 

átszámításának menetét. Első lépésben mátrix szorzással kiszámolom H mátrixot és p 

vektort a már korábban megkapott transzformációs paraméterekből: 1 = 2 ∙ � ;   4 = 2 ∙ �     (14) 

melyek felhasználásával a valós x, y és z koordináták alapján meghatározhatom a 

kamerában leképezett koordinátákat �̅, ��, és �̅, melyek sajnos még nem a keresett [u,v] 

képkoordináták. A vízszintesnek feltételezett helyzet miatt z értéke állandó így akár 0-

nak is vehető, ami jelentősen megkönnyíti a későbbi számításokat és egyszerűsítést hoz 

a megoldás menetébe: 

��̅���̅� = 1 	��� + 4 = 1 	��0 + �454647� = �ℎ55 ℎ56 45ℎ65 ℎ66 46ℎ75 ℎ76 47
� 	��1 = 19 	��1  (15) 

Az így megkapott �̅, ��, és �̅ koordinátákból már számíthatók a keresett [u,v] 

képkoordináták: 

' = (̅)̅   és   * = +�)̅       (16) 

Ezen a ponton némi magyarázatot igényel, hogy mi is az a �̅ és mit jelent a 

kamerában keletkezett illetve a fénykép koordinátái közötti különbség. Ezt úgy kell 

elképzelni, mint egy diafilm kivetített képét. Amit látunk az a vásznon megjelenő kép, de 

azt egy parányi diafilmről vetíti ki a projektor. 
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13. ábra: Bajai régi webkamera síklapos kalibrálásának ellenőrzése 

A két kép közötti távolság fogható fel �̅-nek, ami a fókusztávolsággal arányos 

kicsinyítő, vagy nagyító szorzója [u, v] képkoordinátának, hogy a kamera vagy vetítő 

eredeti képének [�̅, ��] koordinátáit megkapjuk. Így visszafelé számítva azt is felírhatjuk, 

hogy �̅ = '� ̅  és     �� = *�̅     (17) 

mely összefüggésekre feltétlenül szükségünk lesz, ha egy képen szereplő pont valós 

koordinátáját szeretnénk visszakapni. Mivel pontosan ezt szeretnénk majd, azaz egy 

beazonosított jégtábla kerületének [u, v] koordinátáiból szeretnénk valós [x, y] 

koordinátákat kapni, amiből a jégtábla felszínének valós területe számítható. Ezt a 

korábbi 15. számú egyenletrendszer átrendezésével érhetjük el. Az egyenletrendszer 

mátrix formában felírt formulájának mindkét oldalát Hp
-1 inverz mátrix-szal szorozzuk a 

következőt kapjuk:  

19I5 ��̅���̅� = 	��1      (18) 

ennek az egyenletrendszernek csak az utolsó sorát felírva 
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ℎ75I5�̅ + ℎ76I5�� + ℎ77I5�̅ = 1    (19) 

ezt követően behelyettesítve 17. egyenleteket ℎ75I5'�̅ + ℎ76I5*�̅ + ℎ77I5�̅ = 1    (20) 

majd kiemelve és �̅–re rendezve az egyenletet 

�̅ = 5=>JKJLM=>NKJOM=>>KJ     (21) 

Mindehhez a korábban kalibrálási eredményekből kiszámított Hp mátrix inverzének 

utolsó sorában lévő elemeit kell csupán használnunk. A képletből az is kitűnik, hogy 

minden egyes képpixelhez saját �̅ érték tartozik. Így ha képkoordinátákból kívánok valós 

koordinátákat kiszámítani az eredeti (15.) egyenletem átrendezése szükséges, ahol ismét 

az inverz mátrix-szal való szorzás segít. Ezúttal H mátrix inverzével kell szoroznom 

mindkét oldalt 

	��0 = 1I5 P��̅���̅� − �454647�Q = 1I5 P�'�̅*�̅�̅ � − �454647�Q   (22) 

A felírt összefüggések még nem tartalmazzák az elsősorban a kamerák 

hordótorzításából eredő úgynevezett disztorziós korrekciót. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy az eddigiek alapján számított vagy pedig a képről levett [u, v] koordinátákat Du és 

Dv korrekcióval kell módosítanunk a pontosabb eredmény érdekében. A korrekciós 

tényezők előjele annak függvényében változik majd, hogy a valós koordinátákból 

képpontokat számítunk-e vagy éppen fordítva. 

Du és Dv számításához a kalibrációs eljárásban meghatározott A mátrix elemeire 

(α, β, u0, v0) és k1, k2 disztorziós együtthatókra lesz szükségünk. Először számítanunk 

kell u, v pont képkoordinátában értelmezett [u0, v0] középponttól való távolságát, melyet 

sugárnak is nevezhetünk. Továbbiakban elegendő lesz ezen sugár négyzetének megadása 

is: �6 = (' − '/)6 + (* − */)6    (23) 

vezessük be az u és v irányú sugárkomponenseket 

�L6 = RN
∝N      és     �O6 = RN

SN    (24) 

melyek segítségével megkapható a disztorzió Du és Dv keresett értéke T' = (' − '/) �L6 (U5 + U6�L6)    (25) T* = (* − */) �O6 (U5 + U6�O6)    (26) 

végül a disztorzióval finomítom a képkoordináta helyzetét ' = ' + T'   és     * = * + T*    (27) 
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A levezetett képletek segítségével immár lehetővé vált a valóság és a képek 

koordinátái közötti átjárhatóság megteremtése. 

 A második ellenőrző eljárás során egy kiválasztott vízszintesen álló kalibráció 

során fel nem használt síklap képet vettem elő és leolvastam a látható négyzetek 

sarokponti koordinátáit pixelben. Ezekből az adatokból az imént leírt eljárás alapján 

visszaszámítottam [x, y] valós sarokponti koordinátákat. A sarokpontok felhasználásával 

kiszámítottam minden egyes síklapon megrajzolt négyzet területét, mely egyöntetűen 16 

cm2-t kell adjon, hiszen azok mind 4x4 cm-esek voltak. Az eljárás hibájából eredően 

csupán 3 %-os tűrési határon belüli eltéréseket tapasztaltam, amit megfelelő 

pontosságnak ítélve teljes mértékben elfogadottnak tekintettem az eljárást. Ez a 

területszámítási hiba távolságra vetítve ~1,4 %-ot jelent, ami részben abból a tényből is 

fakad, hogy a valós koordináták a kép egész értékű pixeleire transzformáltak. Ettől jobb 

eredményt a piacon készen kapható szoftverek sem nyújtottak, ráadásul a leírt eljárás 

minden egyes lépése ellenőrizhető és pontosan követhető volt. 

4.2.4 Vizsgálandó képrészlet kiválasztása 

Minden kamera teljesen egyedi látószögből és magasságból tekinti a megfigyelendő 

Duna-szakaszt. Éppen ezért az összes helyszínen egyedi megoldást alkalmaztam, de 

teljesen azonos eljárásrenddel. Ehhez a GoogleEarth, Madop2005 ortofotók valamint a 

FÖMI 10.000-es georeferált térképszelvényeit, valamint saját csónakos méréseket is 

felhasználtam. Utóbbi jelentette az igazi megoldást, mert éppen a vizsgálandó területen 

való mozgás és fogópontok megtalálását tette lehetővé. 

A kiválasztandó szelvényterület minden helyszínen (Paks, Baja, Mohács) egy-egy 

téglalap formájú síkidom. A téglalapok rövid oldala a parttal párhuzamos, míg hosszabb 

arra merőlegesen helyezkedik el. Ilyen téglalapot sarokpontjaival könnyen kijelölhetünk 

egy felülnézeti képen, de annál nehezebb megtalálnunk a webkamerák képén. 

A 4.2.3 fejezetben kidolgozott számítások nem a Duna vízének szintjére 

vonatkoztak, hanem azzal teljesen párhozamos és kicsinyített területre. Ez a Duna 

tetszőleges vízszintjére igaz, ezért egy azzal párhuzamos síkban látható és meghatározott 

jég és víz fedettségi arány éppen annyi lesz, mint amennyi a víz felszínén mért érték 

volna. Ezért a számítási eljárás a későbbi jégfedettség megállapítására jó lesz, de 

közvetlenül nem használható a vizsgálandó terület lehatárolására. 

Ismét szükségessé vált, hogy a perspektivikus képet egy függőleges felülnézeti, 

úgynevezett ortorektifikált képpé tudjam átalakítani. Ahhoz, hogy ezt a transzformációt 
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elvégezzem, szükségem volt a webkamera képén értelmezett [u, v] pixelben kifejezett 

koordináták és a képen így kijelölt pontok fizikai, földrajzi koordinátái [x, y] közötti 

összefüggésre. 

  
14. ábra: Csónakos mérés kifeszített ponyvája, első oszlopon a GPS vevőfejével, Váits Zoltánnal és Forrás 
nevű pumival (Fotó: Farkas Zoltán). Jobbra a webkamera képe látható a mozgó csónakkal a ponyvával.  

Minél több pontot sikerül beazonosítani a transzformáció annál pontosabbá válik. 

Az akadályt az jelenti, hogy a képen látható vízfelület nem tartalmaz olyan egyértelmű 

fogópontokat, amire ez a transzformáció elvégezhető. Ilyen pontok csak a parton 

volnának, ami nem kielégítő a feladat megoldásának szempontjából. 

A pontosítás érdekében egyedi mérést végeztem, amely mérés során 

motorcsónakban kifeszítettünk egy messziről is jól látható nagy fehér vásznat, majd a 

vászon első tartórúdjának a tetejére egy GPS vevőt rögzítettünk, amely a hajó mozgása 

során mérte a vászon jobb felső sarkának helyzetét. (14. ábra) 

A hajó mozgását GoogleEarth-ben szemléltetve egy felülnézeti képen látjuk azt az 

útvonalat ahol a motorcsónak haladt (15. ábra). Az útvonalat ábrázoló kép egy 

alacsonyabb vízállásnál készült, motorcsónakos mérésnél a rajta látható zátony víz alatt 

volt. Az útvonal során törekedtem arra, hogy mind jobb parton, mind középen illetve a 

bal parton is kijelölhető legyen olyan pont, ahol a hajó pozíciója megmérésre és 

megfigyelésre került.  

Ezeket a pontokat egytől egyig kijelöltem. Leolvastam a webkamerával rögzített 

képre vonatkoztatott [u, v] pixel koordinátát és párba hoztam a GPS vevővel felvett 

földrajzi koordinátákkal. Anélkül, hogy georeferáltam volna egyszerűen kiválasztottam 

négy olyan sarokpontot, mely a csónak mozgásából mind felülnézeti, mind pedig 

webkamera képen ismert volt. Az így kialakított felülnézeti téglalap a kamera képén egy 

szabálytalan négyszöggé alakult. Csupán azt kellett ellenőriznem, hogy ebbe a 

négyszögbe semmi zavaró képelem ne essen. 
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15. ábra: Mérőhajó mozgását/útvonalát bemutató felülnézeti kép 

Ilyen zavaró képelem például a veszteglő hajók, a bajai Duna-híd tükröződése, parti 

fények tükörképe, Mohács esetében a Komp míg Pakson a parti fák takaró hatása volt. 

Addig iteráltam a sarokpontok kijelölését, míg végül egy minden szempontból megfelelő 

részterületet nem kaptam. Ezután a kijelölt sarokpontok valós koordinátája alapján 

meghatároztam vizsgálatba vont terület fizikai méretét m2-ben. Egyetlen dolog volt már 

csak hátra az [u, v] sarokpontok 4.2.4 fejezet szerinti átszámítása abba a 

koordinátarendszerbe, mely a mindenkori vízfelszínnel párhuzamos és állandósított a 

jégborítottság számítására. 

Végezetül leellenőriztem, hogy az így kapott koordinátákkal lerajzolt négyszög 

valóban téglalapot ad-e, amint az elvárható volna. Nagy öröm ért, amikor ezt számítás és 

szerkesztés útján egyaránt sikerült visszaigazolnom. 

A webkamera egy tetszőleges képén a kiválasztott sarokpontok alapján kijelölhető 

szakaszokkal lehatároltam és piros színnel jelöltem ki azt a területet, melyen a 

továbbiakban a jégfedettséget határozom meg. Ezen piros terület burkolójának 

valamennyi [u, v] koordinátáját egy text file-ban raktároztam el, így a későbbiekben, mint 

kitakaró (blank) kerület használhatom majd fel. 

A feladat azzal zárult, hogy a kiválasztott kamerák elmozdulását is leellenőriztem, 

mert az elmúlt 10 évben pár alkalommal kissé elmozdultak, mely egy újabb korrekciót 

tett szükségessé. Ezzel az elmozdulást jellemző és időponhoz jól köthető korrekcióval is 

számoltam a későbbi feldolgozás során.. 
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4.2.5 Jég és víz elkülönítése fekete-fehér bináris képen 

A megfigyelt folyószakaszon, de az összes általam eddig látott jégzajlásos 

felvételen eléggé heterogén szín jellemzi a jeget, ennél fogva a feladat koránt sem 

triviális. A jégtáblák alakja sem olyan jellemző, ami segítené a feladat végrehajtását. Sőt 

a jégtáblák mérete, alakja és formája még a színtől is nagyobb változékonyságot mutatott. 

Innen jött az a feltevés, hogy célszerűbb alakfelismerés vagy szegmentációs eljárások 

helyett inkább a webkamera képének pixelenkénti elemzésével megoldani a feladatot. A 

lehető legjobb helyzet akkor áll elő, ha a zajló jégtáblákra hó hullik, melyek gyönyörű 

fehér felületet adnak és ezáltal könnyebben megkülönböztethetővé válnak az őket 

körülvevő víztől. 

A legtöbb esetben egyáltalán nem fedi hó a zajló jeget. A tükörjég vagy a hártyajég 

jelensége okozza a legtöbb problémát. Az ilyen jeget, mely áttetszősége miatt csaknem 

teljesen visszaadja a víz színét még szabad szemmel sem egyszerű megkülönböztetni a 

víztől. Ezekben az esetekben tulajdonképpen a környezet utal rá, hogy valószínűleg jégről 

van szó. Újabb gondot az jelenti, hogy a kép más-más területén ugyanazon szín vizet, 

máshol pedig jeget jelöl. Bármilyen kicsire is szűkítjük a vizsgálandó területet (4.2.4 

fejezet) a megfigyelt folyószakaszon 400 m víztükör szélességgel számolhatunk, ami 

állandó. Ekkora távolságon a rögzített kép pixeleinek tónusai óhatatlanul eltérnek. 

A változó fényviszonyokból eredő színváltozás volt a következő leküzdendő 

probléma. Ez azonban nem köthető napszakhoz, mert egyazon napszakban lehet borult 

idő vagy éppen szikrázó napsütés is. 

Mindezek alapján először a szín kérdését igyekeztem kizárni, ami színtévesztő 

lévén nekem amúgy sem okozott túl nagy hiátust. Ezért a vizsgálandó terület minden 

egyes pixelét annak vörös, zöld és kék komponenseiből számítható intenzitás átlagának 

megfelelő szürke árnyalatnak definiáltam át. A szürke árnyalatokra (összesen 256 db) 

ezután egyetlen küszöbértéket felvéve (pl. 128) már elég jól elkülöníthetővé vált a víz és 

a jég. Az elkülönítés eredménye egy bináris kép lett, ahol a jeget fehér míg minden mást 

fekete jelölt. Persze a megoldás még koránt sem volt kielégítő, mert a leírt problémákból 

adódóan sokat tévedett az algoritmus. 

Nyári autós kirándulások alkalmával jól megfigyelhető jelenség az aszfalt 

tükröződése, ami alátámasztja, hogy kivétel nélkül minden tükröz legfeljebb a fény 

beesésének szögét kell jól megválasztani. A mi esetünkben a tükröződő felület maga a 

víz, mely korábbi egyszerűsítésünk szerint vízszintesnek vehető és közel állandónak. A 
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tükröződő tereptárgyak és az ég is állandó helyet foglal el a képen, melyek a vizsgálandó 

vízfelületről a kamerába reflektálódnak. Éppen ezért a kamera által készített képen a 

tükröződés irányának megfelelő vonal mentén haladva tűnt célszerűnek megválasztani 

azt a változó értékű küszöbszámot, mely továbbiakban elkülöníti majd a jeget és a vizet. 

A mérnöki gyakorlatban megszámlálhatatlan esetben térünk vissza a legegyszerűbb 

megoldáshoz és választjuk a linearitást mint kézenfekvő módszert problémáink 

orvoslására. Esetünkben sem volt ez másképp. A tükröződés irányába vett szakasz 

mentén beállítottam egy felső és egy alsó küszöbértéket, melyet azután a vonal mentén 

lineárisan interpoláltam és ennek a szakasznak bármely pontjában vett merőleges 

egyenesen végig azonosnak vettem.   

A kérdést így sikerült leegyszerűsíteni a két küszöbérték meghatározására, mely 

képenként változó értéket mutatott. Azt már a képfeldolgozás legelején eldöntöttem, hogy 

minden olyan megoldást kizárok, melyben manuálisan kell majd képenként beállítanom 

bármely paramétert is. Ennek oka kézenfekvő, mely a feldolgozásra váró több mint 

600.000 bajai kép számából ered. 

Mi lehet tehát olyan ismeret, melyet a képekből külön-külön kinyerhetünk és 

alapvetően befolyásolja a küszöbszámok alsó és felső korlátját. Az első ilyen adat az ég 

világossága, hiszen azt minden egyes képen azonos helyen található meg. A másik ilyen 

adat olyan parti jel, műtárgy (pl. híd) beazonosítható pontja, melynek fényessége utal a 

napsütés erősségére. 

Több mint 100 képet dolgoztam föl és paramétereztem be a lehető legjobb 

eredményt adó alsó és fölső küszöbértékkel, majd pedig megjegyeztem az ég és a parti 

jel adatait. Példaként a 16. ábra a bajai szelvény egy ilyen beállítását mutatja be. Az ábra 

jobb felső sarkában Ég/Pillér fényessége jelzi a látóhatár fölötti égtónus és négy 

kiválasztott hídpillér fényességének átlagát. Emellett az állandónak vett tükröződési 

vonal mentén beállított alsó és felső jég-víz küszöbszint beállítása is kiíratásra került. 

A feldolgozott képekből nyert adatok alapján összefüggést állítottam fel az alsó-

felső küszöbértékek automatikus megállapításának érdekében. Sajnos az összefüggés 

nem volt teljesen egyértelmű, bár nagyjából követhető struktúrájú pontfelhő írta le azt. 

Ezért a legkisebb négyzetek módszerével kiegyenlítő függvényekkel közelítettem az ég 

és a part jelek tükröződésének függvényében felírható egyenleteket. 
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16. ábra: Bajai régi kamera jég-víz küszöbértékeinek kalibrálása 

Ha nem is sikerült tökéletes megoldást találni a feladat kiszolgálására, 

elégedettséggel töltött el, amikor a témában segítséget nyújtó szakemberek például Dr. 

Túri Zoltán a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatika Tanszékének 

adjunktusa is elismeréssel méltatta az eredményt.  

4.2.6 Ortorektifikálás helyett pixelenkénti területarány 

meghatározás 

Kezdeti elképzeléseim szerint és szakirodalomban talált megoldások alapján 

kézenfekvőnek tűnt a webkamerák által készített képek ortorektifikálása és az új, méret 

illetve alakhelyes képen megállapítani a jég és a víz arányát. Ezt az eljárást a korábban 

ismertetettek szerint teljesen elvetettem. Egyfelől azért, mert a megismert georeferálási 

eljárások képmódosítási hibái tovább rontanák a végeredményt, de legfőképpen azért, 

mert a képtranszformációs eljárás időigénye teljesen fölösleges vesztegetése a munkára 

fordítandó energiáknak. A képenkénti transzformáció ugyanis mindig azonos eljárás 

ismétlése, amit egyetlen egyszer is elegendő elvégezni, ha módosítjuk a feldolgozási 
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folyamatot. Az új eljárásrendben a képek ismert transzormációja (4.2.2) alapján az 

általunk feldolgozásra kiválasztott terület (4.2.4) minden egyes pixelére meghatározható. 

hogy milyen arányban járul hozzá a teljes terület lefedéséhez. Az így kapott pixelenkénti 

értékeket azok pontos képkoordinátáival (u, v) indexelt mátrixban is elhelyezhetjük. 

Ezzel a megoldással egy olyan mátrixot kapunk, melyben a webkamera által rögzített kép 

megfigyelt területének (u, v) pixel koordinátái alapján, melyek egyben a mátrixunk sorait 

és oszlopait is jelölik, adottá válik a kérdéses pixel valós területével arányos szám. Azért 

írtam arányos jelzőt, mert a valós területet nem feltétlenül ismerjük, hiszen a síklapos 

megoldásunk (4.2.1) csupán a vízfelülettel párhuzamos síkban történő átváltásokat teszi 

lehetővé. Ez azonban bőségesen elegendő számunkra, hiszen a jég és a vízfelület aránya 

nem változik meg a kép kicsinyítésével vagy nagyításával. Bár azt is megjegyzem, hogy 

a valós területre való áttérést is megtehetjük, ha a megfigyelendő terület sarokpontjainak 

valós koordinátáit ismerjük (4.2.4), amiből annak pontos területe kiszámítható. A teljes 

terület és a pixelek ahhoz viszonyított arányának ismeretében pedig kézen fekvő, hogy 

minden egyes pixelhez valós méreteket párosítsunk. Ami miatt ezt mégsem tettem, az egy 

újabb korrekció kiküszöbölése volt. Ugyanis a Duna vizsgált szakaszán a vízjáték 

megközelíti a 10 m-t, ebből következőleg a csónakos mérésünk csak a vízjátékon belüli 

egyetlen vízálláshoz rendelt felülethez szolgáltat hiteles eredményt. Ha minden 

vízálláshoz ki kívánjuk számolni a vizsgált terület valódi nagyságát, úgy a vízállást is 

figyelembe kell vennünk. A kitűzött cél szempontjából (jégfedettség százalékos értéke) 

ez nem kívánalom. Amennyiben a jövőben pontos jégfelületet vagy sebességet kívánunk 

meghatározni (pl. precíz jéghozam számításához), úgy ezzel a korrekcióval is 

fejlesztenünk kell az eljárásrendet. 

Gálai (2008b) cikkében kifejti azt a frappáns megoldását, hogy az u, v sík és az x, 

y sík közötti átszámítás és területmeghatározás vagyis integrálás így is felírható: 

∬ W(�, �)Y� Y� = ∬ W(', *)Z[', *\Y' Y*   (28) 

Ahol J[u, v] Jakobi determinánst jelöl az u, v pixelkoordinátán. Gálai javaslata 

szerint a determináns elemeinek analitikusan levezetett felírásával és az ismert változók 

abba való behelyettesítésével a megoldás minden egyes pixelre előre kiszámítható. 

Z[', *\ = ]^L^( ^L^+^O^( ^O^+
]     (29) 

Ez teljes mértékben így is van és ez az eljárás valóban elegáns módja a feladat 

matematikai leírásának. A mérnöki gyakorlat sajnos csak a legritkább esetben hoz ennyire 
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szép és elegáns megoldásokat. Bevallom esetünkben sem volt ez másként, ugyanis a 

képtranszformációs eljárásunk során alkalmazott átszámító függvényeink deriválása csak 

akkor elementáris, ha a hordótorzítást nem vennénk figyelembe. Márpedig a 4.2.3 fejezet 

végén ismertetett disztorziós javítás (Dx, Dy) az átszámító függvényeink oly mértékű 

megváltoztatását okozzák, ami ezen függvények analitikus geometriai, lineáris algebrai 

lépésekkel, elemi úton levezethető deriválását lehetetlenné tették. Gálai által javasolt 

eljáráshoz az ismert szimbólumfeldolgozó szoftverek (pl. MATLAB) alkalmazások sem 

vezettek eredményre. Így maradt a numerikus megoldás, ami beláthatóan igen 

megbonyolítaná a pixelenkénti számítások feldolgozási igényét, akkor is, ha ezt a 

feldolgozást webkameránként elegendő egyszer elvégezni (természetesen pixelenként). 

 
17. ábra: Pixelenkénti területmeghatározáshoz használt sarokponti koordináták 

Egy-egy pixel transzformált méretének meghatározására olyan megoldást kellett 

keresnem, mely elegendően pontos a további számításokhoz és kellően egyszerű is ahhoz, 

hogy bonyolult algoritmusok nélkül is használható legyen. A következő ötlettel álltam 

elő: Az u,v koordinátával adott pixel valós x, y koordinátába való átszámítására már 

használható megoldást találtam. De egy eddig pontként kezelt pixel felfogható 

négyzetként, mely megfelelő nagyítás mellett láthatóan az is. A négyzetnek viszont van 

síkbeli kiterjedése, azaz felülete, mely kiszámítható sarokpontjainak ismeretében. Az 

ötlet bármennyire triviális is, eddigi kutatásaim során mégsem találkoztam vele, hogy 

jégfedettség számításánál használták volna. 

Itt azzal közelítéssel éltem, hogy a négyszögek oldalai egyenesek maradnak az 

(u,v)-ből (x, y)-ba való transzformáció során. Ez a kis képpontok (pixelek) esetében 

teljesül is. 

Minden egyes megfigyelésre kiválasztott pixel sarokpontjait kiszámíthatjuk a 17. 

ábrán látható 4 sarokponti koordináta felhasználásával. A sarokpontokat a bal felső 
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saroktól kiindulva az óramutató járásával egyező irányban haladva 1-4-ig sorszámoztam. 

A sorszámok felhasználásával, melyeket a továbbiakban a kiszámított valós x, y 

koordináták indexeként (i) használok a következő összefüggéssel kiszámítottam minden 

egyes megfigyelni kívánt pixel valóságos területét. 

2 = 56 ∑ (�;�;M5 − �;M5�;),   `ℎab (�5; �5)d;e5 =  (�d; �d)  (30) 

Az így kiszámolt területeket a pixelek u, v koordinátáival indexelt mátrixban 

helyeztem el, mely az éppen vizsgálatba vont területen mozogva azonnal szolgáltatja 

majd a kérdéses pixel valós területét. 

4.2.7 Jégfelület és vízfelület arányának meghatározása, rögzítése 

Az eddigi lépéseket összevonva nincs más hátra, mint egy olyan program megírása, 

mely mindezt el is végzi számunkra. Eddigi pályafutásom során szinte minden feladatot 

képes voltam basic programozási nyelven megírt egyszerűbb alkalmazásokkal 

megoldani. Hiszen ezt a nyelvet használja a legtöbb makró vagy script az általam eddig 

kezelt felhasználói programokban (Excel, Surfer, AutoCad, ArcMap, stb.). Bár tanáraim 

többször figyelmeztettek az algoritmusok, minél egyszerűbb és a lehető legkevesebb 

lépést igénylő megírására, a számítástechnika gyors fejlődése sosem igazolta jóslatukat. 

Jóslatukban arra figyelmeztettek, hogy lesz majd olyan eset, melyben szükségem lesz erre 

a tudásra. Most először találkoztam a lassúság kérdéskörével bár nem pontosan a 

jóslatnak megfelelően. Ugyanis a Visual Basicben megírt programom futási idejével 

számolva 20 napot igényelt volna csak a bajai webkamera 607.223 képének feldolgozása. 

Dr. Gálai Antal javaslatára megismerkedtem a Processing (PROCESSING, 2018) 

programozási nyelvvel, mely valóban gyorsnak bizonyult és tized annyi idő alatt 

elvégezte a feladatot. 

Az új programozási nyelven megírt alkalmazás a kép kijelölt részterületén belül 

minden egyes pixelt megvizsgált. A pixelek u, v képkoordinátájának megfelelő és az adott 

kép paramétereinek felhasználásával számított küszöbértékhez hasonlított szürke árnyalat 

alapján eldönthetővé vált a jég és a víz elválasztása. Egyetlen ciklusban elvégezve ezt az 

ellenőrzést a jeges és nem jeges pixelek (korábban kiszámított) valós területeinek 

összegzésével megállapítható volt a valós jégfedettség százalékban kifejezve. Annak 

érdekében, hogy ez az érték összehasonlíthatóvá váljon a perspektív kép alapján számított 

fedettségi értékkel utóbbit is számítottam a pixelek számából. Egy ilyen feldolgozott 

képet mutat be a 18. ábra, melynek jobb felső sarkában a paraméterek és a számítási 

eredmények is jól láthatók. 
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A programozás során több, a Processing nyelv által kínált színtér komponenst is 

kipróbáltam (saturation, brightness, hue, stb.), de nem hoztak jobb eredményt az RGB 

színtérből szürkeárnyalatba való áttérésnél. A webkamerák képe a látható fény 

tartományában (320-700 nm) készült, ezért spektrális tartalma gyönge. Így más, például 

műholdképek elemzésénél használható képfeldolgozási eljárások nem jöhettek szóba. 

 
18. ábra: Vizsgált szelvény 40 egyenlő részre osztásának ábrája 

Már a korábbi elemzések során, mikor a webkamerák felvételeiből készített 

filmeket tekintettem át feltűnt a szelvényen belüli jégzajlási struktúrák időbeli 

változékonysága. A zajlás szelvényen belüli átrendeződése többször előfordult, azaz 

nagyjából azonos fedettség mellett hol a jobb, hol pedig a bal part közelében vonultak el 

a táblák. Csupán a teljes szelvény fedettségének kiszámításával ennek a jelenségnek a 

elemezhetősége elmaradna. Annak érdekében, hogy ez a kérdés is vizsgálhatóvá váljon a 

megfigyelt szelvényt a sodorvonalra merőleges irányban 40 részre osztottam. A szám 

tetszőleges, de a nagyjából 400 m széles folyamot így közel 10 m-es sávokra daraboltam. 

A felosztást követően ellenőriztem, hogy az így kapott részterületek pixeleiből számított 

területek azonosak-e. A részterületek (sávok) mérete kevesebb mint 1 %-os hibahatáron 
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belül teljesen megegyezett, amit elfogadtam. Az így kialakított sávokon belül is 

meghatároztam a jégfedettség értékeket, mely azt is segít kimutatni, hogy a felvétel 

időpillanatában a szelvény melyik részén volt jég. 

A 18. kép rámutat egy hibajelenségre is, jelesül a vizsgálatba vont területbe belógó 

faágak jégként való felismerésére. Ez következetesen, mindig a kamerához közeli 

oldalon, nem túl sűrűn előforduló probléma, melynek orvoslására szintén jó lehetőséget 

ad az imént ismertetett sávozás. Ugyanakkor azt is megvizsgáltam, hogy mekkora 

mértékben járul hozzá egy-egy ilyen eset a jégfedettséghez. A 18. képen látható, jégnek 

számított faágak a teljes vizsgált terület kevesebb mint 0,2 %-át alkotják, ami elenyésző 

mennyiség. 

A kapott eredményeket szöveges file-ban és képen is megőriztem a későbbi 

feldolgozás érdekében. Bármennyire kecsegtető eredményeket sikerült is elérnem a 

számított értékek további elemzése előtt fontos igazolni azok helyességét. A 

következőkben a feldolgozási folyamat végén eredményül kapott értékek hibaelemzését 

tűztem ki célul. 

4.3 Hibaszámítás és az eljárás igazolása 

Akármennyire is jónak tűnt az eddigi megoldás valamilyen egyértelmű és jól 

számszerűsíthető ellenőrzésre, igazolásra szükség volt ami alátámasztja vagy éppen 

megcáfolja az eredményeket. A jól paraméterezett programom legnagyobb hibája abból 

adódik, hogy a vékony tükörjeget nem képes megkülönböztetni a víztől. Ez azt jelenti, 

hogy a jégen átlátszó vízfelület és a valódi vízfelület között oly csekély különbség 

mutatkozik, amit az automatizált eljárásom felismerni már nem képes. Ez a probléma 

vastag jég és jégre hullott hó esetén egyáltalán nem áll fenn. Akad azért más probléma is, 

hiszen a túlzottan kisimult vízfelület tükröződése is megtévesztheti algoritmusomat, 

amint ez történt is. Ezen jelenségekből következően az automatizált eljárás a valós érték 

alá éppúgy tévedhet mint fölé. Szükség volt tehát egy független kiértékelésre, mellyel 

összehasonlíthatóak eredményeim. 

A cél érdekében az általam vezetett, régi professzoromról, Dr. Zsuffa Istvánról 

elnevezett szakkollégium (ZSISZK) hallgatóihoz fordultam. A hallgatók mindegyike 

felsőfokú műszaki képzésben tanul és jártas az AutoCAD használatában. Megkértem 

őket, hogy a 2017. évi Dunai jégzajlás bajai webkamera által rögzített képeiből 

kiválasztott 31 darab feldolgozását manuálisan végezzék el. Az ortorektifikációs eljárást 

már igazoltnak tekintettem, ezért szükségtelen volt ezzel is nehezíteni az amúgy is 
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meglehetősen sziszifuszi munkájukat. Így a feldolgozás az eredeti, perspektív képen a jég 

és a víz minél precízebb megkülönböztetésére korlátozódott 

Túl ezen 33 diákot megkértem, hogy a kiválasztott 31 képre adjon becslést 

szemrevételezés alapján. Természetesen az időszakra hivatalosan bejegyzett gátőri 

becsléssel megadott vízrajzi adatokat is kigyűjtöttem. 

Mindezek alapján lehetségessé vált az általam automatizált eljárásból kapott 

jégfedettségi adatok ellenőrzése, hibájának számítása. Továbbá összehasonlíthattam a 

becslési hibákkal is, valamint megállapíthatóvá vált az alkalmazhatóság kérdése is.   

4.3.1 Kézzel és géppel feldolgozott jégfedettségi adatok eltérése  

A hallgatók által kézi módszerrel feldolgozott képekből származó jégfedettségi 

eredmények jelentős eltérést mutattak automatizált eljárásomtól. Ez a tény eddigi 

munkám eredményét vonta kétségbe. Márpedig a pusztán a jégfedettségi értékek 

összehasonlításából következő eredmények nem igazolták vissza az automatizált eljárás 

sikerét. 

Kutatásom legelejétől gondot fordítottam arra, hogy a részeredményeket is 

dokumentáljam minden egyes feldolgozási folyamatnál, így volt ez most is. Az 

AutoCAD-es feldolgozás úgy zajlott, hogy az eredeti perspektív képek feldolgozási 

területét is magában foglaló képrészletén kellett pirosra satírozni a jéggel fedett részeket. 

A satírozást úgy végezték, hogy zárt poligonokkal rajzolták körbe az összefüggő 

jégtáblákat, majd pedig ezen területeket automatikusan beszínezték. A színezést az 

AutoCAD-ből BMP kiterjesztésbe való mentés során olykor elfelejtette a gép, mely 

jelenség okára eddig nem sikerült fényt deríteni. Megismételt mentésnél ez a hiba 

kiküszöbölhető volt, de körültekintést igényelt a művelet. Ezt követően az általam megírt 

Processing programocskának már könnyű dolga volt, hiszen csupán a piros pixeleket 

kellett kigyűjtenie a vizsgált területen. Ez lényegesen egyszerűbb és pontosabban 

végrehajtható feladat, mint a jég automatikus megtalálása, hiszen a piros szín sehol 

máshol nem fordult elő az eredeti képen. A jégfedettség meghatározásának többi lépése 

a korábban leírtak szerint folytatódott, így a pirosított felületekből is fekete-fehér bináris 

képrészlet született. Az eredeti és kézi feldolgozásból binárissá tett kép gyors 

váltakoztatásával egyszerű szemrevételezéssel ellenőrizhető volt a pontosság. Nem 

elvethető ez a módszer, hiszen a jég felismerését éppúgy szemmel végezték a hallgatók. 

A képek ellenőrzésével arra a megállapításra jutottam, hogy a feldolgozó csapat 

tagjai különböző lelkiismeretességgel végezték a feladatot. Nagyon kevesen oldották meg 
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a feladatot olyan precízen, amit a hibaelemzés megkívánt volna. A legtöbben alaposan 

elnagyolták a munkát. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb foltokat egybefüggően vettek 

számításba és a jégtáblák közötti vízfelületekkel nem foglalkoztak. Ez a jégfedettség 

jelentős túlbecsléséhez vezetett. Megint máskor a szelvény területén teljesen 

egyenlőtlenül szóródó sok apró jégtáblát hagyták figyelmen kívül, nyilván aránytalanul 

több időbe telt volna ezek mindegyikének bepirosítása. 

Ezen felismerés birtokában új megoldást kellett találnom a hibaelemzésre, mely az 

emberi hibákat a lehető legjobban kikerüli. Ugyanakkor rendkívül tanulságos is volt ez 

az eljárás, hiszen a jövő mérnökeire bíztam a feladatot, jelesül azokra a leendő kollegákra, 

akik a különböző vízügyi igazgatóságokon éppen ilyen jellegű feladatokat kaphatnak 

majd. Mármost a feltárt hibák arra a következtetésre vezettek, hogy a ma mérnökeinek 

ilyen időigényes és preciziós feladatot adni elég botor dolog, mert az eredmény éppoly 

bizonytalan lesz, mint a becslésből kapott adatok. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez 

nem feltétlenül a fiatal hallgatók hibája. Bármennyire közhely is, de rohanó világunkban 

a túlzott időigénnyel és csekély eredménnyel járó feladatok végrehajtásánál pontosan ez 

várható. 

Felismerve, hogy programom a tükörjég esetében alábecsül, ugyanekkor a táblák 

közötti vízfelületet elhanyagoló manuális feldolgozás jelentősen túlbecsül nem is 

folytattam tovább a hibaelemzés ezen módját. 

4.3.2 Egyedileg kalibrált képek felhasználása a hibaelemzéshez 

Az előző alfejezetben tett megállapítás miatt a vizsgálatra kiválasztott 31 kép 

mindegyikét egyedi elemzés alá vetettem és a lehető legprecízebb paraméterezéssel addig 

igazítottam, mígnem a legtökéletesebb egyezésre nem jutottam a jégtáblák felismerését 

illetően. A módszer azért is elfogadható, mert az automatizált programom ilyen jellegű 

paraméterezését sosem végzem képenként. A jég-víz küszöbérték meghatározása is 

automata módon történik, persze ehhez egy a hibaelemzésnél használttól független, 

jelentősebb mennyiségű képsorozat tapasztalatait használtam föl. 

Ily módon előállt egy egyedileg képenként kalibrált jégfedettségi adatsor, mely 

immár összehasonlíthatóvá vált a kézi feldolgozás, becslő eljárások és végül a teljesen 

automata eljárásommal. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a képenként kalibrált adatsor is 

hibával terhelt, de az nagyságrendekkel kisebb, mint bármely más eddigi megoldásé. Ezt 

ugyancsak a képek gyors váltakoztatásával ellenőriztem. 
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4.3.3 Különböző eljárások hibáinak összehasonlítása 

A hibaszámítást azonos módon minden egyes (31 elemből álló) adatsorra 

elvégeztem. Elsőként egy, a teljes adatsorra jellemző, hibajellemzőt számítottam ki és 

csak azt követően tértem át a részletesebb vizsgálatra. Ez a jellemző pedig a négyzetes 

középhiba, RMSE (Root-Mean-Square Error) volt. 

�<fg =  h∑ ((iI+i)NjikJ l      (31) 

ahol 

N – a hibaszámításnál alkalmazott elemszám esetünkben 31 

xi – az általam egyedileg kalibrált i-ik kép helyesnek ítélt jégfedettsége (4.3.2) [%] 

yi – a különböző eljárásokból nyert i-ik kép jégfedettsége [%] 

Az alábbi táblázat az így kiszámított hibákat tartalmazza: 

1. táblázat: Jégfedettség meghatározási eljárások hibája 
Eljárás: ADUVIZIG Becslők 1. Becslők 2. ZSISZK Automata 

RMSE: 13,15 % 9,03 % 9,59 % 10,18 % 5,94 % 

 

Az egyes oszlopokhoz a következő magyarázat tartozik: 

ADUVIZIG: A vízrajzi szolgálatnál nyilvántartásban szereplő hivatalos 

jégfedettségi adatok idősora. 

Becslők 1.: Azon 22 diák becsléseinek átlagából készített idősor, akik csupán 

egyetlen egyszer láthatták a perspektív képeket és így szolgáltattak adatot. 

Becslők 2.: Azon 11 ZSISZK-es diák becsléseinek átlaga, akik az AutoCAD-es 

feldolgozásukat követően minden képre véleményt mondtak. 

ZSISZK: Az AutoCAD-es manuális feldolgozás eredménye. 

Automata: Független képeken verifikált automata eljárásból kapott adatsor. 

 

Roppant érdekes rangsor született az RMS eredmények alapján. Torony magasan 

vitte el az első helyet automata eljárásom, a következő három helyen a diákok megoldásai 

jöttek és a hivatalos adatok a rangsor végére kerültek. Az is meglepő, hogy a manuális 

feldolgozásnál jobban becsültek a diákok, sőt a manuális feldolgozást egyáltalán nem 

végzők becsültek jobban. Ezek szerint úgy tűnhet, hogy nem vezet jobb eredményre a 

manuális feldolgozás során szerzett tapasztalat. 

Ha azonban részletesebben vizsgáljuk a hibákat rájövünk, hogy egyik megoldás 

sem tökéletes és a hibák ±500 %-os sávban bárhol előfordulhatnak. Arra mégis kíváncsi 
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voltam, hogy melyik módszer hányszor volt a jó megoldás ±5 %-os közelségében. 

Megnyugtató eredmény jött ki, hiszen automatizált megoldásom a 31 esetből 22 

alkalommal ilyen pontosságú megoldást adott. Amikor viszont tévesztett azt oly 

mértékben tette, ami feltehetően a feldolgozott képen is detektálhatóvá válik majd. 

A ZSISZK egyetlen egyszer találta el tökéletesen a jó értéket és az esetek 84 %-ban 

fölé becsülte a jégfedettséget. 

A tapasztalattal rendelkező „Becslők 2.” kétszer is tökéletes eredményt adott és 

többször volt közelebb a jó megoldásokhoz, mint a többiek, de pár erősen túlzó becslésük 

elrontotta az összképet. 

A hibaanalízis eredményeként elfogadható pontosságúnak ítéltem meg automatizált 

eljárásomat, azzal a fenntartással, hogy az emberi ellenőrzés még nem kiküszöbölhető. 

Ez az ellenőrzés azonban könnyen elvégezhető, legalább a kérdéses esetekben a 

képfeldolgozás során legyártott jégfedettségi ábrák és az eredeti képek 

összehasonlításával. 

4.4 Webkamerák képéből származó jégfedettségi 

idősorok előállítása 

Mindezek után a webkamerák képeit az egyes teleknek megfelelő könyvtárakba 

rendeztem és beszédes filenevekkel láttam el. A név első két karaktere a kamera helyére 

utal, amit egy-egy aláhúzás választ el a kép készítésének dátumától (8 karakter) és idejétől 

(6 karakter). Például a „BR_20170205_080000.jpg” nevű kép Baján a Régi kamerával 

készült 2017. február 5-én reggel 8:00:00-kor. 

Feldolgozó programom az egy könyvtárba rendezett képekből elkészítette a 

kiértékelt képet, melyeket „_J” filenév toldalékkal látott el. Így egy egyszerű képnézegető 

szoftverrel is a név szerint sorbarendezett képek ellenőrizhetővé és gyorsan áttekinthetővé 

váltak. Mindemellett egy szöveges file-ban is rögzítettem az eredményeket, melyben 

soronként írtam ki a következőket: Kép neve, az adott kép feldolgozásához használt 4 

paraméter (pl. ÉG, Pillér, K1/K2), melyeket a számított adatok követtek: 

Px[%] a lehatárolt területen lévő jeges pixelek aránya 

A[%]  a lehatárolt területen lévő jég/víz valós aránya 

A1%-A40%  a lehatárolt sávokban lévő jég/víz valós aránya 

A szemléletesség kedvéért a bajai régi kamera képén berajzolt 40 db sávot a 

korábban közölt 18. ábra mutatja be. A zajlás térbeli folyamatainak megismerése és az 
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eljárás általános felhasználhatóságának bizonyítékául a korábban ismertetett korlátozások 

miatt a Bajain kívül csupán a paksi és mohácsi webkamerás felvételek (19. ábra) 

kiértékelésre kerülhetett sor. 

 
19. ábra: Paksi és Mohácsi jégfedettségi kiértékelés ábrája 2017 januárjában 

Végeredményben a kamerák különböző sűrűséggel felvett fényképeinek 

mennyisége és a feldolgozott, jeges időszakokat tartalmazó évek összefoglalása a 

következő: 

2. táblázat: Webkamerák által felvett jeges képek száma 
Dunai szelvény Paks Baja Mohács 

Időszak 2008-2018 2004-2018 2008-2018 

Feldolgozott 

képmennyiség 
65.858 db 607.223 db 48.568 db 

5 Webkamerák képeiből nyert jégfedettségi adatok 

elemzése 
Az előzőek alapján előállított jégfedettségi idősorok részletes feldolgozása és annak 

elmélyült elemzése elegendő feladatot ad az elkövetkezendő időszakra is. Azonban 

dolgozatom terjedelmi korlátaira tekintettel jelen fejezetben igyekeztem a legfontosabb 

kérdések tisztázására korlátozódni. A jégzajlás törvényszerűségeit Armin Schoklitsch 

1930-ban megjelent azóta is sokszor idézett, a Der Wasserbau művében matematikai 

alakban is kifejtette. Schoklitsch nyomán Lászlóffy Woldemár - aki doktori értekezését 

(1934) is a Magyar Duna-szakasz jégviszonyaiból írta – 1947-ben a Hidrológiai Közlöny 

hasábjain közölt „A jeges árvizekről” című cikkében kifejezetten a hazai folyami 

jégviszonyokról szóló, azóta is alapnak tekintett törvényszerűségeket közölt.  
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Mielőtt a zajló Duna jégfedettségi adatainak vizsgálatába kezdenénk, nagyon fontos 

tisztázni, hogy a folyami jégzajlás nagyon különböző típusú lehet. Legkiemelkedőbb 

különbség a jégdugók, torlaszok felszakadásából meginduló zajlás (a Tisza 2017-ben) és 

az úgynevezett „szelíd” jégmegállást megelőző zajlás (a Duna hazai szakasza 2017-ben). 

Utóbbival, azaz a jégképződésből kialakuló zajlással foglalkoztam csak, hiszen erre 

vonatkozó adatok állnak rendelkezésemre. 

Schoklitsch (1930) szerint folyamatos jégzajlás esetén egy folyószakaszon a 

szelvények szélességének (B) az ott észlelhető felszíni sebességeloszlás átlagának (v) és 

a jégfedettségnek (n) szorzata állandó, amit két tetszőleges (1 és 2) szelvényre felírva a 

következő képlet fejez ki: m5*5n5 = m6*6n6     (32) 

Ez a folytonossági egyenlet elméletileg teljesen helyes és nyilvánvaló, de személyes 

gyakorlati tapasztalataim nem minden esetben igazolták. A jégfedettség változékonysága, 

mint látni fogjuk még a megvizsgált -Duna teljes hosszához képest elenyésző- 

folyószakaszon is olyan mérvű, ami a fenti képlet általános használhatóságát nem 

támasztja alá. A területhozam (jégfedettség) helyett a térfogathozam (jéghozam) 

állandósága kétség kívül precízebben jellemezné a folytonosság tényét. Bár a jég esetében 

a hízás és olvadás jelensége még ezt a tézist is további finomítás irányába kényszeríti. 

5.1.1 Adatok előfeldolgozása 

A kamerák beállításaiból adódóan átlagosan félpercenként sikerült képeket nyerni 

és így a jégfedettség értékét is ilyen sűrűséggel megállapítani. Az automatizált eljárásom 

minden előnye mellett is olykor hibásan detektál, amit mindenféleképpen ellenőrizni kell. 

Ez az ellenőrzés gyorsan elvégezhető a képek átlapozásával. Bármely jól kezelhető 

képnézegető szoftver alkalmas az eredeti és feldolgozott képek egymás utáni gyors 

léptetésére, mely alatt szemmel azonnal megállapítható a hibás kép. Amint azt korábban 

leírtam a hiba alapvetően kétféle lehet. Egyfelől visszatükröződésből ott is jeget jelez, 

ahol nincs. Másfelől tükörjeget víznek érzékel a program. Mindkettő azonnal feltűnik, 

még a témában tapasztalatlan felhasználónak is. Kissé időigényes hosszabb időszakok 

adatát így átnézni, de egy folyamatos monitoring esetén a naponta rutinszerűen 

elvégezhető feladat nem túlzottan megterhelő. A hibásnak ítélt intervallumokat 

egyszerűen töröltem az elkészített idősorból. Ezzel adathiányt idéztem elő, de a hibás 

adatokkal a továbbiakban nem számoltam. 
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Az előfeldolgozás második lépése is lényeges, melyről eddig csak érintőlegesen 

esett szó. Itt jön elő a szelvény 40 egyenlő szakaszra osztásának egyik előnye. A 

vizsgálatba vont szelvényeken úgy választottam ki az értékelendő teljes területet, hogy az 

a lehető legszéleskörűbb alkalmazást lehetővé tegye. Ez azt jelenti, hogy az alacsony és 

magas vízállások alkalmával is használható legyen. Ez az általános elképzelés azt 

eredményezte, hogy alacsony vízállásokkor a kiválasztott elemzésbe vont terület egy 

része (pl. zátonyoknál) szárazra kerül. Éppen ezért a 40 egyenlő részterületre osztott 

felületen minden napra meg kell határozni, hogy milyen sorszámúak vehetők figyelembe 

a fedettség megállapításánál. Ha nagyon precízek szeretnénk lenni a zajló és már beállt 

területeket is elkülöníthetjük ezzel a módszerrel. Ezért a szelvények teljesen más célból 

kigondolt és bevezetett „függélyezése” komoly előnnyel járt. 

Az előfeldolgozással javított idősorom immár alkalmassá vált a legfontosabb 

vizsgálatok elvégzésére, melyek az adott szelvényen belüli és a szelvények közötti 

változások detektálása képez. A jövőben több más vizsgálat is elvégezhető, de számomra 

ezek voltak a legfontosabbak. 

5.1.2 Jégjelenségek időbeli változékonysága a vizsgált 

szelvényekben 

Az immár mindenféle szűrőn átesett dunai jégfedettség adatokat (Paks, Baja, 

Mohács) a HEC-DSSvue (2018) szabad felhasználású adatsor kezelő szoftver 

segítségével feldolgoztam. A feldolgozások kiértékelő ábrái közül kettőt mutatok be (20. 

és 21. ábra), melyek az időbeli változékonyságot egyértelműen jól jellemzik. 

A 21. ábrán jól látható, hogy a pillanatnyi (piros) észlelésekből alkotott idősort 

rendkívül nagy zaj terheli, ami időátlagolt, hosszabbtávú megfigyelést indokol. A 

különböző hosszúságú (1h, 2h, 1d) időátlagolt értékek már elég jól csillapítják ezt a zajt 

és a zajlás időbeli struktúrájának megértéséhez szemléletesebb képet alkotnak. A 

webkamerás mérések (piros) csak a nappali órákra adnak eredményt, az éjszakák során a 

menetgörbét lineáris interpolációval közelítettem. 

Kiválasztva egy jól értékelhető napot (2017.01.11.) a teljes periódusból a 21. ábrát 

rajzoltam meg, melyen Baja (kék) és Mohács (piros) városokban kihelyezett 

webkameráim észleléséből származó fedettségeket jelölőkkel szemléltettem. A rövidebb 

időlépték miatt megfelelően nagyítható ábrán még szemléletesebb a pillanatnyi 

jégfedettség szórása. Baja esetében 30 másodpercenként, míg Mohácson 5 percenként 

álltak rendelkezésemre az adatok. Ebben az esetben 1 órás mozgó átlagokat számítottam, 



Webkamerák képeiből nyert jégfedettségi adatok elemzése
  70 

 

melyeket azonos szín sötétebb árnyalatával és folytonos vonallal rajzoltam meg. Jól 

látszik, hogy alkalmas mozgó átlaggal eliminálható a szórás. 

 
20. ábra: Jégfedettség menetgörbéje a Duna bajai szelvényének 2017. januári, háromhetes jégzajlása 

idején. Jelmagyarázat: a jégmegfigyelő kamera perces képeiből kiszámított (piros), 1 órás átlagolt (kék), 6 
órás átlagolt (narancs) és végül napi átlagolt (fekete) idősorok. 

Ekkor már az idősor trigonometrikus komponenseire utaló formák is megjelennek, ami a 

periodicitás jele. Ezt a jelenséget a több időszakban is tapasztaltam, de pontos elemzését 

nem végeztem el. Az mindenesetre igazolható a kiválasztott ábrákkal is, hogy a jégzajlást 

több komponensű periódus is jellemezheti. 

 

 
21. ábra: Duna bajai és mohácsi szelvényének 2017. január 11-én észlelt (kék/piros jelölő) és 1 órás 

(kék/piros vonal) mozgó átlagolt jégfedettség idősorai 
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Az időbeli strukturáltság és az ebből nyerhető információk további feldolgozása 

egy másik kutatás tárgya lesz. Most itt be kell érnünk azzal a ténnyel, hogy a jelenség 

napi egy, esetleg kettő szemrevételezés alapján becsült adattal való jellemzése teljesen 

elfogadhatatlan. A webkamerás jégészlelés eljárásrendjébe be kell építeni egy a 

vízsebesség mérésénél már ismert megfigyelési időintervallumot, mely időátlagolt 

eredményével már jól közelíti a szelvényre jellemző fedettségi értékeket. 

5.1.3 Jégjelenségek térbeli változékonysága a vizsgált 

szelvényekben 

Lászlóffy 1947-es cikkében a jégtáblák tehetetlensége kapcsán kifejti, hogy azok 

nem feltétlenül a sodorvonalat követik és így könnyedén megakadnak a domború partok 

zátonyos területein, ami azután torlódáshoz, szelvényszűkülethez és torlasz képződéséhez 

vezet. A kamerák képeiből nyert információk itt is cizelláltabb leírást sejtetnek, mint 

helyes megoldás. Az, hogy a zajló jégtáblák a szelvényen belül hol helyezkednek el sok 

tényező eredőjeként értelmezhetők. Ezek közül a zajlás mértékét és a szelet emelném ki 

elsősorban, de a csavaráramlások szerepe sem elhanyagolható. A szél még komolyabb 

zajlás esetén is képes valamelyik parthoz szorítani a jeget függetlenül a kanyarulati 

viszonyoktól. Ezt a jelenséget többször megfigyelhettem a vizsgálatba vont teljes 

szakaszon. Szélmentes időben, ha a zajlás mértéke nem haladja meg a nagyjából 20 %-ot 

a jégtáblák elég jól követik a sodorvonal menetét. Ennél nagyobb zajlás esetén és az 

összeállt jégtáblák méretének növekedésével Lászlóffy-féle leírás teljesen helytálló. 

Az is megfigyelhető, hogy a jégtáblák nem túlzottan részesítik előnyben a szelvény 

közepén való mozgást leginkább a partokhoz vonzódnak. Ez csupán a vizsgált szelvények 

sávozásából átlagolt fedettségi adatokból származó következtetés, de nyilván alaposabb 

vizsgálatot érdemelne. 

Schoklitsch (1930) által felírt jégfedettségi folytonossági egyenlet alapján Baja és 

Mohács között, ahol a sebesség és a szelvény szélessége közel azonosnak mondható a 

jégfedettségnek is egyeznie kéne. Megfigyeléseim szerint ez nem minden esetben 

igazolható (21. ábra), amit a fejezet elején is leírt jégtáblák ütközéséből származó alaktani 

és egymás fedésébe kerüléséből eredő változásokkal magyarázok. Ennek bizonyításához 

nem elegendő a jégfedettségi adatok elemzése, mert azok helyhez kötöttek és így könnyen 

ráfogható, hogy az alapfeltevés igaz ugyan, de rövidebb távon kellene vizsgálni a kérdést. 

Mindamellett a folyamon végbemenő változásokat a kamera távolságából nem is lehet 

pontosan követni. Nem maradt más hátra a folyón kellett megvizsgálni a kérdéseket. 
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6 Folyami jégvastagság és a vízhőmérséklet mérés 
A felszíni vizek jégészlelésének vízrajzi teendőit legutóbb 2007. november 15-én 

szabályozták két Műszaki Előírásban A vízügyi ágazat Lotus Notes rendszerének Vízrajz 

ISO csomagjában a külső dokumentumok között mindkét szabályozás elérhető. Ezen 

szabályozások arra vonatkoznak, hogy ha mérést végeznek, azt hogyan kell végrehajtani. 

A leírt mérési eljárások végrehajtásának kötelező elrendeléséről azonban nem 

rendelkeznek. Így például jégvastagságot a Dunán egyáltalán nem mérnek, csak 

becsülnek. 

6.1 Jégvastagság mérés hazai eljárásrendje 

ME-10-231-07 Felszíni vizek jégjelenségeinek megfigyelése című előírás a műszer 

nélküli jégfedettség és jégvastagság becsléséről szól, melyben az észlelő részére a:  

• a part meghatározott pontjának - rendszerint vízmérceállomásnak - a közvetlen 

környezetére (pontszerű, állomási észlelés)  

• a part mentén meghatározott hosszabb szakaszra (vonalmenti, járőr észlelés) 

vonatkozó előírásokat rögzítették. 

A jégfedettség partról való becslésének kiváltására a korábbi fejezetekben kínáltam 

megoldást, mert ez a becsült adat csakis tájékoztató jelleggel fogadható el. A folyami jég 

vastagságának partról való becslése pedig tapasztalatom szerint elfogadhatatlanul durva 

hibákkal terhelt, ennél fogva nem is igazán minősíthető későbbi számítások alapját képző 

adatnak. Talán éppen ezért alkották meg a 

ME-10-231-08 Felszíni vizek jégvastagságának mérése című előírást. A mérés elve 

szerint a következőket rögzítették: 

„Ezt a mérési módszert a zajló és álló jég vastagságának, illetve a jégtorlasz 

magasságának naponta legfeljebb néhányszori mérésére kell alkalmazni. 

A mérést zajló jég esetén partról vagy jégtörőhajóról, álló jég esetén jégről (a jégen 

állva), illetve veszély esetén jégtörőhajóról lehet végrehajtani. A jég vastagságát a jég 

alsó felületéhez leeresztett ütközős mércén, a torlasz magasságát pedig, ha furás történik 

mérőszalag segítségével, geodéziai műszerrel történő mérés esetén számítással 

határozzák meg. 

A jég vastagságát jégről végzett mérésnél a jégtakaró szélén vagy a jégtakaróba 

vágott lékben, partról végzett mérésnél (pl. vízmércénél, vízállás méréskor) a jégtakaró 
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szélébe vágott lékben, jégtörőhajóról végzett mérésnél pedig a jégtakaró, illetve az úszó 

jégtábla szélén mérik meg. 

A mérést vízmércénél egy pontban (pontszerű, állomási észlelés) , illetve a 

meghatározott hosszabb szakasz mérése esetén a kijelölt szelvényekben több pontban 

(jégtörőhajóról) lehet végezni. 

Amennyiben a biztonságos mérés feltételei nem adottak, a jég vastagságát 

becsléssel kell meghatározni!” 

6.2 Jégvastagság mérésére tett javaslat 

Saját tapasztalat szerzésének céljából kollegáimmal az iménti előírásoknak teljesen 

megfelelő méréseket végeztünk 2006. évben, már akkor megállapítást nyert, hogy a 

módszertan igencsak újra gondolásra érett. 

Legelső lépésként olyan mérőeszközt szerkesztettem, amellyel könnyen és gyorsan 

lehet zajló vagy álló jeget megmérni. Az előírásban stilizált ütközős mérce (22. ábra), ami 

egy hatalmas tolómérőre emlékeztet, a gyakorlatban, zajló táblák mérésére nem 

használható. A mozgó részek összefagynak az első vízbemerítés után, ráadásul csak a 

tábla szélének vastagságát képes mérni. Pedig az úszó táblák víz alatti része nem 

feltétlenül sík, sőt a víz feletti részük sem az. A centiméter pontosságú leolvasásnak pedig 

ilyen viszonyok mellett egyáltalán nincs értelme. 

 
22. ábra: Ütközős mérce elvi kialakítása (ME-10-231-07) 

A Keve-féle jégmérő lécnek keresztelt eszköz segítségével (23. ábra), megfelelő 

hajóról a feladat könnyen és hatékonyan végrehajtható, ráadásul az eszköz olcsó és 

pillanatok alatt előállítható. Emiatt tönkremenetele vagy elvesztése miatt sem kell 
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túlságosan aggódni. Méréseim során egyet kettétört egy másikat pedig kikapott kezemből 

az éppen megmért, sodródó jégtábla. Elkészítéséhez gyalult cseréplécet használhatunk. A 

3 m-es függőleges részéhez szárnyas anyával és merevítő fa-sarukkal egy 1,5 m kinyúlású 

vízszintes lécet rögzítünk pontosan derékszögben. A rögzítés oldása miatt van szükség a 

szárnyas anyára, hogy a szállítást megkönnyítsük. A vízszintes léc alatt 40 cm, fölötte 

pedig 1,5 m hosszan, 10 cm-es beosztást égetünk a függőleges lécre, ami 5 cm pontos 

leolvasást tesz lehetővé. A vízszintes lécen is alkalmazzuk ugyanezen osztásokat, hogy 

az úszó tábla átmérőjének becsléséhez segítséget nyújtson. A 1,5 m hossz azt is segíti, 

hogy tábla szélétől ilyen hosszban kitapinthassuk a jég víz alatti részének felszíntől való 

mélységét. 

A mérés végrehajtása rendkívül egyszerű. Először a táblára helyezzük a vízszintes 

lécet az álló lécet pedig függőlegesen tartjuk. A vízszintes léc alatt leolvassuk a tábla 

vízfelszíntől mért magasságát. Ezt követően a mérőeszközt a tábla alá merítjük, majd a 

fára ható felhajtóerőt kihasználva a függőleges léc lazán tartásával a vízszintes részt a 

tábla aljához engedjük és az álló lécről leolvassuk a tábla vízfelszín alatti mélységét. 

 
23. ábra. Keve-féle jégmérő léc /csukva és nyitva/ (fotó: Farkas Z.) 

A két leolvasott szám (víz alatt és felett mért érték) összeadásával azonnal 

megkapható a jégtábla vastagsága. Érdemes még a tábla átmérőjének becslése mellett a 

formáját (kerek, ovális, sokszög, téglalap, stb.) illető észrevételeket is feljegyezni. 
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6.3 Jégvastagság mérésének végrehajtása 

2012 telén összesen 3 helyszínen (Paks, Baja, Mohács) és kétféle módon (mozgó 

hajóról és rögzített úszóműről), összesen 9 alkalommal (151 jégtáblán) tudtam 

végrehajtani kísérleti méréseket, hogy a tapasztalatokból új módszertani megoldásokat 

ajánlhassak. 

A méréseket Farkas Zoltán, Gergely András, Horváth Tibor és Váits Zoltán (akkori 

ADU-NeKI-s) kollegáimmal végeztem 2012. február 14-19 között. Minden mérést 

jegyzőkönyvben és fényképesen is dokumentáltunk. A mérések összefoglalója az 

értekezés mellékletében található. A folyamon való járművek biztosításában Zellei László 

akkori védelemvezető helyettes (ADUVIZIG) nyújtott segítséget. 

 
24. ábra: Jégvastagság mérésének végrehajtása (fotó: Farkas Z.) 

A jégvastagsági mérések végrehajtása (24. ábra) során bebizonyosodott, hogy a 

javasolt eszköz és módszertan jól alkalmazható a gyakorlatban, és mint a későbbiekben  

részletezem, számos járulékos tapasztalattal jár. 

6.4 Vízhőmérséklet mérése a jégvastagság mérésekor 

Korábbi vizsgálataim alapján – melyet, mint jégelőrejelzéssel megbízott hidrológus 

szereztem- a vizsgált szelvényekben a jég megjelenésének egyik alapvető feltétele az volt, 

hogy a vízhőmérséklet 0,4 ºC érték alá süllyedjen. Így a vízhőmérséklet idősorának 

előrejelzésével elég jól becsülhető volt a jég megjelenése is. 2012-ben viszont a jég 

megjelenésekor a víz egyáltalán nem hűlt le még 0,7 ºC alá sem. Sőt 2017-ben a teljes 

Magyar Duna-szakaszok 4 ºC körüli értékeket jelentett a vízrajzi szolgálat a jégzajlást 

megelőző napon. Ennek egyik legfőbb oka, hogy 2002-ben a hagyományos észlelést 

felváltotta az automata távjelzős műszer. A kézi észlelést a vízfelszíntől számított 30 cm 

mélységben írja elő a szabályzat (ME-10-231-09 Felszíni vizek vízhőmérsékletének 
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mérése merítőedényes hőmérővel), azonban a távjelző szondákat csak rögzítve a szelvény 

mély pontjában lehet telepíteni. Elméletileg helyes ez a megoldás is, hiszen kivétel nélkül 

minden témával foglalkozó szakirodalom a turbulencia miatti teljes elkeveredést 

feltételez és így egy folyam esetében annak bármely pontjában azonos vízhőmérséklettel 

számolhatunk. Azonban a megfigyelések és a gyakorlat erre az elméletre rácáfolt. 

A kézi észlelés továbbra sem szűnt meg teljesen, de azt csak alkalmilag, ellenőrzési 

céllal hajtják végre. De ezekkel az ellenőrző mérésekkel nem kell korrigálni a műszer 

által szolgáltatott adatokat. Ez sajnos nem helyes, mert a Duna megfigyelt szakaszán a 

felszíni és a felszín alatt mélyen elhelyezett szondák mérési eredményei között elég 

számottevő eltérés is adódhat. Ennek egyik oka az is, hogy olykor a fenéken lévő szondára 

iszapréteg rakódik, mely temperálja, szigeteli azt. De eltérő helyszíneken -ahol a 

feliszapolódás nem játszhat szerepet- például a budapesti hőmérő szondák esetében is 

megfigyelték, hogy melegebb hőmérsékletet mutatnak, mint a felszínen kimérhető 

vízhőmérséklet. Vízrajzos kollegáimmal folytatott beszélgetések rámutattak, hogy ezt a 

jelenséget a Tiszán és a Dráván is megfigyelték.  

A víz hőmérsékletének mérésével kapcsolatos anomáliák miatt, a jég vastagságának 

mérésekor fontosnak tartottam a víz hőmérsékletének több függélyben és azon belül 

minél több pontban való kimérését is. Ezért egyedi megoldással egy lécre erősített 

digitális kijelzőjű hőmérőt használtam, amellyel a méréskori léghőmérsékletet és a 

jégmérési függélyekben 1,5 m-ig 30 cm-ként vízhőmérsékletet is mértem. Elég 

kézenfekvő volt, hogy ha már úgyis a vizen vagyunk a jégvastagság mérésének 

végrehajtása miatt, nem sokkal több energiával a vízhőmérsékletet is megmérjük. 

6.5 Mérési tapasztalatokból levonható következtetések 

A zajló Dunán 2012-ben végrehajtott mérések alkalmával a következő 

tapasztalatokra tettem szert: 

• A zajló táblák felülnézeti méretének és alakjának bármi nemű szabályossága 

nem definiálható, amit a kamerák képei is alátámasztanak. 

• A Pakstól délre lévő Dunai szelvényekben a jégtáblák többnyire fejtetőre 

állított kúp vagy gúla alakot vesznek fel, mely a Keve-féle mérőléccel 

egyértelműen szondázható. Ez a jelenség a 6 napos zajlási időszak alatt 

megmért több mint 150 jégtábla 84 %-nál tapasztalható volt. A szottyajég 

esetében (15 %) ezt a jelenséget nem lehetett kimutatni. Mindemellett a 

csáklyázási technikával megfordítható jégtáblák fejtetőre állításával 
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szemmel is egyértelműsíthető volt a jelenség. Az esetek 1 %-ban volt a 

jégtábla alsó és felső burkolója párhuzamos. 

• A mérési függélyeken belül 1,5 m mélységig a vízhőmérséklet 0,01-0,12 ºC 

eltérést is mutathatott. Kimértem teljesen egyöntetű mélység menti 

vízhőmérséklet eloszlást is, de egyik eset sem általánosítható. 

• Az egyes függélyekben mérhető vízhőmérséklet egymáshoz viszonyítva 

lényegesebb eltérést is mutattak. Például az egyik függély legalacsonyabb 

és egy azonos szelvényben lévő másik függély legmagasabb 

vízhőmérsékletének eltérése 0,45 ºC volt. 

 
25. ábra: Úszó tábla elkapása a partról Gergely Andrással (fotó: Farkas Z.) 

A felsorolt tapasztalatokból két fontos következtetés vonható le: 

Először is a vizsgált Duna-szakaszon a jégtáblák nem tekinthetők párhuzamos 

lapjaikkal vízszintesen elhelyezkedő, úszó hasábnak. Sokkal inkább egy vízben úszó 

fordított gúla vagy kúp alakot vesznek fel. Ez a tény döntő fontosságú a jég megállásának 

szempontjából, hiszen könnyebben megfeneklenek a zátonyokkal igencsak tarkított 

sekély vizekben. A becsléssel történő vízrajzi adatgyűjtéstől lényegesen nagyobb 

jégvastagság mérési eredmények azt is jelentik, hogy a jég hozama és ezzel a 

felhalmozódás, jégdugó képződés mértéke jelentősebb lehet a feltételezettektől. 

Mindezek alapvetően módosítják a Lászlóffy (1947) nyomán kialakult ismereteinket, 

miszerint: „A táblák a sorozatos ütközések folytán lekerekednek és szélükön felgyűrödött 

perem képződik. Ennek a peremnek lényeges szerep jut a jég megerősödésében. Egyrészt 

minden táblát lapos tállá alakít, amely ütközések alkalmával megmerül, hogy aztán a 

belekerülő víz jéggé fagyva erősítse. Másrészt növeli az aránylag vékony táblák 

érintkezési felületét és megkönnyíti összefagyásukat.” A táblák ilyen formán való hízását 

személyesen nem tapasztaltam, de egyáltalán nem zárom ki. A jég hízásának alsó és kúp 

alakú szerkezetét viszont mérésekkel is igazoltam. 
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Másodszor a vízhőmérséklettel kapcsolatban elmondható, hogy a vizsgált Duna-

szakaszon nem tekinthető egyértelműnek a szelvényen belüli kiegyenlített hőmérséklet, 

vagyis a fenéken elhelyezett szondák nem reprezentálják kielégítő mértékben a 

szelvényre jellemző vízhőmérsékletet. Sőt a felszíni jegesedés bármi nemű jellemzésére 

közvetlen módon nem is használható adatokat szolgáltatnak. Ez a megállapítás szintén 

ellentmond Lászlóffy (1947) leírásának: „A folyóvizek hőmérséklete egy-egy átfolyási 

szelvény minden pontján azonos. A nullafokos hőmérséklet elérése után a vízrészecskék 

további lehűlése már jégképződéssel jár. A jég részben a mederfenéken (fenék-jég), 

részben a folyóvízben lebegő apró hordalékszemcsék körül kristályosodik ki (kásajég), 

vagy a partok közelében lévő csendesebb helyeken a víz felszínén keletkezik (hártyajég, 

parti- vagy karaj-jég).” Németh (1959) „Hidrológia és hidrometria” című tankönyve, de az 

azóta témával foglalkozó valamennyi oktatási anyag a folyam vízhőmérsékletének teljes 

együntetűségét mondja ki a jégjelenségek tárgyalásakor. 

Távol álljon tőlem, hogy a hidrológia általam igen tisztelt nagyjainak munkásságát 

kritika alá vonjam, de két alapvető állítás mai viszonyokra való alkalmazása nem volna 

helyénvaló. Ennek legfőbb okát abban látom, hogy a Dunai jégviszonyok alapvetően 

megváltoztak és korántsem olyanok, mint az általános törvényszerűségek leírásának 

idején. Ez a folyamszabályozás, vízlépcsőzés azóta létrejött módosító hatásaiból és a 

jelentős hő és szennyeződés terhelésekből egyformán adódhat. Utóbbit a Paksi erőmű 

hőterheléséből származó dunai csóva vizsgálatát végző Inno-Water Kutató és 

Környezetvédelmi Szolgáltató Kft (2015) is igazolta. 

Mindezek alapján a vízhőmérséklet és a jégvastagság mérése olyan kérdések, 

mellyel a hazai vízrajzi szolgálatnak a jövőben feltétlenül komolyabban kell foglalkoznia, 

amennyiben a vízügyi szakma a jég elleni védekezést stabil alapokra kívánja helyezni. 
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7 Webkamerás észlelések felhasználási területei 
A 4. fejezetekben ismertetésre került a jégészlelő webkamerák képeiből nyerhető 

jégfedettségi adatok pontos meghatározásának egy saját fejlesztésű módszere. Az 5. 

fejezetben összefoglaltam a jégfedettség meghatározásából nyerhető eredményeket. 

Korábban nem lett volna helyénvaló a kamerák képeinek egyéb, eléggé széleskörű 

felhasználási területek részletes kifejtése. Ugyanakkor kutatásaim eredményének 

tekintem azon vizsgálatok sorát is, melyek többé vagy kevésbé segítségemmel, de 

mindenképpen az általam telepített kamerák képeinek felhasználásával születtek. Ezért 

önálló fejezet formájában foglalom össze és fejtem ki a folyami jégészlelés 

megfigyelésére telepített kamerákra épülő egyéb felhasználási területeket. Ezzel is 

hangsúlyozni igyekszem a webkamerák létjogosultságát a vízügyi ágazat napi 

gyakorlatában. 

7.1 Polgári célok, vízi balesetek 

Első jégészlelési céllal kiépített kameránkat 2002-ben helyeztük üzembe. Azóta 

számos a jégzajlástól független, de a vízügyi szolgálat számára fontos eseményt rögzített. 

Ilyen volt a hídnak ütköző hajók esete Dunaföldváron és Baján is. Legutóbb 2016. 

november 22-én ütközött hajó Baján a Türr István hídnak, melyet az éppen ezen szelvényt 

figyelő kamera rögzített is. Az előző esetek jelentősebb személyi sérülés nélkül 

végződtek, de sajnos halálos balesettel járó vízitúra szerencsétlenség is felvételre került. 

A rögzített képek alapján a vízirendőrök pontosabb és valós ismereteket nyertek a 

balesetek kapcsán indított nyomozásaikhoz. 

Nem csak a vízirendőrség érdeklődött a kamerák felvételei iránt. Az ezredforduló 

első éveiben megszaporodott dunántúli nagy értékű gépjármű eltulajdonítások Balkánra 

történő szállítási útvonala a bajai hídon át vezetett, ezért a híd közúti forgalmának 

elemzését szerette volna a nyomozó hatóság. Ilyen részletességű adattal azonban a 

képfelbontás korlátai miatt nem tudtunk szolgálni. 

 A szándékosan a Dunába engedett hajózási fáradtolaj azonnali detektálása sőt az 

árvizek és kisvízi időszakok váltakozásának megfigyelése esetleges gyorsított lejátszása 

új információkkal szolgált. Vízminőségi szakemberek a víz színe és vízminőségi para-

méterek közötti összefüggések kutatásához is megpróbálták felhasználni a kamera évek 

alatt felhalmozott képeit. A vízügyi szakemberek a hajózási felügyelet, vízirendőrség, 

katasztrófavédelem, meteorológusok (felhő és időkép) szakmai érdeklődésén túl a nagy 
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nyilvánosság is kihasználta a folyamatosan működő webkamera lehetőségeit. Jóval a ma 

már széles körben elterjedt olcsó, internetes telekommunikáció előtt a folyón csónakázó 

emberek integettek az őket előre meghatározott időben interneten figyelő külföldön élő 

rokonaiknak. 

7.2 Jégzajlás műholdkép alapján történő kiértékelésének 

verifikálása 

2017. évben a Duna zajlásáról némiképp elterelte a figyelmet a Tiszán komoly 

problémát okozó felszakadásból kialakult, rendkívüli zajlás. De az ebben az időben a 

Dunai jégtörő flottánk szerbiai bevetéséről készült rövidfilm máig egyik kedvenc 

szakember toborzó összeállítása a vízügyi szakmának.  

 
26. ábra: Műholdas felvétel alapján kiértékelt pillanatnyi jégfedettség a Dunán (Sípos-Tobak) 
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A jeges időszakot követően a Szegedi Tudományegyetem kapott megbízást arra, 

hogy az erre a periódusra vonatkozó műholdképeket kiértékeljék és a Duna jégzajlásának 

egyediségét vizsgálják. A műholdképek feldolgozását térinformatikai szoftverek 

segítségével oldották meg, mely felbontása 100 m2 körül becsülhető (Tobak, 2018), azaz 

ilyen méret alatti jégtábla beazonosítására ez a technika már nem alkalmas. Viszont nem 

csak egyetlen szelvényben, hanem egy hosszabb szakaszon is képes adattal szolgálni, ami 

rendkívüli jelentőséggel bír a szakemberek számára. A 26. ábra a feldolgozás egyik 

ábráját szemlélteti. A kutatást végző szakemberekkel Dr. Sípos György és Dr. Tobak 

Zalán urakkal történt beszélgetéseim során arra jutottunk, hogy a webkamerás 

feldolgozással egy-egy szelvényre precízen meghatározott jégfedettségi adatokkal jól 

kalibrálhatóvá és így igazolhatóvá válik módszerük. 

A műholdak felhasználása elég előrehaladott mérési elv a világban, különösen a 

településektől távoli kanadai folyókon. Duguay (2015) cikke még a SAR-alapú folyami 

jégvastagság-megfigyelésekre, modellezéssel kombinált jégelőrejelző rendszerekre is 

részletesen kitér, amely kellő felbontású a jéghozam levezetéséhez is. 

7.3 Hidrodinamikai jelenségek tanulmányozása 

A kamerarendszer kiépítését követően mód nyílt a zajlással kapcsolatos 

hidrodinamikai esetek felvételére és elemzésére. Az egyes szelvények napi 

képsorozatokból mozit készítettem és az így kapott mozgóképek gyorsítva is lejátszhatók. 

Minden egyes lejátszott filmről rövid feljegyzés készült, majd a feljegyzéseket hely és 

idő szerint táblázatba rendeztük. A táblázat sorai a kamerák szelvényeit reprezentálták, 

míg az oszlopok az egymás utáni napokat. 

Kivétel nélkül minden moziban érzékelhető volt a zajlás napon belüli periodicitása. 

A reggeli zajlás sokkal intenzívebb volt, mint a délutáni kora esti időszakban. 

Az egyes szelvényeken belüli egyenletes zajlás elég ritkán adódott, legtöbbször a 

sodorvonal szállította a jégtáblák túlnyomó részét. Ugyanakkor olyan eset is volt, mikor 

a zajlás látszólag minden különösebb ok nélkül a folyó egyik oldaláról a másikra tevődött 

át. Például a dunaföldvári kanyarban a homorú (sodorvonali) oldalról a domború partra 

tért át a zajlás, méghozzá huzamosabb időre. Ez a váltás annál is inkább furcsa volt, mert 

a sodorvonalban történő szállítás képezte a megfigyelések zömét, ahogyan ezt várnánk is 

a folyótól. Az eset megoldását egy későbbi hasonló megfigyelés adta, mikor is a szél 

szerepének elhanyagolhatatlan hatására derült fény. 
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Olyan esetek is előfordultak, hogy a zajlás mindkét parti zónában egyenletesen 

mozgott, ugyanakkor a folyam közepe teljesen jégmentes volt. 

Erős nyugati szél hatására a teljes megfigyelt szakaszon a bal (keleti) partra tevődött 

át a zajlás és ezt még a kanyarulatok sem tudták befolyásolni. Ugyanekkor a hőmérsékleti 

viszonyok kvázi permanens állapota ellenére a jégfedettség teljesen lecsökkent. A 

jelenséget gépkocsis túra segítségével nem csak a webkamerák helyszínén ellenőriztük 

és rögzítettük, de jégvastagság méréseket is végrehajtottunk. Innen tudható, hogy a 

jégfedettség jelentősen lecsökkenése mellett a jégvastagság gyarapodott. További 

számítások nélkül igazolva látszott, hogy a jéghozamban nem történt számottevő 

változás, csak a zajló jég struktúrája alakult át. 

A veszteglő hajók, vagy éppen a mohácsi komp, mely a kamerák látókörében volt 

rendszeresen megfogták a zajló táblák egy részét. A jég megakadásának és 

felboltózódásának folyamata is felvételezésre került, ami külön kutatási téma alapját is 

képezheti. Ezen felvételek segítségévek a torlaszok kialakulásának folyamatába is 

bepillantást nyerhetünk. 

Az itt felsorolt tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kamerák képeiből készült 

utólagos elemzések elősegíthetik a hatékony jégvédelmi munkát, sőt az esetleges 

modellezési feladatok kalibrálását is. 

7.4 Jégmozgás modellezés támogatása 

A bajai gabonasilóra telepített két webkamera képei alapján 2012-ben Kiss Gábor 

(2014) műegyetemi hallgató kalibrálta jégzajlást szimuláló hidrodinamikai modellét. A 

hallgató diplomamunkájában mozgó, komplex objektumok (pl. jég) vizsgálatát végezte 

folyadékszimulációs környezetben. A rohamosan felgyorsult gépi számítási eljárások 

valamint az egyre fejlettebb folyadékszimulációs algoritmusok növekvő kutatási 

potenciált hordoznak, melyek egyre több piacon is megvásárolható szoftverben 

koncentrálódnak. A hallgató is egy ilyen kész rendszer vízépítőmérnöki 

alkalmazhatóságának vizsgálatát végezte el, emellett olyan segédleteket készített, ami a 

mindennapi tervezési feladatokat gyorsabbá és könnyebbé teheti. 

A munkához egy részecskealapú modellt használt, melynek neve SPH, azaz 

Smoothed Particle Hydrodynamics. Az ilyen típusú programok a számítógépek grafikus 

kártyái által támogatott, nagy teljesítmény és számításigényű animációk minél 

valósághűbb megjelenítését szolgálják, de mérnöki számítások és elsősorban a 

modellezés területén hazánkban még nem széles körben ismertek. Kiss Gábor a Navier-
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Stokes egyenletrendszerre épülő részecskealapú folyadékszimulációs szoftver 

paramétereinek vizsgálata után, elméleti tesztpéldákon és laboratóriumi modellen 

keresztül vizsgálta az eredmények pontosságát. Az így szerzett tapasztalatokat a folyami 

jég mozgásának vizsgálata során kamatoztatta. Munkájának eredménye egy animáció 

volt, mely a bajai Türr István híd szelvényében lévő jégmozgást szimulálta (27. ábra). 

Éppen ezen szelvényt figyeli évek óta legelső kihelyezett webkameránk, így a szimulált 

jégmozgás valós felvétekkel való összevetése is megtörténhetett.  

 
27. ábra: Nagyfelbontású jégzajlás szimuláció a Dunán (Kiss, 2014) 

Az SPH modellben 100 különálló, összesen 4 féle (5-7 szögű), véletlenszerűen 

felvett méretű és elforgatású jégtábla került a 3D-s áramlásba, ami a valósághoz közeli 

elrendezést mutatott. A modellezett mintegy 550 m széles, 600 m hosszú, kanyarulati 

Duna-szakasz magában foglalta a hidat is, annak összes pillérjeivel együtt. A jég 

sűrűségét 916.2 kg/m3 értékre véve, ami 0°C-nál valóban reális, biztosítható volt a 

felszínen való lebegés. A jégtáblák egymás közötti ütközése és a hídpillérnek való 

csapódás egyaránt kvázi rugalmas ütközéssel került szimulálásra. A jégtáblákat a 

valóságtól eltérően megadott vastagságú sík lemezeknek feltételezte a modell. A 

rendkívül időigényes számítások (kb. 15 órás futtatások) azt mutatták, hogy a személyi 
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számítógépek újabb generációi vagy esetleges összekapcsolásuk segíthetné elő az 

ezirányú további kutatásokat. Az eredmény kielégítő volt, azonban a fejlesztőmunka 

sajnos nem folytatódott. 

7.5 Vízhozam számítása, becslése 

Történelmileg a folyóvízi áramlások első megfigyelései kép alapúak voltak, ezek 

az eljárások a mai napig is fontos eszközök az áramlástani kutatásokban. Leonardo da 

Vinci jegyzetei között is megtalálhatók olyanok, amelyek rámutatnak, hogy az emberi 

szem az áramlást minőségi szempontból képes érzékelni; azonban ennek mennyiségi 

számszerűsítése csak napjaink technikai színvonalán valósítható meg. (Muste, Fujita és 

Hauet 2008.) 

A webkamerák által készített képek vízhozam számításra történő felhasználásának 

elvi alapja az úgynevezett Large Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) 

videóelemzési eljárás. Az LSPIV eljárás egy indirekt módszer az adott vízfolyás felszíni 

sebességviszonyainak kimutatására. Az általánosan elterjedt hidrometriai gyakorlattal 

ellentétben, ez az eljárás nem igényli az áramló vízzel fizikai kapcsolatba kerülő eszköz 

használatát. Ezen eszközök használhatóságát a mérési körülmények erősen befolyásolják, 

így van ez a folyami zajlás esetén is. Jégzajláskor még a legmodernebbnek számító 

Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) elvű vízhozammérési eljárás lebonyolítása is 

nehézségekbe ütközik. Elsősorban az ilyen, más módszerrel nehezen mérhető helyzetekre 

jelenthet közelítő megoldást az LSPIV eljárás (Kerék, 2015). 

Az LSPIV eljárás alapja, hogy a vízfolyás egy meghatározott szakaszáról 

videófelvételt készítünk, majd ennek egy célszerű előfeldolgozásával meghatározott ∆t 

időközű képsorozatot állítunk elő. A képsorozaton egy feldolgozó szoftver a felszínen 

úszó jelzőanyag nyomvonalának lekövetésével pillanatnyi sebességmezőt határoz meg. 

Amit az egymást követő képek részterületei közötti korreláció számítása alapján végez 

el. (Muste, Fujita és Hauet 2008.) 

A mérési és adatnyerési eljárás hagyományosan a következő lépésekből áll: 

• az áramlás, és a fényviszonyok megfigyelése; videó rögzítése, 

• videó és a képek előfeldolgozása, 

• ortorektifikáció (perspektív képek felülnézeti képpé transzformálása), 

• felszíni áramlási mező becslése a képsorozatok alapján, 

• eredményszűrés és függélyek menti sebességeloszlás meghatározása, 
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• szelvény középsebesség számítás, majd a nedvesített keresztszelvény 

ismeretében vízhozam meghatározás. 

 

Kerék Gábor szakmérnöki diplomamunkájában (2015) a 2012. február 11-én észlelt 

bajai jégzajlásról készített képsorozatunkat elemezte. Az ortorektifikációs eljáráshoz a 

Google Earth georeferált műholdképén és webkameránk által rögzített képen is 

beazonosítható tereppontokat használta föl. Az így transzformált képsorozatok alapján 

meghatározta a szelvény felszíni sebességeloszlását ami a 28. ábrán látható. A Dunát 

átszelő narancssárga vonal jelzi a keresztszelvény helyét, ahová a felszíni 

sebességeloszlást számították. A keresztmetszeti geometria és a felszíni sebességeloszlás 

valamint a szelvény középsebesség közötti összefüggés ismeretében a vízhozam is 

meghatározhatóvá vált. 

 
28. ábra: LSPIV szoftverren számított felszíni sebességmező (Duna-Baja, 2012.02.11)(Kerék, 2015) 

Az így kapott vízhozam érték közel permanens állapotú helyzetben 15%-kal 

meghaladta a szelvény hivatalos vízhozamgörbe vonatkozó értékét. Bár ez több, mint a 

vízhozammérések során elfogadható hibahatár, de ha figyelembe vesszük a nem túl 

szabatos koordináta-adatokból és kevéssé naprakész keresztmetszeti adatokból való 

megközelítést, nem is tűnik annyira elfogadhatatlan eredménynek.  

A bajai jégzajlás első gyorselemzésénél geodéziai módszerekkel bemért 

illesztőpontok hiányában a képeken egyértelműen azonosítható tereppontokat 

használtunk. Ezek az eredmények azonban korántsem olyan pontosak, mint az általam 

jégfedettség meghatározásra használt ortorektifikációs módszer. Fontos az is, hogy a 

felszíni jelzőanyag minősége döntően befolyásolja az elemzést. A Dunán a zajló jégtáblák 

kellő minőségű jelzőanyagot jelentenek a folyó felszínén, itt 30 s-os volt a képminta és 



Webkamerás észlelések felhasználási területei
  86 

 

704x576 pixeles képfelbontás, ami elegendő a sebességmező meghatározásához. A 

vízhozamszámításhoz természetesen az aktuális nedvesített keresztszelvény 

meghatározása ez esetben is feltétlenül szükséges. (Kerék, 2015) 

Kerék által leírtak alapján Dobos Krisztina BSc hallgató szintén diplomamunka 

keretében (2016) irányításom alatt tovább finomította a vízhozam meghatározásának 

LSPIV módszerét. Dobos a koordinátatranszformáció alaposabb előkészítésével (pl. 

csónakos mérések felhasználásával) sokkal pontosabb ortorektifikációt ért el. A vizsgálat 

alá vont keresztszelvény legfrissebb felméréseit használta, végezetül a felszíni 

sebességeloszlás és a szelvény középsebesség összefüggéseit is pontosította. 

Utóbbi összefüggést a beépített ADCP szondák kalibrációjához alkalmazzák, mely 

célszerű átalakítással alkalmassá tehető az LSPIV felszíni sebességadatok alapján történő 

mélység menti sebességprofil becslésre is (Huang, 2014). 

A numerikus módszer alapján a keresztszelvény egyes függélyeinek sebessége a 

következő összefüggésből becsülhető:  
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29. ábra: Sebességprofil számításánál használt jelölések értelmezése (Kerék, 2015) 

Az összefüggések egyes elemeinek grafikus értelmezése a 29. ábrán látható, ahol 

vízszintesen fut az “i”, míg függőlegesen a “j” index. A 29. ábra alapján elemi -

vízszintesen ∆s, függőlegesen ∆h oldalú- téglalapokra osztott szelvény vízhozama az 

alábbi összefüggéssel számítható:  
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A β és γ együtthatók alkalmazható, tapasztalati értékei, valamint a hozzájuk tartozó 

elméleti sebességprofil alakja a 30. ábrán látható. 

 
30. ábra: Függély menti sebességeloszlás paramétereinek becslése (Kerék, 2015) 

Dr. Goda László (az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott Vízrajzi 

Osztályvezetője) szerint a Duna vizsgált szelvényben jellemző sebességprofilja a II. 

illetve a III. számú változathoz hasonlít, de inkább közelebb a II. számú változathoz. A 

további elemzésekhez ez a gondolat szolgáltatta az alapot, mivel a kialakuló áramlási 

profilt a legmegfelelőbben ez közelíti. Így a β=0,17 és γ=1,1 értékkel került kiválasztásra. 

Így a keresztszelvény valamennyi függélyére meghatározhatóvá vált a sebességprofil. A 

profilok hozzásegítettek a függély középsebességek meghatározásához, melyből a 

keresztszelvény ismeretében a vízrajzban is ismert módon a szelvény vízhozama is 

számíthatóvá vált. Az ADUVIZIG hivatalos nyilvántartása szerint a vizsgált szelvényre 

vonatkozó vízhozamgörbe rendelkezésre állt és az adott időre hivatalosan számított 

vízhozam is, ezért az eredmények ez alapján kerültek értékelésre. 

Az alábbi táblázat a számított vízhozamok idején észlelt vízállást, vízállás-

változást, a hivatalos Q-H görbe szerinti vízhozamot, a módszerünkkel becsült 

vízhozamot és a hivatalosan bejegyzett vízhozamot tartalmazza. A táblázat utolsó 

oszlopában a hivatalosan jegyzett vízhozamtól való eltérésünk abszolót értéke látható a 

hivatalos érték százalékában kifejezve. A becslési eljárásban lévő ortorektifikációs hibát 

és a tapasztalati képletben szereplő együtthatók kezdeti felvételének bizonytalanságát 

nem is olyan rossz eredmények ezek. 
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3. táblázat: Hivatalos és becsült vízhozam adatok összehasonlítása 

 

 
31. ábra: LSPIV techikával becsült vízhozam illeszkedése a Q-H görbére (apadáskor) 

7.6 Jégelőrejelzés fejlesztése 

A jégjelenségek minél pontosabb előrejelzése nagyon lényeges, egyrészt a 

jégvédekezés, másrészt a jeges árvizek elleni védekezés valamint a hajózás és számos 

egyéb vízgazdálkodási feladat szempontjából. A jégjelenségek előrejelzésének 

alapfeltétele, az abban szerepet játszó fizikai folyamatok és összefüggések feltárása. 

Azonban az így megkapott, matematika nyelvére lefordított összefüggések számára 

nélkülözhetetlen adatok sok esetben hiányoznak. A hiány számos okból eredhet, 

mindenesetre nélkülük akkurátus előrejelzés készítése aligha lehetséges. Ha van adat, de 

az becsült és nem objektív (mint a hazai jégészlelés jelenlegi gyakorlata általában), akkor 

sem várhatunk túl bíztató eredményeket. A webkamerás jégészlelés mind a fizikai 

folyamatok megértését, mind pedig az előrejelzéshez szükséges pontos alapadatok 

szolgáltatásához segítséget nyújt. 

Keltezés H (cm) ∆H Q-H görbe (m3/s) Q (becsült) Q (hivatalos) ∆Q (%) 

2010.01.29. 185 apad 1518 1335 1530 13 

2010.01.31. 188 árad 1532 1343 1590 16 

2010.02.02. 185 apad 1518 1422 1570 9 

2012.02.06. 274 apad 1975 1516 1900 20 

2012.02.11. 205 apad 1616 1760 1630 8 

2012.02.13. 210 apad  1641 1680 1710 2 

2012.02.17. 204 árad 1610 1372 1640 16 
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Ma a jégelőrejelzést végző szakemberek számára a meteorológiai 

(hidrometeorológiai) adatok és előrejelzések (léghőmérséklet, légnedvesség, 

szélsebesség és felhőzet) rendelkezésre állnak (Gauzer, 2006).  

A negatív léghőmérsékleti összegeken alapuló módszer csak tájékozódásra 

alkalmas értékeket ad, hiszen a jégjelenségeket a léghőmérsékletnél lényegesen több 

tényező befolyásolja. Az előrejelzők törekvése egyértelmű: a függvénykapcsolatban 

növelni kell a változók számát és a kapcsolat megbízhatósága növekszik. Sajnos a 

jégjelenségeket befolyásoló fizikai tényezők közül többnek a hatása nem ismert, vagy 

nem egyértelmű. Tudjuk például, hogy a vízállás csökkenése, ill. a kisebb vízhozamok 

segítik a jégképződést, de ugyanakkor kisvíznél nagyobb a felszín alatt beszivárgó 

talajvíz mennyisége, amely viszont csökkenti a lehűlés ütemét. Az utóbbi időben igen 

lényegesen megváltoztatja a jégjelenségek és a negatív léghőmérséklet közötti 

kapcsolatot a vízfolyások térben és időben szeszélyesen változó szennyeződése (Szlávik-

Sziebert, 2006). 

Magyarországon a jégjelenségek előrejelzése, a dunai jégjelenségek és az átlagos 

negatív léghőmérsékleti összeg közötti összefüggés meghatározásával, 1958-ban 

kezdődött el. A Kárpát-medencében uralkodó éghajlati viszonyok között télen a negatív 

léghőmérsékletű időszakok jellemzőek. Ebből következően felszíni vizeinken számolni 

kell a jég megjelenésének különböző formáival. A téli időszakban bekövetkező jegesedés 

idején, a felszíni vizek viselkedése eltér a jégmentes időszakban megszokottaktól. 

Elsősorban a vízfolyások esetében a jéggel kapcsolatos jelenségek minél pontosabb 

előrejelzése fontos részét képezi a hidrológiai feladatoknak. A folyókon megjelenő 

jégpáncél fokozza az árvízveszélyt, mivel a jég kisebb-nagyobb mértékben lecsökkenti 

az adott folyószelvény vízszállító kapacitását, növelve ezzel a szelvény feletti szakaszon 

a vízszintemelkedés mértékét. Fizikailag ez azt jelenti, hogy a korábban nyílt felszínű 

vízmozgás kvázi zárt vezetékben folytatja tovább útját, ami sokkal kedvezőtlenebb 

hidraulikai feltételeket jelent, hiszen a hidraulikus sugár hirtelen lecsökken. 

Éppen ezért rendkívül fontos a jegesedés folyamatainak minél pontosabb 

előrejelzése. Az Országos Vízjelző Szolgálat elsősorban a folyók jégjárásának 

előrejelzésével foglalkozik, hiszen az jelenti a nagyobb kockázatot. Legújabb 

eredményeiket Liptay Zoltán Árpád publikálta (2018) a Hidrológiai Közlönyben. 

Téli időszakban az Országos Vízjelző Szolgálathoz napi rendszerességgel érkeznek 

a jégállapotokkal kapcsolatos adatok mind a hazai, mind a külföldi vízügyi 

szervezetektől, szolgálatoktól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kibocsátott 
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meteorológiai előrejelzések és a vízügyi szolgálat által begyűjtött hidrológiai információk 

felhasználásával napi rendszerességgel készül. A Duna, a Tisza, a Dráva, valamint 

mellékfolyóik jégállapotáról szóló jelentések a reggeli órákban kerülnek összesítésre. A 

vízjelző szolgálat minden télen november 15 és március 15 között végzi ezt a feladatot. 

A Duna megfigyelt szakaszán a jégképződést számos körülmény befolyásolja. 

Amint a korábbiakban is kitértünk rá, elsősorban hidrometeorológiai folyamatok hatnak 

a jég kialakulására, de a folyamszabályozás által módosított medermorfológia, sőt egyéb 

antropogén hatások is komoly következményekkel járnak. Ilyen hatások a 

szennyvízbevezetések vagy éppen a vizsgált területen működő atomerőmű. Az 

atomerőmű hűtővize számottevő hőszennyezéssel hat a folyóra, mely a jég képződését 

erősen befolyásolja. Korábbi kutatások a hőszennyezés jégre gyakorolt hatását 30-40 km-

es távolságra és javarészt már beállt folyó esetén igazolták (VITUKI, 1989). A Bősi 

vízlépcső üzembehelyezése is komoly hatást gyakorolt a Duna jégjárására, erről a 

VITUKI Innosystem készített tanulmányt 1997-ben.  

Hirling (1981) kutatásai alapján magyarországi folyóink jegesedését negatív 

hőösszeg felhasználásával jelezzük előre. A negatív hőösszeg megszakítás nélkül nulla 

fok alatti középhőmérséklettel rendelkező napok hőmérsékleteinek összege. Ez egy jó 

módszer, azonban a jég megjelenése nem csupán a helyi hőmérséklet függvénye. A Duna 

bajai szelvényére saját megfigyelések és korábbi kutatások összegzéseként a következő 

ökölszabály fogalmazható meg: körülbelül -60÷-70 ˚C negatív hőösszeg kell és a folyó 

0.5 ˚C alatti hőmérséklete ahhoz, hogy egyáltalán helyi jégképződésről beszélhessünk. A 

negatív hőösszeg nem állhat össze -5 ˚C-nál melegebb napi középhőmérsékletekből, mert 

az még hosszú idő alatt sem képes folyó vizet hatékonyan fagyasztani. Kivételek akadnak 

azért az általános szabályok alól. 2017-ben minden várakozás ellenére alacsony negatív 

hőösszeg és alacsony vízállás mellett a Duna intenzív zajlásba kezdett. 

A Duna lépcsőzéséből adódóan olyan eset is előfordul, hogy a tározóterekben 

keletkezett jeget engedik tovább a kezelők. Ezt az ürítést az üzemrendek általában enyhe 

időjárás esetén támogatják, így az ilyenkor megfigyelt zajlásra általában a jég folyamatos 

csökkenése jellemző. Az évtizedekre visszamenő megfigyelések statisztikai 

vizsgálatához nyúló szakemberek számára azok a járulékos információk, melyeket az 

imént felsoroltunk, csak nagyon ritka esetben hozzáférhetők. 

Korábban a vízhőmérséklet kapcsán már említést tettünk a mérési eljárások 

megváltoztatásából eredő hibákra, de ezek kiküszöbölése egyelőre még nem történt meg, 

mint a vízrajzi adatokban rejlő egyéb hibák kizárása sem.  
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8 Eredmények 
Jelen fejezet a kutatás során kialakult téziseket foglalja össze, azaz a munka legfőbb 

eredményeit. Azután lajstromba szedi a tézisekkel kapcsolatos publikációkat, végül 

ajánlásokat fogalmaz meg a további kutatások lehetséges irányait illetően. 

A 2002-ben felszerelt legelső jégmegfigyelő webszerver kameránk 

üzemeltetéséből, azután 2008-ban további 5 kamera kihelyezésével nyert tapasztalataink 

eredőjeként elmondható, hogy hatékony jégmegfigyelő eszközt sikerült a hazai 

vízgazdálkodás kezébe adni. A hatékonyság nem kizárólag a kényelmes rálátást segíti a 

folyón való események értékeléséhez, különösen hideg vagy zord időjárási körülmények 

között, hanem objektív kiértékelést is lehetővé tesz. 

A kamerarendszer által felvett egymástól független dunai jégzajlási eseményei 

medermorfológiai és hidrometeorológiai adatokkal való együttes elemzése megteremtette 

a lehetőséget a jelenség tér és időbeli lefolyásának értelmezésére. A megfigyelések során 

nyert tapasztalatok új szemszögből való értelmezés felé sodorták a jéggel kapcsolatos 

mérési eljárások mikéntjét. Az objektív jégfedettség számítás mellett új technológiák 

alkalmazási lehetősége is napvilágra került a kihelyezett kamerák képeinek feldolgozási 

kutatása során. Ilyen volt például a vízi balesetek rögzítése, vízhozammérési lehetőség 

jeges időszakok alatt, jégelőrejelzés pontosságának javítása, zajlás modellezési 

kalibráció, stb.. A kameráktól függetlenül, de azokhoz kapcsolódóan új jégvastagság 

mérő eszközt és eljárást is javasoltam valamint rávilágítottam a vízhőmérséklet 

mérésének problémakörére. A webkamerás észlelés új távlatokat nyitott a 

jégmegfigyelésben és az elvégzett kutatások eredményei is igazolták annak 

létjogosultságát. 

Egyelőre még várat magára, de remélhetőleg a Magyar Vízügyi Szolgálat előtérbe 

fogja helyezni ezen korszerű megoldásokat a most még gyakorlatként folytatott 

jégmegfigyelés elavult, becslési hibával rendkívül terhelt módszertanával szemben. 

Márpedig objektív mérési eredmények hiányában aligha várható el a jégelőrejelzés és 

minden további arra épülő jégvédekezési eljárás sikere. 

Az úszó jégtáblák alakját például lapos, hasáb formának tételezi fel a szakma és a 

fizikai vagy numerikus modellekben is akként veszi figyelembe, márpedig a megfigyelt 

kúpos forma gyökeresen eltérő eredményeket mutatna, akár csak egy rossz gázlón való 

áthaladáskor. 
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Mindazokat a fontosnak ítélt, újszerű elméleti összefüggéseket, mely a folyami 

jégészlelés kapcsán látókörömbe kerültek a következő alfejezetben összegeztem. 

8.1 Tézisek 

1. TÉZIS: Kimutattam, hogy a hazai vízgazdálkodási gyakorlatba általam 

bevezetett webkamerás automatizált folyami jégmegfigyelő rendszer szabatos 

vízrajzi mérőeszközként használható és pontosabb eredményt szolgáltat a jelenleg 

használatos becslő vagy manuális képfeldolgozó módszereknél. Bemutattam, hogy a 

webkamerás rendszer gyakorlati felhasználhatósága sokkal szélesebb körű, mint 

csupán a jégfedettségi arány észlelése. [1-10] 

2002-ben telepítettem hazánk legelső jégmegfigyelést szolgáló webkameráját, 

melyet azután több másik is követett. Az üzemelési tapasztalatok és a kamerák széleskörű 

felhasználásának (modellezés, vízhozam becslés, jégelőrejelzés, stb.) bemutatásával 

dolgozatomban kifejtettem és bebizonyítottam a rendszer létjogosultságát. Automatikus, 

költséghatékony képfeldolgozó eljárást fejlesztettem ki, amelynek jelentős eredménye, 

hogy a rendszer vízrajzi mérőeszközként is használható. Hibaelemzéssel igazoltam (1 

táblázat), hogy a saját fejlesztésű Automata megoldás pontosabb eredményt ad mint a 

hivatalos Vízrajzi adat, a Becslő módszerek bármelyike, sőt a Manuális 

képfeldolgozásnál is lényegesen jobb. Az egyedileg kalibrált, transzformált és kiértékelt 

kameraképeket referenciának tekintve a négyzetes középhiba (RMSE, 31. egyenlet) az 

Automata eljárásomnál adódott legalacsonyabbra. 

2. TÉZIS: Bebizonyítottam, hogy a webkamerák képeiből a jégfedettségi arány 

megállapításához elegendő a kamerák nézetét előzetesen, egyetlen alkalommal 

leképezni térbeli perspektív transzformációval, nem szükséges az egyes 

képkockákat georeferálni, ortorektifikálni vagy bonyolult alakfelismerő eljárásokat 

alkalmazni. A perspektív leképezésből előre számítható a kép vizsgálatba vont 

területén a képpontok (pixelek) vízfelületre vonatkozó területaránya, amely minden 

azonos nézőpontú képen elégséges a jégfedettség számításához. Ezáltal a pixelek víz-

jég osztályozására szűkítettem a feladatot. [1, 2] 

Gálai (2008) képtranszformációs eljárását első ízben alkalmaztam a gyakorlatban 

három egymástól független jégészlelő kamerával (Paks, Baja, Mohács). Az eljárás 

lényege, hogy egy ismert koordinátájú négyzethálós síklapot a kamera előtt mozgatva 

több pozícióban is lefényképeztem. A képekről leolvastam a síklap négyzethálójának 

pixelben értelmezett koordinátáit. Minél több ilyen képet sikerült feldolgoznom annál 
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pontosabban kaptam meg a kamera torzítását leíró belső paramétereket. A folyam 

vízfelszínét, ahol a jégzajlást megfigyeltem (a vizsgált szelvényben) közelítőleg 

vízszintesnek vettem. A Duna átlagos esése itt elhanyagolható. Kalibráló síklapomat két 

egymásra merőleges vízmérték segítségével vízszintes síkba hoztam és a megfigyelt 

területet a kamera előtt kitakarva, azzal párhuzamos síkban relatív koordinátarendszert 

értelmeztem. Utóbbi koordinátarendszer a kamera képén, pixelben (u, v) meghatározott 

vetületéből kiszámítottam a kép és a valóság (x, y, z) közötti transzformációs függvényt 

(1. egyenlet). A víz és a jég területaránya a vízfelülettel párhuzamos síkokban is 

értelmezhető, ezért a vízszintes síklap és kamera képe közötti transzformáció egyszeri 

meghatározása alkalmas bármely vízállás melletti jégfedettség elemzésére. Kihasználtam 

azt az egyszerűsítést is, hogy a vízszintes sík miatt a térbeli koordináták közül a magasság 

végig zérusnak vehető.  

A transzformációs függvény segítségével a kamera által alkotott képek minden 

egyes pixelére kiszámíthattam annak térbeli koordinátáit. Az eljárást a kalibráláshoz 

használt síklap tetszőleges négyzetrácsainak területmeghatározásával igazoltam, ahol a 

legnagyobb hiba 3 %-on belül volt. 

2.1. tézis: Egyszerű numerikus módszert fejlesztettem ki és igazoltam a képpontok 

vízfelületre vetített területarányának meghatározására. 

A Gálai (2008) által javasolt Jakobi determináns kifejtése helyett egy 

gyakorlatiasabb, numerikus megoldással pixel sarokpontokból számított valós 

koordinátájú négyszögek területszámítását alkalmaztam. Az eddig pontként kezelt pixel 

felfogható négyzetként, mely megfelelő nagyítás mellett láthatóan az is. A négyzetnek 

viszont van síkbeli kiterjedése, azaz felülete, mely kiszámítható sarokpontjainak 

ismeretében. Az ötlet bármennyire elemi szintű is, mégsem találkoztam vele, hogy 

jégfedettség számításánál használták volna. Azzal közelítéssel éltem, hogy a négyszögek 

oldalai egyenesek maradnak az (u, v)-ből (x, y)-ba való transzformáció során. Ez a kis 

képpontok (pixelek) esetében teljesül is. 

Minden egyes megfigyelésre kiválasztott pixel sarokpontjait kiszámítottam az 17. 

ábrán látható 4 sarokponti koordináta felhasználásával. A sarokpontokat a bal felső 

saroktól kiindulva az óramutató járásával egyező irányban haladva 1-4-ig sorszámoztam. 

A sorszámok felhasználásával, melyeket a továbbiakban a kiszámított valós x, y 

koordináták indexeként (i) használok a következő (30) összefüggéssel kiszámítottam 

minden egyes megfigyelni kívánt pixel valóságos területét. 
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Az így kiszámolt területeket a pixelek u, v koordinátáival indexelt mátrixban 

helyeztem el, mely az éppen vizsgálatba vont területen mozogva azonnal szolgáltatja 

majd a kérdéses pixel valós területét. 

2.2. tézis: Kidolgoztam egy automatikus, adaptív küszöbértéken alapuló eljárást, 

amellyel a jeget és a vizet kellő pontossággal megkülönbözteti képpontokként. 

A kamerák által szolgáltatott színes képeket szürke árnyalatúvá konvertáltam. Ezt 

követően egy területileg változó küszöbértéket határoztam meg a jég és a víz 

megkülönböztetésére. A képen belül egyetlen küszöbérték alkalmazása rendre elégtelen 

eredményt hozott. 

Megfigyeltem, hogy a kamerák képén napszaktól függetlenül mindig azonos irányú 

a vízfelületen való tükröződés. A tükröződés iránya mentén lineárisan szétosztva egy alsó 

és egy felső küszöbértéket már kellő pontossággal lehetett elkülöníteni a jeget a víztől. 

További fejlesztésem az volt, hogy a kamerák képein megjelenő égbolt és egyértelműen, 

állandóan beazonosítható tereptárgyakból vett színminták fényességi értékeinek 

segítségével az alsó és felső küszöbértékek meghatározására interpolációt alkalmaztam. 

Miután a jég-víz elkülönítés és a területarány meghatározási feladatokat sikeresen 

megoldottam a kamerák vizsgálatba vont részterületeit 40 folyásirányú sávra osztottam 

és a fedettségi arányokat ezekben a sávokban is meghatároztam. Az eredményeket képek 

(18. ábra) és adatsorok formájában is lementettem. 

Végezetül az automatikus módszer megbízhatóságát hibaelemzéssel igazoltam. 

3. TÉZIS: Jégfedettséget mérő módszeremmel a megfigyelt dunai szelvények 

jégjárásában jelentős időbeli pulzálást és napi periodicitást mutattam ki. 

Megállapítottam, hogy a napi kisszámú becslő adat nem reprezentatív a napi átlagos 

jégfedettségre. A folyamatos webkamerás megfigyelést javaslom bevezetésre. [1, 5] 

Minden vizsgált Duna-szelvényben megfigyelhető volt a jégfedettség időben 

rendkívül változékony amplitúdójú pulzálása. Ez a pulzálás lényegesen nagyobb, mint a 

például a vízsebesség-méréseknél tapasztalható. Az ilyen módon változó megfigyeléseket 

a vízügyi szakma időben átlagolt értékekkel jellemzi. Éppen ezért indokoltnak tartom 

ennek bevezetését a jégzajlás esetében is, melyhez eszközül a webkamerák szolgálhatnak. 

A hazai gyakorlatban jelenleg napi egy-öt becsléssel jellemzik egy folyószakasz 

jégfedettségi értékét, holott annak napon belüli periódusa sem elhanyagolható. A 

kisszámú minta számtani átlaga ebből kifolyólag számottevően eltér a folyamatos, 

nagyfrekvenciájú meg-figyelésből levezetett, pontos átlagértéktől. Eredményeim 

megalapozzák a jégzajlás optimális megfigyelési periódusának meghatározását, 
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amelynek az információsűrűsége így felzárkóztatható az egyéb hidrológiai és 

meteorológiai adatokéhoz, megteremve az alapot a jégfejlődés és olvadás folyamatának 

megfigyelésen alapuló időbeli és térbeli elemzéséhez. 

A 20. ábra igazolja a pillanatnyi jégfedettség gyors fluktuációját és az átlagértékek 

érzékenységét az időközre. Megjegyzem, hogy a webkamerás mérések csak a nappali 

órákra adnak eredményt, az éjszakák során a menetgörbét lineáris interpolációval 

közelítettem. 

4. TÉZIS: Mérés és megfigyelés útján igazoltam, hogy a vizsgált Duna-szakaszon a 

zajló, egymással és műtárgyakkal ütköző jégtáblák következetesen csúcsával lefelé 

fordított kúphoz közeli alakot vesznek fel a víz alatt. [1, 5] 

Az egymáshoz vagy vízben lévő tárgyakhoz ütköző jégtáblák szélei folyamatosan 

töredeznek. Az így leszakadó kisebb-nagyobb jégdarabok a kezdetben sem teljesen sík 

táblák alá süllyedhetnek, de egymásra rácsúszó táblák is kialakulhatnak. Az egymásra 

halmozódó darabok összefagynak és a vízfolyás egyenlőtlen felszíni 

sebességeloszlásából következve folyamatos forgó mozgásba kezdenek, melyet az újabb 

ütközések befolyásolnak. A jégtáblák közel 90%-a a víz alatt helyezkedik el, de ez a tény 

pusztán az átlagos jégvastagság becslésére használható fel. A zátonyra futás és a 

hajótesttel való ütközés impulzusa ugyanakkor a zajló jégtábla víz alatti felületének 

alakjától is függ.  

 
32. ábra: Úszó tábla felfordítása Gergely Andrással (fotó: Farkas Z.) 

Jégtörőhajók és veszteglő bárkák fedélzetéről 2012-ben 9 alkalommal több, mint 

150 jégtáblát szondáztam saját fejlesztésű mérőlécemmel, fényképekkel és 

jegyzőkönyvekben dokumentálva. Ezek alapján megállapítottam, hogy a zajló jégtábla 

jellemzően vékonyabb a pereménél, mint a súlypontja körül. Komolyabb erőfeszítés árán 

10 darab kisebb jégtáblát sikerült is felfordítanunk (32. ábra), melyek a szondázással is 

érzékelhető kúpos formát egytől-egyig visszaigazolták. Állandó vastagságú merev tárcsás 
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közelítéssel összehasonlítva az egyenlőtlen tömegeloszlás módosítja a jégtábla 

tehetetlenségi nyomatékát és ezáltal a vízszintes perdületét és a kibillenési elleni 

stabilitását. 
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8.3 Ajánlások 

Annak ellenére, hogy a legkomolyabb dunai árvizeket hazánkban szinte kivétel 

nélkül jégtorlaszból eredő visszaduzzasztás idézte elő, ágazatunk elég mostohán kezeli a 

folyami jég problémakörét. Ennek kiváltó okai a 70-es évek után jelentősen csökkenő jég 

előfordulás a másik pedig a finanszírozási gondok lehetnek. Az utóbbi két dunai 

jégzajlással járó tél (2012 és 2017) nagyon kegyes volt hozzánk, épp hogy csak ízelítőt 

adott erejéből. Kegyes volt, hiszen rávilágított felkészületlenségeinkre és arra is, hogy 

milyen keveset tudunk a folyami jég természetéről. Mind a mai napig XIX. századi 

módszerekkel, eseménykövető szemlélettel foglalkozunk a jelenséggel hazánkban. A 

folyami jéggel kapcsolatban ugyanis semmilyen objektív mérőszámról sem beszélhetünk, 

hiszen minden adatunk csak becslés jellegű. A jégfedettség becslésének legalapvetőbb 

hibáját a 6. ábra mutatja. A jég vastagságának becslése pedig elfogadhatatlan. A 

hivatalosan 20 cm-nek (becsült adat) bejegyzett zajló jégvastagság időpontjában saját 

mérések csak a víz alatti részt 60 cm-re adták. Márpedig egy ilyen merülésű jégtömb 55 

cm sekély vízben (pl. benyúló zátonyon) már gond nélkül fennakadhat. Jégtábla 

elnevezésből a víz feletti és víz alatti részt egyaránt síknak gondoljuk, pedig ez nem 

mindig igaz. 2012 telén több úszó jégtáblát is felfordítottunk (32. ábra) és a látvány 

egyáltalán nem sík felületet mutatott. 

Tapasztalataink alapján a legfontosabb fejlesztési javaslatok a következők: 

• Mindenképpen érdemes volna a hazai folyók mentén webkamerákat üzemeltetni 

és a disszertációmban leírtak alapján vizsgálni a szelvények jégfedettségi viszonyait. Ez 

a nemzetközi közös érdekeltségű folyószakaszokra is kiterjeszthető, például projektek 

keretében. 

• Műholdképek alapján a jégzajlási állapotokat a folyam teljes vonala mentén 

kiértékelhetjük, ami rendkívül hasznos és előremutató dolog. Azonban a felvételezések 
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ritkák és csak az eseményeket követően válnak ismertté, így azokat opeatív 

beavatkozásokhoz felhasználni egyelőre még nem lehet. De a webkamerás és műholdas 

technológiák összehangolása is előremutató volna. 

• UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technológiák bevetése teljesen időszerű kérdés, 

de még ez sem válthatja ki a jól működő kamerarendszerek összes előnyét. Ugyanezen 

berendezések felhasználása eseti és kiemelt helyszínekre korlátozódhat. A drónok vízügyi 

közfeladatokat célzó felhasználhatóságának minél kevesebb korlátot támasztó 

szabályozása szintén megoldandó feladat. 

• A folyami jég viselkedésének követéséhez a légi felderítés pótolhatatlan előnyt 

jelent. A jég megállására vagy jég-szűkületek kialakulására már a medermorfológia 

ismerete is komoly támpontot ad. Így elő lehet készülni a jégmegállásra hajlamos helyek 

modellekkel való kimutatására. Ehhez azonban elengedhetetlen a jégjelenségek alapos 

felmérése. 

• A jégtörő hajók létkérdése az elmúlt jeges telek után talán kevésbé vált kérdésessé, 

mint korábban. Használatuk nem jelentene extra költséget a jégmérések végrehajtásánál, 

hiszen jeges időszakban melegen tartásuk és kormányművük átmozgatása napi feladat.  

• A jégvastagság mérésének újragondolása időszerű. Az általam bemutatott Keve-

féle jégmérő léc használata bevezethető, de korszerűbb megoldást is érdemes találni. 

Radaros, akusztikus vagy vizuális megoldásokat hídszelvények pillérei között ideálisan 

ki lehetne használni. 

• Mielőbb érdemes átgondolni, hogy a hivatalos állami törzshálózathoz tartozó 

folyami vízmércéken felül, melyik üzemi mércékhez vagy azoktól eltérő kritikusnak ítélt 

helyekre, telepítsünk távjelzős nyomás és hőmérő szondát. A vízállás hirtelen változása 

jeges időszakban azonnali árulkodó jele a jégmegállásnak, amitől gyorsabb riasztás 

jelenleg nem létezik. 

A felsorolt gondolatok részletes kidolgozása túlmutat a disszertáció lehetőségein és 

elmélyült csapatmunkát igényel, amit elsősorban a vízügyi ágazat országos irányításának 

támogatásával lehet hatékonyan végrehajtani.  
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Mellékletek 

Mérési eredmények 

2012-ben hét nap alatt összesen kilenc szelvényben mértem jégvastagságot és 

vízhőmérsékletet. Szelvényenként igyekeztem több függélyben is mérni a lehetőségekhez 

képest. A következőkben méréseim eredményét foglalom össze röviden: 

1. mérés 2012. február 14-én 15:00-16:00 

Duna 1480 fkm (Baja), Léghőmérséklet: -1,20 ºC, Vízhőmérséklet: 0,7 ºC 

Az ADUVIZIG Hajózási szakaszmérnökség Rozmár nevű jégtörő hajójának (Sibinger 

István, Plank László, Somogyi János) közreműködésével közösen hajtottuk végre a 

mérést. A függélyekben vízhőmérsékletet is mértünk több pontban (30 cm-es lépésben 

1,5 m-ig) Megmért jégtáblák átmérője 0,5-3 m között mozgott. 

Bal part (8 minta): 

Átlagosan 15 cm-re magasodtak az úszó táblák a 

vízfelszín fölé és 55 cm-re volt legnagyobb mélységük 

a vízfelszín alatt. (egy nappal korábban a 

próbaméréskor csak a víz alatti adatot mértem 60 cm-

nek). Vízhőmérséklet 1,5 m-ig egyformán 0,32 ºC. 

Közép (8 minta): 

Átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a 

vízfelszín fölé és 40 cm-re volt legnagyobb mélységük 

a vízfelszín alatt. Vízhőmérséklet 1,5 m-ig egyformán 

0,41 ºC. 

Jobb part (8 minta): 

Átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé és 35 cm-re volt 

legnagyobb mélységük a vízfelszín alatt. Vízhőmérséklet 1,5 m-ig egyformán 0,53 ºC. 

 

Kontrollként a Sugovica jégvastagsága az ADUVIZIG Bajai szakaszmérnöksége 

előtti tört jégben 25 cm. Az itt mért jegek alsó és felső felülete szinte tökéletesen 

párhuzamos síkban volt. A dunai jégtáblák egyikénél sem tapasztaltam ilyen mértékű 

párhuzamosságot a táblák teteje és alja között! 

 

2. mérés 2012. február 15-én 13:00-13:20 

Felfordítás pillanatában letörő 
kúpcsúcs 
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Duna 1480 fkm (Baja), Léghőmérséklet: 0,70 ºC, Vízhőmérséklet: 0,8 ºC 

A bajai Ro-Ro kikötőben Nagy László ügyvezető engedélyével a kikötött DUNAV nevű 

hajóról történt az észlelés a folyam bal partjánál. 

Bal part (24 minta): 

A megmért 24 minta alapján átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín 

fölé és 45 cm-re volt legnagyobb mélységük a vízfelszín alatt. Megmért táblák átmérője 

0,5-3 m között mozgott. 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24  

 

 
A szelvényben felfordított két jégtábla, melyen a súlypont körüli vastagság jól látható 

3. mérés 2012. február 15-én 15:55-16:10 

Duna 1449 fkm (Mohács), Léghőmérséklet: 3,68 ºC, Vízhőmérséklet: 0,7 ºC 

A mohácsi kompkikötő fölött Csóka István 

engedélyével a kikötött uszályról történt az észlelés a 

folyam jobb partjánál. Sajnálatosan a jégtáblák nem 

sodródtak elérhető közelségbe vizi jármű pedig nem 

állt rendelkezésre. 

Jobb part (1 minta): 

A megmérhető 1 minta 10 cm-re magasodott a 

vízfelszín fölé és 30 cm-re van a legnagyobb 

mélysége a vízfelszín alatt. Megmért tábla átmérője 3 

m volt. 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,39 0,39 0,39 0,39    
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4. mérés 2012. február 16-án 09:30-09:50 

Duna 1480 fkm (Baja), Léghőmérséklet: 3,90 ºC, Vízhőmérséklet: 0,6 ºC 

Az ADUVIZIG Hajózási szakaszmérnökség Bácska nevű 

jégtörő hajójának (Cser Lajos, Gyarmati Antal, Reiter 

Krisztián) közreműködésével közösen hajtottuk végre a 

mérést. Az erős nyugati szél a folyam bal partjára szorította 

a zajlást, így a jobb oldali és középső szelvényterület teljesen 

jégmentes volt. A bal oldalban megmért 14 tábla átmérője 1-

4 m között mozgott. 

Bal part (14 minta): 

Átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín 

fölé és 45 cm-re volt legnagyobb mélységük a vízfelszín 

alatt.  

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25   

Közép: 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,36 0,33 0,33 0,34 0,34   

Jobb part: 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,58 0,57 0,61 0,70    

 

5. mérés 2012. február 16-án 12:35-12:55 

Duna 1448,5 fkm (Mohács), Léghőmérséklet: 2,32 ºC, Vízhőmérséklet: 0,6 ºC 

A Bendegúz nevű személyszállító komphajó (Csóka István, Götli Gábor, Rideg Zsolt) 

segítségével hajtottuk végre a mérést. Az erős nyugati szél a folyam bal partjára szorította 

a zajlást, így a jobb oldali szelvényterület teljesen jégmentes volt. A megmért 8 tábla 

átmérője 2-4 m között mozgott. 

Bal part (3 minta): 

Átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé és 60 cm-re volt 

legnagyobb mélységük a vízfelszín alatt.  

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30   

Felfordított jégtábla 
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Közép (5 minta): 

Átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé és 50 cm-re volt 

legnagyobb mélységük a vízfelszín alatt.  

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,55 0,55 0,55 0,55 0,58   

Jobb part: 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,55 0,56 0,55 0,55    

 
Bal oldalon egy felfordított tábla alsó vastagsága, jobb oldalon egy felfordítatlan tábla látható. Utóbbi víz 

alatti síkot meg sem közelítő része is jól kivehető. 

6. mérés 2012. február 17-én 11:05-12:00 

Duna 1532,5 fkm (Paks), Léghőmérséklet: 0,15 ºC, Vízhőmérséklet: 0,8 ºC 

A Jégtörő V. nevű tűzoltósági jégtörőhajó (Sági János, Kállai Imre, Nagy Pál Imre, 

Hackfeller Gábor, Horváth Attila) segítségével hajtottuk végre a mérést. A folyam jobb 

partjánál szottya, máló jégalakzatok, középen jégmentes, míg a bal parton kemény táblák 

haladtak. Az átmérő 1-5 m között mozgott. 

Bal part (24 minta): 

Átlagosan 5 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé további 5 cm hóborítással 

és 40 cm-re volt legnagyobb mélységük a vízfelszín alatt.  

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,27 0,26 0,26 0,26    

Közép (0 minta nem volt jégmozgás): 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,29 0,29 0,28 0,28    
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Jobb part (24 minta): 

A mozgó jég leginkább folyékony zsírra emlékeztetett, amely össze-vissza tekeredik a 

vízben. A kásás, máló jég nem állt ki a vízből, legnagyobb mélysége 60 cm a vízfelszín 

alatt.  

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,25 0,25 0,25     

 
Folyékony zsírra emlékeztető szottyajég 

7. mérés 2012. február 17-én 13:50-14:25 

Duna 1480 fkm (Baja), Léghőmérséklet: 0,23 ºC, Vízhőmérséklet: 0,8 ºC 

A bajai Ro-Ro kikötőben Nagy László ügyvezető engedélyével a kikötött DUNAV nevű 

hajóról történt az észlelés a folyam bal partjánál. 

Bal part (4 minta): 

A köteles vasmacskával elkapott és kivontatott minták alapján átlagosan 10 cm-re 

magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé és 40 cm-re volt legnagyobb mélységük a 

vízfelszín alatt. Megmért táblák átmérője 1,5-2 m között mozgott. 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30   

8. mérés 2012. február 18-án 09:30-09:50 

Duna 1480 fkm (Baja), Léghőmérséklet: 6,66 ºC, Vízhőmérséklet: 0,8 ºC 

A bajai gabonasiló előtt kikötött német uszályról történt az észlelés a folyam bal partjánál. 

Bal part (25 minta): 

A 25 mintából átlagosan 10 cm-re magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé és 45 cm-

re volt legnagyobb mélységük a vízfelszín alatt. Megmért táblák átmérője 1-4 m közötti. 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,30 0,29 0,29 0,28    
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9. mérés 2012. február 19-én 09:40-10:00 

Duna 1480 fkm (Baja), Léghőmérséklet: 6,66 ºC, Vízhőmérséklet: 1,0 ºC 

A bajai gabonasiló előtt kikötött német uszályról történt az észlelés a folyam bal partjánál. 

Bal part (3 minta): 

A ritka és partról szinte elérhetetlen táblák közül hármat sikerült megfogni 10 cm-re 

magasodtak az úszó táblák a vízfelszín fölé és 30 cm-re volt legnagyobb mélységük a 

vízfelszín alatt. Megmért táblák átmérője 1-5 m között mozgott. 

Mélység [m] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 

Vízhő [ºC] 0,53 0,53 0,53 0,52    

 

 

 

 

Erős nyugati szélben a keleti domború parton zajló jég, a sodorvonal szinte jégmentes (Dunaszekcső, 
2012.02.16.) 


