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1. Témaválasztás, célkitűzés 

1.1. Csatornahálózatok számítógéppel segített tervezési rend-

szere 
Az egyesített és elválasztott típusú csatornahálózatok számos ponton kapcsolódnak a termé-

szetes és épített környezethez, elsősorban a hidrológiai és települési vízgazdálkodási rendsze-

rekhez. Az 1.1. ábrán a csatornahálózat azon kapcsolatait emeltem ki, melyek az 1.3. feje-

zetben kiválasztott és az értekezésemben részletesebben vizsgált, aktuális kutatási jellegű 

problémák megoldása szempontjából lényegesek. A további lehetséges kapcsolatokat (pl. 

szennyvíztisztító teleppel, a talajvízzel, a befogadóval való kapcsolatokat, szaggatott vonallal) 

jelöltem az ábrán. A csatornahálózat vízgyűjtői esetén is a csapadékkal való kapcsolatot vizs-

gáltam részletesebben, mivel a csatornahálózat kvantitatív vizsgálatát elsősorban a csapadék-

terhelés határozza meg. A további kapcsolatokat (pl. evapotranspiráció) jelöltem az ábrán. 

Az 1.1. ábra „csatornarendszer” című oszlopában az értekezésemben részletesebben vizsgált 

problémák megoldásához szükségesek elemeket és folyamatokat emeltem ki. A csatornahá-

lózat jelenti a rendszer alapvető elemét, melyben természetesen nemcsak vezetékek és aknák, 

hanem egyéb szabályozó elemek (pl. tározók, átemelők, záporkiömlők) is lehetnek, melyek 

működése meghatározó jelentőségű a rendszer viselkedése szempontjából. Az elválasztott 

csapadékcsatornák és az egyesített rendszerű csatornák esetén a vízgyűjtőről lefolyó csapa-

dékvíz jelenti a terhelés mennyiségi szempontból meghatározó részét. Vízminőségi, szenny-

víztisztítási szempontból jelentős a kommunális, ipari, közintézményi forrásból származó 

szennyvíz, melynek mérési lehetőségét jelöltem az árán. 

A csatornahálózat terhelési határfeltételét jelentő, a vízgyűjtőről lefolyó csapadékvíz mérése 

közvetlenül nehezen kivitelezhető. A csatornahálózatot a vízgyűjtőn keresztül közvetve érő 

terhelés, a lehulló csapadék mérésére vonatkozóan vizsgálatokat végeztem értekezésemben. 

A vízgyűjtőre vonatkozó lehetséges egyéb mérési lehetőségeket (pl. talajjellemzők) jelöltem. 

A csatornahálózatban kialakuló áramlási viszonyok (vízmélység, sebesség, vízhozam) méré-

se jelenti a másik fontos gyakorlati és elméleti jelentőségű mérési feladatot a csatornarend-

szerre vonatkozóan. Elsősorban a hidrodinamikai modell kalibrálásához fontos az áramlási 

viszonyok és a csapadékterhelések egyidejű mérése. A csatornahálózatra vonatkozó további 

mérési lehetőségeket (pl. hordalékszint, szemeloszlás) jelöltem az ábrán. 

Természetesen a rendszerben felhasználandó adatokat tárolni, nyilvántartani, karbantartani 

szükséges. Az adatokból különféle lekérdezéseket, kigyűjtéseket kell rendszeresen elvégezni. 

A különböző forrásból (mérés, felmérés, digitalizálás stb) származó adatok jelentik az alap-



 

 
2 

ját a tervezési és üzemeltetési, sokszor modellezéssel megoldható feladatoknak. A vízgyűj-

tőkre és a csatornahálózatra vonatkozó (geometriai és hidaulikai) adatok mellett természe-

tesen ugyanennek az adatbázisnak alkalmasnak kell lenni a különböző egyéb (pl. talajvíz) 

adatok tárolására is. 

A modellezési cél jelenti az egyik legjelentősebb adatigényt a csatornarendszerre vonatko-

zóan. Egyrészt a vízgyűjtőre vonatkozó, a lefolyást meghatározó adatokra van szükség, más-

részt a vízgyűjtőn keresztül a vízhozam terhelést eredményező csapadékadatokra. A vízgyűj-

tőre vonatkozó szükséges adatok mennyiségét és minőségét döntően meghatározza a hidrodi-

namikai modellben használt vízgyűjtő lefolyási modell. A csatornahálózat 1 dimenziós áram-

lási modelljéhez szükségesek a hálózat (pl. geometria) adatai. A terhelési adatok származhat-

nak a vízgyűjtő lefolyási modelljének kimenetéből, másrészt közvetlen terhelésekből is (pl. 

szennyvíz). A hidrodinamikai áramlási modell meghatározza a szükséges adatokat. Mind a 

vízgyűjtő lefolyási mind az áramlási modell adatai mérésekből vagy más (pl. térkép, számítás, 

becslés) forrásból származnak. További modellek (infiltráció-exfiltráció, csőstatika stb.) is 

kapcsolódhatnak a csatornarendszerhez, a vízgyűjtő és a hidrodinamikai modellek mellett. 

A tervezési rendszer, értekezésemben részletesen tárgyalt, lényegi részét képezi a CAD 

(számítógéppel segített tervezés) 2.1.fejezetben definiált feladatrésze. A számítógéppel segí-

tett tervezés jelentheti új csatornák tervezését, meglevő csatornák áttervezését, felülvizsgála-

tát. Ehhez a feladatrészhez felhasználhatók a hidrodinamikai, hordalék és további modellek 

eredményei, valamint a meglévő hálózat adatai. A tervezés eredményeként az új vagy meg-

változott csatornák adatai bekerülnek a csatornahálózatra vonatkozó adatok közé, illetve meg-

felelően módosulnak. Tehát a tervezési folyamat adatforgalma kétirányú. 

Témaválasztásomban a tervezésen van a fő hangsúly, ugyanakkor értekezésemben a terve-

zés segítésének (CAD) fogalmába egyes üzemeltetési problémák megoldását is beleértem. A 

hazai tervezési folyamatban sajnos nem fektetnek elég hangsúlyt az üzemeltetési szempontok 

figyelembe vételére. Az általam bemutatott CAD rendszer minden olyan eleménél, ahol szo-

ros kapcsolat van a tervezés és üzemeltetés között, az üzemeltetést segítő megoldásokat is 

bemutattam (pl. az adatok nyilvántartása, morfológia változások figyelembe vétele).  
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1.1. ábra Csatornahálózatok számítógéppel segített tervezési rendszere  

 

vízgyűjtő modell 

csatornahálózat 

csapadék vízgyűjtő 

csapadék 
terhelés

szennyvíz 
kibocsátás 

csapadék lefolyás 

vízgyűjtő 
jellemzők

csatornahálózat 
egyéb adatai 

CAD RENDSZER

áramlás mérés 

csapadék-
mérés 

mért csapadék 
intenzitás 

 
( ) 0/2

=++
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

Lf gAhgAS
x
HgA

x
AQ

t
Q

( ) 3,0

1,2
3
50 053,01

∗

⋅⋅⋅⋅−=
D
TDgsqb

csapadék 
és szenny-
víz terhe-
lési jel-
lemzők 

csatornahálózat-
ban mért áramlási 

jellemzők 

áramlási és horda-
lék modell

MÉRÉS ADATOK MODELL 

további mérések a 
vízgyűjtőre

további mérések a 
csatornában (horda-

lék stb.) 

további mérések a 
szennyvíz terhelésre

szennyvíztisztítás, 
exfiltráció, infiltráció stb. 

evapo-
trans-

piráció, 
stb. 

klíma modell 

további modellek 
(exfiltráció-

infiltráció, csősta-
tika stb.)

csapadék és 
szennyvíz terhelési 

modellek 

CSATORNARENDSZER 



 

 
4 

1.2. Aktuális csatornatervezési problémák 
Hazánk csatornázottsága alapján (Juhász, 2008) még mindig szükség van újabb szennyvíz 

csatornahálózatok építésére, az évente megépült csatornahosszak növekedése (2.1.ábra) elle-

nére. Főként a kelet-magyarországi területeken figyelhető meg jelentős elmaradás (1.2. ábra). 

A csapadékcsatornák jó része nyílt rendszerű, több helyen szükséges zárt rendszerre áttérni. 

Törekedni kell a lehulló csapadékvíz talajba szikkasztására, a burkolt felületek csökkentésére. 

Ezzel együtt várhatóan új csapadékcsatornák építésére is szükség van. Az egyesített rendszerű 

csatornák helyett több helyen elválasztott rendszerre térnek át. Mindezek alapján új szenny-

víz és csapadékvíz csatornahálózatok tervezése még mindig aktuális feladat a közműves 

szakmában, melyhez manapság már feltétlenül szükséges a számítógépes segítség. A csator-

nahálózat tervezése során az adatok kezeléséhez, a rajzi részek elkészítéséhez, a számítások-

hoz nyújthat segítéséget a számítástechnika. A hidrológiai, hidrodinamikai modellek haszná-

lata komplexebb szemléletű, a fenntartható fejlődéssel összhangba hozható tervezési módszert 

tesz lehetővé (Gayer, 2004). 
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1.2. ábra Csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 1990-ben és 2006-ban (Juhász, 

2008) 

A meglévő csatornahálózatokkal kapcsolatban számos probléma körvonalazható. A csa-

tornahálózat egy része hidraulikai kapacitás hiányában válik túlterheltté. Ennek egyik lehet-

séges oka a terhelés tervezetthez képest megnövekedett értéke, másik oka a csatorna termé-

szetes elhasználódása. A terhelésnövekedés következhet be engedélyezett és tiltott rákötések, 

infiltráció következtében. A tervezetthez képest megnövekedhetnek a szennyvíz és csapadék-

víz terhelések is. A csatorna öregedésével megnövekedő csőfal súrlódás, gyökérbenövések, 
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illesztési elmozdulások és egyéb szerkezeti hibák csökkentik a csatorna szállítóképességét, 

fokozatos tönkremenetel következhet be. Végső esetben a beomlások, dugulások teljesen 

megszüntetik a csatorna alapvető funkcióját. A meglévő rendszerek felújításához, átépítésé-

hez, kicseréléséhez szükséges tervek elkészítése aktuális építőmérnöki feladat, melyhez a 

meglévő állapotra elkészített modell a továbbiakban segítséget nyújthat.  

Ahol már sikerült a mennyiségi problémákat megoldani, ott egyre inkább előtérbe kerülnek a 

szennyvízelvezetés minőségi problémái. A záporkiömlőkön keresztül közvetlenül éri a 

szennyezés a befogadót. A záporkiömlő műtárgyakat az aktuális jogszabályi rendelkezések-

nek megfelelően kell megtervezni (áttervezni). Az exfiltráció következtében a talajvizet 

érheti szennyezés, rosszul megépített vagy elöregedés hatására vízzáróságát elvesztő csatorna 

esetén. A befogadóval és a talajvízzel való kapcsolat számítógépes modellezése segítséget 

adhat a vízminőségi problémák megoldásában.   

A szennyvíztisztító telepre érkező összegyűjtött szennyvíz minősége (a mennyiség mellett) 

meghatározó jelentőségű a szennyvíztisztítás hatékonysága szempontjából. A hosszú utazási 

idő szagproblémát és betonkorróziót okozhat. A csatornahálózat áramlási viszonyainak 

hidrodinamikai modellezése segítséget adhat a vízminőségi problémák megoldására. 

Összefoglalva a következő területeken jelentkeztek és jelentkeznek aktuális feladatok a csa-

tornahálózat tervezése-üzemeltetése területén: 

• új csatornahálózat tervezése, 

• meglevő csatornahálózat újratervezése és 

• csatornahálózat üzemeltetési beavatkozásainak megtervezése. 

Összefoglalva a következő kategóriákban merültek fel és merülnek fel igények számítógép 

segítségére: 

• nyilvántartó (térinformatikai) programok, 

• nyomvonaltervezést segítő, tervdokumentációt készítő programok és 

• hidrodinamikai, vízminőségi szimulációs programok. 

1.3. Problémakörök kiválasztása, célkitűzés 
A szennyvíz és csapadék csatorna tervezés fontosabb részfolyamatai (Horváth, 1985; Öllős, 

1990; Sali, 1990; Darabos és Mészáros, 2006): 

• szennyvíz és csapadékvíz mennyiségek meghatározása 

• hidraulikai méretezés 

• csatornák, műtárgyak és egyéb berendezések kialakítása, elhelyezése (vonalvezetés) 

• csatornák erőtani méretezése (csőstatika) 
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• tervdokumentáció készítése 

Az egyes részterületekre részletes tervezési segédletek készültek (Dulovics, 1975; Öllős, 

1983; Bozóky-Szeszich, 1988; Dulovics Dné, 2003). 

A csatornatervezési folyamatot hidraulikai, szerkezeti és gazdasági megfontolások is megha-

tározzák. A csatornatervezés lehetséges lépései ezek alapján (Vickridge, 2004): 

• a tervezési területre vonatkozó adatok beszerzése 

• előzetes helyszínrajzi nyomvonal tervezés 

• előzetes magassági nyomvonal tervezés 

• hidraulikai méretezés 

• végleges nyomvonal kialakítása 

• szerkezeti méretezés 

A csatornatervezés azon gyakorlati és elméleti szempontból kulcsfontosságú lépéseit muta-

tom be összefoglalva az 1.3. ábrán, melyeknél felmerül az új megoldások iránti igény. A 

tervezési lépések közül egy adott tervezési feladat esetén kimaradhatnak egyesek és bekerül-

hetnek újak, az általam leírt tervezési folyamat egy szokásos tervezési feladat esetén általában 

érvényes. 

Sem a tervezési lépések, sem az azt segítő eszközök nem választhatók szét ennyire élesen 

egymástól és nem következnek sorban egymás után minden esetben. Pl. az adatok bevitele és 

a csatorna nyomvonal tervezése történhet ugyanazzal a segédeszközzel, általában ismétlődő 

feltöltéssel, javítással. A térinformatikai rendszer az adatok bevitelét, tárolását, a döntésekhez 

szükséges információk lekérdezését is tartalmazza. A térinformatikai rendszerrel segített dön-

tések tervezési folyamata visszacsatolásokat, hurkokat, fokozatos közelítést tartalmazhat. 

A számítógéppel segített csatornatervezés célja a mérnöki munka megkönnyítése a számí-

tástechnika aktuális lehetőségeinek kihasználásával. Általános elvként mindig szem előtt tar-

tandó, hogy a mérnöki döntésekhez csak segítséget nyújthatnak a programok, de általában 

nem válthatják azt ki. Ezért ki kell emelnem mérnök szerepét. 

Természetesen nem minden mérnöki jellegű tevékenységet érdemes gépesíteni. Leginkább az 

ismétlődő vagy hasonló jellegű, sok számítást igénylő feladatok esetén van tere a számítás-

technika alkalmazásának. 
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1.3. ábra A csatornatervezés jellemző lépései 

A tervezési lépésekhez tartozó fejezeteket piros betűtípussal jelöltem. Piros kerettel emeltem 

ki az értekezésem központi részét jelentő lépést. 

 

Kutatási tevékenységem során mindig a csatorna tervezés területén aktuálisan fontos témákkal 

foglalkoztam. Értekezésemben azon munkáim, kutatásaim eredményeit fejtem ki részleteseb-

ben, mely munkákban én voltam a meghatározó résztvevő, szakmai tartalmában, megközelíté-

sében újdonságot jelentettek és gyakorlati vagy elméleti szempontból fontosnak minősít-

hetők. 

A csatornatervezési folyamat mindegyik, az 1.3. ábrán látható lépéséhez megadtam egy álta-

lam kifejlesztett, újdonságnak számító, fontosnak tartott megoldást: 

A 2. fejezetben a számítógéppel segített közműtervezésre általam kifejlesztett megoldást, 

annak alapelveit és újdonságait ismertetem, mely a közműtervezési területen általánosan al-

kalmazható. Az adatok bevitelére, feldolgozására, az optimális vonalvezetés megtervezésére, 

az eredmények mérnöki dokumentáció jellegű megjelenítésére ad segítséget. A bemutatott 

megoldás bevezetésének időszakában egyedüli és alapvető volt, azóta Magyarországon szé-

leskörűen alkalmazzák.  

paraméterek mérése (3. fejezet) 

adatok bevitele, előzetes feldolgozása (2. fejezet) 

adatok tárolása, alapvető lekérdezések (4. fejezet) 

számítások (5. fejezet, 6. fejezet) 

eredmények megjelenítése (2. fejezet, 4. fejezet) 

 
új csatornahálózat kialakításának 
és meglevő hálózat üzemeltetési beavatkozásainak 

(2.fejezet) 

}tervezése 
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A 3. fejezetben a tervezéshez szükséges adatok alapvető beszerzési formájára, az adatok mé-

rése mutatok be egy megoldást. Az általam fejlesztett csapadékmérő műszerrel nagy meny-

nyiségű és jó minőségű adat biztosítható a csapadékcsatornák modellezéssel történő vizsgála-

tához. 

A 4. fejezet a csatorna üzemeltetés területén a szaktanácsadásommal kidolgozott rendszer 

leírását tartalmazza. Az üzemeltetési jellegű beavatkozások megtervezéséhez elengedhetetle-

nül szükséges, a budapesti csatornahálózatra kidolgozott nyilvántartási rendszert, annak 

újdonságait ismertetem. Az adatbázisra épülő térinformatikai rendszerrel megoldható a csa-

tornarendszerre vonatkozó szakági adatok tárolása, alapvető információkat nyújtó lekérdezé-

sek végrehajtása, az eredmények korszerű megjelenítése. A bemutatott megoldások Magyar-

országon újdonságnak számítottak és számítanak. 

Az 5. fejezetben a csatornahálózatban szállított hordalék számítására alkalmazható, általam 

kifejlesztett hordalékszállítási és morfológiai modellt ismertetem, a kifejlesztett üzemeltetési-

tervezési rendszer részeként. Magyarországon napjainkig csak meglehetősen költséges keres-

kedelmi, külföldi fejlesztésű, idegen nyelvű csatorna szimulációs programokkal voltak elérhe-

tők a hordalékszállítási számítások. Az SWMM-M hordalékmodellel végzett szimulációs vizs-

gálatok segítségével a lehetséges beavatkozások tényleges kivitelezése nélkül azok hatása 

elemezhető. 

A 6. fejezetben a csatornahálózat aknáinál előforduló helyi veszteségeket pontosabb figye-

lembe vételét ismertetem, melyet szintén beépítettem a tervezői-üzemeltetői rendszerbe. 

A mellékletekben szerepeltetem – a magyar szabvány (MSZ 3431:1985) formai és tartalmi 

előírásait alkalmazva – a közismert, ám eredményeim értelmezése szempontjából fontos eljá-

rásokat, módszereket, összefüggéseket, tényeket, az alkalmazott berendezések részleteit, a 

számítási részleteket, a részletes táblázatokat és az egyéb dokumentációs jellegű részeket.  

Értekezésem 3., 5. és 6. fejezetében a csatornahálózat hidrodinamikai modellezését az 

EPA SWMM5 (Rossman, 2010) programmal végeztem. Az egyik legelterjedtebben használt 

program, az SWMM, nyílt forráskódjának köszönhetően lehetővé teszi tetszőleges fejleszté-

sek beépítését. Mivel a szakterületen jövőbeni fejlesztések is várhatók, ez a tulajdonság a ku-

tatás számára alapvető jelentőségű. Az SWMM felhasználói, fejlesztői támogatottsága (súgó, 

leírás, fórum stb.) nagyon jó. Tapasztalatom szerint egyszerűbben használható, mint a konku-

rens programok (Mike Urban, WinDAP, Kanal++). Számítási motorja a konkurens kereske-

delmi és ingyenes programokhoz hasonló eredményeket szolgáltat. Ennek részletesebb össze-

hasonlító vizsgálatára a szakirodalomban több eredményt is közöltek. 
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Minden vízgyűjtő és hálózati modell tekintetében megállapítható (Lockie, 2009), hogy a meg-

vizsgált szoftverek (SWMM, Mouse/Mike Urban, InfoWorks CS) hasonlóak műszaki teljesít-

mény, képességek és megbízhatóság tekintetében. Jelentősebb különbségek a felhasználói 

felület és az adatkezelés tekintetében vannak. 

A hidrológiai részek (terepi lefolyás, beszivárgás, talajvízzel való kapcsolat stb.) tekintetében 

megállapítható (Lockie and Joseph, 2008), hogy az SWMM egyszerűbb modelleket használ, 

mint a sokszor túlbonyolított modelleket tartalmazó konkurens programok (Mouse, InfoWorks 

CS). Amennyiben rendelkezésre állnak adatok a bonyolultabb modellekhez (talajadatok, talaj-

vízszintek), akkor ezek pontosabb eredményeket szolgáltatnak. Általában azonban ezekre a 

jellemzőkre még Magyarországnál gazdagabb országokban sincsenek elegendő mérési adatok. 

Az SWMM terepi lefolyásra használható egyszerűsített nem- lineáris tározómodellje hasonló 

eredményeket (Trommer et al., 1996.) adott, mint az USA-ban használatos más modellek, 

beleértve a racionális módszerre épülő modellt is, de csak a modellek kalibrálása után. 

Műszaki, gazdasági, használati és tanácsadási szempontok súlyozott átlaga alapján 4 meg-

vizsgált hidrodinamikai modell közül (InfoWorks, XPSWMM, Mouse, SWMM) a Mouse kapta 

a legmagasabb, az SWMM a legalacsonyabb pontszámot (Earth Tech Inc., 2006). Az SWMM 

csak számítástechnikai szempontok (a már említett gyenge adatkezelés, a GIS integráció és 

kalibrációs segédeszközök hiánya, valamint a nagy hálózatok elmeinek bonyolult névazonosí-

tói) miatt kapott alacsony pontszámot. 

Az SWMM és a Mouse összehasonlítása (Zahidi, 2011) azt mutatta, hogy az extrém szituáció-

kat (száraz, nyomás alá került, visszaduzzasztásos és hosszú vezetékek esetét) a két program – 

számítási módszerük különbözőségéből következően – különbözően oldja meg, de a progra-

mok szakszerű használatával hasonló eredmények érhetők el. 

Világszerte számos alkalmazás született, ahol az SWMM említett hiányosságait a „számítási 

motor” megtartása mellett kiküszöbölték: pl. XPSWMM (XP Software, 2011), GeneralStorm 

(GeneralCom, 2010), WateRisk (Kozma és Koncsos, 2011). 

A HEC-RAS (Brunner, 2010) és a WaterRisk rendszer 1D hidrodinamikai modulja, mely 

utóbbi az SWMM számítási motorjára épül, számos hidraulikai szituációt kielégítően közelít 

(Koncsos, 2011). 

Mérlegelve a szakirodalmat, modellezési tapasztalataimat, a jelenleg rendelkezésre álló lehe-

tőségeket az SWMM programot választottam modellezési eszközül. A most felmerült prob-

lémákra néhány kereskedelmi szoftver megoldást adna, de a jövőbeli továbbfejleszthetőség 

lehetőségét az SWMM esetén látom biztosítottnak. 
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Mivel az értekezésem központi részét képező csatornatervezési megoldáshoz (2.fejezet) kap-

csolódó további fejezeteimben különböző tervezési területekre mutatom be az eredményei-

met, ezért az egyes fejezetekben külön-külön részletesen fejtem ki az adott területre vonat-

kozó célokat és szakirodalmi vizsgálatot. 
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2. Számítógéppel segített közműtervezés 

2.1. A számítógéppel segített tervezés 
Először ismertetem a magyarországi közműtervezésre vonatkozó igényeket és a hagyományos 

tervezési módszert. Az 1. mellékletben áttekintem a számítógéppel segített tervezés történe-

tét, kitérve a jelenleg elterjedt rajzi alapprogramok lehetséges használatára. A 2. mellékletben 

az emberi, mérnöki, tervezői gondolkodásra vonatkozó szakirodalmi vizsgálatok eredményeit 

foglalom össze, a csatornatervezésre való alkalmazás szemszögéből. 

2.1.1. Hazai tervezői igények 

Az 1990-es évek elején elkezdődött törvénykezési, gazdasági folyamatok kihatással voltak a 

vízi közművekre, így a csatornázottságra is. A 2.1. ábrán (KSH adatok alapján) látható mó-

don az 1990-es évek közepétől kezdve növekedést mutatnak a csatornázottsági mutatók. A 

csatornázási igények növekedése megmutatkozott az elvégzendő közműtervezési munkák 

mennyiségében is. A tervező cégek a megnövekedett igényre válaszul az extenzív növekedés 

mellett intenzív fejlesztési lépéseket is tettek. Új dolgozók munkába állítása mellett a tervezé-

si folyamatok számítógéppel segített tervezése jelentett fejlődési lehetőséget. Hasonló okok-

ból, és szakmai kihívásként is átélve az előttünk álló feladatokat határoztuk el a SewCAD 

közműtervező modell fejlesztését. A modell a „csatorna” és a „számítógéppel segített terve-

zés” angol elnevezésének rövidítéséből kapta a nevét. 
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2.1.2. Hagyományos tervezés 

A közművek tervezési folyamatában a munkarészek jelentős részét a rajzi dokumentáció elké-

szítése jelenti. Ugyancsak nagy tömegben készülnek anyag és mennyiség kimutatások. A ter-

vezés hagyományos eszközeit az 1990-es évekig a rajztábla, vonalzó, tus és számológép je-

lentette. A rajzi és táblázatos tervdokumentáció elkészítésére jellemző, hogy sokszor ismétlő-

dő, hasonló típusú, egyszerű, könnyen algoritmizálható munkarészekből áll. A tervdokumen-

táció elkészítésének időben nagy részét kitevő feladatokra nem szükséges mérnöki erőforrá-

sokat igénybe venni, általában kevésbé kvalifikált munkaerővel is megoldható a feladat. 

2.2. SewCAD – a közműtervezés új módszere  
A tervezői gondolkodás megvizsgált jellemzői alapján, a közműtervezés speciális igényeinek 

megjelenését felismerve Magyarországon az általam fejlesztett SewCAD jelent meg először 

(1990-ben) a tervezői és rajzi dokumentációt készítő programok közül. Azóta már több épí-

tőmérnöki tervezői program is megjelent, lényegesen különböző számítástechnikai megvaló-

sítással és szakmai tartalommal. Van köztük közműtervezésre is kibővített alapprogram pl. 

AutoCAD Civil 3D (Autodesk, 2010), mely 2005-ben jelent meg. Kifejezetten a hazai közmű-

tervezésre fejlesztett programok is készültek, melyek közül a legelterjedtebb a C+I 

(CAD+Inform Kft., 2010), mely a 1990-es évek végén jelent meg.  

2.2.1. A SewCAD tervezési módszer alapelvei 
Kiválasztottam a csatornatervezési folyamat megállapított lépései (1.3. fejezet) közül azokat, 

melyekre hatékonyabb lehet a számítógéppel segített tervezés alkalmazása. A tervezés során 

többször elvégzendő, munkaigényes, algoritmizálható és a mérnöki döntéseket segítő, munka-

részeket határoztam meg. A SewCAD-ben a következő fontosabb közműtervezési és doku-

mentálási feladatrészeket választottam ki a számítógéppel segítetett tervezésre: 

• geodéziai mérések feldolgozása (jegyzőkönyvek számítása és különböző digitális ada-

tok beolvasása), 

• magasságok kinyerése a keresztszelvényhez digitális helyszínrajzból (pl. szintvonalas 

térképből), 

• terhelések összegzése fastruktúrában, 

• teltség számítása (permanens modell), 

• gerinc vezetékek és bekötések magassági vonalvezetésének számítása (adott és számí-

tott paraméterek közötti többféle választási lehetőség), 

• mélységhatárok, védőtávolságok, sebességhatárok ellenőrzése, 

• csomópontok automatikus sorszámozása, 
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• kimutatások készítése (földmunka, aknák, bekötések, vezetékek), 

• keresztszelvény, hossz-szelvény rajzok elkészítése, 

• bekötések automatikus berajzolása a helyszínrajzon (rákötés aknákból a gerincre),  

• helyszínrajz feliratozása (pl. aknák, vezetékek, bekötések), 

• helyszínrajz előkészítése nyomtatáshoz (ágak elforgatása, keretezés, feliratok elforga-

tása, északjel, moszkocka stb.) és 

• síkmetszetek automatikus összekapcsolása (pl. tervezett közmű hosszak, keresztezé-

sek, bekötések kigyűjtése a helyszínrajzból a hossz-szelvénybe). 

A közművet érő szennyvíz és csapadék terhelések szakmailag elfogadott modelljei beépíthe-

tők a tervező rendszerbe, azaz a komplex tervezési feladat strukturális dekompozíció segítsé-

gével egyszerűbb részekre bonthatók. A korszerű verzió (2010) már tartalmaz alapvető ter-

helési modellt. Az áramlás egydimenziós, permanens jellegének feltételezése ma még elfoga-

dott a tervezési paraméterek számításához. 
Az áramlási viszonyok pontosabb vizsgálatához szükséges egydimenziós nempermanens modellt a 

GeneralStorm szoftver tartalmazza (GeneralCom, 2010). A GeneralStorm hidrodinamikai szimulációs 

program – melynek fejlesztését szakmailag felügyelem – elsősorban az üzemeltetést segíti, de tervezést 

támogató modulokkal is bővítettük.  

A vonalvezetés megtervezése mindhárom térbeli dimenzió kezelését igényli. A tervezéshez 

szükséges a meglevő állapot térbeli elhelyezkedésének modellje: terepmodell, meglevő épüle-

tek, közművek, vízfolyások stb. geometriai és egyéb adatai. Arra nincs feltétlenül szükség, 

hogy az agyban felépített modellben létezzen minden irányból a tervezett közmű képe. Csak a 

lényeges helyeken, a többi meglevő közműhöz, épülethez, terephez, talajvízhez képest fontos 

az elhelyezkedés. A gépészetben szokásos mozgó alkatrészek helyett a közműtervező statikus 

műtárgyakat tervez, ami szintén egyszerűsített leképezést tesz lehetővé. A szükséges leképe-

zésre a tervezésben több évszázad óta használt síkmetszet rajzok megfelelően alkalmazhatók 

(3.melléklet 3.M.1., 3.M.2. és 3.M.3 ábrái). Ez megfelel a 3. melléklet 2.M.2. ábráján vá-

zolt gondolkodási modellek között a hálózat térbeli és kapcsolódási modelljének. 

Minden adatot (tartalmi, rajzi, formai adatok is) dBase adatbázisban tároltam, amelyből a 

síkmetszet rajzok gyorsan elkészíthetők. 

A SewCAD fejlesztésének alapvető célkitűzése a tervezési folyamat hatékonyságának növe-

lése volt. A fejlesztés során követett alapelveket a kitűzött cél határozta meg. 

A kifejlesztéskor alapvető koncepció volt, hogy az építőmérnöki gyakorlatban általánosan 

elterjedt rajzi alapprogram (AutoCAD) meglévő, professzionálisan elkészített funkcióit ér-

demes kihasználni (Knolmár és Werner, 1991). 
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A fejlesztés során szigorúan a szakmai, felhasználó igényeket helyeztem előtérbe a számí-

tástechnikai jellegű megfontolásokkal szemben. Az 1990 és 2010 között személyesen én vé-

geztem a fejlesztést, majd 2010-től szakmai vezetésem alatt egy fejlesztői csapat dolgozik.  A 

több mint 20 éves fejlesztés során olyanok végezték a munkát, akik maguk is terveztek. A 

fejlesztéssel együtt történő használat eredményesnek bizonyult a tesztelés és továbbfejlesztés 

szempontjából. A nagy programfejlesztő cégek által készített közműtervező programok szá-

mítástechnikailag magas szinten kidolgozottak, ám szakmailag kevésbé megfelelőek. Az 

alapprogramokhoz hasonlóan sokszor a felhasználónak kell alkalmazkodni a program által 

kínált funkciókhoz. Ezzel szemben fontosnak tartom, hogy a számítógéppel segített tervező 

eszköznek kell a felhasználói igényekhez folyamatosan alkalmazkodni, elméletileg megala-

pozott szakmai módszerekre épülve. 

A közműtervező rendszerekben megfigyelhető az alapprogramokra is jellemző túlzott komp-

lexitás, azaz jóval több funkcióval rendelkeznek, mint amire a felhasználónak szüksége lehet. 

A komplex tervezési rendszerek kínálatának hátterében sokszor az áll, hogy a gazdasági, el-

adási szempontok megelőzik a műszaki jellegűeket. A közműtervezés speciális jellegű a 

mérnöki, de még az általános építőmérnöki tervezéshez képest is. A tervezett létesítmény há-

lózati elhelyezkedése, a terhelések térbeli és időbeli változása, a szerkezeti megoldások miatt 

különbözik az általános mérnöki, építőmérnöki tervezési feladatoktól. Ezért nem hatékony az 

általános építőmérnöki jellegű tervezői rendszer alkalmazása. Az általam fejlesztett meg-

oldás felépítésekor az egyszerűségre, a közműves tervezői igényeknek megfelelő szolgáltatá-

sokra törekedtem. A ritkán használt funkciók tömege mellett a túlzott adatigény is csökkent-

heti a használhatóságot. Alapelvként határoztam meg, hogy csak a tervekhez feltétlenül szük-

séges adatokat kell megadni. Ezt az elvet is előnyben részesítettem más pl. számítástechnikai 

megfontolásokkal szemben.  

A közműtervezés világában megfigyelhető a számítástechnikai lehetőségek kihasználása felé 

törekvés az automatikus működtetés terén. A terhelések, a tervezési határfeltételek (minimá-

lis-maximális lejtés, mélység, védőtávolság) és célfüggvények (beruházási, üzemelési költ-

ség) megadásával elméletileg lehetséges a közmű nyomvonalának, átmérőjének automatikus 

megtervezése. A túlzott automatizálásra törekedő szemlélet nem hagy teret a nélkülözhetet-

len mérnöki döntéseknek, pusztán számítástechnikai leképezését és megoldását jelenti a ter-

vezési problémáknak. A hazai, szakmailag jól képzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, 

laterális gondolkodásra (2.melléklet 2.M.2. pontja) is képes mérnökök inkább segítséget 

igényelnek a tervezéshez, a tervdokumentáció elkészítéséhez, nem pedig egy mindentudó 

robotot. A SewCAD ehhez nyújt segítséget a tervezés logikus lépéseinek megadása mellett a 
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számítások gyorsításával, a változatok, a rajzi tervdokumentáció elkészítésével, figyelmezte-

tések, ellenőrzések módszerével. 

A SewCAD esetén igyekeztem a számítástechnika adta lehetőségeket – az előbb említett prio-

ritások mellett – minél jobban kihasználni. Ugyanakkor nem számítástechnikai problémaként 

kezeltem a közműtervezés automatizálását. Igyekeztem a vízi közművek területén szerzett 

ismereteimet minél teljesebben beépíteni. A több éven át tartó folyamatos továbbfejlesztés 

során figyelemmel követhettem a számítástechnika aktuális lehetőségeit. A SewCAD oktatás-

ban és számos tervezési munkában történő használata állandó tesztelést jelentett. A felmerülő 

felhasználói igények és ötletek, az ismereteim bővülése folyamatos szakmai jellegű fejlesztést 

tettek szükségessé és lehetségessé. Mindig igyekeztem megtalálni az egyensúlyt a számítás-

technikai lehetőségek és a szakmai tartalom között (Buzás-Werner-Knolmár, 1991). 

Az erőforrások kapacitáshiánya is indokolja a takarékos megoldáskeresést. A közműtervezés-

ben az optimális megoldás kereséséhez elengedhetetlen a nyomvonal térbeli elhelyezkedésé-

nek megfelelő meghatározása. A teljes háromdimenziós (3D) modell kiépítéséhez az egész 

tervezési területre vonatkozóan szükséges lenne pl. digitalizálni a terepmagasságokat, a védő-

távolságok automatikus meghatározásához és betartásához be kellene építeni a modellbe az 

összes meglevő közművet, vízfolyást, utat, épületet, átereszt és minden más védendő műtár-

gyat. Csak ebben az esetben lehet olyan programot használni, amely képes a nyomvonal au-

tomatikus keresésére. Az automatikus nyomvonal kereséséhez nagy mennyiségű adatot felté-

telként kellene megadni. Az adatok gyűjtésének, beépítésének költsége gazdaságossági szem-

pontból is kétségessé teszi a megoldáskeresés automatikus módszerét. A talált megoldás meg-

felelősége szorosan függ a felhasznált adatok minőségétől.  Nagy tömegű adat minőségének 

biztosítása jelentősen megnöveli a költségeket. Ugyanakkor amennyiben ezek az adatok már 

rendelkezésre állnak, például más munkák eredményeként, vagy ha több közművet, utat kell 

egyszerre tervezni, akkor előnyös lehet az automatikus nyomvonalkeresés alkalmazása. 

A SewCAD módszere a jól definiálható, (algoritmizálható) feladatrészekben tud segítséget 

nyújtani. A nyomvonal számítására különféle módszerek közül választhatja ki a tervező a 

gondolkodásának megfelelőt, pl. hogy egy adott ágat alulról vagy felülről kezdve szeretne 

megadni, vagy hogy a lejtések, magasságok, mélységek közül melyek a rögzítettek és mely 

értékek származtathatók a többiből. A nyomvonal automatikus keresése helyett a számítógép 

sebességének kihasználásával, próbálgatással juthat el a tervező a végső megoldáshoz. A vé-

dőtávolságok esetleges be nem tartása, védőcső alkalmazása stb. a tervező mérlegelési lehető-

sége marad, az általam alkalmazott megoldás csak felhívja a figyelmet a kritikus helyekre. 
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A megoldáskeresés automatizálásának létjogosultsága lehet más építőmérnöki területen, ilyen kísérleti-

kutatási jellegű szakértői rendszert építettünk fel regionális közműhálózat átemelői üzemeltetési prob-

lémáinak megoldására a Prolog nyelv beépített megoldáskereső algoritmusát kihasználva (Werner-Csiti-

Knolmár, 1991). 

Tervváltozatok készítése, azok összehasonlítása és közülük az optimális változat kiválasztása 

tipikus közműtervezői feladatrész. A mérlegelésnél többek között a kivitelezési, az üzemelte-

tési és a gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni. Az optimalizálási paraméte-

rek közül a lényegesebbek: 

• összes csatornahossz, 

• átmérők, 

• földmunka, 

• házi beemelők száma, 

• áramlási sebességek, 

• tartózkodási idő, 

• keresztezések száma, 

• átemelők száma, 

• nyomás alatti vezetékek hossza, 

• technikailag megvalósíthatóság, 

• kivitelezés egyszerűsége és 

• kivitelezési és üzemelési költség. 

A szempontok egy része nem alkalmas analitikai módszerrel történő optimumkeresésre. A 

nem mérhető kritériumokat a tervező figyelmen kívül hagyhatja vagy valamilyen súlyozással 

figyelembe veheti. Általános mérőszámot alkalmazhat a különböző szempontok összemérhe-

tőségére pl. költségeket. A bonyolultabb szempontokat lebonthatja egyszerűbb részekre. Szá-

mítástechnikailag csak a teljesen egzakt módon megfogalmazott algoritmizálható szabály-

rendszert lehet megvalósítani. A bizonytalanságokat, az egymásnak esetleg ellentmondó sza-

bályokat tartalmazó rendszert már csak a transzlogikus gondolkodásra (Mérő, 1991) képes 

tapasztalt mérnök tudja átlátni és tud dönteni ilyen helyzetekben is. Az összes lehetséges terv-

változat automatikus előállítása csak elvileg lehetséges, a lehetőségek nagy száma miatt még 

számítógép alkalmazása mellett sem gazdaságos. A tervező mérnök tapasztalati alapon mű-

ködő megérzései, intuíciója, a gyakorlati érzéke alapján hasznosabban, célirányosabban tud 

választani és egyes változatokat kizárni a lehetséges megoldások közül.  

A SewCAD-ben alkalmazott alapelv az is, hogy az eredeti struktúrát megtartva továbbfejleszt-

hető legyen. Továbbfejlesztési célunk a változatkezelés, mely segítséget nyújt a változatok 
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egy terven belüli gyors és egyszerű használatára: létrehozás, másolás, átnevezés, törlés, expor-

tálás, importálás. 
A változatkezelést már beépíttettem a GeneralStorm hidrodinamikai szimulációs programba.  

2.2.2. A tervezői rendszer feladatrészeire kidolgozott módszerek 

A tervezést segítő eszköz kidolgozásakor alkalmaztam a 2.melléklet 2.M.2. pontjában leírt 

mérnöki gondolkodás főbb jellemzőit a SewCAD-ben megvalósított feladatrészekre. Az 

alkalmazás során a 2.2.1. fejezetben leírt alapelveket tartottam szem előtt. A szakmai részle-

tekben a csatornázási tervezési segédletre (Sali, 1990) támaszkodtam. 

Az alábbiakban ismertetem az előkészítést jelentő adatbeviteli, a tulajdonképpeni tervezési és 

a dokumentálási feladatrészek elvégzésére kidolgozott módszert.  

Adatbevitel 

A tervezés az adatok gyűjtésével és a CAD rendszerbe való bevitelével kezdődik. A meglevő 

állapot adatait keresztszelvény, hossz-szelvény és helyszínrajz csoportosításban kell megadni, 

minden adatot ott, ahol általában rendelkezésre áll: 

Keresztszelvény adatok: 

• meglevő tereppontok, 

• meglevő közművek, 

• meglevő tereptárgyak (villanyoszlop, fa stb.) és 

• általános adatok (utcanév, nézet irány stb.). 

Hossz-szelvény adatok: 

• meglevő terepvonalak, 

• meglevő közművek, 

• meglevő tereptárgyak (villanyoszlop, fa stb.), 

• fúrásszelvények jellemző helyeken és 

• általános adatok (meglevő objektumok feliratai, jelölései stb.). 

Helyszínrajzi adatok: 

• telekhatárok helyrajzi számokkal, 

• épületek házszámokkal, 

• burkolt és burkolatlan felületek (út, járda, parkoló, kerékpárút, zöldsáv stb.), 

• meglevő közművek és 

• szintvonalak vagy bemért pontok. 
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A szigorúan rendezett formában digitalizált térképi adatok elsősorban a helyszínrajz elkészíté-

séhez szükségesek, ezek az adatok a hossz-szelvény és a keresztszelvény metszetek előállítá-

sára is felhasználhatók. Minden szükséges kapcsolatot külön felépítettem, így oldottam 

meg a három síkban történő adatkezelést. A metszetek közötti kapcsolatok száma tízes 

nagyságrendben van. Ilyen kapcsolatra példa a helyszínrajzon megadott meglevő közművek 

automatikus leolvasása és átvitele a hossz-szelvényre és keresztszelvényre vagy a keresztszel-

vényekből készíthető hossz-szelvény. 

Az alapadatok ellenőrzését grafikusan érdemes ellenőrizni, a keresztszelvények és hossz-

szelvények kirajzolásával. 

Tervezés 

A következő tervezési lépés a tervezett közmű és csatlakozási műtárgyainak térbeli elhelyezé-

se, azaz a helyszínrajzi és magassági vonalvezetés megtervezése. A nyomvonal meghatározá-

sát kreatív mérnöki feladatnak tekintettem. A tervező rendszer különböző módszerek felkíná-

lásával, védőtávolságok és a mélységhatárok ellenőrzésével, figyelmeztető üzenetekkel segíti 

a tervezőt, de alapvetően a mérnök dönt a nyomvonal kialakításában. Ekkor a 2.mellékletben 

a 2.M.2. ábrán szereplő gondolkodási modelleket használja a tervező. A SewCAD alapvető-

en a tervező megoldáskereső készségére épít, azt látja el szükséges információkkal. 

A tervezett adatokat is alapvetően a kétdimenziós metszetek szerint csoportosítva kell 

megadni, a tervező vizuális látásmódjának megfelelően a hálózat térbeli és kapcsolódási mo-

delljének megfelelően. 

Keresztszelvény adatok: 

• tervezett terepvonal, 

• tervezett közművek, 

• tervezett bekötések és 

• általános tervezési adatok (feliratok, jelölések stb.). 

Hossz-szelvény adatok: 

• tervezett terepvonalak, 

• tervezett közmű szakaszadatai (vezetékek és csomópontok), 

• tervezett közműcsatlakozások, 

• tervezett közmű bekötések és 

• általános tervezési adatok (figyelmeztetések, tervezett közművek feliratai, jelölései 

stb.). 

Helyszínrajz: 
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• tervezett közmű nyomvonala és 

• bekötések helyei (elegendő csak a fogyasztó felőli végpontot megadni). 

Minden tervezett adatot csak egy helyen kell megadni, az adatbevitel redundanciától men-

tes. Vannak olyan adatok is, amelyeket több síkmetszetben is meg lehet adni, a tervező vá-

lasztja ki a számára megfelelőt. Amennyiben egy másik metszetben is szükség van ugyanarra 

az adatra, a közös adatok a felhasználó kérésére átadódnak a másik metszetre. Minden szük-

séges kapcsolatot külön felépítettem. A metszetek közötti kapcsolatok száma a tervezett 

adatok vonatkozásában is tízes nagyságrendben van, hasonlóan a meglevő adatokhoz. A ter-

vezett adatok metszet kapcsolataira példa a helyszínrajzon megadott tervezett közművek 

hosszainak automatikus „leolvasása” és átvitele a hossz-szelvényre vagy a hossz-szelvényen 

megadott tervezett közmű és munkaárok megrajzolása a keresztszelvényeken.  

A tervezett adatok bevitelét követően érdemes kirajzolni a keresztszelvényeket és a hossz-

szelvényeket a tervezési adatok ellenőrzése céljából. A metszeteket gyorsan és egyszerűen ki 

lehet rajzolni a képernyőre, papírra nyomtatás nélkül is. Az ellenőrzéssel kiderített hibák 

javítása egyszerűen elvégezhető az adatbázisban és a metszet rajzok ismételten megtekinthe-

tők. 

A mérnöki gondolkodás a 2.melléklet 2.M.2.ábráján vázolt terminológiája szerint ebben a 

lépésben a tervező a tervezett közműhöz kapcsolódó ismereteit használja. Így pl. a fogyasztói 

és terhelési modellek alapján adja meg a számítási határfeltételeket. Ismeretei alapján az adott 

feladatra alkalmazható áramlási modellt megválasztja. A mérnök számítási képességei szük-

ségesek a hálózat hidraulikai ellenőrzéséhez. A számításhoz segítséget nyújt a SewCAD ter-

vező rendszer, permanens áramlási feltételeken alapuló hidraulikai számításokra, a Prandtl-

Kármán-Colebrook egyenletet alkalmazva. (Bartos-Juhász-Wisnovszky-Dulovics-Lovretity-

Markó, 1989). 
Az áramlási viszonyok pontosabb, nempermanens hidrodinamikai ellenőrzésére a 2.2.1. fejezetben fon-

tosabb jellemzőivel leírt GeneralStorm programot lehet használni. A két rendszer szorosan együttműkö-

dik az adatbázis megosztásában, így nem szükséges mindkét helyen bevinni ugyanazokat az adatokat. 

A közműhálózat vonalvezetése alapvetően függ a hidrológiai és hidraulikai számítások ered-

ményétől (pl. lejtés miatt). A hálózat térbeli és kapcsolódási modelljének felépítését, módosí-

tását segíti a SewCAD, tehermentesítve a tervezőt az ismétlődő, rutinszerű, mérnöki döntése-

ket nem igénylő lépésektől. Az esetlegesen szükségessé vált nyomvonal módosítást követően 

a közművek metszet rajzait újra megjelenítve a tervezett megoldás könnyen ellenőrizhető. 

Dokumentáció 
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A tervdokumentáció elkészítése különösen munkaigényes része a tervezői folyamatnak. A 

tervező rendszer segítségével a következő tervrészeket lehet előállítani, amikre mintákat a 

3.melléklet tartalmaz: 

• Helyszínrajz (3.melléklet 3.M.1. ábra), 

• Hossz-szelvény (3.melléklet 3.M.2. ábra), 

• Keresztszelvény (3.melléklet 3.M.3. ábra) és 

• Földmunka, akna, bekötés és vezeték kimutatások 

A rajzi tervrészek méretaránya és részletessége a tervdokumentáció fajtájának megfelelően 

(tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv) változtatható, ugyanazt az adatbázist használ-

va. 

A tervező a 2.melléklet 2.M.2. ábráján szereplő rajzolási készségeinek kihasználásával ké-

pes átlátni a rajzok kapcsolatát. A rajzok elkészítésével a tervezőrendszer segítséget nyújt a 

tervezőnek rajzkészségeinek alkalmazásában, tehermentesítve őt a hosszadalmas, ismétlődő, 

mérnöki döntéseket nem igénylő dokumentációs lépésekben. 

2.2.3. Megvalósítási eredmények 

A SewCAD tervező rendszer első verzióját már 1990-ben használták közműtervező irodák. 

Azóta folyamatosan végeztem a tervező rendszer fejlesztését, jelenleg is fejlesztés alatt áll. A 

SewCAD 2. változatának műszaki jellegű leírását a 4. melléklet tartalmazza. Az eltelt több 

mint 20 évben Magyarországon több mint 100 cégnél tértek át a SewCAD használatára. A 

számítógépes munkahelyek száma ennél lényegesen több, mintegy 500 példányt licenszeltek 

eddig a tervezőcégek. Több helyen hálózatos verziót használnak. 

A SewCAD segítségével különféle vonalas közmű vezetékeket terveznek. Leginkább 

szennyvíz és csapadékvíz csatornák tervezésére használják. Ezen kívül gáz és ivóvíz vezeték 

jelölésrendszerét is beépítettem, így sok gáz és ivóvíz hálózatot terveznek vele. Van olyan 

felhasználó, aki elektromos légvezetékek tervdokumentációját készíti ezzel a tervező rend-

szerrel. A tervezés mellett üzemeltetők is használják dokumentációs célokra. Tízezer kilo-

méteres nagyságrendben van a SewCAD segítségével tervezett összes közmű hossza (pl. 

Budapesten, Sopron, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok körzetében, de Romániában is).  

A tervező rendszer használatával a tervezési folyamat jelentősen felgyorsítható. A mérnöki 

erőforrások használata is csökkenthető, ugyanakkor a rajzolói munkaköri feladatok minimá-

lissá válnak. Legalább olyan minőségű rajzok készíthetők formailag és tartalmilag is, mint a 

hagyományos módszerekkel. Az elkészített CAD rajzok egyszerűen tárolhatók, elég az 

adatbázist archiválni és később bármikor újra kirajzolhatók, kinyomtathatók. 
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A közműtervezéshez elkészített adatbázis más célokra később felhasználható, exportálható. 

Az egyéb forrásból rendelkezésre álló digitális adatok a SewCAD tervezési adatbázisába im-

portálhatók. Így pl. a SewCAD és a csőhálózat tervező PapCAD – melynek fejlesztésében 

jelentős részem volt – valamint a GeneralStorm hidrodinamikai szimulációs programok kö-

zött, mindkét irányú adat kommunikáció lehetséges. Az adatbázis többcélú felhasználása 

megfelel a korszerű közmű nyilvántartási igényeknek. 

Módszertani újdonságot jelent az, hogy az általam önállóan vagy közreműködőként kifej-

lesztett tervezői rendszer és kapcsolódó programcsalád hatékony és kényelmes számítógé-

pes környezetet teremt a hagyományos tervezés és a csatornarendszerek működésének szi-

mulációja között. Ezzel lehetőséget terem arra, hogy a tervező mellett a kutató is tudjon 

ezekkel a bonyolult működésű rendszerekkel kapcsolatban az érdemi problémákra koncent-

rálni és a kutatási eredményeket közvetlenül tervekké tudja konvertálni. 

A tervező szakma elismeréssel fogadta az általam kitalált tervezési módszert és a kifejlesz-

tett tervezési eszközt. A hazai gyakorlatban elfogadottá, sőt tulajdonképpen kötelezővé vált 

az általam bevezetett módszer. 
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3. Tervezési és üzemeltetési célú csapadék monitoring há-
lózat kialakítása 

3.1. Fejlesztési cél 
A csatornahálózatban lejátszódó hidrodinamikai folyamatok megértéséhez, modellezéséhez, a 

csatornahálózat tervezéséhez alapvető fontosságú a terhelések ismerete. Csapadékcsatorna és 

egyesített rendszer esetén mennyiségi értelemben elsősorban a csapadék jelenti a terhelést, 

de még a szennyvízcsatorna terhelése is megnövekedhet csapadék esemény hatására (infiltrá-

ció, illegális rákötések miatt). 

A csatornahálózat hidrodinamikai modellje számos szabad paramétert (pl. vezetékek érdessé-

gi tényezői, talaj szivárgási jellemzői, vízgyűjtők lefolyási tényezői) tartalmaz. Csak a kalib-

rált (bearányosított) modell adhat számszerűen is elfogadható eredményeket. Kalibrálás nél-

kül a számított lefolyási jellemzők idősorai alakjukban és nagyságukban is eltérhetnek a tény-

legesen mért értékektől. A kalibrálás sikerességét alapvetően meghatározza a rendelkezésre 

álló mérési adat mennyisége és minősége. A csatornát érő terhelések és a hatásukra bekövet-

kező hidrodinamikai áramlási viszonyok mérésével biztosíthatók a szükséges adatok. 

A csatornahálózatot közvetlenül terhelő terepi lefolyás mérése – kellő részletességgel – gya-

korlatban nehezen megvalósítható. A lehulló csapadék csak közvetve, a terepen történő lefo-

lyás (beszivárgás, tározódás, párolgás stb.) után éri el a csatornát, ami indokolttá teszi a terepi 

lefolyási modell bearányosításának fontosságát. A terepre lehulló csapadék mérésére több 

mint száz éves tapasztalatok állnak rendelkezésre. A 8. mellékletben részletesen ismertetem a 

jelenleg elterjedten használt csapadékmérési lehetőségeket (Lanza et al., 2005).  

A nemzetközi szakirodalom alapján megállapítható, hogy csapadékcsatorna modellezéshez 

szükséges terhelések megállapítására a felszíni csapadékmérés jól alkalmazható. A csator-

nahálózat elöntéseinek részletesebb vizsgálatához minél nagyobb területi sűrűségű csapadék-

adatra van szükség (Kuczera et al., 2003). Valószínűség számítási módszerekkel történő besű-

rítés volt szükséges pl. házi vízgyűjtő tartályok méretének vizsgálatához (Coombes et al., 

2002). Különböző besűrítési módszerek használhatók a csapadékmérések adataira 

(Srikanthan, 2004 ). Csapadékradar mérési adatok és felszíni csapadékmérési adatok statiszti-

kai összehasonlítása csatorna modellezési célokra jó egyezést mutatott (Vieux and Vieux, 

2005) és (Tsanis, 2001). 
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Fejlesztésem célja a csatornahálózat tervezésében és üzemeltetésében használható hidro-

dinamikai modellhez szükséges mennyiségű és minőségű, csapadékmérésre alkalmas eszköz 

előállítása volt, a költségek minimalizálásával. 
A csapadékmérésen túl a hidraulikai, áramlási jellemzők jelentik a modellezéshez szükséges adatok má-

sik nagy csoportját. Az áramlási adatok mérésére kollégáimmal közösen folyamatosan végzünk mérő-

eszköz fejlesztéseket. Így pl. nyomásmérésen alapuló vízszintmérő műszerünk jelenleg tesztelés alatt 

áll. 

3.2. Csapadék monitoring rendszer 
A csapadék megfigyelésre manapság kialakított monitoring rendszerekről a 6. melléklet tar-

talmaz összefoglalást. 

A modellezéshez szükséges csapadékadatokra vonatkozó nemzetközi előírásokat, alkalmazási 

tapasztalatokat a 7. mellékletben foglalom össze. 

A billenő kanalas elven működő csapadékmérők (8. melléklet) technikai paraméterei lehetővé 

teszik a modellezéshez szükséges csapadék adatok mérését. Az automatikus működésű mű-

szerek nagyobb számú telepítését a műszer beszerzési költsége akadályozza. A WaPUG 

ajánlást követve 200-300 ilyen berendezésre lenne szükség a budapesti csatornahálózat teljes 

csapadék vízgyűjtő területét figyelembe véve. Jelenlegi áron számolva legalább 200 millió Ft-

ba kerülne a budapesti csatornahálózat modellezéséhez szükséges mennyiségű kereskedelmi 

forgalomban kapható csapadékmérő műszer beruházási költsége. 

A következőkben részletezett vizsgálataim eredményeit analógia alapján alkalmazva a ha-

sonló domborzati viszonyokkal rendelkező budapesti vízgyűjtőkre, várhatóan elegendő len-

ne 100-150 helyen mérni a csapadékot. A teljes magyarországi csapadékmérő hálózat esetén 

alaposabb vizsgálatra lenne szükség a mérőhelyek területi sűrűségének meghatározására. 

3.3. A csapadék monitoring hálózat kialakításának és a mérések 

pontosságának hatása a hidrodinamikai modellel számított 

eredményekre 
Vizsgálati mintaterületként a marosvásárhelyi csatornahálózat egy részvízgyűjtőjére elkészí-

tett, kalibrált modellt választottam a rendelkezésre álló viszonylag nagy mennyiségű mérési 

eredmény miatt (BME VKKT, 2006). 

Marosvásárhely teljes csatornahálózatának hidrodinamikai felülvizsgálatához összesen 28 

darab csapadékmérőt helyeztünk el egymástól 1,0-1,5 km-re, a feladat kiírása miatt a 

WaPUG előírásait követve. A méréseket közel 4 hónapon át, 2006. augusztus-2006. novem-
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ber időszakban végeztük. A kiválasztott terület egy záporkiömlőhöz tartozó vízgyűjtő, a leha-

tároltsága miatt önállóan vizsgálható: 

• vízgyűjtő terület:   ~20 ha (0,2 km2), 

• szintkülönbség:  150 m, 

• vezetékszakasz: 162 db., 

• összes csatornahossz:  4500 m, 

• csatornaszelvény:  Ø30-40 cm és 

• elvezetési rendszer:  a többsége egyesített, kis részben (~1000 m) csak szennyvíz ter-

helést kap. 

A kiválasztott vízgyűjtőn belül nem helyeztünk el csapadékmérőt, de közvetlenül a vízgyűjtő 

határán illetve attól ~200-300 m-re telepítettünk 3 csapadékmérőt is. A jelenleg legkorsze-

rűbbnek számító billenőkanalas elven (8. melléklet) működő csapadékmérő műszereket 

(Nivus Type RM 200) telepítettük. A csapadékmérőket egymástól ~1200-1300 m-re helyeztük 

el. 
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3.1. ábra A mintaterület helyszínrajza 

A 3.1. ábrán „felhő-eső” szimbólummal jelölve látszódnak a telepített csapadékmérő készülé-

kek (RG12, RG16, RG28), sraffozással a részvízgyűjtőket, kék vonalakkal a vezetékeket jelöl-

tem. 

A mintaterület alsó szelvényében záporkiömlő műtárgy található („Záporkiömlő” felirat). 

 

A mintaterületen 3 áramlásmérőt telepítettünk, mindenhol Nivus PCM Pro típust (Nivus, 

2011). 
A teljes marosvásárhelyi csatornahálózatban összesen 42 db áramlásmérő műszert telepítettünk, főként 

a csatornahálózat kulcsfontosságú helyeit jelentő záporkiömlő műtárgyak környezetében. A műszer a 

jelenlegi legkorszerűbb, ultrahangos, keresztkorrelációs elven működik, a vízzel együtt mozgó szennye-

ződések, légbuborékok elmozdulásából közvetlenül számol sebességet. A szenzort a csatorna fenekére 

telepítettük, a hordalékból kiemelve. A mérések 1 perces időközönként kerültek rögzítésre a memória-

kártyára, száraz időszakban is. A vízszint mérése a légnyomás és a csatornafenék hidrosztatikus nyomá-
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sának különbségeként történt. Az adatok letöltését, a műszerek és az akkumulátor töltöttség ellenőrzését 

rendszeresen, hetente végeztük.  

A vizsgálathoz olyan időszakot választottam, amikor minél több csapadékmérő és áramlásmé-

rő működött egyszerre, jelentősebb eső esett és 2 csapadékesemény is volt. A vizsgált nap 

első 6 órájában mindhárom csapadékmérő (RG12, RG16, RG28 jelű mérők) 18 mm - 19 mm 

csapadékot mért, ahogy a 3.2. ábra összegzett csapadék mérései mutatják. A 28 telepített mé-

rőből csak 1 nem működött a vizsgált napon. Az összes működő mérőt tekintve már nagyobb 

a csapadék területi változékonysága (3.3.ábra).  
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3.2. ábra Folyamatosan összegzett csapadék a mintaterület csapadékmérőin 
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3.3. ábra Folyamatosan összegzett csapadék az összes csapadékmérőn 
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A mért csapadékok nagysága és időbeli alakulása is hasonló a három csapadékmérő esetén, 

ahogy a 3.4. ábra csapadékmagasság idősorai mutatják. A vizsgált napon a kora hajnali és a 

késő délutáni órákban volt számottevő eső, összesen 2 csapadékesemény.  
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3.4. ábra Csapadékmagasság a mintaterület csapadékmérőin 

A számításokra használt SWMM terepi lefolyási és hidrodinamikai áramlási modelljét az 

5. mellékletben ismertetem. 

Az áramlási modell terhelési határfeltételét a részvízgyűjtőkről lefolyó vízhozamok (és a 

szennyvízterhelések) jelentik. 

A számolt vízhozam eredményeket közvetlenül a záporkiömlő feletti szelvényre hasonlítot-

tam, a mintaterület vízgyűjtőiről ide érkezik a lefolyó teljes vízhozam. Ugyanebben a szel-

vényben vannak vízhozam mérési adataim is, ezek alapján történt a modell kalibrálása. 

A modellezéshez szükséges csapadék adatokra megvizsgáltam, hogyan változnak az SWMM 

által számolt vízhozamok a csapadék terhelés változtatásával. Mivel a vizsgálat célja a 

csapadékmérés jellemzése volt, ezért a vizsgálatba a következőkben részletezett, a csapadék-

mérés szempontjából legfontosabb jellemzőket vontam be. Mindig egy terhelési jellemzőt 
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változtattam a következő három vizsgált jellemző közül, a többit változatlanul hagytam a 

tényleges méréseknek megfelelően: 

• összegzési idő 

• kanálméret 

• területi sűrűség 

A vizsgálat a számolt vízhozamok szempontjából nem tekinthető részletes érzékenység vizs-

gálatnak, mivel a vizsgálatot a következőkre végeztem: 

• a befolyásoló tényezők, paraméterek közül csak a csapadékmérés legfontosabb jel-

lemzőire, 

• nem a teljes többdimenziós változótérre, mindig csak egy jellemzőt változtatva, 

• csak egyetlen mintaterületre és 

• csak 24 órára (2 csapadékeseményre). 

 

A kanálméret a billenő kanalas elven működő csapadékmérők (8. melléklet) egyik legfonto-

sabb fizikai jellemzője, amely meghatározza a műszerrel elérhető mérési pontosságot. 

Az összegzési idő a műszerbe beépített program egyik legfontosabb paramétere, mely azt 

adja meg, hogy a ténylegesen mért billenések számát milyen hosszú időtartamra összegezve 

regisztrálja a műszer. Ez tulajdonképpen átlagolási idő, melyen belül lemondunk a csapadék-

esemény változásának leírásáról. 

A mérőműszerek területi elhelyezése, annak sűrűsége jelenti a méréssorozat egyik legfonto-

sabb, a mérést lebonyolító mérnöki döntést. 

Nem vizsgáltam több paraméter együttes változtatásának hatását sem. Ugyanakkor eredmé-

nyeim egy részletesebb érzékenység vizsgálathoz felhasználhatók. 

3.3.1. Összegzési időtartam vizsgálata 
A csapadékmérő készülékek a mérési eredményeket valamilyen időtartamra összegezve adják 

meg. A legkisebb összegzési időtartam pontosabb műszerek esetén 1 perc, más műszerek ese-

tén ez hosszabb, pl. az OMSZ által használt Vaisala Milos és QCL50 műszerei esetén 10 perc 

(Vaisala, 2011), a somogybabodi eróziós mérőállomás (Máté et al., 2010) esetén 5 perc. Az 

összegzési idő általában hosszabb időtartamra is állítható a műszeren. A mai technikai feltéte-

lek mellett érdemes a legkisebb összegzési időtartamot beállítani. Megvizsgáltam, hogy mi-

lyen hatása van, ha ugyanazon csapadékeseménynél különböző összegzési idővel előállí-

tott terhelésekkel végzem a hidrodinamikai számítást, tehát az összegzési idő változásá-

nak hatását vizsgáltam a számított eredményekre. 
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A 3.5. ábrán látható a csapadékterhelés idősora egy kiválasztott (RG12) csapadékmérőre kü-

lönböző összegzési idő esetén. A 3.6. ábrán a vizsgált napra vonatkozóan ábrázoltam a zá-

porkiömlőre érkező, SWMM-mel (Rossman, 2010) számolt vízhozam változását. A vastag 

piros vonallal jelölt "1 perces" adatsor a ténylegesen mért, azaz a mérőműszer által 1 percen-

ként összegzett csapadékok alapján számolt vízhozamokat jelenti. A hidrodinamikai számí-

tásnál a mintaterület minden részvízgyűjtőjéhez a legközelebbi csapadékmérő méréseit ren-

deltem hozzá. A 10, 20 és 30 perces összegzési idők a csúcsok időbeli elcsúszását és lapulását 

okozták a záporkiömlőre érkező számított vízhozam adatsorban. A 20 perces összegzéssel 

meghatározott csapadékterhelésből számolt vízhozamok még elég jól közelítik az 

„1 perces” vízhozamokat. 
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3.5. ábra Az RG12 csapadékmérő idősora különböző összegzési idő esetén 
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3.6. ábra A záporkiömlőre érkező számított vízhozam különböző összegzési idő esetén 

Idősorok különbözőségének vizsgálatára több statisztikai eljárás alkalmazható. Olyan össze-

függést kerestem, amely kifejezi a modellezés szempontjából lényeges különbségeket: a víz-

hozam csúcsok időpontjának, nagyságának és az átfolyt összes víz egymástól való eltérését. A 

vízhozam görbék különbözősége egyszerűen számszerűsíthető a Nash-Sutcliffe Efficiency 

(NSE) mutató alkalmazásával (Nash and Sutcliffe, 1970 in Moriasi et al., 2007): 
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ahol: 

Yi: a záporkiömlőre érkező számított vízhozam 

i: a vízhozam adatsor i-dik eleme 
sim1 : az „1 perces”, mért csapadékokhoz számított vízhozam adatsor 
sim2 : a mesterségesen előállított (pl. 10 perces) csapadékhoz számított vízhozam 

adatsor  

n :  a vízhozam adatok száma (a vizsgálat során mindig 1440 db volt) 
sim2átlag :  a számított vízhozam adatsor diszkrét értékeinek átlaga 
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Az NSE értéke két idősor eltérései négyzetösszegének hányadosát fejezi ki, 1-ből kivonva. 

Ezért az NSE értéke elméletileg a (-∞ és +1) tartományban változhat a 3.1. táblázat  szerint. 

Ezeket a minősítéseket (Moriasi, 2007) használtam és a hozzátartozó tartományokat ábrázol-

tam a további grafikonokon: 

 

felső határ alsó határ egyezőség minősítése 

1,00 0,75 nagyon jó 

0,75 0,65 Jó 

0,65 0,5 Kielégítő 

0,5 0 nem kielégítő 

0 -∞ 

nagyon rossz, 

az átlag jobb közelítést ad 

a tényleges adatoknál 

3.1. táblázat NSE minősítési tartományok (Moriasi, 2007) 

A NSE számítása során mindig 1440 értéket hasonlítottam össze, azaz 1 perces felbontást 

választottam a vizsgált napon belül. Megvizsgáltam más felbontási értékeket is. Az 1 perces-

nél kisebb felbontás esetén illetve kb. 10 perces maximális felbontásig az NSE értéke 1-2%-

on belüli eltésérést mutatott az 1 perces felbontáshoz képest. A vizsgált vízhozam esemény 

változása kb. ilyen vizsgálati részletességet igényel. Természetesen más, gyorsabban vagy 

lassabban változó jelenséghez más felbontást érdemes választani. Ugyanilyen okokból válasz-

tottam 1 perces felbontást az áramlásmérések esetén. 

A 3.7. ábrán láthatóan az NSE mutató folyamatosan csökken az összegzési idő növelésé-

vel, berajzolható a kapcsolatot közelítő trendvonal. Mindig az 1 perces összegzés volt az ösz-

szehasonlítás alapja. Az NSE mutató értéke természetesen 1,0 az 1 perces görbe, azaz az ön-

magával történő összehasonlítás esetén. Még 20 perces összegzés esetén is „nagyon jó”, 30 

perces összegzés esetén még éppen „megfelelő”. Tovább növelve az összegzési időtartamot, 

már „nem megfelelőek” a szimulációs eredmények, ha az 1 percest tekintjük hiba nélkülinek.    
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3.7. ábra Összegzési idő növelésének NSE-ben kifejezett hatása a számított vízhozamra 

3.3.2. Kanálméret vizsgálata 

A billenő kanalas csapadékmérő készülékek kanalának térfogatától függ az 1 billenéshez tar-

tozó csapadék mennyisége, a méréseknél szokásos csapadékmagasságban kifejezve. A jelen-

leg forgalomban kapható készülékek közül a legérzékenyebbek kanálmérete, csapadék ma-

gasságban kifejezve 0,1 mm, de kevésbé pontos, 1,0 mm-es kanálméretű készülékek is kapha-

tók. A mintaterületen használt készülékek 0,1 mm kanálméretűek voltak. 

A mérőműszer kanálméretének kisebb és nagyobb intenzitások mérésére is alkalmasnak kell 

lenni. Túl kis kanálméret a nagyobb, túl nagy kanálméret a kisebb intenzitású esők esetén 

lehet nem megfelelő. Az Európában szokásos nagyobb esők alapján a kanálméret minimálisan 

0,1 mm-es, ezért én csak az ennél nagyobb kanálméretet vizsgáltam. 

Megvizsgáltam, hogy milyen hatása lenne nagyobb kanálméret alkalmazásának. Ennek ér-

dekében a ténylegesen mért csapadéksorok helyett a billenések összegzésével olyan csapadék 

adatsorokat állítottam elő, melyek hasonló elven működő, de nagyobb kanálméretű virtuális 

csapadékmérő műszerek esetén keletkeztek volna. Az így előállított adatsorokra is elvégez-

tem a szimulációs futtatásokat. Az összehasonlításokat mindig az eredeti, mért, 0,1 mm-es 

kanálméret alkalmazásával kapott eredményekhez képest végeztem. 

A különböző kanálméretekhez előállított különböző csapadékterhelések (3.8. ábra) természe-

tesen az összes csapadék tekintetében ugyanakkorák, de a pillanatnyi csapadékmagasságok 

egyre nagyobbak az összegzési idő növelésével. Az ezekből SWMM-mel (Rossman, 2010) 

számított, záporkiömlő műtárgyra érkező vízhozamokat a 3.9. ábrán lehet látni. A jobb látha-
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tóság érdekében a vizsgált nap hajnali óráit ábrázoltam. A 0,2 mm-es kanálméret esetén is 

nagyon hasonló a számított vízhozam időbeli változása az eredeti 0,1 mm-es kanálmérethez 

viszonyítva. Az 1,0 mm-es kanálméret már jelentősen megnövelte a vízhozam csúcsokat. 

Különösen kisebb intenzitású csapadék esetén jelentkezik nagyobb vízhozam eltérés, ahogy e 

fejezet elején tett megállapításaim alapján várható is volt. 
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3.8. ábra Az RG12 csapadékmérő idősora különböző kanálméret esetén 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

idő, h

ví
zh

oz
am

, l
/s

1 mm-es kanál
0.5 mm-es kanál
0.2 mm-es kanál
0.1 mm-es kanál

 
3.9. ábra A záporkiömlőre érkező számított vízhozamok különböző kanálméret esetén 
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A kanálméret változásának a számított vízhozamban jelentkező hatását számszerűsítettem az 

NSE mutató alkalmazásával. A kanálméret 0,1 mm-ről 0,2-0,5 mm-re növelése esetén csak kis 

mértékben romlott mutató. A csúcsok megnövekedése mellett még az 1,0 mm-es kanálméret 

esetén is „nagyon jó” tartományban maradt (0,9 fölött) a záporkiömlőre érkező számított 

vízhozam görbék egyezősége. Ez felhívja a figyelmet arra is, hogy az NSE mutató nem érzé-

keny a változékonyságra. Az eltérések kiegyenlítődnek a négyzetösszeg és szórás típusú szá-

mítás alkalmazásával. A hordalékszállítás szempontjából viszont fontosak lehetnek a kisebb, 

de sűrű vízhozam ingadozások.   

3.3.3. Csapadékmérők területi sűrűségének vizsgálata 

A csatornahálózat vízgyűjtőjére lehulló csapadék nem egyenletes. A csapadék intenzitás mér-

téke időben változó, a vízgyűjtő különböző részein a csúcsok nem egy időben következnek 

be. Eltérő mennyiségű csapadék éri a vízgyűjtő különböző részeit, eltérő időbeli eloszlásban. 

A csapadék egyenlőtlenségének természetesen jelentkeznie kell a felszíni lefolyásban, a csa-

torna terhelésében. 

A szakirodalomban található vizsgálatok azt mutatták (Cooper and Fernando, 2009), hogy ha 

a távolabbi csapadékmérők adatait pl. a Thiesson poligonok módszerével súlyozva vették fi-

gyelembe, az eredmények kedvezőtlenebbek lettek. Ezért a mintaterületen végzett számítá-

sokhoz minden részvízgyűjtőre a legközelebbi csapadékmérő mérési adatai vettem érvényes-

nek, ez a változat a „legközelebbi” néven szerepel a vizsgálataimban.  

Megvizsgáltam, hogy milyen hatása van, ha a mintaterülethez legközelebb eső 3 csapadékmé-

rő (RG12, RG16 és RG28) közül valamelyik méréseit a mintaterület összes részvízgyűjtőjére 

érvényesnek tekintem (mintha csak egy csapadékmérő működne). A 3.10. ábra azt mutatja, 

hogy a terhelések hasonlóságából (3.2. és 3.4. ábra) következően természetesen nagyon ha-

sonlóak lettek a záporkiömlőre érkező számított vízhozamok a legpontosabbnak tekinthető 

„legközelebbi” esethez képest. A terhelések kismértékű változtatása nem jelentette a záporki-

ömlő műtárgyra érkező vízhozam jelentős változását, azaz a mesterségesen okozott bemeneti 

„hibát” a modell nem erősítette fel a kimeneten. Az NSE mérőszám is nagyon jó egyezést 

mutatott mindhárom csapadékmérő esetén a „legközelebbihez” képest: 0,95-0,98-1,00 
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3.10. ábra Számított vízhozamok a három legközelebbi csapadékmérő adatainak külön-

külön történő alkalmazása esetén 

A vizsgálatban mind a 28 telepített csapadékmérő adatsorát összehasonlítottam a „legköze-

lebbivel”. Azaz megvizsgáltam, hogy a záporkiömlőre érkező, számított vízhozamban milyen 

változást okoz, ha a mintaterület minden egyes részvízgyűjtőjére nem a legközelebbi RG12, 

RG16, RG28, hanem a távolabbi csapadékmérők adatsorait  (3.3.ábra) alkalmazom. Az 

eredményeket a 28-ból 14 távolabbi csapadékmérőre vonatkozóan a 3.11. ábra mutatja. Ha-

sonló eltéréseket mutat a többi mérő is, de az ábrán ilyen sok görbe már átláthatatlan lenne. 
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3.11. ábra A számított vízhozamok távolabbi csapadékmérők alkalmazása esetén 
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A 3.12. ábrán a mintaterület geometriai középpontjától való távolság függvényében láthatók 

a „távolabbi” csapadékadatok hatására bekövetkezett NSE-ben kifejezett vízhozam görbék 

egyezősége. Megfigyelhető, hogy a távolabbi mérők alkalmazása esetén természetesen a szá-

mított vízhozam görbék NSE mutatói általában jobban eltérnek a „legközelebbi”-től, ezt mu-

tatja a kapcsolatot közelítő trendvonal. Mindazonáltal a vizsgált mintaterületen a záporkiöm-

lőre érkező számított vízhozam görbék egyezősége 4500 m távolságon belüli mérők 90%-

ának adatsora alkalmazása esetén „nagyon jó”.  Ezen az intervallumon belül csak 1-2 kiugró 

érték volt, pl. 2800 m távolságra van a legközelebbi olyan csapadékmérő, amely adatsorának 

alkalmazása „nem megfelelő” minősítésű. Az eredmények természetesen csak a 3.3.fejezet 

elején tett vizsgálati feltételekkel (2 csapadékesemény, 1 mintaterület stb.) érvényesek. 

Általánosabb következtetéseket csak hosszabb idejű, több, a csapadék területi változékony-

sága szempontjából különböző területre elvégzett vizsgálat statisztikai kiértékelésével, a 

bemutatott vizsgálatomhoz hasonló sűrűséggel telepített, hasonló pontosságú berendezések 

esetén lehet levonni. A monitoring pontok számát csak ilyen vizsgálatokra alapozva érdemes 

csökkenteni, ennek hiányában érdemes a várhatóan szükségesnél nagyobb területi sűrűsé-

get alkalmazni. 
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3.12. ábra Az alkalmazott csapadékmérők távolságának hatása a záporkiömlőre érkező 

vízhozamra 

3.3.4. Következtetések 

A csapadékmérés szükséges sűrűségének általánosabb meghatározásához további éghajlati, 

domborzati, hidrológiai és egyéb tényezőket szükséges bevonni a vizsgálatba. Olyan ténye-
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zőknek a vizsgálata szükséges, melyeknek a csapadék területi változására gyakorolt hatása 

meghatározó lehet (Berndsson and  Niemczynowicz, 1988). 

A vizsgált paraméterek felbontásának (felskálázásának, regionalizálásának) vizsgálati ered-

ményei hasznosak lehetnek hiányos vagy nem elég részletes adatsorok kitöltésére vonatkozó 

további vizsgálatokhoz. 

Érdemes lenne megvizsgálni a paraméterek felbontásának hatását más terepi lefolyási mo-

dellek alkalmazása (racionális módszer, lineáris tározó modell, egyégárhullámkép eljárás stb.) 

esetén. Ugyanis a más modellekkel számolt vízhozam csúcsokban és vízhozam összegekben 

megmutatkozó különbségek (Trommer et al., 1996.) felerősíthetik az általam megállapított 

eltéréseket. 

Az alábbiakban összefoglalt következtetéseim csak a vizsgált domborzati viszonyokhoz, csa-

padékhoz, csatornahálózathoz hasonló feltételek esetén érvényesek. A vizsgálathoz használt 

módszer azonban más vízgyűjtő és csatornahálózat típus esetén is alkalmazható. A csapa-

dékmérés fontosabb jellemzőire elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az adott 

típusú rendszer esetén mennyi és milyen paraméterekkel rendelkező csapadékmérő mű-

szerre van szükség a csatornahálózat hidrodinamikai modellezéséhez. 

• A területi sűrűség vizsgálata felveti az angol WaPUG ajánlás felülvizsgálatának 

szükségességét magyarországi alkalmazás esetén. Az átlagos domborzati viszonyok 

mellett ajánlott kb. 1600 m-enkénti csapadékmérő telepítési sűrűség a mintaterületen 

végzett vizsgálataim alapján legalább felére (~3000 m távolságra) csökkenthető volt. 

A hidrodinamikai szimuláció eredményeként számolt vízhozam adatok ekkor sem 

módosultak jelentősen.  

• A billenő kanalas csapadékmérő 0,1 és 0,2 mm-es kanálméretének alkalmazása ese-

tén alig volt különbség a terhelésben és a számított vízhozamban. A 0,5 mm-es ka-

nálmérettel számolt terhelés már látható változásokat jelentett a vízhozam idősorban, 

de még megfelelő volt. Az 1,0 mm-es kanálméret már jelentős változásokat jelentett a 

számolt eredményekben. A kanálméretre vonatkozó megállapításaim más intenzitás 

tartományú csapadékesemények esetén nem érvényesek, de az általam elvégzett 

vizsgálati módszer természetesen alkalmazható.  

• A csapadékmérő billenéseinek összegzése a szokásos 1 perces időintervallum helyett 

még 10-20 perces összegzésű rendelkezésre álló adatok esetén is nagyon jól használ-

ható, a 30 perces összegzési idővel mért intenzitás pontossága még éppen megfelelő 

volt. Tehát a gyakorlatban jelenleg használt műszerek 5-10 perces összegzési ideje 

modellezési célra várhatóan elegendő pontosságú. 
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3.4. A kifejlesztett csapadékmérő 
A csatornahálózat méretezési, modellezési vizsgálataihoz szükséges csapadékmérő telepítési 

sűrűség anyagi következményeiből kiindulva ~1 millió Ft/km2 beruházási költség becsülhető. 

Ennek lényeges csökkentésére, a szükséges pontosság megtartásával új berendezés kifej-

lesztése mellett döntöttem. Tanulmányoztam a korábbi magyarországi fejlesztéseket (Gayer, 

1989) és az egyetemi kutatási eredményeket (Hídvégi Győző, a BME Vízépítési és Vízgaz-

dálkodási Tanszék technikusának fejlesztéseit). A modellezéshez szükséges adatok mérésére 

alkalmas mérőkről a nemzetközi szakirodalomban vizsgálatok jelentek meg pl. 

(Hochedlinger, 2005). A 8. mellékletben leírt korszerű csapadékmérők közül a 

billenőkanalas működési elvet választottam a feladat jellegének megfelelően.  

3.4.1. Főbb műszaki igények, megvalósítási terv 
A fejlesztés során a következő célokat tartottam szem előtt: 

• kereskedelmi szempontok (olcsóság), 

• modellezési igények (pontosság), 

• egyszerű működés (megbízhatóság), 

• egyszerű gyárthatóság (szinte házilag) és 

• külső hatásoktól védettség (szél, fagy, elektromos zavarás stb.). 

A csapadékmérő műszer fejlesztése előtt több hasonló, kereskedelmi forgalomban is kapható 

műszer működését áttanulmányoztam. A modellezési igényeknek megfelelően határoztam 

meg a főbb technikai jellemzőket: 

• ~0,1 mm billenési érzékenység, 

• kéthetes folyamatos működés (elektronikai egységek fogyasztása és kisméretű akku-

mulátor teljesítménye alapján) és 

• adatrögzítés számítógéptől függetlenül (saját memóriatárolóra). 

 

A kifejlesztett műszer részletes műszaki jellemzőit, a műszer összehasonlítását a kereskedelmi 

forgalomban kapható műszerekkel és a műszer laboratóriumi kalibrálásának részletes leírását 

a 9.melléklet tartalmazza. 

A költségek tekintetében 1 nagyságrenddel kedvezőbb a kifejlesztett műszer a kereskedel-

mi forgalomban kapható műszereknél és műszaki paramétereiben hasonló vagy jobb. 
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3.4.2. Ellenőrző mérések 

A BME UV épület tetején egymás mellett elhelyeztem egy általam fejlesztett és három egy-

forma, a kereskedelmi forgalomban kapható, a jelenlegi legpontosabb gyakorlati mérések 

kategóriájába tartozó műszert (Nivus Type RM 200). A műszerekkel így ugyanazokat a csapa-

dékeseményeket tudtam mérni és a különböző mérőműszerek eredményeit egymással össze-

hasonlítani.  

Az eredményeket a 3.13. és 3.14. ábrák mutatják. A saját fejlesztésű műszer jele KnoToP, a 

gyári műszerek jelölései Nivus2, Nivus3 és Nivus7.  
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3.13. ábra Csapadékmérők összehasonlítása, UV épület tető, 2011. április 15-május 23. 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6 7 8 9 10 11 12

idő, h

cs
ap

ad
ék

m
ag

as
sá

g,
 m

m KnoTop
Nivus2
Nivus3
Nivus7

 
3.14. ábra Csapadékmérők összehasonlítása, UV épület, tető, 2011.május 8. 
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A vizsgált időszakban több kisebb csapadékesemény volt, egyenként 5-6 mm csapadékma-

gassággal. A mérési időszak alatt mind a 4 műszer mérési adatai egymáshoz viszonyítva 

~10%-os határon belül mozogtak. Meglepő a Nivus műszerek méréseinek egymástól való 

eltérése. A gyárilag meghatározott 0,3% hibát lényegesen meghaladják, különösen Nivus7 

jelű műszer. A 3.14. ábrán kinagyított 6 órás részleten látszik a mérők hasonló működése 

csapadékesemény idején és a 4 hét alatt összeadódott elcsúszási hiba. A hiba állandó jellegű, a 

műszerek a pár éves használat alatt feltehetőleg fokozatosan elállítódtak. A műszereket termé-

szetesen gyártáskor hitelesítették. Feltehetőleg lehetőség van a gyártói beállítások ismételt 

elvégzésére, az újrahitelesítés megrendelésére, illetve ennek kiváltásaképp kalibrációs görbe 

bemérésével a gyári műszerek mérési pontosságát is javítani tudnám. 

A KnoToP, a Nivus2 és a Nivus3 összegzett csapadékmagasság idősora csak pár százalékban 

tér el egymástól, a saját fejlesztésű műszer a gyárihoz hasonló pontossággal működik. A 

műszerek pontosságának további vizsgálata céljából egy másik mérési sorozatban több saját 

fejlesztésű műszert tervezek összehasonlítani egymással és a gyári mérőkkel. Hosszabb idő-

szakra kihelyezve a mérőket, különböző intenzitású csapadékra érdemes az összehasonlítást 

elvégezni. 

3.4.3. Telepítési példák, tapasztalatok 

A kifejlesztett műszert több helyen telepítettük különböző munkák, kutatási feladatok kereté-

ben, így például Győrben, Sopronban és Budapesten (Főmterv), melyek közül több folyama-

tosan működik  (a líbiai telepítés félbemaradt). A BME UV épület tetején egy műszer szintén 

állandóan működik, melynek elektronikája, így a számítógéppel történő kapcsolata meghosz-

szabbított adatkábel segítségével a szobámból működtethető. Így a műszert folyamatosan el-

lenőrzöm, beállítását finomítom. 

A 3.15. és 3.16. ábrákon a Győr Révfalu városrészben telepített két műszer mérési eredmé-

nyeiből példaképpen egy nap adatait rajzoltam meg. A két mérőállomás kb. 1 km-re található 

egymástól. A mért csapadékösszeg görbék pár mm-rel térnek csak el egymástól, a számolt 

csapadékintenzitás görbék alakja is hasonló. Az eltérés természetes következménye lehet a 

mérési helyek egymástól való távolságának.  
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3.15. ábra Győr Révfalu csapadékösszeg mérési eredmények 2010. novemberben 22-én 
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3.16. ábra Győr Révfalu csapadékintenzitás mérési eredmények 2010. november 22-én  

A mérők működését rendszeresen, célszerűen hetente ellenőrizni kell. Az eddig telepített 

műszereknél a leggyakoribb problémát a por és levél okozta eltömődések, az áramellátás 

megszűnése miatti órabeállítás jelentette. Ezek szokásos, a terepi mérőműszerek telepítésekor 
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előforduló problémák. A felmerült problémák egy része kellő gondossággal eljárva természe-

tesen elkerülhető vagy csökkenthető. 

A terepi tapasztalatok alapján eddig a következő fejlesztési igények merültek fel: 

• hosszabb működési idő hálózati áramforrás nélkül és 

• adatleolvasás, konfigurálás egyszerűsítése. 

A műszer áramfogyasztásából következő korlátozott üzemidő probléma az akkumulátor töltő 

folyamatos csatlakoztatásával, több és nagyobb teljesítményű akkumulátorral átmenetileg 

megoldható volt. Elkészítettem a napelemes változat prototípusát is, de ez kissé növelné a 

gyártási költségeket. A végleges megoldást a takarékosabb működésű jelfeldolgozó és adat-

tároló egység jelenti, melynek fejlesztése folyamatban van. 

Az adatkiolvasás és konfigurálás jelenleg USB kábelen keresztül történik. Egyszerűbb üze-

meltetést jelent a jelenleg fejlesztés alatt álló rádiós kapcsolat. Az áramellátás megoldásával 

a műszer konfigurálására, a rendszeridő állítására is csak ritkán lesz szükség. 

3.4.4. Következtetések 

Az általam kifejlesztett csapadékmérő műszer hasonló pontosságú mérési adatokat szolgál-

tat, mint a kereskedelmi forgalomban kapható, terepi mérésekre szolgáló készülékek. 

A műszer egyéb műszaki paraméterei is (adatrögzítés, adatbiztonság, áramellátás, kezelhe-

tőség stb.) megfelelnek a korszerű igényeknek. 

A műszer legnagyobb előnye az előállítási költsége, mely egy nagyságrenddel kisebb 

(~100 ezer Ft.), mint a kereskedelmi forgalomban kapható, hasonló tudású műszereké 

(~1-2 millió Ft.). 

A műszer abban újszerű, hogy a billenések időpontjait rögzíti másodperc pontossággal. A 

kereskedelmi forgalomban kapható készülékek valamilyen időszakra (1-2 perc) összegzett 

csapadék magasságokat, vagy más módon számolt értékeket (pl. intenzitás) rögzítenek a táro-

lóegységére. Véleményem szerint az általam alkalmazott módszer az adatok megbízhatóságát 

növeli, az adatfeldolgozás szempontjából pedig nem jelent jelentős különbséget. 
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4. Csatorna üzemeltetés újszerű térinformatikai rendszeré-
nek kidolgozása 

4.1. Célkitűzés 
Az 1990-as évek elején – a személyi számítógépek rohamos elterjedésével párhuzamosan – a 

számítógépes tervezést-üzemeltetést is kiszolgáló adatbázisokkal, térinformatikai rendsze-

rekkel szemben jelentős igények léptek fel. Azóta is újabb igények merültek fel pl. a csator-

nahálózatok hidrodinamikai modellezése kapcsán, melyeket az előrelátóan felépített adatbá-

zisok ki tudnak elégíteni. 

Ebben a fejezetben ismertetem az üzemeltetési jellegű beavatkozások megtervezéséhez elen-

gedhetetlenül szükséges adatkezelési lehetőségekre vonatkozó vizsgálataimat, a szaktanács-

adásommal felépítendő rendszerre tett megállapításaimat, az üzemeltetési-tervezési célú 

adatbázist szolgáltató, a budapesti csatornahálózatra kidolgozott nyilvántartási rendszert, 

annak újdonságait. Az adatbázisra épülő térinformatikai rendszerrel megoldható a csatorna-

rendszerre vonatkozó szakági adatok tárolása, alapvető információkat nyújtó lekérdezések 

végrehajtása, az eredmények korszerű megjelenítése. A bemutatott megoldások Magyarorszá-

gon újdonságnak számítottak és a folyamatos korszerűsítés miatt annak is számítanak. 

Először ismertetem az üzemeltetés során felmerülő tipikus adatkezelési és térinformatikai 

igényeket. A világban elterjedt adatbázis kezelési megoldási lehetőségeket, azok történeti 

áttekintését a 10.melléklet tartalmazza. A lehetséges térinformatikai megoldásokat, az al-

kalmazható eszközöket a 11. mellékletben foglaltam össze. Ismertetem az adott üzemeltető-

nél a szaktanácsadásom során fontosnak minősített adatkezelési, térinformatikai építkezési 

alapelveket. Az alapelvek alapján kifejlesztett rendszerekre jelenleg is működő példákat 

mutatok. 

A fejezetben ismertetett vizsgálataim eredményeit, megállapításaimat, az általam bevezetett 

megoldásokat az azóta eltelt idő, a gyakorlat igazolta, sőt manapság ezek jó része már eviden-

ciának számít. A kidolgozás időszakában Magyarországon feltétlenül újdonságnak számító 

megállapításaimat, megoldási módszereimet emelem ki értekezésemben.  
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4.2. Adat igények a csatornahálózat üzemeltetésében 
4.2.1. Tartalmi igények 

Az adatokkal a valóság objektumainak mennyiségi és minőségi jellemző értékei adhatók meg. 

Az alábbiakban felvázolom, hogy a csatornahálózatban milyen objektumok fordulnak elő és 

az objektumok milyen jellemzőkkel írhatók le. 

Több szakterület számára is alapvető fontosságú alapadatnak számítanak a csatornahálózatra 

vonatkozó információk. (Információ alatt ellenőrzött adatok összességét értem.) A számító-

géppel segített közműtervezés kapcsán a 2. fejezetben részletesen ismertettem a tervezéshez 

szükséges meglevő és tervezett adatokat. 

A csatornahálózat üzemeltetése elsősorban a meglevő hálózat adataira támaszkodik. A leg-

fontosabb objektumok és jellemzőik a következők: 

• aknák:  földrajzi koordináták, közterület megnevezés, fedlapszint, fo-

lyásfenék szint, építési év, anyag, típus, vízgyűjtő kód és üze-

meltetési szakasz (azaz fontosabb jellemzőiket tekintve homo-

gén, kapcsolódó aknaközök); 

• aknaközök:  végpont aknakódok, közterület megnevezés, végpont szintek, 

építési év, anyag, szelvényalak, szelvény szélesség, szelvény 

magasság, nyilvántartási hossz, vízelvezető rendszer típus 

(szennyvíz, csapadékvíz, egyesített), vízgyűjtő kód, tulajdonos, 

üzemeltető, üzemeltetési jellemző, bukás, kábel, védőcső, üze-

meltetési szakasz; 

• bekötő aknák:  földrajzi koordináták, közterület megnevezés, helyrajzi szám, 

fedlapszint, folyásfenék szint, építési év, anyag, típus, üzemelte-

tési szakasz; 

• bekötő aknaközök:  végpont aknakódok, közterület megnevezés, végpont szintek, 

építési év, anyag, szelvényalak, szelvény szélesség, szelvény 

magasság, nyilvántartási hossz, vízelvezető rendszer típus, 

üzemeltetési jellemző, bukás, üzemeltetési szakasz. 

A fejlesztési tervek elkészítéséhez szükséges adatok hasonlóak a tervezésnél használtakhoz, 

melyekről részletesebben a 2. fejezetben írtam. 

A közvetlen (napi) üzemeltetési feladatokkal kapcsolatosan nagy mennyiségű, rendszeres, 

időhöz köthető és időben változó adat származik. Ilyen adatok jellemzően a következők: 
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• csatornavizsgálati eredmények:  vizsgálat ideje, helye, célja, módja, közúti terhelés, 

sérülések helye, sérülések száma, sérülések hossza, 

sérülések fajtája, vizsgált vízminőségi paraméterek 

értékei; 

• fogyasztói bejelentések:  hely, idő, típus, bejelentő adatai, munkavégzés 

adatai; 

• áramlásmérések:  hely, idő, térfogatáram, mélység, sebesség, hőmér-

séklet; 

• minőségi mérések:  hely, idő, mintavételezés körülményei, koncentrá-

ció értékek; 

• iszap, hordalék mérések:  hely, idő, mintavételezés körülményei, szemelosz-

lási mérettartományok és mennyiségek. 

A számítástechnika fejlődésével manapság számtalan üzemelési feladat a csatornahálózat 

modellezésével válik megoldhatóvá. „A műszakilag fejlettebb országokban az elmúlt pár esz-

tendőben érdekes változások figyelhetők meg a közműszolgáltatók informatikai-

térinformatikai fejlesztéseiben. Előtérbe kerültek az alapvető nyilvántartási, adat visszakere-

sési igényeken túl a modellezési, elemzési feladatok iránti érdeklődés.” (Domokos, 2003). A 

modellezéshez szükségesek a hálózatra vonatkozó állandó adatok és az időbeli változásokat 

leíró adatok is. A modellezés célja a fejlesztésre vonatkozó változatok kidolgozása. A csator-

nahálózatok modellezéséhez szükséges adatokat részletesebben a hidrodinamikai modellezés 

kapcsán ismertetem az 5. és 6. fejezetben. 

A csatornahálózat adatai alapul szolgálnak gazdasági jellegű döntéseknek is. Az ehhez szük-

séges vagyon nyilvántartási adatok jellemzően a következőket tartalmazzák: 

• fizikai jellemzők: megnevezés, mennyiségegység, mennyiség, hely; 

• egyéb jellemzők: költséghely, gyári szám, leltári szám, érték, egyéb közgazdasági jel-

lemzők. 

Az adatok szükséges részletessége és pontossága a felhasználási célnak megfelelően külön-

böző lehet. Így például a folyásfenék szintek 0,01 méter pontos ismerete a modellezéshez és 

tervezéshez fontos. A csatornahibák elhárítása szempontjából vagy tervezési célokra alapvető 

jelentőségű a csatorna helyének 0,1 méter pontos ismerete. A hidraulikai és vízminőségi mo-

dellezés szempontjából viszont elegendő a hosszak 1,0 méterre pontos adata. Ugyanakkor a 

dugulások elhárítása szempontjából elég a lejtések nagyságrendjének ismerete. 
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Az adatok megbízhatósága (reliabilitás) a mérésből származó adatokkal szemben támasztott 

azon követelmény, hogy azonos feltételek között megismételt ugyanolyan mérés esetén 

ugyanazokat az adatokat fogjuk kapni (Kemény és Deák, 1990). 

Általában az adatok megbízhatósága meghatározó jelentőségű a tervezés, üzemeltetés, model-

lezés eredményességére. A tervezési-üzemeltetési-modellezési-döntési munkafolyamatok 

számítógéppel történő megoldása során jellemzően az alábbi hibák fordulnak elő (Rátky, 

1989): 

• fizikai valóság közelítésének hibája, 

• képlethibák vagy numerikus hibák, 

• kerekítési hibák, 

• adathibák (öröklött hibák), 

• tévedések (emberi és gépi). 

A témához kapcsolódóan külön hangsúlyozom, hogy az öröklött hibák halmozódása, esetleg a 

képletek általi felerősítése a végső eredmények hibáját jelentősen megnöveli. 

4.2.2. Térinformatikai igények 

A csatornahálózat adatainak rendelkezésre kell állniuk a különböző felhasználói igények ki-

elégítéséhez. A tervezői-üzemeltetői-modellezői-döntéshozói igények nem csak tartalmi vo-

natkozásban különbözőek, hanem az adatokat más formában is igénylik. 

Régebben az adatszolgáltatás a tervezői munkafolyamatokhoz hagyományosan papír alapú 

térképek fénymásolásával történt. Manapság elektronikusan is lehetséges a csatornahálózati 

adatok szolgáltatása, nyomtatással vagy nagyobb tervezési munkák esetén digitális formában. 

Az adatszolgáltatás biztosításához az ügyfélszolgálati iroda ügyintézőinek az adott területre 

vonatkozó szakági adatokat és a földhivatali alaptérképet képernyőn és nyomtatásban is meg 

kell tudni jeleníteni. A megjelenítő rendszer működésének általános ügyfélszolgálati köve-

telményei: 

• a képernyőn történő megjelenítés: gyors és rugalmas, 

• nyomtatás meghatározott formátumban, 

• egyszerű kezelhetőség és 

• üzembiztonság. 

A fogyasztói hibabejelentések kezelése az ügyeleti csoport feladata, ahol a bejelentések digi-

talizálása, térképi megjelenítése, lekérdezése jelenti a fő feladatokat. Az ügyfélszolgálati kö-

vetelmények itt is érvényesek. 
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A fejlesztési, rekonstrukciós munkák eredményeként a csatornahálózat folyamatosan változik. 

A nyilvántartási adatokat is folyamatosan javítani, bővíteni kell a geodéziai bemérési jegyző-

könyveknek megfelelően. A nyilvántartás naprakész állapotát csak megfelelő számítógépes 

segítséggel lehet biztosítani. A térképészeti javító-ellenőrző feladatokat végző alkalmazások-

kal szemben támasztott általános, kiemelten fontos követelmények: 

• ne következhessen be adatok sérülése, elvesztése, 

• redundancia elkerülése, 

• a meglévő adatok megjelenítése, 

• kötött adatok esetén listák használata, 

• jogosultságoktól függő működés, 

• biztonságosan zárt rendszer, 

• nagy tömegű, gyors adatbevitel, adatellenőrzés és 

• nyomtatási kimenet az igényeknek megfelelő léptékben, minőségben, nagyságban. 

Az üzemeltetési feladatok jelentős csoportját jelentik a csatornahálózat közvetlen üzemelte-

tését jelentő feladatok, azaz a csatornavizsgálatok, dugulások elhárítása, tisztítási, karbantar-

tási munkák, melyek fontosabb térinformatikai igényei a következők: 

• naprakész és pontos információk, 

• egyértelmű, jól látható jelölési rendszer és 

• hordozható eszközön (notebookon) történő működés. 

 A gazdasági döntések megalapozásához időszakonként kimutatásokat kell készíteni. Az 

ehhez kapcsolódó nyilvántartási igény: 

• naprakész információk, 

• tetszőleges csoportosításban, melyek 

• táblázatosan és grafikusan (tematikus térképeken) is megjeleníthetők legyenek. 

 

4.3. Csatornahálózat nyilvántartási rendszere 
A Fővárosi Csatornázási Műveknél (FCSM) ’nagygépes’ környezetben, az 1980-as évek ele-

jén kezdték el a szakági nyilvántartás kiépítését. Az 1990-es években a személyi számítógé-

pek magyarországi elterjedésével lehetővé vált a grafikus programok széleskörű alkalmazása. 

A grafikus programok pl. az AutoCAD, komoly fejlesztések eredményeként nagy tömegű rajzi 

információ gyors tárolását és kezelését tették lehetővé. Megjelentek a kereskedelmi forgalom-

ban is elérhető adatbázis kezelő rendszerek személyi számítógépes kapcsolatait biztosító 
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módszerek, eljárások (pl. ODBC). Ezzel lehetővé vált a műszaki gyakorlatban is használható 

alkalmazások megvalósítása.  

Az FCSM-nél a szakági nyilvántartási használatára több szervezeti egységnek is szüksége 

van: 

• térképészeti csoport, 

• ügyelet, 

• ügyfélszolgálat, 

• vízminőségi osztály 

• mérnöki csoport, 

• hálózat tisztítási csoport. 

Szükségessé vált a meglévő, egymástól elkülönülő adatbázisok és alkalmazások egységesíté-

se. Az egységesítés szoftver fejlesztéseket tett lehetővé (igényelt). Két nagyobb térinformati-

kai jellegű és több kisebb nyilvántartási alkalmazás kifejlesztésében volt és van meghatározó 

szerepem. 

4.3.1. Az adatbázis felépítési, kiválasztási elvei 
Az 1990-es évek elejéig a csatornahálózatot üzemeltető vállalat szervezeti egységei különbö-

ző igényeinek megfelelő alkalmazások folyamatosan kiépültek, a hozzájuk tartozó adatbázi-

sokkal. Az 1990-es évek közepétől kezdve szakértő tanácsadóként és fejlesztőként folyamato-

san részt veszek a FCSM-nél folyó térinformatikai és adatbázis rendszer kidolgozásában. Az 

1990-es évek közepén elhatározott fejlesztési elképzelésünk szerint minden szakági alkalma-

zás ugyanazt az adatbázist használja. Az adatok integritása megőrizhető a relációs adatbá-

zisokra kifejlesztett módszerekkel. 

A gazdasági jellegű feladatokhoz, döntésekhez szükséges adatbázisban is szerepelnek a szak-

ági objektumok. A szakági és a vagyon adatbázis kapcsolatát a szakági objektumok azono-

sítója, mint kulcsmező teremti meg. Az adatbázisok közötti kapcsolat hasonló a relációs adat-

bázis belső táblái közötti kapcsolathoz. A 10. mellékletben definiált adat integritási igény 

teljes automatizálása azonban nem oldható meg. A mindkét adatbázisban szereplő közös ada-

tok egységéhez szükség van az adatokat digitalizálók körültekintő munkájára is.  

A szakági közös adatbázis megtervezésekor a következő kiemelten fontos szempontokat ha-

tároztuk meg: 

Alapvető adatbázis funkciók 

Több felhasználós környezetben egyidejűleg többen is használják írásra-olvasásra az 

adatokat. A felhasználóknak különböző jogosultságokat kell biztosítani, biztonságos 
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hozzáférés mellett. Az adatbázisra épülő alkalmazásokhoz megfelelő fejlesztői eszköz 

álljon rendelkezésre (C, Java, ODBC kapcsolatok). Nagygépes (vékony kliens) és 

személyi számítógépes változatok is elérhetők legyenek. 

Szabad forráskód 

A nem műszaki jellegű, piac által ’vezérelt’ változásoktól való függetlenséget, a fo-

lyamatos fejlesztési lehetőséget segíti elő a szabad forráskód. Több nagy adatbázis ke-

zelő cég termékét is használtuk éveken át, végül a szabad forráskódú rendszer mel-

lett döntöttünk. 

Hordozhatóság 

Az egyes adatbázis kezelő rendszerek között lényeges eltérések vannak. Még a szab-

ványosnak tekinthető SQL nyelvben is vannak eltérések. Például a mezők maximális 

számában, a mezők és táblák nevének hosszában, az alkalmazható karakterekben is 

különböznek. Más (újabb) adatbázis kezelőre való áttérés lehetőségének biztosítása 

érdekében csak azokat az alapvető funkciókat, jellemzőket használtuk, amely közös-

nek tekinthető az elterjedt adatbázis kezelő rendszerekben. Ilyen megfontolások miatt 

nem használtuk ki az 1990-es évek közepétől piacon megjelent GIS modulok bővített 

lehetőségeit. A térinformatikai objektumok kezelésének lehetőségét szinte mindegyik 

nagy adatbázis kezelő rendszerbe beépítették. Ennek alkalmazásával a pontszerű (pl. 

aknák) és vonalas (pl. aknaközök) objektumok földrajzi elhelyezkedését egyszerűbb 

lenne tárolni, lekérdezni, azonban az adatbázis hordozhatósága jelentősen megnehe-

zülne. 

A megfelelő adatbázis kezelő kiválasztásához összehasonlító vizsgálatokat végeztem az alap 

adatbázis és a térinformatikai kiterjesztés sebességére vonatkozóan. A számítás részleteit a 12. 

melléklet tartalmazza. 

Az adatbázis választáshoz elvégzett vizsgálatok eredményei az előzetes várakozásokkal ellen-

tétben azt mutatták, hogy a térinformatikai alkalmazásokból indított lekérdezések sebességét 

nem javítaná számottevően a GIS funkciók kihasználása. Ez elsősorban annak köszönhe-

tő, hogy a lekérdezéshez kapcsolódó hálózati műveletek, fájlműveletek és megjelenítés együt-

tes ideje két nagyságrenddel több időt jelent. Az elvégzett vizsgálatok alapján nem volt indo-

kolt a GIS kiterjesztésű adatbázis választása. 
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4.3.2. Adatdigitalizáló rendszer (CAD-GIS)  

Ebben a fejezetben az adatdigitalizáló rendszer felépítésének elvi alapjait ismertetem, kiemel-

ve annak újszerű jellegét. Az FCSM-nél elkészült és jelenleg is működő alkalmazást, mint 

megvalósult példát is bemutatom. 

A térképészeti csoport rendszeres és fő feladata a csatornahálózat digitális térképeinek nap-

rakész karbantartása. Ezen felül időszakonként (kb. féléves rendszerességgel) jelentkeznek 

kimutatások, tematikus térképek elkészítésére vonatkozó feladatok. Az adatdigitalizáló rend-

szer szükséges főbb funkciói a következők: 

• térképszelvény megjelenítése, 

• szűrések a megjelenítésben (pl. átmérő, anyag alapján), 

• új aknák, aknaközök, bekötő aknák, bekötő aknaközök helyének és egyéb adatainak 

digitalizálása, 

• meglevő aknák, aknaközök, bekötő aknák, bekötő aknaközök helyének és egyéb ada-

tainak módosítása, törlése, 

• feliratok (szintek, átmérők, hosszak, anyag, szelvény alak, szelvény méret stb.) elhe-

lyezésének módosítása, 

• csoportos adatbevitel (egyszerre több kijelölt objektum közös adatait), 

• üzemeltetési szakaszok ellenőrzése (átmérő, szelvény, építés éve stb. azonossága, lej-

tés folyamatossága alapján), 

• alaptérkép, beszkennelt szakági térképek megjelenítése, 

• adatok export-importja, 

• az adatdigitalizálást végzők munkájának nyilvántartása (ki, mikor, milyen területet 

dolgozott fel), lekérdezése, kimutatásai és 

• földrajzi koordinátákkal megadott területen belüli, csatorna adatokra vonatkozó felté-

teleknek megfelelő objektumok megjelenítése (fejlesztés alatt áll). 

A főként adatdigitalizálási, adatszerkesztési jellegű feladatok miatt alapvetően CAD-es meg-

jelenítés mellett döntöttünk. Az AutoCAD megjelenítési tulajdonságait érdemesnek tartottuk 

kihasználni, nem fejlesztettünk önálló rajzi felületet.  

Mint említettem, elsősorban a hordozhatóság megőrzése miatt nem használtuk fel az Auto-

CAD térinformatikai jellegű bővítményeit, szolgáltatásait. A CAD felület alkalmazása ellené-

re a kiválasztott megoldás második generációs térinformatikai csoportba tartozik. Az adatok 

tárolására nem az AutoCAD térinformatikai tárolási rendszerét használtuk, hanem egy szok-

ványos relációs adatbázis kezelő rendszert (PostgreSQL). 
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A 2. generációs térinformatikai lehetőségeket az teremti meg, hogy adatbázisban tárolunk 

minden információt, tehást nem csak a szokásos objektum jellemzőket (pl. építés évét), ha-

nem a földrajzi elhelyezkedést (koordinátákat) is.  Így más térinformatikai rendszerekhez ha-

sonlóan helyre és egyéb jellemzőkre vagy ezek valamilyen kombinációjára vonatkozó lekér-

dezéseket lehet végezni. 

Minden információ adatbázisban tárolásának következetes alkalmazása még a csatornahá-

lózat feliratainak elhelyezésére is vonatkozik. A sűrű feliratozás miatt az aknákra és vezeté-

kekre vonatkozó feliratok automatikus elhelyezésekor egyes feliratok átfedésbe kerülhetnek 

egymással, vagy pl. az alaptérkép felirataival. A probléma kiküszöbölésére a feliratok manuá-

lisan áthelyezhetők és ennek eredményeképp a következő kirajzoláskor sem lesz átfedés. Az 

adatbázisban tárolás Budapest teljes csatornahálózata esetén sem jelent problémát, de mivel 

milliós nagyságrendben van a feliratok száma, rajzi (CAD) objektumként nem lenne célszerű 

tárolni azokat.  

Az 1990-es évek közepén – amikor elkezdtük a rendszer kidolgozását – Magyarországon új-

donságnak számított a második generációs térinformatikai rendszerekben megvalósított gon-

dolkodás. Az adatbázisban tárolás helytakarékos, gyors megoldást jelent. Ráadásul a mi meg-

oldásunk esetén az adatok hordozhatósága sem csorbul. A kifejlesztett rendszer ma is korsze-

rűnek számít.  

A 4.1. ábrán látható az elkészült adatdigitalizáló rendszer felhasználói felülete a parancsok 

indítására szolgáló ikonsorral, egy kiválasztott terület térképrészletével és egy kiválasztott 

aknaköz részletes adataival. 

 



 

 
52 

 
4.1. ábra CAD-GIS képernyőkép 

4.3.3. Megjelenítő rendszer (Browser-GIS) 

Ebben a fejezetben megjelenítő rendszer felépítésének elvi alapjait ismertetem, kiemelve an-

nak újszerű jellegét. Az FCSM-nél elkészült és jelenleg is működő alkalmazást, mint megva-

lósult példát is bemutatom. 

Az adatdigitalizálást végző csoport (térképészet) mellett más szervezeti egységeknél (pl. 

ügyelet, ügyfélszolgálat) általában nincs szükség módosítási lehetőségekre. Általában csak a 

térképek és esetenként a kiválasztott objektumok részletes adatainak megjelenítése a cél. A 

főbb szükséges funkciók:  

• előre rögzített feltételek szerinti keresés lehetősége (pl. utca, térképszelvény, helyrajzi 

szám, koordináta szerint), 

• fóliák ki-be kapcsolhatósága, 

• felhasználókhoz elmentett beállítások, 

• navigálási lehetőségek a képernyőn, 

• akna, aknaköz, bekötő akna, bekötő aknaköz részletes adatainak megjelenítése és 

• kijelölt terület igény szerinti (beforgatott) nyomtatása, különböző léptékben különbö-

ző méretű, fekete-fehér és színes nyomtatón. 
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A megjelenítés mellett felmerült az igény nem térképi jellegű adatokkal kapcsolatban: 

• csatornakamerás vizsgálatok digitálisan készült jegyzőkönyveinek adatbázisban táro-

lása, 

• meglévő adatok megtekintése, javítása egy adott csatornaszakaszra vonatkozóan és 

• a csatornaszakaszra megállapított hibák alapján rekonstrukciós prioritások meghatá-

rozása. 

Az AutoCAD alapú GIS ehhez a feladathoz fölösleges hardver és szoftver erőforrásokat igé-

nyelne. A feladatot egy erre a célra kifejlesztett második és harmadik generációs térinformati-

kai jellemzőket tartalmazó kliens-szerver típusú alkalmazással volt célszerű megoldani. 

A Java nyelvű fejlesztések eredményeként az FCSM-nél alkalmazott számítógépeken (PC és 

vékony kliens), különböző számítógépes operációs rendszereken (Unix, Windows) ugyan-

az az alkalmazás működik. A harmadik generációs térinformatikai igényeknek megfelelően, 

akár internet böngészőben is futtatható. A 2001-ben megtervezett és 2002-ben bevezetett 

rendszer Magyarországon „úttörő” jellegűnek számított.  

A korábbi verzió fejlesztésekor – az akkori hálózati és szerver sebességek miatt – a megfelelő 

sebesség elérése érdekében egy időszakonként rendszeresen frissítésre kerülő saját fejleszté-

sű bináris adatbázis használata mellett döntöttünk. A jelenlegi hálózati és szerver sebességek 

lehetővé teszik az adatbázis közvetlen elérését, így az újabb verzió közvetlenül a szakági 

adatbázist használja, a legkorszerűbb igényeket is kielégítve. 

A kifejlesztett alkalmazás jellemző képernyőképe látható a 4.2. ábrán. 

 
4.2. ábra Browser-GIS alkalmazás képernyőképe 
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4.4. A kidolgozott rendszer újszerűsége 
A 4. fejezetben ismertettem vizsgálataim eredményeimet, megállapításaimat, az általam beve-

zetett megoldásokat. A kidolgozás időszakában Magyarországon feltétlenül újdonságnak 

számító megállapításaim, megoldási módszereim összefoglalva a következők voltak: 

• Röviden „relációs”-nak nevezhető az a megoldás, mely szerint az általános célú relá-

ciós adatbázis a földrajzi adatokat is tartalmazza, ezzel az adatbázis megteremti a lehe-

tőséget a térinformatikai jellegű használatra.  

• A csatornahálózat adatainak többségét a szervezeti egységek által közösen használha-

tó, általános célú relációs adatbázisában célszerű tárolni. 

Előfordulnak kivételek: az adatok fajtájától és a felhasználási céltól függően bizonyos 

típusú adatokat nem célszerű a közös adatbázisban tárolni (pl. jegyzőkönyvek, tervdo-

kumentációk). Ilyen adatokkal a kapcsolatok megteremthetők linkek segítségével. 

• Manapság is újdonságnak számító az a vizsgálati eredmény, hogy a térinformatikai ki-

terjesztés nem jelent lekérdezési sebesség növekedést a célszerűen felépített általános 

célú relációs adatbázishoz (PostgreSQL) képest. 
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5. Hordalék modell beépítése a tervező-üzemeltető rend-
szerbe 

5.1. Célkitűzés 
A csatornarendszerek hidrodinamikai vizsgálatának területén az 1990-es évektől a tervezői és 

üzemeltetői gyakorlat segítésére számos kutatási eredmény született (Liong et al., 1991; Liong 

et al., 1993; Ji et al., 1996; Luijtelaar and Rebergen, 1997; Park and Johnson, 1998; Russ, 

1999; Zoppou, 2001). Az utóbbi években több magyarországi település (pl. Budapest, Sop-

ron) csatornahálózatára készültek a modellépítés kezdeti szintjén hidrodinamikai modellek. 

Az 1.3. fejezetben ismertettem a csatorna hidrodinamikai programok általános összehasonlí-

tását. A 3.  fejezetben a csapadékmérések kapcsán részleteztem a hidrodinamikai modellek 

adatigényét.  

A 2000-es évektől a csatornahálózatok modellezése területén áthelyeződött a hangsúly az ösz-

szetettebb jelenségek (pl. vízminőségi problémák, hordalékmozgás) vizsgálatára. „A vízfo-

lyásokban a vízzel együtt szilárd anyagok is mozognak, melyeket – eredetüktől és származá-

suktól függetlenül – gyűjtőnéven hordaléknak nevezünk.” (Bogárdi, 1971). A hidraulikai, 

áramlási viszonyok mellett a hidrodinamikai modellek megteremtik a lehetőséget a horda-

lékmozgás modellezésére is. Az összetett tervezési, üzemeltetési feladatok korszerű megol-

dása sokszor igényli számítógépes modellek alkalmazását. A hordalékmozgás modellezése 

jelentősen segítheti a meglevő csatornahálózat bővítésének, rekonstrukciójának tervezését, a 

célszerű üzemeltetési beavatkozás kiválasztását. (Ashley et al., 2000; Sutter et al., 2000; 

Gouda et al., 2007). 

Az 5.2 fejezetben ismertetem a csatornarendszerekben képződő hordalékkal kapcsolatos 

problémákat. 

Az elérhető csatorna szimulációs programok hordalék számítási módszereit, a hidrodinamikai 

és hordalék számítás kutatására, fejlesztésére történt kiválasztást az 5.3.2.fejezetben fejtem 

ki. 

A vázolt problémák megoldására, az igények és lehetőségek mérlegelése után a görgetett 

hordalékszállítását és a csatorna mederfenekének morfológiai változását leíró modell 

tervező-üzemeltető rendszerbe építését tűztem ki célul. 

Az 5.4 fejezetben ismertetem a hordalék modell beépítésének részleteit és a vonatkozó vizs-

gálati eredményeimet. 
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Az 5. és 6. fejezetben az ábrákon többször angol nyelvű feliratok szerepelnek. Ezek az 

ábrák az SWMM angol változatával készültek, mivel az általam bemutatott fejlesztéseket még 

csak az angol változatba építettem be. Az SWMM magyar változatába egy következő, tisztán 

számítástechnikai jellegű fejlesztéssel várhatóan a közeljövőben beépítésre kerülnek. 

5.2. Hordalék a csatornahálózatokban 
A mérnöki gyakorlatban a 0,002 mm-nél nagyobb szemnagyságú ásványi anyagot tekintjük 

hordaléknak. A Brown-mozgást végző és 0,002 mm-nél kisebb szemnagyságokat és a vízben 

oldott állapotban levő anyagokat nem tekintjük hordaléknak. 

A csatornahálózatban megjelenő szennyező anyag és hordalék általában a következő forrá-

sokból származhat (Ashley and Hvitved-Jacobsen, 2002): 

• utak téli szórása (sózás), 

• utak egyéb szennyeződései, 

• lefolyás egyéb vízzáró felületekről (pl. tetők), 

• felszíni talaj erózió, 

• felszín alatti talaj bemosódás, 

• háztartási, közintézményi és ipari szennyvíz szennyező anyaga, 

• építkezésekről származó szilárd anyagok és 

• levegőből kiülepedő szennyeződés (por). 

„A vízfolyások hordaléka ásványi és szerves anyagokból tevődik össze” (Bogárdi, 1971). A 

csatornában a hordalékmozgás, morfológiai változás modellezésekor uszadékkal, szerves 

anyagokkal nem, csak ásványi anyagokkal foglalkozom. 

A csatornában a hordalékszállítás két formáját különböztetjük meg – a természetes vízfolyás-

okhoz hasonlóan – a turbulens erők hatására az áramló közeggel együtt mozgóan vagy a csa-

torna fenekén csúszó, gördülő, ugráló mozgással haladó hordalékszállítást. Az első szállítási 

formát szokás lebegtetett hordaléknak, a másodikat görgetett hordaléknak nevezni. 

„Wash load” a szokásos elnevezése a lebegtetett hordalék azon részének, amelynek képződé-

sét alapvetően nem az adott csatorna szakasz fenekén kiülepedett hordalékkal való kapcsolat 

határozza meg, hanem csak a felülről érkező terhelés. A függőleges értelemben egyenletes 

eloszlásúnak tekinthető anyag felkeveredés, kiülepedés nélküli állandó mozgásban van. 

A lebegtetett és görgetett hordalékot általában szemátmérő alapján szokás elkülöníteni. Fo-

lyami mérések alapján pl. a d=vszk /3532 összefüggést állapítottak meg a szelvény középse-

besség (vszk, m/s) és a jellemző szemátmérő (d, m), „határ szemnagyság” között (Kresser, 

1964 in Stelczer, 1980). Az ún. határ szemnagyság az a szemnagyság, amely az adott szelvény 
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középsebesség mellett lebegtetett állapotba kerül, illetve amely szemnagyságnál kisebb szem-

csék lebegnek. Az összefüggésből 1 m/s középsebesség feltételezésével ~280 µm 

(0,000280 m) adódik a határ szemátmérőre. Az irodalom ebben a tekintetben nem teljesen 

egységes, van Rijn meghatározása szerint a 200 µm szemátmérő feletti hordalékot modellezés 

szempontjából görgetettnek tekintendő (Rijn, 1984a). A lebegtetett és görgetett hordalékszál-

lítás a fenékhez közeli rétegekben nem válik el élesen egymástól. Bizonyos szemátmérő tar-

tományban a lebegtetett és görgetett szállítási forma időben és térben egymást váltogatva 

vagy egyszerre is előfordulhat. 

Nem egyértelműen elfogadott a fenékhez közeli vízrétegben ugrálva haladó részecskék beso-

rolása sem. Ha a görgetett hordalékszállításra a gravitációs erőt tekintjük meghatározónak a 

turbulens erővel szemben, akkor az ugráló részecskék a görgetett hordalékhoz sorolandók 

(Rijn, 1984a). Más definíciók szerint (Einstein, 1950, Engelund and Fredsøe, 1976) a görge-

tett hordalék réteg vastagsága a jellemző szemátmérő kétszerese és az ugrási távolság legfel-

jebb néhányszorosa az átmérőnek. Az ennél magasabbra és távolabbra ugró szemcsék lebegte-

tett hordaléknak minősülnek. 

Általában a csatornában nem tartható fenn folyamatosan az öntisztuló képességhez szükséges 

áramlási sebesség. A terheléstől, a geometria, hidraulikai viszonyoktól függően időben és 

térben változó lerakódások, eróziók következhetnek be. Egyesített rendszerben záporok ide-

jén felszakadhatnak az előzőleg lerakódott anyagok és tovább szállítódnak görgetett vagy 

lebegtetett formában. 

A záporkiömlők túlfolyóján távozó csapadékvíz szennyeződéseket, hordalékot tartalmaz, 

mely a befogadó terhelését jelentősen növelheti. A csatornában lerakódott hordalék csök-

kenti a hálózat kapacitását, szélsőséges esetekben dugulásokat, intenzív kopásokat okozhat, 

rendszeres és üzemzavar elhárítás jellegű csatornatisztítást igényel. Az elöntések környezeti 

és közegészségügyi problémákat is okoznak. 

A szennyvíztisztító telepre érkező, a tervezetthez képest megnövekedett hordalékhozam 

üzemeltetési problémát okozhat. A görgetett hordalék a homokfogó műtárgy terheléseként, 

míg a lebegtetett hordalék elsősorban az ülepítők terheléseként jelentkezik. 

5.3. Hordalék modellek áttekintése 
5.3.1. Ismertebb hordalékszállítást számító módszerek 

A nyíltfelszínű vízfolyások, tavak hidraulikai, vízminőségi modellezésére számos kutatást, 

fejlesztést végeztek az elmúlt időkben pl. (Jolánkai, 2004), (Józsa, 1994), (Koncsos, 2001), 

(Rauch et al., 1998), (Somlyódy, 1982). A zárt szelvényű csatornahálózatokra csak később 
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fejlesztettek hasonló (hidrodinamikai, vízminőségi) modelleket, felhasználva a vízfolyások 

terén nyert tapasztalatokat. A hordalékszállítási modellek kidolgozása során is általában a 

vízfolyásokra korábban kifejlesztett modelleket adaptálták. 

A csatornahálózatban való alkalmazhatóság szempontjából áttekintettem a hordalékszállí-

tásra kidolgozott ismertebb modelleket: (Meyer-Peter and Müller; 1948, Engelund and Han-

sen, 1967; Ackers and White; 1973, Engelund and Fredsøe, 1976) in (Rijn, 1984a). A horda-

lékszállításra vonatkozóan részletes hazai és nemzetközi szakirodalom található, több átfogó 

jellegű munka is készült (Bogárdi, 1971; Stelczer, 1980; Rijn, 1984a; Bertrand-Krajewski, 

2006; DHI, 2008). 

A van Rijn, az Engelund-Fredsøe modellek külön számítják a görgetett és lebegtetett hordalé-

kot. A Meyer-Peter and Müller modell csak a görgetett hordalékra alkalmazható. Az Ackers-

White és az Engelund-Hansen modellek az összegzett – lebegtetett és görgetett együttes – 

hordalékszállítást modellezik. 

Az Engelund-Fredsøe és van Rijn modellek a mederfenék alakzatok hordalékszállítást befo-

lyásoló hatását is figyelembe veszik. A szakirodalom (Rijn, 1984b; Banasiak and Verhoeven, 

2006) megerősíti azt az üzemeltetési tapasztalatot, hogy a hazánkban általában előforduló, 

kisebb csatorna szelvényméretek, valamint az adhéziós erők miatt a mederfenék alakzat hatá-

sa várhatóan nem annyira jelentős, mint a többi, pl. a falsúrlódási erő hatása. Az 5.1. ábrán 

láthatóan egy magyarországi átlagos nagyváros csatornahálózat szelvényméreteinek 80%-a 

kisebb, mint 80 cm (FCSM, 2010). 

Az áttekintett görgetett hordalékszállítási modellek közül a van Rijn modellt választottam 

ki a csatornahálózatban való alkalmazásra. A kiválasztást a modell alábbi jellemzői indo-

kolták: 

• ismert (elfogadott, pl. a DHI Mouse-ba is beépítették), 

• kellőképpen részletes (pl. külön számítható a görgetett és lebegtetett hordalék), 

• jól dokumentált (hozzáférhető) elmélet, 

• más modellekkel alaposan összehasonlított és 

• számos modellkísérlettel és természeti méréssel igazolt. 
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5.1. ábra Egy átlagos hazai nagyváros csatornahálózatának szelvényméret eloszlása 

5.3.2. Ismertebb szimulációs programok  

Az alábbiakban áttekintem az európai és az észak-amerikai mérnöki gyakorlatban leginkább 

elterjedt, csatornahálózatokra alkalmazható hidrodinamikai szimulációs programokat. 

A világviszonylatban elterjedten használt EPA SWMM korai, 1973-as változatának „dinami-

kus transzport blokkja” (Extended Transport Block - EXTRAN) (Roesner, 1992) még tartal-

mazott lebegtetett hordalékszállításra vonatkozó számításokat, amely verzió azonban nem volt 

nyilvános. A hidraulikai részt folyamatosan javították és frissítették, de a hordalékszállítást 

nem fejlesztették tovább. A hordalékszállítási részeket később ki is vették a programból 

(Fan et al., 2003). Az SWMM újabb verzióiban (Rossman, 2010) azóta sincs hordalékszámí-

tás és az EPA fejlesztései sem ebben az irányban történnek. 

Az Európában elterjedten használt DHI Mouse szimulációs programban több 

hordalékszállítási modell (Ackers-White, az Engelund-Hansen, az Engelund-Fredsoe és a 

van Rijn) közül lehet kiválasztani az adott feladatra legalkalmasabbat (DHI, 2008). A kivá-

lasztott modellek főbb paraméterei a felhasználói felületen megadhatók. A modell a morfoló-

giai változásokat (lerakódás, erózió, mederfenék alakzatok) is számolja. A jelenség pontosabb 

számításához többek kötött a fenékalakzatok hordalékszállításra gyakorolt hatását és az adhé-

ziót is figyelembe veszi. Ugyanakkor a transzport modellek kiválasztásához, a paraméterek 

megadásához kevés segítséget nyújt a felhasználói felület és a program dokumentációja. A 

beépített modellek használatához szükséges az eredeti modellek alaposabb ismerete. A 

térinformatikai alapokon működő Mike Urban (DHI, 2009) használata tapasztalataim szerint 
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nehézkes, instabil, bonyolult. Magában hordozza a később kifejtett, zárt kódú kereskedelmi 

termékekre jellemző hátrányokat. 

A Kanal++ német fejlesztésű csatorna térinformatikai és hidrodinamikai szimulációs szoft-

vercsomag vízminőségi szennyezőanyagok levonulását is képes modellezni, de hordalék 

számítási modul még nem készült hozzá. 

Az angol MicroDrainage cég WinDes csatornatervező és elemző programcsomagja nem tar-

talmaz sem vízminőségi, sem hordalék számítási részeket. 

Az angol Wallingford Software cég által fejlesztett InfoWorks hidrodinamikai szimulációs 

csomagja főként anyagmegmaradási megfontolást alkalmaz a hordalék szállítás leírására, fizi-

kai vagy biokémiai folyamatok modellezése nélkül (Wallingford, 2010), (Mannina et al., 

2011).  

Az amerikai XP Software XPSWMM csomagja jelentősen korszerűsített felhasználói felületen 

keresztül számos új funkciót tartalmaz az SWMM-hez képest. A hordalékszállítás számítására 

egyszerűsített megoldást alkalmaz, nem különbözteti meg a lebegő és görgetett formákat, 

morfológiai változásokat nem vesz figyelembe.  

Az Autodesk cég Civil 3D tervező programja eleinte csak külső programokhoz csatlakozás 

támogatásával tette lehetővé csapadékcsatornák hidraulikai számítását (Scacco, 2007). Az 

Autodesk a Civil 3D általános építőmérnöki jellegű tervező programhoz számos speciális ki-

terjesztést készített, így 2007-től elérhetővé vált a csapadékcsatornák méretezésére kifejlesz-

tett Hydraflow kiterjesztés (Autodesk, 2009). Csak permanens számítási módszerrel szá-

mítható a felszíngörbe, hordalékszámításra nincs semmilyen lehetőség.    

A CAD, GIS és hidrodinamikai programok sokféle módon kapcsolódhatnak egymáshoz 

(Delaplace and Price, 1988). A komplex rendszerek használata tapasztalataim szerint sok-

szor csak kereskedelmileg indokolt, műszaki szempontból kevesebb előnnyel jár, mint hát-

ránnyal. 

A kereskedelmi forgalomban kapható programok beszerzése általában költséges. A kapcso-

lódó szolgáltatások (frissítés, tanácsadás stb.) általában nem ingyenesek. A fejlesztést és to-

vábbfejlesztést sokszor kereskedelmi szempontok vezérlik, a műszaki igények helyett. A fel-

használó ki van szolgáltatva a gyártó cég feltételeinek. A program forráskódja nem nyilvá-

nos, a számítási algoritmus általában pontosan nem ismerhető meg („fekete doboz”).  

Az ismertetett egyik modell-csoport a kereskedelmi termék kategóriába tartozik, a másik cso-

port pedig a kutatási eszközök közé. Mivel én kutatási jellegű kérdésekre kerestem a megol-

dást, ezért a megvizsgált lehetőségek mérlegelésével és az 1.3. fejezetben már részletezett 
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általános összehasonlító vizsgálat alapján, az SWMM programot választottam a 

hordalékszállítási modellel történő továbbfejlesztésre. 

 

5.4. Kifejlesztett hordalék modul 
A szakirodalomban ismert, a hordalékszállításra és a falsúrlódás figyelembevételére vonat-

kozó összefüggések újszerű kombinálásával a zárt csatornaszelvény geometriai és hidrauli-

kai viszonyai között alkalmazható hordalékszámítási modult hoztam létre. 

5.4.1. A hordalékszállítás alapegyenletei 
A modellben a csatorna hordalékszállítás számítására van Rijn (Rijn, 1984a) természetes víz-

folyásokra kidolgozott módszerét alkalmaztam. A kitűzött célomnak megfelelően át kellett 

alakítanom a modellt zárt szelvényű csatornára, amit a továbbiakban részletesen ismerte-

tek. A Mouse leírás (DHI, 2008) alapján a Mouse-hoz illesztés során is hasonló átalakításokra 

volt szükség. De a zárt szelvényre alkalmazás pontos leírása nem hozzáférhető a program 

kereskedelmi jellegéből következően. Van Rijn leírása viszont (természetesen a zárt szelvény-

re alkalmazás kivételével) matematikai pontossággal megad a számításhoz szükséges minden 

összefüggést, így munkám során erre támaszkodtam. 

Van Rijn szerint a geometriai és hidraulikai állapottól függő egyensúlyi görgetett hordalék 

hozam a 

D*: dimenzió nélküli szemátmérővel és a 

T:  szállítási (állapot) paraméterrel jellemezhető. 

 A görgetett hordalék dimenzió nélküli szemátmérője definíció szerint: 

( ) 3
1

250
1

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅−⋅=∗ ν

gsDD                     (1) 

ahol: 

D50: 50%-os valószínűségű szemátmérő, az anyag 50 súlyszázaléka ennél kisebb 

(Bogárdi, 1971), m 

s: a hordalék vízhez viszonyított fajlagos sűrűsége, ρhordalék/ρvíz, 

g: gravitációs állandó, 9,81 m/s2 és 

ν: az áramló közeg hőmérsékletétől függő kinematikai viszkozitás, ~1,1.10-6 m2/s. 

  

A szállítási paraméter definíció szerint: 

     
( ) ( )

( )2
22

,cr

,cr

u
uu

T
∗

∗∗ −′
=                         (2) 



 

 
62 

ahol: 

∗′u : a hordalékszemre vonatkozó csúsztató sebesség a fenéken, m/s és 

u*,cr: Shields-féle kritikus csúsztató sebesség, m/s. 

 

A Shields-féle kritikus csúsztató sebesség (u*,cr) a kritikus szemcse-mozgási paraméter fel-

használásával a következő összefüggésből számítható (Shields, 1936): 

( ) 50

2
,

1 Dgs
u cr

cr ⋅⋅−
= ∗θ                            (3) 

ahol: 

crθ : kritikus szemcse-mozgási paraméter, amely a szakirodalomban több néven el-

terjedt: fc ellenállási tényező (Bogárdi, 1971), mozgathatósági szám. 

A kritikus szemcse-mozgási paraméter az 5.2. ábrán látható Shields-görbe analitikus formája 

(Rijn, 1984a) alapján határozható meg, azaz: 
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5.2. ábra Kritikus szemcse-mozgási paraméter a dimenziótlan szemátmérő függvényé-

ben (Shields-görbe) 

A morfológiai változásokra fordított erőket közvetlenül nem vesszük figyelembe a számítás-

nál. Ezt a hatást a szelvény középsebesség alkalmazásával lehet figyelembe venni: 
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ahol: 

C’: jellemző hordalékszem alapján számolt Chézy-féle együttható, m0,5/s és 
_
u : nedvesített szelvény középsebessége, m/s. 

C’ meghatározásához a mozgásban résztvevő réteg vastagságának 3.D90 feltételezésével a 

következő összefüggést alkalmaztam: 
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RC b                      (6) 

ahol: 

Rb: a szelvény hidraulikus sugara a hordalékfeltöltés figyelembevételével, m és 

D90: 90%-os valószínűségű szemátmérő, m. 

 

Van Rijn alapján a dimenziótlan paraméterekkel kifejezett fajlagos (egyensúlyi) görgetett 

hordalékszállító képesség, qb, m3/(s . m): 

( ) 3,0

1,2
3
50 053,01

∗

⋅⋅⋅⋅−=
D
TDgsqb                     (7) 

A hordalékszállítást a szemeloszlás mellett döntően a hidraulikai jellemzők határozzák meg. 

Ugyanakkor a morfológiai (geometriai) változás visszahat a hidraulikai jellemzőkre. A csa-

torna hordalékkal történő feltöltődése megváltoztatja a hidraulikai számításoknál az érdességi 

viszonyokat, ami befolyásolja a sebességet és a vízhozamot. A Manning-féle érdességi 

együtthatónál a (8) összefüggésben megadott súlyozással figyelembe lehet venni a feltöltődött 

rész érdességre gyakorolt hatását (Einstein, 1942): 

teljes

hordalékhordalékvezetékvíz

P
nPnPn

22 ⋅+⋅
=                      (8) 

ahol: 

n:     az súlyozott érdességi együttható, s/m1/3, 

Pviz:    vízrész nedvesített kerülete, m, 

nvezeték:  vezetékfal Manning-féle érdességi együtthatója, s/m1/3, 

nhordalék: hordalék Manning-féle érdességi együtthatója, s/m1/3, 

Phordalék: feltöltött rész szélessége, m és 

Pteljes:   Pvíz + Phordalék, m. 
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A súlyozott érdességi együttható (8) összefüggésében szereplő jelölések értelmezése az 

5.3 ábrán látható. 

Pvíz / 2Pvíz / 2

Phordalék

hordalékkal
feltöltött rész

vízzel
feltöltött rész

 
5.3. ábra Falsúrlódás paramétereinek értelmezése 

5.4.2. Morfológiai számítás néhány lényeges jellemzője 

A szállítási paraméter (T) és a dimenzió nélküli szemátmérő (D*) az (1)-(6) összefüggésekből 

meghatározható, így a qb (7) számítható. Természetesen hordalékszállítás csak akkor van – 

számítani csak akkor kell – ha a szállítási paraméter pozitív ( ∗′u  > u*,cr). 

A teljes szelvény hordalékszállító képesség az aktív szélesség – Phordalék (5.3. ábra) – és a 

fajlagos hordalékszállító képesség (qb) szorzataként kapható. Amennyiben az aktuális csator-

na szakaszra érkező hordalék több, mint a – szakasz hidraulikai jellemzői által determinált – 

egyensúlyi hordalékszállító képesség, akkor a különbség lerakódik a csatorna fenekére. 

Amennyiben az így értelmezett különbség negatív, akkor a különbséget a már lerakódott hor-

dalékból veszi fel, azaz erózió történik. A felvett hordalékot továbbszállítja. Ha a számolt 

egyensúlyi hordalékszállító képesség nagyobb lenne, mint amennyi rendelkezésre áll, akkor 

természetesen csak az eddig már lerakódott hordalékot veszi fel. Ez az algoritmus gyakorlati-

lag egy adott csatornavezetékre a tömegmegmaradást írja le. 

A vezetékre érkező hordaléknak csak az a része tud lerakódni, amely a számolt ülepedési se-

bességgel (Stokes, Zanke, van Rijn) a számítási időlépcső alatt leérkezik a csatorna fenekére. 

A maradék lebegve marad, majd csak a következő időlépcsőkben rakódhat le. 

A fentiek alapján módosítottam az SWMM-et. Az általam módosított SWMM (továbbiakban 

SWMM-M modul) minden hidraulikai számítási lépésben végrehajtja a hordalékszállítási 

és morfológiai számítást is, miután a hidraulikai számítás sikeresen befejeződött. A csator-
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nákban a kis vízmélységek esetén numerikus problémák jelentkeztek a hordalékszámításnál, 

ezért a szimuláció kezdete után késleltetéssel indítottam a hordalékszámítást. A hordalék 

lerakódása vagy felvétele miatt minden számítási időlépcsőben módosulhatnak a keresztszel-

vény geometria jellemzői. A számítás gyorsítása érdekében ugyanebben a számítási időlép-

csőben nem végzem el a hidraulikai jellemzők újraszámolását. A numerikus stabilitás és érzé-

kenység alapján elegendőnek bizonyult a következő időlépcsőben figyelembe venni a geomet-

riai változást. 

A hordalék modult úgy építettem be az SWMM-be, hogy kihasználtam a program vízminőségi 

moduljának lehetőségeit. Például a vízminőségi jellemzőkhöz hasonlóan a csomópontokba 

érkező hordalék szétosztását a vízhozamok arányában végzem, ami természetesen a hordalék-

számítás esetén is jó közelítése a valóságnak. 

Az SWMM-ben a hidraulikai számításnál, körszelvénynél lehetőség van feliszapolódott (ál-

landó) szelvény terület megadására. A hordalék modul beépítése érdekében ezt a statikus le-

hetőséget fejlesztettem dinamikussá. Ebből következően a jelenlegi változatban csak kör-

szelvénynél van lehetőség a hordalékszállítási és morfológiai számításokra.  

Az SWMM program mintegy 25 féle beépített, előre definiált és felhasználó által tetszőlegesen 

megadható csatorna keresztmetszet esetén képes hidraulikai szimulációra. A különböző ke-

resztmetszeti alakok geometriai jellemzői (nedvesített szelvény terület, hidraulikus sugár, víz-

tükör szélesség) nem mindig fejezhető ki explicit formában. Az egységes kezelés érdekében 

minden geometriai jellemző számítása előre elkészített táblázat alapján történik. A csator-

na fenekén lerakódó hordalékréteg csökkenti a keresztmetszeti áramlási felületet. A táblázatok 

azonos mélység intervallumokra (átmérő 2%-a) adják meg a geometriai jellemzőket. A horda-

lékszint változása egy időlépcsőben általában kisebb, mint a vízszint változása, ami numeri-

kus problémákat, pontatlanságot okozott. A pontosság és a numerikus stabilitás biztosítása 

érdekében az SWMM-M-nél csökkentettem a mélység intervallum méretét (átmérő 1‰-

ére). 

A hordalékszámításhoz szükséges volt az adatstruktúra változtatása is. Az algoritmus tesz-

telése miatt több részeredményt is tároltam minden időlépcsőhöz. A leülepedett hordalékot is 

tárolni kell az anyagmérleg számításhoz. A veszteségek számításához az ágak mindkét végén 

tárolni kell a vízszinteket, nemcsak egy vízszintet áganként, ahogy az SWMM-ben van. A 

veszteségek számítását külön, a 6. fejezetben részletesen ismertetem. Az eredmények számí-

tást követő kiíratása, az animáció lejátszhatósága érdekében minden lényeges részeredmény 

tárolásra kerül, a fájl műveletek viszont jelentősen növelik a számításhoz szükséges időt. 
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Körszelvény esetén az SWMM számítási gyorsasága tovább növelhető a geometriai jellem-

zők táblázatos interpolációja helyett alkalmazható analitikus számítással, mivel ezt a műve-

letet sokszor kell elvégezni egy hordalékszámító lépésen belül. 

A hidraulikai anyagmérleg a szimuláció kezdetén a hálózatban lévő, a szimuláció alatt a 

hálózatba befolyó, a hálózatból elfolyó, az aknákból a terepre kiömlő és a szimuláció végén a 

hálózatban tározódó, előjelesen összegzett víztérfogatokat jelenti. Az SWMM százalékosan 

adja meg a 0-tól való eltérést (anyagmegmaradási hibát), kb. 10% felett az eredmények pon-

tossága nem megfelelő (Rossman, 2010). 

A hordalék anyagmérleg a szimuláció kezdetén és végén leülepedett, a szállított folyadék-

ban tározódó, a szimuláció alatt beérkező, elfolyó hordalékmennyiségre (tömegre, kg) vonat-

kozik. Az eltérés mértéke a hidraulikai hibához hasonlóan százalékban van kifejezve.  

A csatornahálózatot érő hordalékterhelés összetett hatással van az áramlási viszonyokra. A 

leülepedett hordalék megnöveli a csatornafenék érdességét (ld. 5.4.1.), ami csökkenti az áram-

lási sebességet. A sebesség és a szelvényméret csökkenése miatt több aknánál kiöntés követ-

kezhet be. Ez a hidraulikai számítás és a hordalékszámítás stabilitását csökkenti, ami az 

anyagmérleg hibában jelentkezik. 

A 13.mellékletben bemutatom az anyagmérlegre és a számítási időlépcsőre vonatkozó vizs-

gálataimat, melyek az ismertetett numerikus módszer stabilitásával alátámasztják a kidolgo-

zott modell alkalmazhatóságát. 

5.4.3. Beépítés az SWMM felhasználói felületébe 

A számítógéppel segített tervezés-üzemeltetés rendszerében a hordalékszámítással kibővített 

hidrodinamikai modell alkalmazásához, az érzékenység vizsgálat elvégzésének dokumentálá-

sához kibővítettem a felhasználói felületet a hordalékszámításhoz szükséges adatok megadá-

sának lehetőségével. Az egyéb számítástechnikai jellegű, főként illesztési jellegű feladatokat a 

továbbiakban programozók végzik, a hordalékmodellt a használhatóság bemutatásához ilyen 

szintig volt szükséges elkészíteni. 

A hordalékszámításokhoz a következőket szükséges megadni: 

D50:     50%-os valószínűségű szemátmérő, m, 

D90:     90%-os valószínűségű szemátmérő, m, 

s:      a hordalék vízhez viszonyított fajlagos sűrűsége, ρs/ρ, -, 

nhordalék:   a hordalék Manning-féle érdességi együtthatója, s/m1/3 és 

Chordalék: a csatornát terhelő hordalék-koncentrációk (a terepi lefolyással érkező vagy 

közvetlenül a csomópontokban megadott), mg/l. 
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A hordalékterhelés az egyéb terhelésekhez hasonlóan megadható közvetlenül a csomó-

pontokban konstans értékként vagy valamilyen időben változó menetgörbe szerint. Ugyan-

csak megadható a terepi lefolyásban részt vevő jellemzőként is, azaz mint terepi összegyüle-

kezés, majd aknákon keresztüli bemosódás. Az SWMM-ben ezeket a folyamatokat beépített 

függvényekkel lehet közelíteni. Az 5.4. ábrán példaként láthatók a bemosódásra megadott 

konstans koncentrációjú (EMC) függvény paraméterei, valamint az exponenciális (EXP) és 

vízhozam arányos (RC) függvények megadási lehetősége. 

 
5.4. ábra Példa a hordalékterhelés megadására 

Elkészítettem a – már említett – hordalék anyagmérleg számítását és megjelenítését. Az 

anyagmérleg összegei az eredményeket megadó összefoglaló táblázatokban részletesen is 

megtekinthetők. 

A hordalékra vonatkozó számítási eredmények (pl. idősorok) az egyéb SWMM jellemzőkhöz 

hasonlóan jeleníthetők meg táblázatosan és grafikusan is: 

• terepről beérkező hordalék koncentráció a csomópontokban, mg/l, 

• hordalékszint fenékszinthez viszonyított aktuális értéke a vezetékeken, m és 

• hordalék lerakódás / hordalék felvétel pillanatnyi értékei a vezetékeken, kg. 

Az 5.5. ábrán példaként a hordalékszint időbeli változását szemléltetem egy vezetéken. 
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5.5. ábra Példa a hordalékszint időbeli változására 

A hossz-szelvényen szürke színnel látható a hordalékszint is (5.6. ábra). A csomópontok-

ban nincs feltüntetve a hordalékszint, ez csupán a megjelenítés számítástechnikai hiányossá-

ga. A hordalékszint változása akár animációsan is megtekinthető. 

 

 
5.6. ábra Hossz-szelvény hordalékszinttel 

5.4.4.  Érzékenység vizsgálat 

A beépített hordalék modul működése a hordalékszámításokhoz szükséges adatokkal (para-

méterekkel) szabályozható, ezeket a partamétereket vontam be az érzékenység vizsgálatba: 

D50:     50%-os valószínűségű szemátmérő, m, 

D90:     90%-os valószínűségű szemátmérő, m, 

s:      a hordalék vízhez viszonyított fajlagos sűrűsége, ρs/ρ, - és 
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nhordalék:   a hordalék Manning-féle érdességi együtthatója, s/m1/3. 

 

A paraméterek értékét terepi mintavételezéssel, laborkísérleti mérésekkel, irodalmi adatok 

figyelembe vételével lehet megadni, beállítani. A modell hordalékszállítási és morfológiai 

kalibrálása során ezeket a paramétereket kell a lehető legnagyobb pontossággal megadni. A 

modell kalibrálását elsősorban a mért adatok bizonytalan volta miatt nem végeztem el. A ké-

sőbbi kalibrálást segítheti az általam elvégzett előzetes érzékenység vizsgálat. 

Vizsgált változatok 

Az érzékenység vizsgálatot 3 modell változatra végeztem el. Az első változat a számítási 

időlépcső vizsgálatánál ismertetett mintaterület volt. A második és harmadik változat 1 

vezetékből (2 akna közötti vezetékszakaszból) álló modellen alapult, a továbbiakban ezeket 

’egy-vezetékes változatoknak’ nevezem. Az egy-vezetékes változatok esetén több szelvény-

méretet, kezdeti hordalékszintet, csatornalejtést és hordalékterhelést kipróbáltam. Az alábbi-

akban a vizsgálatok közül a 2 kiválasztott egy-vezetékes változat alapadatait és eredményeit 

mutatom be. Az egyik egy-vezetékes változat a lerakódás, a másik a felszakadás esetét 

jellemzi, a továbbiakban ezeket ’lerakódásos’ és ’felszakadásos’ változatnak nevezem. A va-

lóságban ezek a folyamatok természetesen nem ennyire elkülöníthetően fordulnak elő. A lé-

nyegesebb hidraulikai és határfeltételi adatok: 

• vezeték lejtése: 10% felszakadásos és 0% lerakódásos változat ese-

tén, 

• vezeték hossza: 50 m, 

• vezeték szelvénymérete: 50 cm átmérőjű körszelvény, 10 cm –

csatornafenékhez viszonyított – kezdeti hordalék-

szinttel, 

• csapadékterhelés: 2 órán tartó, a 10 mm/h maximális intenzitás eléré-

séig lineárisan növekvő, majd onnantól csökkenő 

(háromszög alakú) idősor, 

• hordalékterhelés a felső végen: 10000 mg/l (10 kg/m3) (Singha et al. 2011) lerakó-

dásos változat esetén és 0 mg/l felszakadásos válto-

zat esetén, 

• szimulációs számítás lépésköze: 5 s és 

• jelenség ideje: 10 óra. 
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A fent megadott alapadatokkal a lerakódásos változat számításakor a vezeték feltöltődik 

egy állandó szintre (5.7. ábra). Az érzékenység vizsgálat során az összehasonlítás alapja az 

5.7. ábrán látható állandósult szint eléréséig lerakódott hordalék térfogata volt. Azért vá-

lasztottam a hordalék térfogatot az összehasonlítás alapjául, mert mindhárom vizsgált válto-

zatra és minden vizsgált jellemzőre alkalmazható volt. 

 
5.7. ábra Példa a hordalékszint változására a lerakódásos változat vizsgálatánál 

Folyamatos felszakadási viszonyok között a fent megadott adatokkal a számítás során elfo-

gyott a beállított kezdeti 10 cm feltöltődés egy része (5.8. ábra). A felszakadásos változat 

vizsgálatakor az ábrán látható állandósult szint eléréséig kimosódott hordalék térfogat volt 

az összehasonlítás alapja. 

 
5.8. ábra Példa a hordalékszint változására a felszakadásos változat vizsgálatánál 

A mintaterületen végzett érzékenység vizsgálat esetén 5 óra jelenség idő alatt lerakódás és 

felszakadás térben és időben váltakozva következett be. Az érzékenység vizsgálat során az 
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összehasonlítás alapja a teljes mintaterületen a jelenség idő végén és kezdetén számított, a 

rendszerben lévő hordalék térfogat különbsége volt. 

Az érzékenység számszerűsítésére (James and Burges, 1982) által kifejlesztett és (Nearing et 

al., 1989; White and Chaubey, 2005;Jesiek and Wolfe, 2005 in Parajuli, 2007) által javasolt 

relatív érzékenységi mutatót (S) használtam: 
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ahol: 

 P:   a vizsgált paraméter (pl. D50, D90), 

 V:   a számított hordaléktérfogat és 

 alap:   az alap értéket jelző index. 

 

A vizsgálat során az alap érték (Palap) az 5.2. táblázat „alap” oszlopában szereplő paraméter 

érték, P értékét a fizikailag lehetséges tartományban változtattam. A Valap a paraméter alap 

értéke (Palap) esetén számított lerakódott hordalék térfogata, a V értéke a P paraméter változta-

tott értéke esetén számított lerakódott hordalék térfogata. 

Az 5.1.táblázatban szereplő relatív érzékenységi osztályokat használtam (Zerihun et 

al.,1996; Walker et al., 2000;Graff et al., 2005 in Parajuli, 2007). 

 

érzékenységi 

osztály 

Minimum maximun 

nem érzékeny ±0,0 ±0,1 

alacsony ±0,1 ±0,5 

közepes ±0,5 ±2,0 

Magas ±2,0 ±5,0 

nagyon magas ±5,0 ±∞ 

5.1. táblázat Érzékenységi osztályok 

Az S=0 relatív érzékenység azt jelenti, hogy a számított jellemzőre nincs hatással a vizsgált 

paraméter. Az S=1 relatív érzékenység azt jelenti, hogy az alaphoz számolt normalizált horda-

léktérfogattól való eltérés (V-Valap) arányos az alaphoz viszonyított normalizált paraméter 

eltéréssel (P-Palap). A negatív érték azt jelenti, hogy a paraméter növelése a számított horda-
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léktérfogat csökkenését okozza. Hiányossága a mutatónak, hogy linearitást feltételez az elté-

résen belül, ami azonban a paraméter alapértéke, azaz a paraméter leggyakrabban előforduló 

értéke közelében jó közelítéssel elfogadható. A paraméterek közötti korrelációt nem tud fi-

gyelembe venni és nem fejezi ki a paraméterek bizonytalanságát, valószínűségi jellegét. A 

relatív érzékenységi mutatót egyszerűsége, könnyen értelmezhetősége miatt vizsgálatom 

során a különböző érzékenységek általános számszerűsítésére használom. 

 

Paraméter változtatások 

A szimulációs számításokhoz alapvetően szükséges adat a csatornába bekerülő hordalék 

szemeloszlása, amit a van Rijn-féle hordalékszállítási modell az eloszlás két szemátmérőjével 

vesz figyelembe (D50, D90). Magyarországon a csatornahálózatba került hordalék szemelosz-

lására nagyon kevés adat áll rendelkezésre, általában nem mérnek rendszeresen ilyen adatot a 

vízi közmű üzemeltetők. A budapesti csatornarendszerre állt rendelkezésemre a legtöbb adat, 

de időben és térben szórványosan vett minták alapján és csak lebegtetett hordalékra. 

Az 5.9. ábrán látható, hogy D50 = 0,1 mm körüli érték jellemzi a budapesti csatornahálózat 

lebegtetett hordalék szemméretét (legalábbis a mérések alapján). A többi mintától határozot-

tan különböző (Dél-Pest, BKSZT) minták nem csatornából, hanem pl. szennyvíztelepi, 

átemelőtelepi homokfogóból származnak. 
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5.9. ábra Mérési eredmények lebegtetett hordalék szemeloszlásra a budapesti csatorna-

hálózatban 

A csapadékcsatornában a szakirodalom alapján a görgetett hordalék szemnagysága 1 nagy-

ságrenddel nagyobb a lebegtetett hordalékénál (May et al., 1996), (Fan, 2004). A görgetett 
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hordalék szemnagyságát rendelkezésre álló mérési adatok hiányában szakirodalmi adatok 

alapján (Fan, 2004), (Almedei et al, 2010), (Mays, 2001) és a lebegtetett hordalékra rendelke-

zésre álló mérések alapján vettem fel: D50 = 0,75 mm és D90 = 1,125 mm. A vázolt bizonyta-

lanságok is megerősítik a hordalék modulon végzett (még az itt bemutatott részleges) érzé-

kenység vizsgálat szükségességét is. 

A vizsgálat során mindig csak egy kiválasztott paraméter értékét változtattam a szakirodalom 

alapján becsült (minimum-maximum) tartományban, a modell érvényességi tartományát is 

figyelembe véve (5.2. táblázat). Egy vizsgálaton belül a többi paramétert változatlanul hagy-

tam az ’alap’ értéken. Természetesen a vizsgálttól eltérő jellegű csatornahálózat és vízgyűjtők 

esetén más alap értékek is indokolhatók lehetnek. 

 minimum alap maximum 

D50, mm 0,2 0,75 5,0 

D90, mm 0,75 1,125 10,0 

s, - 2,0 2,65 3,0 

nhordalék, s/m1/3 0,01 0,02 0,04 

5.2. táblázat Érzékenység vizsgálati tartományok 

Az eredményeket bemutató ábrákon (5.10-5.13. ábrák) a függőleges tengelyen ábrázolt hor-

dalék térfogatok pozitív értékei lerakódást, a negatív értékek felszakadást jelentenek. A relatív 

érzékenységi ábrákon vastag, fekete, szaggatott vonallal jelöltem az 5.1. táblázat szerinti ér-

zékenységi osztályok határát. A vastag, fekete, folytonos vonal az alap értéket jelenti. 

Az 5.10. ábrán látható az 50%-os valószínűségű szemátmérőre (D50) végzett érzékenység 

vizsgálat eredménye. Mindhárom vizsgált modellváltozat esetén a 0,2 mm - 1,0 mm tarto-

mányban figyelhető meg a legnagyobb hordaléktérfogat változás. Ez azt mutatja, hogy D50 a 

modell kalibrálása szempontjából éppen a csatornában leggyakrabban előforduló tarto-

mányban várhatóan nagyobb jelentőségű, azzal együtt, hogy a felszakadásos változat ebben 

a tartományban csak közepes, a mintaterületi változat és a lerakódásos változat alacsony 

vagy annál kisebb érzékenységet mutat.  
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5.10. ábra D50 hatása a morfológiai változásra 

Az 5.11. ábrán a 90%-os valószínűségű szemátmérő (D90) érzékenység vizsgálatának ered-

ménye szerint a hordaléktérfogat változása lineárishoz közelít. A mintaterületi változat az 

alapértéknél kisebb szemátmérő tartományban nem érzékeny, annál nagyobb értékekre ala-

csony érzékenységet mutat. A mintaterületi változatban a hordaléklerakódás ingadozása a 

mintaterület összetettségéből következik (lehetségesek kiöntések stb.). A felszakadásos válto-

zat az alap érték közelében alacsony, attól távolabb közepes érzékenységet mutat. A lerakó-

dásos változat nem mutat számottevő morfológiai változást, nem érzékeny, ami a felvett 

geometriai, terhelési adatok következménye.  
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5.11. ábra D90 hatása a hordalékszámításra 

A hordalékszem fajlagos sűrűség változtatás hatása a hordaléktérfogat lerakódására és fel-

szakadására az 5.12. ábrán látható. A relatív érzékenység a mintaterületi változat esetén az 

alapértékhez közelebb közepes, távolabb alacsony, a lerakódásos változat esetén a közepes 
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tartományban, a felszakadásos változatban a magas, kisebb fajlagos sűrűségek esetén a na-

gyon magas tartományban van. 
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5.12. ábra Fajlagos sűrűség hatása a hordalékszámításra 

A lerakódott görgetett hordalék csökkenti az áramlási keresztmetszetet, ami az áramlás sebes-

ségét növeli. Ugyanakkor a csatorna fenekén összegyűlő hordalék a (8) összefüggés szerint 

általában nagyobb súrlódást okoz, mint a vezeték fala. Ezzel az áramlás sebességét csökkenti. 

Az 5.13. ábrán látható, hogy a lerakódott hordaléktérfogat a hordalék Manning-féle együtt-

hatójára a lerakódásos változat esetén nem érzékeny. A mintaterületi változat az alapérték-

nél kisebb értékekre közepes, nagyobb értékekre alacsony érzékenységű. A felszakadásos 

változat a gyakorlatban kevésbé valószínű kis (n < 0,02 s/m1/3) értékek esetén magas vagy 

nagyon magas érzékenységet, nagyobb értékekre közepes érzékenységet mutat. 
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5.13. ábra Manning-féle együttható hatása a hordalékszámításra 
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A vizsgált hálózatoknál és a felvett adat intervallumok esetén – „kereszthatásokat” nem te-

kintve – az érzékenység vi zsgálatok eredményeit összefoglalva az 5.3. táblázat mutatja. A 

hordalék fajlagos sűrűségére és érdességi együtthatójára nagyobb érzékenységet számítottam, 

mint a szemátmérő jellemzőire. Ugyanakkor mind a 4 paraméternél legalább az egyik válto-

zatra közepes vagy annál nagyobb érzékenységet kaptam, tehát érdemes a modell kalibrá-

lásába mind a 4 paramétert bevonni és mérésekkel pontosítani azokat. 

 

paraméter mintaterületi 

változat 

lerakódásos 

változat 

Felszakadásos 

változat 

D50 nem érzékeny 

és alacsony 

nem érzékeny 

és alacsony 

Közepes 

D90 alacsony és 

közepes 

nem érzékeny alacsony és 

közepes 

shordalék közepes és 

alacsony 

közepes magas és   

nagyon magas 

nhordalék közepes és 

alacsony 

nem érzékeny magas és   

nagyon magas 

5.3. táblázat Az érzékenységvizsgálat összefoglaló eredménye  

Adott modell esetén természetesen részletesebb vizsgálatokra van szükség, pl. több paraméter 

együttes változtatásával. A modell kevés, közvetlenül nem mérhető szabad paramétert tartal-

maz. Az adatokban végzett kis mértékű változtatások viszonylag kis mértékű változást okoz-

nak az eredményekben, azaz a modell stabilnak tekinthető. Irodalmi adatok (Rijn, 1984a) 

alapján morfológiai számításoknál ezek a kis változások elfogadhatók. Mindezek alapján a 

kalibrálás várhatóan sikeresen elvégezhető. 

5.4.5. Számított és mért eredmények összehasonlítása 

A 3.4 fejezetben részletesen leírt marosvásárhelyi mintaterületen (3.1 ábra) hordalékszint 

méréseket végeztem a hálózat üzemeltetőjének segítségével. A méréseket a magyar üzemel-

tetői gyakorlattal megegyezően végeztem. A mérési szelvényeket a csatorna aknáknál vettem 

fel, mindig az elmenő ágat mérve. A centiméter beosztású mérőrúdon az akna fedlaphoz vi-

szonyított szinteket határoztam meg. A hordalék felső és alsó szintjét az ellenállás hirtelen 

változása jelezte. Kisebb vízszint és kis áramlási sebességnél a mérőrúdon kiemelés után ma-
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radt nyomok alapján volt becsülhető a hordalékszint. Kötöttebb hordalék esetén mozgó tányé-

ros mérőrúdat alkalmaztam. Járható szelvényméretű csatornában a csatornabúvárok 

„mászóbotját” lehet használni, a mintaterületen nem volt ilyen szelvény. 

A mérések pontossága a csatornabeli körülmények, a szűk tér, a rossz látási viszonyok és az 

áramló víz miatt korlátozott volt. Egyes szakaszokon a mérést nem is lehetett végrehajtani. 

Ezért az eredményeket tartományokra bontva rögzítettem. A legkisebb észlelt üledékvastag-

ságot a <5mm tartomány jellemzi. A mért értékeket az 5.14. ábrán mutatom be, ahol a szí-

nekhez rendelt számok méter dimenzióban szerepelnek. 

A lefolyások mintázására a mintaterületen nem volt lehetőség, ezért a bemosódási értékeket a 

terület fedettségének és lejtésviszonyainak ismeretében, szakirodalmi adatok alapján becsül-

tem. A részvízgyűjtőkről lefolyó hordalékhozam koncentrációként 0,1 kg/m3 értéket adtam 

meg, mely a szakirodalom alapján átlagos városi értéknek felel meg. (Chebbo et al., 2001), 

(Fan et al., 2003), (Gouda et al., 2007), (Kumar et al, 2010), (Florsheim et al., 2011), (Nu-

Fang et al, 2011). 

A hordalékmodell további paramétereire az 5.4.4. fejezetben részletezett módon az 5.2. táb-

lázat „alap” oszlopában szereplő értékeket vettem fel. 

A hordalékszámítás terhelési határfeltételét arra az üzemeltetői tapasztalatra építettem, hogy a 

kitisztított csatornában a hordalékszint néhány csapadékesemény után visszaáll a tisztítás előt-

ti állapotra. Ez alapján 1-5 éves visszatérési idejű, 30-60 perces csapadékterhelések soroza-

tát adtam meg. A csapadékesemények között 3-6 óra száraz időszakot adtam meg, ami vizs-

gálataim szerint hosszabb, mint a vízgyűjtő leürülési ideje. Vizsgálataim alapján az 5-10 na-

pos szimulációs idő alatt bekövetkező 40 csapadékesemény elég volt a hordalék állandósult 

állapotának (szintjének) kialakulásához a csatornaszakaszok 90%-án. 

A hordalék állandósult szintjének kialakulásához szükséges idő hossza természetesen a felszí-

ni lemosódást okozó csapadékok jellemzői mellett a hidraulikai viszonyoktól, az adott víz-

gyűjtő burkolt felületeinek szennyezettségétől, illetve a burkolatlan felületek talajának erodál-

hatóságától is függ. 

Az SWMM-M modullal számolt eredményeket az 5.15. ábra mutatja. Az ábrán a csapadék 

részvízgyűjtők is láthatók, mivel innen származnak a hordalék terhelések. A mintaterület jobb 

alsó részén csak szennyvízterhelés van, ezért erre nem számoltam hordalék lerakódást. 

Megállapítható, hogy az SWMM-M hasonló helyeken számol magas hordalékszinteket 

(zöld szín), mint amit a mérési eredmények mutatnak. A számított hordalékszintek az esetek 

többségében arányos a mérésekkel. Az SWMM-M olyan helyeken is kimutat hordalék lera-
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kódást, ahol a méréseket nem lehetett elvégezni, ezért ezen szakaszok kihagyásával javulná-

nak az értékelési eredmények. 

A számszerű összehasonlítás (14. melléklet) eredményei összhangban vannak van Rijn (Rijn, 

1984a) megállapításával, mely szerint alig lehetséges 100%-on belüli eltéréssel előre jelez-

ni a hordalékhozamot. 

 
5.14. ábra Mért hordalékszintek a mintaterületen 

 
5.15. ábra Számított hordalékszintek a mintaterületen 
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Üzemelési adatok alapján megállapítható volt, hogy a modell által számolt hordaléktömegek 

azért is nagyobbak, mint a mért értékek, mert a valóságos hálózatban sem állandósultak a 

mérés időpontjáig a hordalékszintek. A kiválasztott mintaterületen többször előfordult dugu-

lás és ezért többször végeztek csatornatisztítást is. 

Az eltérések a becsült és valós terhelések eltéréséből, a hálózat geometriájának bizonytalan-

ságából, a vízgyűjtők lehatárolásából és a mérés hibájából is adódhatnak. 

Javítani lehetne az összehasonlító vizsgálat eredményeit a hordalékmodell paramétereinek 

változtatásával. Ehhez először érzékenység vizsgálatot lenne érdemes végezni a paraméte-

rek lehetséges tartományában. Hasonló vizsgálatot végeztem az 5.4.4. fejezetben ugyanerre a 

mintaterületre, de más beállításokkal (kezdeti feltöltés, lényegesen nagyobb terhelés, rövidebb 

időszak stb.). 

Az összehasonlító vizsgálatot a részvízgyűjtőkre, a hálózatra és a hordalékszintekre vonatko-

zó részletes és pontos felmérések alapján lehetne alaposabban elvégezni. A hordalékmodell 

kalibrációjához mérési sorozatot szükséges végezni a csapadék, áramlás, hordalékszint idő-

beli változására, a hordalék jellemző paramétereire (szemeloszlás, fajlagos sűrűség, 

Manning-féle érdességi együttható). 

5.4.6.  Gyakorlati használhatóság 

A modellt az általánosan elterjedt, nyílt forráskódú SWMM programba építettem be, amely a 

magyar viszonyokra történt fejlesztésekkel (GeneralStorm csomag) összeilleszthető. A hor-

dalékmodul teljesen beépül a hidradinamikai-vízminőségi számításokba és a felhasználói fe-

lületbe is, ezzel nem veszíti el az SWMM az egyik legnagyobb előnyét, az egyszerű kezelhe-

tőséget. A modell adatigénye viszonylag kevés, de érdemes és szükséges a szemeloszlásra 

vonatkozó paraméterek becslését mérésekkel pontosítani.  

A csatornahálózat üzemeltetési beavatkozásainak megtervezésénél, valamint új létesít-

mény tervezésénél is nagy segítséget jelenthet a hidrodinamikai szimuláció mellett a horda-

lékszállítás és a morfológiai változás modellezése. Új tervezési módszerek szükségesek a hor-

dalék keletkezésének minimalizálására, a felmerülő hordalékproblémák megoldására (Arthur 

et al., 1999). 

A tervezési fázisban a hordalékmodellel előre jelezhetők és szükség, illetve lehetőség esetén 

módosíthatók a kritikus szakaszok, például a lejtés és/vagy átmérő növelésével, illetve horda-

lékfogók betervezésével. Javaslatok adhatók arra, hogy mely részvízgyűjtők esetében szüksé-

ges a felszín növényi borítottságának módosítása, az erodálhatóság csökkentése érdekében. 
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A csatornahálózatban keletkező hordalék becslése alapvető fontosságú a magas üzemeltetési 

költségeket jelentő csatornatisztítási munkák megtervezése során. A gyakorlati alkalmazás 

szempontjából a hordalékmodell alkalmazása három lényeges információt szolgáltathat a há-

lózat üzemeltetője számára: (i) a hálózat feliszapolódó szakaszainak kimutatása, a (ii) az üle-

dékréteg várható vastagsága ezeken a szakaszokon és (iii) a feliszapolódás kialakulásához 

szükséges idő hossza. 

A szennyvíztisztító telepre érkező hordalék mennyiségének számítása segítséget nyújthat a 

telep szükséges üzemeltetési jellemzőinek meghatározásában. 

A felépített, kalibrált modellen végzett szimulációval a tényleges beavatkozások (tisztítás, 

rekonstrukció) hatását meg lehet becsülni. A beavatkozási változatok összehasonlítása segít-

séget ad az optimális megoldás kiválasztásához. 

5.4.7.  Továbbfejlesztési lehetőségek 

Az SWMM-M modul ismertetett, jelenlegi változata a görgetett hordalék szemeloszlását egy-

szerűsített módon veszi figyelembe. A modell alapösszefüggései csak az 50%-os és 90%-os 

valószínűségű szemátmérőt (D50 és D90) használják a hordalékszállítás leírására. Pontosabb 

számítást lehetne végezni szemeloszlási frakciók bevezetésével (Rákóczi, 1987). Több szem-

eloszlási frakció használata természetesen csak rendelkezésre álló mérési eredmények 

esetén nyújt pontosabb eredményt. A hálózat viselkedését jellemző sűrűségű térbeli és idő-

beli pontokban görgetett hordalék mintákat kell venni, a vizsgálatot egységesen (azonos frak-

ciókra bontással) végezve (Qu et al., 2007), (Parker et al., 2007). 

A hordalékmodell igazolását egy rendszerszerűen felépített folyamatként szükséges elvégezni. 

A hasonló jellegű, városi hidrológiai folyamatok modellezésére útmutatás található a szakiro-

dalomban pl. a Central European Simulation Research Group (HSGSim – 

Hochschulgruppe) német, osztrák, svájci, luxemburgi, lengyel és holland résztvevőkkel mű-

ködő szakértői csoport által kidolgozott protokoll (Muschalla et al., 2009). A javasolt eljárás 

szerint egy hat lépésből álló folyamatban a következőket érdemes elvégezni: 

• a rendszer elemzése, 

• a célok és kritériumok definiálása, 

• modellezési megközelítés kiválasztása és adatigény meghatározása, 

• modellekhez szükséges adatok rendelkezésre állásának elemzése, 

• modell kalibrálás és validálás és 

• modell alkalmazása és változatok elemzése. 
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Az eljárás során az elvégzett lépések folyamatos dokumentálása szükséges. A javasolt útmu-

tatóba beépítették a résztvevők által elvégzett kutatások tapasztalatait. Mindazonáltal a java-

solt útmutató szabványszerű eljárása modell és a szimulációs szoftvertől független. Az eljá-

rást az „IWA IAHR Joint Committee on Urban Drainage” jelenleg a legelfogadottabbnak 

tart.  

 

Átfogó jellegű, a csapadék, áramlás és vízminőségi mérésektől a szimulációs eredményekig 

terjedő leírás található a záporkiömlők vizsgálata kapcsán (Hochedlinger, 2005).  

Pontosabb eredmények várhatók, a „first flush” hatás figyelembevételét is jelentő 

vízhozamarányos hordalékkoncentráció alkalmazásával és a többváltozós kalibrálás el-

végzésével (Gamerith et al., 2009). 

Az SWMM hidrodinamikai számításakor a számítási helyeket a hálózat csomópontjai (aknái) 

jelentik. Két csomópont között a vezetékre egy átlagos, számított hidraulikai jellemző vonat-

kozik. Az SWMM hosszmenti diszkretizálását követtem a görgetett hordalék számításakor is, 

átlagos hordalékszintet, tömegáramot használva egy vezetékre. A hidrodinamikai jellemzők 

és a hordalékszállítás és a morfológia változásának pontosabb számítását – a valóság 

jobb közelítését – lehet elérni a vezeték ’több részre bontásával’. Külön vizsgálatot kíván, 

hogy milyen területi részletességgel érdemes a hidraulikai és hordalék folyamatokat számíta-

ni, ugyanis a modellnek a megadott (rendelkezésre álló hálózati, terhelési) adatok pontossá-

gánál nem várható nagyobb pontosság a számított eredményekben.  
A 6. fejezetben ismertetett veszteségszámítás fejlesztése során a vezeték két végére különböző vízszint 

számítását vezettem be. Ez a vezeték hosszmenti diszkretizálását kétszeresére növelte, amit csak bizo-

nyos hidraulikai jellemzők számításánál vettem figyelembe. A vezeték kétfelé bontása a további jellem-

zők, így a hordalék szinteknél is lehetséges fejlesztési lépés. 

A hidraulikai számításoknál alkalmazotthoz képest megnövelt hordalék számítási időlépcső 

(pl. csak minden második hidraulikai időlépcső után számolva újra a hordalékszállítást és a 

morfológiai változást) gyorsítaná a számítást. További gyorsítást lehetne elérni hasonló, nu-

merikus jellegű javításokkal. 

Az SWMM programmal csak a teljes elkeveredésű hordalékszállítás (wash load) számítása 

oldható meg. Az SWMM-M modul beépítésével a görgetett forma modellezése is lehetséges. 

A csatornában szállított összes hordalék számításához szükséges lenne a lebegtetett horda-

lék modellezése is. A lebegtetett és görgetett hordalékszállítás folyamatai összefüggenek. A 

lebegtetett hordalék számítás határfeltételét jelentheti a csatorna fenekére számított görgetett 
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hordalék koncentráció. A hordalékszállítás pontosabb számítása érhető el a lebegtetett szállí-

tási forma modellezésével, a görgetett és lebegtetett hordalékszállítás összekapcsolásával. 

A lebegtetett hordalék mérése a hagyományos mintavételezési (Parker et al., 2007) és labora-

tóriumi kiértékelés mellett online méréssel is lehetséges. Ennek egyik lehetséges módszerét 

jelenti a zavarosság mérése (Lacour et al., 2009). Hasonló jellegű, korszerű eszközökkel vég-

zett mérésekre pontos útmutatás kapható részletes kutatási eredményekből (Wedenig, 2004; 

Gamerith et al., 2009). 

A finomabb szemátmérőjű lebegtetett hordalék modellezésével a csatornában szállított hor-

dalék adhéziós tulajdonságát is érdemes figyelembe venni pl. a Shields-féle kritikus csúszta-

tó sebesség (u*,cr) növelésével. 
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6. Helyi veszteségek pontosabb figyelembe vétele a terve-
zői-üzemeltetői rendszerben  

6.1. Helyi veszteségek problémája 
Az SWMM Extran (Extended Transport) modulja dinamikus hullám modell alkalmazásával 

számolja a csatornabeli vízhozam levonulást (Roesner et al., 1992), melynek részletei az 5. 

mellékletben találhatók. Az SWMM 1992-ben közzétett 4.4 verziója már 3 féle megoldási 

módszer közötti választást tett lehetővé az alapegyenletek megoldására. Az 2004-ben megje-

lent SWMM 5 verziója (Rossman, 2010) jelentette a program utolsó átfogó jellegű változatát. 

Az SWMM 5 verzióban bevezetett módosított számítási algoritmus (Rossman, 2006) gyorsabb 

és numerikusan stabilabb megoldást tesz lehetővé. A számítási részeket C programozási 

nyelvre írták át az előző verziókban használt Fortran helyett, a felhasználói felület pedig 

Delphi programozási nyelvben készült. Tapasztalataim szerint az SWMM a konkurens prog-

ramokhoz képest igen gyors számításokat tesz lehetővé. 

Az SWMM áramlási modellje azonban jelentős egyszerűsítéseket alkalmaz a számítási szel-

vények sűrűsége tekintetében. A számítási algoritmus a vezetékek 2 végén levő csomópontok-

ban számol hidraulikai paramétereket (sebesség, vízhozam, vízmélység, nyomás). A vezeté-

kekre a két végpont átlagát őrzi meg a program a számítás során, az eredmények is így kér-

hetők. Az egyes csomópontokban és az ehhez a csomóponthoz csatlakozó vezetékek kapcso-

lódó végpontjaiban a vízszint (nyomás) ugyanakkora. 

A vezetékre jellemző súrlódási veszteségen kívül a program számol helyi veszteségekkel is. 

Az egyes vezetékekre megadhatók be- és kilépési, valamint az egész vezetékre jellemző helyi 

veszteségek is. Az SWMM-ben alkalmazott számítási algoritmus azonban az összes helyi 

veszteséget szétosztja a teljes vezeték hosszra, a végpontokban nincs helyi veszteségből 

származó vízszint (nyomás) változás. Ebből következően a szimulációs eredmények sem táb-

lázatosan, sem grafikusan nem tartalmazzák a helyi veszteségek számolt értékeit. 

A helyi veszteségek számítása során az SWMM program nem veszi figyelembe a hálózat 

geometriai (magassági és helyszínrajzi) viszonyait. A helyi veszteségeket minden csomó-

pontra és vezetékre a felhasználónak kell egyedileg megállapítania, mérlegelve a geometriai 

viszonyokat. Ennek egyszerűsített megoldását jelenti az a gyakorlat, hogy a helyi vesztesége-

ket inkább a súrlódási veszteségtényező 10%-os megnövelésével veszik figyelembe. Az eljá-

rás indokául az szolgál, hogy a program úgyis egyenletesen osztja el a helyi veszteségeket. 
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6.2. Célkitűzés 
A tervezői-üzemeltetői gyakorlat felveti a helyi veszteségek pontosabb ismeretét, ehhez 

nyújt segítséget a tervezői-üzemeltetői rendszer pontosabb helyi veszteség számítása. 

A visszaduzzasztás elkerülése céljából a helyi veszteségek várható helyein a helyi veszte-

ségmagassággal közelítőleg megegyező bukást szokás tervezni. A szükségesnél nagyobb 

bukás értékek megszüntetik a visszaduzzasztás veszélyét, de nagyobb fektetési mélységet, 

azaz megnövelt költségeket eredményeznek. A bukás szükséges mértékét kézi számítással 

nehéz meghatározni a nem permanens áramlási viszonyokra tekintettel. A közcsatornák hid-

raulikai méretezésére vonatkozó műszaki irányelv (OVH, 1987) segítséget ad a helyi veszte-

ségek meghatározására. A műszaki irányelvben és a más szakirodalomban javasolt veszteség-

tényezőket permanens áramlási viszonyokra állapították meg. Ezek alkalmazása a modell ka-

librálásával pontosíthatók. 

Az üzemeltetői gyakorlat számára is fontos lenne a helyi veszteségek pontosabb számításá-

nak lehetősége. A nagyobb átmérőjű gyűjtő vezetékekben még kisebb lejtések esetén is na-

gyobb sebességek alakulnak ki. A sebességgel négyzetesen arányos, a vezeték végeinél szá-

molt helyi veszteségek jelentősen módosíthatják az SWMM-ben alkalmazott egyszerűsítéssel 

számolt vízszintet. A becsatlakozó vezetékekben visszaduzzasztások (esetleg elöntések) ala-

kulhatnak ki a gyűjtő magasabb vízszintje esetén. A vízszint változások pontosabb ismereté-

ben vízkormányzási stratégiát lehet kifejleszteni a visszaduzzasztások hatásának elkerülése 

céljából. Ehhez is segítséget nyújthat a helyi veszteségek számítására képes hidraulikai szimu-

láció. 

A záporkiömlőknél (és hasonló műtárgyaknál) nagyobb helyi veszteségek kialakulása várha-

tó. Ezek mértéke alapvető fontosságú a záporkiömlők működése, a befogadó terhelése szem-

pontjából. A pontosított helyi veszteségszámítás (és a hordalékszintek számításának lehetősé-

ge) a záporkiömlők szintjeinek tervezésében és a záporkiömlők üzemeltetésében ad segítsé-

get. 

6.3. Érzékenység vizsgálat 
Az SWMM modell eredeti (EPA) változatát használva végeztem érzékenység vizsgálatot a 

helyi veszteségtényezőkre vonatkozóan. Célom az volt, hogy megvizsgáljam, milyen hatása 

van a modell működésére a helyi veszteségtényezők alkalmazásának. Az érzékenység vizsgá-

latot a hordalékszámításnál ismertetett mintaterület kiválasztott csomópontjára végeztem. A 

vizsgált csomópont a záporkiömlő fölött 30 méterre elhelyezkedő tisztító akna, visszaduz-

zasztás tehát a záporkiömlő alatti vízgyűjtő részből nem várható. Az érkező és az elmenő ve-
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zeték egyaránt 60/45 cm tojás szelvényű. A csomópontba érkező vezeték lejtése 30‰, az el-

menő vezeték lejtése csak 4‰, ahogy a 6.2. és 6.3. ábrákon is látható. A csomópontba érke-

ző vezeték kilépési és átlagos veszteségtényezőjét, valamint a csomópontból elmenő vezeték 

belépési veszteségtényezőjét vizsgáltam a csomópontban kialakuló vízszintre való hatása 

szempontjából. 

A helyi veszteségtényezőket a 0,0-2,0 tartományban változtattam, a csatornahálózatban gyak-

ran kialakuló, 2,0 m/s maximális áramlási sebességű helyet választva. A gyakorlatban előfor-

duló 1,0-nél kisebb értékek (OVH, 1987) hatására a vízszint változása 10%-on belüli volt. A 

gyakorlatban csak  kivételesen – hibásan kivitelezett vagy tönkrement csőcsatlakozásnál – 

lehetséges ξ=2,0 érték hatására következett be mintegy 25-30% vízszint emelkedés. További 

csomópontok vizsgálata is azt mutatta, hogy a modell a veszteségtényezők változására kö-

zepesen vagy annál kevésbé érzékeny az 5.4.4. fejezetben ismertetett relatív érzékenységi 

mutatót alkalmazva a kialakuló maximális vízszintre. 

Az elvégzett érzékenység vizsgálataim közül példaképpen a belépési veszteségtényező (ξbe) 

hatását mutatom be (6.1. ábra). A belépési veszteségtényezőt minden vezetéken egyszerre 

változtattam (ξbe=0,0-2,0 tartományban), a kilépési veszteségtényező végig 0 maradt. 
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6.1. ábra Belépési veszteségtényező érzékenység vizsgálata  

Az SWMM a vízhozamok számításakor az 5. melléklet (4) és (8) összefüggéseivel veszi fi-

gyelembe a helyi veszteségeket, az áramlási sebességgel egyenesen arányosan, a vezetékre 

egyenletesen elosztva. A számítási módszerből következik a helyi veszteségtényezőkre meg-
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állapítható közepes vagy annál alacsonyabb érzékenység. A módszer előnye, hogy a modell 

numerikus stabilitása megmaradt jelentős helyi veszteségtényezők beállítása esetén. 

6.4. Elvégzett változtatások 
Az SWMM programban módosítottam a helyi veszteségek számítását (Knolmár, 2010b), a 

módosított változatot a továbbiakban SWMM-M névvel jelölöm. A pontosabb eredmények 

elérése céljából a belépési és kilépési veszteségeket minden egyes vezeték két végére számí-

tottam. A vezetékek végpontjaira számolt nyomásmagassághoz meg kellett változatnom a 

modell egyszerűsítő feltételezését, miszerint a vezetékek csatlakozási pontjaiban nincs hirte-

len nyomásmagasság változás. Ez a pontosítás a program jelentős átírásával járt, ugyanis 

nemcsak a számítási algoritmus, hanem a program adatstruktúrájának és az eredmények gra-

fikus megjelenítésének megváltoztatását is szükségessé tette. A változtatás lényegét jelentő 

algoritmus megírásához hasonló nagyságú feladatot jelentett a „járulékos” programrészek 

módosítása.  

A helyi veszteségeket a műszaki irányelvben (OVH, 1987) foglaltaknak és a nemzetközi gya-

korlatnak megfelelően számoltam a vezeték végpontokban: 

g
Vξh veszteséghelyi 2

2

=                         

ahol: 

V:  sebesség a vezetékben m/s és 

ξ :  helyi veszteségtényező. 

Az 5. mellékletben leírt fokozatos közelítő algoritmus 3. lépésében szereplő csomóponti 

nyomás számítását bővítettem ki: 

3a. Ismét megoldja a (9) egyenletet a csomóponti nyomásokra, felhasználva Qelőző-t. A 

vízhozamokhoz hasonlóan számítja súlyozással:  Húj = (1- Ω)Helőző + ΩHúj 

3b. Nedvesített keresztmetszeti felület számítása a csomóponthoz csatlakozó vezetékek-

ben Avezeték, új=f(Hvezetékvég, új), előre elkészített táblázatok alapján. 

3c. Sebesség számítása a csomópontokban Vúj = Qelőző/Avezeték, új. 

3d. Nyomásveszteségek számítása a csomópontokban:  ( )
g

Vξh
új

veszteséghelyi 2

2

= .  

3e. A vezeték csomóponthoz csatlakozó végén Hvezetékvég, új = Hvezetékvég, új ± hhelyi veszteség. El-

lenőrizni kell, hogy a kialakult vízszint csak pozitív legyen (bukást is figyelembe vé-

ve). 
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3f. Ha a 3d. pontban most számolt és az előző iterációs ciklus 3d. pontjában számolt 

hhelyi veszteség különbségének abszolút értéke nagyobb, mint 0.001 m, akkor vissza a 3b. 

lépésre. 

A helyi veszteségekkel csökkentett vízszint és a vezetékre számított sebesség egymástól füg-

gése miatt kellett a 3. számítási lépésen belül iterációt alkalmaznom. Ezen kívül módosítottam 

a számítást végző programrészeket, hogy ettől kezdve ne a csomóponti nyomásokkal, hanem 

a csatlakozó vezetékek végpontjaiban számolt nyomásokkal számoljon. 

Az egyszerűsítés kiváltása miatt a modell adattárolási rendszerét is meg kellett változtatni, a 

csomópontonkénti 1 nyomásmagasság érték helyett ettől kezdve a csatlakozó vezetékek vég-

pontjaiban is szükségessé vált a nyomásmagasságok tárolása. Az elvégzett adatstruktúra 

változtatás nemcsak a számítás során tette lehetővé az előző számítási időlépés eredményei-

nek tárolását, hanem az eredmények megjelenítéséhez is szükséges volt. 

A program módosított változata már képes megjeleníteni a vezeték végpontjaiban számolt, 

helyi veszteségeket is tartalmazó nyomásmagasság értékeket. A vizsgált csomópont környeze-

tében felvett hossz-szelvény eredeti SWMM változatát a 6.2. ábra, a módosított, SWMM-M 

változatát a 6.3. ábra mutatja. A vizsgált csomópontban belépési és kilépési veszteség is je-

lentkezik a módosított program változatban.  

 
6.2. ábra Hossz-szelvény az SWMM számítással  
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6.3. ábra Hossz-szelvény a helyi veszteség számítással  

A 15. mellékletben találhatók az SWMM-M számítási idő és anyagmérleg vizsgálatának 

részletei. Összességében megállapítható, hogy a helyi veszteségek számításának alkalmazása 

esetén is megőrizhető a modell anyagmérleg hibája a 10%-os elfogadhatósági szint 

(Rossman, 2010) alatt, de ehhez lényegesen csökkenteni kell a számítási időlépcsőt 

6.5. Továbbfejlesztési lehetőségek 
A számítási eredmények ellenőrzése céljából helyszíni méréseket szükséges végezni. A víz-

szintek és áramlási sebességek mérésekhez szükséges műszerek telepítésének előkészítése 

jelenleg zajlik. 

Megfontolandó a konstans helyi veszteségtényezők helyett a vízszint függvényében változó 

helyi veszteségtényezők bevezetése a modellbe. Ennek szükségességét a helyszíni mérések 

eredményei alapján célszerű megállapítani. 

Az SWMM modellben jelenleg minden vezetéken meg lehet adni helyi veszteség tényezőket, a 

program automatikusan nem számolja azokat. A csatorna csatlakozások iránytöréseinek szö-

gétől függő veszteségtényezők automatikus számításához az iránytörések szögeit is meg kel-



 

 
89 

lene adni, aminek lehetőségét jelenleg nem tartalmazza a program. A veszteségtényezők au-

tomatikus számításának lehetősége javítaná az SWMM használhatóságát. 

Összetettebb geometriájú műtárgy kialakítások, például záporkiömlők esetén a helyi vesz-

teségek pontos számítása nem várható 1 dimenziós modell segítségével. A feladat inkább 3 

dimenziós modellel oldható meg. 
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7. Gyakorlati hasznosítás lehetőségei összefoglalóan 
Számítógéppel segített közműtervezés 
1990-ben elkészítettem a SewCAD számítógépes megvalósítását, majd 2010 óta szakmailag 

irányítom a továbbfejlesztését. 

Az eltelt 20 évben Magyarországon általánosan elfogadottá lett az általam bevezetett tervezési 

módszer. Több mint 100 cégnél tértek át a SewCAD használatára, mintegy 500 példányt 

licenszeltek eddig a tervezőcégek. Több helyen hálózatos verziót használnak. A SewCAD 

segítségével elkészített tervek alapján ~10 ezer km közműhálózat épült. 

Tervezési és üzemeltetési célú csapadék monitoring hálózat kialakítása 
A bemutatott érzékenységvizsgálati módszer alkalmas a mérés szükséges főbb jellemzőinek 

(pl. területi sűrűség) meghatározására egy adott vízgyűjtő esetén. 

A kifejlesztett műszer egy nagyságrenddel költséghatékonyabb, mint a kereskedelmi forga-

lomban kapható műszerek. A telepítés átlagos területi sűrűség mellett ~1 millió Ft/km2 beru-

házási költséggel szemben 100 ezer Ft/km2-ra becsülhető. 

17 csapadékmérő műszerrel 2 hónapos mérési sorozatot végeztünk (Sopron), a műszerek fo-

lyamatosan, megbízhatóan működtek. 

Az OMSZ általános célú meteorológiai mérései közül csak az automata csapadékmérők adat-

sorai megfelelőek a csapadék csatornahálózatok modellezéséhez, de területi sűrűségük nem 

elegendő. 

Csatorna üzemeltetés újszerű térinformatikai rendszerének kidolgozása 
Meghatározó szerepem volt és van jelenleg is a legnagyobb magyarországi csatornahálózatot 

üzemeltető vállalat szakági, közös adatbázisának felépítésében és a rá épülő újszerű térinfor-

matikai alkalmazások fejlesztésében (CAD-GIS, Browser-GIS). 

Hordalék modell beépítése a tervező-üzemeltető rendszerbe 
Az SWMM magyar verziójához (GeneralStorm) illeszthetően fejlesztettem ki a számítást 

végző modult, az adatbeviteli és az eredmény megjelenítési felhasználói felületet. 

A hordalékszállítással kibővített hidrodinamikai program (GeneralStorm) alkalmas a morfo-

lógiai jelenségek - a csatornában kiülepedő és a szennyvíztisztító telepre érkező hordalék – 

becslésére. 
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Az elvégzett részleges érzékenységi vizsgálattal segítséget adtam a modell működéséhez 

szükséges adatok beszerzésénél a pontossági igények becsléséhez. 

Helyi veszteségek pontosabb figyelembe vétele a tervezői-üzemeltetői rend-

szerben  
A továbbfejlesztésre kiválasztott SWMM programba beépítettem a helyi veszteségek számítá-

sát. 

A helyi veszteségek számítása lehetőséget biztosít a becsatlakozási helyeken kialakítandó 

bukások megtervezésére, a visszaduzzasztások pontosabb meghatározására és a záporkiöm-

lőknél kialakuló vízszintek pontosabb megtervezésére. 
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8. Az eredmények összefoglalása tézisekben  
A csatornahálózatok számítógéppel segített tervezés lényeges elemeit tézisekben 

foglaltam össze. Ennek meghatározó eleme az 1. tézisben foglalt SewCAD 

tervezői rendszer. A tervezői rendszer alapját képezik a 4. tézisben részlete-

zett adatkezelő rendszer és a 2.,3. tézisekben ismertetett mérési megoldá-

sokra épülő, az 5. tézisben megadott fejlesztésekkel kibővített hidrodina-

mikai modell. 

 

1. tézis: 

A mérnöki-tervezői gondolkodás elemzésével megállapítottam, hogy az általános 

mérnöki tervezői rendszerek helyett a közműtervezésre szerkezeti, hálózati, 

terhelési megoldások tekintetében speciális tervezői rendszer hatékonyabb. 

Megállapítottam, hogy általában a kétdimenziós síkmetszetekben történő köz-

műtervezés a leghatékonyabb. A számítástechnikailag megvalósítható, 

háromdimenzióban történő tervezés csak speciális feltételek teljesülése 

mellett lehet gazdaságos, elsősorban a szükséges adatok beszerzése és 

megadása miatt.   

Kidolgoztam a számítógéppel segített közműtervezői rendszer új, részletes 

módszerét, a SewCAD-et. 

A tézis publikációja: 

(Buzás-Werner-Knolmár, 1991) 

(Knolmár-Werner, 1991) 

(Knolmár, 2009) 
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2. tézis: 

A korszerű, számítógéppel segített tervezésnek szerves részét képezi a csatorna-

hálózatok hidrodinamikai modellezése. A települési csapadék csatornahá-

lózat számítógépes tervezéséhez nélkülözhetetlen a csapadékmennyiség és 

intenzitás mérése. 

Megállapítottam a csapadékmérések főbb jellemzőit: a területi sűrűséget, a 

billenőkanál méretet és az összegzési időt. A főbb jellemzők vizsgálatára 

kidolgoztam a feladatspecifikus számítás módszerét. 

Kimutattam, hogy a modellezéshez szükséges csapadékmérés területi sűrűsége 

az általam vizsgált vízgyűjtőre, az általam vizsgált módszerrel az angol elő-

írásoktól eltérően, költség-hatékonyan, kb. 3000 méter alkalmazásával is 

megfelelőnek bizonyult. „Nagyon jó” számítási eredményeket értem el 

0,2 mm-es maximális billenőkanál méret és 20 perces maximális összegzési 

idő alkalmazásával.  

A tézis publikációja: 

(Knolmár, 2010a) 

(Knolmár, 2011b) 

 

3. tézis 

Az általam vizsgált települési csapadék csatornahálózat számítógépes modelle-

zéséhez a 2. tézisben jellemzett pontosságú, sűrűségű és intenzitású mérés 

szükséges. Az általam kifejlesztett, innovatív csapadékmérő műszer minden 

tekintetben megfelel a hidrodinamikai modellezési és az üzemeltetési igé-

nyeknek. 

A műszer a terepi mérésekhez legalkalmasabb, billenőkanalas elven alapszik, 

kihasználja a legújabb elektronikai és számítástechnikai lehetőségeket.  
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Az általam kifejlesztett csapadékmérő műszer előnye, hogy a közvetlenül mért 

billenések idejét szolgáltatja másodperc pontossággal, nincs beépített ösz-

szegző vagy korrekciós átalakítás, továbbfejleszthető az aktuális informa-

tikai feltételeknek megfelelően, alacsony az alkalmazási költsége. 

A tézis publikációja: 

(Knolmár, 2010a) 

(Knolmár, 2011b) 

 

4. tézis 

Megvizsgáltam a csatornahálózatok üzemeltetéséhez és tervezéséhez szükséges 

adatok típusait, tárolási lehetőségeit. Az 1980-as évek végén Magyarorszá-

gon újdonságnak számított az általam ekkor kifejlesztett megoldás. 

Megállapítottam, hogy a csatornahálózat földrajzi adatait az általános célú 

relációs adatbázisban kell tárolni. A csatornahálózat adatainak többségét 

a szervezeti egységek közös, általános célú relációs adatbázisában célsze-

rű tárolni, az adatok konzisztenciája és az egységes hozzáférés érdekében. 

Megállapítottam, hogy az adatbázisokban mostanában elterjedten alkalmazott 

térinformatikai kiterjesztés nem eredményez lekérdezési sebesség növeke-

dést a célszerűen felépített általános célú relációs adatbázishoz 

(PostgreSQL) képest. 

A tézis publikációja: 

(Knolmár-Deli, 1997) 

(Knolmár, 2007) 

(Knolmár, 2010a) 
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5. tézis: 

Megvizsgáltam a számítógéppel segített csatornatervezéshez alkalmazható hid-

rodinamikai szoftverek hordalékszámítási egységeit. Továbbfejlesztésre a 

morfológiai számítást nem tartalmazó (SWMM) szoftvert választottam ki.  

A szakirodalomban ismert, a hordalékszállításra, valamint a falsúrlódásra és a 

lerakódott hordaléksúlódásra vonatkozó összefüggések újszerű kombiná-

lásával a zárt csatornaszelvény geometriai és hidraulikai viszonyaihoz il-

lesztett morfológiai modult hoztam létre.  

A kifejlesztett modul a hidrodinamikai jellemzők meghatározásával párhuza-

mosan térben és időben számítja a görgetett hordalék szállítását és a csa-

torna mederfenék morfológiai változását. 

Elvégeztem a morfológiai modul részleges érzékenységi vizsgálatát.  

A tézis publikációja: 

 (Knolmár, 2011a) 
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1.melléklet 1 

1. melléklet: Számítógéppel segített tervezés (CAD) történe-
ti áttekintése 

A számítógéppel segített tervezés (Computer-Aided Design = CAD) manapság általánosan 

elfogadottan az elnevezéséből következő jellemzőkön túl grafikus (2D és 3D) tervezést jelent, 

a tervdokumentáció elkészítését is beleértve. 

Az első számítógéppel segített programok elkészítése a 60-as évek elejére tehető (CADAZZ, 

2004). Eleinte a terminológia sem volt egyértelmű, a számítógéppel segített tervezés nem fel-

tétlenül jelentett grafikus tervezést (Deininger, 1966). Az első mai értelemben vett CAD prog-

ramnak a Sketchpad (Sutherland, 1963 és 2003) számít, melyben speciális toll használatával 

már képernyőre rajzolás is lehetséges volt. A költséges számítástechnikai eszközök miatt a 

nagyobb autó- és repülőgépgyártó cégek voltak az első CAD fejlesztők. 

A 60-as években jelentős kutatási eredmények születtek a 3D felületek geometriai számításá-

nak területén, mint pl. Bezier-görbe, de Casteljau-algoritmus (Farin, 1988).  

A 70-es években elkezdődött a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítása, először a 2D 

területén. Megindult a 3D tervezés lehetőségeinek vizsgálata is (Vesprille, 1975). A CAD 

ipari jelentősége kétségtelenné vált (Hatvany et al., 1993).  

A számítógépes hardver is rohamosan fejlődött, a miniszámítógépek (pl. HP, DEC, Prime) a 

70-es években már alkalmasak voltak CAD programok futtatására, kisebb cégek számára is 

elérhető költséggel. A felhasználók grafikus terminálokon keresztül kapcsolódtak a központi 

számítógéphez. 

A 80-as években a CAD fejlesztésre szakosodott cégek vették át a vezető szerepet az autó- és 

repülőgépgyártóktól. Az Autodesk cég AutoCAD fejlesztése volt az egyik első CAD program, 

mely már személyi számítógépen tudott működni (Walker, 1989). 

Az Autodesk több tervezési szakterületre speciális szoftvert fejlesztett ki, az építőmérnöki 

tervezésre alkalmas Land Desktop 2000-től (Zimmerman, 2001), utódja a Civil 3D szoftver 

2005-től napjainkig egyre szélesebb körben elterjedt (Autodesk, 2010). Ez utóbbi már támo-

gatja a csővezeték hálózat tervezés feladatrészeinek (keresztszelvény, hossz-szelvény, hely-

színrajz) elkészítését. 

Az Autodesk fejlesztéseihez hasonlóan több hasonló általános célú CAD program is elérhető. 

Pl. az AutoCAD-hez hasonló tudásúak, de annál egy nagyságrenddel olcsóbban beszerezhetők 

az IntelliCAD nemzetközi konzorcium CAD programjai már 1999 óta (Grabowski, 2005). 



 

1.melléklet 2 

A kereskedelmi forgalomban beszerezhető CAD programok mellett a meglévő CAD szoftve-

rekre épülő fejlesztés reális lehetőséget jelenthet. Pl. csatorna gyűjtővezeték tervezési esetére 

vonatkozóan született ilyen megvalósítás (Large, 1989). 

Önálló, kifejezetten egy adott műszaki területen történő tervezésre is történtek CAD fejleszté-

sek. Már mikroszámítógépre is működött ilyen CAD program, pl. nyílt felszínű csatornák 

tervezésére (Bauwens, 1988), mely különböző terepi lefolyási modelleket tartalmazott és relá-

ciós adatbázisra épült. 

A közműtervezés területén mind a munkaerő felhasználásában, mind az alkalmazható eszkö-

zökben gyökeres változást jelentett a személyi számítógépek megjelenése és rohamos elterje-

dése. Szükségszerűen a tervezési munkafolyamat is komoly változásokon ment keresztül a 

számítástechnika bevezetésével. 

A tényleges tervezés elvégzéséhez jelentős adatelőkészítő tevékenység szükséges. A számító-

gépes tervezés alapvető feltétele a kataszteri alaptérképek és közműtérképek megléte digi-

tális formában. Amennyiben a térképszelvények, mérési jegyzőkönyvek csak „papír alapon” 

állnak rendelkezésre, akkor digitalizálásra van szükség. A papír térképek digitalizálása több-

féle módszerrel történhet: digitalizáló tábla felhasználásával, képernyőn digitalizálással és 

automatikus alakfelismerő szoftver segítségével, valamint ezen alapvető módszerek valami-

lyen kombinációjával. A mérnöki intelligencia ebben a munkafolyamatban sem váltható ki 

teljesen a számítástechnika alkalmazásával, de egyes, sokszor ismétlődő, mechanikus feladat-

részek jól automatizálhatók. 

A digitalizált adatokat célszerű rendezett formában tárolni, a későbbi gyors, kényelmes, pon-

tos elérés érdekében. Az adatok tárolására, elérésére célszerű a meglevő, ismert adatbázis 

kezelő programok közül az adott körülmények közötti legmegfelelőbbet alkalmazni. A leg-

gyakrabban előforduló grafikus tervezői funkciókat tartalmazó, általános célra használható, 

azaz alapprogramok szintén rendelkezésre állnak. A számítógéppel segített tervezést, azaz a 

CAD-et megvalósító alapprogramokkal kiváltható a hagyományos rajzi eszközök használata, 

ráadásul jelentős többletet nyújtanak kényelmi funkciók tekintetében. Magyarországon az 

építőmérnöki tervezési gyakorlatban az Autodesk cég AutoCAD termékének használata szé-

leskörűen elterjedt. 

A CAD alapprogramok, mint tervezői eszközök használata jelentette sok tervező számára a 

számítástechnika bevonását a tervezési folyamatba. A közmű nyomvonalának megtervezése 

különböző szintű változatok számítógépen történő megrajzolását jelenti. A rajzolási munka-

részek az alapprogramok segítségével teljes egészében megvalósíthatók. A változatok mó-

dosíthatók, a végleges változatok kinyomtathatók. Ugyanakkor a digitális forma mellett bizo-
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nyos területeken megmaradt a papír alapú térképek iránti igény. A kivitelezési, üzemeltetési 

feladatokhoz elengedhetetlenül szükséges a helyszínen jól használható, papír alapú formátum. 

A számítógépek használatának következő szintjét nemcsak a rajzolási munkák megkönnyíté-

se, hanem a közműtervezésre speciálisan kifejlesztett modellek használata jelentette. 
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CADAZZ: History of CAD/CAM, http://www.cadazz.com/cad-software-history.htm, 2004. 
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2. melléklet: Az emberi, mérnöki, tervezői gondolkodásra 
vonatkozó vizsgálatok áttekintése 

2.M.1. A gondolkodás általános jellemzői a csatornatervezés tükrében 

A CAD programok problémakörének vizsgálatát segíti a gondolkodási, ezen belül is a mérnö-

ki-tervezői gondolkodás alapvető sémáinak, fogalmainak elemzése. 

A gondolkodás folyamatát ismert módszerekkel alapvetően kívülről lehetséges vizsgálni, a 

gondolkodás belső folyamataira leginkább a külvilág felé kivetített válaszokból lehet követ-

keztetni. Ezen a tényen még az agyszkenner sem változtat, amely ugyan jelzi, hogy mely agy-

terület aktivizálódott bizonyos érzelmek, gondolatok esetén, de a lényegi folyamatokra, a 

gondolkodás tartalmi kérdéseire nem ad tudományos magyarázatot.  

Az 2.M.1. táblázatban azt foglaltam össze, hogy milyen alapvető hasonlóságok és különbö-

zőségek jellemzik az élet különböző területein a gondolkodási folyamatokat (Robinson, 

1998):  

 

  Cél Módszer Érvelés 

köznapi ember gon-

dolkodása 

értelmezés információgyűjtés 

bírálat 

szintetizálás 

a megértés össze-

függő, jellemzően 

köznapi logikára 

épülő 

tudományos gon-

dolkodás 

magyarázat keresése megfigyelés 

hipotézis 

vizsgálat 

a hipotézis megerő-

sítése és nincs rá 

cáfolat 

mérnöki gondolko-

dás 

megoldás meghatározás 

tervezés 

igazolás 

a tervezett megoldás 

optimális elemzés, 

számítás vagy ana-

lógia alapján 

2.M.1. táblázat Gondolkodási típusok és főbb jellemzői 
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A: megoldáskeresés 
 logikus 

tényszerű 
kritikus 
műszaki 
elemző 
mennyiségi 

C: látásmód 
 vizuális 

holisztikus 
intuitív 
innovatív 
fogalmi jellegű 
képzelőerő 

B: szoros össze-
függések 

strukturált 
soros 
szervezett 
részletes 
tervezett

D: kommunikáció 
 személyes 

testbeszéd 
átérző 
lelki 
érző 
érzelmi

A műszaki jellegű gondolkodási készségek mellett más jellegű gondolkodási folyamatok is 

szükségesek a tervezői problémák megoldásában. Az egyetemről kikerülő frissen végzett, 

gyakorlati tapasztalattal még nem rendelkező mérnökök esetében sokszor még hiányoznak a 

nem műszaki jellegű készségek, pontosabban nem tudják integrálni a műszaki ismereteik 

használatát a döntően humán jellegű megismerési formákkal.  

 

 

 

 

 

 

 

2.M.1. ábra Az agyműködés felosztása (Herrmann, 1995)  

A 2.M.1. ábrán látható módon a bal és jobb agyféltekére bontáson kívül Herrmann viselke-

dési alapon további A, B, C, D csoportra való bontást is ajánl (Herrmann, 1995). Az ábra sze-

rint a bal agyféltekéhez kapcsolódnak az A és B jelű blokkokban található műszaki jellegű 

analitikai, logikai, szervezett és strukturált gondolkodási készségek. A jobb agyféltekéhez 

pedig a C és D jelű blokkokba tartozó humán jellegű, koncepcionális és holisztikus gondolko-

dás rendelhető. Az ábra közepén található diagram egy vizsgálati felmérés eredményét mutat-

ja az építőmérnök hallgatók gondolkodási készségeire vonatkozóan (Horak and Toit, 2003). 

Felmérések szerint a gyakorlati tapasztalatok szerzése során módosulnak a felvázolt blokkok 

szerinti készségek mérőszámai és a blokkokba csoportosított készségek egymáshoz viszonyí-

tott aránytalansága csökken. 

2.M.2.Általános mérnöki gondolkodás 

A mérnöki gondolkodás alapfolyamata leírható kognitív sémák alkalmazásaként, azaz külön-

böző módszerek, képletek, algoritmusok használatával a mérnöki feladatok legnagyobb része 

megoldható (Mérő, 2001). A gondolkodás kognitív sémái a tanulással és gyakorlattal fokoza-

tosan fejlődnek. Az első évfolyamos mérnök hallgatók kb. 10-100 gondolkodási sémát sajátí-
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tanak el. A megtanult sémákat felhasználva tudnak később problémákat megoldani. Ilyen sé-

mát jelent például a fokozatos közelítés, a programozási algoritmusok, alapképletek használa-

ta. Az elsajátított kognitív sémák használata azonban ekkor még sokszor bonyolult, nem 

adekvát. A diplomázó hallgatók eljutnak néhány ezer séma készség szintű alkalmazásáig. A 

sémák minősége is javul, egyszerűsödik, adekváttá és szakszerűvé fejlődik.  Megfelelő szak-

mai gyakorlat esetén elérhető több tízezer séma használata, mely sémák minősége is fejlődik, 

eléri a magas komplexitási szintet. A problémamegoldás módja a hétköznapi logika szintjéről 

a szakmailag logikus gondolkodáson keresztül eljut a képi, szintetikus, gyakran transzlogikus 

szintre. A transzlogikus gondolkodás segítségével az olyan bonyolult, egymásnak esetleg el-

lentmondó szabályt tartalmazó probléma rendszer is megoldható, mely esetén a tiszta logika 

alkalmazása nem lenne elégséges. 

Egy adott probléma megoldása során a vertikális gondolkodásmód hagyományosan a bal 

agyféltekéhez köthető. A laterális gondolkodás indirekt és kreatív megközelítést jelent, 

olyan összefüggések felismerésével, melyek első látásra nem fedezhetők fel a hagyományos 

lépésről lépésre haladó vertikális logikával. A laterális gondolkodás fogalmát E.de Bono ve-

zette be (Bono, 1967). Laterális gondolkodás használatával lehet eljutni pl. a csapadékvíz el-

vezetés megoldásaitól a csapadékvíz gazdálkodásig. Ugyancsak laterális gondolkodás szüksé-

ges ahhoz, hogy eljussunk pl. a véges vízkészletek problémájának vízszerzési-víztermelési 

megoldásaitól a vízfogyasztás oldalának szabályozásáig. Laterális gondolkodásra képes a 

megfelelő ismeretanyag birtokában, a gyakorlati tapasztalatokat jól alkalmazó, kreatív mér-

nök. 

A SewCAD használata egy új sémát, azaz új logikai folyamatot jelent a tervező gondolkodá-

sában. A program használata felfogható több logikai folyamat alkalmazásaként is, ugyanis a 

több lehetséges algoritmust közül lehet választani pl. a nyomvonal megtervezésére.  

2.M.3.Mérnöki-tervezői gondolkodás jellemzői 

A mérnöki tervezés az alábbi fő lépésekre bontható: 

• feladat, cél meghatározása, 

• igények számszerűsítése, 

• műszaki (pl. funkcionális, hidraulikai) jelenségek leírása, 

• lehetséges műszaki megoldások számbavétele és 
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• méretezés, azaz a tervezett mű méreteinek meghatározása bizonyos feltételek betartá-

sával. 

A tervező építőmérnöki gondolkodás alapvető részét jelenti a műszaki probléma megoldása. 

A probléma megoldás folyamata absztrakciós és analóg folyamatokként is leírható. Az 

absztrakció során az elvont szabályokból közelítünk a valóságos probléma felé. A bonyolul-

tabb problémák általában lebonthatók egyszerűbbekre, ezért dedukcióval megoldhatók. 

Amennyiben ez a módszer nem vezet sikerre, segítségül hívható az analógia: hasonló, előző 

esetek alkalmazása a konkrét problémára közelebb vihet a megoldáshoz (Pólya, 1977). Kiegé-

szítésképpen megjegyzem, hogy ezek a fogalmak más tudományterületen is használhatók, pl. 

az absztrakció és az analógia a jogtudomány területén megfelel a kontinentális és az angol-

szász jogrendszerek írott és eseti jogának. 

A probléma-megoldás dedukciós folyamata lebontási és felépítési lépések sorozatából és a 

folyamat közben esetleg felmerülő ismerethiányok kitöltéséből áll. A mellékfolyamatok el-

végzése nem jelenthet vég nélküli elkalandozást. A segítő mellékfolyamatokra való bontást az 

emberi agy kapacitásának korlátai is szükségessé teszik. 

A deduktív folyamat során a tervező mérnök a terv szempontjából fontos elemeket veszi fi-

gyelembe, azaz funkcionális dekompozíciót végez. Csatornatervezés esetén pl. a fogyasztók 

ráköthetősége, az áramlási sebességek megfelelő tartománya, a szagproblémák elkerülése 

jelenthetnek fontos szempontokat, ez alapján választható megfelelő megoldási módszer és 

eszköz a tervezés segítségéül. 

A mérnöki probléma-megoldás keresése nem mindig követi az Arisztotelész által már megfo-

galmazott konvergens utat: a megoldási utat kereső, a kérdések szisztematikusan felépített 

rendjén keresztül a jelenség lényegi tulajdonságainak megismeréséből indul ki és a fokozato-

san egymásra épülő kérdések megválaszolásával jut el a megoldásig (Pólya, 1977). A mérnö-

ki gyakorlatban is, mint az élet más területén, általában több megoldás is létezik ugyanarra a 

problémára, a megoldási folyamat sokszor divergens. A mérnöki gondolkodásnak kezelni kell 

tudni a bizonytalanságokat. A becslés képessége alapvető segítséget nyújt a problémák meg-

oldásában. Bizonytalan körülmények esetén próbálgatásos módszer jól alkalmazható a meg-

felelő megoldás keresésére. A talált megoldási változatokat a mérnök megfelelő indokolással 

képes alátámasztani. A változatokhoz, a megoldások jellemzőihez megfelelő súlyokat képes 

hozzárendelni, a mérnöki, tervezői felelősségére építve.  

A mérnöki probléma megoldása holisztikus gondolkodást tesz szükségessé: a problémát tel-

jességre törekedve, az egész rendszert figyelembe véve kell megoldani. A rendszer szemléletű 
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tervezői gondolkodás minden szinten szükséges, nem csak több infrastrukturális létesítmény 

egyszerre történő tervezésénél (pl. közmű és út), hanem egy létesítmény esetén is nélkülözhe-

tetlen. 

A közműtervezői gondolkodás komplex folyamatát a 2.M.2. ábrán (Nevala, 2005) szemlélte-

tem. 

 
2.M.2. ábra A közműtervezői gondolkodás modelljei 

Pirossal az oktatásban elsajátítható általános jellegű ismereteket jelöltem. Ezen belül külön-

böző gondolkodási al-modellek ismertek az elképzelések kialakulására, a megoldások keresé-

sére, a rajzolás és a számítások folyamataira. Kék színű jelölés mutatja a szakirányú ismere-

teket, kiemelve néhány fontosabb modellt a közműtervezési feladatrészek közül. A valóság 

jellemző tulajdonságai alapján képzett modellek jelennek meg a tervező gondolkodási folya-

matában. A rózsaszínnel jelölt blokkok az agynak fiziológiailag is elkülöníthető részeit jelölik, 

melyeket emlékezésre és feldolgozásra használ. 

 

Racionalitás általában nem elég a mérnöki tervezési problémák megoldásához. Az intuíció 

segítségül szolgál az összetettebb problémák megoldásához. A tervező mérnök nem mérlegeli 

részletesen az összes műszaki lehetőséget, alternatívát, tudja hova kell a hangsúlyokat helyez-

ni. Természetesen megfelelő tapasztalat hiányában az intuíció korlátot is jelenthet az optimá-

lis megoldás megtalálásában. 

Információ feldolgozó rendszer az agyban 

feldolgozó 
egységmemória

Gondolkodási 
modellek 

Tervezői készségek 
• képzelőerő 

• megoldáskereső 

• rajzolási 

• számítási képességek 

Tervezett közműhöz kapcso-
lódó ismeretek 

• fogyasztói, terhelési 
modellek 

• áramlási modell 

• szerkezeti modellek 

• hálózat térbeli és kap-
csolódási modellje 

• nem műszaki pl. gaz-
dasági modellek stb. 
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Koncepcióváltásról a szokásos, megszokott, hagyományos megoldásoktól alapvetően külön-

böző probléma megoldás esetén beszélhetünk. Ilyen lehet adott esetben pl. 

kényszeráramoltatású rendszer alkalmazása gravitációs hálózat kialakítása helyett. Általános, 

az alapokat befolyásoló koncepcióváltás új „paradigmát” jelenthet, pl. csapadékvíz elvezetés 

helyett csapadékvíz gazdálkodás alkalmazása adhat sokszor megfelelő megoldást. 

A mérnöki és tervezői gondolkodás alapvető sajátossága a vizualizációs képesség (Nevala, 

2005). Véleményem szerint a közműhálózat sem funkcionális, matematikai gráfként jelenik 

meg a tervező agyában, hanem inkább rajzi, térképi jellegű hálózatként. Az agy kapacitásának 

végessége miatt nem törekszik a tervező, hogy felépítse az agyában a teljes tervezési területre 

vonatkozó részletes modellt, általában csak azokon a helyeken alkot részletesebb képet, ahol 

ez fontos. A tervezés szempontjából kevésbé fontos helyeken kevésbé részletes az agyban 

felépített modell. 
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3. melléklet: Mintarajzok a SewCAD dokumentációs lehető-
ségeire 

 

 
3.M.1. ábra Helyszínrajz minta 
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3.M.2. ábra Hossz-szelvény minta 
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3.M.3. ábra Keresztszelvény minta 
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4. melléklet: A SewCAD második változatának műszaki le-
írása 

A SewCAD régebbi (1990) változatát eddig széles körben elterjedten használták a hazai terve-

zők. Működése továbbra is az adatrögzítés, a tervezés és a rajzi megjelenítés munkafázisokra 

bontható. 

Fejlesztése egyrészt a meglevő funkciók korszerűsítésére irányult. Az adatbevitel az 1990-

ben korszerűnek számító Clipper adatbázis kezelő nyelvben íródott, MS-DOS operációs rend-

szer alatt. A 2010-es verzió már a MS Windows operációs rendszer adta lehetőségek kihasz-

nálásával, Delphi nyelven készült. 

A fejlesztés másrészt új funkciók beépítésére irányult. A mai, korszerű programok alapvető 

szolgáltatásait és a tervezési munkával az elmúlt időben felmerült formai és tartalmi jellegű 

igényeket gyűjtöttem össze és valósítottam meg a fejlesztésben.  

A SewCAD régebbi változatának leginkább fejlesztésre szoruló pontja az adatbevitel volt. Az 

új adatbevitel korszerű felületen, a legújabb operációs rendszerekbe is szervesen beépülve 

valósult meg. (4.M.1, 4.M.2, 4.M.3. ábrák) Az adatok bevitele könnyebbé, gyorsabbá, azaz 

hatékonyabb vált, pl. listából választható lehetőségek, a táblázatokban színjelöléssel érzékel-

hető a kötelezően megadandó adatok hiánya, a számolt és a beírt adatok közötti választási 

lehetőség, az aktuális sor, az ágak egymástól való elkülönítése. Az új anyagtábla használatá-

val egyszerűbb az anyagfüggő adatok megadása. A tervező rendszer korlátainak csökkené-

se pl. táblázatban megadható sorok számában, a kirajzolható terepvonalak számának lényeges 

megnövelésében is megnyilvánul. 

A továbbfejlesztett SewCAD tervező rendszer az adatbevitelen és adatszerkesztésen túl jelen-

tős új lehetőségekkel is gazdagodott. A rajzok elkészítése nemcsak az AutoCAD újabb verziói, 

hanem 4M IntelliCAD alatt is lehetséges. Az elkészült rajzok automatikusan archiválódnak 

dátummal és időponttal azonosítva. A keresztszelvény és hossz-szelvény rajzok gyorsan meg-

jeleníthetők külön ablakban (4.M.4. ábra), ahol a nagyítás és eltolás funkciók az AutoCAD-

hez hasonlóan működnek, a fóliák ki- és bekapcsolhatók. A bevitt adatok exportálhatók pl. a 

GeneralStorm csatorna szimulációs programba a részletesebb hidrodinamikai vizsgálatok 

elvégzésére.  
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4.M.1.ábra Korszerű adatbevitel – Tervezett közmű nyomvonal adatai (részlet) 

 
4.M.2.ábra Korszerű adatbevitel – Tervezett közmű hidraulikai adatai (részlet) 
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4.M.3. ábra Korszerű adatbeviteli minta – Általános beállítások 

 
4.M.4. ábra Hossz-szelvény gyorsnézet 
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5. melléklet: Az SWMM-ben használt modellek 

 

Az SWMM hidrodinamikai szimulációs program (Rossman, 2010) a csapadékvíz terepi lefo-

lyásának számítására nemlineáris tározó modellt alkalmaz (5.M.1.ábra). 

 

 
 5.M.1. ábra Az SWMM vízgyűjtő modellje 

ahol: 

 

       Q:   a számított terepi lefolyás, m3/s 

       W:   vízgyűjtő szélessége (geometriai jellemzője), m 

       n:   vízgyűjtő Manning-féle érdességi együtthatója, s/m1/3 

       d:   lehullott csapadék magassága, m 

       dp:   felszíni tározódás, m 

       s:   vízgyűjtő lejtése, - 

 

A terepi lefolyás akkor kezdődik, amikor a lehullott csapadék magassága (d) meghaladja a 

felszíni tározódást (dp).  A beszivárgásra különböző modellek választhatók (Horton, Green-

Ampt, SCS görbék). Egyik részvízgyűjtőről átvezethető a lefolyás egy másik részvízgyűjtőre 

vagy a csatornahálózat egy csomópontjába. 

 

Az SWMM hidrodinamikai modellje az egydimenziós áramlást leíró Saint-Venant egyenlete-

ken alapszik, 

a folytonossági egyenlet: 

0=
∂
∂

+
∂
∂

x
Q

t
A                         (1) 

beszivárgás talajba 

Q felső vízgyűjtő 
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d 

dp 
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és a momentum egyenlet: 

( ) 0/2

=++
∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

Lf gAhgAS
x
HgA

x
AQ

t
Q               (2) 

 

ahol: 

x:  távolság a vezeték mentén, m, 

t:   idő, s, 

A:  nedvesített keresztmetszeti felület, m2, 

Q:  vízhozam, m3/s, 

H: víznyomás magasság (geodetikus és hidrosztatikus nyomásmagasság összege), 

m, 

Sf: egységhosszra vonatkozó, súrlódásból származó víznyomás magasság veszte-

ség a vezeték mentén, -, 

hL:  egységhosszra vonatkozó helyi veszteség a vezeték mentén, -, és 

g:  gravitációs gyorsulási állandó, m/s2. 

 

A csatornahálózat csomópontjainak és vezetékeinek kapcsolatát a következő folytonossági 

egyenlet biztosítja: 

 

∑

∑
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ahol: 

t
H
∂
∂ :  a csomóponti víznyomás magasság időbeli változása, m/s,  

∑
=

n

i
vezQ

1
: a csomópontba érkező és onnan elfolyó vízhozamok előjeles összege, m3/s, 

Acsp:    a csomóponti felszíni terület, m2 és 

∑
=

n

i
vezA

1
: a csomóponthoz kapcsolódó vezetékekben a vízfelszín területe, m2, 

i:      a csomóponthoz csatlakozó vezetékek index jele és  

n:     a csomóponthoz csatlakozó vezetékek száma. 



 

5.melléklet 3 

 

A (3) képletben szereplő mennyiségeket a 5.M.2. ábra szemlélteti: 

 

A csp

A vez, n

A vez, 2

A vez, 1

Q1

Qn

Q2

 
 

5.M.2. ábra Az SWMM csomópontjainak és vezetékeinek kapcsolatai 

Az alapegyenletekre a véges differenciák módszerét alkalmazva határozza meg az SWMM a 

csomóponti nyomásmagasságokat és a vezeték vízhozamokat. A t+∆t időpontban a nyomás-

magasságok és vízhozamok a t időpontbeli ismert értékekből számíthatók. 

Minden egyes ágra a momentum egyenletet (2) megfelelően átalakítva kapható meg a vízho-

zam: 

 

lossesfriction

inertialgravityt
Δtt ΔQΔQ

ΔQΔQQ
Q

++
++

=+ 1
                   (4) 

 

A különböző erők hatását kifejező ∆Q tagok a következő képletekkel számolódnak a t+∆t 

időpontra: 
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t/L)H(HAgΔQgravity Δ−= 21                    (5) 

 

ahol: 

ΔQgravity: a momentum egyenlet 3. tagjának (nyomáskülönbség) hatását kifejező víz-

hozam, m3/s, 

L:      a vezeték hossza, m, 

A : a vezeték folyásirányra merőleges átlagos nedvesített keresztmetszeti felüle-

te, m2, 

H1:     nyomásmagasság a vezeték felső végén, m és 

H2:     nyomásmagasság a vezeték alsó végén, m. 

 

t/L)A(AV)AA(VΔQ tinertial Δ−+−= 12
22               (6) 

ahol: 

ΔQinertial: a momentum egyenlet 2. (inerciális) tagjának hatását kifejező vízhozam, 

m3/s, 

V :  átlagos sebesség a vezetékben, m/s, 

tA : a vezeték folyásirányra merőleges átlagos nedvesített keresztmetszeti felüle-

te az előző (t) időlépésben, m2, 

A1: a vezeték folyásirányra merőleges nedvesített keresztmetszeti felülete a fel-

ső végén, m2 és 

A2: a vezeték folyásirányra merőleges nedvesített keresztmetszeti felülete az al-

só végén, m2. 
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/friction RM
ΔtVgn

ΔQ =                        (7) 

ahol: 

ΔQfriction: a momentum egyenlet 4. (súrlódási) tagjának hatását kifejező vízhozam vál-

tozás, -, 

R :     a vezeték átlagos hidraulikus sugara, m, 

n:      Manning-féle érdességi együttható a vezetékben, s/m1/3 és 

     M:      mértékegység átváltási tényező=1,49 angolszász és 1,0 metrikus rendszerre. 
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A helyi veszteségeket az SWMM modell egyszerűsített formában kezeli. Belépési, kilépési és 

a teljes vezetékre vonatkozó (pl. íves vezeték, iránytörés) helyi veszteségtényezőkkel számol 

a program. A (8) képlet szerint összegzi a vezetéken bárhol fellépő, helyi veszteségekből 

számítható vízhozam változást:  

 

L

ΔtVK
ΔQ

n

i
ii

losses 2
1
∑
==                          (8) 

 

ahol: 

ΔQlosses: a momentum egyenlet 5. (veszteség) tagjának hatását kifejező vízhozam 

változás, -, 

i: a vezetéken fellépő helyi veszteség szelvényének index jele, 

n: a vezetéken fellépő helyi veszteségek száma, 

Vi: szelvény középsebesség az i-dik helyi veszteség szelvényében, m/s és 

Ki:         helyi veszteségtényező az i-dik helyi veszteség szelvényében. 

 

Minden egyes csomópontra a következő képletet alkalmazva kapható meg a víznyomás: 
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ahol: 

∆Vol:  a csomóponton időlépés alatt átfolyó víztérfogatok előjeles összege, m3, 

i:     a csomóponthoz csatlakozó vezetékek index jele és  

n:    a csomóponthoz csatlakozó vezetékek száma. 

 

∆Vol a következő összefüggéssel számítható: 
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Az SWMM 5 verziója  a (4) és (9) egyenleteket fokozatos közelítéssel oldja meg: 

1. Minden egyes vezetékre megbecsüli t+∆t időre a vízhozamot (Qelőző). Ehhez a (4) 

egyenletet oldja meg az előző (t) időre számolt nyomás, nedvesített keresztmetszeti te-
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rület és sebesség alapján. Ugyancsak megbecsüli a nyomásokat (Helőző) az (9) egyenlet 

alapján, a Qelőző vízhozamok felhasználásával. 

2. Ismét megoldja a (4) egyenletet, felhasználva a Qelőző és Helőző értékekhez tartozó 

nyomásokat, keresztmetszeti területeket és sebességeket. Az így becsült új vízhozam-

ból (Qúj) és az 1.lépésben becsült vízhozamból a Ω=0,5 relaxációs tényező segítségé-

vel számítja a javított új vízhozamot: Qúj := (1- Ω)Qelőző + ΩQúj 

3. Ismét megoldja az (9) egyenletet a csomóponti nyomásokra, felhasználva Qelőző-t. A 

vízhozamokhoz hasonlóan számítja súlyozással:  Húj := (1- Ω)Helőző + ΩHúj 

4. Ha Húj elég közel van Helőző-hoz, akkor a folyamat leáll és ez jelenti a t+∆t időre a 

megoldást. Egyébként Helőző és Qelőző értéke felveszi Húj és Qúj értékét és a folyamat 

folytatódik a 2. lépéstől. 

 

Irodalomjegyzék: 

Rossman, L.A.: Storm Water Management Model, User’s Manual, Version 5.0, U.S. Envi-

ronmental Protection Agency, 2010. 
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6. melléklet: Csapadék monitoring rendszer megvalósítá-
sok áttekintése 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) jelenleg közel 100 helyen mér automatikus 

működésű (Vaisala Milos 500 és QCL50 típusú), billenő kanalas elven működő műszerrel 

csapadékadatokat, 0,1 mm kanálmérettel, 10 percenkénti összegzéssel, ±3% névleges maxi-

mális hibával (Vaisala, 2011). Az állomások elhelyezkedése egyenletes, megközelítőleg ha-

sonló nagyságú terület tartozik minden állomáshoz. Az automatikus, azaz emberi beavatko-

zást nem igénylő regisztrálás mellett további 800 helyen napi összegzésű csapadék adatok 

mérése történik, manuális adatleolvasással és rögzítéssel. Radaros észleléssel 15 perces fel-

bontással készülnek csapadék intenzitás becslések az egész ország területét lefedve. A radaros 

észlelés adatát a felszíni csapadékmérő állomások méréseivel korrigálják (Zsugyel, 2009). 

Az OMSZ nyers radaradatai illetve az abból készített radarképek közérdekű adatnak minősül-

nek a legutóbbi adatvédelmi biztosi állásfoglalás szerint. Az OMSZ azonban jelenleg nem 

teszi lehetővé ezen adatok ingyenes elérését, csak jelentős díj ellenében. Hasonlóképpen 

korlátozottan érhetőek el az archivált, napi összegű vagy annál részletesebb csapadékmérési 

adatok is. 

A csatornahálózat hidrodinamikai modellezéshez használható csapadékmérés előírásait ma-

gyar (vagy EU) szabvány nem határozza meg. Európában erre a területre vonatkozóan egyet-

len átfogó jellegű szabályozás található, az Egyesült Királyságban használt eljárási szabály-

zatban (WaPUG, 2002). A német szabvány a csapadéklefolyás számítására, modellezésére 

vonatkozik (ATV-DVWK 2004), a csapadékméréseket azonban szabvány nem szabályozza. A 

német meteorológiai szolgálat előírásokat ad meg az alkalmazható készülékekre vonatkozóan: 

pl. az összegzési idő perc felbontással megadható legyen, az adatokat legalább egy hétig tá-

rolni tudja stb. 

Az USA EPA a záporkiömlők kapcsán a csapadékmérők területi sűrűségére azt írja elő, hogy 

lehetőség szerint minden záporkiömlőhöz egy csapadékmérő telepítendő (EPA, 1999). A „kö-

zeli” mérők adatainak figyelembe vételét távolsággal fordítottan súlyozva írja elő. Más, a 

vizsgálatom szempontjából releváns előírást nem tartalmaz. 

Az OMSZ által végzett – napi összegzésnél nagyobb felbontású – felszíni csapadékmérések 

területi sűrűsége (~1 műszer / 100 km2) 2 nagyságrenddel kisebb, mint ami a WaPUG aján-

lás (WaPUG, 2002) szerint a hidrodinamikai számításokhoz szükséges. Budapesten pl. össze-

sen 3 db., a modellezéshez megfelelő felbontású csapadékmérő állomás működik. Az automa-
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tikusan működő mérőállomás hálózat eredményeire alapozva már 1991-ben javasolták a bu-

dapesti csapadékmérő hálózat kibővítését (Takács et al., 1991). Természetesen az OMSZ-nak 

nem feladata a települési csatornahálózatok hidrodinamikai modellezéséhez szükséges (sűrű-

ségű, felbontású) csapadékadatok mérése.  

 

Irodalomjegyzék: 

ATV-DVWK: Merkblatt ATV-DVWK-M 165, Anforderungen an Niederschlag-Abfluss-

Berechnungen in der Siedlungsentwasserung, Deutsche Vereinigung für 

Wasserwirtshaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef, 2004. 

EPA: Combined Sewer Overflows – Guidance for Monitoring and Modeling, Report EPA 

No.832B99002, Office of Wastewater Management, U.S.Environmental Agency, 1999. 

Takács, Á. – Berke, – B. Gayer, J.: Hungarian experiences of an automatic rain gauge net-

work, Atmospheric Research, Volume 27, Issues 1-3, Pages 201-208, 1991. 

Vaisala Group, Finland, www.vaisala.com, 2011. 

Wastewater Planning Users Group (WaPUG): Code of Practice for the Hydraulic Modelling 

of Sewer Systems, Version 3.001, United Kingdom, 2002. 

Zsugyel, M.: Hidrológiai célú műholdas csapadékbecslések verifikálása felszíni csapadékmérő 

adatok alapján Magyarország területére, ELTE, Meteorológiai Tanszék, diplomamunka, 

2009. 
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7. melléklet: Modellezéshez szükséges csapadékadatokra 
vonatkozó előírások, gyakorlati tapasztalatok áttekintése 

Egy zápor vagy eső akkor minősül a modellezés szempontjából önálló csapadékeseménynek, 

ha az előző esemény óta eltelt idő elegendő a vizsgált vízgyűjtő kiürüléséhez, a szárazidei 

terhelés beállásához (WaPUG, 2002). 

A csapadékmérés egyik legfontosabb jellemzője a felbontása, más néven részletessége, az-

az, hogy mekkora időtartamra nézve történik az összegyűjtött csapadék összegzett értékének 

regisztrálása. 

A szabályzat a csapadékesemények szükséges időbeli felbontására csak „hosszú idejű” időso-

rokra határoz meg határértéket, 5 percet. A szabályzat nem ad közvetlen előírást rövid idejű 

csapadékesemények (egyedi záporok) felbontási vagy összegzési idejére, de erre közvetetten 

utal a következő megadott kritériumokkal: 

• egy csapadékesemény összes mennyisége legyen nagyobb 5 mm-nél és 

• a zápor intenzitása legalább 4 percen át legyen nagyobb, mint 6 mm/h. 

Emellett a nagyobb területen elhelyezett több csapadékmérő esetén, a különböző helyeken, a 

szomszédos csapadékmérők által mért jellemzők különbözősége nem haladhatja meg a kö-

vetkező korlátokat: 

• az összegzett csapadékmennyiségek nem különbözhetnek 20%-nál nagyobb mérték-

ben egymástól, 

• a mért csúcsok közötti időeltérés nem lehet több 15 percnél, 

• az egy csapadékeseményen belüli egymás utáni csúcsok közötti idő intervallum nem 

különbözhet 10%-nál nagyobb mértékben és 

• a csúcsoknál számított 6 perces átlagos intenzitás értékek nem különbözhetnek 30%-

nál nagyobb mértékben. 

A megadott feltételekhez (a 4 és 6 perces intenzitások számításához) legalább 2 perces felbon-

tásra van szükség. 

A WaPUG előírásai alapján a domborzati viszonyoktól függően a 7.M.1. táblázatban megha-

tározott számú csapadékmérőre van szükség. A csapadékmérők szükséges távolságát kör ala-

kú terület feltételezésével számoltam. 
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terepviszonyok 
csapadékmérők  

száma távolsága, km 

sík 1 db / 4 km2 2,3 

átlagos 1 db / 2 km2 1,6 

hegyvidéki 1 db / 1 km2 1,1 

7.M.1. táblázat Csapadékmérők területi sűrűsége a WaPUG szerint 

A Nemzetközi Meteorológia Szervezet ajánlásai szerint (WMO, 2008) az általános, nem ki-

mondottan hidrodinamikai modellezési célú csapadékmérések szükséges felbontása (pontos-

sága) 5 mm-nél kisebb napi csapadék esetén 0,1 mm, 5 mm-nél nagyobb csapadék esetén a 

csapadékösszeg 2%-a. 

A városi hidrológia területén a nemzetközi szakirodalom alapján megállapítható, hogy a ter-

mészetes vízgyűjtőkhöz viszonyítva nagyobb felbontású csapadékmérésre van szükség. A 

mérés felbontására az 1 perces összegzés általános előírása (Schilling, 1991) jelenti a legszi-

gorúbb követelményt. A csapadékmérők elhelyezési sűrűségére ugyanez a forrás „ideálisan” 

1 km2-t állapít meg.  

Mediterrán viszonyok között vizsgálatokat végeztek nagy felbontású felszíni csapadékmérők 

és radaros mérések összehasonlításával (Berne et al., 2004). Geostatisztikai módszerek alkal-

mazásával állapítottak meg összefüggést a vízgyűjtőterület nagysága és a csapadékmérők 

szükséges sűrűségére. Megállapították, hogy 1000 ha nagyságrendű városi vízgyűjtő esetén 

~3 km-es sűrűségre és 5 perces összegzésre van szükség. 100 ha nagyságrend esetén ~2 km-es 

sűrűségre és 3 perces összegzés szükséges. 

Az osztrák ÖKOSTRA (Österreichweit koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und 

Auswertung) projekt keretében a 80-as években kifejlesztett csapadékvíz gazdálkodási szab-

ványok megújításaként csapadékintenzitás méréseket végeztek 10 éven át 221 mérőállomá-

son és 20 éven át 221 mérőállomáson. A mérések statisztikai feldolgozásával, interpolálásával 

Ausztria sűrűn lakott részeire, 687 rácspontra (kb. 6x6 km-es cellákra) állapítottak meg IDF 

görbéket. Az ajánlás következményeit részletesen megvizsgálták a csatornatervezésre vonat-

kozóan, hidrodinamikai számításokkal alátámasztva (Vicuinik, 2006). Hasonló vizsgálat hazai 

viszonylatban is született (Gayer, 2007), a tervezésnél mértékadó csapadékra vonatkozóan 

modellezés esetén a jelenlegi előírásoknál reálisabb bemenetet javasol.   
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A német KOSTRA (koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und Auswertung) pro-

jekt keretében az osztrákhoz hasonló méréseket végeztek 1951-2000 között, 3000 mérőállo-

máson. A mérések statisztikai feldolgozásával 8,45 km x 8,45 km-es cellákra állítottak elő 

IDF görbéket. Napi csapadékösszegek 1 km x 1 km-es cellákra interpolálva állnak rendel-

kezésre (Pfannschmidt, 2008). 

Németország legnagyobb területű tartományában, Bajorországban (53000 km2) 2000-ben a 

Német Meteorológiai Szolgálat és a Bajor Vízgazdálkodás által közösen elindított projektben 

316 automatikusan regisztráló nagy felbontású (0,01mm/min) csapadékmérőt üzemeltetnek, 

60 perces maximális összegzési idővel. A mérési eredmények nyilvánosak. 

Egy kisebb (51 ha) új-zélandi vízgyűjtőre elvégzett mérési sorozat alapján 1 km2-enként 3 

csapadékmérő megfelelőnek bizonyult csapadékcsatorna modellezése szempontjából, 5 km2-

enként 3 csapadékmérő már nem felelt meg (Cooper and Fernando, 2009). 

Irodalomjegyzék: 

Berne, A., – Delrieu, G. – Creutin,J-D. – Obled, C.: Temporal and spatial resolution of rain-

fall measurements required for urban hydrology, Journal of Hydrology, Volume 299, Is-

sues 3-4, pp.166-179, 2004. 

Cooper, M.R. – Fernando, D.A.K.: The effect of the raingauge distribution on stormwater 

models, Conference Paper, 18th World IMACS / MODSIM Congress, Cairns, Australia, 

2009. 

Gayer, J. – Ligetvári, F.: Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz-elhelyezés, KvVM, Buda-

pest, 2007. 

Schilling, W.: Rainfall data for urban hydrology: what do we need?, Atmospheric Research, 

Volume 27, Issues 1-3, pp.5-21, Elsevier B.V.,1991. 

Pfannschmidt, K.: Optimierungsmethoden zur HRU-basierten N/A Modellierung für eine 

operationelle Hochwasservorhersage auf Basis prognostischer Klimadaten des 

Deutschen Wetterdienstes, Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 2008. 
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8. melléklet: Csapadékmérő műszer típusok rövid áttekin-
tése 

Működési elvük szerint csoportosítva jelenleg az alábbi felszíni csapadékmérő készülékek 

használatosak (Lanza et al., 2005): 

Gyűjtő: 

• tömegméréses 

• billenő kanalas 

• szintméréses: 

o úszós 

o vezetőképességes 

o akusztikus szintérzékeléses 

• cseppképzős 

Cseppszámlálós: 

• membrános 

• akusztikus 

• optikai 

• radaros 

A gyűjtő típusú mérők egy tölcséren keresztül gyűjtik össze a csapadékot. Egy adott időtar-

tam alatt összegyűjtött csapadék térfogatát vagy tömegét mérik. Egyértelműen rögzíthetők a 

kalibrálási feltételek, a vizsgálat viszonylag egyszerű berendezésekkel elvégezhető. A gyűjtési 

időhossz pár másodperctől több percig változó. A felbontásuk 0,001 mm és 0,1 mm között 

diszkréten változik. Megbízhatóan működnek, ezért a gyakorlatban széleskörűen elterjedten 

és költséghatékonyan használhatók. A szél és párolgás zavaró hatásának ki vannak téve. 

A tömegméréses csapadékmérők az összegyűjtött csapadék tömegét mérik. Nincsenek me-

chanikusan mozgó alkatrészek, tömeg hatására deformáció következik be. A mérés hőmérsék-

let függése, a mozgási energiából keletkező zaj kiszűrése, az időbeli elcsúszás, szennyeződé-
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sek, párolgás kiküszöbölése jelentik a megoldandó problémákat. A műszer érzékenysége nagy 

(0,01-0,1 mm). 

A billenő kanalas csapadékmérőben két kanál mozog „libikóka” szerűen. A billenő kanál 2 

kanala közül mindig a magasabban álló töltődik fel a ráfolyó vízzel. A billenő kanálban ösz-

szegyűlt víz tömege (súlya) következtében a kanál lebillen és a víz kifolyik a műszerből a 

talajra. A kanalak mozgása elektromos impulzust jelet kelt és ez kerül regisztrálásra. A mű-

szer állandó, nemlineáris, csapadékintenzitástól függő mérési hibát tartalmaz, mely főleg na-

gyobb intenzitás esetén lehet jelentős. A hiba szoftveresen vagy mechanikusan korrigálható. 

A kanál mérete meghatározza a műszer érzékenységét (0,1mm-1mm). Itt említem meg, hogy 

a hazai hidrológiai gyakorlatban ismert és használt Fazekas-féle billenőedényes vízhozam-

mérő működési elve ezzel megegyezik. 

A szintméréses mérők adott átmérőjű csőben gyűjtik a csapadékot. A szintmérés vezetőké-

pesség alapján, úszó segítségével vagy akusztikus távolság méréssel történhet. A maximális 

vízszint elérésekor szifonos ürítést alkalmaznak, eközben a mérés megszakad (kb. 1 percre). 

A műszer érzékenysége nagy (0,01-0,1 mm). 

A cseppképzős mérő esetén egy vékony cső adott méretű cseppeket állít elő az összegyűjtött 

csapadékból. Minden cseppet elektromos impulzussá lehet alakítani. A vékony csőméret el-

dugulása rendszeres karbantartással előzhető meg. A műszer érzékenysége igen nagy lehet 

(0,001mm). Leginkább kutatási célokra alkalmas. 

A cseppszámlálós mérők esetén adott méretű szelvényen, adott idő alatt áthaladó csapadék 

cseppek szemeloszlásának mérésével és matematikai összegzésével számítható a csapadék 

intenzitása. Laboratóriumi kalibrálásuk a gyűjtő típusú mérőkhöz képest nehezen valósítható 

meg. 

A membrános mérők vékony műanyag vagy fém lap mechanikai mozgását alakítják tekercs 

segítségével elektromos jellé. Vannak olyan membrános műszerek, melyek meghatározzák a 

jel nagyságát és a csapadék szemcsék ütközése keltette frekvencia tartomány elemzésével 

határozzák meg a cseppek méretét és számát. Szoftveres zajszűrés szükséges. Hó vagy kis 

átmérőjű (<0,3 mm) csapadékcseppek észlelése ezzel a módszerrel nem lehetséges. 

Az optikai mérők egy vagy több lézernyalábon áthulló cseppek hatására bekövetkező lézer 

intenzitás veszteséget mérik. A cseppek méretének és számának adott idő alatti (15-60 s) ösz-

szegzésével számítható a csapadék intenzitása. Hibát okoznak az egyszerre vagy a lézernyaláb 

szélére hulló cseppek. Tipikusan 0,2-8 mm közötti cseppméret mérhető. 
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Kis méretű radar esetén a hulló csapadékról visszaverődő jel Doppler-effektus miatt torzul. 

A visszavert jel arányos a lehulló szemcsék számával és víztartalmával. A műszer kalibrálása 

bonyolult, speciális laboratóriumban végezhető csak el.   

Mindent összevetve a modellezéshez szükséges mérések tekintetében jelenleg általában a bil-

lenő kanalas mérők alkalmazása jelenti az optimális megoldást. 

 

Irodalomjegyzék: 

Lanza, L. – Leroy, M. – Alexandropoulos, C. – Stagi, L. – Wauben, W. : WMO Laboratory 

Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges, Final Report, The Netherlands-France-

Italy, 2005. 
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9. melléklet: A kifejlesztett csapadékmérő műszer műszaki 
jellemzői 

9.M.1. A műszer felépítése, működése 

A 9.M.1. ábrán látható néhány megépített műszer kívülről és előttük az egyik belső részegy-

sége. 

  
9.M.1. ábra Csapadékmérők kívülről és egy belső egység 

A készülék első, működőképes változatát sajátkezűleg készítettem el kb. 1 éves folyamatos 

teszteléssel és javítással. A műszer sorozatgyártásra alkalmas változatát a BME Vízgazdálko-

dási és Vízépítési Laboratóriumában készítettük el kollégáimmal, Raum Lászlóval, Tolnai 

Sándorral és Pozsgai Istvánnal. A berendezés részeit gyakorlati, használhatósági szempontok 

alapján alakítottuk ki. Fontos szempontot jelentettek a szél, a párolgás, a kanalak kiegyensú-

lyozatlansága okozta hibák minimalizálása. A csapadékmérő berendezés a 9.M.1. táblázat-

ban felsorolt részekből áll. 
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1 Felső tölcsér 10 Tápegység 

2 Felső szűrő 11 Műszer doboz 

3 Alsó tölcsér 12 Szintezőcsavarok 

4 Alsó szűrő 13 Kereszt vízszintjelző 

5 Billenőkanál 14 Állvány 

6 Jeladó mágnes 15 Adatrögzítő ki/be kapcsoló 

7 Jelvevő panel 16 USB csatlakozó 

8 Tartó bak 17 Tápegység töltő 

9 Adatrögzítő egység, memóriakártyával 18 Adatrögzítő reset nyomógomb 

9.M.1. táblázat A csapadékmérő részegységei 

 

A lehulló csapadékot a műszer felső tölcsére fogja fel. A lefolyó csapadékvíz a felső szűrőn 

keresztül jut be az alsó tölcsérbe. A felső szűrő az esetlegesen a felső tölcsérbe hulló nagyobb 

méretű szennyeződéseket (pl. falevél, ág darabok) tartja vissza a csapadékvíz további útjából. 

Jégeső esetén megakadályozza a tölcsér eldugulását. A hazai viszonylatban előforduló jég-

esőkor kialakuló felduzzasztás esetére a felső tölcsér elegendő térfogattal rendelkezik a tölcsér 

peremén való túlfolyás elkerülésére. Az alsó tölcsér biztosítja a billenőkanálra való pontos és 

veszteségmentes rávezetést. Az alsó szűrő megakadályozza az alsó tölcsér eldugulását a fi-

nomabb szennyeződésektől. A billenőkanál kanalai közül mindig a magasabban álló töltődik 

fel. A billenőkanálban összegyűlt víz súlya, súlypontváltozása következtében a kanál lebillen 

és a víz kifolyik belőle. A kifolyt víz a műszerdoboz alján kiképzett nyíláson hagyja el a mű-

szert. 

A billenő kanál mozgása következtében a ráerősített mágnes minden billenéskor elhalad a 

jelvevő panelen elhelyezett relé előtt. A relé kapcsoló így minden billenéskor rövid időre zár, 

egyébként nyitva van. Az jelfeldolgozó egység memóriakártyára rögzíti a kapcsolásoknak 

megfelelő billenések időpontját másodperc pontossággal. Minden egyes billenés fájlba írása 

után a fájl lezáródik, majd újabb billenéskor ismét megnyitja azt a program. Így esetleges ki-

kapcsolás, reset, akkumulátor lemerülés, hibás akkumulátor leválasztás esetén nem vész el 

adat. A bekapcsolás, reset, alvó állapotba lépés  és felébredés idejét is hasonlóképpen rögzíti a 

műszer. Beállítható, hogy milyen hosszú, billenés nélküli idő elteltével kerüljön a processzor 
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alvó, energiatakarékos állapotba. Alvó üzemmódban nem történik folyamatos mintavételezés. 

Újabb csapadékesemény kezdetekor az első billenés okozta elektromos impulzus „felébreszti” 

a processzort. Alvó üzemmód beállítása esetén minden csapadékesemény külön fájlba kerül, a 

csapadékesemény végén, pontosabban az alvó állapotba kerüléskor a fájl lezárul., felébredés-

kor is új fájlt nyit. Természetesen bekapcsoláskor és reset esetén is új fájl kezdődik. 

A műszer legalább 1 hétig képes külső áramforrás nélkül üzemelni a csatlakoztatott, feltöl-

tött akkumulátorról. Amennyiben 220 V rendelkezésre áll, célszerű az akkumulátort folyama-

tosan a töltőre csatlakoztatni, így csak az esetleges hálózati áramkimaradás időtartamát váltja 

ki az akkumulátor. 

Célszerű a műszert legalább hetenként ellenőrizni, a szűrőket kitisztítani. Az adatokat hor-

dozható számítógép segítségével lehet letölteni USB csatlakozón keresztül, a műszer külső 

USB kulcsként (pendrive) viselkedik. 

 

Az egyik legfontosabb részegység a billenőkanál. Figyelembe vettem a kanál felületi feszült-

ségének hatására végzett kalibrálási vizsgálatokat (Marsalek, 1981). A fejlesztés végleges 

változatában rézből készült a kanál. 
Sokféle kanál alakot, méretet és anyagot kipróbáltam. Jól működő változatokat tudtam készíteni 10 mm 

átmérőjű műanyag és alumínium csőből. Fontosnak bizonyult a „libikóka” szögének fokozatos állítha-

tósága, az utólagos kiegyensúlyozhatósága, a víztaszító felület, a tengely kis súrlódása, könnyű meg-

munkálhatóság.  

A kanál mozgásának elektronikus impulzussá alakítására is több lehetőséget megvizsgáltam, 

kipróbáltam, végül reed relét építettem be a műszerbe. 
A mechanikusan működtetett kapcsoló újabb mozgó alkatrészt, súrlódást, meghibásodási lehetőséget je-

lenthet. Kipróbáltam Hall effektusra épülő szenzorokat és a reed reléket. A reed relében levő 

ferromágnes érintkezők a mellette elhaladó, a kanálra rögzített állandó mágnes hatására rövid időre zá-

ródnak. Ez biztosítja a jelet az analóg-digitális átalakítóhoz. 

Az elektronikus impulzus regisztrálásához egy ún. „data logger” szükséges. Ennek megépí-

tése helyett egy félkészre gyártott, általános célú „Logomatic V2 Serial Datalogger” típusú 

adatrögzítő egység beépítését választottam. 
A választott alaplap működését egy ARM7 processzor vezérli, mely emellett USB csatlakozóval, beépí-

tett órával, MicroSD memóriakártyával, 8 analóg csatornával rendelkezik. Ezt az alaplapot illesztettem 

a reed reléről jövő jelek fogadásához. A prototípus megépítése óta szakmai irányításommal kifejlesztet-

tünk egy saját „data loggert”, mely olcsóbb alkatrészekből megépíthető, vezetéknélküli kapcsolatra ké-

pes és energiafelhasználása is sokkal takarékosabb. 

A 9.M.2. ábrán a kapcsolási rajzon jelöltem az áramellátást, jelérzékelést és jelfeldolgozást 

megvalósító egységek kapcsolatait. 
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9.M.2. ábra A csapadékmérő kapcsolási rajza 

A jelfeldolgozó panelt vezérlő processzor C nyelven programozható. Az általam elkészített 

program főbb funkciói a következők: 

 érkező analóg jel szétválasztása a zajtól, 

 dátum és idő kiírása fájlba (a memóriakártyára), 

 fájl lezárása kiírások után (adatvesztés kizárása), 

 reset esetén új fájl kezdése, 

 dátum és idő beállítási lehetősége konfigurációs fájlból és 

 jel átalakításra vonatkozó konfigurációs paraméterek beolvasása fájlból (jelfigyelés 

mintavételezésének frekvenciája, analóg csatorna száma, jelváltozás szükséges nagy-

sága, energiatakarékos üzemmódba lépéshez szükséges idő).  

9.M.2. Összehasonlítás a kereskedelemben kapható műszerekkel 

Az általam kifejlesztett csapadékmérő készülék hasonló vagy jobb műszaki paraméterekkel 

rendelkezik, mint a forgalomban lévő professzionális kategóriájú billenő kanalas műszerek. 

Az alábbiakban csak az előnyöket emelem ki. A következő vizsgálatban példaképpen a Nivus 

Type RM 200 billenő kanalas csapadékmérő eredményei szerepelnek. Néhány hasonló mű-
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szer működését gyakorlati tapasztalatok alapján jól ismerem, más műszereket leírás alapján 

tanulmányoztam. 

A kereskedelemben kapható műszerek mindig valamilyen időszakra vonatkozó összegzett 

csapadék mennyiséget (mm) vagy átlagos intenzitást (mm/h) adnak meg. A mért csapadékból 

számított összegek vagy átlagok előállításának módszerét általában közzé sem teszik, csak az 

végeredmények érhetők el, „fekete doboz” szerűen.  
Az adatok összegzéséből következő bizonytalanságot mutatja a 9.M.2.táblázatban szereplő példa-

részlet a Nivus Type RM 200 billenő kanalas csapadékmérő által készített adatsorból: 

dátum 

év.hónap.nap 

idő 

óra:perc 

csapadék 

mm 

dátum 

év.hónap.nap

idő 

óra:perc

csapadék 

mm 

2006.08.22 1:14 0,2 2006.08.22 1:23 0,3 

2006.08.22 1:15 0,1 2006.08.22 1:24 0,3 

2006.08.22 1:16 0,1 2006.08.22 1:25 0,2 

2006.08.22 1:18 0,4 2006.08.22 1:26 0,3 

2006.08.22 1:20 0,5 2006.08.22 1:27 0,3 

2006.08.22 1:22 0,6 2006.08.22 1:29 0,5 

9.M.2. táblázat Példa az adatösszegzés bizonytalanságára 

A mérőkészülék úgy volt beállítva, hogy csak billenésekkor regisztráljon. A mérő azonban néha olyan-

kor is kihagyott, azaz nem regisztrált értékeket, amikor valószínűleg volt billenés. Ilyen időpont lehetett 

pl. 1:21-kor, ugyanis 1:20-kor és 1:22-kor is igen komoly intenzitással esett (300-360 mm/h). Nehezen 

képzelhető el hogy 1:21:00-kor nem esett vagy olyan intenzitással, amely a 0,1 mm-es kanalat nem töl-

tötte meg. A műszer gyártója, forgalmazóján keresztül azt a magyarázatot adta, hogy ilyenkor a mérő 

éppen nem kész a regisztrálásra, ezért később, több perc összegét egyszerre írja ki. Csak bízni lehet, 

hogy nem elveszett adatról van szó. 

Az általam fejlesztett műszer esetén a nyers adatok regisztrálása történik. Ez a billenések 

időpontjának fájlba írását jelenti: év, hónap, nap, óra, perc, másodperc formában. 1 billenés 

adott mennyiségű lehullott csapadékot jelent, amit minden egyes műszer laboratóriumi kalib-

rálásával állapítok meg. A műszerek elkerülhetetlen kivitelezési különbségéből adódóan 

mindegyikhez egy saját kalibrációs görbe tartozik. A működési elvből adódóan a csapadék 

intenzitásának függvényében kissé változik az egy billenéshez tartozó csapadékmennyiség. 

Ezt is a kalibrációs görbével vesszük figyelembe. 

Más műszerek kábeles vagy vezeték nélküli összeköttetéssel számítógépre csatlakozva rögzí-

tik az adatokat. Ennek a módszernek természetes feltétele egy erre a feladatra folyamatosan 

működtetett számítógép, folyamatos áramellátással. Vannak olyan műszerek is, amelyek va-

lamilyen saját memória tárolóra rögzítenek. A kifejlesztett műszer szabványos MicroSD 
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memória kártyára rögzít, amiről az adatleolvasás memóriakártya olvasó használatával le-

hetséges. A műszeres mérések világában megszokott, más csapadékmérőknél használt soros 

kábel helyett, az én műszerem a mostanában elterjedt USB kábellel csatlakoztatható a szá-

mítógéphez. A soros porttal szemben az USB port minden mai hordozható számítógépen 

megtalálható. 
Az újabb, fejlesztés alatt álló verzió már rádiós kapcsolattal is működtethető. Emellett sokkal kisebb 

áramfogyasztású, energiatakarékos változatot sikerült kifejleszteni.  

A kifejlesztett műszer legnagyobb előnye az alacsony előállítási költsége. A saját tervezésű 

elektronikai részegységnek, az alkalmazott, egyszerű és viszonylag olcsó anyagoknak és me-

chanikai részeknek köszönhetően 1 nagyságrenddel olcsóbban (~100 ezer Ft/km2) állítjuk 

elő a BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Laboratóriumában, mint amennyibe a hasonló tu-

dású kereskedelmi forgalomban kapható mérőműszerek kerülnek. 

9.M.3. Laboratóriumi kalibrálás részletes leírása 

Minden elkészített csapadékmérő készüléket laboratóriumban kalibráltam a 9.M.3. ábrán 

látható módon. A kalibrálási eljárás során követtem a nemzetközi gyakorlatot (Lanza et al., 

2005;Vasvári, 2005) Laboratóriumi körülmények között megoldható a csapadékmérő terhelé-

se konstans vízhozammal. Az adott feladatra egyszerű megoldást biztosított a rendelkezésem-

re álló perisztaltikus szivattyú alkalmazása. A konstans fordulatszámmal forgó rotor 

periodikusan összenyomja a vizet szállító rugalmas csövet, ez eredményezi az állandónak 

tekinthető vízhozamot. 
Állandó vízhozam biztosítására alkalmas lehetett volna bukóéllel állítható nyomásmagasságú vízoszlop 

alján levő csapból kifolyó víz. Ezt a megoldást nagyobb helyigénye miatt nem választottam. A perisz-

taltikus szivattyúnál pontosabb lehetett volna membrános szivattyú alkalmazása, de a mérési tartománya 

nem volt számomra megfelelő. 
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9.M.3. ábra Csapadékmérő kalibrálása a laboratóriumban 

Olyan perisztaltikus szivattyút választottam, melynek fordulatszámát változtatva a műszerre 

vezetett vízhozam a Magyarországon szokásos csapadék intenzitásokhoz hasonló terhelést 

jelent. A szivattyú vízhozama 0,22-1,93 ml/s tartományban változott, az ennek megfelelő csa-

padék intenzitás 40-345 mm/h, figyelembe véve a csapadékot összegyűjtő felső tölcsér 16 

cm-es átmérőjét. A szivattyú beállított vízhozamait többször, köbözéssel ellenőriztem, aktua-

lizálva a szivattyúra megadott hitelesítési görbéről leolvasható értékeket. Adott idő alatt (kb. 

10 perc) a szivattyú vízhozamából számítottam az átfolyt víz térfogatát. Ugyanezen idő alatt a 

csapadékmérő regisztrálta a billenések számát. A két mennyiség hányadosa megadta az 1 bil-

lenéshez tartozó térfogatot, azaz a kanál térfogatát. A kanál térfogatát elosztva a felső tölcsér 

keresztmetszeti felületével, megkapható a csapadékmagasság. A 9.M.4. ábrán példaképpen 

látható a szivattyú különböző vízhozamainál számolt csapadék intenzitás értékeihez tartozó 1 

billenésnyi csapadékmagasságokat megadó kalibrációs görbék közül néhány. Minden eddig 

legyártott műszernek saját jele (pl. 013k) és saját kalibrációs görbéje van. 
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9.M.4. ábra A csapadékmérők kalibrációs görbéi  

Az egyes csapadékmérőkre megállapított kalibrációs görbék alakja a szakirodalomban (Vas-

vári, 2005; Marsalek, 1981; Niemczynowicz, 1986) leírtakhoz hasonló. A növekvő csapadék 

intenzitások esetén növekedő mm/billenés értékek a mérőberendezés állandó mechanikus 

hibájának következménye. Minden billenő kanalas csapadékmérő terhelt ilyen hibával, a mű-

ködési elvéből következik. A billenés megkezdésétől a vízszintes állapotig a már éppen meg-

telt kanálba esnek az esetleg érkező újabb cseppek. Ez a „billenési hiba” vízmennyiség mérés 

szempontjából veszteségnek számít, mivel nem okoz újabb billenést. Ezért jelent a görbék 

felfutó részében nagyobb intenzitású csapadék nagyobb csapadékmagasságot. 

A görbék felső intenzitású tartományában általában megfigyelhető egy csökkenő tendencia. 

Nagyobb intenzitású csapadék érkezése esetén az alsó tölcsér kezd feltöltődni. Az onnan kifo-

lyó víz impulzusa, dinamikus ereje segíti a kanál billenését. Ez ezt jelenti, hogy a lehulló 

vízcseppek akkor is billenést okoznak, ha még nem teljesen telt meg a kanál. 

A megfigyelt hibákat mechanikusan vagy szoftveresen lehet korrigálni. A „billenési hiba” 

mértéke csökken a billenés gyorsaságával. Az átbillenés gyorsítását elsősorban meredekebb 

kanál dőlésszög beállítással lehet elérni, mely csavarállítással lehetséges a műszeren. Az 

egyes műszerekre vonatkozó kalibrációs görbéknek a jelfeldolgozó szoftverbe építésével 

jelentősen csökkenthető mindkét ismertetett hiba.  
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10. melléklet: Az adatbáziskezelő rendszerek történeti átte-
kintése 

Az adatbázis az általános definíció szerint egy adott adatfeldolgozó rendszer működéséhez 

vagy adatfeldolgozási feladat végrehajtásához szükséges adatokat magába foglaló adathalmaz, 

amely adatok közötti kapcsolatokat is tartalmaz és minimális redundanciával bír (Kis, 1986). 

Az adatok célszerű tárolását alapvetően meghatározza az adatok típusa. A csatornahálózatok 

üzemeltetése kapcsán az alábbi egyszerű és összetett adatfajták használata jellemző: 

• számszerű adatok, 

• szöveges információk, 

• földrajzi adatok, 

• idősorok, 

• raszteres képek és 

• vektoros rajzok. 

Mivel a számítástechnikai feladatok nagy része adatok feldolgozását jelenti, adatbázisok keze-

lésére a számítástechnika kezdetétől szükség volt. Az 1970-es évekig csak az úgynevezett 

navigációs adatbázisok fejlődtek ki. Az adatok tárolása olyan egyszerű szöveges vagy biná-

ris fájlokban történt, melyekben nem volt más információ, csak az adatok, esetleg az oszlopo-

kat és sorokat (rekordok) elválasztó jelek. Az egyes fájlok közötti kapcsolatokat nem tartal-

mazta az adatbázis. A változó sorhosszak miatt az adatok visszanyerése a következő sorra 

mutató pointerek alkalmazásával volt lehetséges, ami elég körülményes és lassú elérést jelen-

tett. Kisebb mennyiségű adat kezelésére ma is használatos ez a módszer. 

1970-es évek elejére tehető a relációs adatbázis kezelés kezdete (Codd, 1970). A tárolt ob-

jektumoknak több jellemzője is lehet, de nem feltétlenül van kitöltve minden objektumra 

minden jellemző. Azonos oszlopszámú rekordok esetén sok üres hely maradhat. A táblában az 

azonos típusú objektumok, egy objektum adatainak különböző jellemzői ’mezők’-ben, soron-

ként vannak összegyűjtve. A navigációs tároláshoz képest helytakarékosabb tárolást több táb-

lára bontással és a táblák közötti kulcsmezőkkel lehet elérni. A kulcsmezőkkel megvalósított 

kapcsolódásra a 10.M.1. ábra mutat példát, ahol az aknaköz és akna táblák adatbázis kapcso-

latait ábrázoltam. A gyors elérést pedig a kulcsmezők szerinti folyamatos sorba rendezés, az 

indexelés biztosítja. Az addig használatos hagyományos programozási nyelvek nem tették 
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lehetővé az egymással kapcsolatban álló táblák együttes lekérdezését, erre fejlesztették ki az 

strukturált lekérdezési nyelvet (SQL). 

 
10.M.1. ábra Példa a relációs adatbázisra 

Több, egy időben érkező kérés esetén a tranzakció (műveletsor) kezelés biztosítja, hogy az 

adatok ne sérüljenek (integritás). Részlegesen nem fejeződhet be egy műveletsor. A relációs 

adatbázis kezelő rendszerbe beépített referenciális integritás módszere biztosítja az adatok 

táblák közötti konzisztenciáját. Ugyanazt az adatot nem módosíthatja egyszerre két különböző 

helyről érkező kérés. Hardver vagy szoftver hibák nem okozhatják az adatbázis sérülését. 
A Budapesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékén számos kutatási munká-

ban vettem részt, melyben én végeztem relációs adatbázis kezelés kiépítését Oracle, PostgreSQL, MS 

Access környezetben. 

A 2. fejezetben ismertetett SewCAD program dBase adatbázisa már relációs adatbázis a kulcsmezők 

használata tekintetében, az adatok konzisztenciája viszont nem biztosított adatbázis szinten. 

1995-1996. évek között Kármentesítési Pályázatok Lebonyolításának Információs Rendszere témában a 

Környezetgazdálkodási Intézet számára Oracle és MS Access relációs adatbázis kezelő programokra 

épülve készítettem el a KARPLIR nevű alkalmazást, mely része volt a KÁRINFO (KVM, 2005) rend-

szernek. 

Az 1980-as években dolgozták ki az objektum alapú adatbázis kezelés elméleti alapjait 

(Maier et al., 1986). Az objektumorientált programozás elvéhez hasonlóan a leírni kívánt ob-

jektumok jelentik a tárolás alapját és nem a rekordok és a mezők. Az objektumokhoz kapcso-
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lódnak az azokat jellemző adatok. A lekérdező nyelvre szabványok vonatkoznak pl. az XML 

adat modellre épülve. Az adatok lekérdezése lényegesen gyorsabb, ha egy objektumra vo-

natkozik a kérdés, mint ha az relációs táblákból lenne. Nem keresés történik, hanem mutatók 

(pointerek) szerinti elérés. Az objektumokhoz osztályokba szervezett eljárások rendelhetők, 

így összetett adatok (kép, hang stb.) feldolgozása egyszerűbb. Objektumorientáltnak tekinthe-

tők a különböző térinformatikai modulokkal rendelkező relációs adatbázis kezelők, ugyanis 

összetettebb, térinformatikai objektumokhoz (pl. poligonokhoz) rendelhetők információk. 

A 10.M.2. ábrán objektumorientált adatbázisra készítettem példát csatorna aknához kap-

csolódó objektumokon keresztül. A példa újszerűségét jelzi, hogy Magyarországon még nem 

használnak objektumorientált adatbázist a közművek nyilvántartására, a térinformatikai jelle-

gű nyilvántartások relációs adatbázisokon alapszanak. A modelt a dbo4 (Paterson et al., 

2006) objektumorientált adatbázis kezelőre dolgoztam ki. Az általam kifejlesztett, a 4.3.3. 

fejezetben ismertetett Browser-GIS alkalmazás modelljét kis változtatással át lehetett alakíta-

ni, ugyanis a Browser-GIS objektumorientált Java nyelvben készült. Az objektumorientált 

adatbázisban az alkalmazás és az adatbázis modellje nem válik szét, mint a relációs adatbázis 

és az arra épített alkalmazás. 
Az objektumorientált adatbázis kezelés lehetőségeinek bemutatására a csatorna adatbázis egy részletét 

választottam ki. A 10.M.2. ábrán a minta modell nem teljes, csak szemléltetés céljára készítettem. Az 

akna objektum leírása azt az elvet mutatja be, hogy az objektumok nem csak a szokásos jellemzőket tar-

talmazzák, hanem pl. térképi megjelenítési formát is. Az Ellipszis, Szoveg és Vonal egyszerű rajzi ob-

jektumok felhasználják a Pont2D objektumot. Az Aknazaszlo500 és a Blokk összetett objektumok fel-

használják az egyszerű rajzi objektumokat és megvalósítják a térképi megjelenítő Paint() metódust.  
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Akna
blokk: Blokk

mutargy: Vonal_Halmaz

aknaszamfelirat: Szoveg

aknazaszlo: AknaZaszlo500

kerület: integer

utcakod: integer

epiteseve: integer

anyagkod: integer 

…

Paint()
Aknazászló500

zaszlorud: Vonal

zaszlovonal: Vonal_Halmaz

zaszloszoveg Szoveg_Halmaz

Paint()

Blokk
hely: Pont2D

vonalak: Vonal_Halmaz

szovegek: Szoveg_Halmaz

ellipszisek: Ellipszis_Halmaz

Paint()

Ellipszis_Halmaz
Ellipszis_Halmaz: iList

Paint()

Ellipszis
középpont: Pont2D

sugar1: string

sugar2: Pont2D

Paint()

Szoveg_Halmaz
Sziveg_Halmaz: iList

Paint()

Szoveg
szoveg: string

hely: Pont2D

betumeret: float

irany: float

Paint()

Vonal_Halmaz
Vonal_Halmaz: iList

Paint()

Vonal
kezdet: Pont2D

veg: Pont2D

vonaltipus: Stroke

Paint()

Pont2D
x: double

y: double  
10.M.2. ábra Objektumorientált adatbázis ’példa modellje’ 

Az 1990-es évek végétől több új elképzelés jelent meg az adatbázis kezelés területén. Az ösz-

szetett, adott alkalmazásban nem használt funkciót tartalmazó adatbázis kezelő rendszerek 

helyett felmerült az igény a modulokból választható, rugalmas, egyedi vállalati igényeket ki-

elégítő rendszerek iránt (Irmert et al., 2008). Például több cég foglalkozik információ tárolá-

sával, címtárakkal, erre optimalizált adatbázis rendszereket használva. Hordozható eszközö-

kön is felmerült az igény adatbázisok használatára. Az internetes keresés szintén speciális 

adatbázisokon alapszik. Új kihívást jelentettek és biztonsági fejlesztéseket tettek szükségessé 

az interneten végzett pénzügyi műveletek. Egyre több igény van internet kapcsolaton keresz-

tül működő, webes felületen használható adatbázis alkalmazásokra (Ishikawa and Ohta, 

2001). 
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11. melléklet: A térinformatikai rendszerek történeti áttekin-
tése 

A térinformatikai rendszer széles körben elfogadott definíció szerint olyan rendszer, amely 

földrajzi helyhez kötött adatok bevitelét, tárolását, adatokon műveletek végzését, adatok 

elemzését és megjelenítését teszi lehetővé. Meghatározható úgy is, mint térképészeti, statisz-

tikai elemző és adatbázis rendszerek együttese. Általános értelemben minden olyan informá-

ciós rendszer, amelyben földrajzi információkat lehet tárolni, szerkeszteni, elemezni, meg-

osztani és megjeleníteni, és amely döntésekhez szolgáltat információkat. 

A térinformatikai rendszer további elnevezései földrajzi információs rendszer, geoinformációs 

rendszer és angol elnevezésének (Geographic Information System) rövidítésével GIS. 

A térinformatikai rendszereknek három generációját szokták történeti fejlődésük szerint meg-

különböztetni: 

1.generáció 

1960-as évekre tehető az első igazi térinformatikai rendszer megjelenése. A Canada 

Geographic Information System (CGIS) Kanada területhasználati, talajtani, mezőgazdasági, 

vízrajzi, erdészeti stb. adatait tartalmazta. Az 1980-as években elejéig számos kereskedelmi 

forgalomban kapható (ESRI, Intergraph, ERDAS) és ingyenes (GRASS, MOSS) térinformati-

kai rendszert fejlesztettek. Közös jellemzőjük, hogy a földrajzi adatok és a kapcsolódó 

egyéb adatok tárolása elkülönült. A 11.M.1. ábra a térinformatikai rendszer főbb elemeit és 

kapcsolatait ábrázolja. A felhasználói alkalmazások csak a GIS központi modulján keresztül 

férhetnek hozzá az térinformatikai adatokhoz. Mivel az adattárolás alapját a grafikus adatok 

jelentik, ezért CAD alapú információs rendszernek is nevezik. 
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11.M.1. ábra Vázlat a térinformatikai rendszerek 1.generációjára 

Kaposfüred csatornahálózatának tervezéséhez kapcsolódóan az 1990-es évek elején elkészítettem a te-

rületre vonatkozó 1.generációs térinformatikai rendszert az AutoCAD ADE térinformatikai csomagra 

alapozva (Investment, 1992). 

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatára az 1990-es évek elején elkészítettem Kaposvár és kör-

nyékének elektromos hálózatára vonatkozó 1.generációs térinformatikai rendszert a MapInfo térinfor-

matikai programra építve (Investment, 1993). 

A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Biológia Tanszékével az 1990-es évek elején közösen el-

készítettük a Barcsi Ősborókás Tájvédelmi Körzet állat és növényvilágára (Uherkovich, 1978) vonatko-

zó 1.generációs térinformatikai rendszert az AutoCAD ADE térinformatikai csomagra és Oracle adat-

bázis kezelőre alapozva (JPTE, 1993). 

A Fővárosi Vízművek VKO megbízásából az 1990-es évek közepén részt vettem a vízkivételi kutak 

nyilvántartására, ESRI ArcView alapon működő, 1.generációs térinformatikai alkalmazás kifejlesztésé-

ben (BME, 1995). 

2.generáció 

Az 1980-évek végén, a számítástechnika fejlődésének eredményeképp megjelent a GIS máso-

dik generációja. A máig tartó időszak térinformatikai rendszerei egy adatbázisban tárolják a 

földrajzi és a kapcsolódó egyéb adatokat, ahogy a 11.M.2. ábrán látszik. A korszerű 

adatbázis kezelők lehetőséget adnak földrajzi jellegű adatok és térbeli kapcsolataik tárolására, 

lekérdezésére, elemzésére. A második generációs térinformatikai rendszer alapjai változatla-

nul a fóliák (más néven rétegek, fedvények) maradtak, bár ez a struktúra nem mindig alkal-

mas a valóság objektumainak leírására. 
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11.M.2. ábra Vázlat a térinformatikai rendszerek 2.generációjára 

3. generáció 

Az utóbbi évek hálózatos, internetes, több felhasználós térinformatikai alkalmazások iránti 

igénye átalakulásokat eredményez a térinformatika terén is. A hozzáférhető adatforrások szá-

mának és az adatok mennyiségének növekedése miatt a különböző adatbázisok összekap-

csolhatósága alapvető követelmény. Ennek lehetővé tételére nemzetközi ajánlások készülnek. 

Az internet fokozott használata miatt az kliens/szerver típusú kapcsolatok helyett a brow-

ser(böngésző)/szerver típusú alkalmazások irányában történnek fejlesztések. Különösen a 

három-dimenziós megjelenítés területén jelentek meg újabb fejlesztések. A 11.M.3. ábrán 

látható módon a felhasználók internet elérésre alkalmas, akár kisebb teljesítményű kliensolda-

li számítógépeken a böngésző programokból indítva internet kapcsolaton keresztül érik el a 

szervert és rajta keresztül férnek a különböző adatbázisokhoz. 
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11.M.3. ábra Vázlat a térinformatikai rendszerek 3.generációjára 

 

Irodalomjegyzék: 

BME, Vízellátás-Csatornázás Tanszék: A Fővárosi Vízművek VKO vízminőségi nyilvántartá-

sa, K+F jelentés, 1995. 

Investment Kft: Kaposfüred szennyvíz csatornahálózatának kiviteli terve, Kaposvár, 1992. 

Investment Kft: Kaposvár és környéke áramszolgáltatásának (DÉDÁSZ) térinformatikai minta 

rendszere, 1993. 

Janus Pannonius Tudományegyetem, Biológia Intézet (JPTE): A Barcsi borókás faunája térin-

formatikai rendszere, 1993. 
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12. melléklet: A térinformatikai kiterjesztésre vonatkozó 
részletes számítások 

Átvittem a teljes PostgreSQL adatbázist a térbeli kiterjesztést használó PostGIS adatbázisba. 

Ez annyit jelentett, hogy az akna, b_akna, töréspont táblákban (ezekben van x,y koordináta) 

egy új  oszlopot kellett létrehoznom, melynek geometry a típusa. Ebbe kellett a 'POINT(x y) 

stringet beleraknom x,y aktuális értékével. Majd indexet kellett létrehoznom erre az oszlopra 

(nem btree, hanem GiST típusú). Ezután a (megadott ablakon belüli) földrajzi helyre vonatko-

zó lekérdezéseket az adatbáziskezelő rendszer térinformatikai ’motorja’ válaszolta meg, az 

indexelt oszlop alapján. Az általános célú adatbáziskezelő rendszer esetén külön feltételt kel-

lett megadni az x és y koordinátákra és nem lehetett előzetes indexeléssel gyorsítani az ilyen 

típusú lekérdezést. Az előzetes várakozásokkal ellentétben az adatbázis lekérdezés ideje nem 

változott lényegesen. A 12.M.1. táblázat ’adatbázis lekérdezésre töltött összes idő’ című osz-

lopában szereplő idő kb. ugyanannyi volt az általános és térinformatikai kiterjesztést használó 

adatbázis esetén. Ezek után megvizsgáltam és a 12.M.1.táblázatban részleteztem, hogy mire 

fordítódik a CAD-GIS alkalmazás használatakor a futási idő: 

lekérdezés területe 

adatbázis lekérdezés-

re töltött összes idő 

(sec) 

eredmények fileba 

írására töltött összes 

idő (sec) 

összes betöltési-

kirajzolási idő 

(sec) 

1 db 500-as szelvény 0,2 0,2 2 

4 db 500-as szelvény 0,2 1,5 10 

9 db 500-as szelvény 0,6 3 24 

16 db 500-as szelvény  0,8 4 32 

64 db 500-as szelvény 1,0 15 120 

12.M.1. táblázat Térinformatikai adatbázis sebességének vizsgálata 
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13. melléklet: A hordalékmodul számítási időlépcső és 
anyagmérleg vizsgálata 

A 13.M.1. ábrán a számítási időlépcső változtatásának hatása látható a hordalékszámítást 

végző SWMM-M esetén. A vizsgálatnál olyan rendszer kiválasztására törekedtem, amelyben a 

gyakorlatban előforduló változatos hálózati és terhelési jellemzők szerepelnek. A kiválasztott 

mintaterületen – Marosvásárhely 3.4. fejezetben ismertetett részvízgyűjtője – a terhelések és 

a szimuláció főbb jellemzői a következők: 

• terhelés:  18 mm csapadék (és nagyságrenddel kisebb szennyvíz mennyi-

ségek), 

• hordalékterhelés:  1000 mg/l (1 kg/m3) csapadékvízre vonatkoztatott állandó kon-

centráció (vízhozamtól független),  

• jelenség időtartama:  5 óra és 

• számítási lépésköz:   5 s. 

Az 13.M.1. ábrán szerepel a hidraulikai és a hordalék anyagmérleg hiba, valamint 5 óra je-

lenség számításához szükséges idő, a választott számítási időlépcső függvényében. A számí-

tási időt az adott mintaterületre, a hordalékszámítás szempontjából optimálisnak tekinthető 

∆t=5 s-os időlépcsőhöz viszonyítottam. 

Mind a hidraulikai, mind hordalékszámítás anyagmérleg hibája ∆t<11 s számítási időlépcső 

esetén jóval az elfogadható 10%-os hibahatáron (Rossman, 2010) belül van, ∆t≥11 s ese-

tén viszont hirtelen megnő, végül instabillá válik. 

Az SWMM-M anyagmérleg hibája – hasonlóan SWMM-hez – csak egy bizonyos szintig 

csökkenthető ∆t csökkentésével. A megoldásra alkalmazott numerikus módszer miatt kisebb 

∆t választása nem csökkenti, sőt növeli a hiba mértékét. Ugyanakkor a jelenség számításához 

szükséges idő jelentősen növekszik. Ez történik a hidraulikai és hordalék anyagmérleg esetén 

is a ∆t ≤ 11 s (különösen a ∆t ≤ 1 s) tartományban. A további vizsgálatokhoz az 5 s időlépcsőt 

választottam, mivel kellőképpen messze van a 11 s környékén kezdődő instabil állapottól. Így 

a modell várhatóan stabil marad esetleges adat változások esetén is. 

A kisebb helyi ingadozások a modell összetettségével magyarázhatók. Természetesen a konk-

rét értékek csak az adott mintaterületre érvényesek. 
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Tapasztalataim alapján a hordalék számítási modul használatakor általában hasonló jellegű-

ek a számítási eredmények, pl. található – számítási idő és anyagmérleg szempontjából – 

optimális időlépcső egy adott hálózat modelljéhez. 
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13.M.1. ábra Számított anyagmérleg hibák a marosvásárhelyi mintaterületre 

A hordalékszámítás természetesen megnövelte a számításhoz szükséges időt. Az 

13.M.1. táblázat tartalmazza az anyagmérleg hiba vizsgálatánál ismertetett terhelésekkel, 

jelenségidővel és számítási időlépcsővel a marosvásárhelyi mintaterületre (3.4.fejezet) elvég-

zett szimulációs számítások eredményeit. 

Az 13.M.1. táblázatban összehasonlítottam az eredeti, hordalékszámítást nem tartalmazó 

program (SWMM) néhány jellemzőjét a módosított, hordalékmodult (SWMM-M) tartalmazó 

program hasonló jellemzőivel. A programok – az általam szokásosan használt – ∆t = 5 s lé-

pésközzel 10% alatti hidraulikai és hordalék anyagmérleg hibával számoltak, ezért az össze-

hasonlítás során ezt alkalmaztam. A táblázat fejléce egyértelműen mutatja a vizsgálat szem-

pontjait, célját. A táblázat sorai a program különböző fejlesztési változataira vonatkoznak. 
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válto-

zat 

sor-

száma 

szimulá-

ciós 

program 

Horda-

lék 

terhelés 

feltöltött

kereszt-

szel-

vény 

számí-

tási 

idő, s 

hidraulikai 

anyag-

mérleg 

hiba, % 

számítási idő 

növekedés, 

 % 

hordalék 

anyag-

mérleg 

hiba, % 

1. SWMM Nincs nincs 4 0,12 - - 

2. SWMM Nincs 
van,  

állandó 
13 0,65 

225 

(1.változathoz) 
- 

3. SWMM-M Nincs nincs 14 0,22 
250 

(1.változathoz) 
- 

4. SWMM-M Nincs 
van, 

állandó 
19 0,64 

36 

(3.változathoz) 
- 

5. SWMM-M Van 
van, 

változó 
21 0,62 

11 

(4.változathoz) 
0,15 

13.M.1. táblázat Számítási idők összehasonlítása 

A ’hordalékterhelés’ oszlopban azt jeleztem, hogy a részvízgyűjtőkről éri-e hordalékterhelés a 

csatornahálózatot. Természetesen csak a hordalékszámítással módosított programban lehet 

hordalékterhelést megadni. 

A ’feltöltött keresztszelvény’ oszlop azt jelzi, hogy van-e a szimuláció kezdetén és folyamata 

alatt állandó vagy változó feltöltött szelvény alak. 

A ’hordalék anyagmérleg hiba’ oszlop természetesen csak hordalékterhelés megadása esetén 

számolható, ezért nincs a többi sorban érték. 

 

Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a hidraulikai számítás anyagmérleg hibáját a feltöltött 

szelvényalak alkalmazása megnövelte, de a hordalék számítási modul nem. A hidraulikai és 

hordalék anyagmérleg hibája jóval az elfogadható 10% határérték alatt maradt, azaz az ered-

mények pontossága ebből a szempontból megfelelő (Rossman, 2010). 

Az SWMM-M-ben a következők miatt nőtt meg a számítási idő: 

• számítástechnikai jellegű (pl. adatbázis szerkezet, input-output) átalakítások, 

• feltöltött szelvényalak alkalmazása és 

• hordalékszámítás. 

A számítások időtartama jelentősen megnőtt (250%) a számítástechnikai jellegű átalakítások 

miatt (1. és 3. változat közötti különbség). Ugyancsak jelentős hatású a feltöltött szelvényalak 
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alkalmazása, kb. 225% növekedés az SWMM (1. és 2. változat) és 36% az SWMM-M (3. és 4. 

változat) esetén. A feltöltött szelvényalak alkalmazásán felül a hordalékszámítás csak ke-

véssé (11%) növeli a számítások időtartamát (4. és 5. változat). Hangsúlyozom, hogy a 

megadott értékek változása csak az általam alkalmazott mintaterületre érvényesek. 

 

Irodalomjegyzék: 

Rossman, L.A.: Storm Water Management Model, User’s Manual, Version 5.0, U.S. Envi-

ronmental Protection Agency, 2010. 
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14. melléklet: A hordalékmodul számított és mért értékei-
nek összehasonlítása 

A számszerű összehasonlítást a szimulációs időtartam alatt lerakódott görgetett hordalék tö-

megére végeztem. Több megvizsgált változatban a hordalékterhelés több jellemzőjét is vál-

toztattam, minden részvízgyűjtőn egyszerre, az állandósult hordalékszintek kialakulását a 

hálózat több mint 90%-án elérve. Az 14.M.1. táblázatban néhány jellemző változatot ismer-

tetek. A vizsgálat természetesen nem tekinthető érzékenység vizsgálatnak, csak a megvizsgá-

landó terhelési jellemzők kiválasztásának. 

változat 
sorszá-

ma 

horda-
lék ter-
helés, 
mg/l 

csapa-
dék ese-
mények 
száma, 

db 

számítá-
si idő-
lépcső 
(∆t), s 

csapa-
dék ese-
mények 
időtarta-

ma, 
perc  

Csapa-
dék ese-
mények 
vissza-
térési 

ideje, év 

kezdeti 
horda-
lékszint 

számí-
tott hor-

dalék 
tömeg, 

kg 

elté-
rés,% 

mért - - - - - - 12800 0 

1 100 40 2 60 1 nincs 24500 91 

2 100 40 4 60 1 nincs 22900 79 

3 100 40 6 60 1 nincs 27500 115 

4 100 40 4 60 2 nincs 26400 106 

5 100 40 4 30 2 nincs 22100 73 

6 100 80 4 30 2 nincs 29600 131 

7 100 40 4 30 5 nincs 20800 63 

8 100 80 4 30 5 van 25200 97 

9 200 20 4 60 1 nincs 19500 52 

10 300 20 4 60 1 nincs 24400 91 

11 300 20 3 60 1 nincs 23900 87 

12 300 20 5 60 1 nincs 26500 107 

14.M.1. táblázat A csatornahálózatban mért és a szimuláció alatt lerakódott görgetett 

hordalék tömeg  

Az 14.M.1.táblázat alapján a hordalék modellel számított hordalék tömeg átlagosan 

90%-os mértékben különbözött a szintmérésekből számított tömegnél. Eredményeim 
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összhangban vannak van Rijn (Rijn, 1984a) megállapításával, mely szerint alig lehetséges 

100%-on belüli eltéréssel előre jelezni a hordalékhozamot. 

A különböző hordalékmodellek (van Rijn, Engelund-Hansen;E/H, Ackers & White;A/W és 

Meyer-Peter and Müller;M/M) által számított hordalékhozamokat több terepi (56 db) és labo-

ratóriumi (524 db) méréssel összehasonlítva (Rijn, 1984a) megállapítható, hogy a hordalék-

modellek nagyfokú bizonytalanságot tartalmaznak. A számított és mért hordalékhozamok 

hányadosainak (r) százalékban kifejezett értékei szerepelnek a 14.M.2. táblázatban. 

 

 0,75 ≤ r ≤ 1,5 0,5 ≤ r ≤ 2 0,33 ≤ r ≤ 3 
∑, 

db 

Van 

Rijn 

E/H A/W MP/

M 

van 

Rijn 

E/H A/W MP/

M 

van 

Rijn 

E/H A/W MP/

M 

580 42% 43% 48% 23% 77% 76% 77% 58% 93% 90% 92% 76%

14.M.2. táblázat Számított és mért görgetett hordalék hozam (Rijn, 1984a) 

 

Irodalomjegyzék: 

Rijn, L.C. van: Sediment Transport, Part I: Bed Load Transport, Journal of Hydraulic Engi-

neering, ASCE, Vol.110, No.10., pp.1431-1456, 1984a. 
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15. melléklet: A helyi veszteségszámítás számítási időlép-
cső és anyagmérleg vizsgálata 

A helyi veszteségek számításának vizsgálatát a hordalékszámításnál ismertetett mintaterületre 

végeztem el (15.M.1. ábra). 

A hidraulikai számítások anyagmérleg hibája megnőtt a helyi veszteségek számítása – a 

numerikus módszer módosítása – következtében. Az anyagmérleg hiba minimuma az SWMM 

modellhez képest jelentősen kisebb számítási időlépcső választása esetén érhető csak el 

(∆t = 0,7 s lett a ∆t = 5 s helyett). 

A többletszámítások miatt a számítási idő csak kissé nőtt meg (< 25%). A számítási időlépés 

csökkentése miatt viszont ~6-szorosára növekedett a számítási idő az SWMM-hez viszonyítva 

(12 s-ról 75 s-ra). 
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15.M.1. ábra Számítási idő vizsgálata ξbe=0,5 esetére   

Irodalomjegyzék: 

Rossman, L.A.: Storm Water Management Model, User’s Manual, Version 5.0, U.S. Envi-

ronmental Protection Agency, 2010. 


