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A kutatás előzményei 
Az elmúlt években hazánk területén levonuló sorozatos árvizek komoly 
problémát okoztak országunknak. A kis- és nagy folyóink környezetében 
élőknek hatalmas anyagi terhet jelent az évről évre visszatérő természeti csapás. 
Hosszú távú éghajlat előrejelzések alapján ezen szélsőséges meteorológiai és 
hidrológiai események gyakorisága és erőssége az elkövetkezendő évtizedekben 
növekedni fog. Hazánk medencei földrajzi adottsága miatt különösen érintett 
ebben a problémában, így az árvízvédelem a jövőben is kiemelkedő figyelmet 
érdemel. Megfelelő megelőzéssel és jól előkészített védekezéssel a gazdasági 
károk enyhíthetőek, az elöntött területek mértéke csökkenthető. Műszaki 
tervezési és védekezési feladatok mellett jelentős szerepet játszik ebben az egyes 
hidrológiai események hatásának tanulmányozása. 

Földünk folyóinak több mint fele mentén nincs napi szintű hidrológiai 
megfigyelés. Így egységes forrású, áttekintő jellegű információ sem áll 
rendelkezésünkre a világ fő, veszélyeztetett területeinek árvízi helyzetéről. 
További probléma még a megfigyelések hozzáférhetősége és a nemzetközi 
szintű adatszolgáltatás. A Globális Lefolyás Adatgyűjtő Központ (GRDC) sem 
rendelkezik világméretű, valós-idejű, napi szintű megfigyelés idősorokkal. Egy 
globális léptékben működő, egységes rendszer létrehozása ezért fontos feladat 
lenne, mely űrfelvételekre alapulva terepi mérések bevonása nyújthatná az 
alapot. Ezzel mind a megfigyelt folyószakaszokra, mind a fejlődő országok nem 
megfigyelt folyószakaszaira is egységes megoldást lehetne kidolgozni. 
Távérzékeléses módszerek alkalmazásával nemcsak napi szintű helyzetképet 
kaphatunk földünk felszínén zajló aktuális árvízi eseményekről, de az elöntött 
területek mértéke és a kár nagysága is jól becsülhető. 
 

Célkitűzések 
Napjaink gyors informatikai fejlődése nagy hatással van a térinformatika és a 
távérzékelés területére és eszközrendszerére. Autós navigációs rendszerek 
használata mindennapjaink részévé teszik a térinformatikai adatbázisok 
alkalmazását. A térinformatika manapság már nemcsak az eredmények térképi 
megjelenítésére ad lehetőséget, hanem a modellezés folyamatában is egyre 
nagyobb szerepet kap. Távérzékelt űrfelvételek használata is egyre gyakoribbá 
válik kiterjedt, nagyméretű területek felvételezéséhez. A gyors technológiai 
fejlődéssel egyre modernebb, nagyobb felbontású, pontosabb távérzékelési 
eszközök és eljárások állnak rendelkezésünkre már nemcsak térképezési célok 
megvalósítására, de magasságmodellezési feladatok elvégzésére is. Ezen utóbbi 
feladatokra már nemcsak a nagyfelbontású űrfelvételek alkalmazása jelent 
alternatívát a légifelvételekből kiértékelt terepmodellek készítésére, hanem az 



aktív légi lézeres felvételezés is gyors és pontos megoldást nyújt nagy területek 
egységes módszerrel történő magassági felmérésére. 
A technológia fejlődésével együtt így egyre több lehetőség nyílik arra, hogy 
árvízi jelenségek kutatásában döntéstámogató térinformatikai rendszereket és 
távérzékelt adatokat használjunk. Doktori kutatásom témája ezen modern, 
térinformatikai és távérzékeléses eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata volt 
városi terepmodell létrehozásának céljából, illetve a kinyert magassági adatok 
vízfelszín számítás céljából történő elemzése. Továbbá vizsgáltam a 
magasságmodellek pontosságának hatását, összehasonlítva a vízfelszín 
számítások további empirikus paramétereinek befolyásával. Dolgozatom 
magasságmodellek tárgyalása mellett a levonuló árvizek űrfelvételekről történő 
megfigyelésére is kiterjedt. Ez utóbbi egy operatív napi szintű árvízmegfigyelő 
rendszer kidolgozását és felállítását jelentette. 

 

Vizsgálati módszerek 
Az árvíz-modellezési feladatok elvégzéséhez elsőként megvizsgáltam a 
permanens vízmozgást leíró vízfelszín-számítás alapvető adatigényét szolgáló 
digitális terepmodellezés lehetőségeit. Különböző távérzékeléses módszerekkel, 
városi környezetben előállított felszínmodellek összehasonlító elemzését 
végeztem el. Több forrás egyesítésével épített környezetben magasságmodellt 
hoztam létre. Légifelvételekből, fotogrammetriai úton felszínmodellt értékeltem 
ki, illetve a térképről levezetett domborzati modellel egyesítettem kiküszöbölve 
a magas épületek okozta és növényzetborításból adódó kitakarásokat. 
Vizsgáltam a fotogrammetriai feldolgozás és kiértékelés pontosságának hatását 
az eredményül kapott felszínmodellre. Ezenfelül elemeztem az automatikus 
légiháromszögelés hatékonyságát, valamit az automatikus domborzatkiértékelés 
megbízhatóságát és paramétereinek hatását a képpont illesztés folyamatára.  

A következő lépésben folyószakaszok meder mélységi adatait, illetve 
partvonal magassági információját térinformatikai eszközök segítségével 
integráltam a meglévő terepmodellbe. További területeken meder 
keresztszelvény adatokat hasonló módszerekkel térbeli adatokká alakítottam át. 
Ezenfelül vizsgálatom kiterjedt a legújabb légi lézeres magasságmérési eljárás 
(LIDAR) tanulmányozására, illetve adatainak feldolgozására. Mivel ilyen 
lézeres felmérés Magyarország területén, folyóvölgyek mentén még nem 
készült, ezért külföldi adatok segítségével vizsgáltam a vízfelszín-számítás 
bemenő adataként történő alkalmazhatóságát. 

A különböző eljárásokkal, illetve eltérő forrásokból gyűjtött 
felszínmagassági és vízmélységi adatokat egyesítve városi terepmodellt hoztam 
létre, az épített felszín tipikus szerkezeti elemeivel kiegészítve (pl. városi épített 
folyómeder menti törésvonalakal). 



A létrehozott egyesített városi terepmodellt térinformatikai eszközök 
segítségével az egy-dimenziós HEC-RAS programmal végzett vízfelszín-
számítások bemenő adataként alkalmaztam. A budapesti mintaterületen 
létrehozott modell kalibrációját, illetve validációját a 2006-ban levonuló árvíz 
során geodéziai módszerekkel mért vízszint adatok felhasználásával oldottam 
meg. Majd a kalibrált modell segítésével vizsgáltam a térinformatikai és 
távérzékelt adatok felhasználhatóságát és pontosságuk modellre gyakorolt 
hatását. A tapasztalatokat összehasonlítottam a cambridge-i mintaterületen nyert 
adatok azonos módszerrel történt elemzésének eredményeivel. 

Terepmodellezés és vízfelszín-számítás mellett a dolgozat másik fő célja a 
helyszíni vízrajzi észlelések kiegészítésére és hiányuk esetén azok 
helyettesítésére szolgáló globális árvízmegfigyelő rendszer kialakítása volt. A 
rendszer fő feladata egy olyan észlelési eljárás felállítása volt, mely távérzékelt 
adatokra alapulóan egységes módszerrel ad minél teljesebb, közel-valós idejű, 
áttekintő képet földünk aktuális árvízi eseményeinek térbeli elhelyezkedéséről, 
illetve azok súlyosságáról. A felhőzet-borítottság korlátozó hatásának 
kiküszöbölésére passzív mikrohullámú felvételeket használtam fel. Az árvizek 
észlelésének alapját több év űrfelvételein az elöntött területeken megfigyelhető 
szétterülés változása képezte. A több évre visszamenő idősorok elemzése az 
egyes árvízi eseményekre világszerte enged következtetni. A rendszer 
adatbázisra alapulóan, automatikus adatfeldolgozással napi szintű eredményt 
nyújt. A megfigyelések eredményei az interneten, korlátlan hozzáféréssel 
térképre vetítve hozzáférhetők. Több nagy árvízi esemény validálása alapján 
megállapítottam a rendszer megbízhatóságát. A felállított, operatív rendszer 
gyakorlati alkalmazása nemzetközi együttműködéseken alapul, kormány- és 
civil szervezetek humanitárius segélynyújtási akcióihoz szükséges információ 
igény ellátására szolgál. A következő ábra a célkitűzéseket, az alkalmazott 
módszereket és eredményeket jeleníti meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Új tudományos eredmények 
 

1. A távérzékelésen alapuló digitális terepmodellezés különböző 
módszereit városi környezetben sikeresen adaptáltam permanens 
vízmozgásra vonatkozó vízfelszín-számítás támogatására.  
 

Fotogrammetriai úton, automatikusan nyerhető magasságmodellt felhasználva 
eljárást dolgoztam ki városi épített környezet felületmodellezésére. 
Megvizsgáltam és összehasonlítottam különböző, távérzékeléssel és terepi 
úton történő magassági felmérések lehetőségeit és korlátait. A különböző 
eljárással nyert felületmodellek egyesítésével létrehozott városi terepmodellen 
kiküszöböltem a növényzetborításból származó kitakarásokat. A városi 
magasság modellt sikeresen alkalmaztam permanens vízfelszín-számítás 
támogatására.  
 
Kapcsolódó publikációk: [4], [12], [15], [16], [19], [22] 
 
2. Elemeztem és alkalmaztam a térinformatikai- és távérzékelt adatok 
egy-dimenziós permanens vízfelszín-számításra, illetve operatív árvíz - és 
egyéb természeti katasztrófa térképezési és felmérési feladatainak 
ellátására. 
 
Megvizsgáltam az egy-dimenziós permanens vízfelszín-modellek alapvető, 
bemenő adatigényét és azok térinformatikai rendszerben történő 
modellezésének lehetőségét és alkalmazhatóságát városi épített 
környezetben. Továbbá megvizsgáltam a térinformatikai adatok, illetve kis 
felbontású űrfelvételek alkalmazhatóságát közel-valós idejű, operatív árvíz-
térképezési feladatok ellátására. Felállítottam egy térképezési folyamatot 
árvízi információ gyűjtésére és azok térbeli adatként való feldolgozásra. 
Terepi felmérési eljárást dolgoztam ki és hajtottam végre egy-dimenziós 
alkalmazott vízfelszín modell kalibrációjának céljából városi, épített 
környezetben. A módszereket alkalmaztam a 2006. évi hazai, tavaszi árvíz 
során felmerülő térképezési feladatokra. 
 

Kapcsolódó publikációk: [1], [6], [8], [10], [11], [13], [14], [17], [18], [20] 
 
3. Módszert dolgoztam ki egy-dimenziós permanens vízfelszín-számítás 
bemenő geometriai- (városi terepmodell) és hidraulikai (érdességi) 
paraméter érzékenységének és bizonytalanságának térben történő 
vizsgálatára. 
 



Magassági információ pontosságának rontásával, két különböző, városi 
épített környezetben vizsgáltam eltérő terepmodellek pontatlanságának egy-
dimenziós vízfelszín-számításra gyakorolt hatását. Mindkét esetben a 
terepmodell, mint bemenő adat hatását térinformatikai eszközök segítségével 
elemeztem. Továbbá az eredményeket térbeli módszerekkel 
összehasonlítottam a hidraulikai paraméter bizonytalanságának hatásával. 

 
Kapcsolódó publikációk: [5] 

 
4. Módszert és operatív technológiát dolgoztam ki nagy kiterjedésű 
árvizek űrfelvételeken alapuló globális léptékű, napi gyakoriságú 
megfigyelésére. 
 
Mikrohullámú távérzékeléses módszerekkel létrehoztam egy árvizek 
megfigyelésére alkalmas rendszert. A mikrohullámú spektrumban készült 
felvételek segítségével kiküszöböltem a felhőzetborítottság korlátozó 
tényezőjét és napi szintű megfigyelésre alkalmas technológiát adaptáltam és 
továbbfejlesztettem. A módszert éghajlattól, felszínborítottságtól és 
meteorológiai viszonyoktól függetlenül, globális léptékben, sikeresen 
alkalmaztam. Operatív rendszert dolgoztam ki a megfigyelések napi szintű 
nyilvános hozzáférésére az Internet segítségével. 

 
Kapcsolódó publikációk: [2], [7], [9], [21] 
 
5. A távérzékelésen alapú árvízmegfigyelő rendszer validálásához 
kvalitatív és kvantitatív módszereket dolgoztam ki. 
  
Árvíztérképek és médiahírek segítségével alátámasztottam az űrfelvételeken 
megfigyelt árvizek valósságát. A távérzékeléses módszerekből származó 
megfigyelések idősorának validációjára statisztikai módszerekkel empirikus 
formulát dolgoztam ki. A kidolgozott képlet segítségével automatikus 
eljárással megkülönböztettem és kiválasztottam a megbízható megfigyelési 
pontokat a bizonytalanoktól.  
 

Kapcsolódó publikációk: [3], [23] 
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Summary 
The main aim of the thesis was to apply spatial data in disaster management. 
One major objective was to introduce and analyse application of the latest GIS 
technology and remote sensing for flow calculation. Furthermore to perform a 
detailed investigation of the possibilities to automate elevation extraction from 
remote sensing data for water surface profile calculations. As well as to analyse 
the impact of spatial data accuracy on flow calculations based on investigations 
in two study areas. The other main aim was to fill the lack of hydrological 
observations by the remote detection of flood events on a global scale. The latter 
was supposed to become an operational on-line monitoring system. 

 
Essentially possible remote sensing sources were investigated and data was 
collected reaching from stereo photogrammetry to laser althymetry and radar 
interferometry. Detailed investigation was run to automate terrain generation 
from stereo aerial images, which is the most labour intense work procedure of 
photogrammetric processing and to reduce manual interaction in the orientation 
procedure. Parameters controlling the elevation extraction procedure by image 
matching were analysed of their influence on the resulting elevation data 
accuracy and resolution. To support steady state flow calculations in urban areas 
elevation data from different sources were merged to one single terrain model 
including bathymetry information.  
The one-dimensional hydraulic engineering software, HEC-RAS was used to 
investigate the influence of remotely sensed terrain information accuracy and 
resolution on flow calculation. Geometry data of the river channel was edited 
and pre-processed with GIS methods. For the city of Cambridge cross sectional 
survey had to be converted to spatial data. To complete flow model calibration 
field survey was performed during and after the great flood event in summer 
2006 along the Danube in Budapest. Steady state simulations were performed to 
investigate the significance of spatial data accuracy and resolution. 
Investigations were additionally performed with the same methods in the study 
area of Cambridge. Results were not only compared in the two selected study 
area but also with the influence of uncertainty in the roughness conditions. 
Besides flow calculations the substitution of on-site gauging measurements was 
the second main objective of the thesis. Microwave satellite imagery was 
responding to the need of daily global observations to obtain information about 
on-going flood events and their magnitude around the world. Microwave sensor 
of AMSR-E was selected to reduce the effect of cloud cover influence. The time 
series of the daily observations were forming the basis of the flood detection. 
Surface radiation changes in time were accounting for possible inundations 
along selected river sites.  
The statistical analysis of several years’ data revealed individual flood events in 
time and space. Flood maps derived from optical imagery and media 



information was helping to validate flood events of the historical data. Moreover 
live satellite data was obtained in near-real time and processed for daily 
monitoring. Results were disseminated and put public via Internet where both 
global overview of the current flood situation and the observed time series of 
each river sites were published. 



New scientific results  
 

1. Investigated digital elevation extraction methods from remote sensing 
sources and implemented the derive terrain data to support steady 
state flow calculation in urban environment. 

 
Compared different sources for digital elevation data and analysed the 
limitations and possibilities of remote sensing and survey for terrain 
information acquisition. Applied automated photogrammetric processing 
chain for terrain extraction. Performed data fusion of different elevation 
sources to implement resulting urban terrain for steady state water surface 
simulation. 
 
Publications: [4], [12], [15], [16], [19], [22] 
 
2. Analysed and applied remotely sensed and spatial data to serve as 

geometric input for one-dimensional flow calculations. Furthermore 
to support operational flood mapping and disaster impact analysis. 

 
Investigated the possibility of using spatial data to support the basic data 
requirement of one-dimensional steady flow calculations in urban areas. 
Furthermore analyse the possible use of GIS and low resolution satellite 
imagery for operational near-real time inundation extent mapping. Developed 
and performed a field survey obtaining in-situ water surface elevation 
measurement to calibrate one-dimensional flow model in urban environment. 
Applied these methods to the mapping procedures during the great flood 
event of the summer 2006 along the Danube in Hungary.  
 

Publications: [1], [6], [8], [10], [11], [13], [14], [17], [18], [20] 
 
3. Developed a method to asses the impact of both hydraulic and 

geometric parameter uncertainty on one-dimensional steady flow 
calculation and analyse result in a spatial context.  

 
Investigated the impact of terrain information accuracy and resolution on 
one-dimensional steady flow calculation in a spatial context. Analysis was 
based on the corruption of urban terrain data in the two selected study areas. 
In both cases elevation information uncertainty was generated and analyzed 
in a GIS environment. In a further step results were compared to the impact 
of hydraulic parameter uncertainty of the model in the same area.  

 
Publications: [5] 



 
4. Developed a method and an operational tool to detect flood events on 

a daily bases, on a global scale from satellite images.  
 
Developed a flood detection system using microwave remote sensing data. 
By the use of long wavelength reduced the limiting factor of cloud cover to 
enable daily observations. Further developed and implemented the method 
independently from climate zones, land cover and meteorological conditions 
enabling the application of the same techniques globally. Furthermore 
developed operational system and disseminated results for public access 
thought the Internet. 

 
Publications: [2], [7], [9], [21] 
 
5. Developed a quantitative and qualitative evaluation process of the 

global flood detection system to validate its results.  
 
Confirmed the validity of detected historical flood events based on flood 
maps and media reports. Designed an empirical formula to validate detected 
events with statistical methods applied to the remotely sensed time series of 
the flood observations. Using the deveped the formula worked out a method 
to automatically accept reliable observation site and reject non-reliable ones.  
 

Publications: [3], [23] 
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