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Helyzetértékelés
Magyarország földrajzi és éghajlati adottságaiból adódóan az árvizek kártételének
nagymértékben kitett ország. 93 000 km2 nagyságú területéből 21 248 km2 árvízzel
veszélyeztetett, melynek ma 97%-a mentesített. A folyók árterülete 151 ártéri
öblözetre tagozódik, amelyből 55 a Duna, 96 pedig a Tisza völgyében fekszik.ATiszavölgyi ártéri öblözetek területe 15 610 km2. A magyarországi folyók szinte kivétel
nélkül külföldön erednek, a vízjárásukat ezért döntően nem a hazai, hanem más
országok vízgyűjtő területén keletkező vizek alakítják, befolyásolják.
Az elmúlt 10 évben egy viszonylag szárazabb évtized után egymást követték a
rendkívüli árvizek, amelyek több helyen évente újraírták a maximális vízszintek
magasságát. 1998 november és 2001 márciusa között négy, joggal rendkívülinek
minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében, párosulva jelentős belvízi
elöntésekkel és a kisvízfolyások rendkívüli árvizeinek sorozatával.

A természetbeni változások miatt a rendelkezésre álló térképi adatok korszerűsítése
sürgetővé vált. Az árvízvédekezés alapdokumentumai, az árvízvédelmi tervek
korszerűsítése régóta húzódó feladat. A korszerű informatikai lehetőségeket
kihasználva egyre inkább indokolt a folyó paramétereinek pontos, az aktuális
állapotot tükröző adatainak ismerete.

A projekt célja
A fejlesztés közvetlen célja a TIVIZIG és az ÉMVIZIG árvízvédekezési tevékenységének alapdokumentumai, az árvízvédelmi tervek korszerűsítése a korszerű
informatikai lehetőségek és a távérzékelési-térinformatikai technológiák kihasználásával, amely biztosítja a védelmi tervek átdolgozásának, korszerűsítésének,
valamint a változások gyors átvezetésének, naprakész állapotban tartásának
lehetőségét. Ezáltal a projekt közvetett célkitűzése az árvízi biztonság növelése, az
árvízi kockázatok csökkentése a Tisza folyó Tiszanagyfalu-Tiszalöki, a Hortobágyi, a
Taktaközi és a Dél-borsodi ártéri öblözetében.

Az árvízvédelmi tervek korszerűsítése révén hatékonyabbá válik az árvíz megelőzés, s
ezáltal a projekt hozzájárul az érintett térség fejlesztéséhez, az ott élők
életlehetőségeinek javításához is. A svájci támogatás segítségével a Tisza bal parti,
TIVIZIG kezelésében lévő védvonalról, valamint a Tisza jobb parti, ÉMVIZIG
kezelésében lévő védvonalról olyan légi szkennelésen és hiperspektrális felmérésen
alapuló terepmodell készült, mely megalapozta a védelmi tervek korszerűsítését.

A projektmegvalósítás helyszíne
�� a teljes Polgári kistérség (6 település),
�� a Balmazújvárosi kistérségből a kistérségi központon kívül további 3 település,
�� a Tiszavasvári kistérség 10 településéből 7,
�� a Tiszafüredi kistérségből 2 település,
�� a Szerencsi kistérségből 14,
�� a Tiszaújvárosi kistérségből 12,
�� a Mezőkövesdi kistérségből 8,
�� a Füzesabonyiból 1 település
A projekt által érintett területet összesen 52 település alkotja. Az érintett települések
között az alábbi 6 várost találjuk:
1. Tiszaújváros (17 870 fő)
2. Tiszafüred (11 347 fő)
3. Szerencs (9 946 fő)
4. Polgár (8 202 fő)
5. Mezőcsát (6 623 fő)
6. Balmazújváros (17 575 fő)
Az érintett 52 település több, mint 150 ezer lakosának mintegy 36%-a ebben a 6
városban él. 11 település lélekszáma nem éri el az 1 000 főt.
A projektmegvalósítás helyszíne
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LIDAR légi lézerszkennelés
A 90-es évek óta alkalmazott légi lézerszkennelés teljesen új távlatokat nyitott az
adatnyerés sebessége, a domborzatról és a felszíni objektumokról gyűjthető
információ mennyisége és pontossága szempontjából. A LIDAR felvételezés
eredményei alapján nagypontosságú digitális domborzatmodell, digitális felület
modell és szintvonalak egyaránt előállíthatóak. A felvételek bármelyik napszakban
elkészíthetőek, azok minősége nem függ a napállástól (árnyéktól), sőt, az éjszaka
kimondottan kedvező a munkák számára. A korszerű LIDAR rendszerek képesek több
visszaverődést regisztrálni. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer egyaránt rögzítse a
„puszta” felszín és a rajta lévő, illetve környező objektumok magasságát.
Arendszer termelékenysége:
�� 90 km2/óra, nagy pontosságú felmérés esetén.
�� a repülési magasság 1 000-1 200 méter,
2
�� a pontsűrűség 4 pont/m .
Alégi lézerszkenner rendszer hardverösszetevői:
�� a lézerszenzor,
�� a hordozó eszköz (repülőgép),
�� a navigációs rendszer (GPS és inerciális navigációs rendszer – INS)

4 oldal

Hiperspektrális légi távérzékelés
Az AISA egy olyan hiperspektrális szenzor, amely folyamatosan tud adatokat gyűjteni
a látható, a közeli infra és középinfra (VNIR 400-2450 nm-ig) 1000 pixeles sávban
100 kép/s sebességgel. Az adatgyűjtés 200-498 csatornában folyhat 1,25-19,4 nm-es
sávokban. A hiperspektrális szenzor speciális technikával van ellátva a pixel méret
alatti torzítások elkerülésére. Az AISA Dual rendszer egy kompakt alacsony
költségszintű windows felület alatt működő, repülőgépre szerelhető kevesebb, mint
25 kg súlyú légikamera.

A hiperspektrális adatok osztályozásából társulás illetve faj szintű adatnyerés
biztosítható. A vegetáció-analízisre nem ellenőrzött és ellenőrzött osztályba sorolási
módszerek alkalmazhatóak. A nem ellenőrzött osztályba sorolás esetén kezdetben
nincs szükség terepi ismeretekre, a pixelek besorolása kizárólag értékük függvénye,
eredményül spektrális osztályokat nyerhetők. Jelentésüket – sokszor újracsoportosítások sorozatával – a felmérést végzőknek kell megadni. Az ellenőrzött osztályba
sorolásnál meg kell határozni a célcsoportokhoz tartozó pixelértékeket, úgynevezett
tanítóterületeket kell létrehozni. Ezek alapján történik az osztályozás, mely a
felmérést végzők által meghatározott tematikus kategóriákat eredményezi. A tanító
területek kijelölését terepi bejárás és topográﬁai térképek alapozzák meg. Ellenőrzött
osztályba sorolás során a növényi összetétel elkülöníthető a tanító területek eltérő
spektrális tulajdonságai révén. A hullámtér biomassza hozamának meghatározásával
elkészíthető a vegetáció digitális térbeli adatbázisa.
A LIDAR technológiát kiegészítve a légi hiperspektrális technológiával, tovább
növelhető az objektum orientált osztályozás pontosságát. Mindemellett, a két
technológia együttes alkalmazása faj szintű térképezésre is alkalmas, így pl. az invazív
fajok felmérésére is alkalmazható.A felmérések eredményeit korszerű térinformatikai
eszközökkel dolgozták fel és jelenítették meg digitális térképen. A digitális
terepmodell és a műszaki dokumentáció alapján a vízügyi szakemberek képessé
válnak egy hatékonyabb, az érintett szakasz Tisza töltés hossz- és keresztszelvényeinek 100 méterenkénti méréssel végzett előállítására, az árvízvédelmi
előrejelzések pontosságának javítása céljából. A rendszer nyújtotta lehetőségek
kihasználásával a döntés-előkészítés során is értékes információk adhatók az
árvízvédekezők számára. Üzembe állítása nemcsak a kockázatot, az árvízvédekezés
során elvégzendő feladatok költségeit csökkenti, hanem növeli az árvízvédelmi
biztonságot is.
A felmérés
A légi alkalmazású LIDAR módszer eredményesen alkalmazható a Tisza töltés
felmérésére, általa a Tisza töltés és annak közvetlen környezetének kellően pontos
térképezéséhez, tervezéséhez nagyon gyorsan nyerhetők adatok. A LIDAR
rendszerrel cm-es pontosságú 3D felszín modell készíthető a környezetről, amely
osztályozásával meghatározhatóak a mesterséges tereptárgyak, a különböző
vegetációk térbeli pozíciói. A légi felvételezéssel, a hagyományos geodéziai
mérésekkel hasonló a pontosság, azonban több nagyságrenddel nagyobb
adatmennyiség érhető el, még azokon a területeken is, ahol nincs rálátás (pl. zárt
növényállományok).
A LIDAR által meghatározott objektumok 3D térbeli kiterjedése mellett szükség volt
azok minőségi osztályozására, például az egyes vegetációtípusok elkülönítésére. A
növényi összetétel pontos meghatározására légi hiperspektrális technológiát
alkalmaztak. A képalkotó spektrometria – más néven hiperspektrális távérzékelés –
során egy területet képpontokra bontottak, így minden képpont folyamatos görbeként
jelenik meg (spektrum). Előnye a nagy terepi felbontás (0,5-1,5 m), és a könnyű
alkalmazhatóság.

Töltésszakadás-szimuláció
A nagy pontosságú terepfelszín és a felszínt borító növényzet felmérésén alapulva
elkészültek az esetleges töltésszakadásokat szimuláló elemzések is. Az érintett árvízi
öblözetekben átlagosan három-három helyszínen készültek el az elemzések. A
modelleket a FloodArea nevű szoftverrel és az ártéri öblözetek elöntését fokozott
hidrodinamikai pontossággal leképző, szabálytalan rácshálón alapuló, a szokásos
elnevezéstan alapján nempermanens, helyszínrajzilag 2D hidrodinamikai modellel
végeztük el, egyúttal az előbbi szoftver pontosságának ellenőrzésére. A szoftverek
segítségével kiszámítható a vízborítás időben változó területi kiterjedése, a vízszint és
az áramlási sebességvektor mezője.
Védelmi tervdokumentáció frissítése
A védelmi tervek azok tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabály (10/1997.
(VII.17.)) alapján kerültek összeállításra, az ÉMVIZIG esetében a 08.02, 08.03, 08.04
védelmi szakaszokra, míg a TIVIZIG esetében a 09.01, 09.02 védelmi szakaszokra
vonatkozólag.
A védelmi tervdokumentáción belül a nyilvántartási tervek azon részei készültek el,
amelyek a fentiekben leírt módon felvételezett adatokból levezethetőek
(helyszínrajzok, keresztszelvények, hossz-szelvények, műszaki leírás érintett részei,
védvonalak keresztezéseinek nyilvántartása: kimutatás, műszaki leírás, keresztezések
sematikus ábrája).

Összegzés:
A projekt során elvégezték az érintett árvízvédelmi töltés légi lézeres felmérését
(LIDAR), adatokat gyűjtöttek a hullámtérről hiperspektrális kamerával (AISA
DUAL), valamint megtörtént az osztályozási mechanizmushoz és az ellenőrzéshez
szükséges terepi mintavételezés. A terepi mintavételezésnél a jellemző társulásokból
mintaterületeket határoztak meg DGPS segítségével. A légi repülés során, felmérték a
Tisza bal parti, TIVIZIG kezelésében lévő, valamint a jobb parti, ÉMVIZIG
kezelésében lévő védvonalakat is, továbbá a Tisza folyót környező objektumokat. A
több időpontban végzett felvételezés idősoros adatértékeléshez nyújt input adatokat.A
légi-repülésből származó adatok radiometriai és geometriai feldolgozásához és
értékeléséhez speciális térinformatikai munkaállomásokon futó GIS szoftvereket
alkalmaztak. A lézeres és a hiperspektrális technológia egymást kiegészítve növeli az
eredmények megbízhatóságát. Az adatok osztályozásával elkészült a vizsgált terület
magasságának meghatározására szolgáló 3 dimenziós felszínmodell. Digitális
térképet készítettek, ahol domborzati modellen ábrázolják a felmérésben részt vevő
tiszai szakaszokat és a környező objektumokat, a két légi felmérési technológiával
végzett objektum-szegmentációs eljárások alapján. A terepfelszín, a töltésmagasság,
és a növényzet magasságának adatait is tartalmazó felszínmodell segítségével
lemodellezhetővé válik a töltés és a felszíni objektumok pozíciója és formája
maximum 5 cm horizontális és vertikális pontossággal. A modell alapján nyomon
követhetők a természetbeni változások és elrendelhetők a hatásuk miatt indokolt
árvízvédelmi beavatkozások. Mindez megalapozza a védelmi tervek átdolgozásának,
korszerűsítésének, valamint a változások gyors átvezetésének, naprakész állapotban
tartásának lehetőségét.
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Projekt adatok:
• Projekt címe: A TIVIZIG és az ÉMVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok
védelmi terveinek korszerűsítése
• Prioritási terület: Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése, az
árvízkezelés megerősítése a magyarországi Felső-Tisza vidéken
• Projekt végrehajtó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság - TIVIZIG
(4026 Debrecen, Hatvan u. 8-10.)
• Partner: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság - ÉMVIZIG
(3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.)
• Projekt összköltsége: 659 572 CHF
• Projekttevékenység időtartama: 22 hónap (2011.04.01-2013.01.31.)
• Finanszírozó: Svájci Hozzájárulás Program Hivatala
Svájci Államszövetség Nagykövetsége
(1143 Budapest, Stefánia út 107.)
• Közreműködő szervezet: VÁTI Nonproﬁt Kft.
(1016 Budapest, Gellért-hegy u 30-32.)

