
HAZAI KIS ÉS KÖZEPES VÍZGYŰJTŐK

VÁLASZIDEJÉNEK VIZSGÁLATA

Horváthné Nagy Eszter Dóra

tudományos segédmunkatárs

MMT Éghajlati Szakosztály,
MHT Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztály 

2023.03.08. 



BEVEZETÉS – HIDROLÓGIAI JELENTŐSÉG

Modellezés: az egységárhullámkép módszer a mai napig számos csapadék-
lefolyás modell részét képezi, melynek paramétere a vízgyűjtő válaszideje.

Méretezés: a racionális módszer szintén széles körben alkalmazott és igényli a 
válaszidő idő számítását.

Vízkárelhárítás: a vízgyűjtők válaszideje adja meg a rendelkezésre álló 
időelőnyt.

Árvízi kockázat kezelés: villámárvíz-kitettség meghatározásához is 
felhasználható a válaszidő értéke.

Alkalmazási területtől és módszertől függően különböző, a válaszidőt 
számszerűsítő paraméter meghatározása szükséges.
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BEVEZETÉS – VÁLASZIDŐT LEÍRÓ PARAMÉTEREK

Vízgyűjtő válaszideje catchment response time Tr

Összegyülekezési idő time of concentration Tc

„Az az időtartam, amíg a vízrészecske a legtávolabbi 
pontról – a felszínen lefolyva – a kifolyási szelvénybe ér.”1

Árhullám késleltetési idő lag time TL

Az az időtartam, ami alatt a csapadék lefolyássá alakul.

Tetőzésig eltelt idő time to peak Tp

Az árhullám áradó ágához rendelhető időtartam.

Egyensúly beálltáig eltelt idő time to equilibrium Te

Az az időtartam, ami alatt beáll a lefolyás maximuma 
(egyenletes és folytonos csapadék esetén).

1 Kontur I., Koris K., Winter J. (2003). Hidrológiai Számítások. 3. kiadás, Linográf Kft., Gödöllő. 
2 Beven K. J. (2020). A history of the concept of time of concentration. Hydrology and Earth System Sciences, 24, 2655-2670. 3
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BEVEZETÉS – A PARADOXON

Annak ellenére, hogy a koncepció több, mint 150 éves, jelenleg is nagyon aktív diskurzus 
zajlik alapvető elméleti kérdésekkel kapcsolatban.2,3,4

A nemzetközi irodalom 2012 óta referál paradoxonként az összegyülekezési időre.3,4

Az összegyülekezési idő klasszikus definíciójának további alkalmazásával szemben állított 
két fontosabb ellenérv:

▪ A víz nem egyedülálló cseppek formájában, hanem hullámként viselkedve halad végig a vízgyűjtőn. 
→ Hullámterjedés!

▪ Megfigyelt jelenség, hogy a csapadék a talajba korábban eltárolt nedvességet mobilizálja, emiatt az 
aktuális csapadékból származó víz nem, vagy nagyon kis részben jut el a kifolyási szelvényig.

3 Grimaldi S., Petroselli A., Tauro F., Porfiri M. (2012). Time of concentration: a paradox in modern hydrology. Hydrological Sciences Journal, 57(2), 217–228. 
4 Michailidi E. M. et al. (2018). Timing the time of concentration: shedding light on a paradox. Hydrological Sciences Journal, 63(5), 721–740. 4



BEVEZETÉS – A VÁLASZIDŐ MEGFIGYELT ÉRTÉKE

A válaszidő megfigyelésére/mérésére lehetőség van:

Laboratóriumi modellek segítségével.

▪ Megfigyelések transzformációja valódi vízgyűjtőkre 
problémás.

Nyomjelzős vizsgálatokkal.

▪ A vízgyűjtőn lejátszódó folyamatok részletes elemzésére 
alkalmas módszer. 

▪ Kivitelezése azonban körülményes és költséges.

▪ Az egyetlen közvetlennek tekinthető mérési módszer.

Mért csapadék és lefolyás idősorok felhasználásával.

▪ Szükség van a csapadék-lefolyás események azonosítására.

▪ Melyik két karakterisztikus pont között eltelt időt vegyük 
figyelembe?
A szakirodalomban számos grafikus definíció lelhető fel.
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BEVEZETÉS – A VÁLASZIDŐ BECSLÉSE ITTHON

Hazai viszonylatban az összegyülekezési idő számítására leggyakrabban a Wisnovszky-
féle empirikus összefüggést alkalmazzuk:

• Wisnovszky 1958-ban dolgozta ki összefüggését5, más empirikus egyenletek tanulmányozását 
követően.

• Az összegyülekezési időre Te grafikus definícióját adja meg, viszont a Chézy összefüggésre 
alapozza levezetését.

• Mért adatok felhasználására nem volt lehetősége, tehát az általa javasolt összefüggés 
kalibrálatlan, becslési pontossága nem ismert.

„Tekintettel arra, hogy az összegyülekezési idő számítására szerkesztett új képletnek csak 
gondolati alapja van, nem bizonyítható, hogy alkalmazása a valóságot jobban megközelítő 

eredményt ad, mint az ismertetett képletek bármelyike.” 5

5 Wisnovszky I. (1958). Az összegyülekezési idő számítása. Hidrológiai Közlöny, (3), 195–200 6



CÉLKITŰZÉSEK

Válaszidő számításának pontosítása a hazai vízgyűjtők példáján:

▪ Megfigyelt értékek számítási módszertanának fejlesztése, ezen keresztül 
a lehető legmegbízhatóbb megfigyelt értékek előállítása.

▪ Új empirikus összefüggés kidolgozása hazai vízgyűjtőinkre:

▪ Vízgyűjtőket leíró paraméterek számítása → kezdeti paraméterhalmaz.

▪ Kezdeti paraméterhalmaz csökkentése → dimenziócsökkentés.

▪ Vízgyűjtők csoportosítása → klaszterezés.

▪ Becslés pontosságának számszerűsítése, 
eredmények összehasonlítása már meglévő 
összefüggések eredményeivel.

7



VIZSGÁLT VÍZGYŰJTŐK

61 hazai vízgyűjtő vizsgálata.

Mért vízhozam rendelkezésre áll 2000-2017 évekre.

Lehetőleg minimális antropogén hatás.

Csapadékadatok két forrásból:

▪ VIZIG-ek által üzemeltetett felszíni állomások (17 db).

▪ ECMWF reanalízis idősorok 
(órás időbeli, 0,1°-os térbeli felbontás).

Vízgyűjtőket jellemző tartományok:

▪ Terület: 8,74 - 810 km2

▪ Leghosszabb lefolyási úthossz: 8,07 - 95,1 km

▪ Esés: 0,23 - 3,90 %

▪ Erdős terület: 3,80 - 88,7 % 

▪ Burkolt terület: 0,30 - 19,9 %
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ESEMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA –
RÉSZBEN AUTOMATIZÁLT MÓDSZER

1. Tetőző vízhozamok azonosítása (Q > 2 x KÖQ).

2. Árhullám kezdete és vége: árhullám csúcsa előtt és utáni első időpillanat, amikor 
0,9 x Q ≤ Qb. (Alaphozam (Qb) szeparálása rekurzív szűrővel.6)

3. Árhullámok kézi válogatása.

4. Lefolyást kiváltó csapadék esemény azonosítása: 
árhullám kezdete előtti és utáni első zérus érték közötti csapadék.

5. Lefolyást kiváltó csapadék meghatározása Φ-index módszerrel. 
Hiányzó vagy elégtelen mennyiségű csapadékkal rendelkező események
elhagyása.

6. 10 eseménynél kevesebbel rendelkező vízgyűjtők elhagyása.

6 Nathan R. J. és McMahon T. A. (1990). Evaluation of automated techniques for base flow and recession analyses. Water Resources Research, 26(7), 1465–1473 9



VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE

• Karakterisztikus pontok meghatározása (t1-t9).

• Grafikus definíciók számítása [a)-h)].

• 61 vízgyűjtőre 2152 esemény:

▪ legkevesebb 11 db,

▪ legtöbb 69 db,

▪ átlag: 35 db.

• Összesen 8 x 2152 érték.
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Legend:

Infiltration loss
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t1 Start of rainfall

t2 Maximum precipitation intensity

t3 Center of mass of 
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t4 End of excess precipitation

t5 Start of direct runoff

t6 Maximum of direct runoff

t7 Center of mass of direct runoff

t8 Maximum of total runoff
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VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE – DMCA MÓDSZER7

• DMCA – Detrending Moving-average 
Cross-correlation Analysis

• Cél: eltérően viselkedő idősorok közötti 
időbeli kapcsolat meghatározása.

• A változók kumulatív idősorainak 
bizonyos időablakra (L) számolt
fluktuációit korreláltatja.

• A fluktuáció idősorok zérus helyei 
kijelölik a csapadék és lefolyás 
események súlypontjait.

7 Giani G. et al. (2021). A Practical, Objective, and Robust Technique to Directly Estimate Catchment Response Time. Water Resources Research, 57(2). 11
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VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE – DMCA MÓDSZER

• Korrelációs tényező értékének számítása 
különböző hosszúságú időablakokra.

• A súlypontok között átlagosan eltelt időt 
adja meg annak az időablaknak a hossza, 
melynél a korrelációs tényező értéke a 
legkisebb.

• Egyetlen paramétere az időablak 
maximális nagysága (Lmax).

• Hosszú idejű idősorra és esemé-nyekre
külön-külön is alkalmaz-ható, de az 
események kiválasztását külön el kell 
végezni.
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ESEMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA – E-DMCA MÓDSZER

Feltételezés: csapadék-lefolyás események ott találhatók, ahol a csapadék 
fluktuációja pozitív, a vízhozamé negatív.

DMCA módszer továbbfejlesztése: események kiválasztása és az eseményre 
vonatkozó Tr értékek meghatározása egyszerre.

Számítás lépései:

1. Eredeti módszer alkalmazása → fluktuáció idősorok + Tr.

2. Események azonosítása: fluktuáció idősorok percentilise alapján.
+ Új paraméter: pth (küszöbszint).

3. Esemény időablakának kijelölése: 
Tr ← első időpillanat, amikor a feltétel teljesül → 2 ∙ Tr

4. DMCA módszer futtatása minden így kijelölt időablakra.
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VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE – EREDMÉNYEK
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1. Részben automatizált 
módszer

2. Eredeti DMCA módszer
(teljes idősorra alkalmazva)

3. Saját fejlesztésű módszer 
E-DMCA módszer

Alkalmazott módszerek

Eseményenként: 
2152 ∙ 8 → Tr,a)-h)

Vízgyűjtőnként: 
61 ∙ 8 → Tr,med,a)-h)

Vízgyűjtőnként 
karakterisztikus Tr: 

61 → Tr,char

Eseményenként: 
11646 → Tr,DMCA

Vízgyűjtőnként: 
61 → Tr,med



VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE – EREDMÉNYEK

• Tr,char ≈ Tr,med

• Tc > Te > Tp > TL

• Tr,med ≈ Tr,def,c)-f) → Tr,med ≈ TL

• r > 0,8 minden esetben

• Tr,def,f): NSE = 0,88; 
RMSE = 4,94 óra
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VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE – EREDMÉNYEK

Medián mellett a különböző 
percentilisekre is jó közelítést ad 
az új módszer.

A becslés pontosságának 
eltérése nem számottevő abban 
az esetben sem, ha csak a 
mindkét módszer által 
kiválasztott eseményeket 
vesszük figyelembe.
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VÁLASZIDŐ MÉRT ÉRTÉKE – EREDMÉNYEK

Becsülhető-e az új DMCA módszerrel kapott 
értékkészletből a többi válaszidőt leíró 
paraméter értéke?

A DMCA módszerrel kapott értékek 
különböző percentiliseinek egyezését 
vizsgáltam az egyes definíciókkal kapott 
értékkészletek mediánjaival.

Tc ≈ max(Tr,DMCA)
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EMPIRIKUS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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Módszer neve Empirikus összefüggés NSE [-]

Wisnovszky (1958) 𝑇𝑟 =
𝐿2

𝐴 ∙ 𝑆/100
-0,680

Salcher (Wisnovszky, 1958) 𝑇𝑟 =
1

600
∙

𝐿

𝑆/100
0,00508

Ventura (Kaufmann et al., 2017) 𝑇r = 0,1272 ∙
𝐴

𝑆/100
-0,169

Haktanir & Shezen (1990) 𝑇r = 0,7473 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑥
0,841 0,210

A – vízgyűjtő terület [km2]; L – leghosszabb lefolyási úthossz [km]; S – leghosszabb lefolyási úthossz 
átlagos esése [%]; Lmax – főmeder hossza [km];



KONKLÚZIÓK

• Az E-DMCA módszerrel gyorsan, esemény alapon becsülhető a válaszidő 
megfigyelt értéke hosszú idejű vízhozam és csapadék idősorok 
felhasználásával.

• A Wisnovszky féle összefüggés nem közelíti kielégítően a vízgyűjtők 
válaszidejének megfigyelt értékét.

• A nemzetközi szakirodalomban fellelhető jobb becslést biztosító 
összefüggés.

A becslés pontatlanságából adódóan érdemes új empirikus összefüggést 
kidolgozni a hazai vízgyűjtők válaszidejének becslésére.
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Köszönöm a figyelmet!
Email: nagy.eszter@emk.bme.hu
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