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A A kutatás céljakutatás célja

•• a talajvízszint változás folyamatának meghatározásaa talajvízszint változás folyamatának meghatározása

•• a talajvízszint és csapadékadat változások a talajvízszint és csapadékadat változások 
kapcsolatának vizsgálatakapcsolatának vizsgálatakapcsolatának vizsgálatakapcsolatának vizsgálata

•• a földtani, a hidrogeológiai és egyéb hidrológiai, a földtani, a hidrogeológiai és egyéb hidrológiai, 
meteorológiai tényezık hatásainak vizsgálatameteorológiai tényezık hatásainak vizsgálata

•• a sztochasztikus jellegek beépítése, a jelenleg parciális a sztochasztikus jellegek beépítése, a jelenleg parciális 
differenciál egyenletekkel történı felszín alatti vizek differenciál egyenletekkel történı felszín alatti vizek 
modellezésébemodellezésébe



Emlékezet kutatás alkalmazási Emlékezet kutatás alkalmazási 
területei 1.területei 1.

H. E. H. E. HurstHurst, 1951.: ”Long Term Storage , 1951.: ”Long Term Storage CapicityCapicity of of ReservoirsReservoirs.” .” 
TransactionsTransactions ofof thethe American Society of Civil American Society of Civil EngineersEngineers..

-- AsszuániAsszuáni--gát építése során a Nílus vízszintjeinek gát építése során a Nílus vízszintjeinek 
változásáraváltozására

B. Mandelbrot, 1983.: B. Mandelbrot, 1983.: ThaTha FractalFractal GeometryGeometry of of NatureNature, W. H. , W. H. 
Freeman & Co.,Freeman & Co.,

L. Márkus, J. Kovács, 2000.: L. Márkus, J. Kovács, 2000.: IdentificationIdentification of of underlyingunderlying effectseffects
drivingdriving multiplemultiple series; an series; an applicationapplication toto karstwaterkarstwater levellevel
fluctuationsfluctuations. Journal of . Journal of EconometricsEconometrics..

-- Karsztvízszint idısorok emlékezet vizsgálataKarsztvízszint idısorok emlékezet vizsgálata



Emlékezet kutatás alkalmazási Emlékezet kutatás alkalmazási 
területei 2.területei 2.

T. T. VerbovsekVerbovsek, 2007.: , 2007.: FractalFractal analysisanalysis of of thethe distributiondistribution ofof cavecave
lengthslengths inin SloveniaSlovenia..

-- Repedezettség eloszlás vizsgálataRepedezettség eloszlás vizsgálata

Felszíni vizek vízszintváltozásának vizsgálataiFelszíni vizek vízszintváltozásának vizsgálataiFelszíni vizek vízszintváltozásának vizsgálataiFelszíni vizek vízszintváltozásának vizsgálatai

BUX INDEX, tızsdei folyamatok vizsgálata.BUX INDEX, tızsdei folyamatok vizsgálata.

TALAJVÍZSZINTEK VIZSGÁLATÁRA MÉG NEM ALKALMAZTÁK!TALAJVÍZSZINTEK VIZSGÁLATÁRA MÉG NEM ALKALMAZTÁK!



Elméleti háttérElméleti háttér

Matematikai ismeretekMatematikai ismeretek

•• AutokorrelációAutokorreláció
•• HurstHurst--együttható becslésegyüttható becslés (H<0,5 ; H>0,5)(H<0,5 ; H>0,5)

Hidrogeológiai ismeretekHidrogeológiai ismeretek

Földtani ismeretekFöldtani ismeretek

Egyéb (hidrológiai, meteorológia, talajtani, stb.)Egyéb (hidrológiai, meteorológia, talajtani, stb.)



1.  1.  Talajvízszint idısorokTalajvízszint idısorok

2.  2.  Csapadék idısorokCsapadék idısorok

Vizsgálatok meneteVizsgálatok menete

2.  2.  Csapadék idısorokCsapadék idısorok

3.  3.  Földtani, hidrogeológiai tényezık szerepeFöldtani, hidrogeológiai tényezık szerepe



1. Talajvízszint idısorok1. Talajvízszint idısorok



1. Talajvízszint idısorok1. Talajvízszint idısorok

AutokorrelációAutokorreláció HurstHurst--együttható becslésegyüttható becslés



2. Csapadék idısorok2. Csapadék idısorok



2. Csapadék idısorok2. Csapadék idısorok

AutokorrelációAutokorreláció HurstHurst--együttható becslésegyüttható becslés



3. Földtani, hidrogeológiai 3. Földtani, hidrogeológiai 
tényezıktényezık

Archív adatok győjtéseArchív adatok győjtése

Földtani térképek, hidrogeológiai térképekFöldtani térképek, hidrogeológiai térképek

Topográfiai térképekTopográfiai térképek

Csapadékeloszlás térképekCsapadékeloszlás térképek

Terepi megfigyelések (fúrás, mintavétel, geofizika)Terepi megfigyelések (fúrás, mintavétel, geofizika)



Földtani térképFöldtani térkép



Topográfiai térképTopográfiai térkép



Terepi megfigyelésekTerepi megfigyelések



Eddigi eredményekEddigi eredmények

A talajvízszint változások A talajvízszint változások HurstHurst--együtthatóegyüttható

becslési módszerek alapján hosszú becslési módszerek alapján hosszú 

emlékezető folyamatok.emlékezető folyamatok.

A csapadék idısorok A csapadék idısorok HurstHurst--együtthatójaegyütthatója

rövidebb emlékezetre utal.rövidebb emlékezetre utal.

„Fekete doboz” séma„Fekete doboz” séma

(Dévényi (Dévényi –– Gulyás, (1988))Gulyás, (1988))



Célok, további kutatások 1.Célok, további kutatások 1.

•• Regionális szinten bizonyított az emlékezetbeli Regionális szinten bizonyított az emlékezetbeli 
különbség → különbség → lokális szinten való vizsgálatoklokális szinten való vizsgálatok, , 
referenciákként szolgáló területek részletesebb referenciákként szolgáló területek részletesebb 
megkutatása.megkutatása.

•• Földtani, hidrogeológiai ismeretek figyelembevételeFöldtani, hidrogeológiai ismeretek figyelembevétele
Felszín alatti vízáramlási rendszerek Felszín alatti vízáramlási rendszerek 
meghatározása, regionális és lokális szinten meghatározása, regionális és lokális szinten 
egyaránt.egyaránt.
A felszín alatti közeg (talaj, telített és telítetlen zóna) A felszín alatti közeg (talaj, telített és telítetlen zóna) 
regionális és lokális megismerése.regionális és lokális megismerése.



Célok, további kutatások 2.Célok, további kutatások 2.

•• Egyéb tényezık (hidrológiai, meteorológia, Egyéb tényezık (hidrológiai, meteorológia, 
talajtani, stb.) hatásának vizsgálatatalajtani, stb.) hatásának vizsgálata
A megkutatottság mértékétıl függıen az eljárás A megkutatottság mértékétıl függıen az eljárás 
finomítását segítı vizsgálatok.finomítását segítı vizsgálatok.finomítását segítı vizsgálatok.finomítását segítı vizsgálatok.

•• Módszerfejlesztés: Módszerfejlesztés: Talajvízszint elırejelzés!Talajvízszint elırejelzés!



Az eredmények hasznosításaAz eredmények hasznosítása

Környezetvédelmi kármentesítésekKörnyezetvédelmi kármentesítések

TVK Nyrt., Tiszaújváros, Ipartelep (2005.) TVK Nyrt., Tiszaújváros, Ipartelep (2005.) 
MÁV Zrt., Záhony, Vegyianyag átfejtı telep (2006.)MÁV Zrt., Záhony, Vegyianyag átfejtı telep (2006.)

Gazdaságfejlesztési Operatív ProgramGazdaságfejlesztési Operatív Program

–– Belvíz projekt Belvíz projekt –– belvízképzıdésre hajlamos belvízképzıdésre hajlamos 
területek vizsgálata (2009.)területek vizsgálata (2009.)



Publikációk, cikkekPublikációk, cikkek

Tajti G., Dr. Kovács J., Tajti G., Dr. Kovács J., SzalkaySzalkay CsCs., 2009: ., 2009: 

AA Sárrét környéki talajvízszintSárrét környéki talajvízszint--változások modellezése és hatásaváltozások modellezése és hatása

a Sebesa Sebes--Körös folyó vízszintjéreKörös folyó vízszintjére

(Tájökológiai lapok)(Tájökológiai lapok)

Tajti G., Dr. Kovács J., 2009: Tajti G., Dr. Kovács J., 2009: 

TalajvízszintTalajvízszint--ingadozások és hatásuk a belvízképzıdésre aingadozások és hatásuk a belvízképzıdésre a

MarosMaros--hordalékkúp környezetébenhordalékkúp környezetében

(Tájökológiai lapok) (Tájökológiai lapok) 



Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! 


