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Folyami hajózás

Hajózás alapvetően környezetkímélő fuvarozási forma, de a 

káros hatásokkal foglalkozni kell.

• Hajócsavar és hajótest mechanikai hatásai (ütközések)

• Olaj és üzemanyagszennyezések

• Klasszikus folyószabályozások hosszútávú hatásai

• Hajók keltette hullámok…

Cél: Olyan terepi mérési, adatfeldolgozási és numerikus modellezési

módszertan kidolgozása, mellyel a hajóhullámok hatása hidrodinamikai

szempontból átfogóan vizsgálatható, számszerűsíthető.



Terepi mérések

ADV (Nortek Vector)

• u(t), p(t) – 16 Hz

ADV (Nortek Vectrino x2)

• u(t) – 16 Hz

ADCP (Nortek Aquadopp)

• u(z,t), p(t) – 8 Hz

GoPro HERO 4

• Video (1080p 60 fps)

+ Mederfelmérések (ADCP + GPS), mederanyagmintavétel



Nyomás idősorok

• Időben változó megközelítés  spektrogram (S(f,t))

• Rövidebb,10-15 mp.-es szakaszokra (átlapolással) spektrum számítása

• Időben változó hullámparaméterek becslése



Nyomás idősorok

• Statisztikai elemzés, például:



Áramlási sebesség idősorok

• Pontbeli ADV mérések (16 Hz)

• Mit mérünk?

• Folyó háttéráramlása

• Elsődleges hullámok

• Másodlagos hullámok

• Turbulencia

• Hibás mérések (spike)



Áramlási sebesség idősorok

1. Despiking, phase-space thresholding method ( hibás mérések ki)

2. Trendmentesítés (konstans) ( háttéráramlás ki)

3. Aluláteresztő Butterworth-szűrő (elsődleges hullámzás ki)

4. Főkomponens-analízis (PCA)  hullámzás irányának meghatározása



Irreguláris hullámzásmodellezés

Korábban alkalmazott szabályos hullámzás helyett:

• Bemeneti peremnél hullámspektrum alapján 

hullámgenerálás (irreguláris hullámzás)

• N db lineáris hullám szuperpozíciójával (N ~ önkényes)

• Modell input: [ω S]



Irreguláris hullámzásmodellezés



Összefoglalás

• Terepi mérési módszertan alkalmas a hajóhullámok időben 

változó jellemzésére

• Időben változó hullámparaméterek becslése  statisztikák

• Nyomás- és áramlásmérések nagyszerűen támogatják a numerikus 

modellezést (peremfeltétel + ellenőrzés)

• Képfeldolgozáson alapuló eljárásokban még sok a potenciál

• REEF3D: a hajóhullámok részletes vizsgálatára alkalmas 

modelleszköz

• Part közeli áramlások részletes, térben kiterjedt számszerű értékelése…

• Esetleges beavatkozások hatásvizsgálata
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