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Szeretnék figyelmébe ajánlani egy
komplex mérési rendszert,
melynek segítségével tökéletes
képet kaphat taváról.

A technikai és informatikai
eszközök fejlődésének
köszönhetően az elmúlt
évtizedben sikerült erre a
feladatra kifejlesztenem egy
mérési rendszert. Létrehozásánál
külön hangsúlyt kapott a
feldolgozott adatok szemléletes,
könnyen értelmezhető
megjelenítése. Tevékenységem
vízügyi szakembereknek,
katasztrófavédelmi
szervezeteknek és horgászoknak
nyújt technikai segítséget.

Üdvözlöm honlapomon!



Meder térképezése

A különböző fizikai paraméterek
megjelenítése koordinátaráccsal ellátott
szintvonalas térképeken valósul meg.

A mérés többcsatornás szonárral
történik, minden esetben az adott
viszonyokhoz beállítva.

Az adatokból generált térképen a
mélységet számokkal ellátott
szintvonalak jelzik. A mélységtől függő
színezet segít az értelmezésben. Minél
mélyebb egy terület, annál hidegebb
színnel van jelölve. A térképen látható
mélység az üledék tetejét jelenti! A
mélységjelzés pontossága 10 cm-en
belül van. A térkép részletességének a
megjelenítés mérete (Pl. plakátméret)
szab határt.

A vízterületről készül KMZ térképfájl. A
“Google Earth” alkalmazásban
megnyitva a térképen jelenik meg a
medertérkép. Lekérdezhető a
tartózkodási helyünk, távolságot tudunk
mérni.



A meder felületének keménysége

Ennek a térképnek a horgászat
szempontjából van jelentősége.

A mederfelszín keménységének
szemléltetése a szürke szín
árnyalatával történik. A
legkeményebb felületet a fehér, a
legpuhább felületet a fekete szín
jelenti. A medertérképezés során
használt, különböző frekvenciájú
ultrahangok visszaverődésének
mértékéből készül el a térkép.
Vízügyi beavatkozásokhoz feltétlen
szükséges az üledéktérkép
elkészítése is!



Üledék vastagsága

Az eltérő frekvenciájú ultrahangok,
különböző mértékben hatolnak be az
üledékbe és másként verődnek vissza. Adott
vízhőfokhoz és üledékhez történő
beállításokat optoelektronikus szondával
végzem a szükséges mennyiségű ponton.

Mivel az üledék meghatározása minden
szakterületen különböző, ezért az általam
mért üledék teteje, ahol megszűnik a
fényáteresztő képesség, az alja pedig a
stabil talajszerkezet határa. Kedvező
mederviszonyok és megfelelő időjárási
feltételek mellett külön meghatározható a
kötött és mobil üledék mennyisége. A
térképen az üledék vastagságának
szemléltetése a szürke szín árnyalatával
történik. Az üledékmentes felületet fehér, a
legvastagabb réteget a fekete szín jelzi. A
térképen a legnagyobb mért érték van
feltüntetve. Minden árnyalat 10 cm eltérést
jelent.

A rétegek együttes vizsgálatával
lehetőség van megjeleníteni
jelentősebb víz alatti források,
elfolyások pontos helyét.



Vízterület paramétereinek meghatározása

A gyűjtött adatokból történik a vízterület alább felsorolt paramétereinek generálása

• Teljes vízfelület

• Meder térfogat

• Partvonal hossz

• Átlag vízmélység

• Legmélyebb pont

• Üledék átlag vastagság

• Üledék mennyiség

Paraméterek rétegekben

A tó paramétereinek ismerete nem elégséges biológiai jellegű vizsgálatokhoz. Szükséges tudni a vízrétegek felszínét, a
rétegekben lévő víz térfogatát. Az adatok birtokában megállapítható a pillanatnyi algatömeg, a tó vízének mekkora
százaléka vesz részt az oxigéntermelésben. Ugyanilyen jelentőséggel bír az üledék mennyiségének és kiterjedésének
részletezése. Nem mindegy mekkora felületen jut el az üledék határáig a fény, mekkora mennyiségű üledékben tud
végbemenni egészséges bomlási folyamat és hol alakul ki veszélyes gázképződés.





Halállomány becslés
A felmérésnél alkalmazott hidroakusztikus módszer előnye, hogy a tó
minden pontján megvalósul a vizsgálat, a halállomány zavarása nélkül. A
mérés során egy program három kategóriába sorolja a halakat méretük
szerint. A mért darabszám felhasználásával számolható ki a becsült
haltömeg, amelyhez a tógazda szolgáltat az adott kategóriákban
átlagsúlyt.

Minden visszaérkező jelhez rögzítésre kerül a szonártól mért távolság.
Ezekből az adatokból határozható meg a halak súlya. Az algoritmus
termelőtavakon lett kifejlesztve, amikben csak azonos méretű halak voltak.
A Maximális méréshatár 2 x 70 méter, de a tesztek a 20-25 méteres
értéknél hozzák a legkisebb, 10% körüli eltérést. A tavon először a
térképezéssel kapcsolatos felmérések valósulnak meg. Ezáltal a halak a
mélyebb vízrétegekbe húzódnak, jobban érzékelhetőek lesznek. Az
állomány megítélésére a haltömeg/hektár mérőszám szolgál. A méréshez
szükséges, hogy az átlagmélység 2,5 métert meghaladja! Alacsonyabb
vízmélységnél a halak a jármű keltette zaj miatt jelentős oldalmozgást
végeznek. Sekély vízben a felszín alatti pár fokos kitakart sáv is jelentős
adatvesztést okoz.



Szelvényképek
A halmennyiséget kifejező számok és grafikonok önmagukban nehezen megfogható információk. A vízügyi szakemberek,
horgászok könnyebben értelmezik a halradarok által mutatott 74°-os szelvényképeket. Láthatóvá válik a különböző méretű
halak aránya, sűrűsége.



Haltérkép

Az érzékelt halak
automatikus számlálása és
kategóriába sorolása
mellet a pozíciójuk
rögzítésére is sor kerül. Az
adatok segítségével
térképen megjeleníthető a
halak elhelyezkedése a
felmérés időpontjában. A
mélyen lévő, vastagabb
üledékrétegeket kerülik a
halak, főleg süllyedő
légnyomás esetén a vízbe
beoldódó gázok miatt. Sok
esetben ez a vízterület
néhány százaléka, amin az
üledéket akár kézi erővel is
lehet gázmentesíteni.



Fotografikus kép
A meder felületéről visszaverődő jelekből készít a
program élethű, fotografikus képet. Nagyobb tárgyak,
nagytestű halak a képen felismerhetőek. Halaknál a
jellegzetes alak határozott kontraszttal elválik az
aljzattól és megjelenik az ultrahang árnyék. Meg lehet
határozni a tárgyak méreteit, pontos koordinátáit.

Kompozit kép
A fotografikus kép és a medertérkép információit egy
felületen jeleníti meg. A szintvonalak és színek
segítenek 3D-ben látni a medret.



Animáció
Látványos, 3D domborzatmodell készül a
térképekből a környezetbe illesztve, be lehet
azonosítani a meder minden pontját.
Megjeleníthető bármilyen információ, tervezett
objektum, a jövőben elérni kívánt állapot. A videó
Full HD (1920x1080) minőségben készül.

Bemutatófilm légi felvétellel

A térképek a légi felvételekbe kerülnek beillesztésre. Igény
szerint a felvételek alatt narrátor szolgáltat információt a
vízterületről. A videó Full HD (1920x1080) minőségben
készül.



A projekt megvalósításának fázisai

Kitöltött és aláírt 
megrendelőlap 
visszaküldése. 

Szükséges engedélyek 
beszerzése.

Időpont kiválasztása 
előzetes egyeztetés 

alapján. Az adatgyűjtés a 
vízfelületen, előre 

megtervezett útvonalon 
történik, speciálisan erre a 

célra készült járművel.

Teljes dokumentáció 1-3 
hét alatt készül el. 

Elküldése elektronikus 
formában történik. Ezt 
követően a  felmerülő 

kérdések megválaszolásra 
kerülnek. 

A kifizetés a 
dokumentáció 

jóváhagyása után egy 
összegben, utalással 

történik. 

Kapcsolat felvétel Megrendelés Felmérés Dokumentáció Számlázás

Telefon: +36 30 740 6932

Mail: 
mederterkep@gmail.com

Facebook: Lajos Tibor

mailto:mederterkep@gmail.com


A felmérés részletei

Helyszíni 
egyeztetés

A közlekedést nehezítő 
körülmények 

megbeszélése. 

Az aktuális vízszint 
rögzítéséhez szükséges 
műtárgy ismertetése.

Mederadatok 
gyűjtése

A vízen a közlekedés  kis 
teljesítményű, 

kifogástalan állapotú, 
négyütemű motorral 

történik. 

A  térképezés a 
vízterületen, először a 

partvonal mentén, majd 
párhuzamos sávokban a 

teljes felületen 
megvalósul. Ez idő alatt a 

horgászat nem 
lehetséges! 

Üledék vizsgálata 
szondával

Üledék összetételhez 
történő kalibrálás 
optoelektronikus

szondával történik a 
szükséges mennyiségű 

ponton. 

Halállomány 
adatok gyűjtése

A felmérés során a 
közlekedés elektromos 

motorral történik. A 
párhuzamos sávok 
távolsága az átlag 

vízmélységtől függ.

Adatok ellenőrzése

A térképező jármű vízről 
történő levétele előtt az 

összes adat a műszerekből 
kimentésre kerül. 

Tesztelése, ellenőrzése 
számítógépen történik.



Elérhetőség

Lajos Tibor
Telefon: +36 30 740 6932

WEB: www.mederterkep.com

Mail: mederterkep@gmail.com


