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1. Bevezetés
A kutatás és fejlesztés egymástól látszólag távol eső problémák esetében 
is megköveteli a koherens gondolkodást és módszertani szempontból cél-
ként kell tekintenünk a feladatok összekapcsolási lehetőségére. Jelen dol-
gozatban három települési probléma kutatási eredményeit ismertetjük:

a)  Ivóvízhálózatok rekonstrukciója;
b) Települési villámárvizek kockázat alapú vizsgálata;
c)  Innovatív módszerek alkalmazása a szennyvíztisztítás 
  technológiai tervezésben.

Megmutatjuk, hogy e látszólag távol eső kérdések esetében is a kor-
szerű, informatikai eszközöket is alkalmazó mérnöki gondolkodás képes 
megfelelő választ adni a kor kihívásaira. Mindhárom terület az érdeklő-
dés fókuszában áll, anyagi vonzatai jelentősek, módszertani szempont-
ból számos feltáratlan részterülettel találkozunk. 

a) A közművagyon kezelése, műszaki és gazdasági szempontból egy-
aránt optimális felújítása az elmúlt években az egész világon az érdeklő-
dés középpontjába került. A kutatási és fejlesztési szempontból is priori-
tást élvező témakörben (NVP, 2010) néhány hazai, illetve számos külföldi 
publikáció született az elmúlt évtizedben. A Nemzetközi Vízellátási Szö-
vetség (IWA) folyóiratot is indított a témakörről Asset Management cím-
mel. Az Európai Uniót is foglalkoztatja a vízi közművek állapota, ugyanis 
a közműhálózatok rehabilitációjára 5 milliárd eurót költenek évente kon-
tinensünkön (Saegrov, 2005), amely így is csak 0,5%-os felújítási arányt 
képvisel az elvárt 2%-hoz képest (a vízellátó rendszer csöveinek terve-
zési éttartama általában 50 év). A víziközmű-rekonstrukciót és az ezzel 
összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat a Nemzeti Víztechnológiai 
Platform (NVP) hálózatok munkacsoportja is kiemelt érdeklődésre szá-
mot tartónak minősítette (NVP, 2010). A hazai helyzetet mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy csak a vízelosztó hálózatok esetében a rekonstrukció-
ra érett vezetékhálózat aránya megközelítően 75%-os, ami mintegy 2000 
milliárd forintnyi pótlási költséget jelent 2009-es árszinten (NVP, 2010). 
A helyzet azóta sem javult, a megváltozott szabályozási környezet még 
inkább arra kényszeríti az üzemeltetőket, hogy a rendelkezésre álló re-
konstrukciós keretüket a legnagyobb kockázatú vezetékeikre fordítsák. 
Kutatásaink e területen a rekonstrukciók gazdasági és műszaki optimu-
mának keresésére irányultak.

b) A városi árvizek és a villámárvizek gyakorisága növekszik. Előfor-
dulási valószínűségük, kártételeik és vagyonkockázatuk elemzése első-
rendű fontosságú. E célból fejlesztettünk egy döntéstámogató rendszert, 
amely alapvetően szélesebb problémakör elemzésére alkalmas: ez a víz-
készletek szélsőségeinek kockázatelemzése (árvizek, aszályok, környe-
zeti kockázatok). A vízkészletekhez kapcsolódó környezeti problémák 
két, összefüggő és egyre súlyosodó folyamatra vezethetők vissza: az 
éghajlatváltozásra és a talán még nagyobb fokú emberi beavatkozások 
és igények okozta egyre növekvő globális vízhiányra (Conference Com-
mittee, 2011; Somlyódy, 2011), illetve a vízgyűjtőkön a lefolyást növelő 
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emberi beavatkozások hatásaira. Ezen problé-
mák súlyossága és a jövőbeli predikciók bizony-
talansága (Nováky 2012) felhívja a figyelmet 
az egyre pontosabb tudományos vizsgálatok 
fontosságára.

c) A mérnöki tervezésnél (pl. szennyvíztisz-
tító telepek technológiai korszerűsítéseinél) 
alkalmazott számítási eljárások alapjait képez-
hetik a determinisztikus, sztochasztikus és em-
pirikus módszerek. A klasszikus megközelítés-
ben a megfigyelt folyamatok pontos leírására 
és ismeretére törekszünk, azaz valamilyen de-
terminisztikus módszer alkalmazását preferál-
juk adott feltételek között. A determinisztikus 
eljárás több esetben szorulhat korlátok közé: 

•	Kevés ismeret áll rendelkezésre a model-
lezni kívánt rendszerről;

•	 A folyamatok determinisztikus mód-
szerekkel leírhatók, de a magas fokú 
nem linearitás miatt (Hilborn, 2001) a 
kezdeti feltételek kisebb változására 
érzékeny rend szert vizsgálunk, mely 
viselkedése kaotikus jellegű;

•	A paraméterek száma nagy és a modell-
kalibrációhoz szükséges adatok száma 
ke vés. Az előbbiekre példa a szennyező 
anya gok eltávolításának kérdése bioló-
giai szennyvíztisztítás esetében. (Mes-
sikh et al, 2006). A kaotikus rendszerek 
példája lehet a meteorológia tudomá-
nya, ahol minimális adatmennyiségből 
kell meghatározni egy lehetséges ki-
menetet, több szcenárió közül. 

Dolgozatunk három fejezetében össze-
foglaljuk vizsgálataink eddigi eredményeit.

2. ivóvízházózatok 
rekonstrukciója

A hatályos 2011. évi CCIX. törvény, VII. 
fejezet 11. § (1) alapján „a víziközmű-szol-
gáltatás hosszú távú biztosíthatósága érde-
kében – a fenntartható fejlődés szempont-
jaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási 
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördü-
lő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, vala-
mint beruházási tervből áll”. A pótlási, felújítási 
terv részét kell, hogy képezze a műszaki és gaz-
dasági alapon elkészített rekonstrukciós straté-
gia, ennek általunk felvázolt elvi sémáját az 3. 
ábra szemlélteti. A feladat eredményes elkészí-
téshez az üzemeltetőknek a hálózati objektum 
nyilvántartással, az ehhez kapcsolt hibaadatok-
kal, költségadatokkal kell rendelkezniük. A mű-
szaki szempontú adatok nyilvántartására vonat-
kozóan (hibaadatok, hálózat-nyilvántartások) a 
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki tanszék 

„Szakértő rendszer kifejlesztése vízi 
közmű objektumok állapot értéke-
lésére és a rekonstrukciós stratégia 
meghatározására” című projektje 
részletes útmutatást és konkrét 
szoftveres megoldásokat is ad. Az 
adatok nyilvántartására a projekt 
eredményeként az üzemeletetők 
rendelkezésére áll egy térinforma-
tikai szoftver is, melynek beveze-
tését és alkalmazását mára több 
vízmű is elkezdte 1., 2. ábra. 

A többéves alkalmazási ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő 
munkaszervezéssel a rekonstrukciótervezés-
hez szükséges adatokat az üzemeltetők kis 

energia ráfordítással képesek gyűjteni, rend-
szerezni. A víziközmű-szolgáltatók jogszabályi 
kötelessége, legkésőbb 2015-ig elkészíteni a 
vagyonértékelésüket. A korrekt vagyonérték 
meghatározásához a műszaki objektumok tér-
beli elhelyezkedésének és állapotának ismerete 
egyaránt elengedhetetlen. Ennek ismeretében 
a vagyonleltár elkészítését célszerű összekötni 
a rekonstrukciós döntéstámogatást megalapo-
zó műszaki nyilvántartási rendszer alapjainak 
létrehozásával. A két cél megvalósításának 
adatigénye számos ponton megegyezik, ha az 

adatgyűjtést, feldolgozást jól szervezetten és 
átgondoltan végzik, akkor munkát, energiát és 
legfőképp költséget lehet megtakarítani.  

A vízellátó hálózatok rekonstrukciójának 
tervezése során a szolgáltatók fő célja és egy-
ben teljesítményük értékelési kritériuma, hogy 
a negatív hatásokat a lehető legalacsonyabb 
költséggel, a még elfogadható szolgáltatási 
színvonal (biztonság) fenntartása mellett csök-
kentsék, illetve az ellátás biztonságát növeljék 
(Dandy és Engelhardt, 2006). A meghibásodá-
sok számának csökkentése egyúttal a vízmi-
nőség javulását is eredményezi (Farmani, et al., 
2006). Halhal módszerénél (Halhal et al., 1997) 4 
típusú előnyt különítenek el: 

•	a hálózati nyomás, amely a rendszer jobb 
hidraulikai kapacitásából származik, 

•	 fenntartási előny, amely fizikai állapotból 
következik, 

•	üzemeltetői előny, amelyet a nagyobb há-
lózati flexibilitás eredményez, és 

•	 a csőcserék következtében javuló vízmi-
nőség.

A rekonstrukciótervezés, továbbá a va-
gyonértékelés sarkalatos pontjának tekinthető 
a vizsgált vezetékszakaszok élettartam meg-
határozása. A vagyonértékelés során a veze-
ték várható élettartama jelentős hatással bír a 
leírás (amortizáció) módjának, paramétereinek 
meghatározásában. A vezetékek fizikai örege-
dése jól jellemezhető az adott időegység alatt 
bekövetkezett meghibásodások számával. A le-
író modellek, melyek jellemzően a vezeték ob-
jektumok állapotváltozását írják le, modellezési 
szempontból négy csoportba sorolhatók: 

•	a mechanikai, 
•	a szakértői pontozásos, 
•	a neurális hálót/fuzzy logikát alkalmazó és 
•	a statisztikai modellekre. 

A statisztikai modellek egy vezetékszakasz 
várható élettartamát az azon előforduló meg-
hibásodásszámok alakulásához kötve adják 
meg. Ilyen értékek az időegység alatti előfordu-

1. ábra
Objektumkezelő térképi megjelenítése

2. ábra
A hibakezelő modul adattáblái

3. ábra
Rekonstrukciós döntéstámogatás elvi sémája

A rekonstrukció alá vonandó hálózatrészek és azok
rekonstrukciós időpontjának kiválasztása

Költségek Laboratóriumi
vizsgálatok

Hálózatnyilvántartási 
adatok

Hálózathidraulikai
modell

Hálózati meghibásodás
modell
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lási darabszám, illetve előfordulási valószínű-
ségérték. A mechanikai modellek kivételével, 
amelyek ugyan jobb állapotinformációt szol-
gáltatnak (Kleiner és Rajani, 2000), az összes 
előbbiekben felsorolt modelltípus csak akkor 
alkalmazható, ha rendelkezésre állnak vezeté-
kobjektumokhoz rendelt, megbízható meghi-
básodási adatok.

A rekonstrukciós stratégia kiválasztása során 
a hálózat hidraulikai állapotát sem lehet kihagyni 
a vizsgálatokból, ahogy azt egy korábbi, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbí-
zásából készült tanulmány is említi (Dávidné et al., 
2008). A rendelkezésre álló statisztikák szerint a 
vezetékek életkorának növekedésével a fajlagos 
meghibásodásszámok is egyértelműen növek-
szenek. Ezzel a javítási munkák száma is növek-
szik, ami a vezeték-kiszakaszolások, -lezárások 
számának növekedését eredményezi. A javítás 
ideje alatt pedig a szolgáltatás szükségszerűen 
korlátozott. Mindezeket figyelembe véve a meg-
hibásodáshoz köthető károk a következő főbb 
csoportokba sorolhatók:

•	A gazdasági információs rendszerben nyil-
vántartott adatok alapján számszerűsíthe-
tő károk: közvetlen hibaelhárítási és javítá-
si költségek.

•	A pontosan, de körülményesen számszerű-
síthető, a meghibásodott vezeték környe-
zetének rongálásából keletkező költségek.

•	 A többnyire nehezen számszerűsíthető 
költ ségek, mint például a forgalom aka-
dályozásának költségei.

•	A szolgáltatás időszakos kimaradásának 
költ ségei.

A csőtörésből származó szolgáltatás- ki-
maradás az üzemeltetőnek költséget, illetve 
pénzügyi és presztízsveszteséget eredmé-
nyez, amelyet nagymértékben befolyásol az 
elhárítás időtartama és az eközben ellátat-
lanul maradó fogyasztók száma. A szolgálta-
tás kimaradásából keletkező veszteségek a 
követ kezők:

•	Az elfolyt víz mennyisége, ami növeli a ter-
melt és a szolgáltatott víz közötti különb-
séget, a vízveszteséget.

•	A másodlagos forrásból, például lajtos ko-
csi kiállítással, zacskós víz szállításával tör-
ténő vízszolgáltatás. 

•	A vezetékes szolgáltatás kimaradása miatt 
keletkező értékesítési hiány, az el nem fo-
gyasztott víz mennyisége. 

Az üzemeltető célja a csőtörésekből szárma-
zó károk minimalizálása, ezzel a szolgáltatás 
szín vonalának növelése, rosszabb esetben szin-
ten tartása. Mivel a vezetékek felújítására fordít-

ható források az alacsonyan tartott 
vízárak miatt erősen korlátozottak, 
szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek mérséklik a hibaszám nö-
vekedését és ezzel csökkentik az 
azokból eredő károkat. Cél, hogy 
lehetőség szerint minél kisebb 
költségráfordítással, minél na-
gyobb minőségjavulást érjen el az 
üzemeltető. A szolgáltatók számos 
rekonstrukciós alternatíva közül vá-
laszthatnak, ezek különböző forrás-
igényűek. A felmerülő változatokat 
célszerű a költségeiken kívül, elér-
hető eredményeik alapján is össze-
hasonlítani, rangsorolni. Egy ilyen 
vizsgálat eredményét mutatja be 
a 4. ábra, amely egy hazai település 
városmagjához tartozó vízellátó 
hálózat rekonstruk ciós alternatívái-
nak hatását szemlélteti 35 éves 
időintervallumra. A 4. ábra grafi-
kon formájában bemutatja, hogy 
a különböző rekonstrukciós hánya-
dok mellett a vízhiányos területek, 
vagyis azon keresztül a szolgáltatás színvonala, 
hogy változik az adott időintervallum alatt.

Természetesen a változatokhoz költsé geket 
is érdemes párosítani a vizsgált időtartamra 
vonatkozóan (rekonstrukció, hiba el hárítás, hi-
bához kapcsolódó károkozás). A költ ségek és 

az összesített hatások ismeretében (5. ábra) az 
üzemeletető dönthet a számára leg megfele-
lőbb alternatíva kiválasztásáról.

 
3. Waterisk dss és alkalmazása
 villámárvíz modellezéséhez

Mint említettük a villámárvizek és városi 
árvizek elemzése egy átfogó keretrendszerben 
történt, amely a vízkészletek extrémumainak 
hidrológiai vizsgálatára alkalmas. Ez a szem-
lélet megköveteli a felszíni és felszín alatti víz-
készletek együttes vizsgálatát, amihez jelenleg 

az ún. integrált hidrológiai modellrendszerek 
(IHM) a legalkalmasabbak (Sahoo et al., 2006). A 
WateRisk Döntéstámogató Rendszer (WateRisk 
DSS) fejlesztésekor kitűzött cél az volt, hogy a 
magyar viszonyokhoz alkalmazható IHM-t hoz-
zunk létre, amivel gazdasági, társadalmi hatáso-
kat is figyelembe lehet venni. 

A program több almodulból épül fel. Az 
adatbevitelt, a térinformatikai megjelenítést 
és műveleteteket a térinformatikai alapú fel-
használói felület (6. ábra) támogatja. A (felszíni 
és felszín alatti) vízfolyások, csatornák szer-
kesztése is itt történik „shape” formátumban, 
ami nagyban növeli a más térinformatikai 
rendszerekkel való kompatibilitást. A program 
gazdasági moduljával elő- és utószámításokat 
végezhetünk: mezőgazdasági terméshozam 
(és kár), települési kár, erdő CO2 megkötés és 
ökoszisztéma szolgáltatások becslésének szá-
mítása (Kozma et al., 2012; Koncsos, 2011). Ezek 
a számítások algoritmikusan hozzákapcsolód-
nak a program központi eleméhez, az integrált 
hidrológiai modellhez (7. ábra), amely a loká-
lis-regionális vízkörforgás folyamatait térinfor-
matikai és matematikai eszközök – különböző 
léptékű, fizikai alapú modellek – segítségével 
írja le (Kozma és Koncsos, 2011). 

A számításba bevont hidrológiai folyama-
tok a következők: csapadék (léghőmérséklettől 
függően eső vagy hó), intercepció, evapot-
ranszspiráció, beszivárgás, felszíni lefolyás és 
tározódás, mederbeli áramlás, valamint talaj-
vízmozgás. Mindezek a WateRisk DSS-t alkal-

4. ábra.
A különböző alternatívák évenkénti hatása az 
ellátási területen.

6. ábra.
A WateRisk DSS felhasználói felülete
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5. ábra
A különböző rekonstrukciós alternatívák költség és várható 
meghibásodási hatás vonzata a vizsgált területen
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massá teszik számos vízgazdálkodási kérdéskör 
vizsgálatára. Utóbbiak lehetnek például: az 
árvizek levonulása és a katasztrofális elöntési 
folyamatok, a csapadéklefolyás, a talajvíz-után-
pótlás és -megcsapolás vagy a belvíz jelensége 
és a villámárvizek illetve városi árvizek (Koncsos, 
2011). Ezek alapján a fejlesztett döntéstámoga-
tó rendszer előnyei:

•	Bonyolult vízkészlet folyamatok vizsgálatá-
ra alkalmas fizikai alapú modellezéssel.

•	Relatíve gyors számítási sebesség (termé-
szetesen lassabb, mint a sztochasztikus/
empirikus alapú szoftverek).

•	 A fizikai alapú számítási modellek, amik 
növelik a predikciós képességet és lehető-
vé teszik a tervezési célú felhasználást. 

•	 Forgatókönyv-elemzésre kiválóan alkal-
mas, a forgatókönyvek a vízkészletek és az 
ezzel összefüggő gazdasági/ökoszisztéma 
folyamatok alapján is összehasonlíthatók, 
költséghatékonyság-vizsgálatokat lehet 
vele támogatni.

•	A hidrodinamikai szimulációk és kárszámí-
tás összekapcsolásával kockázatbecslésre 
alkalmas.

A WateRisk DSS-t négy, különböző vízgaz-
dálkodási problémát jelentő mintaterületen 
alkalmaztuk, aminek eredményeiből érdekes 
és fontos megállapításokat vontunk le. A Sza-
mos-Kraszna közi belvízvédelmi szakasz model-
lezésével vizsgáltuk a belvíz jelenségét és meg-
becsültük a terület mezőgazdasági kockázatát 
múltbeli idősorokra és jövőbeli éghajlat-válto-
zási forgatókönyvekre. A modellel egy, az ár-
téri jelleghez jobban alkalmazkodó, alternatív 
területhasználatot is vizsgáltunk. Ennek alapja 
a becsült ökoszisztéma-szolgáltatások voltak. A 
nagy léptékű Duna-Tisza közi mintaterületen az 
aszály problémájára fókuszáltunk és vizsgáltuk 
egy mérnöki beavatkozás, a Duna-Tisza-csator-
na hatását is a talajvízszintre. A Nagykörűi mé-
lyártéri területen lokális vízkészlet-problémák-

ra koncentráltunk: elemeztünk egy integrált 
tájgazdálkodási rendszert és a hozzá kapcso-
lódó öntöző/belvízvédelmi csatornarendszert 
(Koncsos, 2011; Jolánkai et al., 2012; Kozma et 
al., 2012). A negyedik mintaterületet, ahol a 
flashflood (vagy villámárvíz) jelenségével fog-
lalkoztunk, a következőkben részletesebben 
bemutatjuk. 

Mintaterületi alkalmazás 
villámárvíz modellezésével

A villámárvizekre (angolul flashflood) jel-
lemző, hogy az intenzív csapadékesemények 
hatására a hegy- és dombvidéki vízgyűjtőkön 
pár óra alatt hatalmas víztömegek zúdulnak le 
kis vízfolyásokon és a településeket elérve nagy 
károkat okozhatnak. A villámárvíz jelensége az 
utóbbi időben került a figyelem középpontjába, 
a híradásokban is egyre többször jelennek meg 
ilyen események: egyre többször okozott kárt 
kisvízfolyások árvize az elmúlt években (Csi-
kóstőttős, Mád, Mátrakeresztes, Sásd, Villány) 
és gyakori, hogy a városi csapadékcsatorna 
rendszerek nem tudják levezetni a vizet (Buda-
pest, Miskolc, Kecskemét városi árvizei). A gya-
koriság növekedését statisztikai adatok is alá-
támasztják (EM-DAT). Ez a trend valószínűleg 
tovább fog folytatódni, mert az éghajlatválto-
zási-forgatókönyvek alapján Magyarországon 
növekedni fog a nagycsapadékok gyakorisága, 
intenzitása, így a heves lefutású árvizek száma 
is. (Nováky, 2011) A beépített területeken a le-
folyási viszonyok megváltozása miatt csökken 
a lefolyási idő, ami szintén nagyban hozzájárul 
az ilyen események kialakulásához, ráadásul a 
városias területeken a mikroklíma megváltozá-
sa is növelheti a bekövetkezési valószínűséget 
(Fletcher et al., 2012). 

A magyarországi kutatások is egyre töb-
bet foglalkoznak villámárvizek vizsgálatával 
és európai uniós kötelezettségünket teljesítve 
az árvízi veszélytérképezési feladat során is 
külön elemként jelenik meg a kisvízfolyások 
veszélytérképezése. A következőkben a 2005-
ös mátrakeresztesi árvizet és modellezését 
mutatjuk be. A GeneralCom Kft., a BME VKKT és 
az OMSZ közös kutatásában fejlesztett modell 
célja, hogy a WateRisk DSS modellrendszerrel 
rekonstruáljuk a valós eseményeket. A kalibrált 
modell így a későbbiekben alapja lehet kocká-
zati térképezésnek, rövidtávú villámárvíz előre-
jelző rendszernek vagy mérnöki beavatkozások 
(pl. záportározók létesítése) előzetes vizsgála-
tát is támogatni lehet vele.  

Mátrakeresztesnél a Kövicses-patak és 
mel  lékágai folynak. A vizsgált vízgyűjtőrész a 
Hasznosi tározó feletti 36 km2. Nováky éppen a 
Zagyva-vízgyűjtőre végzett vízfolyás-sűrűségi 

kutatásokat (Nováky, 1983), számításai szerint 
a sík területen átlagosan 0,2 km, a hazai dom-
bvidékeken 0,6-1,0 kilométeres érték körül in-
gadozó egy km2-re jutó vízfolyáshossz a Mátrá-
ban az 1,8 km/km2 értéket is meghaladhatja. A 
térség lefolyási tényezője 25-30% körül alakul, 
szemben a síksági térszintekre jellemző 3-5%-
os értékkel. Ez a 2005-ös árvíz idején még na-
gyobb volt, mivel az esemény tavasz elején tör-
tént, hideg, csapadékos időjárás után, amikor a 
talaj még valószínűleg fagyott és telített volt és 
a lombkorona vízmegtartó hatása (intercepció) 
sem érvényesülhetett.

A modellezést két részre bontottuk. A csa-
padék-összegyülekezés folyamatát egy lineáris 
tározó elvén működő osztott paraméteres le-
folyásmodell segítségével írtuk le, mely össze 
van kapcsolva egy a mederbeli lefolyás leírá-
sára alkalmas egydimenziós folyómodellel. A 
modell bemenő adata a domborzat (FÖMI, 5×5 
m-es felbontásból konvertált 15×15 m-es cella-
méretű grid) és csapadék, ami radarészlelés és 
helyi mérőállomás idősorainak formájában állt 
rendelkezésre. A radartérképek maximálisan 50 
mm/napos csapadékot tartalmaztak, mely ke-
vesebb, mint fele a mérőállomásokon mért ér-
téknek (Mátraszentlászlón 110 mm esett), ezért 
a radaradatokat korrigáltuk a mért értékekkel. 
A területhasználati térképet felhasználva a ka-
librálást a vízművek becslése alapján végeztük 
el, ami szerint a Hasznosi Tározónál a legna-
gyobb vízhozam 130 m3/s volt.

A csapadéklefolyás-modell peremfeltétel-
ként szolgált ahhoz, hogy a település területét 
egy pontosabb modellel írjuk le. A felszíni és 
mederbeli vízmozgás meghatározására a fo-
lyómodellhez kapcsolt dinamikus 2D modellt 
használtunk, így pontos vízmélység és vízse-
besség adatsorokat kaptunk eredményként. A 
domborzati térképből (grid) itt „kiemeltük” az 
épületeket a pontosabb leíráshoz. Az ered-
mény alapján elmondható, hogy 1 méter körüli 
átlagos vízmélység alakult ki a patak medrén kí-
vül, ami megfelel a helyszíni bejáráson tapasz-
taltaknak (8. ábra).

Az eredményekből következtetésként le-
vonhatjuk, hogy a bemutatott módszerrel az 
eddigi vizsgálatoknál (Czigány et al., 2010; Ka-
szab, 2009) pontosabban modellezhetünk egy 
villámárvizet, ugyanakkor a modell adatigénye 
rávilágított a hazai adatbázisok hiányosságaira 
is (kisvízfolyások geometriai és vízrajzi adatai), 
valamint a csapadékradar észlelések pontat-
lanságaira. A pontos csapadékadatok elenged-
hetetlenek az ilyen gyors események modelle-
zéséhez, amit a nemzetközi gyakorlatban is az 
egyik legnagyobb problémának tartanak. (Flet-
cher et al. 2012)

7. ábra
(a) A WateRisk integrált hidrológiai modell felépí-
tése, (b) a vízgyűjtő lefedése osztott paraméteres 
rácshálóval, és (c) egy számítási cellában a vízfor-
galom elvi vázlata (forrás: Koncsos, 2011)
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4. innovatív módszerek 
alkalmazása a szennyvíztisztítás 
technológiai tervezésben

Tervezési és üzemirányítási célra a korsze-
rű mérnöki szemléletben általában és egyre 
inkább elterjedten matematikai modelleket 
alkalmazunk. Ha a rendszer (pl. szennyvíztisz-
tító telep tisztítási folyamatai) ok-okozati ösz-
szefüggéseinek teljes ismerete számunkra nem 
prioritás vagy inkább annak viselkedése és elő-
rejelzése kap hangsúlyt, megfelelő mennyiségű 
mérési adatból empirikus modell állítható fel. 
Az empirikus modellalkotásnál adatbányászati 
problémákba és matematikai kérdésekbe ütkö-
zünk: A létrehozott modell mely változók függ-
vénye, mennyire érzékeny a rendszer az egyes 
paraméterekre, milyen módszert alkalmazzunk 
a közelítéshez? Ezen kérdések könnyen megvá-
laszolhatók a lágy számítási módszerek alkal-
mazásával. 

A lágy számítási módszerek legtöbbször 
olyan fogalmakkal hozható kapcsolatba, mint a 
mesterséges intelligencia, robotirányítás, szak-
értői rendszerek és optimalizálás. A kemény 
számítási módszerek követelménye a pontos-
ság és a bizonyosság, a lágy számítás technikái 
abban különböznek, hogy képesek a pontat-
lanság kezelésére, főbb módszerei:

•	neuronhálózatok,
•	Fuzzy rendszerek,
•	evolúciós algoritmusok.

Jelen dolgozatban kiemelten 
foglalkozunk a neurális hálózatok 
adta lehetőséggel és bemutatunk 
egy példát. A neuronhálózatok egy 
gyűjtőfogalom, több eltérő elvű és 
típusú topológiát foglal magában. 
Közös jellemzőjük az osztályozó 
vagy függvény approximációs ké-
pességük. Működésüket tekintve 
információfeldolgozó esz közöknek 
tekinthetjük, amelyek párhuza-
mos, elosztott működésre képesek, 
lokális feldolgozást végző neuro-

nokból állnak, képesek tanulni, azaz „a posteri-
ori” tapasztalok alapján építik fel az ismereteket, 
melyet bemeneti adatok és elvárt eredmények 
formájában kapnak meg. Gépi megvalósításuk 
szerint lehet hardver, szoftver vagy akár a kettő 
kombinációja is. (Horváth, 1998) A neuronhá-
lózatokat jelenleg a speciális hardver hiánya 
miatt szoftveres program szimulációjaként al-
kalmazzák. Neurális hálók alkalmazási területe: 
képfelismerés, robotika, előrejelzés, orvosdiag-
nosztika, elemzés és modellezés.

Neurális hálók az alábbi modellezési prob-
lémák kezelésénél használatosak:

•	 Függvénykeresés és -illesztés. A model-
lezés kapcsán elegendő mérési adat ese-
tén is gyakran nehéz összefüggést találni. 
Egyes neuronhálózatok – mint pl. az MLP 
adott intervallumon, megfelelő számú 
neuronnal definiálva folytonos függvény 
közelítésére alkalmasak (univerzális függ-
vényapproximátorok). (Horváth, 1998)

•	 Optimalizáció. A mérnöki tervezés során 
egy végtelen halmazból kell kiválasztani 
az optimális megoldást. A feltételek meg-
szabásával, a megoldások halmaza leszű-
kíthető, ez azonban még mindig sok lehet, 
ha figyelembe vesszük a mai gépek számí-
tási teljesítményét. Ennek nyomán néhány 
kivételtől eltekintve a tervező programok 
gyakorlatilag egyetlen, a mérnök által fel-
vázolt szcenárió szimulációjára irányulnak, 
azaz nem képesek az önálló tervezésre és 

döntéshozatalra. A fizikai modellek komp-
lexitása azonban bizonyos esetben leegy-
szerűsíthető neurális hálók alkalmazásával 
(Koncsos T, Zajzon G., 2012), ugyanis sza-
badon megválaszthatjuk a paraméterek 
számát. A hálónál az elérhető pontosság 
a neuronok számának függvénye. Az ered-
mény gyakran nagyságrendekben mér-
hető sebességjavulást jelent a precizitás 
rovására. Egy kellően gyors helyettesítő 
modell esetében már lehetővé válhat a 
gépesített optimalizáció.

•	Determinisztikus modell hibrid kalibráció-
ja. A determinisztikus modelleket általá-
ban kalibrálni szükséges, mert a valóságot 
csak bizonyos egyszerűsítéssel képezik le, 
el térhetnek a valóságtól. Ha a modell alap-
jában véve helyes, de hiányzik belőle több 
paraméter, akkor kiegészíthető neurális 
hálóval, hibrid rendszerré alakítható. 

Egy általunk alkalmazott példán mutatjuk 
be a neurális háló nyújtotta lehetőségeket, az 
alkalmazott hálózat típusa MLP (Multilayer 
perceptron), mely többrétegű és előrecsatolt 
hálózat. Az MLP egy fekete doboz modellel 
szemléltethető: 

A rendszer a működését tekintve két fázisból áll:
•	Tanítás. Egyetlen minta egy bemeneti és 

egy eredményvektorból áll. A cél, az ösz-
szes ki- és bemeneti vektor közötti általá-
nos transzformáció megtalálása. Az eljárás 
iteratív, a neuronok közötti szinapszisok 
súlyértékeinek hangolása képezi a tanulás 
alapját. (Rumelhart et al, 1986)

•	 Futtatás. Tetszőleges bemeneti vektorra 
a hálózat előállít egy eredményvektort. A 
tanítás akkor tekinthető sikeresnek, ha a 
rendszer az összes bemeneti vektorra elő-
állította a kívánt eredményeket, továbbá, 
ha a validációs szett vektorai között is he-
lyes összefüggés áll fenn.

A példánk egy szennyvíztelepi elfolyó víz-
minőség előrejelzési modellt takar. A hazánk-
ban leggyakrabban alkalmazott szennyvíztisz-
títási rendszert mutatja be a 11. ábra, mely egy 
elődenitrifikációs telep. Az elődenitrifikációs 
telep kettős funkciót tölt be: biológiai úton 
történő szervesanyag-lebontás és nitrogénel-
távolítás megy végbe. Az aerob reaktorban az 
ammonium levegőztetett körülmények között, 
az anoxikus medencében a recirkulált nitrát és 
nitrit denitrifikációja zajlik. 

A neurális háló hatékonyságának szemlél-
tetése végett négy év eseményét szimuláltuk 
egy 50 000 lakos egyenértékű mintatelepen az 
EnviroSim BioWin 3 nevű determinisztikus mo-

8. ábra.
Számított maximális elöntés műholdképen ábrázolva.
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9. ábra
Az MLP architektúra (Rosenblatt, 1958) sematikus rajza (bal oldalon). Az egyes csomópontokban 
a jobb oldali ábrán látható jelfeldolgozó neuronok foglalnak helyet.
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dellel. A BioWin szimulátor számos modell mel-
lett az IAWPRC féle Activated Sludge Model-re 
épít (Henze, 1987). A neurális hálótól, mint 
univerzális függvény approximátortól elvártuk, 
hogy a reaktorokban lezajlott összetett folya-
matokat megtanulja az elfolyó kémiai oxigén 
igényre (KOI). Az inputvektorok a bemeneti idő-
sor egyes komponenseinek kumulált átlagát 
tartalmazták. Az adatsort két részre bontottuk. 
Az első fele a tanítási halmazt képezte, a máso-
dik a validációt szolgálta. 

A modell tanulsága szerint az elfolyó KOI-ra 
jelentős hatással volt egy hetes időszak korábbi 
nyers szennyvíz minősége (folyamatok memó-
ria hatása a bemenetre). N változó esetében, 
N*368 input paraméterről beszélünk. A gya-
korlatban ennek figyelembe vételére nem volt 
szükség. A telep lassan reagált a nyers szeny-
nyvíz KOI fluktuációjára, és a vizsgált órákban 
bekövetkező változásokra nem volt érzékeny a 
rendszer.

Egy jó függvény approximációt értünk el 
minimális változó alkalmazásával: 5 nap és azt 
megelőző 10 nap nyers szennyvíz KOI átlagát 
vettük figyelembe. (Az időben régebben be-
következett események kevésbé befolyásolják 
a dinamikus rendszer állapotát.) A KOI mellett 
figyelembe vettük a Kjeldahl nitrogén értékét, 
a hőmérsékletet és a vízhozamok öt és tíznapi 
átlagát. (Az átlagot az egyes órákban számított 
adatokból kaptuk.) A validált adatok alapján 
96,7 %-os korrelációt mértünk az elfolyó KOI-
ra. Ebből levontuk azt a következtetést, hogy a 
neurális háló alkalmas eszköz lehet nem lineá-
ris és dinamikus modellek gyors függvényap-
proximációjára, komplexitásuk redukciójára 
minimális hiba mellett. (Koncsos, Melicz, 2011) 

Az alkalmazott módszer másik előnye, hogy a 
leegyszerűsített modell öt nagyságrenddel 
gyorsabban számolt az eredeti modellhez ké-
pest, így alkalmas lehet optimalizációs felada-
tok kiértékelésénél is. 
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Rövid cikkünkben egy vízmű vállalatokra optimalizált szol-
gáltatásmenedzsment alkalmazást ismertetünk, amellyel 
jelentős mértékben racionalizálhatók az eszközmenedzs-
menthez és az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó folyamatok. 

A CNW Zrt. által fejlesztett, nyílt technológián alapuló, we-
bes megoldás a legkülönfélébb támogatási tevékenységek 
monitorozására, ügyfélszolgálati és hibaelhárítási területek 
támogatására alkalmas, pl. IT infrastruktúra üzemeltetésére, 
eszközmenedzsment támogatására, létesítménykarbantar-
tásra, bármilyen típusú incidens- és igénykezelésre, reklamá-
ciós ügyek vagy call-center feladatok kezelésére. 

Az eszköznyilvántartásra paraméterezett alkalmazással a 
vállalat átfogó képet kaphat a gépjármű, mobiltelefon, vagy 
számítástechnikai eszközparkjáról, beleértve a berendezé-
sek pontos jegyzéket, azok aktuális állapotát, elhelyezését, 
valamint az eszközökért felelős munkatársakra vonatkozó 
naprakész információkat. Ugyanez a rendszer épületkarban-
tartás támogatására használva a rekonstrukciók ütemezésé-
nek megtervezésével elősegíti a létesítmények és műszaki 
berendezések értékének, működőképességének megőrzé-
sét, az állagmegóvást, így közvetetten költségmegtakarítást 
eredményez. Segítséget nyújt az esetleges üzemzavarok 
megelőzésében, a hibalehárítási idő lerövidítésében, a kar-
bantartási munkák hatékonyabb szervezésében, a készlete-
zési költségek csökkentésében. 

A CNW rendszerét 2012-ben vezette be Bácsvíz Zrt., ahol 
az alkalmazással egy 200 főt kiszolgáló informatikai eszköz-
nyilvántartását, valamint belső IT helpdesket valósítottak 
meg. A rendszer naprakész kimutatást nyújt az informati-
kai hibák jellegéről, gyakoriságáról, a hibaelhárítási időkről. 
Segítségével az eszközök élettörténetének és a hibajavítást 
végző munkatársak terhelésének ismeretében a karbantar-
tások előre megtervezhetővé váltak, a felmerült problémák 
megoldását pedig tudástár könnyíti meg. A víziközmű vál-
lalatoknál elterjedt Topobase térinformatikai megoldást 
integrálták a fenti rendszerrel, úgy, hogy a Topobase-ben 
tárolt vizuális információkat a CNW helpdesk rendszerében 
rögzített javítási, karbantartási folyamatleírással, státusz 
és felelős-megjelöléssel egészítették ki, melynek eredmé-
nyeként az észlelt térképi eltérések nyomon követése és a 
javításokhoz kapcsolódó hibajegykezelés is hatékonyabb 
lett. Az integrált megoldással megszűnt a kettős adatbevitel, 
gyorsabb és automatizált eltéréskezelés valósult meg, meg-
könnyítve a helyszíni munkák priorizálását és optimalizálva 
a külsős alvállalkozók igénybevételét. 
További információ: www.cnw.hu
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