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Bevezetés
Az éjszakai minimum fogyasztásra, mint a hálózati veszteséget legjobban 
jellemző közvetlen mérőszámként tekintenek az üzemeltetők, azonban 
ennek értékét, a fogyasztás szezonális változása, és a vízmérleg számítás 
hibája egyaránt terheli. A vízmérleg számítás átlagolási hibájának csök-
kentésére jó megoldás lehet a számítási időlépés csökkentése, az abszolút 
éjszakai minimum fogyasztás közelítése. Medencével ellátott zónák esetén 
a vízszintmérés bizonytalansága állít korlátot az időlépés csökkentésének.

Éjszakai minimumszámítás eltérő időlépésekkel

A továbbiakban a számítási időlépés csökkentésének a vízmérleg 
pontosságára gyakorolt hatását vizsgálom, kitérve a vízmérleg számítás 
pontosságát terhelő egyéb tényezőkre.

A 60 perces időlépéssel az abszolút éjszakai minimum értéke akár 
1,5-2,0- szerese lehet az 5 perces időlépéssel számolt minimum fogyasz-
tásnakhoz képest. Amennyiben a terhelési modell pontosítása a cél, 
ilyen mértékű bizonytalanság az éjszakai minimum számításában nem 
engedhető meg, ezért törekedni kell a lehető legrövidebb időlépés al-
kalmazására vízmérleg számításnál.

Hazánkban, illetve nemzetközileg is bevett gyakorlat a 01:00 és 
03:00 közötti átlagos fogyasztás elemzése[1][2], mely az ez alapján szá-
molt éjszakai minimum fogyasztásról a hálózati veszteség hosszabb 
távú trendjére vonatkozóan lehet következtetéseket levonni.

Amennyiben a cél a hálózati veszteség lehető legpontosabb közelí-
tése, abban az esetben a fogyasztás napon belüli abszolút minimumát 
keressük. A vízmérleg számítás időlépésének növelésével a minimális 
érték egyaránt nőni fog az átlagolás miatt.

Vízmérleget terhelő hibák
Szivattyú indításakor jelentkező hiba
Amennyiben a szivattyúk pillanatnyi vízszállítás értékei kerülnek rögzí-
tésre, fontos figyelembe venni a mintavételek gyakoriságát. A szivattyú 
indítási időpontok esetében azzal a feltételezéssel éltem, hogy adott 
időlépésen belül egyenletes eloszlás mentén helyezkedik el az indítási 
időpont, és az egymást követő indítási és leállítási időpont sosem kerül-
het azonos időlépésbe. A szivattyú indításakor jelentkező hiba mértéke 
az alábbi képlettel közelíthető:
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Ahol:
 QSzRH [%]: Szivattyú indítás átlagos relatív hibája
 Qszivattyú [m3/h]: A szivattyú névleges vízszállítása
 Qfogy [m

3/h]: A zóna átlagos fogyasztása
 tidőlépés [perc]

Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogyan változik az átlagos, illetve a maximá-
lis hiba nagysága, a fenti paraméterek függvényében. Azért, hogy táblá-
zatosan ábrázolni lehessen, a vízszállítás és a fogyasztás hányadosát ábrá-
zoltam a függőleges tengelyen. Előnyös, ha az alábbi táblázatban látható 
átlagos hiba a zóna szivattyúira vonatkoztatva 10%-nál kisebb.

A bemutatott hiba utólag korrigálható, amennyiben rendelkezésre 
áll a szivattyúk pontos indítási, és leállítási időpontja. Ebben az esetben 
a pontos indítást megelőző, illetve az azt követő mintavétel súlyozott 
átlagaként számítható az adott időlépésre vonatkozó átlagos vízszállítás 
az alábbi képlettel:

Ahol:
 ti: i-edik időpont
 ti+1: i+1-edik időpont 
 T: pontos indítási/leállítási esemény időpontja
 Qi [m

3/h]: vízszállítás i-edik időpontban
 Qi+1[m3/h]: vízszállítás i+1-edik időpontban
 Qmod [m3/h]: módosított vízszállítás érték

Fontos megjegyezni, ha az időbélyeg a tényleges indítási időponthoz 
képest késik, a rögzített időbélyeg a jel beérkezésének időpontja, mely 
ami torzíthatja az eredményeket. Ennek hatását a jellemzően gyors 
adatkapcsolat miatt elhanyagoltam.

Napjainkban a nem fordulatszám-szabályozott szivattyúk jellemző-
en lágyindítóval vannak ellátva. Az indítás utáni, kisebb vízhozamú idő-
szakot a számítások során elhanyagoltam a szivattyú felfutási idejének 
és a számítási időlépés hosszának a nagyságrendbeli különbsége miatt.

Tárolómedencék vízszint mérési bizonytalansága
A vízhozam mérések esetében a vízmérleg számítási időlépés csökken-
tése által a szivattyú indításkor jelentkező számítási hiba nagysága csök-
ken. A medencék vízforgalmának számítása során a hiba várható értéke 
azonban az időlépés hosszával fordítottan arányos.

Ahol:
 uV [m

3]: a térfogat mérés bizonytalansága
 uh [m]: a vízszint mérés bizonytalansága
 A [m2]: a vízfelszín felülete
 ∆t [min]: az időlépés hossza

Bár a jelenleg elterjedt vízszintmérési módszerek ~0,3-1,0 cm pontos-
ságra képesek, ezek jellemzően statikus vízszint mérésére vonatkoznak. 
Amennyiben a hirtelen vízforgalom- változás miatt a vízfelszínen hul-
lámzás alakul ki, ez a pontosság nem feltétlenül biztosítható.

Mintavétel időpontja
  Az egyes mintavételekhez rendelt időbélyeg előállítására két 

megközelítés terjedt el. Egyik esetben az időbélyeget az adatokat 
gyűjtő központi szerver adja az adat beérkezésének időpontjában. 
Amennyiben az egyes távadók és a szerver közti kommunikáció 
sebessége jelentősen eltér, egyes idősorok egymáshoz képest lát-
szólag eltolódhatnak.

A másik megközelítés, mi szerint az egyes távadók saját órá-
val rendelkeznek, és a mérésekhez a saját óra szerinti időbélyeget 
rendelik. Ebben az esetben az kommunikációra használt csatornák 
többletterhelést kapnak a továbbított időbélyeg miatt, és az egyes 
óráknak feltétlen szinkronban kell lenniük. Amennyiben az utóbbi 
feltétel nem teljesül, az idősorok egymáshoz képest eltolódhatnak.

Gyakorlati példa 
A vízmérleg számítást terhelő hibák hatását az alábbi példán keresz-
tül lehet szemléltetni. A kérdéses zóna a Fővárosi Vízművek Zrt. egyik 
zónája, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik: átlagos fogyasztás 

~35 m3/h, tároló medencék száma: 1 db, 1 kamrával. A zónát tápláló szi-
vattyú vízszállítása ~75 m3/h.

A zóna fogyasztásához képest aránylag nagy vízszállítású szivattyú 
van beépítve. A szivattyú indításából fakadó vízszállítás- számítási hibát 
a szivattyúk pontos indítási időpontja ismeretében ki lehetett küszöböl-
ni. Ennek ellenére jól láthatóegyértelmű tüskék láthatók a szivattyú indí-
tásakor és leállításakor. Mivel a kérdéses szivattyú vízszállítása ~75 m3/h, 
és 5 perces vízmérleg számítási időlépést alkalmazva, a szivattyú indítá-
si hibából adódó átlagos hiba mértéke 3,2 m3/h, míg ugyanez a hiba 60 
perces vízmérleg számítási időlépésre számítva ~37,5 m3/h. Az átlagos 
fogyasztáshoz viszonyítva ez ~107%, illetve 9% relatív hibát jelent.

A fenti ábrán látható, hogy a feketével jelölt, módosított vízhozammal 
számolt fogyasztási görbe több helyen eltér a kékkel jelölt eredetitől, 
melynél a szivattyú indítás hibája nem volt korrigálva. Néhány ponton 
új, egyértelműen hibás (negatív) értékek is megjelentek a módosított 
görbén. Jellemző azonban, hogy a kilengések nem tűntek el. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a tároló medence vízforgalmának mérése, és/
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QSzRH[%]  =           
Qszivattyú × tidőlépés

                                      Qátlagos fogyasztás × 60 perc × 2

Qmod  =        
 (T–ti) Qi+(ti+1–T)Q(i+1)

                                    
  (t(i+1)–ti)

uV  =        
 A × uh × 60 min

                                    
  
∆t
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vagy a számítása hordozza magában a kiugró értékeket okozó hibát. Ezt 
a kérdést részletesebben megvizsgáltam, ábrázolva azokat az időszako-
kat, amikor a kérdéses szivattyú járt:

 
Látható, hogy a szivattyú indításakor a 60 perces átlaghoz képest ne-
gatív, míg a leállításkor pozitív irányban tapasztalható, megközelítőleg 
azonos nagyságú az eltérés. A hiba szabályossága alapján azzal a feltéte-
lezéssel éltem, hogy a pillanatnyi vízszintmérés és a betáplálás adatsora 
nincs szinkronban. Mivel a fogyasztásban pozitív irányba kiugró érték 
van a szivattyúindításnál, ez azt jelenti, hogy a medence vízforgalma „ké-
sik” a szivattyú vízszállításához képest. Ezt igazolandó eltoltam a vízszint 
mérések időpontját 5, illetve 10 perccel előre.

Látható a grafikonokon, hogy 5 perces korrekció mellett gyakorlatilag 
mindenhol eltűntek a kiugró értékek, míg 10 perces korrekció mellett 
újabb lokális szélsőértékek jelentek meg. Utóbbiból arra lehet következ-
tetni, hogy 10 percnél kisebb a két adatsor közti eltérés.

Az egyes mérési adatokhoz tartozó időbélyeg a jel beérkezésének 
időpontját jelöli, mely nem feltétlen egyezik meg a mintavételi időpont-
tal. Amennyiben két távadó eltérő késleltetéssel küldi az adatokat, az a 
fenti vízmérleg számítási anomáliához hasonló eredményeket okozhat.

A medence vízforgalom-számítás bizonytalansága
A szivattyú indítás hibájához hasonlóan a medence vízforgalmára is meg le-
het határozni egy bizonytalansági értéket az időlépés és a fogyasztás isme-
retében. Mivel a medence vízforgalmát két mérés különbségéből lehet szár-
maztatni, duplán kell figyelembe venni a vízszintmérési bizonytalanságot.

Mivel egy fogyasztási körzethez több, egymástól független meden-
ce vagy kamra, illetve vízszintmérés is tartozhat, ezek kombinált bizony-
talanságát célszerű alkalmazni, mely az egymástól független bizonyta-
lanságok négyzetösszegének a gyökével egyenlő:

  

Amennyiben nem függőleges falú a tároló medence, a felszín az aktuális 
vízszint függvényeként írható fel. Ebben az esetben a vízszint változásá-
val a vízforgalom számításának bizonytalansága is változik.

Eredmények értékelése
Az abszolút éjszakai minimum számításának jelentősége a pontosabb ter-
helési modellek megalkotásánál mutatkozik meg. A jelenlegi modellezési 
gyakorlat azzal a közelítéssel él, hogy a hálózati veszteség területi elosz-
lása a fogyasztási körzeten belül a fogyasztással/fogyasztási súlyszámmal 
arányos. A legtöbb alkalmazás esetében ez a közelítés elegendően pon-
tos, azonban vízminőségi folyamatok modellezése során a víz tartózko-
dási idejére a hálózatban lejátszódó folyamatok igen érzékenyek. Elosztó 
jellegű hálózatrészek, illetve elhanyagolt hálózat esetében a hálózati vesz-
teség akár a vezetékhosszra jutó hasznos fogyasztással azonos nagyságú 
is lehet. Ennek a hatását csak olyan esetben lehet elhanyagolni, ha a há-
lózati veszteség aránya 10% alatti, illetve a terepviszonyokból adódóan 
a hálózaton a relatív nyomás megközelítőleg azonos mindenhol. A fent 
bemutatott vízmérleg számítási tapasztalatokat felhasználva lehetőség 
nyílik nagyobb felbontású vízmérleg számításra, mely ami által nagyobb 
hálózati veszteséggel terhelt hálózatok esetében várhatóan jelentősen 
javítható a hálózat mentén a vízkor számítás pontossága.
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5 perccel előre tolt vízszint mérések

10 perccel előre tolt vízszint mérések

Példa a medence vízforgalom-számítás bizonytalanságának változására

umed.vizforgalom  =        
          Ai × ui × 60 min  2

                                    
                                     

∆ti=1

n
2 ×


