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2. A VÍZMÉRLEGSZÁMÍTÁSI RENDSZER 
ADATSTRUKTÚRÁJA
A PLC-k végzik az órai adatok (összegzett vízmennyiségek és 
tározószint-különbségek) leképezését, amelyek egy központi 
adatbázisba továbbítódnak. Az adatbázis 25 táblából áll, 24 az 
órás, 1 pedig a napi felbontású adatok számára. Minden adat-
tábla 304 paramétert (oszlopot) tartalmaz, mivel ennyi mérési 
pontot vontunk be a számítási rendszer működtetésébe. Egy 
sorban az adott naptári nap adott időintervallumának adatai 
találhatók (pl. 14:00–15:00). Adatkapcsolat segítségével mind-
egyik adattábla egy külön MS Excel-munkafüzetbe kerül beim-
portálásra, egy „Import” munkalapra. A további munkalapokon 
a 28 ellátási zóna adatfeldolgozása történik (Excelenként 28, 
összesen 25×28=700 munkalap). Az „Import” munkalap és a zó-
namunkalapok között a megfelelő keresőképletek (pl. fkeres + 
hol.van) függvénykombináció biztosítják az adatkapcsolatot az 
adatkonzisztencia fenntartása érdekében (pl. ha az adattáblá-
ban adathiány miatt kimarad egy nap, megváltozik a paraméter-
sorrend, vagy új paraméterek jelennek meg, akkor a rendszer 
ne omoljon össze).

A szintén automatikus szűrés, percentilis trendgörbe illesz-
tés, grafikonos megjelenítés az adott zóna munkalapján törté-
nik. Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a számított vízforga-
lomadatok és az azok alapját képező input mérési adatok egy 
helyen (az adott zóna munkalapján) jelennek meg, együttesen 

1. BEVEZETÉS
A vízszolgáltatók működési környezetének folyamatos romlása 
minden területen egyre újabb és költséghatékonyabb megoldá-
sok alkalmazását követeli meg. A hálózati veszteség mértéké-
nek meghatározása és csökkentése mindig is fontos témakör 
volt, amelyet a 2021 óta meredeken emelkedő energiaárak, a 
hálózati hibakeresés és -javítás költség/haszon arányának je-
lentős változása még aktuálisabbá tettek. Különösen igaz ez Pé-
csen, ahol a vízhálózat jelentős része a Mecsekoldalban találha-
tó, és a hálózatba táplált víz hét nyomászónába való felemelése 
jelentős energiaszükségletet támaszt. 

Ebben a cikkben a hálózati veszteség csökkentésére irányu-
ló erőfeszítéseink egyik eszközét, egy MS Excelben kialakított 
vízmérlegszámítási rendszert szeretnék bemutatni. A rendszer 
alapját a PLC-k órás felbontású adatait (vízmennyiségeket és tá-
rozószint-különbségeket) tartalmazó, a központi szerveren tá-
rolt nyers adatsorok képezik, amelyek automatikusan töltődnek 
be az Excel-alapú adatrendszerbe. E megoldás nagy előnye a 
költséghatékonyság és a rugalmasság, mert egy felhasználóba-
rát felületen, speciális programok vagy költséges SCADA-progra-
mozás nélkül, adatelemzési lehetőségek széles tárházát kínálva 
teszi lehetővé az input és számított adatok együttes elemzését 
úgy, hogy a teljes adatrendszer pár kattintással frissíthető, ezál-
tal az összes ellátási zóna („vízforgalom-számítási egység”) aktu-
ális és historikus vízforgalomadatai rendelkezésre állnak.

SZOLGÁLTATÓK SZEMÉVEL

Adatelemzés MS Excelben 
kialakított vízmérlegszámítási 
rendszer segítségévelPUSKÁS TIBOR 

hidrogeológus, vízbiztonsági vezető, 
Tettye Forrásház Zrt.

 puskas.tibor@tettyeforrashaz.hu 

KIVONAT  A magyarországi víziközmű-szolgáltatók vízvesztesége 
nyugati összehasonlításban magasnak számít. A fennálló hálóza-
ti veszteség egy része az üzemviteli adatok hatékonyabb felhasz-
nálásával költséghatékonyan megszüntethető.
Mintegy 800 km hosszúságú vízhálózatunkon havi rendszeres-
séggel alakulnak ki olyan rejtett hibák, melyek vízhozama az 
üzemvitelből vagy a napi vízmérlegadatokból nem észlelhető, 
de túl magas ahhoz, hogy ezen hibák tartós fennmaradása és 
hosszú távú halmozódása megengedhető legyen. MS Excelben 
olyan adatelemzési rendszer kialakítására tettünk kísérletet, mely 
költséghatékony megoldást jelent a mérési rendszerből kapott 
órás felbontású adatok elemzésében és az újonnan kialakuló 
hibák gyors észlelésében.

KULCSSZAVAK hálózati hatékonyság, SCADA, vízmérlegszámítási 
rendszer, adatelemzés
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vízmennyiségek és a tározott víztérfogat-változás (dV) figyelem-
bevételével. Ez egy „bottom-up” módszer, vagyis a részadatok-
ból építkezve adunk becsléseket. A felhasználók vízfogyasztása 
hajnali 2-3 óra körül éri el a minimumot, ezért ebben az időszak-
ban az egyes ellátási zónák vízforgalmai felülről közelítik a tény-
leges hálózati veszteséget. Ez a trendgörbe a hálózati veszteség 
(két hibajavítás között) lassan növekvő alapértékéből és a nap-
ról napra változó értékű hajnali (legális/illegális stb.) vízfogyasz-
tás összegéből adódik, ezért a minimumtrend az adott zóna 
jellegétől függő szórást mutat. Kisebb zóna esetén az adatok 
zöme a tényleges veszteségre simul, a gyakorisági eloszlás itt 
nagyon éles csúcsot ad. Nagyobb zónák esetén előfordul, hogy 
ritkán, 1-2 hetente van olyan adat (éjszaka), amikor a számított 
minimum egyáltalán megközelíti a hálózati veszteséget felülről, 

mert kevés olyan éjszaka 
adódik, amikor alacsony a  vízfogyasztás. Ahhoz, hogy a naponta 
leképezett hajnali minimumokból automatizált figyelmezteté-
sek beállítására is alkalmas veszteségtrendgörbét nyerjünk, az 
adatok további finomítására volt szükség. Első lépésben szűré-
si feltételt fogalmaztunk meg a vízmérlegadatsor mérési hibák/

elemezhetők, tetszőleges (pl. kalibrációs célú) adatkorrekciókat 
lehet végezni a forrásadatok módosítása nélkül, továbbá az Ex-
cel teljes adatelemzési eszköztára is igénybe vehető. Az online 
adatforrás jelszavának megadását követően az „Import” mun-
kalap és az abból táplálkozó adatstruktúra minden eleme auto-
matikusan frissül. 

Az adatrendszer tartalmaz egy 26., adatösszesítőként mű-
ködő munkafüzetet is. A munkafüzetek közötti hivatkozásokkal 
itt összesítjük a zónák összes (0–24 h és napi) számított víz-
mérlegadatait, amelyekből a munkafüzetben beállított képle-
tekkel néhány kattintással bármely zónára és bármely időszak-
ra vonatkozóan legenerálhatók a fogyasztási menetgörbék. A 
hajnali minimum nyomon követéséhez a 2:00–3:00 adattáblát 
választottuk ki.

3. GÖRDÜLŐ PERCENTILIS TRENDGÖRBE
A hálózati veszteség vizsgálatának egyik fontos eszköze a víz-
forgalmak hajnali minimumtrendjének monitorozása. A mini-
mumtrendet az adott zónára képzett pl. órás felbontású adat-
sorokból lehet kiszámítani a betáplált (IN), továbbemelt (OUT) 

adathiányok miatt túlzott mértékben leeső (outlier) adataira. Így 
kiszűrhetőek az adathézagok, irreálisan alacsony vagy negatív 
vízmérlegértékek. Az ilyen adatokat előidéző okokat később 
tisztázni, ahol lehetséges, korrigálni szükséges (átfolyásmérők 
pontossága, tározószintmérés skálázása, adatkommunikációs 
hiba stb.).

A hálózati veszteségtrendet egy „gördülő percentilis görbe” 
illesztésével próbáltam közelíteni. A számítási rendszerben a 
görbe egy adatpontja a szűrt adatsor 11 értékét veszi alapul (5 
előtte, 5 utána és az adott napi érték), melynek k-adik percenti-
lisét adja eredményül. A százalékosztály (k) optimális értékét az 
adatsor gyakorisági megoszlását is figyelembe véve becsültem 
meg. Jellemzően 0,1–0,2 közötti értékek adták a legkonziszten-
sebb illeszkedést a historikus adatsorokra.

Az így kapott görbék élesen kirajzolják az újonnan kialakuló 
veszteségeket, míg a magasabb fogyasztású éjszakák és az outlier 
(pl. adathiány miatt leeső) adatokat teljes mértékben figyelmen kí-
vül hagyják. Az alábbi grafikonokon szereplő Kertváros II. zónában 
2018 óta 5 olyan rejtett hálózati hibát detektáltunk, amely a napi 
üzemvitelből vagy a napi felbontású vízmérlegtrendből nem lett 
volna észlelhető, a hajnali minimumtrenden is csak éles szemmel 
fedezhető fel, azonban a percentilis trendgörbe élesen kirajzolta:

1.ábra: Egy egyszerűbb ellátási zóna munkalapja a 2:00–3:00 munkafüzetben

2. ábra: Az adatösszesítő főmunkalapja
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4. MÉRŐMŰSZERHIBÁK 
ÉSZLELÉSE
A bemeneti és számított adatok együt-
tes elemzése számos esetben lehetővé 
teszi az adatképzésben részt vevő mű-
szerek meghibásodásának kimutatását.

ÁTFOLYÁSMÉRŐ
Ha a vizsgált zóna számított vízmérleg-
trendjét és valamely OUT (továbbemelt) vízmennyi-
ségtrendet koordinátadiagramon ábrázolva pozitív 
korreláció fedezhető fel (vízmérlegtrend az „x” ten-
gelyen), akkor az OUT átfolyásmérő alul-, míg negatív 

3. ábra: „Nyers” (zajos, adathiányos és fals adatokkal is terhelt) minimumtrend 
(egy oszlop = egy nap)

 4. ábra: A 2–3 órai minimumtrendre illesztett percentilis görbe (fekete) 
az adatfeldolgozás után, napi trenddel (piros) kiegészítve:

korreláció esetén az OUT átfolyásmérő túlmérése valószínűsíthe-
tő. Ezzel az eszközzel eddig 3 mérőhibát azonosítot-
tunk. Egy ilyen mérőhiba két zóna napi vízmérlegét és 
hajnali minimumtrendjét borítja fel, ezért a mihama-
rabbi észlelés alapvető fontosságú.
5. ábra: A számított vízforgalom és a továbbemelt mennyiség közötti korreláció

 

SZINTTÁVADÓ
A mérési hibák másik jellemző esete az, amikor a tározóban 
elhelyezett szinttávadó nullpontja eltolódik, ezért a 0–100% 
szintjelzés által közrefogott víztérfogat, ezáltal az 1%-hoz hozzá-
rendelt víztérfogat megváltozik (megjegyzés: a 0 és a 100% legi-
deálisabb esetben a padlószint és a túlfolyási szint síkját jelenti; 
a szinttávadó térbeli helyzete (felhúzása vagy lejjebb eresztése) 
nem befolyásolja a vízforgalom-számítás pontosságát, mert e 
tekintetben csak az 1%-hoz tartozó tényleges, méterben kifejez-
hető vízszintkülönbség és a vízfelület szorzata számít függőle-
ges oldalfalú tározó esetén).

A számított éjjeli minimumtrend szórásának megugrásából 
több esetben kimutattuk a szinttávadó nullponteltolódását. Az 
eltolódás következtében megváltozik a 0 és a 100% szintjelzések 
által közrefogott tartomány, aminek eredményeként a ponto-
san mért IN és OUT vízmennyiségek, valamint a dV viszonyának 
megváltozása megnöveli, „zajosabbá” teszi a számított adatsor 
szórását. Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílt a vízmérleg-
számítási rendszerbe bevont mérőeszközök (áramlásmérők és 
szinttávadók) célzott ellenőrzésére és javítására. 
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lületet helyszíni geodéziai felmérés 
keretében pontosítani kellett. Iteráci-
ós adatkorrekciókkal az is behatárol-
ható volt, hogy a tényleges vízfelület 
340 m2 helyett 270–280 m2 között le-
het. A geodéziai felmérés eredménye 
269,729 m2 lett.

A szinttávadó vagy az átfolyásmé-
rő meghibásodása nagyon hasonló 
anomáliát okozhat az adatsorban, de 
ha a fenti tünetek valamelyike jelent-
kezik, akkor azt is meg kell vizsgálni, 
hogy az anomália folyamatosan mu-
tatkozik, vagy csak a szivattyúzással 
érintett órai adatsor szórása/adat-
korrelációja változott meg, ezért az 
adatokból – kis szerencsével – beha-
tárolható lehet az ellenőrizendő mé-
rőműszer, mérési csatorna, így célzot-
tabbá tehető a műszerek vizsgálata és 
karbantartása.

5. FOGYASZTÁSI MENET-
GÖRBÉK LEKÉRDEZÉSE
Az adatgyűjtő munkafüzet Excel-kö-
zi hivatkozással gyűjti össze a 0–24 
órai munkafüzetekből az egyes zónák 
vízmérlegeit, amelyek ezáltal az inpu-
tadatok nélkül összesítődnek ebben 
az adatbázisban. Itt lehetőség nyílik 
arra is, hogy bármely zónára és tet-

szőleges (egész óra többszörösét kitevő) intervallumra fogyasz-
tási menetgörbéket generáljunk, és a vízmérlegeket folyamatos 
vagy naponta párhuzamosított idősorokban ábrázoljuk. Mind-
ezt automatizáltan, manuális adatletöltések, költséges szoftve-
rek vagy SCADA-fejlesztések nélkül.

6. ábra: Szinttávadó hiba megjelenése a számított adatsorban és a korrigált adatsor 
(a szinttávadó cseréje is megtörtént)
  
Olyan eset is előfordult, amikor a szinttávadó és az átfo-

lyásmérő tökéletesen működött, azonban a „megörökölt” és 
aranysztenderdként kezelt tározógeometria-adatokról derült 
ki az adatelemzés során, hogy nem megfelelőek, ezért a vízfe-

7. ábra: Égervölgy napi vízforgalom-menetgörbéi 2021. 11. 10 és 2021. 11. 24 között,
 folyamatos idősorba fejtve, lépcsődiagramos napi értékekkel:

8. ábra: Párhuzamosított idősorokban ábrázolva
 

6. GYAKORLATI PÉLDA
Az adatok értékelése és a hibák behatárolása során legalább az 
alábbi lépéseket szoktuk végrehajtani:
a. Hajnali minimumtrend ellenőrzése (percentilis görbén lát-

ható-e anomália, ha igen, fokozatosan, esetleg egy vagy 
több lépcsőben alakult ki?)

b. Vízforgalmi többlet megadása
c. Bemeneti adatok ellenőrzése (van-e műszerhibára utaló el-

térés?)
d. Napi fogyasztási menetgörbék leképezése (a vízforgalom-

többlet folyamatosan észlelhető?)
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a tartós fennmaradásuk. (És ez mennyire igaz most, 80–100 Ft/
kWh energiaár mellett, és kiváltképp a magasan lévő ellátási 
zónákra!) Mivel az eseti elemzésekkel 3–6 havonta érintettünk 
minden ellátási zónát, szinte bizonyosan állítható, hogy a napi 
vízmérlegekből ki nem ütköző, de hozama alapján már „megen-
gedhetetlen” rejtett hibákból párhuzamosan legalább 3–5 állt 
fenn folyamatos jelleggel.

Az új hálózatdiagnosztikai eszközök beszerzése, munkatár-
saink kitartó munkája és az adatok hatékonyabb felhasználá-
sának eredményeként a hálózati veszteségünk – többévnyi 
stagnálás után – 4%-kal, vagyis 350 000 köbméterrel csökkent a 
2018 és 2021 közötti időszakban; ez a szolgáltatott víz legalább 
100 Ft/m3 határköltségével számolva érdemi megtakarítást je-
lent. A javítási költség tekintetében (amely jelentős költségtétel) 
a meglátásom az, hogy mivel ezen hibák javítása nem elkerül-
hető (idővel úgyis a felszínre törnek), az ilyen hibák korai észle-
lése hosszú távon valójában nem okoz többletföldmunkát, csak 
időben előrébb hozza, és kisebb járulékos kárral teszi lehetővé 
a kötelezően elvégzendő hibaelhárítást.

e. Üzemviteli egyeztetés (történt-e vízforgalmakat befolyásoló 
beavatkozás, például a vizsgált zóna méretlen megtáplálása 
nyomáscsökkentőn keresztül stb.)

f. Hibakeresés

7. ÖSSZEFOGLALÁS
A megfelelő adatstruktúrával felépített Excel-alapú vízmérleg-
számítási rendszer előnye abban rejlik, hogy az adatbáziskeze-
lés és az adatelemzés széles eszköztárát nyújtja anékül, hogy 
az üzemirányítási rendszerben olyan, egyébként már létező 
adatkezelési megoldásokat kellene leprogramozni, amelyek 
sok esetben „fapados”, rugalmatlan felhasználást eredményez-
nének, és/vagy nagyon drágák. Az Excel a vízmérlegelemzéshez 
szükséges eszközök széles palettáját tartalmazza, ezért ameny-
nyiben a feladat specifikus igényeinek megfelelő struktúrával 
felépített adatbázist sikerül kialakítanunk, akkor egy olyan esz-
közt kaphatunk, amely lehetővé teszi a bemeneti és a számí-
tott adatok együttes elemzését, tetszőleges statisztikai eszkö-
zök használatát, bármilyen jellegű adatösszevonást, összetett 
elemzések készítését, különböző paraméterek órás, napi (vagy 
tetszőleges időbeli felbontású) adatsorainak párhuzamosítását, 
összevetését pár kattintással, teljesen automatizált adatbetöl-
téssel és feldolgozással. Vagyis nem kell adatkinyeréssel, rend-
szerezéssel újabb és újabb időigényes – akár több órát igénybe 
vevő – elemzéseket készíteni egyetlen ellátási zónáról. Ez 28 el-
látási zóna esetén nem is tenné lehetővé a rendszer megfelelő 
felügyeletét.

Az órás felbontású Excel vízmérlegszámítási rendszer meg-
alkotása előtt automatikusan csak a SCADA-rendszer által kal-
kulált napi vízforgalomadatok álltak rendelkezésünkre. A na-
gyobb adatfelbontás elérése, a hajnali minimumok értékelése, 
a fogyasztási menetgörbék megadása és főleg az összetettebb 
adatelemzés csak időigényes adatletöltéssel és eseti jellegű 
elemzésekkel volt biztosítható. Rendszeresen keletkeznek 
olyan hibáink, amelyek az automatikusan leképezett napi (SCA-
DA-) vízmérlegadatokból még nem ütköznek ki, de a jellemzően 
1–5 m3/órás hozam túl nagy ahhoz, hogy akár csak a korábbi 20 
Ft/kWh villamosenergia-költség mellett megengedhető legyen 

Végezetül említést kell tennünk e törekvések vízbázisvédel-
mi vonatkozásáról is, hiszen az utóbbi évek csapadékhiánya és 
a beszivárgás szempontjából kedvezőtlen csapadékeloszlás a 
Tettye-forrás hozamának és a rétegvizes termelőkutak vízszint-
jeinek jelentős csökkenését eredményezte, még magasabbra 
emelve a kitermelt és hálózatba táplált víz értékét.


