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hossza és átlagos napi vízfogyasztás. Mivel a napi vízfogyasztás 
a méretezési fázisban általában még nem ismert, ezért módot 
kell találnunk a mérőszámok egymásba történő átszámítására.

A három DMA-mérőszám közötti kapcsolatot, csakúgy, mint 
az összetett hálózatokat leíró számos más eloszlást, a hatvány-
törvény írja le. Korreláció fedezhető fel a bekötések száma C és 
a csőhossz L, illetve a bekötések száma C és a napi vízfogyasztás 
S között (C [db], L [m], S [l/nap]):

Például: ha a csőhossz 10 000 m, akkor a bekötések száma 
valószínűsíthetően 459 darab. Ha a vízfogyasztás 1 000 000 l/
nap, akkor a bekötések száma valószínűsíthetően 1047 darab.

De mekkora a legkisebb észlelhető meghibásodásnagyság, 
mely már anomália jelenlétéről árulkodik? A részletes elméleti 
háttér taglalása nélkül, az adatsorok elemzése alapján ennek 
értéke:

cég által kidolgozott hálózati eseménymenedzsment-rend-
szer üzemeltetése során gyűjtött tapasztalatokat szeretnénk 
közzétenni, így a világ különböző pontjain található 15 víziköz-
műnél működő több mint 1000 különböző formájú és méretű 
DMA-körzet tulajdonságaiból vonhatunk le hasznos következ-
tetéseket.

A DMA-körzetekkel kapcsolatos számítások a tömegmeg-
maradás törvényére vezethetők vissza, mely szerint egy adott 
körzet összes vízfogyasztása megegyezik a körzetbe betáplált 
térfogat és a körzetet elhagyó térfogat különbözetével. De ho-
gyan határozhatjuk meg a meghibásodások keresése szem-
pontjából optimális DMA-körzet-méretet? A szolgáltatási terület 
elaprózott felosztásának ugyanúgy megvannak az előnyei és a 
hátrányai, mint a terjedelmes körzetek létrehozásának. Mivel 
a célunk a meghibásodások feltérképezése, ezért az optimum 
megtalálása érdekében tudnunk kellene az adott DMA-körzetre 
jellemző legkisebb észlelhető meghibásodásnagyságot.

Ennek kiszámításához szükségünk lesz a DMA-körzet-mé-
ret mérőszámaira: bekötések száma, elosztó csőhálózat teljes 

Galileo Galilei egyik híres 
mondása szerint: „Ami mér-
hető, mérd meg, ami nem 
mérhető, tedd mérhetővé!” 
De mi köze egy XVII. száza-
di tudós által felismert böl-
csességnek a mai víziközművek üzemeltetéséhez? Több, mint 
elsőre gondolnánk! A modern technológia már lehetővé teszi, 
hogy nagyszámú érzékelő mérési adatait sűrű mérési gyako-
riság mellett továbbítsuk és tároljuk. Az így keletkező óriási 
adatmennyiség feldolgozása hagyományos elemzési módsze-
rekkel nehézkes, algoritmizált feldolgozással azonban valós 
időben elvégezhető. Az így levont következtetések olyan szín-
vonalú döntéstámogatást és gyors beavatkozási lehetőséget 
tesznek lehetővé, mely korábban elképzelhetetlen volt. Az okos 
(smart) hálózatüzemeltetési módszertan segítségével a mérési 
adatkészletet (nyomás, térfogatáram stb.) mesterséges intelli-
genciát alkalmazó szoftver segítségével valós idejű elemzésnek 
vethetjük alá, így szinte azonnal értesülhetünk a hálózatban 
bekövetkező eseményekről, adott esetben anomáliákról, ezzel 
kiaknázva a hosszú adatsorokban rejlő értékeket.

Ennek érdekében a hálózatot DMA-körzetekre (District Me-
tered Area, mérési körzet) kell osztani, hogy azok külön-külön 
megfigyelhetővé váljanak, a bekövetkező események pedig 
könnyebben lokalizálhatók legyenek. A továbbiakban a  TaKaDu 
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Összefoglalva a fentieket, a DMA-körzetek tervezésekor fi-
gyelembe kell venni, hogy az elaprózott felosztás az adatminő-
ség rovására fog menni, míg a terjedelmes DMA-körzetekben a 
legkisebb észlelhető meghibásodásnagyság a gyakorlati alkal-
mazhatóságot megnehezítő mértékűre nőhet. Ezek figyelembe-
vételével viszont található olyan optimum, mely mindkét szem-
pontnak megfelel. 

Ezúton szeretném megköszönni a munkatár-
sainak a cikk megírásához nyújtott segítséget!
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Legkisebb észlelhető meghibásodásnagyság [l/nap]=

ahol az χ tapasztalati szám javasolt értéke 10.
Így egy 300 bekötést tartalmazó DMA-körzetben a legkisebb 
észlelhető meghibásodásnagyság 4054 l/nap (0,05 l/s), egy 4000 
bekötést tartalmazó körzetben pedig 28 284 l/nap (0,32 l/s).

 
1. ábra: Példa egy 441 bekötést tartalmazó DMA-körzetben észlelt meghibásodásra.
(A zöld vonal a historikus adatokból számított előrejelzés, a kék pedig a ténylegesen mért érték)

További támpontot nyújthat a DMA-körzet méretének op-
timális megválasztásához az adatminőséget jellemző változé-
konysági és periodicitási pontszámok elemzése. A tapasztalatok 
szerint mindkét pontszám egyértelműen hanyatlásnak indul 
100–300 bekötésnél. Adatminőség szempontjából a legstabilabb 
eredményt a 300–1000 bekötést tartalmazó DMA-körzetek adják.


