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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A környezetünkben lejátszódó folyamatok megismerése során modelleket alkotunk. A 

modellek létrehozása minden tudományterületen, így az agrártudományokban is fontos 

szerepet tölt be. A jelenlegi munkánkkal a mezőgazdasági területen dolgozó kutatóknak, 

hallgatóknak szeretnénk olyan elvi-módszertani segítséget adni, amelyet a modellek 

kidolgozásánál és megbízhatósági vizsgálatánál hasznosíthatnak.  

A modellalkotás legfontosabb lépései közé tartozik a kalibráció: a paraméterek 

optimális beállítása, a verifikáció: a modell ellenőrzése, illetve a validáció: annak 

igazolása, hogy a modell nagyszámú alkalmazás során megfelelőnek bizonyult. Mivel a 

szakirodalomban a validáció és a verifikáció fogalma sokszor nem egyértelmű, ezért 

megadtuk ezeknek a lépéseknek a pontos értelmezését, valamint kivitelezésük 

legfontosabb matematikai, statisztikai eszközeit.  

Kulcsszavak: modell, kalibráció, verifikáció, validáció 

 

BEVEZETÉS 

 

A környezet bonyolult rendszer, amely nagyszámú összetevőkből és az összetevők 

közötti különböző szorosságú összefüggésekből áll, és mint minden rendszer egységes 

egészként működik. Ez a rendszer különböző formákban hatást gyakorol az élő 

szervezetekre. Mivel a mezőgazdaság a növénytermelésre és az állattenyésztésre épülő 
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rendszer, az emberiség számára az élelmiszerellátást alapvető módon befolyásolja. E 

rendszer élelmiszertermelésre gyakorolt hatásának megismerése ezért fontos feladat. 

Ahhoz azonban, hogy e rendszer élelmiszertermelésre gyakorolt hatását felmérhessük, 

célszerű először magának ennek a rendszernek a főbb jellemzőit megismerni. 

 

A rendszer felbontása kisebb rendszerekre 

A környezetnek három alapvető összetevője van: a talaj, a víz és a levegő. Mindegyik 

számos tényezőből tevődik össze. Ezért összetevőnként további rendszerekre kell 

bontani. Végül eljutunk egy olyan rendszerhez, amelynek már közvetlenül 

meghatározható      hatása van az általunk vizsgált tárgyra (lehet az növény, állat stb.). 

 

A közvetlenül ható rendszer vizsgálata 

A közvetlenülható rendszer is több összetevőből és az összetevők közötti 

kölcsönhatásokból áll. Ezért ezt a rendszert is le kell egyszerűsíteni ahhoz, hogy 

működését megismerhessük. Azt a módszert, ahogyan a rendszert leegyszerűsítjük 

modellalkotásnak, a leegyszerűsített rendszert pedig modellnek nevezzük. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A modell a természetben létező rendszerek leegyszerűsített megjelenítése. A 

leegyszerűsítés módszertani alapelvek alapján történik. Ezeknek a módszertani 

alapelveknek azonban még nincs általánosan és egységesen elfogadott formája. Ezért egy 

rövid áttekintést adunk a modellkészítés folyamatáról s ennek során a legfontosabb és 

gyakran alkalmazott alapelvekről. 

A modellépítés folyamatának egy sematikus ábrázolása az 1. ábrán látható. 

 

A modell felépítése 

A természeti rendszer. A természeti rendszer a természet egy jól elkülöníthető 

rendszere, amelyet tanulmányozni kívánunk.    

Az első lépés, amit meg kell tennünk, az adott rendszerről az irodalom tanulmányozásán 

keresztül össze kell gyűjtenünk az addig felhalmozott ismereteket. Meg kell határoznunk 

a rendszert alkotó elemeket és a legfontosabb hatótényezőket, amelyek befolyással 

vannak a rendszerre, azt is, hogy ezek a hatótényezők hogyan kapcsolódnak a rendszer 
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működéséhez és egymáshoz (Ács 2014). Így áttekintést kapunk a rendszer elemeiről és a 

struktúrájáról. Ezt a folyamatot nevezzük a rendszer elemzésének. 

 

 

1.ábra. A modellezés sematikus ábrázolása.  Módosított változat (Refsgaard és 

Henriksen 2002).  

Figure 1. Schematic representation of model building. Modified version (Refsgaard 

és Henriksen 2002). 

 

A fogalmi modell. A rendelkezésre álló ismeretek alapján megalkothatjuk a rendszer 

fogalmi modelljét.  

Ezt azt jelenti, hogy gondolatban összeállítjuk a rendszert, a rendszert működtető 

hatótényezők, valamint a rendszert alkotó összefüggések alapján. Ez a rendszert 

alkotónak a felfogása a tanulmányozandó terület meteorológiai, hidrológiai és ökológiai 

folyamatairól és azok egyszerűsítéseiről oly módon, hogy azok a modell kitűzött céljának 

megfelelő mennyiségi határok közötti pontosságnak megfeleljenek. Más szavakkal – a 

kutatásmódszertani ismereteknek megfelelően – ez alkotja a vizsgálat kiinduló alapját 

képező tudományos hipotézist (Refsgaard  és Henriksen 2002). 

Össze kell gyűjteni a fogalmi modell megalkotásához szükséges adatokat, s a modell 

összetevőit matematikai formába kell megadni oly módon, hogy az az adott pontossági 
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határok között megfeleljen a fogalmi modellnek. S ellenőrizni kell, hogy a matematikai 

formulákkal megadott modell milyen mértékben felel meg a fogalmi modellnek.  

A matematikai modell formulázása. Az előzőekben leírt módon megfogalmazott modell 

által számított értékeket a helyi körülmények között mért értékekkel össze kell vetni. 

Amennyiben a számított és a mért értékek között a tervezett pontossági határoknál 

nagyobb eltérés tapasztalható, akkor a modellt a mért értékekhez kell igazítani. Ezt a 

folyamatot nevezzük a modell kalibrálásának. 

A szimuláció. A szimulációt úgy lehet egyszerűen megfogalmazni, hogy a szimuláció 

egy természeti rendszer viselkedésének az utánzása szimbolikus jelekkel vagy numerikus 

formában (2.ábra). Az agro- és hidrometeorológiában és az ökológiában alapvetően 

numerikus formában megfogalmazott modelleket használunk. A szimulációt, amely 

lényegében a tényleges kísérletet utánozza, olyan virtuális kísérletnek tekinthetjük, amely 

képes választ adni arra, hogyan viselkedik egy rendszer. Amíg a modellezésnek az a célja, 

hogy a rendszert értelmesen és újrahasználható módon írja le, addig a szimulációnak az a 

célja, hogy ez gyors és pontos legyen (Vangheluwe 2001). 

 

 

2.ábra. A természeti rendszer és a szimulációs modell (Vangheluwe 2001). 

Figure 2. The natural system and the simulation model (Vangheluwe 2001). 

 

A modell alkalmazásra javasolt formája. A modell kalibrálása után kialakított modell 

pontosságát más körülmények között mért független mintákon tesztelni kell. Az 

alkalmazásra javasolt modell által szolgáltatott értékek és a modell kidolgozásához 

használt adatbázistól független mintákon kapott értékek közötti összehasonlítást a modell 

verifikálásának vagy validálásának szokás nevezni. Ezzel kapcsolatban nem alakult ki 

egységes álláspont. Gyakori eset, hogy a modellt alkotó összefüggések formuláinak a 

mért adatokkal való összehasonlítását verifikációnak nevezik, míg a modellel kapott 
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eredményeknek a valóságban működő rendszer mért értékeivel való összevetését pedig a 

modell validációjának nevezik (Mavi és Tupper 2004). 

A modell pontosságának ellenőrzése. Tulajdonképpen a modell által szolgáltatott 

értékek pontosságának ellenőrzésének folyamatosnak kell lenni. Figyelni kell arra, hogy 

különböző környezeti viszonyok között, különböző éghajlati viszonyok között és egyéb, 

a modellben figyelembe nem vett befolyásoló jelenségek hatására a modell hogyan 

viselkedik. Eltérő körülmények között ugyanazon változó hatására milyen mennyiségi 

változással reagál. Csak ilyen módon lehet az éghajlati változékonyság vagy egy 

meghatározott irányú éghajlati változás várható hatását megalapozottan megbecsülni 

 

A modellalkotás 

A modellalkotás a tudományos kutatás és megismerés fontos eszköze. Amikor a 

vizsgált jelenség közvetlen leírása, kutatása nehezen megvalósítható, vagy nem 

lehetséges, akkor modellt alkotunk. A modellnek rendelkeznie kell a vizsgált objektum 

azon tulajdonságaival, amelyek fontosak a kutatás szempontjából, így a modell 

tanulmányozásával lehetővé válik a vizsgálni kívánt jelenség közvetett módon történő 

megismerése, elemzése (Varga-Haszonits és Varga 2006). A környezeti modellezés 

segítségével feltárhatjuk a megfigyelt anyagi rendszerek, biológiai, fizikai, kémiai 

folyamatok belső struktúráját. A folyamatok jelenlegi és jövőbeli alakulását kellő 

megbízhatósággal jellemezhetjük, matematikai modellek esetén számszerűen is 

meghatározhatjuk. A modell segítségével a vizsgált folyamattal kapcsolatban 

hipotéziseket fogadhatunk el, vagy utasíthatunk el, illetve egyes elképzeléseket tovább is 

fejleszthetünk. 

Chapra (1997) szerint „a modellek jellemzően a világ egyszerűsített változatai, amelyek 

alkalmasak a vizsgálatra.” 
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3. ábra. A modellalkotás fő lépései (Chapra 1997). 

Figure 3. The main steps of model building (Chapra 1997). 

 

Egy anyagi rendszer vagy jelenség jellemzésére létrehozott matematikai modell 

általánosan az alábbi függvénykapcsolattal írható le (Koncsos et al. 2011): 

 

 𝑌 = 𝑓(𝑋, 𝑃) (1) 

 

ahol 𝑌 a jelenséget jellemző változók vektora, (pl. terméshozam értékek, vízhasznosulási 

érték) 𝑋 az anyagi rendszert, vagy jelenséget befolyásoló hatások, független változók 

vektora (pl. hőmérséklet, talajnedvesség), 𝑃: az összefüggésekben szereplő paraméterek, 

együtthatók vektora (pl. a leíró függvényben szereplő együtthatók, a növényre jellemző 

paraméter értékek). 

Az 3. ábra a modellalkotás folyamatának fő elemeit szemlélteti Chapra (1997) nyomán. 

A modellalkotás fontosabb lépéseit az alábbiakban részletezzük: 

KALIBRÁCIÓ 

 

IDENTIFIKÁCIÓ 

 

  ADATGYŰJTÉS 

 

VERIFIKÁCIÓ 

ÉRZÉKENYSÉG-

VIZSGÁLAT 

 

GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

VALIDÁCIÓ 

POSZT AUDIT 

PROBLÉMA FELVETÉS 
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A probléma felvetése, identifikáció és adatgyűjtés. A modellalkotás a probléma 

megfogalmazásával kezdődik. Az identifikáció során azonosítjuk a feladatot, azaz 

eldöntjük, hogy mit, miért és hogyan fogunk vizsgálni. A modell elméleti felépítése után 

a gyakorlati megvalósítás történik. Ehhez vagy egy régebbi modellt fejlesztünk tovább, 

vagy egy teljesen új modellt készítünk. Megalkotjuk a kivitelezéshez szükséges 

függvényeket, kifejezéseket, valamint a meghatározni kívánt mennyiségek értékeit 

szimuláló számítástechnikai programokat.  

Az adatgyűjtés során laboratóriumokban vagy külső helyszíneken történő kísérletek 

mérési eredményeit, illetve az irodalomból fellelhető adatokat összegezzük. A modellt 

ezekre az adatokra alkalmazzuk, és meghatározzuk az együtthatók, konstansok, 

kalibrálandó paraméterek optimális értékeit. Ezután a modellt különböző vizsgálatokkal 

ellenőrizzük. 

Érzékenységvizsgálat. Ez a lépés a modell más lépései mellett párhuzamosan végezhető. 

Az érzékenységvizsgálat során lehet az egyes független befolyásoló változók hatásának 

mértékét vizsgálni a modellel meghatározott eredményváltozókra. Ezeket a vizsgálatokat 

különböző módszerekkel végzik. 

Lehet az (1) összefüggésben szereplő változók lineáris regressziós kapcsolatát vizsgálni, 

ekkor a regressziós együtthatók mutatják az érzékenység mértékét (Song et al. 2015). Más 

módszerek a varianciák értékét figyelik, és a modellel meghatározott jellemzők 

varianciáját felbontják a befolyásoló változók varianciáinak összegére (Sobol 1993). Ezek 

az elemzések a kalibrációt is nagymértékben segítik, mivel megmutatják, hogy melyik 

paraméter melyik változót fogja befolyásolni, és milyen tartományban vehet fel értékeket 

(Voinov 2008).  

Kalibráció. A kalibráció, más szóval modell-hangolás során összehasonlítjuk a 

megfigyelt, mért adatokat a modell által számított, becsült értékekkel. Ezután úgy állítjuk 

be a változtatható paraméterek értékeit, hogy a megfigyelt és a modell által számított 

értékek a lehető legközelebb legyenek egymáshoz (Voinov 2008). Ez egy olyan 

optimalizációs feladat, ahol minimalizálni kell a mért és számított értékek eltérését, a 

hibát. Ha n megfigyelés történt, akkor a két adatsor eltérését, a hibasort vizsgáljuk.  

A vizsgálat történhet szubjektív módon: az összetartozó adatpárok számértékeinek 

egyszerű nagyságrendi összehasonlításával, illetve koordináta rendszerbeli ábrázolással, 

amikor az x tengelyen feltüntetett esetekhez az y tengely irányában a mért és számított 

értékek pontsorait szemléltetjük. 
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A hibasorok objektív vizsgálata általában statisztikai módszerekkel történik. Egyrészt 

az eltéréseket jellemző mérőszámokat elemezzük. Ezek közül legtöbbször a négyzetes 

hiba átlagának gyökét minimalizáljuk. Másrészt koordináta rendszerben ábrázoljuk a 

megfigyelt adatokat a modellel számított értékek függvényében, és elvégezzük a 

korrelációs együttható, illetve az illesztett lineáris regressziós függvény regressziós 

együtthatójának, valamint tengelymetszetének vizsgálatát. Ennek alapján a modellt 

értékeljük, és ha szükséges, a modellparaméterek változtatásával addig folytatjuk a 

kalibrációs eljárást, amíg egy előre kitűzött leállási kritériumot el nem érünk. 

A kalibráció során beállított paraméter értékekkel elkészített modellt ebben a lépésben 

ellenőrizzük, verifikáljuk. 

Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy nincs-e számolási hiba, vagy programozási hiba az 

algoritmusban. Másrészt ellenőrizzük azt, hogy a modell valóban azt a jelenséget 

szimulálja, amire tervezték. Ennek során olyan tartományból, vagy időszakból származó 

adatokra alkalmazzuk a modellt, amelyeket nem használtunk a kalibrációs lépésben, 

viszont a környezeti feltételeknek hasonlónak kell lenniük ahhoz, amikor a kalibrációt 

végeztük (Wainwright és Mulligan 2004). Több kísérleti lehetőség hiányában sokszor a 

mért adatok halmazát két részre bontják: az egyikkel elvégzik a kalibrációt, a másik 

részben levő adatokkal a verifikációt. A verifikáció során egyszeri modellszámítást 

végzünk.  

Ha a számított és mért adatok eltérése nem elfogadható, akkor vissza kell térni a 

kalibrációhoz, vagy az identifikációhoz. Ha az eredmény eleget tesz a kritériumnak, csak 

annyit mondhatunk, hogy a modellt egy független vizsgálat során statisztikailag 

megfelelőnek értékeltük. Ez még nem jelenti azt, hogy a modell általános érvényű, hiszen 

csak egy próbát végeztünk.  

 

A modell verifikálása 

A modell általános igazolása, érvényességének elismerése a modell validációja vagy 

verifikációja. 

A validáció és verifikáció értelmezése több kérdést vet fel. Oreskes et al. (1994) szerint 

a verifikáció a modell igaz voltával kapcsolatos, míg a validáció a hitelességgel, 

legitimitással hozható összefüggésbe. Mivel a legtöbb környezeti rendszer nyitott, 

lehetséges, hogy amíg tanulmányozunk és felépítünk egy modellt, addig a vizsgált 

rendszer időközben átalakul, ezért nem is végezhető el a validálás. Például a globális 
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klímaváltozás olyan módon változtathatja meg a feltételeket, hogy egy korábban felépített 

modell már nem releváns (Voinov 2008). 

Meg kell jegyezni azt is, hogy sok esetben a verifikációt és validációt szinonimaként 

használják (Rykiel 1996). Általában egy független mérési adatsornak és a modellel 

számolt értékeknek az összehasonlítását elemezve végzik el a validációt, pedig egy 

modell addig nem tekinthető validáltnak, amíg elegendő próbát nem végeztünk el ahhoz, 

hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a modell alkalmas a megfelelő pontosságú és 

megbízhatóságú előrejelzésre (Flavelle 1992, Tedeschi 2006). 

A validációra nincs elfogadott kritérium. A validáció a modell lehetséges 

alkalmazásával függ össze, nem pedig a modell belső szerkezetével (Mayer és Butler 

1993). 

Egy modellt akkor tartunk általánosan érvényesnek, validáltnak, ha nagyszámú 

gyakorlati alkalmazás során megfelelő megbízhatósággal és pontossággal képes 

szimulálni a megfigyelt adatokat. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a modellel 

valóban reprodukálni tudjuk a megfigyelt anyagi rendszert, megtaláltuk a vizsgált 

jelenség lényegét, és segítségével megbízható becsléseket tudunk készíteni. Ehhez 

tartoznak a poszt audit vizsgálatok is, amikor egy múltban történt megfigyelésből 

származó adatsorra a modell segítségével becslést készítünk. Ezeket az értékeket 

hasonlítjuk össze a későbbiekben ténylegesen megfigyelt adatokkal. Ez az utólagos 

ellenőrzés kedvezőtlen eredményt is adhat, viszont fontos szerepe van a validációban. 

Gyakorlatilag a lehető legtöbb kísérletet, megfigyelést végezve, független adatsorokon 

futtatva a modellt, értékelni kell a hibasorokat.      

A modellek kalibrációja, valamint a verifikáció és a validáció során technikailag a mért 

és a modellel számított adatokat hasonlítjuk össze, és a megfelelő feltételek 

figyelembevételével kiértékeljük a modellt. Mint azt már említettük, a hibasorok 

vizsgálata történhet szubjektív megítéléssel, vagy a mérőszámok által történő objektív 

vizsgálattal.  A modell pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó vizsgálatok 

statisztikai módszerekkel történnek. Az alábbiakban rendszerezzük a legfontosabb 

modellvizsgálati módszereket és alkalmazásuk módját.  

Vizuális vizsgálat. A szubjektív vizsgálat alkalmával a mért és a modellel számított 

adatsorok numerikus összehasonlítása egyszerű ránézésre is történhet, vagy ábrázoljuk az 

összetartozó mért és számított értékeket a megfigyelések függvényében. Ekkor az x 

tengelyen legtöbbször az idő szerepel. A modellel szimulált értékek általában egy 
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görbével reprezentálhatók, így azt kell eldöntenünk, hogy a megfigyeléseket reprezentáló 

pontoktól mennyire tér el a modellel számított görbe, pontosabban a görbén az a pont, 

ami az éppen vizsgált mért adathoz tartozó becsült érték (Mayer és Butler 1993). 

Hibameghatározás. Jelölje Yi a mért adatot, Zi  a hozzátartozó,  modellel számított 

értéket az i-edik esetben. A megfigyelések száma: n, a mért adatok átlaga:Y . Az 

alábbiakban megadott mérőszámok a modellel becsült és a megfigyelt adatok Zi - Yi 

eltéréseit tartalmazzák. 

Az átlagos abszolút hiba (Mean Absolute Error): 

 

                             n

YZ

MAE

n

i

ii




 1

                            (2) 

 

Ennek a mérőszámnak az értéke kevésbé érzékeny a kiugró adatokra, mint azok a 

jellemzők, amelyek az eltérések négyzetösszegét tartalmazzák. Ha nem számolnánk az 

eltérések abszolút értékét, a különbségek algebrai értékének összege 0-hoz közeli 

eredményt is adhatna, amivel nem kapnánk valódi információt a deviancia mértékéről. 

Normalizált átlagos abszolút hiba (:Normalized Absolute Error): 
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                                                                   (3) 

 

Relatív átlagos abszolút hiba: 
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Az utóbbi (4) mutatóval gyakrabban találkozunk, ezt röviden relatív hibának is hívják 

(Mayer és Butler 1993). Javasolt felső határa: 10%, mely a modelltől függően változhat 

(Kleijnen 1987). A nagyon kis mért értékek jelentősen megnövelik ennek a hibának a 

mértékét. Amikor a megfigyelt érték éppen zérus, az osztás nem végezhető el, illetve 
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ekkor a hiba a végtelenhez tart. Ez az eset kiküszöbölhető, ha a megfigyelt egyedi érték 

helyett a megfigyelt értékek átlagával osztunk. Ekkor a normalizált átlagos abszolút hibát 

(NMAE) kapjuk (3). 

A négyzetes hiba átlagának gyöke (Root Mean Square Error): 
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 1

2)(

                                                   (5) 

 

Leggyakrabban ezt a mérőszámot használják a modellek által végzett becslések 

pontosságának meghatározására. Ha kevesebb mérésre van lehetőség, gyengül a 

pontosság. Értéke nagyon érzékeny a kiugró adatokra az eltérések négyzete miatt 

(Janssen és Heuberger 1995, Tedeschi 2006). Minél kisebb az értéke, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy a mért és számított értékek eltérését tartalmazó hiba zérus várható 

értékű és nullához tartó szórású normális eloszlású valószínűségi változó (McLaughlin 

1999 ).  

A négyzetes hiba átlagának gyöke normalizálva: 

 

                               Y

RMSE
NRMSE 

                                                            (6) 

 

Ez a mérőszám hasonló a variációs koefficienshez: az átlagos eltérésnégyzetek 

összegének mértékét a megfigyelt értékek átlagához viszonyítjuk (Janssen és Heuberger 

1995). 
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A modell hatásfoka (Modelling Efficiency): 
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A hatásfok azt fejezi ki, hogy a modellel becsült értékek a mért adatok varianciájának 

hány százalékát magyarázzák (Nash és Sutcliffe 1970). 

A legjobb becslés esetén az értéke 1, más esetben ettől kisebb, alsó határ elvileg nincs. 

Ha a négyzetes hiba gyöke (RMSE) és a megfigyelt adatok szórása (SDY) egyenlő, akkor 

az értéke 0. Ha a hibát csökkenthetjük egy jobb modellel, akkor már pozitív számot 

kapunk. A negatív érték azt jelenti, hogy a megfigyelt értékek átlaga jobb becslést ad, 

mint maga a modell. Ha az MEF értéke 0,65-nél nagyobb, már elfogadhatónak tartják a 

modellt, 0,8 felett pedig a modellt jónak értékelik (Ritter és Munoz-Carpena 2013). Ha a 

MEF=0,7, ez azt jelenti, hogy az átlagos négyzetes hiba a mért adatok varianciájának 30% 

-a. 

A megegyezési index (Index of Agreement): 
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Ez a mutató az átlagos négyzetes hiba és a potenciális hiba hányadosa 1-ből kivonva 

(Willmott 1981). A determinációs együtthatóhoz hasonlóan 0 és 1 közötti értéket vehet 

fel. A jó modellek esetén 1-hez közeli értéket mutat.  

 

Pontossági és megbízhatósági vizsgálat 

A modell által szimulált értékek és a megfigyelt adatok összehasonlításával történő 

vizsgálatok során statisztikai módszerek alkalmazásával értékelhetjük a modell 

pontosságát és megbízhatóságát.  

A modell pontossága jelzi, hogy milyen közel vannak a becsült értékek a valódihoz. Ha 

ez nagy érték, a modell torzít. A modell megbízhatósága méri, hogy milyen közel vannak 
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egymáshoz a szimulált értékek, vagyis a modell megbízhatatlan, bizonytalan, ha a becsült 

értékek ingadoznak. Ezt a két fogalmat szemlélteti a 2. ábra. A céltábla középpontja a 

mért adatot, a „lövések” pontjai a modell alapján számított értékeket mutatják (Tedeschi 

2006). 

A gyakorlatban koordináta rendszerben, az x tengelyen ábrázoljuk a modell által 

becsült, számított értékeket (Zi) és az y tengelyen a megfigyelt, mért adatokat (Yi). A 

pontokra egy lineáris regressziós függvényt illesztünk, amely Y=a+bZ  alakú, ahol a a 

tengelymetszet és b a regressziós együttható. 

 

 

4. ábra. A modell pontosságának és megbízhatóságának illusztrálása (Tedeschi 

2006). 

Figure 4. Schematisation of accuracy versus procision (Tedeschi 2006). 

 

A modell torzítását, pontatlanságát ezeknek a paraméterek az értékei jelzik. Minél 

közelebb van az a értéke a zérushoz, és a b értéke az 1-hez, annál jobb a modell 

megbízhatósága. T- próbákkal ellenőrizhetjük, hogy adott valószínűségi szinten 
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elfogadhatjuk-e azt az állítást, miszerint a tengelymetszet várható értéke 0 és a regressziós 

együttható várható értéke 1. E két hipotézis együttes vizsgálatára alkalmazhatunk egy F-

próbát is (Mayer és Butler 1993, Tedeschi 2006). Az F számított értéke a modell 

torzításának mértékét mutatja. 

A modell megbízhatóságát jellemzi a determinációs együttható. Ezt úgy kapjuk meg, 

hogy az összetartozó értékpárokra vonatkozóan kiszámítjuk a korrelációs együttható (R) 

értékét, és ezt négyzetre emeljük: 

 

      
















































n

i

i

n

i

ii

n

i

i

n

i

i

n

i

ii

YY

YY

ZZYY

ZZYY

R

1

2

1

2

2

1

2

1

2

12

)(

)ˆ(

1

)()(

))((

                   9) 

 

Itt iŶ
 jelenti a lineáris regresszióval számított értéket az i-edik esethez. A determinációs 

együttható értéke 0 és 1 között változik. Lehetséges, hogy a determinációs együttható erős 

lineáris kapcsolatot mutat (R2 >0,8), de közben a mért és a modellel számított értékpárok 

között olyan additív, vagy arányossági kapcsolat van, hogy a pontok nem éppen az 

Y=0+1·Z alakú, hanem más egyenesre illeszkednek. Ezért a hibasorok vizsgálatára 

vonatkozó előbb felsorolt mérőszámokból is figyelembe kell venni néhányat. 

A modellek pontosságára, különböző matematikai modellek összehasonlítására gyakran 

használják a becslés standard hibáját ( RSD ), a regresszióval becsült iŶ
 és a mért Yi 

értékek eltérésnégyzetével számolva: 
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MODELLEK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN 

 

A modelleket de Vries (1982) szerint osztályokba lehet sorolni aszerint, hogy a 

modellfejlesztés során milyen mélységű ismeretekre támaszkodnak: vannak előzetes, 

bevezető modellek (preliminary models), vannak átfogó ismeretekre alapozott modellek 

(comprehensive models) és vannak a lényeget összegező modellek (summary models). 

Ezeket a különböző típusú modelleket de Vries (1982) munkája alapján mutatjuk be. 

Előzetes, bevezető modellek. Az előzetes modellek azt jelentik, hogy a fogalmi 

modelleknek, mint tudományos hipotéziseknek elkészítjük matematikai formában az 

elsődleges változatát. Ezeknek a modelleknek az elkészítése elsősorban a kutatók 

számára fontos, mivel az előzetes, bevezető modelleknél tapasztal ható problémák 

felhívják a figyelmet arra, hogy a modelleket milyen módon kell továbbfejleszteni, 

esetleg újabb kísérletek útján milyen további ismeretek szerzésére van szükség ahhoz, 

hogy a modellkészítés célját a kitűzött pontossági határok között tudjuk elérni. 

Ezek a modellek általában gyakorlati célokra még kevés sikerrel alkalmazhatók. 

Átfogó ismeretekre alapozott modellek. A modellezni kívánt természeti rendszerről 

összegyűjtött ismeretek mennyisége minél nagyobb, a modell annál szélesebb körű 

ismeretekre épülhet. A rendelkezésre álló nagymennyiségű ismeret alapján a természeti 

rendszer működésének jó utánzatát lehet elkészíteni. Az ilyen jellegű modellek azonban 

elsősorban ugyancsak kutatási célt szolgálnak, mert segítségükkel az adott rendszer 

működése nagyon jól tanulmányozható.  

Mivel az átfogó ismeretekre alapozott modellek a természeti rendszer számos fontos 

tényezőjét tartalmazzák ezért alapvetőek a rendszer működésének megismerése 

szempontjából. Azonban éppen a számos tényező figyelembe vétele miatt – mivel minden 

tényező csak bizonyos pontossággal határozható meg – a számítási hiba is 

megnövekedhet, s ezek a modellek nem jelentik a meghatározás pontosságának a 

növelését, sőt lehetséges, hogy a hibák összegződése miatt a pontosság csökken inkább 

csökken.  

Ezért ezek modellek inkább kutatási célra használhatók, gyakorlati célra kevésbé 

alkalmasak. 

A lényeget összegező modellek. Az átfogó ismeretekre épülő modellek alapján a 

modellt lényeges hatótényezőkre és a lényeges összefüggésekre lehet egyszerűsíteni oly 

módon, hogy az valamilyen gyakorlati célra használható legyen. Az egyszerűsítés egy 
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hasznos formája lehet az érzékenység vizsgálat. Ennek során két alapvetően fontos 

vizsgálatra lehet felhívni a figyelmet:    

 az egyik, hogy megvizsgáljuk, melyek azok a hatótényezők, amelyeknek a 

változására a terméshozam, jelentős mértékben reagál, ez a vizsgálat segítséget 

adhat termést becslő (fagyhatást becslő, aszályt becslő stb.) modellek 

kidolgozásához; 

 a másik, hogy egy ilyen vizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy egy éghajlatváltozás 

esetén mely tényezők megváltozása a fontos a terméshozamok (fagyok, aszály 

stb.) alakulása, azaz az élelmiszer ellátottság szempontjából. 

A modelleket a gyakorlat számos területén lehet használni. Az agro- és 

hidrometeorológiai modellek főbb hasznosítási területei az alábbiak. 

A hipotézisek vizsgálata. Amikor egy problémát vizsgálni kívánunk először a 

rendelkezésre álló ismeretek alapján elkészítjük annak fogalmi modelljét. Ez egy 

természeti rendszerről alkotott absztrakt modell (2.ábra). Ha ezt az absztrakt modellt 

matematikai eszközökkel leírjuk, az tulajdonképpen egy olyan hipotézis, amelyről azt 

tételezzük fel, hogy segítségével megismerhetjük a rendszer működését (virtuális 

kísérlet). Ezt a modellt egy adatbázison ellenőrizni kell, hogy mennyire felel meg a 

valóságnak (de Vries 1982). Ha ismert hibahatárok között meghatározhatjuk vele a 

természeti modell működését, akkor a hipotézist elfogadjuk, ellenkező esetben további 

vizsgálatokat kell végeznünk a jobb közelítés elérése érdekében. 

Kutatási célokra történő felhasználás. tudományos szempontból a modellek jelentősége 

abban van, hogy a természeti rendszerek működésének elemzésével segítik a világ 

megismerését, megértését és ezzel hozzájárulnak a tudomány fejlődéséhez. Általuk 

megismerhetjük, hogy egyes rendszerek különböző körülmények között hogyan 

működnek, az egyes hatótényezők befolyása különböző területenként hogyan változik és 

egy éghajlatváltozás várhatóan milyen mértékű változást eredményez a vizsgált 

jelenséggel kapcsolatban.  

Döntéstámogató információk szolgáltatása. A kutatási célra kidolgozott modellek 

nemcsak a tudományos megismerés szempontjából jelentősek, hanem jó alapot jelentenek 

ahhoz, hogy a lényeges hatótényezőkre és folyamatokra leegyszerűsítve és a felhasználók 

számára közérthetően kidolgozva őket, gyakorlati célra is használhatók. Ekkor mindig ki 

kell jelölni azokat a pontossági határokat, amelyeken belüli eredmények mellett 

alkalmazni lehet őket.  



 A környezettudományi modellvizsgálat módszertani alapjai 

20 

Az agro- és hidrometeorológiában számos ilyen módszert dolgoztak már ki. Ilyenek a 

valamilyen növényi állapotot, növényfejlődést, növénynövekedést, terméshozamot 

meghatározó és előrejelző modellek. Vannak olyan komplex modellek, amelyek növényi 

életfolyamatokat határoznak meg, mint pl. a transzspiráció, a szervesanyag-gyarapodás 

stb. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A modellalkotás a tudományos kutatás és megismerés fontos eszköze. Amikor a 

vizsgált jelenség közvetlen leírása, kutatása nehezen megvalósítható, vagy nem 

lehetséges, akkor modellt alkotunk. A modellnek rendelkeznie kell a vizsgált objektum 

azon tulajdonságaival, amelyek fontosak a kutatás szempontjából, így a modell 

tanulmányozásával lehetővé válik a vizsgálni kívánt jelenség közvetett módon történő 

megismerése, elemzése (Varga-Haszonits és Varga 2006). A környezeti modellezés 

segítségével feltárhatjuk a megfigyelt anyagi rendszerek, biológiai, fizikai, kémiai 

folyamatok belső struktúráját. A folyamatok jelenlegi és jövőbeli alakulását kellő 

megbízhatósággal jellemezhetjük, matematikai modellek esetén számszerűen is 

meghatározhatjuk. A modell segítségével a vizsgált folyamattal kapcsolatban 

hipotéziseket fogadhatunk el, vagy utasíthatunk el, illetve egyes elképzeléseket tovább is 

fejleszthetünk. 

A matematikai, statisztikai vizsgálatoknál ügyelnünk kell arra, hogy egyetlen 

statisztikai próba, vagy egyetlen mérőszám értékének elemzése nem elegendő ahhoz, 

hogy a modellel számított értékek és a tényleges adatok összehasonlításakor megbízható 

következtetéseket állapíthassunk meg (Legates és McCabe 1999, Ritter és Munoz-

Carpena 2013). A hibasorokat jellemző mérőszámok, az összetartozó mért és számított 

értékek elemzésekor alkalmazott regressziós vizsgálatok, és a hozzájuk kapcsolódó 

statisztikai próbák külön-külön sok esetben egyoldalú jellemzést adnak a modellről. A 

számított és mért adatok eltérésének négyzetösszegét tartalmazó mérőszámok értékeit a 

kiugró adatok nagy súllyal befolyásolják, míg az átlaghoz közeli adatok hatása viszonylag 

kisebb súlyú lesz. Ezért érdemes az eltérések négyzetösszegét tartalmazó hiba (RMSE) 

mellett az átlagos abszolút hibát (MAE) és ennek relatív értékét (MA%E) is figyelni. A 

felsorolt mérőszámok mértékét jelentősen befolyásolja azt esetszámok (n) nagysága is. 
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A verifikáció és a modell validálása során gyakorlatilag a modellel számított értékeket 

és a tényleges, mért adatokat hasonlítjuk össze és elemezzük. Ez történhet vizuális, 

szubjektív megítéléssel, vagy objektív matematikai, statisztikai módszerekkel. A mért és 

számított értékek összetartozó párjainak, vagy eltéréseinek ábrázolása és vizuális 

elemzése nem elhanyagolható lépés, mert jól kiegészíti az objektív vizsgálatokat. A 

modell torzítása, vagy az extrém értékek megjelenése könnyen felismerhető, melyeket 

aztán objektív módszerekkel igazolhatunk. 

Az egyes mérőszámok, statisztikai elemzések tulajdonságainak figyelembevétele 

alapján a következő modellvizsgálati módszerek együttes alkalmazását javasoljuk: 

 a modellel számított és mért adatok vizuális vizsgálata, együttes ábrázolásuk 

esetenként, illetve az eltérésük vizsgálata a megfigyelt adatok függvényében, 

 a mért és a számított értékek átlagának, szórásának vizsgálata, 

 a hibasorokat jellemző mérőszámok (MAE, MA%E, RMSE) elemzése,  

 a modell hatásfokának meghatározása, 

 az összetartozó mért és számított értékek regressziós vizsgálata, 

 a regressziós függvény paramétereire vonatkozó t-próbák, vagy az együttes F-

próba értékelése, 

 a determinációs együttható elemzése, 

 a regresszió standard hibájának meghatározása. 

Ezek a módszerek egy olyan gyakorlati eszköztárat nyújtanak, amellyel lehetővé válik 

a modellek objektív, több oldalról történő vizsgálata, a természetben lejátszódó 

folyamatok megbízhatóbb és pontosabb értelmezése, szimulációja. 
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SUMMARY 

 

Models are created in order to understand environmental processes. The creation of 

models is therefore plays an important role in all areas of science, including in agricultural 

meteorology. In this work we would like to provide a theoretical and methodological basis 

for students and researchers in the field of agriculture that can be used in model building 

and their validation.  

The most important steps in model building are the following: selection of variables, 

calibration and verification of the model. Verification needs numerous investigations in 

order to determine whether the predictions of the model and reality agree. However, the 

notion of verification and validation are often not clearly defined in the literature, 

therefore we have provided precise definitions for these steps, as well as the most 

important mathematical and statistical tools for carrying out these steps.  

Keywords: model, calibration, validation, verification. 
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