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1. Bevezetés
Mivel a tiszta ivóvíz napjainkban a lakosság egyik alapvető szükséglete, az ivóvízháló-

zatok az egyik legelemibb infrastrukturális részei a modern településeknek, a kis falvaktól
egészen az óriási metropoliszokig. A nyers, kezeletlen víz kinyerhető folyók, tavak környé-
ki fúrt kutakból, vagy környékbeli hegységek karsztrendszereiből. Egy tipikus elrendezés
figyelhető meg a 1. ábrán. A kutak által kitermelt nyers víznek kezelésre van szüksége,
amely tartalmazhat különböző méretű rácsos szűrést, illetve klóradagolást a patogének és
paraziták elpusztítására. Az ivóvízhálózat eljuttatja a tiszta ivóvizet a fogyasztási pon-
tokhoz, pl. lakó övezetekbe vagy gyártelepekre. A 1. ábra továbbá mutatja az alapvető
elemeit egy hálózatnak, vagyis, a csővezetékrendszert (szürke) néhány tartállyal (lila) és
szivattyúval (sárga). A disszertáció célja a ivóvízhálózatok vizsgálata.

Víztisztító telep
Kút

Ivóvízhálózat

1. ábra. Lakóssági ivóvízellátó rendszer egy tipikus elrendezésének illusztrációja.

Ezen rendszerek összetettsége gyorsan nő a fogyasztási pontok számával (ami a kiszol-
gált terület mérete), ezért ezen hálózatok műszerezése és felügyelete napjainkban is komoly
kihívást jelent. Évtizedek óta alkalmaznak hidraulikai modelleket az ivóvízhálózatok leírá-
sára, manapság a nagy számítási kapacitásnak és a hatalmas adatbázisoknak köszönhetően
még a legkisebb részleteket is be lehet építeni a modellbe, így ezek több ezer, akár tízezer
csővezetéket is tartalmazhat. A modell pontosságának növelés érdekében kalibrálás szüksé-
ges valódi mérési adatok felhasználásával. Mivel a rendelkezésre álló mérőműszerek száma
- nyomástávadók és/vagy áramlásmérők - nagyságrendekkel kisebb mint az elérhető mérési
pontok, komoly kihívást jelent a mérési helyek kijelölése, így valamilyen metrika szerint
optimalizálni szükséges a mérési elrendezést. A másik nehézség, hogy a modell növekedé-
sével a kalibrálandó modell paraméterek száma is nő, ezért a kalibrálási módszernek nagy
számítási időre és magas szintű algoritmusokra van szüksége. Továbbá az ivóvízhálózatok
robusztusságát vagy sebezhetőségét megbecsülni a tervezési fázisban, vagy akár működő
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hálózatok esetén is komoly kihívás napjainkban. Még a hatalmas térinformatikai rendsze-
rek és egy részletes, megfelelően kalibrált hidraulikai modell segítségével is, nehéz pontosan
megbecsülni milyen következményekkel jár egy csőtörés.

A modell leíró matematikai egyenletei röviden kerülnek bemutatásra. Habár az áram-
lás egy csőhálózatban is szükségszerűen háromdimenziós, nagy ivóvízhálózatok modellezése
során azt feltételezzük, hogy egydimenziós, ami, egyfelől megfelelő pontosságot biztosít,
másfelől, kedvező számítási időt. Továbbá feltételezzük, hogy a közeg összenyomhatatlan
és az áramlás időfüggetlen. Ugyan a szimulációkhoz egy házon belüli C++ kódot használ-
tam (STACI), a megoldott egyenletek megegyeznek a széleskörűen alkalmazott EPANET [1]
megoldóval.

Először az anyagmegmaradást megoldjuk minden csomópontra∑
i∈be

Qi −
∑
j∈ki

Qj = c (1)

ahol feltételezzük, hogy a folyadék összenyomhatatlan. Q a térfogatáramot jelöli, az első
tagban a "be" a befolyó, míg a másodikban a "ki" a kifolyó áramlásra utal és a c jelöli a
csomóponti fogyasztást. Emellett a másik típusú egyenlet leírja a nyomáskülönbség kap-
csolatát az ágakra (vagyis szivattyúkra, csövekre, szelepekre) az átfolyó térfogatárammal,
formailag megadható

∆p = f(Q) (2)

ahol a ∆p jelöli a nyomáskülönbséget az ág két vége között és az f függvény a térfogatáram
egy tipikusan nemlineáris függvénye. A pontos függvény az ágelem típusától függ. Összes-
ségében a két egyenletcsoportból felépíthető egy algebrai, nemlineáris egyenletrendszer,
mely akár több ezer egyenletet tartalmaz, és megoldható hatékonyan a Newton-Raphson
iteráció és a ritka LU dekompozíció segítségével. [2, 3]
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2. Kalibráció és szenzorelhelyezés

2.1. Bevezetés

A kalibrálás célja, hogy csökkentsük az eltérést a matematikai modell és a valódi háló-
zaton vett mérések között a modell paramétereinek beállításával. Ivóvízhálózatok esetén, a
mérés tipikusan tűzcsapokon vett nyomásmérést jelent; habár ritkán előfordulhat beépített
áramlásmerő is. Egy kalibrálás két lépésből áll:

• mérési pontok meghatározása, vagyis mely csomópontokhoz telepítsünk nyomástáv-
adót,

• és egy kalibrálási algoritmusból, mely azonosítja a modellparamétereket.

A szenzorelhelyezés és a kalibráció módszere is a modell kimenet pontosságára fókuszál,
vagyis a cél, hogy a modell kimenete és a mérések közötti különbség a lehető legkisebb le-
gyen a modellparaméterek beállításával. Fontos, hogy a két módszer itt egymás után kerül
bemutatásra, de egymástól függetlenül is alkalmazhatók. A matematikai modell tartal-
maz több típusú paramétert is, pl. érdesség, fogyasztás vagy csőátmérő, de ezen dolgozat
az csőérdességi paraméter kalibrálásról szól, annak ellenére, hogy egyes esetekben más
paraméterek is hasonló fontosságúak. Habár jelen munka során csak a csőérdességgel fog-
lalkozunk, a módszertan kiterjeszthető a többi paraméter kalibrálására is. Végül, az utóbbi
évtizedekben számos különböző módszer jelent meg az irodalomban mindkét kérdés megvá-
laszolására, részletes összehasonlítások hiányában; egy új megközelítést is bemutatok, mely
alkalmas összehasonlítani objektív alapokon a különböző szenzorelhelyezési módszereket a
kalibrálás pontossága szempontjából.

A fali érdesség áramlásra gyakorolt összetett hatása a mai napig jelentős kihívás a mér-
nökök számára, különösen, ha a modell számítási idő szempontjából rendkívül kedvezőnek
és könnyen használhatónak kell lennie. Ivóvízhálózatok esetén az utóbbi évtizedekben két
elterjedt modell ismeretes: a Darcy-Weisbach modell és a Hazen-Williams összefüggés. Az
előbbi elméleti oldalon jelentősen megalapozottabb és általánosabb, az utóbbi egy tisztán
empirikus formula, és alapvetően az Egyesült Államokban használják, továbbá kizárólag víz
közegre és a turbulens tartományra érvényes. Mindkét modell tartalmaz egy paramétert,
a Darcy-Weisbach esetén ez a relatív csőérdességi együttható (ε), míg a Hazen-Williams
esetén a C-faktor. Újonnan beépített csővezeték esetén ezen együtthatók akár pontosan is
becsülhetők, azonban az évek során a lerakódások miatt az időnkénti kalibrálás elkerülhe-
tetlen.

2.2. Matematikai eszközök

A bemutatott módszerekhez két fontos matematikai eszközre van szükségünk. Az érzé-
kenység vizsgálat a modell kimeneti mennyiségeinek (nevezetesen nyomás és/vagy térfogat-
áram) változását írja le a paraméterek, vagyis, a csőérdességi paraméter µ függvényében,
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ahol a µ jelölheti a relatív csőérdességi együtthatót (ε) vagy a C-faktor. Tehát az i-edik
csomópont nyomásának a változását leírható a j-edik csőérdesség függvényében

Si,j =
∂pi
∂µj

. (3)

Ez a mennyiség minden csomópont-ág párra alacsony számítás idővel meghatározható a
Jacobi-mátrix LU dekompozíciójával [3], és végeredményben az érzékenységi mátrixot kap-
juk.

A nyomás-érdesség érzékenység alapján, definiálok egy mennyiséget minden csomópont-
hoz, ami megmutatja mekkora mértékben változik az adott csomópont nyomása, az összes
csőérdesség változtatása esetén. Matematikailag, ez a mátrix oszloponként vett összege a
tagok abszolút értékének, vagyis

Snode,i =

Nedges∑
j=1

|Si,j|. (4)

(5)

Ezek a változók előrejelzik a nyomás növekedését (vagy csökkenését) abban az esetben, ha
minden csővezeték érdességét egyszerre egyenlően növeljük.

A hidraulikus távolság a komplex hálózat elmélet egy matematikai eszköze. Egy ivó-
vízhálózat gráf szempontból modellezhető úgy, hogy a csővezetékek, szelepek, szivattyúk,
stb. az élek, míg az elágazásaik a csomópontok. Gráfelméletben, az út definíció szerint
sorozata az éleknek két csomópont között, lásd [4]. Hurkolt hálózat esetén nyilvánvalóan
számos lehetséges út van két csomópont között, ezért egy kitüntetett út, amely mentén
a legkevesebb él található, nevezetesen a legrövidebb út. A távolság pedig a legrövidebb
út mentén található élek száma. E mennyiség kiterjeszthető súlyozott gráfok esetére is,
ahol a legrövidebb út az, ahol súlyok összege minimális és ez az összeg a távolság [4]. A
mennyiség meghatározására egy C++ könyvtárat alkalmaztam, ez név szerint az igraph
[5].

2.3. A kalibrációs technika

Az elmúlt évtizedekben számos módszert mutattak be az irodalomban hogyan kalibrál-
ható az ivóvízhálózatot leíró modell, melyek legkülönfélébb megközelítéseket alkalmazzák,
pl. Levenberg-Marquardt algoritmus [6], particle swarm optimalizálás [7] vagy a "Bayesian-
based, two-level Markov chain Monte Carlo-Particle Filter" módszer [8]. A legnépszerűbb
tulajdonságokat röviden bemutatom.

• Elsőként, a legnépszerűbb kalibrálandó modellparaméter a csőérdességi együttható [9,
10] vagy a csomóponti fogyasztás [11, 12] (esetleg fogyasztási minta), néha mindkettő
egyidejűleg [13, 8].
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• Az ismeretlen paraméter csökkentése érdekében gyakran csoportokat hoznak létre és
egy ismeretlent rendelnek hozzájuk. A csőérdesség esetében ez a csoportosítás jellem-
zően a cső anyaga alapján történik, míg fogyasztás esetén a földrajzi elhelyezkedés
alapján. [13, 10, 7]

• Gyakran egy skalár mennyiséget definiálnak, ami jellemzően a modell kimenete és a
mérés különbsége, vagy a modell paraméterek és a "valódiak" különbsége. [14, 15]

• Végül, a mérnökök egy bonyolult optimalizációs módszerrel csökkentik a célfügg-
vényt, vagyis a különbséget a modell és a mérés között. Az utóbbi években jellemzően
heurisztikus módszereket alkalmaznak kiaknázva a folyamatosan növekvő számítási
kapacitást [8, 9]. Ebből kifolyólag rendszerint jelentős CPU kapacitást igényelnek.

A disszertáció célja egy olyan kalibrációs módszer kidolgozása, mely kedvező számítási
igény mellett biztosítja a magas pontosságot, olyan értelemben, hogy a modell kimenete
(nyomásai) a lehető legjobban közelítik meg a mért értékeket. Ez azt is jelenti hogy a
modellparaméterek talán nem lesznek olyan közel a "valódi" értékekhez, de az igazi csőér-
desség meghatározása jelentősen bonyolultabb, illetve egy modell célja a pontos kimeneti
értékek. Összességében, a célom a modell kimenetét optimalizálni és nem a paramétereket
magukat. Biztosítva ezen irányelveket, illetve merítve az irodalmi tapasztalatokból, két
fontos aspektusa van a javasolt kalibrációs technikának.

• Minden csővezetékhez egyedi csőérdességi tényezőt rendel, vagyis csoportosítást nem
alkalmazunk, mint pl. [16]. A csoportosítás komoly előnye, hogy az ismeretlen együtt-
hatók számát nagyságrendekkel csökkenti, azonban olyan adatokra lehet szükség, me-
lyek nem elérhetők vagy nagy bizonytalanság terheli (pl. csőanyag, fektetési év). Ez
azt is jelenti, hogy az ismeretlen paraméterek száma akár nagyságrendekkel nagyobb
mint az elérhető mérések száma.

• A módszer iteratív, vagyis nincs szükség heurisztikus optimumkeresőre (pl. genetikus
algoritmus).

A módszer pontos lépései az 1. Tézisben részletesen be vannak mutatva.

2.4. A szenzorelhelyezési módszer

A méréstechnika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően manapság számos különböző cél-
ból használnak szenzorokat ivóvízhálózatok esetén: szivárgás detektálás [17], klórbomlás
modellezés [18], fertőzés detektálás [19] vagy, ahogy ebben a disszertációban is, csőér-
desség kalibrálás. Utóbbival kapcsolatban néhány különböző megközelítés jelent meg az
irodalomban, pl. gráfelmélet felhasználása [20], geostatisztikai eszközök [21] vagy általános
hidraulikán alapuló módszerek [11]. Mégis a leginkább meghatározó irány az irodalomban a
szenzorelhelyezéssel kapcsolatban, hogy csökkentsék a mérési hiba terjedését a kalibrált pa-
raméterekre, vagy a modell kimenetére. Ez a megközelítés általánosan több tématerületen
is megtalálható, vízhálózatok kapcsán eredetileg [22]-ban prezentálták.

5



Irodalmi tapasztalatok és saját megfontolások alapján egy "jó" szenzorelhelyezés két
követelményt teljesít. Elsőként, érzékeny csomópontok vannak kiválasztva. Mindazonáltal,
nem célszerű a távadókat a tartályok, víztározók közelébe rakni, ahol a nyomás előírt a
vízmagasság által. Azonban, az érzékeny csomópontok jellemzően adott területeken össz-
pontosulnak egy hálózaton belül, ezért egyszerűen kiválasztva a legérzékenyebb pontokat a
mért csomópont torlódását eredményezi [23, 24]. A másik probléma a közeli pontokon való
mérésnek, hogy a mért értékek nem lesznek matematikailag függetlenek, ami elvezet a má-
sodik követelményhez: a mért csomópontoknak "távol" kell lennie egymástól "amennyire
csak lehet".

Ez elvezet a következő két koncepcióhoz: a csomóponti érzékenységhez (Snode,i) és a
hidraulikus távolsághoz (δ). Az előbbi az érzékenységi mátrix alapján definiálva van (lásd
(3) egyenletet). Az utóbbi a gráf értelemben vett súlyozott távolság az adott csomópont és
az előírt nyomású helyektől (pl. tartály) vagy a már mérésre kiválasztott pontoktól, ahol
a súlyok a nyomásveszteségek, vagyis a nyomáskülönbség a geodetikus magasságkülönbség
nélkül. Minden csomópont jellemezhető a két mennyiség szorzatával, azaz Snode,iδ. Ezáltal
ha kiválasztunk egy érzékeny pontot mérésre, a környezetének a súlya leesik; hasonlóan
egy távoli pont alacsony érzékenységgel nem lesz alkalmas mérési pontnak. A módszer
szakaszos, olyan értelemben, hogy a mérési pontokat egyesével adja hozzá, viszont csak
a hidraulikus távolságokat számolja újra, ami számítási kapacitás szempontjából kedvező.
Mindazonáltal, a módszer lépései világosak és iteráció vagy optimalizációtól mentesek.
Mivel a módszer a hidraulikus távolság és az érzékenységre épül, hidraulikus távolságnak
neveztem el, röviden HDS (az angol Hydraulic Distance with Sensitivity rövidítése miatt),
továbbá a módszer pontos lépései megtalálhatók a 2. Tézisben.

2.5. Szenzorelhelyezések összehasonlítása

Ebben a fejezetben bemutatok egy módszert szenzorelhelyezések objektív összehason-
lítására, a javasolt HDS technika mellett az irodalomban található legnépszerűbb algorit-
musokra alkalmazva. A javasolt kalibrációs módszer lesz alkalmazva az összehasonlítás
során. Ez biztosítja, hogy csak az elhelyezések lesznek eltérőek és a kalibrációs módszer
állandó minden esetben. Habár a módszert az összes elérhető hálózaton elvégeztem, mind
valódi, mind mesterséges hálózatokat is beleértve, jelen tézisfüzetben csak kettőt mutatok
be röviden, melyek egy reprezentatív példaként szolgálnak, és további eredmények bemu-
tatása nem változtat a konklúziókon. Az egyik bemutatott hálózat egy mesterséges, ky2 a
szakirodalomból [25, 26], míg a másik egy valódi hálózat Sopron környékéről, nevezetesen
SN-26. A javasolt módszer az 1. Tézisben található részletesen bemutatva.

A 2. ábra bal oldala mutatja az eredményeket a mesterséges ky2 hálózatra, míg a jobb
oldala az SN-26 esetén. A különböző színekhez tartoznak a szenzorelhelyezési módszerek,
a javasolt "HDS" néven jelölt, míg a többi módszer a szakirodalomból vett. Az nyomás-
hibájának átlaga pontosan az 1. Tézisben definiált, és számszerűsíti az eltérést a modell
kimenete és és a névleges értékek között a kalibráláshoz fel nem használt értékeket is bele-
értve. Hibasávokkal jeleztem a szórás mértékét is száz kalibráció alapján. Amelyik módszer
gyorsabban konvergál a nullába kedvezőbb. A fekete szaggatott vonal jelöli a 20%-os hibát.
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2. ábra. A kalibrálás utáni hiba normáltjának átlaga és szórása a szenzorszám függvényében
a ky2 és az SN-26 hálózatok esetén.

A ky2-es hálózat esetén (lásd a 2. ábra bal oldalát) négy módszer hasonlóan konvergál,
de a HDS éri el először a 20%-ot. Az ábra bal oldalát tekintve három technika áll közel
egymáshoz, itt az Spath módszer tűnik a legkedvezőbbnek.

Végül, fontos rávilágítani a módszerekhez szükséges számítási időkre, amennyire az op-
timális kiosztásra szükség van. A 1. táblázat tartalmazza a futási időket másodpercekben,
mind soproni, mind mesterséges hálózatokra. Látható, hogy a kovariancia mátrix ala-
pú megközelítések (Cov-A, Cov-D) jelentős mennyiségű CPU időt emésztenek fel a drága
mátrixműveletek miatt (pl. pszeudoinverz, determináns). Ellenkezőleg, a HDS és az Spath
módszerek elhanyagolható mennyiségű idő alatt meghatározzák a szenzorok kiosztását,
mivel ezen technikák iteráció és optimalizációtól mentesek.

Hálózat Cov-A Cov-D Smax Shannon Spath HDS

C-town 6750 3200 40 20 4 <1
ky2 4000 11800 32 30 6 <1
SN-12 400 100 10 10 3 <1
SN-26 8750 2066 20 14 10 <1

1. táblázat. Az optimális kiosztás meghatározásához szükséges CPU idők különböző mód-
szerek estére.

1. Tézis
A szenzorelhelyezési technikák objektív úton összehasonlíthatók a csőérdességi paramé-

terek kalibrációjának szempontjából a következő lépések szerint.
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1. Válasszuk ki a mért csomópontok számát: Nsampled.

2. Végezzünk hidraulikai szimulációt névleges csőérdességi tényezőkkel és vízigényekkel.
(pnom). Mentsük el az összes csomóponti nyomás értéket (pnom).

3. A szenzorelhelyezési technika szerint válasszuk ki a mérési pontokat, összesen Nsampled

darabot.

4. Vizsgáljuk meg a kezdeti érdességek hatását Monte-Carlo-módszer segítségével, vagy-
is zavarjuk meg őket egy normál eloszlású véletlen számmal (0 várható érték és előírt
szórással, pl. 20%). Végezzünk kalibrációt a megzavart kezdeti érdességi értékekkel.
A kalibrálás lépési a következők.

(a) A mért csomópontok, ezek kimeneti értékei és a becsült paraméter vektor be-
meneti adatok.

(b) Végezzünk el egy hidraulikai számítást, majd határozzuk meg az S érzékenységi
mátrixot, ahol

Si,j =
∂pi
∂µj

.

(c) Határozzuk meg a csökkentett érzékenységi mátrixot Sr, mely csak a mintavéte-
lezett csomópontokhoz tartozó sorokat tartalmazza, vagyis töröljük a nem mért
csomópontok sorait.

(d) Számoljuk ki a nyomáskülönbséget a hidraulikai modell kimenete (ahol a becsült
paraméterek szerepelnek) és a névleges értékek között

∆p = pmod − pnom. (6)

(e) Oldjuk meg a Sr∆µ = ∆p lineáris egyenletrendszert a szinguláris érték felbontás
módszerével a paraméter vektor frissítéséhez.

(f) Frissítsük a csőérdesség paraméter vektort és ismételjük meg a 2-es ponttól,
amíg ∆p kellően kicsi.

5. Értékeljük ki a hibát, vagyis vegyük a különbség normáltját a névleges és a kalibrált
modell kimenetek között, matematikailag

ep =

√∑Nnodes

i=1 (pmod,i − pnom,i)
2

Nnodes

. (7)

6. Az algoritmust végezzük el kellően sokszor, hogy megbízható statisztikát lehessen
készíteni az ep hiba átlagához és korrigált tapasztalati szórásához. Az ajánlott szá-
mítások száma legalább 100.
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Ez a vizsgálat elvégezhető folyamatosan növekvő számú szenzorszám esetére (Nsampled),
majd egy ábra készíthető ahol a vízszintes tengely mutatja a szenzorok számát, és a függőle-
ges az ep normált hibát. Amelyik szenzorelrendezés esetén gyorsabban konvergál nullához,
kedvezőbb a többinél.

Kapcsolódó publikációk: [J2], [C1], [C2], [C3], [C4].

2. Tézis
A Hidraulikai Távolság Érzékenységgel módszer alkalmas meghatározni a szenzorok

helyeit ivóvízhálózatok matematikai modelljének csőérdesség kalibrálásához, biztosítva a
magas pontosságot és az elhanyagolható számítási időt. A módszer a következő lépésekből
tevődik össze.

1. Becsüljük meg a csőérdességi tényezőket, ha lehetséges használjunk valódi adatokat
(pl. csőanyag, fektetési év).

2. Jelöljük ki a betáplálási pontokat, vagyis víztározókat és tartályokat első mérési pon-
toknak, ha nincsenek eredetileg ellátva nyomástávadókkal.

3. Végezzünk hidraulikai szimulációt névleges működési feltételekkel (pl. átlag fogyasz-
tás), számoljuk ki az érzékenységi mátrixot S és a csomópont érzékenységeket Snode,
matematikailag

Si,j =
∂pi
∂µj

and Snode,i =

Nedges∑
j=1

Si,j,

4. Minden csomóponthoz határozzuk meg a hidraulikai távolságot δi (a legkisebb kumu-
latív nyomásveszteség) a már mért pontoktól és az előírt nyomású pontoktól (vagyis
tározó, tartály). Számoljuk ki a hidraulikai távolság δi és a csomóponti érzékenység
Snode,i szorzatát minden i-edik csomóponthoz.

5. Keressük meg a maximumát a δiSnode,i szorzatoknak és jelöljük ki a következő mért
pontnak.

6. Ismételjük meg a 4-es lépéstől, amíg a kívánt számú szenzort el nem helyeztük.

Kapcsolódó publikációk: [J2], [C1], [C2], [C3], [C4].
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3. A szegmensgráf topológiai vizsgálata

3.1. Bevezetés

Egy ivóvízhálózat megfelelő gráfreprezentációját meghatározni nem egyértelmű, a vé-
letlenszerű csőtérések hatásának pontos vizsgálata a cél. A hagyományos megközelítés,
ahol a csővezetékek (és a szivattyúk, szelepek) az élek, míg ezek találkozása a csomópontok
nem tudja leírni egy csőtörés valódi hatásait, mivel egy csőtörés esetén tipikusan több mint
egy csővezeték kiszakaszolására van szükség (lásd az 3. ábra jobb felső részét). Mindezért,
egy ettől eltérő ötletet alkalmaztam, ahol a szakaszoló tolózárak az élek, és a legkisebb ön-
magukban kiszakaszolható szigetek a csomópontok. Ezt a reprezentációt szegmensgráfnak
hívják és eredetileg [27] mutatta be. A példahálózat szegmensgráfja az ábra bal alsó részén
látható. Egy csővezeték eltörése könnyedén modellezhető gráf szempontból a csomópont
kivételével, mivel ezen belüli elemek mind le lesznek választva hidraulikailag.
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3. ábra. Egy kizárási terv bemutatása egy példa ivóvízhálózat segítségével. A szegmensgráf
reprezentáció megfigyelhető az ábra bal alsó sarkában.

A komplex hálózat elméletben szokásos módszereket alkalmazzuk a valódi ivóvízháló-
zatok vizsgálatára. Két fontos speciális gráf található az irodalomban: a véletlen gráf [28]
és a skálafüggetlen [29]. Az előbbi robusztusnak tekinthető, mivel minden csomópontnak
közel azonos számú kapcsolata (vagyis fokszáma) van, míg az utóbbi számos "hub"-ot tar-
talmaz, ahol az élek felhalmozódnak, ezáltal sebezhetővé téve a gráfot [4]. Hagyományosan,
valódi hálózatokat véletlen gráfnak feltételeztek, azonban az utóbbi években felfedezték,
hogy ezen hálózatok nem írható le pontosan a véletlen gráf modellel. A fejezetek célja, hogy
eldöntsük melyik speciális gráftípus írja le jobban egy valódi ivóvízhálózat szegmensgráfját.
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3.2. Fokszámeloszlás

A gráfelmélet területén egy csomópont fokszáma megadja, hogy hány él kapcsolódik
azon a csomóponton keresztül. A fokszámeloszlás pk megmutatja, hogy mi a valószínű-
sége egy véletlenszerűen kiválasztott csomópontnak a fokszáma k. Mivel pk valószínűség,
egy normalizált érték, vagyis

∑
pk = 1, lásd [4]. A vizsgálat során 27 valódi ivóvízháló-

zat modellt használtam Nyugat-Magyarországról, Sopron környékéről. A valódi hálózatok
szegmensgráfjainak fokszámeloszlása látható a 4. ábra bal oldalán, míg a speciális háló-
zatok fokszámeloszlásai a jobb oldalon. Ahogy látható a valódi hálózatok sokkal közelebb
állnak a véletlen gráfokéhoz, mint a skálafüggetlen hálózatokhoz. Az ivóvízhálózatok nem
tartalmaznak szegmenseket magas fokszámmal vagyis nem kapcsolódik hozzájuk sok toló-
zár, ami kritikussá tenné a gráfot topológiailag.
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4. ábra. 27 valódi ivóvízhálózat szegmensgráfjának fokszámeloszlása a bal oldalon és spe-
ciális gráfok fokszámeloszlásai a jobb oldalon.

3.3. Átmérő és klaszterezettségi együttható

A fokszámeloszlás mellett, az utóbbi évtizedekben számos topológiához köthető mutató
jelent meg a hálózatok viselkedésének leírására (ismét lásd [4]), amelyek közül már sokat
alkalmaztak ivóvízhálózatok esetén is, pl. [30]. Ebben a szakaszban kettőt mutatok be
részletesebben, nevezetesen az átmérőt és a klaszterezettségi együtthatót. Ezen mutatók
hatékony kiszámolásához az igraph csomagot használtam, lásd [5]. Két csomópont között
egy útvonal egy élekből álló sorozat. Mivel hurkolt hálózatok esetén számos ilyen út meg-
található, a legrövidebb út a jelentős, amely mentén az élek száma minimális. Egy hálózat
esetén az összes csomópont párra nézve meghatározható a legrövidebb út hossza, melyek
közül a legnagyobb a hálózat átmérője. Speciális hálózat esetére közelítő összefüggések
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érhetők el a szakirodalomban [31, 4]. A 5. ábra bal oldal mutatja az összefüggéseket,
és a valódi ivóvízhálózatok átmérőit a gráf méretének függvényében. Ahogy látható, a
véletlen gráf becslése kis mértékben alulbecsül, míg a skálafüggetlen hálózatra vonatkozó
összefüggés egy teljes nagyságrendet téved.

A másik széleskörűen elterjedt paraméter az átlagos klaszterezettségi együttható, ami
jellemezi egy gráfnak a sűrűségét, vagyis hogy milyen közel áll a teljes gráfhoz (ahol az
összes csomópont között található közvetlen él). Ez a mennyiség definíció szerint meg-
adja, hogy hányada valósul meg a lehetséges kapcsolatoknak egy véletlenül kiválasztott
csomópont szomszédai között, lásd [32]. A klaszterezettségi együttható ezért egy nulla és
egy közötti szám, amely eggyel egyenlő, az összes szomszéd kapcsolódik közvetlenül, míg
ha nulla egyik sem. Skálafüggetlen hálózatok esetén ez a mennyiség várhatóan magas a
megjelenő magas fokszámú pontok miatt, míg véletlen hálózat esetén közel nulla. Erre a
mérőszámra is találhatók közelítő összefüggések a szakirodalomban [31]. A 5. ábra jobb
oldala mutatja az eredményeket a közelítésekről és a valódi hálózatok eredményeiről is. A
skálafüggetlen közelítés láthatóan pontatlan, míg a véletlen lényegesen jobb.
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5. ábra. Valódi ivóvízhálózatok szegmensgráfjainak átmérője (bal oldal) és átlagos klasz-
terezettségi együtthatója (jobb oldal) összehasonlítva a közelítő összefüggésekkel.

3.4. Valódi ivóvízhálózatok általános fokszámeloszlása

A szakasz célja, hogy egy általános függvényt definiáljon, mely alkalmas közelítőleg
leírni egy általános valódi vízhálózatok fokszámeloszlásait. A fokszámeloszlás jellege és a
topológiai paraméterek alapján egy vízhálózat véletlen gráfként viselkedik, ezért a Poisson
eloszlás tűnik kézenfekvőnek az irodalom alapján [4]. Ennek ellenére, mivel egy vízhá-
lózat természetéből adódóan síkba kiteríthető és minden csomópont kapcsolódik, vagyis
nincsenek "magányos" pontok élek nélkül; ez megközelítés nem megfelelő. Például, ha egy
véletlen gráf, melynek az átlagfokszáma 2.25, a csomópontjainak több mint 10%-ának nulla
a fokszáma.
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Ezen nehézségek miatt, egy új megközelítést alkalmaztam a vízhálózatok szegmensgráf-
jainak fokszámelszólásainak leírására. A függvény definíció szerint a valódi eloszlások pon-
tonként vett átlagokból lett meghatározva, a pontos értékekért lásd 4. Tézis. Az illesztett
függvény szintén megfelel az eloszlás függvény kritériumának, vagyis az összege a pontok-
nak egyenlő eggyel. Az illesztett függvény szintén látható a 4. ábrán.

3. Tézis
Valódi ivóvízhálózatok szegmensgráfjaiban az élek a szakaszoló tolózárak, míg a cso-

mópontok a legkisebb szigetek (szegmensek). Ezek a gráfok egy véletlen, összefüggő síkg-
ráfokra jellemző tulajdonságokkal bírnak.

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J3], [J4].

4. Tézis
Valódi ivóvízhálózatok szegmensgráfjaiban az élek a szakaszoló tolózárak, míg a csomó-

pontok a legkisebb szigetek (szegmensek). Az alább látható táblázatban az értékek leírják
a tipikus magyarországi ivóvízhálózatok szegmensgráfjainak fokszámeloszlásait 85%-os si-
kerrel, ha a szignifikancia szint 95%.

Fokszám Rel. frek.
0 0
1 0.2538
2 0.3690
3 0.2846
4 0.0682
5 0.0160
6 0.0055
7 0.0029

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J3], [J4].
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4. Ivóvízhálózatok sebezhetősége

4.1. Lokális sebezhetőség definíciója

[33] áttekintette a szakirodalomban található definíciókat az ivóvízhálózatok sebezhető-
sége kapcsán, és legtöbbjük tisztán topológia alapú. A sebezhetőség célja, ezen disszertáció
esetében, hogy leírja a hidraulikai viselkedését egy ivóvízhálózatnak egy véletlenszerű cső-
törés esetében, ezért a definíció is hidraulikai megközelítésű. A szakirodalomban található
legtöbb sebezhetőség a csővezetékhez vagy a csomópontokhoz tartozik, azonban ebben a
disszertációban a lokális sebezhetőség a szegmenshez tartozik, hasonlóan mint [34] folyó-
iratcikkben. Ennek eredményeképpen minden elem egy szegmensből egyenlő lokális sebez-
hetőséggel rendelkezik, mivel bármelyik meghibásodása a teljes szegmens kiesését jelenti.

A javasolt sebezhetőség dimenziótlan, ezért különböző eltérő méretű ivóvízhálózatok
esetén is használható összehasonlításra. Elsőként, definiáljunk egy meghibásodási rátát
(αi) minden szegmenshez, ez mutatja meg hogy mekkora az esélye egy szegmensen belül
a csőtörésnek. Ez a jellemző normált, vagyis

∑
αi = 1. Számos különböző tényező nö-

velheti egy csőtörés kockázatát, pl. csőanyag, fektetési év, a környező talaj pH értéke,
megnövekedett forgalom a felszínen [35, 36]. Ebben a disszertációban két megközelítést
alkalmazok. Az első esetben αi az i-edik szegmensben található relatív csőhossz, vagyis
azt feltételezzük, hogy minden folyóméter cső egyenlő eséllyel törik el. A második közelítés
során már figyelembe vesszük a csövek anyagát is, illetve az elmúlt 28 év csőtörési statisz-
tikáját. Másodikként, vegyük az i-edik szegmens kizárása esetén kieső relatív fogyasztást,
mely az 1D-s hidraulikai megoldó alapján megbecsülhető, vagyis bi =

∑
di −

∑
ci, ahol di

jelöli a névleges fogyasztást és ci a ténylegesen kiszolgált ivóvíz mennyiségét. A bi értékek
dimenziótlaníthatók az vízigények összegével, vagyis βi = bi/

∑
di.

Felhasználva a korábban bemutatott mennyiségeket a hálózat i-edik szegmensének lo-
kális sebezhetősége (γi) meghatározható

γi = αiβi. (8)

Ez a mérőszám szintén dimenziótlan és szegmens-specifikus, továbbá a szorzata a hiba-
aránynak (αi) és a relatív vízkiesésnek (βi), amit az i-edik szegmens kizárása okoz. A
definíció szerint a lokális sebezhetőség magas, ha a szegmensben magas a meghibásodási
valószínűség és jelentős mértékű kiesést okoz annak kiszakaszolása.

4.2. Lokális sebezhetőség eloszlása

A sebezhetőség vizsgálatot minden valódi hálózat esetén elvégeztem mind a két hi-
baarány esetén, itt a pontosabbnak tekinthető csőanyag alapú megközelítést mutatom be
röviden. Habár minden hálózatot meg lett vizsgálat, csak 27 eredményét mutatom be, mert
ezen hálózatok voltak elegendően nagyok az eloszlások vizsgálatára. A 6. ábra mutatja a
lokális sebezhetőségek eloszlását mind a 27 hálózat esetén logaritmikus skálán. A pontok
egy lineáris egyenes mentén helyezkednek el, vagyis hatványfüggvény eloszlásra utal, ami
hasonlít a skálafüggetlen hálózatoknál látott fokszámeloszlásra. Skálafüggetlen hálózatok
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6. ábra. A lokális sebezhetőségek sűrűségfüggvénye 27 valódi hálózat esetén, ha a hiba-
arányt a csőanyagából közelítjük. A szegmensek, melyen 1%-nál magasabb sebezhetőséggel
rendelkeznek (vagyis pl. 10% hibaarány, 10% vízkiesés) magasan sebezhetőek.

esetén egy csomópont fokszáma nagyságrendekkel lehet nagyobb, mint az átlagérték; az
ilyen csomópont "elvesztése" könnyedén a hálózat szétkapcsolódásához vezethet. A line-
áris trend (vagyis hatvány függvény eloszlás) jelzi, hogy a rendszer nagy része gyengén
sebezhető (vagy egyáltalán nem), míg néhány tartomány közepesen, de legfontosabb, hogy
található pár darab szegmens, amik magasan sebezhetők. Például a SN-8 hálózat esetén,
az esélye hogy egy véletlenül kiválasztott szegmens sebezhetősége magasabb mint 10−2

(vagyis magasan sebezhető) több mint 5%, ami azt jelenti, hogy a hálózat 5%-a különösen
kritikus.

4.3. Hálózati sebezhetőség

A lokális sebezhetőségek hálózaton belüli eloszlásának fontossága mellett, hasonlóan
értékes a különböző hálózatok összehasonlítása a teljes minőségük tükrében sebezhetőség
szempontjából. Ezáltal, megkönnyítve a közmű cégeket a döntéshozatalban és az erőforrá-
sok optimális elosztásában rendszer karbantartás során. Mindezért, a hálózati sebezhető-
séget vezetjük be, mely a súlyozott átlaga a relatív vízkiesésnek (β)

Γ =

∑
i βiαi∑
i αi

. (9)

Mivel ez a súlyozott átlaga a relatív vízigény kielégítetlenségeknek, Γ megmutatja, mekkora
a várható értéke a kieső relatív vízmennyiségnek egy véletlenszerűen bekövetkező csőtörés-
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nek a hidraulikai modell alapján. Mivel a meghibásodási arány (α) egy normált mennyiség,
az összefüggés egyszerűsíthető

Γ =
∑
i

βiαi =
∑
i

γi. (10)

Ez azt jelenti, hogy a lokális sebezhetőségek összege a hálózati sebezhetőség.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Hálózati sebezhet ség [-]

7. ábra. 27 valódi ivóvízhálózat hálózati sebezhetőségének ábrázolása box-plot segítségével,
3 kiugró értéket kiemelve.

5. Tézis
Egy ivóvízhálózat szegmensének lokális sebezhetősége γi a meghibásodási valószínűség

αi és a szegmens kiesése esetén ki nem szolgált relatív fogyasztás βi szorzata: γi = αiβi.
Ezen jellemző sűrűségfüggvénye hatványfüggvény eloszlást mutat.

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J3], [J4].

6. Tézis
A hálózati sebezhetőség Γ a súlyozott átlaga a ki nem szolgált relatív fogyasztásoknak

βi, ahol a súlyok a meghibásodási arányok αi. Ez a paraméter megmutatja a várható érté-
két a ki nem szolgált relatív fogyasztásoknak egy a hálózatban bekövetkező véletlenszerű
csőtörés esetén. A hálózati sebezhetőség a lokális sebezhetőségek összege.

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J3], [J4].
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