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Köszönet illeti utolérhetetlen néhai tanáraimat, a BME majd a JATE professzorait, s külön 

hálámat fejezem ki szakmai mentoraim, Zsuffa István és Rózsa Pál mérnök matematikus 

professzoroknak évtizedeken átívelı együttmőködésükért és ösztönzésükért, valamint közvetlen 

családtagjaimnak kik szerteágazó szakmai és közéleti mániáimnak terheit viselték.  
 

Összefoglalás 

A jelölt 1973-tól vett részt a kezdeményezı Zsuffa István a fehérvárcsurgói tározó - Roux and 

Bernie[1] cikke alapján végzett - méretezésével indult hazai kutatásaiban. A frissen szerzett 
informatikai eszközök és ismeretek hatására a vizsgálódás hamarosan kiterjedt többcélú 
tározók modellezésére, benne a vízerıszámítási feladat szerzı általi alapos hidrológiai 
átfogalmazására. Az értekezésben az ausztrál Moran és tıle függetlenül az orosz 
Szavarenszkíj által megfogalmazott alapegyenletre visszavezethetı sorbanállási modell - a 
mérnöki alkalmazás szintjéig kidolgozott - ismertetése és a számítást végzı Fortran források 
valamint 19 példa adatállománya kerül ezennel elektronikusan is közreadásra. Az elsı részben 
az évtizedek alatt közremőködésemmel kifejlesztett eredeti módszereket, több máig 
hivatkozott, s keletkezésekor számos új tudományos elemet tartalmazó numerikus modell 
felépítését és alkalmazását is ismertetem. A függeléknek tekintendı második részben a három 
kontinensre kiterjedıen mellékelt és bemutatott mintaalkalmazások köre csak töredéke a 
felhasználásoknak. A szakirodalmi hivatkozások és tengerentúli kutatási jelentések a - 
szándékaim ellenére közel két évtizedig szüneteltetett - kutatásokra még ennyi idı elteltével is, 
mint az elméleti kísérletek közül gyakorlati szempontból kiemelkedıt idézik: in "Comparative 
Evaluation of Generalized River/Reservoir System Models" by Ralph A. Wurbs at Civil 
Engineering Department Texas A&M University (Reference and Users Manual for the U.S. 
Army Corps of Engineers) : "In terms of practical usefulness, the most important storage 
probability theory models are described as probability matrix methods (McMahon and Mein 
1986). Zsuffa and Galai (1987) address probability matrix methods from a practical 
applications perspective and provide computer programs for implementing the methods. Other 
methods are of theoretical interest." A preinternet publikáció hivatkozásai a 
scholar.google.com URL-en találhatók.  

Másfél évtizednyi idıt töltöttem a tározás mérnöki ismereteken alapuló metódusainak 
fejlesztésével, szerepem nem korlátozódott programozásra, az a modell fejlesztésének és az 
abból következı numerikus szerkezetek vizsgálatának interakciója volt. A felmerülı 
kételyekbıl fakadó kérdések megválaszolása, átfogalmazása vezetett mind a modell, mind a 
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belıle fakadó mőszaki és számítási algoritmusok kialakulásához és fejlıdéséhez. Irodalmi 
tájékozatlanságomból új ötletek, a nemzetközi szakmai divattól eltérı, vagy azt kiegészítı új 
elemek születhetnek, ezt közös munkánk (Reservoir Sizing by Transition Probabilities, Water 
Resources Publication (WRP), Littleton, Colorado, USA ISBN - 0-918334-62-4, Library of 
Congress Catalog Card Number - 87-51100) 1987-ben kiadott összefoglaló kézikönyvének 
szakmai fogadtatása mutatta. [lsd. McMahon és Kottegoda könyvismertetıi]  

E 73%-os szerzıi hányadomban jegyzett könyvünkre McMahon 2005-ös könyvében is 
hivatkozik, azt kiadója az övé mellé kiegészítıként ajánlja. De abban az évben amellett, hogy 
hivatkoztak munkánkra Athén, Texas egyetemein, a "Encyclopedia of Water"-ben (Wiley, 
New York), és U.S. Army Corps of Engineers kutatási jelentésben, az 1974-ben és 1982-ben 
végzett katasztrófa és vízerıszámításaimért társszerzıként kitüntettek a ''Best Scientific 
Publication of the 20th century in Mongolia'' címmel MTA (Mong.TA) ajánlással a Nagy 
Khurálban. Valami idıtálló lehet benne.  

Hozzálátva a módszer és ismeretanyag továbbélését szolgálni kívánó, s az új idık szelét is 
magán viselı revíziós összegzéshez, a Moran modell alakítgatásában játszott szerepem fıbb 
(sorszámozott) pontjait e személyes ismertetıt követıen fogom kidomborítani. E disszertáció 
keretében egyrészt az eltelt idı adatnövekedésének és a közben teljesen megváltozott 
informatikai környezetnek megfelelıen áttekintettem a modellek és példák leírásait, s 
elıkészítettem a saját fejlesztéső szoftverek újabb változatainak is a következı nagyobb 
migrálását a mai kor szellemének, mind hálózati gyakorlatának, mind standard 
irodaautomatizálási eszközeinek figyelembe vételével a nehezen prognosztizálható fejlıdés 
irányába való átgyúrását. A víz összegyülekezése, tározása, alvízre eresztése és 
energiatermelésre fogása közben azonban nem csak párolog, hordalékot görget, hanem telente 
a környezet jelentıs hőlése során felszínén jeget alkot, s szállítja azt. E jégjelenségek 
legalapvetıbb jellemzıje a jégborítottsági ráta, melynek megállapítása mára már olcsó 
(web)kamerákkal vagy mobiltelefonnal is történhet. A computerlátás e vízgazdálkodási 
alkalmazásával bıvítettem a nemzetközi kutatóhelyek szerint az idı múlásával sikerrel dacoló 
tározási szoftvereimet, melyek jelen közreadása különösen idıszerő, hisz a klímaváltozástól is 
nagyobb vízhiányt okozó népességrobbanás és a közelgı energiaínség miatt a tározásnak 
egyre jelentısebb globális szerep jut.  

 
Célkitőzések és módszertan 

 

A gyakorlati hasznosság szerint szóba jöhetı jelentısebb valószínőségelméleti tározómodelle-
ket átmenetvalószínőségi-mátrixmódszerekként tartja számon a szakirodalom. A dolgozatban 
szereplı átmenetvalószínőségi-mátrixmódszert is a gyakorlati alkalmazások szempontjából 
vizsgálom és közre adom az eredményül született modellvariánsok számítógépes programjait 
is. Az általános mérnök számára túl bonyolult, agyafúrt módszerekkel nem foglalkozom e he-
lyütt. Célunk a rendelkezésre álló vízmennyiség és a vízigény és/vagy szükséges energia-
mennyiség párosítása. A víz megújuló - ám egyre szőkösebbnek számító - erıforrásunk az 
idıjárás véletlen folyamatainak megfelelıen ingadozik. A vízfelhasználóknak alkalmazkodni-
uk kell ezekhez az árvízi és vízhiányos idıszakok véletlen sorozatából álló stochasztikus je-
lenségekhez. Mennyiségi kapcsolatokat leíró egyszerő alapegyenletek feltételezésén és köz-
napinak számító elméleti és numerikus alapokon nyugvó, a gyakorlati mérnökök és oktatóik 
számára hasznos eszköz kifejlesztése volt e dolgozat célja. Ez az eszköz egy többcélú modell-
csokor, mely lehetıvé teszi egyetlen vagy akár néhány összekapcsolt víztározó vizsgálatát, 
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miközben árhullám csökkentı hatása mellett a kommunális, ipari vízellátást, az öntözést 
és/vagy energiatermelést szolgálja, szolgálják. A közreadásra kerülı, Moran modellen alapú 
módszerek problémamegfogalmazása, modellépítése, adatelıkészítése, részletes számítási 
tudnivalói, a közölt példák eredménymegjelenítése és -kiértékelése kerül bemutatásra.   

A stochasztikus tározóelméletet és különféle modelljeit neves kutatók alaposan körbejárták a 
szakirodalom szerint, de tározórendszerek építıi és üzemeltetıi ezek közül csak nagyon 
keveset alkalmaztak. A vizsgálati módszerek legnagyobb csoportja nagyrészt Moran (1959) 
elveinek Gould (1961), Klemes (1981), McMahon és Mein (1986) általi kiterjesztésén alapul. 
Az efajta stochasztikus tározóelméleti modellnek fı feladata a tározóállapotok valószínőségi 
eloszlásának meghatározása. Az állapotvalószínőségeket vagy a hosszú idı átlagában 
létrejövı u.n. ergodikus állapotra vagy egy induló állapot ismeretében/feltételezése mint 
kezdeti feltétel mellett az idı függvényében becsülhetjük. Így az utóbbi esetben egy adott 
vízhasználási üzemtervhez és kezdeti vízmennyiséghez a tározó különféle vízszintjeinek 
elıfordulási valószínőségeit számszerően becsülhetjük a következı néhány hónap vagy akár 
több év idıtartamára is. Ahogy az elemzési idıszak hosszabbá válik, a tározóvalószínőségek 
egy jövıbeni idıponttól kezdve már nem függenek a kezdeti tározóállapottól, eloszlásuk 
állandósul, elérik az ergodikus állapotot, mely az többcélú víztározó hosszú távú tervezését 
lehetıvé tevı megbízhatóságmodell alapjául szolgál.  

A stochasztikus tározáselméleti modellek a tározót tápláló vízhozamok valószínőségi 
eloszlása vagy stochasztikus folyamatai alapján elemzik a rendszer teljesítményét. A 
jellemzıen magányos víztározóra alkalmazott módszerek alkalmazása némi modellbéli 
módosítással és általában iteratív numerikus kiegészítéssel alkalmas véges, kis elemszámú 
tározórendszerek elemzésére is. Az érkezı vízhozamok függetlenségét feltételezve, - a 
rendelkezésre álló vízrajzi idısorokból mintaillesztéssel vagy közvetlen gyakorisági 
leolvasással nyert adatok alapján - az ekvidisztans térfogatokhoz tartozó tározóvízszintek 
valószínőségi eloszlása a stochasztikus folyamat Markov lánca alapján kerül meghatározásra. 
A tározott-vízmennyiségelosztás alapján a tározó egyfajta teljesítıképességi függvénye és 
bizonyos biztonsági jellemzık számíthatók. Az input folyamatok folytonos eloszlását diszkrét 
valószínőségekkel közelítjük. Az érkezı vizek táplálta tározó elsı rendő Markov folyamattal 
való leírását a szakirodalomban a legtöbb szempontból kielégítı feltevésnek tekintik. A 
közreadott kutatások többsége az eredeti Moran és Gould modellek kiterjesztése. Moran 
(1959) a tározóvalószínőségek meghatározására többféle eljárást mutat be. Számos szerzı 
közölt e Moran féle alapmodellekhez különféle megoldásokat és kiterjesztéseket.  

Az összes gyakorlati eljáráshoz hasonlóan a mi esetünkben is az idıt és a térfogatot diszkrét 
változónak tekintjük. A tározót a vizsgálatnak megfelelı számú zónára osztjuk és a 
kombinatórikai megfontolásokból szerkesztett átmenetvalószínőségekbıl felállított 
mátrixegyenlettel közelítjük a tározó lehetséges állapotainak az elıfordulási gyakoriságát. A 
diszkrét idıintervallumokban történı be- és kifolyásokat illetıen két fı feltevés közt 
választhatunk. Az egymást kölcsönösen kizáró megközelítés egyike szerint minden érkezı 
vízhozam egy nedves idıszakban történik, melyben nincsenek vízkivételek, amelyek mind 
egy követı száraz "évszakban" történnek, amikor viszont nincs hozzáfolyás. Az általánosabb 
érvényő egyidejő vagy szimultán modellben a be- és kifolyások egyidejőleg történhetnek. 
Bemutatom az összefüggést, hogy e két megközelítés hogyan változtatja meg az 
alapegyenleteket és ez hogyan befolyásolja az eredményeket. Ezzel megnyílik a lehetıség az 
instationer modell elıtt, melyben éves cikluson belül az idıszakonként érkezı vizek 
természete és az adott idıintervallumnak a vízigényei alapján a különbözı megközelítést 
alkalmazva állíthatjuk elı az egyébiránt azonos jellegő idıszakokhoz azonos szerkezető 
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átmenetmátrixokat. A választás a két megközelítésbıl a vízfekhasználás céljától függ. 
Energiatermelés becslésekor alapvetıen a szimultán modell alkalmazandó, máskülönben a 
látens vízoszlop, s egyben nyomásnövekedés jelentıs indokolatlan várhatóenergiatermelést 
sugallna.  

Az adott kezdıállapotból induló elemzés hasznos lehet tározóüzemirányítás tervezésében és 
annak végrehajtása során is, amikor - általában gazdasági év elején, vagy vízfelhasználási 
szezon közeledtével - a pillanatnyi vízszint ismeretében, a kérdéses idıszak frissiben 
számított tározóállapoteloszlása alapján dönteni kell a különbözı ipari és/vagy öntözési 
alternatív vízigények kielégítésérıl, a meglévı és a közeljövıben várható készletek 
kiosztásáról. A közelgı öntözési, vagy más meghatározott idıszakra eképpen készült 
üzemterveknek megfelelıen csökkentett mértékben [szerzıdve] osszák szét a vizet a 
különféle igénylıkhöz a jelentıs vízkivételekkel járó aszályos idıszakok során. A 
valószínőségelméleti tározómodellek - a pillanatnyi vízszintbıl kiindulva, s különféle 
vízkivételi ráták feltételezésével - hasznos információval szolgálnak a vizsgált idıszak(ok) 
során elıálló kiürülés és hiány mértékét illetıen. A határállapot-valószínőségek viszont már 
nem függenek a kezdeti tározószintektıl. Az észlelt vagy generált idısort közvetlenül 
felhasználó, vagy adott állapotból kiinduló, vagy ergodikus eloszlásokat számító 
valószínőségelméleti tározómodellek vízszolgáltatási biztonsággal paraméterezett 
teljesítıképességi görbeseregeik miatt a megszokott szimulációs modellek alternatívái.  

A vízszolgáltatás és/vagy energiatermelés alább ismertetésre kerülı becslése a sorbanállási 
elméleten vagy más néven bolyongási fealdaton alapul. Az egyidejő és az idıben szeparált 
feltöltés-fogasztás modellek közti kapcsolat igazolása, elzárási szelvény kiválasztása, az 
energiaigény vezérelte, turbinakapacitás korlátozta modell, hiányeloszlás becslése, 
optimalizációs elvek tárgyalása és lineáris algebrai numerikus technikák javaslata került 
közreadásra. A legalapvetıbb vizsgálathoz az évi vagy havi független vízjárási adatok, esetleg 
a számításba jövı elzárási hely(ek) környékének topográfiai térképe szükséges. A tárgyalás 
során igyekeztem a lehetı legkevesebb valószínőségszámítási, lineáris algebrai és egyéb 
elıismeretre támaszkodni, a szükséges ismereteket a gyakorló mérnöktıl elvárható szinten 
ismertetem.  

Mint a valós mőszaki problémák modelljeinél, itt is sok esetben a legfontosabb a józan 
paraszti ész, a keletkezı modellek a vizsgált jelenséget, mennyiséget leíró független 
események együttes elıfordulási valószínőségeinek keresésébıl állnak, s a már ismert diszkrét, 
vagy diszkrétnek tekintett eloszlások valószínőség(i fügvény) értékeinek konvolúciójával 
állnak elı. A fizikai modell alapegyenleteinek vagy az abból fakadó algebrai egyenletek 
gyakran egyszerő, de nem minden esetben nyilvánvaló átalakításai új megoldások 
kiindulópontjaivá válnak. E kutatómunka során kapott új tudományos eredményeimet 8 
tézisben foglalom össze.  
 

Saját tudományos eredmények 
 

A mőszaki problémák megoldásakor felállított alapösszefüggésekbıl formált numerikus 
modellek gyakran vezetnek kiszámíthatósági problémákra, lassú vagy nagy helyigényő 
algoritmusokra. Ezen problémák megoldása vagy megkerülése, esetleg pusztán a kódolási 
munkák követelte pongyolátlanság okán a feladatot gyakran átfogalmazzuk, mely során újabb 
és újabb modellmódosítások, gyakran triviális, mégis elıször alkalmazott összefüggések 
keletkeznek, néhanapján elıfordul korábban tapasztalatinak elfogadott összefüggések egzakt 
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igazolása is. Lehet persze új, meglepı eredmények forrása a tájékozatlanság is, ami nem 
csoda, hisz a fiatalok gyakorta éppen ebbıl merítik új ötleteiket. Ez másokkal is elıfordulhat - 
bár már nem kezdık - a szakmai vérkeringéstıl távoltartva kényszer szülte ezermesterséggel 
gyorsan készítenek feladataik megoldásához töméntelen új szerszámot, metódust. A helyzet 
esetemben is ez volt a kezdeti idıszakban, hisz évtizedeken keresztül csak az egyenlıbbeknek 
vagy pusztán a geográfiailag kedvezıbb helyezetben lévıknek volt hozzáférésük a 
nemzetközi szakmai információkhoz. Persze az információs világháló mennyiségi robbanása 
manapság is okozhat ilyen "hátrányt", hisz sokunknak gyakran gyorsabb valamit régiesen 
szólva "beprogramozni", mint a sok közül kiválogatni a megfelelıt.  

Az alább felsorolandó tézispontok mind gyakorlat szülte eredmények egy szelete, nevezetesen 
a tározóméretezési feladatok programozási munkáim közben születtek. Mivel többnyire csak 
az alapegyenleteket, s a kívánságlistát kaptam, magamnak kellett a numerikus rész javítgatása 
közben gyakran a modellen is néha akkora változást eszközölnöm, hogy már nem is nagyon 
hasonlított az eredetire, s ezzel érdemeltem ki a neves ausztrál McMahon professzor 
könyvismertetıjében elismerést.  

De nem csak modellváltoztatások vezettek új eredményre, a nagy tömegő számítás 
mennyiségét is drasztikusan kellett csökkenteni, melyek megoldása közben is néha modellig 
visszaható újdonságok keletkeztek. A vizsgálandó kapacitás- és fogyasztásmezı négyzetes 
növekménye mellett ennek - minden pontjához tartozó vizsgálat lépésszám n+2 hatvány 
körüli szorzás/osztás mőveletigénynél még van mit nyerni elvi megfontolásokkal. A józan 
belátás sugallta, majd a számpéldáim is igazolta sejtések nagyban gyorsították az 
algoritmusokat. Viszont ez még nem egzakt igazolás. Miután több egyetem algebristáinak 
feldobtam a kérdéseket, rövidesen rájöttem, hogy nem ágyúkkal kell verebekre felvonulni, s a 
trivialitástól nem messzire lévı parittyával is sikerült jónéhány problémát egyszerő 
átalakításokkal elsıként leteríteni. Ez nem azt a hamis délibábot mutatja, hogy mennyivel 
állok TTK-s algebrista mestereim fölött, hanem, hogy a modellt jobban ismerı alkalmazott 
mérnökök a maguk limitált elméleti matematikai tudásukkal is sokkal gyorsabban jutnak 
idınként és esetenként eredményre, mint a bonyolultabb, teoretikus problémákhoz szokott 
elméleti matematikusok. Nos egyszerő, nem egyszerő: a kerék is egyszerő, mégis 
valaki(k)nek fel kellett fedezni! (ez esetben is feltehetıen inkább mérnök, mint matematikus 
volt az illetı... rájuk ugyanis késıbb került sor... pl. áramlástannál? :o)  

Az általam elsıként "felfedezett" elgondolások többsége a tározómodellezés témakörébe 
tartozik, s a sorbanállási modellek különféle algoritmikus és alkalmazási terület-bıvítéseit 
öleli fel a hiányeloszlástól kezdve a gazdasági optimalizáción át az energiatermelésig. Mint a 
Markov láncokkal leírható módszerek többsége - esetünkben is minden egyes 
alkalmazásbıvítés végeredményben - konvolúciószámítást takar, ami nem csoda hisz ezek 
általában a tározóállapoteloszlás- és az érkezı vizek, vagy fogyasztás eloszlásfüggvénye közti, 
a modellegyenlet szerinti konvolúciós integrálok diszkrét eloszlásokon értelmezett 
összegzései, melyek különféle konstruált átmenetmátrixokkal való szorzásokban valósulnak 
meg, melyeknek numerikus és algebrai tulajdonságait kihasználva tudunk a modellépítésben 
és a numerikus problémák megoldásában elıre haladni. Kutatásaim során a függvényoperátor 
konvolúció tágabb értelmezésben is elıfordult, pl a computeres látás témakörében is 
visszaköszönt.  
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1.tézis: A tápláló vízhozamokat és az azt követı véletlen vízigényeket leíró 
mátrixok dualitása  

A Moran féle tározási alapegyenlet input-output szimmetriáját egy-egy, egymás tükörképét 

jelentı - input és output - átmenetmátrixxal jellemeztem. (ξt a tározott, It az érkezett 

vízmennyiség a t idıpontban, K a tározó kapacitás, M a vízfogyasztás. fmt a véletlen 

vízfogyasztás eloszlása, a belıle képzett átmenetmátrix F, a tápláló vizeké pedig D, az 

együttes átmenetet az A mátrix írja le.)  

 

   

Az 1959-ben közzétett eredeti Moran modell a tározót az idı és térfogat célszerően választott 
egységeivel diszkretizált tározási egyenlettel leírt Markov láncként vizsgálta. A modell 
alapfeltételezése szerint a fix kapacitású tározóba érkezı azonos eloszlást követı tápláló 
vízmennyiségek tárolását követıen rögzített térfogatú vízfogyasztás történt. Ez szolgáltatta a 
tározóban maradt vízmennyiség - mint vizsgált tulajdonságú valószínőségi változó - 
átmenetvalószínőségi mátrixainak konstrukcióját. Az adott eloszlást követı véletlen vízkivétel 
esetére Zsuffa István dolgozott ki a belsı állapotok közti átmenetekre kombinatorikai 
megfontolásokkal a be és kilépı vízmennyiségek valószínőségeibıl formált képleteket, miket 
összefogó mátrix közbensı elemeit a numerikus vizsgálat kedvéért Rózsa Pál professzor 
faktorizálta. E lépésnél algoritmizáló küldöncként, afféle közbenjáróként voltam jelen, s ekkor 
ötlött szemembe a tényezık szabályosságából s a - Moran féle - tározási alapegyenlet input-
output szimmetriájából, hogy mindkét változás leírására egy-egy, egymás tükörképét jelentı 
átmenetmátrix szolgál, s ezzel mind a számítást, mind a modell vizsgálatát, s - ami nem utolsó 
szempont - ismertetését is nagymértékben egyszerősítettem. [4] 
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[4] 

2. tézis: Az instacionér tározómodell éves mátrixának a legnagyobb vízigény idı-
szakánál való felbontása  

A számítások során rájöttem, hogy az egymást éves ciklusban követı évszakok, vagy akár 

hónapok rögzített arányú fix fogyasztásaihoz tartozó Markov láncok átmenetmátrix-mérete a 

lehetséges állapotok számától függ, szorzatukból képzett éves mátrix idı- és helyigénye 

minimális, ha az évet a legnagyobb fogyasztású idıszaknál csoportosítva faktorizáljuk.  

 
 

A, B egymást kölcsönösen követı idıszakok átmenetmátrixai , x és y a hozzájuk tartozó 

ergodikus állapoteloszlások.  

A vízfogyasztások eloszlásáról a tervezett tározó körzetének szocioökonómiai döntéshozóinak 
kell nyilatkozniok, minek folyományaként ennek gyakori hiánya miatt általában nincs 
lehetıség a véletlen vízfogyasztással való számolásra, ezért - hogy a döntéshozóknak, a 
közgazdasági vagy mezıgazdasági tervezıknek ne kelljen a felmerülı kérdésekre választ 
adniok - az esetek többségében fix vízfogyasztással számolunk. Gyakoribb eset azonban, 
hogy az igényelt vízmennyiség idıbeni - éven belüli - megoszlásának arányát valamilyen 
mértékben kívánatosnak tartják. A modell ekkor nem egymást követı azonos jellemzıjő 
idıszakok - vagyis évek -, hanem évszakok, vagy akár hónapok ismétlıdı sorozata. Ezt az 
idıegység finomítást addig fokozhatjuk, míg az érkezı vizek egymást követı mennyisége a 
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megadott mértékben független marad, különben vagy más modellhez, vagy más numerikus 
módszerekhez kell folyamodnunk. Mivel az éven belüli idıszakok vízkivételei ismeretlen 
eloszlásúak, ezért az évszakok/hónapok rögzített arányú fix fogyasztásaira és annak 
többszöröseinek értékeire végezzük a vizsgálatot. Ekkor az egymást ciklikusan követı 
idıszakok Markov láncainak állapotátmenet-mátrixait a modellegyenlet alapján képezzük, 
ezek mérete a lehetséges állapotok számától függ, s szorzatuk szolgáltatja az éves 
átmenetmátrixot, melynek elıállításával vezetjük vissza az instacionér modellt, az egymást 
követı azonos jellemzıjő idıszakokat feltételezı stacionérra. Ez a szorzatmátrix viszont attól 
függı mérető, hogy az évet, mint egymást követı azonos jellemzıjő idıszakot mely 
részidıszakkal kezdjük elemezni. Ezért mutattam ki, hogy a legnagyobb fogyasztású 
idıszaknál érdemes az évet kettévágni. Ezzel nem csupán helyet takaríthatunk meg, hanem a 
vizsgálandó kapacítás- és fogyasztásmezı négyzetes növekménye mellett ennek - minden 
pontjához tartozó vizsgálat lépésszáma, mint - az állapotszámok köbével vett szorzata mutatja, 
hogy az 5ik hatvány körüli szorzás/osztás mőveletigénynél még van mit nyerni elvi 
megfontolásokkal. A józan belátás sugallta, majd a számpéldáim is igazolták, hogy 
tetszıleges helyen kezdve képezhetem a ciklikus szorzatot, az eredmények nem változnak, 
hisz[4]:  

 
 

3. tézis A szekvenciális és szimultán vízfogyasztási modellek összefüggései és köl-
csönös megfeleltetésük 

A két egymást kölcsönösen kizáró hipotézis alapegyenleteit azonos formára hoztam, ebbıl 

észrevettem, hogy a két modell épp egy fogyasztásnyi különbségre lévı kapacitásoknál azonos 

eredményre vezet, tehát numerikusan ekvivalensek.  

Gyakori - esetenként kritikaként ható - felvetés a sorbanállási tározómodellel kapcsolatban, 
hogy az eredeti alapegyenletben a feltöltés idıben megelızi a tıle idıben elválasztott 
fogyasztást, s ez a valósághoz képest túlméretezéshez vezet. Az alapegyenletet nézve az 
alapfeltételt változtatva ugyanezt mondhatjuk, bár ellenkezı elıjellel az egyidejő 
fogyasztásról is, vagyis, ha a fogyasztás a feltöltéssel együtt zajlik az bizony alulméretezéshez 
vezet, ugyanis a valóságban esetleg a fogyasztást megelızıen érkezı, s a tározót teletöltı 
vízmennyiséggel, mint tározóban maradóval számol, holott az túlfolyik, s ezzel a 
vízszolgáltatás biztonságát látens módon növeli. E két, vagy pontosabban kettıs megközelítés 
a felül és alultervezés korlátaira egy pofon egyszerő megoldást eredményezett: az 
alapegyenlet egyenlıségeinek két oldalára a fogyasztást hozzá is adva és kivonva is láthattam, 
hogy a két egyenlet azonos formájú, csak az egyikben a fogyasztással nagyobb, míg a 
másikban azzal kisebb kapacitásnál kapjuk ugyanazt az eredményeket. Az egyidejő és külön 
idejő feltöltés-fogyasztás modellje közti ekvivalenciát kimutattam. Ezzel tulajdonképpen a 
modell eredményeire is egy - a szélein túl- és alulméretezést mutató - tőrési sávot kaptam, ami 
közt a valóság valahol a kettı között - bárhol - lehet.  
 

feltöltés utáni rögzített vízkivétel feltöltéssel egyidejő rögzített vízkivétel 

  
 

a második formula csöppnyi átalakítással az elsı alakra hozható  
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Energia termelésre használt vízkivétel esetén a fenti gondolatok bizony pontosan a visszájára 
fordulnak, hisz ha a turbinákra a vizet a feltöltést követıen eresztjük, akkor azok bizony a 
valóságos - folytonos táplálás, folyamatos energiatermelés - esettıl nagyobb 
nyomómagasságból lesznek számba véve, ami alulméretezéshez vezet. Nyilvánvaló, hogy 
energiatermelés esetén számításainkhoz a józan észt követve a morani feltételezést sutba 
dobva kell módosítanunk az alapegyenletet. [4] 

4. tézis: A véletlen vízfeltöltéssel egyidejő energiatermelés szimultán modellje  

Az összes térfogatváltozást egyidejőnek s idıben egyenletesnek feltételeztem, s ezért a 

potenciális energiafüggvény térfogat szerinti integrájai idıszerintire változtathatók és viszont. 

Módosított modellemben a termelni kívánt és az állapotváltozás termelte energia aránya 

mutatja, hogy a tározásváltozással együtt mennyi hozzáfolyásra van szükség, melybıl az 

átmenetvalószínőség következik:  

 

(Et energiaigény a t idıszakban, a V(H) térfogat-magasság függvény inverze H(V), Ho 

turbinaszint, ∆V diszkretizációs térfogategység, g, γ, η gravitáció, vízsőrőség, hatásfok)  

Elsı energiabecsléseimben a tározóállapotok valószínőségei, a vízfelszín magassága és a fix 
fogyasztás mennyisége szolgált az áramtermelés számítási alapjául. Valójában a turbinák 
nyelıképessége lehetıvé teszi a túlfolyó vizek felhasználását is, minek következtében a tározó 
üzemét meghatározó fix fogyasztáson túl számításba vettem a telt tározóba érkezı 
vízmennyiségek részbeni vagy teljes mértékő turbinákra vezetését is. Az árapasztó turbinákra 
vezetése a maximális nyomómagasság miatt sok esetben jelentıs hatékonyság növelést 
mutatott, figyelmen kívül hagyása tehát túlméretezést okozott.  

A valósághőbb becsléshez felhasználtam az üres tározóállapot eléréséhez vezetı 
állapotváltozásokat is, s ez alapján meghatároztam a különbözı mértékő vízhiány mellett 
termelt várható energiaértékeket. Bár ez javított valamelyest a vízierımőre alkalmazott 
hagyományos Moran modell energiatermelési számításainak a fekvésén, azonban az 
eredményeket a feltöltés és fix vízfogyasztás idıbeni szétválasztásának feltételezése vagy 
elvetése alapvetıen befolyásolja. Ráadásul e feltétel elfogadása után rögtön fölmerül az 
állapotváltozások során az idıegységen belül valójában változó nyomómagasságok 
figyelembe vétele is. Nem segít ezen az sem, hogy a hagyományos Moran modellrıl 
kimutattam a feltöltéssel egyidejő, s az idıben külön választott fogyasztás dualitását, hisz 
energiatermelési szempontból alapvetıen a túlfolyó és ahhoz (fogyasztásnyira) közeli 
állapotokban különböznek csak lényegesen.  

S ha a valósághoz közelebbi, a feltöltéssel egyidejő fix fogyasztás szerint állítjuk is össze az 
átmenetmátrixokat, akkor is nyitott marad a kérdés, hogy mely nyomómagassággal számoljuk 
a turbinákra eresztett víz energiapotenciálját? Kétségtelen ez már valósabb korlátok közt 
mutatja a várható energiát, de ezen - az idıben egyidejő és elkülönült - fogyasztások 
energiaeredményei közti tőrési sáv két vége - különösen kisebb tározómérető erımőveknél - 
egymás többszöröse is lehet, ami a tervezı komolytalanságát mutatja a megrendelı felé. 
Közben oly komoly feladatok kerültek terítékre, mint a kontinensnyi vízgyőjtın 
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vízerıtermelésre fogott Niger folyó tározóláncának energiabecslése. Nem követhettem a 
szokott módszert, le kellett térnem a bevált csapásról, s teljesen új módon kellett a feladatot 
megfognom; a módszer ellentmondásmentes részét és alapgondolatát s a számítási módot 
megtartva belenyúltam a modell lényegébe. Mi maradt? A korlátok: ha kevés víz jön kiürül, 
ha sok akkor meg túlfolyik, s megmaradt még az idı és térfogat szeletelése.  

Mivel a cél s egyben az üzem meghatározója az idıszakonként változó jellemzık szerint 
véletlenszerően érkezı vízbıl termelendı és termelhetı energia, melynek mértéke alapvetıen 
függ még az elzárási szelvény környékének morfológiájától, ezért a Markov lánccal jellemzett 
folyamat átmenetmátrixainak elıállítását a tározott vízmennyiség gátszelvénybeli 
turbinaszintjére vonatkoztatott - a térinformatika eszköztárába sorolható, s a térképi adatokból 
numerikus integrálással kapott - potenciális energiafüggvényébıl kell végeznem. A térképi 
adatok alapján e függvényt már korábban - a vizsgálandó elzárási szelvények kiválasztásakor 
- képeztem, kéznél volt, s használata a vízfogyasztás meghatározására is kézenfekvınek 
bizonyult. De hogyan vegyem figyelembe a változó nyomómagasságokat? S mennyi ideig 
érkezik egy-egy magasságból a víz a turbinákra? A még felmerülı számtalan kérdést és 
kételyt egy teljesen új megközelítéssel kellett megoldanom.  

Az energiatermelés szempontjai miatt az összes térfogatváltozást egyidejőnek s idıben 
egyenletesnek tételezve, a helykiválasztásnál is alkalmazott, s térinformatikai adatokból 
kapott potenciális energiafüggvény elıállításánál használt térfogat szerinti integrálok 
idıszerintire változtathatók és viszont. Ez a valósághő és kézenfekvı hipotézis nyitja meg az 
utat a lejátszódó folyamatok modellezésében az átmenetvalószínőségek meghatározásához. E 
valóság-közelibb feltétel elfogadása után nem kellett törıdnöm sem idı, sem magassági 
adatokkal többé, hisz azt a potenciális energiafüggvény a teljes morfológiai adathalmazt 
tekintve már magába foglalta.  

A villamos áram-termelés pontosabb becsléséhez az alapegyenletet az energiatermeléshez 
módosítva alapvetıen nem a rögzített vízkivételt kell számításba vennünk, hanem az igényelt 
energia termeléséhez szükséges vízmennyiséget, mely a nyomásnak is függvénye, vagyis a 
keletkezett energia a tározóban lévı pillanatnyi tárolt vízmennyiségtıl is függ, no és persze az 
energia termelésével egyidıben érkeznek is a vizek. Ekkor az egyidejőség idıbeni 
egyenletességét feltételezve, ki kell használnunk minden topográfiai interpolációt is, hogy a 
bolyongási valószínőségeket a valósághoz legközelebb esı mértékben tudjuk meghatározni.  

E potenciális energiafüggvény (E(h)) a h magasságból a tározó kiürítésével a turbinára 
eresztett összes vízmennyiség által termelhetı energiát adja meg. Az átmenetvalószínőségek 
meghatározásához azonban a közbelsı állapotok közti energiatermelés becslésére van szükség. 
Ezt az (E(h1)-E(h2)) adja, ami ha nagyobb a termelendı energia értékénél, akkor a h1-rıl a h2-re 
való állapotátmenet nem jöhet létre, vagyis valószínősége zérus. De ha meg is egyezne a 
termelni kívánt energiával, a tározóba nem érkezhetne víz, mert akkor az is a turbinán 
keresztül távozna és ezáltal a termelt energia ismét a megkívántnál több lenne.  

Ha az állapotváltozás érkezı vizek nélkül nem szolgáltatná a tervezett energiamennyiséget, 
akkor az érkezı víz is a turbinán keresztül távozva biztosítaná a szükséges energiát. Mivel a 
feltöltés, állapotváltozás és az energiatermelés egyidıben és az idıegységen 
(éven/évszakon/hónapon) keresztül egyenletes, ezért az egységnyi vízmennyiség által - 
tartozzék az akár a korábbról tározott vízhez vagy épp a most befolyóhoz - az adott 
állapotváltozás közben termelt energiája az (E(h1)-E(h2))/(V(h1)-V(h2)) állapotváltozás által 
leürítéssel termelt energia és a tározott vízmennyiség-változás hányadosa. Ebbıl és az 
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igényelt energiamennyiségbıl egy osztással tudjuk meg, hogy mennyi víznek kell még 
érkezni a tározóba, mely esemény bekövetkeztének mértéke szolgáltatja a keresett 
átmenetvalószínőséget. Általánosságban is igaz ez, hisz mindegy, hogy feltöltés vagy leürítés 
alatt érkezik végig az egységnyi vízmennyiség két adott állapot közötti átmenet során, hisz a 
térfogat és idı azonos, s egyben a közbensı nyomómagasságok tetszıleges intervallumán is 
azonos idıt töltenek, akár lefelé, akár fölfelé változik is a vízszint. Az így kiszámított 
turbinára eresztendı vízmennyiség a tározott víz változásának és az érkezı vizek összege.  

Az állapotváltozások közt jellegénél fogva a telt követı állapot külön esetet képvisel, hisz 
ekkor nem csak a tervezett energiaigény alapján számoljuk a turbinákra zúdított 
vízmennyiséget, hanem amíg a turbinák nyelik, az árapasztón túlfolyó vizeket is 
energiatermelésre foghatjuk. Az árapasztó mőködésekor a nyomás maximális, az ekkor 
termelt energiatöbblet számítását is a modellbe illesztettem. Az árapasztón túlfolyó vizekbıl 
nyert energia hányada mutatja, hogy az adott tározási szelvény energetikailag jobban 
terhelhetı.  

Vízerımő esetén a tározót nem kizárólagosan az idıegységenként véletlenszerően 
rendelkezésre álló, s a szükséget meghaladó vízmennyiség vízhiányos idıszakaira való 
eltárolására, hanem fıleg az energiatermelést lehetıvé tevı kellı nyomómagasság 
biztosítására építik. Az igényelt energiamennyiség alapján konstruált átmenetmátrixokon 
alapuló utólagos vizsgálatok felderíthetik meglévı tározók üzemváltásából, fejlesztésébıl 
eredı változásokat, s az ismert állapotból induló vizsgálattal, idıegységenkénti szimpla 
mátrixszorzással egyfajta elırejelzésként az aktuális üzemet is tesztelhetik. Ez a fejezet 
váltotta ki a fenti könyvismertetıbıl citált elismerést, s ha a módszer fennmarad akkor is 
mikorra én már nem, bizton remélem nevem említésre kerül az eddig szokatlan, de pusztán 
józan észt kívánó újszerő megközelítéskor, melyet az átmenetvalószínőségek alábbi formulája 
mutat tömören:  

 

 

A feltöltéssel és energiatermeléssel egyidejő térfogatváltozások feltételezése nem okvetlen 
szükségszerő, inkább elégséges; az ingadozó villamosenergiaigény is - differenciálható 
függvénynek tekintve az energia számítás integráljának belsı szorzótényezıjeként - a 
modellbe építhetı, eképpen vehetı figyelembe a hónapokon belüli, a hét napjai szerinti s 
órákra lebontott idıbeni megoszlása okozta potenciális energia-többlet, hisz az egyenletesen 
érkezı víz az alacsonyabb turbinavízhozamok óráiban magasabban halmozódik fel, s ez 
okozza a konstansnak tekintett dV integrálási változó idıbeni ingadozását, mely idıfüggvény 
inverzének térfogat szerinti driváltja kell a helyettesítéses integrál e térfogat szerintire való 
visszavezetéséhez. [5] 

5. tézis: A számítások drasztikus csökkentése adott eloszlású vízigényeket kiszol-
gáló tározókapacitás-tartományon 

Kimutattam, hogy a stacionér modell rögzített fogyasztásának egymást követı kapacitásainál 

a közös belsı állapotokhoz tartozó mátrixelemek azonosak. A minor mátrix - követı 

állapotokat leíró - utolsó sora az eggyel nagyobb tározóhoz tartozó utolsó két sor összege. 

Fıátlót követı eliminációnál az utolsó sor elıtti lépések az összes mátrixnál azonosak. Ezért a 
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legnagyobb kapacitáshoz tartozó átmenetmátrix eliminációja során az összes kisebb 

kapacitáshoz tartozó eredményt közben megkaptam. Egy elegáns átalakítással az 

algoritmusgyorsításomat véletlenfogyasztás esetére is általánosítottam:  

   

A Moran féle alapfeltevésbıl képzett átmenetmátrixok egymáshoz közeli fogyasztások és 
kapacitások esetén csak kissé perturbálnak. Eseteink egy részében e perturbáció szerencsére 
pusztán egy diáddal való különbséget jelent. Az ekkor felmerülı kettıs kérdésre találandó 
válasz egyike gyakorlati elınyt szolgál(t volna), a másik elvi állítás igazolását. Azt, hogy 
hogyan lehet az egyik eredményvektorból a másikat olcsóbban - kevesebb lépésszámmal - 
megkapni volt a gyakorlat kérdése. A felmerülı elvi kérdés pedig azt a nyilvánvaló tényt 
válaszolja meg, hogy egy kisebb tározó ugyanazt a fogyasztást nagyobb bizonytalansággal 
szolgálja ki, vagyis minden egyes alacsonyabb állapotba nagyobb valószínőséggel kerül, vagy 
legalább is jobban kiürül. A diadikus különbségbıl elért eredmények Rózsa Pál 
közremőködésének köszönhetık, s vele egy K kapacitású tározó tározott vízének eloszlásából 
a K+1-es kapacitáshoz tartozó közvetlenül, s kevesebb lépésszámmal kiszámítható.  

A mérnöki gyakorlatra ma még/már nem jellemzı mélységő matematikai ismeretet igénylı 
fenti vizsgálat kezdetének egy frappáns s egyben triviális átalakításáról jutott eszembe, hogy a 
tömeges gyakorlati példa vizsgálatakor már szembeötlött hétköznapi megfigyelésbıl egy ettıl 
nagyobb megtakarítást hozó, s általánosabban is használható algoritmusgyorsítás származhat. 
Az egymást követı tározókapacitások átmenetmátrixainak belsı elemei azonosak voltak. E 
mátrixok csak méreteikben s ezáltal utolsó soraikban különböztek, ami tekintve, hogy rangjuk 
eggyel kisebb volt, mint a rendjük, e sor eleve elhagyható volt. Mivel e mátrixok az 
átmenetvalószínőségekkel voltak feltöltve, s az egy összegő sajátvektoraikat kerestük, s ekkor 
az egységmátrix fıátlóból való kivonásával a fıátló vált dominánssá, fıelemkiválasztást sem 
kellett végeznünk. Ekkor az eliminációt a bal felsı sarokból indítva az adott elzárási 
szelvényhez és fogyasztási értékhez/eloszláshoz tartozó összes kapacitás minden egyes 
átmenetmátrixában a teljes elimináció során végig ugyanaz a számérték van. Vagyis 
bármekkora kapacitásra végzett számítás esetén a számok és a mőveletek teljesen azonosak, 
csak a kisebb kapacitások esetén elıbb fogynak el az oszlopok és a sorok, ezért a maximális 
kiépíthetı kapacitás számítása során melléktermékként az összes kisebb tározó jellemzıje 
elıállítható. Egy elegáns átalakítással a fix fogyasztáshoz hasonlóan a véletlenfogyasztás 
esetére is általánosíthattuk ezt az algoritmusgyorsítást:  

     

   

Ezzel a szükséges polinomiális lépésszám kitevıjét eggyel sikerült csökkentenem, egy 50-es 
kapacitás esetén kb 50-szeres gyorsítást értem el a diadikus vizsgálatok közel sebesség 
duplázásával ellentétben.  

Felmerült kérdés volt, hogy ez a numerikus gyorsítás használható-e a fix és véletlen 
fogyasztás esetéhez hasonlóan az energiatermelés bonyolultabb elıállítású mátrixainál? 
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Egymástól eltérı kapacitású erımő belsı állapotváltozásainál a térfogatváltozást egyidejőnek 
s idıben egyenletesnek tételezve adódik, hogy a folyamat lezajlását nem érintik a kezdı és 
végsı állapot által közbezárt szakaszon kívüli értékek, többek között az sem, hogy mennyi 
üres tér van kihasználatlanul a tározótérben. Ennek viszont következménye, hogy e különbözı 
kapacitású tározók ilyen módon összeállított átmenetmátrixai nem teli állapotoktól eltérı 
részeiken azonosak, vagyis a gyorsítás módszere itt is használható. Mivel az átmenetmátrixok 
- azonos oszlopösszegeik folytán - szingulárisak, egy soruk - esetünkben a telt és túlfolyó 
állapothoz tartozó "szabálytalanka" - egyszerően figyelmen kívül hagyható. [4] 

6. tézis: Vízhiányok eloszlásbecslése  

Kimutattam, hogy miképpen a megelızı tározóállapot- és érkezıvízeloszlásból a követı 

tározóállapoteloszlás, aképpen ugyezekbıl a  hiány eloszlása is az átformált 

alapegyenlet alapján konstruált átmenetvalószínőségi mátrixxal való szorzás útján 

végrehajtott konvolúcióval megkapható:  

 

A hiány alapegyenlete véletlen vízigények kiszolgálásakor sem különbözik, csak a benne 

szereplı egyik további tag - a tervezett fogyasztás mértéke - válik ismert eloszlású 

valószínőségi változóvá. Ekkor az eddig fix konstans egy egyetlen vektorban leírható 

eloszlássá válik, s a hiány értékét elıállító események valószínőségét szolgáltató formulában 

egy szummával több kerül, ami egy megfelelıen konstruálandó további mátrix szorzását 

jelenti. Az átmenetvalószínőségek összeállításához segítséget nyújt az alábbi , , 

formulák hasonlósága:  

 
 

 
 

   

A hiányokat kezdetben könnyen elintéztük, a biztonság javára történı kissé túlzó hipotézissel 
üzemzavarnak vettük a tározó kiürülését és üzemi biztonságnak ennek ellentettjét. Másokhoz 
hasonlóan eképpen számoltuk a kiürülés valószínőségével a várható hiányt is. Késıbb kezdett 
gondot okozni a gazdasági számításoknál (lásd Balaton üzemvízszint-szabályozása) az a tény 
is, hogy ki lehet úgy is üríteni egy tározót, hogy egy csepp sem hiányzik a tervezett 
vízkivételbıl, s a komolyabb gazdasági elemzésekhez a vízkiszolgáltatás részeinek különbözı 
biztonsági igényei vannak. De kellett a hiányeloszlás mezıgazdasági felhasználáskor az 
öntözéssel termesztett különbözı növényi kultúrák különbözı vízigénye szerinti ültetvény 
választásához és a tározó várható üzeme, beleértve a vízszolgáltatási biztonság eloszlása 
alapján tervezett vetésterveihez is. Nyugat Mongólia gleccserolvadékfolyóiból a nagy 
szomszédok szorításában növekvı lakosságnak enni és világítani kellett. A nyelvileg 
felkészült, tettre kész kiküldött hazai szakembereket nekem kellett e stratégiai tervezéshez 
munícióval ellátnom, s ebbe ez is beletartozott.  

Változtatni kellett tehát a hiányok becslésén, s a valósághoz közelebbi feltételezés alapján 
kellett a számításokat modellfinomítással továbbfejleszteni. A hiányok épp olyan események 
mint a feltöltés, vízkivétel. Éppenséggel a vízkivétel meghiúsulásának mértéke a számítandó 



 15 

jellemzı. A hiányeseményt éppen úgy írtam le, mint tette azt Moran a modell 
alapegyenletével. A tározó állapotok valószínősége és az érkezı vizek eloszlása szolgáltatta a 
fogyasztás és kapacitás értéke mellett a hiányeloszlás számításának alapját. Ugyanazok a 
függetlenségi feltételek vonatkoznak erre is, mint amivel hipotézisként a modell 
alapegyenleténél éltünk, tehát ez alapján a hiány egy konvolúcióval - a diszkretizálás folytán 
egy mátrixszorzással - számolható.  

A hiányok eloszlásának becslésekor különös tekintettel kellett lennem arra a tényre, hogy 
normális közgazdasági környezetben a hiányok okozta kár több(féle)értékő, és csak 
szakaszonként tekinthetı lineárisnak. E szakaszonkénti linearitás frappáns példája a többcélú 
tározó esete, mikoris a kommunális vízhiány okozza a legnagyobb kárt, hisz inni kell, s a 
higiénia is bizonyos szintig megkövetel egy konkrét fejenkénti vízmennyiséget. A második 
kárfokozat akkor következik be, ha leáll a gazdaság, nem sikerül az üzemeknek szolgáltatni az 
ipari vizet, melynek folyamatosságának biztosítása nagyobb biztonságot igényel, mint a 
következı alacsonyabb kárértékkel jellemzett mezıgazdasági vízhasznosítás. Ezt egyébként 
már az ültetvények tervezésénél figyelembe vehetjük, hisz ha nincs elég víz, akkor kevesebbet 
öntözünk, vagy a hiányeloszlás elızetes ismeretében nem ültetünk annyit vízigényes 
növényekbıl. Tehát sok esetben nem elegendı az általában mátrixszorzásokra vezetı 
formulákkal a hiány várható értékét számítani, annak (vagy az Mr korlátozott fogyasztás) 
eloszlására is szükség van.  

 

A hiány alapegyenlete véletlen vízigények kiszolgálásakor sem különbözik, csak a benne 

szereplı egyik további tag - a tervezett fogyasztás mértéke - válik ismert eloszlású 

valószínőségi változóvá. Ekkor az eddig fix konstans egy egyetlen vektorban leírható 

eloszlássá válik, s a hiány értékét elıállító események valószínőségét szolgáltató formulában 

egy szummával több kerül, ami egy megfelelıen konstruálandó további mátrix szorzását 

jelenti. Az átmenetvalószínőségek összeállításához segítséget nyújt az alábbi , , 

formulák hasonlósága:  

 
 

 
 

   

A mátrixszorzások azonban nagy mőveletigényőek, s jó lenne számukat csökkenteni, esetleg a 
részletszorzatokat/szorzásokat csak egyszer elvégezni, s e részletszorzatmátrixokat tárolni. Az 
az elsı megközelítésben is felmerül az emberben, hogy ha hiány van, akkor az sem számít, 
hogy a vízfogyasztás- vagy energiaigény miatt fogy el a víz, a lényeg az, hogy ilyenkor a 
tározó üres, s ekkor mindegy, hogy ennek az üres tározónak mekkora megépített gátja van, 
milyen nagy a pillanatnyilag kihasználatlan tározótér. Az ilyen számításokhoz használt 
mátrixok/táblázatok közös részeiken azonosnak, vagy nagyon hasonlónak illik lenniök. A 
mátrixelemek teljes azonosságát hiány számolásakor az is sejtetni engedi, hogy e mátrixok bár 
a különbözı kapacitásokhoz tartozó mátrixok csak az utolsó - a túlfolyást, telt állapotot leíró - 
sorukban különböznek szerkezetileg, de ennek nem nagy hatása lehet a hiányra, hisz a 
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fogyasztás mértéke a kapacitástól kisebb, különben a tározó minden évben/idıegységeben 
kiürülne, s akkor nincs Markov lánc, hisz nincs mit tervezni.  

Ezért bevezettem a megadott fogyasztáseloszláshoz tartozó hiányeloszlást elıállító 
részletszorzatmátrixot, melynek elemei csak az érkezı vizek és a fogyasztás eloszlásától függ, 
csak egyszer kell elıállítani s a különbözı kapacitásokhoz tartozó állapoteloszlások feltöltés 
utáni vektorával szorozva kapjuk a véletlen fogyasztás hiányeloszlását.  

 

 

Amennyiben a véletlen fogyasztás mellett csak a hiány várható értékét kívánjuk megtudni, az 
nem más, mint a tározóban lévı várható vízmennyiség feltöltés utáni és fogyasztást követı 
értékei különbségének és a fogyasztáseloszlás várhatóértékének egymástól való eltérése. [4] 
 

7. tézis: Adott megbízhatóság és/vagy beruházásmegtérülés alapján való optimálás  

Számításaim során a valószínőségi mezı izoklinái monotonitást mutattak, ezért a kapacitás-

fogyasztás háló rácspontjain közrezárhattuk az adott (alsó-felsı) biztonságú mezırészt. A 

vizsgált pontokon a várható fogyasztást, vagy a hiányeloszlással súlyozott kárfüggvényeket 

összevetettem a beruházási és mőködési költségekkel. Energiatermelés esetén is követtem az 

optimumkeresés ezen módját. 
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A kapacitás-fogyasztás mezı k2 pontban igényli a k3 lépésszámú algoritmus végrehajtását. Ez 
összességében k5 nagyságrendő lépésszám. A morfológiailag indokolt határok közti kiépíthetı 
tározókapacitások teljes körére kell elvégeznünk a vizsgálatot. Nem szükséges azonban a fo-
gyasztás nullától a kapacitás nagyságrendjéig terjedı értékekig mindegyikre elvégezni a 
számításigényes eljárást. A különösen - a lehetséges állapotok nagy száma miatti - nagy 
lépésigényő kis fogyasztások esetén szinte sose ürül ki a tározó, s szinte mindig tele is van - 
túl nagy a biztonság -, míg a nagy fogyasztásokhoz tartozóan viszont kis számú állapot esetén 
bár gyorsan számolhatunk, de a tározó szinte mindig kiürül, s emiatt nem is annyira tároz, a 
tározó tér csak az idıegységen belül kerül kihasználásra. A tervezık általában egy adott 
biztonságot vagy annak egy bizonyos körzetét szeretnék vizsgálni, s ebbıl döntik el a tározó 
méretét s üzemét. Ez viszont azt jeleni, hogy a kapacitás - fogyasztás mezın a 
vízkiszolgáltatási biztonsághoz tartozó vonal mentén kell csak a számításigényes mőveleteket 
elvégezni, minek következtében a k5 helyett egy hatvánnyal alacsonyabb lépésszámúvá válik 
a vizsgálat. 
 
Ettıl is érdekesebb az igényelt mőködési biztonsági korlátok közötti gazdasági adatok alapján 
végzett optimalizáció. Már a 70-es évek derekán végeztem Zsuffa dr kérésére és útmutatása 
alapján a Balatonnal kapcsolatos (pl turisztikai) kár és (pl. halászati, öntözési) 
haszonfüggvények és a kiürülés valószínőségének segítségével üzemvízszint szabályozási 
vizsgálatokat. Ezek finomításához megfogalmaztam a hiányok eloszlását meghatározó 
algoritmust, mely érzékenyebb gazdasági vizsgálatok alapjául szolgált.  

 
De sajnos e területen is - a vízfogyasztás eloszlásának esetéhez hasonlóan - nehéz gazdasági 
adatokhoz jutni, de gyakran nem játszik szerepet a méretezést jelentısen befolyásoló 
megtérülési idı, vagy üzemelési költségek sem. Pedig a beruházási költségeken kívül az 
üzemi költségek és az esetleg (a kommunális, ipari, vagy mezıgazdasági fogyasztási céloktól 
is függı) változó kiszolgáltatási biztonság függvényében való remélt haszon segítségével 
komoly hosszú távú döntéseket támogató szerszámmá válhat a módszer.  
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A témához kapcsolódik, ha 
nem is kifejezetten vizes, de 
tározós, mindenesetre 
említendı, hogy már a 
legkoraibb idıszakban 
megvoltak a gyökerei, s végig 
finomabbá csiszolódtak. A 
problémát a technikai adatok 
(a digitális térképek) akkori 
hiánya és a közgazdasági 
(költség és ár) adatok 
elérhetetlensége vagy 
megbízhatatlansága okozott. 
Mi készek voltunk, s a 
modellrészek ezirányú 
fejlıdésének akadozását az 
alkalmazási környezet 
felkészületlensége vagy 
fejletlensége okozta.  
 
Az elkészült algoritmusok az 
esetenkénti alkalmazásoknál a 
konvex felületen való 
optimumkeresést igazolták. 
Egyes többcélú, közte 
árvízcsökkentést is szolgáló 
tározót vizsgáló esetekben - a 
víz és energiahasznosítás 
mellett - az alvízi árvédelmi 
beruházásokon való negatív 
pótlólagos beruházási 
költségként az 
optimumkeresés során e 
megtakarítást is figyelembe 
vettük. [6] 

 
[8] Jégmegfigyelés - jégfedettség megállapítása 

Számítási modellemben a jégborítottság-becslés a vizsgált optikailag is torzított 

perspektívikus kép vízborította tartományán értelmezett integrál. A rendelkezésre álló 

kameraképen végzett integrálást eredetileg a vízfelületen dx és dy szerint kellene elvégezni. 

Mivel a jeges pixelek összegzését magán a kameraképen végezzük, ezért ez a 

jégfelületszámítás valójában egy itegráltranszformáció, egy perspektívikus torzítást leíró 

függvénnyel, mint új változóval való helyettesítéssel történı integrálás, vagyis épp a Jacobi 

determináns használatának klasszikus esete. A kordinátarendszer változásakor, vagyis az új 

változók szerinti integrálás esetén a változatlan eredményt az integrandusz Jacobi 

determinánssal, mint deriválttal való szorzása biztosítja, amit a vízsíkra öszpontosított 

kalibrációt követıen az alábbi zárt alakra vezettem:  
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ahol: 

 

 

 

 
     

 

  

ahol R a forgatásmátrix és a t az eltolás a külsı paraméterek. X a valós térbelikordinátákat, 

míg Y a kép pixelkordinátát jelöli. A kamera belsı jellemzıit az A mátrix tartalmazza, (uo;vo) 

a képközéppont pixelkordinátái,  α és β a kép u és v tengelyeihez tartozó skálafaktorok, míg γ 

parameter a képérzékelı CMOS csip két tengelyének ferdeségét jellemzi.  

A vízfelületen látható fedettségi arány nem függ a mértékegységtıl, vagyis a távolságtól sem. 

Az csak a víz síkjával bezárt szög függvénye. Ezt viszont megkaptam a kiértékelendı felvételen 

a horizontvonalból, ha látszik. A nehézkesebb helyszíni kalibrációra ekkor már nincs is 

szükség. Az akár két ismert távolságra lévı pontból mobiltelefonnal felvett képekbıl azonban 

a sztereometriához és a szemünkhöz hasonlóan a valós távolságokat is számítottam. Az irodai 

környezetben belsı jelemzıire kalibráltam a kamerákat/mobiltelefonokat, melyek képeirıl a 

radiális torzítástól mentesített képkordinátákból a horizontvonal egyenletét az 

alábbi zárt formulával kaptam meg:  

 

A horizont így kapott paramétereibıl a kamera függılegestıl való eltérését, ferdeségét 

meghatároztam, s a kamera optikai középpontjának a horizont képétıl számított 
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pixeltávolságából és az optika pixelben mért fókusztávolságából a víztükör és a 

kameratengely közti szöget is megkaptam. [8][9] 

 

Alkalmazás 

A kutatást elsısorban a gyakorlati alkalmazás igényei vezérelték, ez jelentısen elısegítette az 
alapkutatási jellegő eredmények azonnali hasznosulását. Az értekezésben három kontinens 
példáival, esettanulmányaival szemléltetem, hogy a modell alkalmas tetszıleges mérető és 
célú tározók vizsgálatára. A kidolgozott numerikus módszerek ezen felül közvetlenül 
alkalmazhatók minden olyan tározási feladatnál, ahol az idıegységenként érkezı tápláló 
viz(mennyiség)ek idıbeni fügetlenségének közelítése elfogadható.  
Létezı és tervezett tározók százait vizsgálták szabadon alkalmazhatóan hozzáférhetıvé tett 
szoftvercsomagommal. Számtalan hazai alkalmazás történt a modell és szoftver szerzıi és 
szomszédos jogok tulajdonosának értesítése nélkül. Mi több kalózpéldányként terjesztettek 
nem ingyenes szoftver átiratokat, azonban nem meglepı módon sem modellfinomítás sem 
továbbfejlesztés ezekben nem történt. Egyetlen egyéb hazai kísérlet történt a 
hordaléklerakódás átmenetmátrixokon alapuló hidrológiai becslésére (mely magában foglalta 
a hordalékfogó tározó nemlétezı ergodikus állapoteloszlásának "felfedezését"!:) Modelljeim 
és programjaim Európán kívüli alkalmazásai közé tartozik egy 80as években visszajelzı 
délkoreai mesterkurzusos hallgató disszertációja, a korai 80as évekbeli nigériai alkalmazások, 
a geográfiailag is széleskörő mongóliai felhasználások a 70es évek közepétıl a 80as évek 
derekáig tartottak és a 2005-ben a XX század legjobb ottani tudományos kiadványa címmel 
kitüntetett munka részét képezik. Algériában 1984-1987 közt történtek programjaim elsı 
alkalmazásai. A programcsomag forrás szintő 1987es nyilvánosságra hozatalát követıen nem 
tudom meg se becsülni a felhasználást, de nem lehet jelentéktelen (* Wurbs, TAMU, 2005). 
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