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Összefoglalás  

Doktori értekezésemben a források, szűkebb értelemben a vízellátásban is számos 

helyen fontos szerepet betöltő karsztforrások hidrológiai vizsgálatával foglalkoztam. 

Részletes nemzetközi és hazai irodalomkutatást végeztem a karsztos területen alkalmazott 

vizsgálati eljárások, számítási módszerek feltérképezésére. A tudományos szakirodalom 

áttanulmányozása mellett áttekintettem a hosszú idejű hidrológiai adatsorok modellezésének 

lehetőségeit és az alkalmazott statisztikai módszereket.  

Kutatásaimat három fő irányvonal mentén végeztem. 

Megvizsgáltam két hazai és egy nemzetközi empirikus, illetve félempirikus, a karsztos 

vízgyűjtő területeknél beszivárgás számításra alkalmazott módszert. A módszerekkel szemben 

statisztikai vizsgálatok alapján kritikákat fogalmaztam meg. Az Aggteleki-hegység 

karsztforrásainak beszivárgás számítására új módszert dolgoztam ki. A módszer 

alkalmazhatóságát megvizsgáltam egy mecseki forrásra vonatkozóan is.  

Áttekintettem a karsztforrások numerikus modellezési lehetőségeit. Numerikus 

modellezésre a HEC-HMS programot választottam. A vízhozam-idősor szimulálására modellt 

állítottam fel, majd a kalibrálási időszakban statisztikai módszerekkel meghatároztam a 

modell bemenő paramétereit. A modell alkalmazhatóságát a validálási időszakban 

ellenőriztem. 

Karsztforrások vízhozam-idősorának előrejelzésre intelligens számítási módszereket 

alkalmaztam. Mesterséges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív, illetve nem 

autoregresszív modellt hoztam létre. A modellek tulajdonságait a betanítási és az előhívási 

időszakban statisztikai mutatókkal vizsgáltam. A két modellt összehasonlítottam, mindkét 

modellnél megállapítottam azok alkalmazási lehetőségét. 

A HEC-HMS, illetve a neurális hálózaton alapuló modelleket statisztikai vizsgálatokkal 

összehasonlítottam egymással. A kapott eredmények alapján megállapítottam azok 

alkalmazási lehetőségeit és korlátait. 

Kutatásaim eredményeként új számítási módszert dolgoztam ki karsztforrások éves 

beszivárgásának számításra, numerikus és neurális hálózaton alapuló modell 

alkalmazhatóságát igazoltam karsztforrás vízhozam-idősorának előrejelzésére. 

Kutatásaim eredményét a disszertáció végén 3 téziscsoportban, összesen 4 altézisben 

forgalmaztam meg. 
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Summary 

In this dissertation I completed a hydrological evaluation of springs flow predictions, more 

specifically karst spring flows. Karst springs play an important role in water-supply 

management. I conducted a detailed national and international literature review about karst 

system modeling methods, and karst flow hydrograph evaluation methods. Additionally, I 

reviewed statistical methods to analyze long term, continuous data.      

I applied three methods to predict karst flow, and recharge in a karst region; empirical 

methods, numerical modeling, and statistical modeling. 

I evaluated two Hungarian, and one international fully and, partially empirical model for karst 

system recharge. I reviewed and compared these methods. I developed a new empirical 

equation to predict karst recharge in the Aggtelek region. I evaluated the applicability of the 

new method in Mecsek, for the Tettye karst spring. 

I selected the HEC-HMS lumped hydrologic model to predict spring flow in the Aggtelek 

region. I applied the karst aquifer conceptual model to the HEC-HMS model, determined the 

input meteorological and hydrological parameters. Selected statistical methods to calibrate, 

and validate the model. I determined the most sensitive input parameters.  

I applied neural network model for karst flow prediction. Non-linear autoregressive, and 

autoregressive model was developed. Model properties and accuracy were evaluated with 

statistical parameters during training and generalization.  I compared and evaluated the two 

methods, and determined the applicability of both models.  

Compared and neural network and HEC-HMS model using statistics. Determined the 

applicability, and both benefits and drawbacks. 

As a result of my research I developed a new empirical method to predict recharge in a karst 

region.  Evaluated the applicability of the HEC-HMS and neural network model and 

determined the applicability of both methods to predict karst flow. 

At the end of the dissertation I summarized my result in three thesis groups, and four thesis. 
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1.  Bevezetés  

Doktori értekezésemben a források, szűkebb értelemben a vízellátásban is számos helyen 

fontos szerepet betöltő karsztforrások hidrológiai vizsgálatával foglalkoztam. Részletes 

nemzetközi és hazai irodalomkutatást végeztem a karsztos területen alkalmazott vizsgálati 

eljárások, számítási módszerek áttekintése érdekében. A tudományos szakirodalom 

áttanulmányozása mellett megvizsgáltam a hosszú idejű adatsorok vizsgálatára alkalmas 

numerikus- és matematikai modellezési lehetőségeket. 

1.1. A disszertáció felépítése  

Az értekezés 1. fejezetében megfogalmaztam a téma jelentőségét, aktualitását és 

célkitűzéseimet. Bemutatom a vizsgált területet, illetve általános áttekintést adok a karsztos 

rendszerekről. 

A 2. fejezetben a karsztos területen korábban alkalmazott vizsgálati módszereket mutatom be. 

Ismertetem a korábbi hazai és nemzetközi kutatási eredményeket. 

A 3. fejezetben a karsztforrások hidrológiai vizsgálatánál alkalmazott hazai és külföldi 

empirikus, illetve félempirikus számítási módszereket ismertettem részletesen. Rámutattam a 

módszerek gyengeségeire, alkalmazási korlátaira. Matematikai eljárással pontosítottam a 

karsztos beszivárgás számítását. Ezáltal lehetővé vált a karsztforrások vízgyűjtő területének 

pontosabb meghatározása is. 

A 4. fejezetben HEC-HMS modellt hoztam létre karsztforrások vízhozamának szimulálására. 

Statisztikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit. Igazoltam, hogy az 

így kapott paraméterekkel a vízhozam előre jelezhető. A modellezett vízhozamok alapján 

éves beszivárgási hányadot számítottam. 

Az 5. fejezetben karsztforrások vízhozam-idősorát modelleztem intelligens számítási 

módszerekkel. Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) mesterséges 

neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív, illetve nem autoregresszív modellt 

hoztam létre. Mindkét modellnél megállapítottam azok alkalmazási lehetőségét. 

A 6. fejezetben az előbb vázolt kutatási eredményeket 3 téziscsoportban, összesen 4 tézisben 

fogalmaztam meg.  

A 7. fejezet összefoglalja a kutatási eredményeket és javaslatokat fogalmaz meg a további 

kutatási lehetőségekre. 
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Az Irodalomjegyzékben feltüntetem az értekezésemben hivatkozott szakirodalom listáját, 

valamint a saját, illetve társszerzőkkel készített publikációkat. Az disszertációban található 

ábrák, táblázatok felsorolását, számozását külön jegyzék tartalmazza. A nagyobb terjedelmű 

kiegészítő részeket mellékletben helyeztem el.    

1.2. Kutatási probléma megfogalmazása 

A vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás napjaink egyik kiemelt jelentőségű kérdése 

nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A rendelkezésre álló vízkészletek térbeli és időbeli 

megoszlása, valamint azok felhasználása jelentős eltérést mutat. Az igények és készletek 

összehangolása a közeljövő egyik stratégiai fontosságú feladata. A rendelkezésre álló 

vízkészletekkel folytatott fenntartható gazdálkodás megköveteli a vízkészletek 

sajátosságainak és jövőben várható alakulásának minél jobb megismerését. 

A felszín alatti vizeknek természetes felszínre bukkanási helyeit forrásnak nevezzük. 

Magyarország bővelkedik forrásokban, ezek jelentős része karszthegységekben található. A 

karsztforrások kiváló minőségű vizet biztosítanak. Ivóvízellátásunkban fontos szerepet 

töltenek be karsztvizeink (Miskolc, Eger - Bükk; Pécs - Mecsek; Veszprém - Bakony). Annak 

ellenére, hogy a karsztosodott vízbázis térben és időben igen heterogén, egy jelentős előnnyel 

bír. A beszivárgó víz egyetlen, vagy kevés számú ponton (karsztforrás) lép felszínre. Ez 

lehetővé teszi a vízbázis tulajdonságainak vizsgálatát a forrásnál végzett megfigyelések 

alapján.  

A hidrológiai vizsgálatoknak alapfeltétele a rendelkezésre álló hosszú idejű adatsor. 

Konzulensem rendelkezésemre bocsátotta, a BME által a VITUKI-tól megvásárolt teljes 

adatbázist, mely az Aggteleki-karszt területén végzett hidrológiai, meteorológiai méréseket 

tartalmazza 1954-2000 közötti időszakban [Maucha and Izápy, 2002].   
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A rendelkezésre álló, világviszonylatban is egyedülállóan hosszú adatsor lehetőséget biztosít a 

karsztforrások alapos hidrológiai vizsgálatára. 

1.3. A kutatás 

A kutatás céljai között szerepel a karsz

vizsgálata. Ezáltal lehetővé válik a karsztforrások minél pontosabb vízhozamának becslése 

meteorológiai alapadatok birtokában. A törvényszerűségek pontosabb meghatározása 

biztosítja az adott forráshoz tar

paraméter minél pontosabb meghatározását, figyelembe véve, hogy a felszín alatti vízgyűjtő a 

különböző hidrológia és meteorológia körülmények között időben nem állandó. 

Kutatásomban pontosabban szá

hányad értékét. A beszivárgási hányad a lehullott és mért csapadék azon része, mely 

különböző meteorológia viszonyok fennállása esetén a kilépési ponton a forrásnál 

vízhozamként jelentkezik.

A rendel

vízhozamának vizsgálata és modellezése különböző módszerekkel. Ebbe beletartozik a 

korábbi empirikus és félempirikus összefüggések felülvizsgálata, lehetőség szerinti 

pontosítása, eg

lehetőségének vizsgálata numerikus módszerrel, az adatsor vizsgálata, előrejelzési 

lehetőségek meghatározása intelligens számítási módszerrel.
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3. ábra:
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1.4. A kutatás módszerei 

Az Aggteleki karszton több évtizedes kutatómunka eredményeképpen előállított hidrológiai és 

meteorológiai adatsor világviszonylatban egyedülálló. A mérések az 1990-es évek végén 

forráshiány miatt megszűntek. Mivel hidrológiai adatsorok statisztikai elemzéséhez 

hosszúidejű adatsorokra van szükség, a kutatás során a nehezen kivitelezhető saját mérések 

végrehajtását nem tartottam indokoltnak. 

A csapadék és a forrás vízhozamának kapcsolata régóta képezi vizsgálat tárgyát. A hazai 

vizsgálatok során empirikus és félempirikus összefüggéseket határoztak meg, melyek 

segítségével egyszerűen meghatározható és előre jelezhető a forrás viselkedése. Kutatásom 

során megvizsgáltam ezen összefüggések megbízhatóságát, kritikát fogalmaztam meg 

alkalmazhatóságukkal kapcsolatban, és matematikai módszerrel pontosabb eljárást dolgoztam 

ki.  

Nem karsztos vízbázisok esetében a numerikus modellezést általában MODFLOW 

programmal végzik, amely a talajban történő vízmozgások leírására alkalmas elsősorban. A 

MODFLOW program talajvízmozgások modellezésére lett kifejlesztve, így elsősorban a 

Darcy-törvény érvényességi tartományában alkalmazható. Fejlett karszt esetében a vízhozam 

kisebb részét adja az ilyen vízmozgás. A felszíni lefolyás modellezésére gyakran alkalmaznak 

HEC-HMS modellt. A felszíni lefolyás és a fejlett karsztos kőzetben történő vízmozgás 

közötti hasonlóságok, valamint a HEC-HMS program hozzáférhetősége figyelembe vételével 

kísérletet tettem karsztforrások vízhozamának modellezésére HEC-HMS programban. A 

modell felállításában, illetve kiértékelésében különböző statisztikai vizsgálatokat végeztem. 

A rendelkezésre álló adatsor rendkívül hosszú időintervallumot fed le, ezért kitűnő 

lehetőséget nyújt különböző matematikai vizsgálatokkal történő elemzésre. Ezek közül a más 

idősorok esetén gyakran alkalmazott, neurális hálón alapuló intelligens számítási módszer 

alkalmazását választottam. A hosszú rendelkezésre álló vízhozam idősor lehetővé tette nem 

lineáris autoregresszív, illetve nem autoregresszív számítás alkalmazását egyaránt. A 

modellezett adatsorok illeszkedésének vizsgálatára statisztikai módszereket alkalmaztam.  
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1.5. Karszt rendszerek általános jellemzése 

A karszt rendszerek karbonátos kőzetben (mészkő, dolomit) a víz kőzetet oldó 

tevékenységének hatására létrejött felszíni

jelentik 

 

 

A jelentősebb felszíni karsztformák közé tartozik a töbör és a víznyelő, illetve a karsz

A töbör lapos, többnyire csésze vagy tál alakú bemélyedés, amelynek mélysége pár métertől 

néhányszor tíz méterig terjed, átmérője pedig akár több száz méter is lehet. Ez a talaj alatt 

kialakuló oldásos képződmény. A víz e mélyedésekben hosszabb

összegyülekezik,

tölcsér alakú, többnyire elnyújtott mélyedés, amelynek átmérője néhányszor tíz métertől pár 

száz méterig terjed. A víznyelőkben rendszerint határozott

időszakosan vagy állandóan folyó vizet a víznyelő legmélyebb pontjához vezeti

gyorsan a felszín alá vezeti. A karsztforrás a felszín alatti vízfolyás felszínre lépésének pontja. 

A felszín alatti karsztformák a kül

eredetű barlangok.

A karsztterületeket a szerint csoportosítjuk, hogy a karsztosodó kőzet a felszínen található, 

vagy vízzáró képződmények fedik. Nyílt karsztnak hívjuk azt a területet, ahol a karsz

vízzáró talaj
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Karszt rendszerek általános jellemzése 
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tevékenységének hatására létrejött felszíni- és felszín alatti 

általános felépítése [

A jelentősebb felszíni karsztformák közé tartozik a töbör és a víznyelő, illetve a karsz

A töbör lapos, többnyire csésze vagy tál alakú bemélyedés, amelynek mélysége pár métertől 

néhányszor tíz méterig terjed, átmérője pedig akár több száz méter is lehet. Ez a talaj alatt 

kialakuló oldásos képződmény. A víz e mélyedésekben hosszabb

innen szivárog el a kőzet repedésein. A víznyelő rendszerint csésze vagy 

tölcsér alakú, többnyire elnyújtott mélyedés, amelynek átmérője néhányszor tíz métertől pár 

száz méterig terjed. A víznyelőkben rendszerint határozott

időszakosan vagy állandóan folyó vizet a víznyelő legmélyebb pontjához vezeti

gyorsan a felszín alá vezeti. A karsztforrás a felszín alatti vízfolyás felszínre lépésének pontja. 

önböző irányú, méretű és formájú eróziós, illetve oldásos 

A karsztterületeket a szerint csoportosítjuk, hogy a karsztosodó kőzet a felszínen található, 

vagy vízzáró képződmények fedik. Nyílt karsztnak hívjuk azt a területet, ahol a karsz

diffúz beszivárgás
 

mátrix 

barlang

járatok 
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időszakosan vagy állandóan folyó vizet a víznyelő legmélyebb pontjához vezeti
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A karsztterületeket a szerint csoportosítjuk, hogy a karsztosodó kőzet a felszínen található, 

vagy vízzáró képződmények fedik. Nyílt karsztnak hívjuk azt a területet, ahol a karsz

diffúz beszivárgás 

barlang 
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A karszt rendszerek karbonátos kőzetben (mészkő, dolomit) a víz kőzetet oldó 
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Goldscheider and Drew

A jelentősebb felszíni karsztformák közé tartozik a töbör és a víznyelő, illetve a karsz

A töbör lapos, többnyire csésze vagy tál alakú bemélyedés, amelynek mélysége pár métertől 

néhányszor tíz méterig terjed, átmérője pedig akár több száz méter is lehet. Ez a talaj alatt 

kialakuló oldásos képződmény. A víz e mélyedésekben hosszabb

innen szivárog el a kőzet repedésein. A víznyelő rendszerint csésze vagy 

tölcsér alakú, többnyire elnyújtott mélyedés, amelynek átmérője néhányszor tíz métertől pár 

vízmosás figyelhető meg, amely az 

időszakosan vagy állandóan folyó vizet a víznyelő legmélyebb pontjához vezeti

gyorsan a felszín alá vezeti. A karsztforrás a felszín alatti vízfolyás felszínre lépésének pontja. 

önböző irányú, méretű és formájú eróziós, illetve oldásos 

A karsztterületeket a szerint csoportosítjuk, hogy a karsztosodó kőzet a felszínen található, 

vagy vízzáró képződmények fedik. Nyílt karsztnak hívjuk azt a területet, ahol a karsz

forrás 

vízzáró talaj 

Karsztforrások hidrológiai

 

A karszt rendszerek karbonátos kőzetben (mészkő, dolomit) a víz kőzetet oldó 

képződményeinek összességét 

Drew, 2007]  

A jelentősebb felszíni karsztformák közé tartozik a töbör és a víznyelő, illetve a karsz

A töbör lapos, többnyire csésze vagy tál alakú bemélyedés, amelynek mélysége pár métertől 

néhányszor tíz méterig terjed, átmérője pedig akár több száz méter is lehet. Ez a talaj alatt 

kialakuló oldásos képződmény. A víz e mélyedésekben hosszabb-rövidebb időre 

innen szivárog el a kőzet repedésein. A víznyelő rendszerint csésze vagy 

tölcsér alakú, többnyire elnyújtott mélyedés, amelynek átmérője néhányszor tíz métertől pár 

vízmosás figyelhető meg, amely az 

időszakosan vagy állandóan folyó vizet a víznyelő legmélyebb pontjához vezeti

gyorsan a felszín alá vezeti. A karsztforrás a felszín alatti vízfolyás felszínre lépésének pontja. 

önböző irányú, méretű és formájú eróziós, illetve oldásos 

A karsztterületeket a szerint csoportosítjuk, hogy a karsztosodó kőzet a felszínen található, 

vagy vízzáró képződmények fedik. Nyílt karsztnak hívjuk azt a területet, ahol a karsztos kőzet 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

A karszt rendszerek karbonátos kőzetben (mészkő, dolomit) a víz kőzetet oldó 

képződményeinek összességét 

 
 

A jelentősebb felszíni karsztformák közé tartozik a töbör és a víznyelő, illetve a karsztforrás. 

A töbör lapos, többnyire csésze vagy tál alakú bemélyedés, amelynek mélysége pár métertől 

néhányszor tíz méterig terjed, átmérője pedig akár több száz méter is lehet. Ez a talaj alatt 

videbb időre 

innen szivárog el a kőzet repedésein. A víznyelő rendszerint csésze vagy 

tölcsér alakú, többnyire elnyújtott mélyedés, amelynek átmérője néhányszor tíz métertől pár 

vízmosás figyelhető meg, amely az 

időszakosan vagy állandóan folyó vizet a víznyelő legmélyebb pontjához vezeti és azt 

gyorsan a felszín alá vezeti. A karsztforrás a felszín alatti vízfolyás felszínre lépésének pontja.  

önböző irányú, méretű és formájú eróziós, illetve oldásos 

A karsztterületeket a szerint csoportosítjuk, hogy a karsztosodó kőzet a felszínen található, 

tos kőzet 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert  Karsztforrások hidrológiai 

doktori értekezés  vizsgálata 

14  

a felszínen található. A fedett karszton a felszín alatti karsztosodó kőzeteket vízzáró 

képződmények borítják, ezért kevésbé érzékeny a szennyeződésre. A karsztvíz típusait a 

karsztban való elhelyezkedésük és áramlási viszonyaik alapján szoktuk megkülönböztetni. 

Sekélykarszt esetében a karsztvidék peremén a völgyek a karsztosodó kőzetek alatt települő 

vízzáró képződmények felszíne alá mélyültek. A karsztforrások a völgyek oldalában, a 

vízzáró képződmények felszínre bukkanása mentén fakadnak. A sekélykarszton belül 

elkülönítjük a leszálló karsztvízövet, ahol a beszivárgó víz a nyílt hasadékokban főleg lefelé 

folytatja útját, valamint a közvetlenül a vízzáró képződmények fölött elhelyezkedő 

támaszkodó karsztvízövet, amelyben viszont az üregrendszereket teljesen kitölti a víz és főleg 

oldalirányba áramlik a karsztforrások irányába. Mélykarszt esetében a karsztosodó kőzetek 

jelentős része a völgytalpak szintje alatt található. A mélykarszt üregrendszerét teljesen kitölti 

a karsztvíz, amely alig áramlik. A karsztforrások "túlfolyóként" működve a völgyek talpán 

fakadnak, vagy tektonikai repedések mentén törnek a felszínre [Goldscheider and Drew, 

2007].  

A karsztrendszerben történő vízmozgást a kettősség jellemzi. E kettősség megfigyelhető a 

beszivárgás során (koncentrált, illetve diffúz beszivárgás), a felszín alatti vízmozgásnál (lassú 

vízmozgás a repedésekben, illetve gyors áramlás a járatokban) és a felszínre lépésnél 

(koncentráltan forrásként, illetve diffúz kilépés a repedésekből) egyaránt.  

1.6. A vizsgált terület bemutatása 

Az Aggteleki-hegység területe mintegy 200 km2. A hegység az Északi-Kárpátok déli, 

mészkőből felépülő nyúlványa. A karszt fennsíkok kelet-nyugati irányban húzódnak, mintegy 

400-600 m magasságban. A terület többnyire alacsony középhegységi jelleggel bír, 

legmagasabb pontja a Fertős-tető (604 m). Az éghajlat hűvös, mérsékelten nedves, hideg telű 

[Dobány, 2010]. 

A terület legjelentősebb vízfolyása a Szlovákiában eredő Bódva, mely Hídvégardónál lép 

Magyarország területére. Az Aggteleki-karszt területén fakadó források vize közvetve, vagy 

közvetlenül a Bódva-patakba folyik. A Bódva gyűjti össze a jelentősebb források közül a 

Vecsem-, Pasnyag, Tapolca- és Kastélykerti források vizét. A Bódvába ömlő vízfolyások 

közül a Jósva-patak a legjelentősebb, mely a Jósva-, Lófej-, Kis-Tohonya-, Nagy-Tohonya-, 

Komlós-, Bolyamér-, Kecskekút- és Kopolya-források vizét szállítja. A Jósvába torkollik a 

Ménes-patak, a Csörgő-forrás befogadója. A Rét-patakot táplálja a Barlangi-forrás vize (5. 

ábra).  
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Az Aggteleki-karszt területének túlnyomó része erdővel borított, a lombhullató fajok uralják. 

Legjellemzőbb fajok a tölgy, gyertyán, kőris és éger. Elsősorban a Jósva

található nagyobb kiterjedésű szántó.

Források 

Az aggteleki vízgyűjtő területén számos forrás található, ezek közül a 15 legjelentősebb forrás 

vízhozam mérése 1954

egyedi tulajdonság

 

 

5. ábra: Az Aggteleki

karszt területének túlnyomó része erdővel borított, a lombhullató fajok uralják. 

Legjellemzőbb fajok a tölgy, gyertyán, kőris és éger. Elsősorban a Jósva

található nagyobb kiterjedésű szántó.

Az aggteleki vízgyűjtő területén számos forrás található, ezek közül a 15 legjelentősebb forrás 

vízhozam mérése 1954-2000 között történt. Ezek közül nem vizsgáltam a Melegvíz

egyedi tulajdonságai miatt. A vizsgált források
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Az aggteleki vízgyűjtő területén számos forrás található, ezek közül a 15 legjelentősebb forrás 

2000 között történt. Ezek közül nem vizsgáltam a Melegvíz

alapadataik az 1. táblázatban láthatók.
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[Dobány, 2010] 

karszt területének túlnyomó része erdővel borított, a lombhullató fajok uralják. 

-forrás vízgyűj

Az aggteleki vízgyűjtő területén számos forrás található, ezek közül a 15 legjelentősebb forrás 

2000 között történt. Ezek közül nem vizsgáltam a Melegvíz

alapadataik az 1. táblázatban láthatók.

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 

karszt területének túlnyomó része erdővel borított, a lombhullató fajok uralják. 

forrás vízgyűjtőjén 

Az aggteleki vízgyűjtő területén számos forrás található, ezek közül a 15 legjelentősebb forrás 

2000 között történt. Ezek közül nem vizsgáltam a Melegvíz-forrást, 

alapadataik az 1. táblázatban láthatók. 
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1. táblázat: Az Aggteleki-karszt jelentősebb forrásai, alapadataik 

 
 

A 6. ábra az Aggteleki-karszt domborzati térképét mutatja a források fakadási helyének 

megjelölésével, valamint az egyes forrásokhoz tartozó felszíni vízgyűjtő területtel. 

 
6. ábra: Az Aggteleki-karszt jelentősebb forrásai és felszíni vízgyűjtő területük  

Forrás
Tengerszint 

feletti magasság 
[mBf]

Mért 
időszak

Min. vízhozam 
[m3/s]

Max. 
vízhozam 

[m3/s]

Átl. 
vízhozam 

[m3/s]
Qmax/Qátl

Barlangi 245 1981-93 0.000180 0.234 0.0085 27.7
Bolyamér 268 1974-94 0.000167 0.220 0.0059 37.4
Csörgő 178 1975-92 0.001600 0.405 0.0131 31.0
Jósva 218 1974-93 0.063300 6.667 0.1663 40.1
Kastélykerti 167 1972-93 0.000035 0.547 0.0158 34.6
Kecskekút 244 1974-89 0.000133 0.088 0.0038 23.4
Kis-tohonya 258 1961-93 0.000017 0.444 0.0174 25.5
Komlós 217 1969-93 0.000050 0.316 0.0106 29.9
Kopolya 220 1975-93 0.000167 0.374 0.0137 27.3
Lófej 428 1974-93 0.000050 0.197 0.0051 38.7
Nagy-tohonya 218 1964-93 0.016670 1.140 0.1059 10.8
Pasnyag 164 1973-85 0.001500 0.817 0.0297 27.5
Tapolca 166 1972-93 0.000033 0.083 0.0061 13.6
Vecsem 189 1969-93 0.000133 1.134 0.0240 47.3

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert  Karsztforrások hidrológiai 

doktori értekezés  vizsgálata 

17  

Mérések 

A területen a felszíni és felszín alatti hidrológiai vizsgálatok a Papp Ferenc Kutatóállomás 

létrehozásával kezdődtek az 1950-es évek elején. Ettől az időszaktól hidro-meteorológiai 

méréseket, felszíni lefolyás vizsgálatokat és elemzéseket, közvetlen és közvetett beszivárgási 

számításokat, valamint fúrt kutakban vízszintméréseket végeztek. A területen több 

csapadékmérő és csapadékíró berendezéssel mérték a lehullott csapadékot. A csapadékmérő 

állomások közül 6 napi adatokat, 13 pedig havi csapadékösszegeket gyűjtött.  

A források és csapadékmérő-állomások elhelyezkedését mutatja a 7. ábra (r jelzéssel – napi 

csapadékmérés; h jelzéssel – havi csapadékmérés). 

 
7. ábra: A mérőállomások elhelyezkedése 

 

A csapadékmérők megnevezését, a mérés gyakoriságát és a mérési időszakot tartalmazza a 2. 

táblázat. 
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2. táblázat: Az Aggteleki-hegység csapadékmérő állomásai 

 
 

A források felszíni vízgyűjtőjét szintvonalas térkép alapján lehatároltam. A lehatárolt 

vízgyűjtő területeket ArcGIS program segítségével meghatároztam (3. táblázat).  

 

3. táblázat: Források felszíni vízgyűjtő területe 

   
 

(A Jósva-forrás nem szerepel a táblázatban, mert vízgyűjtő területe átnyúlik Szlovákiába, 

arról szintvonalas térkép nem állt rendelkezésre.) 

Az így meghatározott vízgyűjtő területek a HMS program kiinduló adatait képezték. 

Csapadékmérő Mérés Mért időszak

Aggtelek - Bagolyvágás havi 1974-89
Aggtelek - Nagy-völgy havi 1974-89

Aggtelek - Musztáng bg. havi 1974-89
Aggttelek havi 1964-93

Aggtelek - Lófej-forrás havi 1974-89
Bódvaszilas havi 1964-93

Bódvaszilas-alsó havi 1973-89
Égerszög napi 1972-89
 Jósvafő napi 1961-93

Jósvafő - Nagyoldal havi 1973-89
Szinpetri - Magas-Galya havi 1974-89

Szinpetri - Mohos havi 1974-89
Szelcepuszta havi 1974-89

Szin havi 1964-90
Szinpetri napi 1972-93
Szögliget napi 1972-90

Szőlősardó havi 1964-93
Tornanádaska  napi 1972-93

Varbóc napi 1974-93

Forrás Terület [km2]

Barlangi 0.56

Bolyamér 0.97

Csörgő 1.07

Kastélykerti 2.95

Kecskekút 0.52

Kis-tohonya 2.04

Komlós 2.16

Kopolya 1.99

Lófej 0.67

Nagy-tohonya 12.48

Pasnyag 5.32

Tapolca 1.06

Vecsem 5.06
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A 8. ábrán az Aggteleki-karszt geológiai felépítése látható. A területről geológiai szelvény 

nem állt rendelkezésemre. 

 

 
8. ábra: Az Aggteleki-karszt geológiai felépítése [Gyalog, 2005]  

 

A hegységet többségében triász kori üledékes kőzet alkotja. Az alsó-triász üledékes kőzet 

agyagból és homokkőből áll, melyet közép- és felső triász agyagos mészkő és dolomit borít. 

Az alsó triász vízzáró kőzet kiterjedése 62 km2, a mészkő-dolomitos felszín 105 km2. A 

terület déli- délnyugati részén 35 km2 kiterjedésű terület található, melyet pliocén, Pannon-

kori agyag, homok és kavics alkot. A karszt fennsíkokon a kőzetet 20-50 cm, helyenként 1,0 

m vastag pleisztocén agyagos talaj borítja. A 14 jelentősebb aggteleki forrás összes vízgyűjtő 

területe kb. 70 km2. 

Jelmagyarázat 

Triász középső- felső 

Triász középső 

Triász alsó 

Deluvális üledék 

Triász középső-felső feltolódásokkal 
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2.  A karsztkutatás  rövid története ,  v izsgálat i  

módszerek 

2.1. A karsztkutatás rövid története 

A fejlődés a 19. században indult meg a karsztkutatásban, jóllehet, már az ókorban is szerepet 

kaptak a vízellátásban. A fejlődés két irányban indult el, egyrészt a szisztematikus [White, 

2007] barlangkutatással, másrészt a geomorfológia, mint tudományág megjelenésével.  

A 20. sz. elején felismerték a búvópatakok, barlangi patakok és források kölcsönös 

kapcsolatát. Ugyanebben az időben a mészköves területek hidrológiája önálló kutatási 

területévé vált a gyorsan fejlődő talajvíz hidrológiának. Az 1950-60-as években a 

barlangrendszerek minőségi leírását felváltotta a karsztos víztározók tulajdonságainak és a 

vízmozgásnak a mennyiségi mérése [Davies, 1960]. 

Nagyjából a 60-as évek közepére alakult ki a felismerés, hogy a barlangok általában nem 

végződnek, hanem csak részét képezik a járatrendszernek, amely a vizet szállítja egy 

vízgyűjtő területről egy forrásig [White, 1969].  

Nyomjelző technológiákat már a 19. századtól alkalmaztak felszín alatti vízfolyások 

mozgásának vizsgálatára. Kezdetben nagy mennyiségű festékkel végezték, később számos, 

főként különböző fluoreszkáló anyag került alkalmazásra. A mérésre előbb spektroszkópot, 

majd automata mintavevőt alkalmaztak, megkönnyítve és pontosítva így az értékelést. 

A karszt elméleti leírására kezdetben, mint víztározót veszi figyelembe a karsztot  A víztározó 

meghatározásához egyrészt a hidrogeológusok fúrásokkal, szivattyúzással, másrészt a 

barlangászok révén térképkészítéssel gyűjtöttek adatokat.  

A karsztrendszerek talajvíztömbként, illetve víztározóként kezelése újabb kérdéseket vetett 

fel. A víztározó esetében a legalapvetőbb tulajdonságok a porozitás és az áteresztőképesség.  

A karszt hézagrendszerének hármas porozitása [White, 2002] megállapítást nyert: a legkisebb 

méretű, ún. mátrix, a nagyobb repedések és a járatok. A mátrix hidraulikus vezetőképessége 

10-6 – 10-11 m/s között változik, gyakorlati számítások során az áramlás elhanyagolható. A 

mátrixban történő vízmozgást a porózus talajokhoz hasonlóan Darcy-törvénnyel lehet 

jellemezni. A tektonikus erők, erózió és jég hatására a mészkőben repedések keletkeztek. A 

repedésekben található víz fontos eleme a tározott vízmennyiségnek. A repedések mérete 1 

cm-ig terjed. Az ennél nagyobb méretű járatokban már kialakul a turbulens vízmozgás, 

jelentősen megnő a hordalékszállítás és a kőzet kioldása.  
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A karsztban található mátrixok, repedések és járatok porozitását valamint hidraulikus 

vezetőképességét mutatja a 4. táblázat. A tározás kb. 99%-a mátrixban megy végbe, míg az 

áramlás 94-97 %-a a nagyobb méretű járatokban [Worthington, 2003].  

 

4. táblázat: Karszt rendszerek jellemző hidraulikai paraméterei 

 
 

A karsztforrások hidrológiájának mennyiségi jellemzésére szolgál a forrás vízhozam-idősora. 

A vízhozam-idősor matematikai vizsgálata a 80-as években kezdődött. A vízhozam-idősor 

megmutatja a forrás érzékenységét a csapadék-eseményekre. Kevésbé érzékeny forrás esetén 

egyes csapadékokra nem, csak a nedves-száraz évszakok változására reagál a forrás. Nagyon 

érzékeny forrás esetén a vízhozam-idősor minden egyes csapadék-eseményre „reagál”. A 

zápor és a vízhozam emelkedése közötti idő a késleltetés. A vízhozam-idősor egyik fontos 

mutatója a csúcshozam és az alaphozam közötti hányados (flashiness). A vízhozam-idősor 

apadó ága leírható egy úgynevezett kiürülési együttható segítségével. Ennek reciproka a 

forrás válaszideje a csapadék-eseményre. 

A modellezés napjainkban kapott nagy jelentőséget. Ennek célja, hogy a vízbázis 

utánpódlódását, tározását és áramlását számítógépes programok számára alkalmazhatóvá 

tegye. Megfelelő modell segítségével számíthatóvá válik kút vízhozama, vízszintváltozás, a 

forrás reakciója csapadékra, vízkivételre. A modelleknek több típusa létezik. 

- Egyenértékű porózus közeg modellek: e modellek esetében a porozitást egyetlen 

átlagos értékkel jellemzik. Ilyen például a MODFLOW. Elsősorban kevésbé fejlett 

karsztban adnak jó eredményt [Eisenlohr et al., 1997].  

- Csővezeték-modellek: jól fejlett karszt esetén alkalmazható sikeresen, az egész 

karsztot egy csővezeték-hálózatnak tekinti. [Peterson and Wicks, 2006]. Utazási 

idő, kilépő vízhozam tekintetében általában jó eredményeket ad.  

- Páros continuum-csővezeték modellek: a járatok gyorsan reagálnak a 

utánpódlódásra, a mátrix és a repedések pedig lassan. Árhullám idején a járatokból 

Mátrix Repedések Járatok

Porozitás [%] 2 - 30 0,02 - 0,1 0,0003 - 0,5

Hidraulikus 
vezetőképesség 

[m/s]
10-6 - 10-11 10-3 - 10-5 10-1 - 10-4
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a repedések, mátrixok felé áramlik a víz, a vízszintet megemelve. Az árhullám 

levonulása után a járatok kivezetik a tározott vizet. Az ilyen típusú modelleknél a 

mátrix és repedéshálózat esetében Darcy-féle vízmozgás történik, a járatokban 

pedig csővezetékbeli [Kovács, 2003].  

- Input-output modellek: leggyakrabban nem ismertek a karszt belső tulajdonságai. 

Mindössze a mérhető mennyiségek (csapadék - vízhozam) állnak rendelkezésre. 

Összefoglalva, az egyenértékű porózus közeg (Equivalent Porous Medium, EPM) modellek, 

diszkrét törés (Discrete Fractures, DF) modellek, kettős porozitás (Dual Continuum, DC), 

illetve a kettős kontinuitású csatorna (Couple Continuum Pipe Flow, CCPF) modellek 

használhatók karsztos vízmozgás szimulálására [Kovács, 2003]. Azonban mindegyik modell 

bizonyos korlátokkal alkalmazható. EPM modell képes szimulálni karsztos áramlást 

regionális szinten, de nem helyi szinten, mivel turbulens áramlást nem modellez, és nem 

határolja le a helyi főágakat. EPM modellek szintén nem tudják az áramlási irányát és 

nagyságát a főágakban leírni. A DF modell képes szimulálni karsztvízmozgást, feltételezve 

hogy az áramlás csak a csővezetékekben jelentkezik (azaz nincs csere a mátrix és csővezeték 

között), valamint a vezetékek geometriája és helye jól ismert. DC modellek akkor hasznosak, 

ha a vezetékek geometriája/helye nem ismert, de korlátozott transzportfolyamatok 

szimulálására. A CCPF modell képes szimulálni lamináris karsztvízmozgást a mátrixban, 

valamint a lamináris és turbulens áramlást a vezetékekben, meghatározni az áramlás irányát és 

nagyságát. CCPF modellek pontosabban leírják a karsztrendszert, mivel a csatornát fizikai 

paraméterekkel (pl. átmérő) lehet leírni és a csatornák és mátrix közötti kapcsolatot is 

modellezi. Pontossága miatt viszont jelentős adatbázisra van szükség [Gallegos, 2011].  

2.2. Karsztos vízgyűjtőkön alkalmazott vizsgálati módszerek 

2.2.1. Beszivárgási hányados meghatározása 

A lehullott csapadéknak csak egy része táplálja a forrás vízhozamát, a többi elpárolog, illetve 

a felszínen lefolyik. Karsztos területen ez utóbbi gyakran jelentéktelen mennyiség. A forrás 

vízmérlegének két mérhető eleme a csapadék és a vízhozam.  A beszivárgási hányad 

meghatározása így kiemelt fontosságú. A hányados meghatározására számos, különböző 

módszerrel végzett eljárás tett kísérletet. A hagyományos eljárások direkt mérések alapján a 

vízmérlegből határozzák meg a beszivárgást. Indirekt mérésekkel a vízben oldott anyagok 

mennyiségének változásával nyílik lehetőség. Harmadik módszerként pedig a talajvíz 

modellek alkalmazhatóak.  
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A hazai karsztkutatás egyik úttörője, Kessler Hubert megállapította, hogy a forrás vízhozamát 

döntően az év első négy hónapjának csapadéka határozza meg. Az év többi részében lehulló 

csapadék szinte teljes egészében elpárolog, illetve a növényzet szívja fel. Ez az ún. 

"mértékadó csapadékszázalék" módszere. Meghatározta, hogy az évi csapadékmennyiség 

hány százaléka hullott le az év első négy hónapjában. Ezt nevezi mértékadó 

csapadékszázaléknak. Ebből az előző év utolsó négy havi csapadékmennyisége alapján egy 

ún. korrekciós tényezőt számítva, meghatározható az adott évre érvényes beszivárgási 

százalék. A beszivárgott vízmennyiség ismeretében az egyébként ismeretlen és közvetlenül 

általában meghatározhatatlan vízgyűjtő terület nagysága is számítható [Kessler, 1957]. A 

módszer a maga idejében úttörőnek volt mondható, a mai számítógépes világban, megfelelő 

adatsorok rendelkezésre állása esetén azonban pontatlannak bizonyul (ld. 3.1 fejezet).  

A módszert tovább finomította Böcker Tivadar, „határcsapadék módszerét” a Bükk-hegységi 

barlangokban mért csepegés-hozamok alapján dolgozta ki. Negyedévenként határcsapadékot 

(az evapotranspiráció és a felszíni lefolyás összege) állapít meg, és a beszivárgást egyenlőnek 

veszi a negyedévben lehullott csapadék és az adott negyedév határcsapadékának 

különbségével. Abban az időszakban, amikor a csapadék mennyisége nem haladja meg a 

határcsapadékot, nincs beszivárgás [Böcker, 1969; Böcker, 1974]. 

Az Aggteleki-hegység területén 1957-ben hozták létre a kutatóállomást, ahol évtizedeken 

keresztül gyűjtötték a terület hidrológiai és meteorológiai adatait. Az így létrejött több 

évtizedes adatsorok alapján Maucha László tett kísérletet összefüggések meghatározására a 

karsztos terület vízháztartásával kapcsolatban. A forrás vízhozamát a vízháztartási mérleg 

elemeinek meghatározásával számítja. Az „éghajlati összegző módszer” figyelembe veszi, 

hogy az évi beszivárgást nemcsak az évi csapadékösszeg és annak éven belüli eloszlása, 

hanem valamennyi vízmérleg-elem változása is lényegesen befolyásolja (ld. 3.2 fejezet). A 

kutató állomások adatai alapján az egyes források vízgyűjtő területét is számították [Maucha 

and Izápy, 2002].  

Azokban az esetekben, amikor a mérésekre nincs lehetőség, jó megoldás lehet a vízben 

található klorid-ion, vagy oxigén izotróp mérése, illetve ebből a beszivárgási hányad 

meghatározása [Andreo et al., 2008]. Nagyobb kiterjedésű (> 100km2), illetve változatosabb 

(növényzet, lejtésviszonyok, stb.) karsztos vízgyűjtő esetén a beszivárgási hányad területi 

változását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ilyen esetben számos paraméterrel lehet 

jellemezni a vízgyűjtőt, mely paramétereket több lépésben, PCA analízissel (PCA - Principal 
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Component Analysis) határoztak meg. A beszivárgásra legjelentősebb hatással bíró 5 

paraméter alapján az eljárást APLIS-nak nevezte el a szerző [Weiss and Gvirtzman, 2007].  

2.2.2. Vízgyűjtő terület meghatározása 

Karsztforrás esetén a vízgyűjtő terület meghatározása nem egyértelmű. A felszíni és a felszín 

alatti vízgyűjtő terület nem azonos, a felszín alatti vízgyűjtő terület meghatározása pedig 

kivitelezhetetlen. A tényleges, felszín alatti vízgyűjtő emellett még a meteorológiai és 

hidrológiai körülmények hatására időben változó nagyságú is. Ennek ellenére a forrás 

vízmérlegének meghatározásához mindenképpen szükséges a vízgyűjtő terület nagyságának 

többé-kevésbé pontos ismerete.  

Karsztos forrás vízgyűjtő területének meghatározására tett kísérletet [Bonacci and 

Magdalenic, 1993]. A meghatározás az ún. fordított vízmérleg módszerrel történt, azaz a 

forrás vízhozamának és a csapadéknak ismeretében határozza meg a vízgyűjtő terület 

nagyságát. A felszíni lefolyást Turc képletével határozza meg: 

DPO   [mm] ; (1) 

ahol 

  O [mm] - éves felszíni lefolyás; 

 P [mm] - éves csapadék; 

 D [mm] - éves hiány (beszivárgás + párolgás). 

Az éves hiány mennyisége: 













)(9,0
2

2

L
P

PD  [mm] ; (2) 

ahol  
305,025300 ttL   ; (3) 

ahol 

 t [oC]  - évi átlaghőmérséklet. 

Figyelembe veszi a terület nem karsztos hányadát is. A terület lehatárolásának pontosságát ± 

10 %-ra teszi.  

2.2.3. Vízhozam-idősor vizsgálata 

Az egyik legtöbbet kutatott szegmense a karsztforrások területének a vízhozam-idősor 

vizsgálata.  
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a beszivárgás időbeli és térbeli változása. Az apadó ágat jellemző recessziós együtthatók 

etal., 2004].  
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A vízhozam-idősor vizsgálatakor a beszivárgás jellegének hatását is vizsgálták [Kovács and 

Perrochet, 2008]. Megállapították, hogy a görbe jellegét alapvetően határozza meg, hogy a 

diffúz, illetve a koncentrált beszivárgás milyen arányban vesz részt a forrás vízhozamában.  

Az apadó ág kezdeti szakaszát – az inflexiós pontig – a nagyobb járatokon keresztül érkező 

vízhozam határozza meg. Ez a szakasz közelítőleg lineáris. Az inflexiós pont utáni szakasz 

vízhozamában egyre kisebb szerepet kapnak a járatok, ezzel egyidejűleg egyre nagyobb 

jelentőséget kap a mikrorepedéseken, mátrixon át távozó vízmennyiség. A görbének ezt a 

szakaszát exponenciális egyenlettel lehet jellemezni [Bailly-Comte et al., 2010]. 

Az apadó ág jellemzésére leggyakrabban az ún. Maillot-egyenletet alkalmazzák [Bonacci and 

Magdalenic, 1993]: 
t

0t eQQ   [m3/s] ; (5) 

ahol 

 Qt [m3/s]  - a forrás vízhozama t időpontban; 

 Q0 [m3/s]  - a forrás vízhozama t = 0 időpontban; 

 e   - Euler - féle szám  (e = 2,718); 

 α [1/s]  - ún. recessziós együttható. 
Az alaphozam vizsgálatát szárazság idején elvégezték olyan területeken is, ahol a nyári 

időszakban hosszabb időszakon át nem okoz a forrás vízhozamában változást a kis 

mennyiségű csapadék. A forrásnál mért vízhozamok így a forrás alaphozamát jelentik. Az 

alaphozam görbéje fél-logaritmikus koordináta rendszerben kiegyenesedik. Különböző 

időszakokban vizsgálva különböző meredekségű egyeneseket kapunk. Ebből megállapítható, 

hogy az adott terület nem jellemezhető egyetlen recessziós együtthatóval, annak értéke függ a 

megelőző időszakban a karszt által tározott vízmennyiségtől [Fiorillo et al., 2012].  

A kőzet karsztosodásának függvényében alakul a vízhozam-idősor lefutó szakasza (10. ábra). 

Erősen fejlett karszt esetén a nagyobb méretű járatok gyorsan szállítják a forráshoz a lehullott 

csapadékot, kevésbé áteresztő kőzetnél, ahol viszont nagyobb a mikrorepedések 

tározóképessége, egyenletes a vízhozam-idősor lefutása, porózus talajhoz hasonlít [Padilla et 

al., 1994].  
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10. ábra: Vízhozam-idősor apadó ágának jellemző szakaszai [Taylor and Green, 2008] 

 

A karsztosodást jellemzi a csúcshozam és az alaphozam hányadosa is [Pavlicek, 1996]. Minél 

nagyobb ez az érték, annál jelentősebb a repedéseken keresztül gyorsan mozgó víz aránya, 

annál fejlettebb karszttal van dolgunk. 

A rendelkezésre álló mérési adatok alapján kísérletet tettek arra, hogy kimutassák adott 

csapadékesemények közvetlen hatását a forrás vízhozamának változására [Maucha and 

Németh, 2006]. A csapadék-hatás mutató segítségével a  megelőző időszak csapadékának, 

vízhozamának ismeretében a forrás vízhozama napról napra meghatározható, és így 

előállítható a forrás vízhozam-idősora. 

2.2.4. Numerikus modellezés 

Annak vizsgálatára, hogy a forrás vízhozama miként reagál a beszivárgott csapadékra, 

alapvetően két lehetőség adódik. Az ún. „előre modellezés” esetén a vízgyűjtő tulajdonságai 

alapján lehet becsülni a forrás viselkedését, „fordított modellezés” esetén a forrásnál mért 

adatokból lehet következtetni a vízgyűjtő terület tulajdonságaira [Rehrl and Birk, 2010].  

A modellezésnél választható módszer esetén döntő jelentősége van a rendelkezésre álló 

adatoknak. A modellek talán legegyszerűbbike az ún. „lumped parameter modell”. Ez a 

modell egyetlen egységként kezeli a karsztos vízbázist, ezáltal a paramétereknél nincs 

figyelembe véve azok térbeli változása. Ezáltal a modellezés adatigénye csekély és gyors 
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eredményt ad [Liu et al.,2010]. A karsztban történő lefolyás fizikai tartalmát azonban nem 

képes visszaadni. Ezzel a módszerrel általában csak a beszivárgás-vízhozam kapcsolatot 

szokták meghatározni [Zhang and Bai, 1996].  

Egy másik lehetőség az ún. „distributed parameter modell”. Erre a módszerre alkalmasak a 

véges-differencia programok. Gyakran használják karsztos vízbázis modellezésére a 

MODFLOW programot, ennek hátránya azonban, hogy talajvízmozgásra fejlesztették ki, 

tehát a vízmozgást Darcy-féle szivárgásként veszi figyelembe. Fejlettebb karsztok esetén 

azonban a nagyobb hasadékokban, járatokban turbulens vízmozgás alakul ki, amelyre nem 

érvényes a Darcy-törvény [Martínez and Andreu, 2010]. Ez esetben a kettős porozitás elvét 

alkalmazták, porózus közegként figyelembe véve a mátrixot és a repedéseket, külön a 

járatokat [Charlier et al., 2011]. A MODFLOW program egy továbbfejlesztett modulja 

(MODFLOW-CFP) a járatokat külön csővezetékként szimulálja a turbulens vízmozgást 

figyelembe véve [Reimann et al., 2011]. 

A karsztos terület csapadék-lefolyás kapcsolatának meghatározására történt kísérlet kettős 

modell alkalmazásával is [Jukic and Denic-Jukic, 2009]. A modell egyik része a 

talajnedvesség zónájának paramétereit határozta meg, a másik rész a karsztvíz zónájának 

paramétereit. A vizsgálat azonban nem produkál optimális megoldást, mivel a talajvíz-modell 

bemenő adataihoz a talajnedvesség-modell által meghatározott paramétereket használja, majd 

a talajnedvesség-modell bemenő adatait módosítja a talajvíz-modell alkalmazás során kapott 

paraméterekkel. Kiemelt fontosságú karsztos terület hazánkban a Bükk-hegység. Két 

nagyvárosunk (Miskolc, Eger) ivóvízellátásában játszik szerepet az itt kitermelt kiváló 

minőségű víz. A bükki források rendszeres vízhozam- és vízhőmérséklet-mérésére 1950-től 

került sor hosszú ideig a VITUKI, később az ÉVIZIG szervezésében [Lénárt, 2002]. A 

Bükkben számos kutatásra került sor a Miskolci Egyetem, valamint más szervezetek 

részvételével. A klímaváltozásnak a bükki forrásokra gyakorolt hatását FEFLOW numerikus 

modellel vizsgálták [Simonffy et al., 2012]. 

Más szempontból került a kutatások előterébe a Dunántúli-középhegység. A XX. század 

közepétől a Tatabányai-medencében folytatott bányaműveléshez kapcsolódó vízemelések 

következtében az egész területen 20-150 m-rel lesüllyedt a karsztvízszint. A problémát a 

bányászat megszűnése szüntette meg, 1990-ben. A vízszintek 3 évvel később kezdtek újra 

emelkedni, ez a vízszintemelkedés még ma is tart. A hosszú évtizedek után lassan 

regenerálódó eredeti állapot számos társadalmi, gazdasági hatással jár, a településeknek 

vízrendezési, vízhasznosítási, környezetvédelmi feladatokat jelent. A területen számos kutatás 
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foglalkozott a kitermelhető vízhozamokkal, illetve az utóbbi időben a karsztvízszint 

emelkedésével [Csepregi and Lorberer., 1999; Alföldi et al., 2007; Lorberer and Vásárhelyi, 

2011; Hajnal and Maller, 2013; Hajnal et al., 2015]. 

2.2.5. Neurális háló 

A neurális hálók alkalmazására 1993-ban [Halff, 1993] került először sor felszíni lefolyás 

modellezésében. A neurális hálók alkalmazásának legfőbb előnye, hogy képesek kezelni 

rendkívül összetett rendszereket, ahol nagyszámú ismeretlen paraméterrel van dolgunk. A 

neurális hálón alapuló intelligens számítási módszerek részletesebb ismertetését, széleskörű 

alkalmazási lehetőségeit a vonatkozó szakirodalom tartalmazza [Dreyfus, 2004]. 

Neurális hálók alkalmazása indokolt lehet abban az esetben, ha nem rendelkezünk hosszú 

idejű adatsorokkal. Ilyen alkalmazásra került sor adathiányos karsztos vízgyűjtőnél [Caihiong 

et al, 2008]. 

2.2.6. Kémiai vizsgálatok 

Nyomjelző technológiákat már a 19. századtól alkalmaztak felszín alatti vízfolyások 

mozgásának vizsgálatára. Kezdetben nagy mennyiségű festékkel végezték, később számos, 

főként különböző fluoreszkáló anyag került alkalmazásra. A mérésre előbb spektroszkópot, 

majd automata mintavevőt alkalmaztak, megkönnyítve és pontosítva így az értékelést. 

Az 1960-70-es években végzett számos nyomjelzési kísérlet összefoglalva megtalálható a 

szakirodalomban [Sárváry, 1979]. Oxigén izotópos vizsgálatokat eredményesen alkalmaztak a 

beszivárgás térbeli és időbeli eloszlásának meghatározására [Jones and Banner, 2000]. 
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3.  Karsztos  v ízbázis  empirikus  és  fé lempirikus  

v izsgálata  

A 2. fejezetben említett empirikus, ill. félempirikus módszerek kifejlesztése idején a 

számítógépes feldolgozás még nem jöhetett szóba. Ma már lehetőség van a felállított 

egyenletek gyors és hatékony vizsgálatára. A Kessler- ill. Maucha-féle egyenleteket, valamint 

Willmott módszerét alaposabb vizsgálatnak vetettem alá.  

A források mért éves vízhozamait összehasonlítottam a három módszerrel kapott beszivárgási 

hányadosok segítségével számított vízhozammal, ezeket grafikusan ábrázoltam, illetve 

korrelációt számítottam. Az idősorokból kapott grafikonok, illetve a korrelációs együtthatók 

jól jellemzik a módszerek alkalmazhatóságát.  

A három módszerrel számított beszivárgási hányadokból évenként vízgyűjtő területet 

számítottam. Az évenként kapott vízgyűjtő területek relatív szórását vizsgáltam forrásonként. 

A relatív szórás szintén jól mutatja a módszerek pontosságát. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy bár az alapgondolatok mindhárom módszer esetében 

helytállóak, a kapott vízhozam értékek sok esetben igen jelentős eltérést mutatnak a mért 

értékekhez képest. 

A vizsgált módszerek alternatívájaként egyszerűbb, de pontosságban versenyképes módszert 

dolgoztam ki. 

3.1. Kessler módszere 

Megállapította, hogy az előző év utolsó négy havi csapadéka és az adott év első négy havi 

csapadéka határozza meg döntően az éves beszivárgási hányadot. 

A forrás éves hozama: 

AhQ    [m3/év] ; (6) 

ahol 

 Q [m3/év] - a forrás éves vízhozama; 

 β [-]   - beszivárgási hányad; 

 h [m/év] - éves csapadékmagasság; 

 A [m2]  - vízgyűjtő terület. 

A Kessler-féle eljárás szerint a beszivárgási hányad: 

 ' f  ; (7) 
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ahol  

µ’ = µ + k  - a javított mértékadó csapadékszázalék;  

 µ  - mértékadó csapadékszázalék; 

 k   - korrekciós állandó. 

A mértékadó csapadék az a mennyiség, amely az év első négy hónapjában lehullik. Ekkor a 

vegetáció még nem kezdte meg nagy vízfelvétellel járó életműködését, és a lombozat 

párologtató hatása sem jelentkezik. Mivel nem hanyagolható el az egész éves 

csapadékmennyiség, a mértékadó csapadéknak az éves csapadékhoz való viszonyát veszi 

figyelembe a módszer. A mértékadó csapadékszázalék: 

XIII

IVI

P
P


100 [%] ; (8) 

ahol  

 PI-IV [mm] - az év első 4 hónapjában lehullott csapadék; 

 PI-XII [mm] - az egész évben lehullott csapadék. 

 

A korrekciós állandó figyelembe veszi az előző év utolsó négy havi csapadékát. Attól 

függően, hogy az utolsó négy hónap csapadéka előjelhelyesen hány százalékkal tér el az 

utolsó négy hónap sok éves átlagcsapadékától (χ – korrekciós csapadékszázalék), tapasztalati 

összefüggéssel kapjuk meg a korrekciós állandót (5. táblázat).  

 

5. táblázat: Korrekciós állandó meghatározása [Kessler, 1954] 

 
 

0-5 0
15.jún 1
16-25 2
26-35 3
36-45 4
46-55 5
56-60 7
61-65 10
66-70 13
>70 15

Korrekciós 
csapadékszázalék 

(χ)

Korrekciós 
állandó             

(k)
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doktori értekezés

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

javítjuk (µ’). 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

mértékadó csapadékszázalékból 

β = f(µ’)

 

A Kessler

vízhozamból, lehullott csapa

hányaddal. A számításban a 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

vizsgálata során k

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

négy hónapjában, hogy a korrekciós álland

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

A módszer részletesebb vizsgálatát a 3.4 fejezet tartalmazza

3.2. Maucha

A módszer szerint az éves beszivárgott csapad

Koch Róbert 

doktori értekezés 

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

javítjuk (µ’).  

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

mértékadó csapadékszázalékból 

β = f(µ’) 

A Kessler-féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

vízhozamból, lehullott csapa

hányaddal. A számításban a 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

vizsgálata során kaptam, nem indokoltak

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

négy hónapjában, hogy a korrekciós álland

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

A módszer részletesebb vizsgálatát a 3.4 fejezet tartalmazza

Maucha-féle éghajlat kapcsolati módszer

A módszer szerint az éves beszivárgott csapad

 

 

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

mértékadó csapadékszázalékból 

6. táblázat: Beszivárgási hányad meghatározása

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

vízhozamból, lehullott csapa

hányaddal. A számításban a 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

aptam, nem indokoltak

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

négy hónapjában, hogy a korrekciós álland

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

A módszer részletesebb vizsgálatát a 3.4 fejezet tartalmazza

féle éghajlat kapcsolati módszer

A módszer szerint az éves beszivárgott csapad

 

 

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

mértékadó csapadékszázalékból (6. táblázat

. táblázat: Beszivárgási hányad meghatározása

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

vízhozamból, lehullott csapadékból, valamint vízgyűjtő területből számított beszivárgási 

hányaddal. A számításban a 2.2.2 fejezet szerint a vízgyűjtő terület, mint bizonytalansági 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

aptam, nem indokoltak 

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

négy hónapjában, hogy a korrekciós álland

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

A módszer részletesebb vizsgálatát a 3.4 fejezet tartalmazza

féle éghajlat kapcsolati módszer

A módszer szerint az éves beszivárgott csapad
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A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

táblázat). 

. táblázat: Beszivárgási hányad meghatározása

. 

. 

. 
 

 

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

dékból, valamint vízgyűjtő területből számított beszivárgási 

.2 fejezet szerint a vízgyűjtő terület, mint bizonytalansági 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

 (11. ábra). 

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

négy hónapjában, hogy a korrekciós állandó értéke kisebb, mint a mértékadó 

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

A módszer részletesebb vizsgálatát a 3.4 fejezet tartalmazza

féle éghajlat kapcsolati módszer

A módszer szerint az éves beszivárgott csapadék mennyisége:

μ' β

5 9
6 11
7 13
8 15
9 16
10 17

 

 

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

. táblázat: Beszivárgási hányad meghatározása

 

 

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

dékból, valamint vízgyűjtő területből számított beszivárgási 

.2 fejezet szerint a vízgyűjtő terület, mint bizonytalansági 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

.  

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

ó értéke kisebb, mint a mértékadó 

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

A módszer részletesebb vizsgálatát a 3.4 fejezet tartalmazza. 

féle éghajlat kapcsolati módszer 

ék mennyisége: 

β

9
11
13
15
16
17
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A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

. táblázat: Beszivárgási hányad meghatározása 

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

dékból, valamint vízgyűjtő területből számított beszivárgási 

.2 fejezet szerint a vízgyűjtő terület, mint bizonytalansági 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

ó értéke kisebb, mint a mértékadó 

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre. 

Karsztforrások hidrológiai

 

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a jav

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

dékból, valamint vízgyűjtő területből számított beszivárgási 

.2 fejezet szerint a vízgyűjtő terület, mint bizonytalansági 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

ó értéke kisebb, mint a mértékadó 

csapadékszázalék, negatív beszivárgási hányadot eredményez az adott évre.  

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

A mértékadó csapadékszázalékot (µ) a korrekciós állandóval (k) az előjelnek megfelelően 

A beszivárgási hányadot szintén tapasztalati összefüggéssel határozta meg a javított 

féle egyenlettel kapott beszivárgási hányadnak egyezni kellene a mért 

dékból, valamint vízgyűjtő területből számított beszivárgási 

.2 fejezet szerint a vízgyűjtő terület, mint bizonytalansági 

tényező játszik szerepet, ennek ellenére akkora eltérések, mint amekkorákat a módszer 

Azokban az években, amikor a mértékadó csapadékszázalék értéke alacsony (kevés csapadék 

hullott az év első négy hónapjában, illetve olyan kevés csapadék hullott az előző év utolsó 

ó értéke kisebb, mint a mértékadó 
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sETRP KKKKII  0 [mm/év] ; (9) 

ahol 

 I0  - a korrekciós tényezőkkel nem javított beszivárgás értéke; 

 KP - csapadék-eloszlási korrekciós tényező; 

 KR - tározási korrekciós tényező; 

 KET - párolgási korrekciós tényező; 

 KS - lefolyási korrekciós tényező. 

A csapadék-eloszlási korrekció értéke azt fejezi ki, hogy az adott téli félév csapadéka hogyan 

viszonyul a sokéves átlagos téli félév csapadékhoz. A Kessler-módszerhez hasonló 

megfontolásból, de eltérő módon a téli félév csapadékát adja meg döntő tényezőként 

beszivárgás szempontjából.  

IIIXIIIXP PPK    [mm/év] ; (10) 

ahol 

 IIIX P  - a téli félév csapadéka; 

IIIX P  - az átlagos téli csapadék. 

A tározási korrekció figyelembe veszi, az előző évek csapadékosságát. Két tagból tevődik 

össze. Az első tag: 

1,2

2 1806,0
'






P
K TT

R


 [mm/év] ; (11) 

ahol  

 
2

12
1,2







CCP  - a tárgyévet megelőző két év csapadékának átlaga; 

 CCC
T 


 

2
12  ; (12) 

 C-2; C-1  - a tárgyévet megelőző évek csapadéka; 

 C    - a sokéves átlagos csapadék. 

A második (KR’’) tagot akkor veszi figyelembe, ha a tárgyév csapadékösszege és az előző év 

csapadékösszege közti különbség (ΔC) egy, a területre jellemző határértéknél (limΔC) 

nagyobb.  

C
CC

17

58103,1
lim



 [mm/év]  (13) 
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Ekkor K’’R = δT . 

A párolgási korrekciót (KET) a vizsgált terület adott év nyári átlaghőmérsékletének (tS) és a 

vizsgált terület nyári átlaghőmérsékletének (15,50C) különbségéből számítja: 

)18()5,15(  SET tK ; (14) 

 ahol  

 tS  - a vizsgált terület nyári átlaghőmérséklete. 

A lefolyási korrekciót három tényező összegéből számítja: 
''''''

SSSs KKKK      (15) 

Az első tagot akkor veszi figyelembe, ha a vizsgált hónap csapadéka nagyobb, mint 

ugyanezen hónap sokévi átlagcsapadékának kétszerese. 

)2(' 



XII

Ii
hihiS CCK ; (16) 

ahol  

 hiC  - az adott hónap csapadékösszege; 

hiC  - az adott hónap sokéves átlagos csapadékösszege. 

A második tagot akkor veszi figyelembe, ha a vizsgált hónap csapadéka nagyobb, mint 

ugyanezen hónap sokévi átlagcsapadékának háromszorosa.  

)3('' 



XII

Ii
hihiS CCK  (17) 

A harmadik tagot akkor veszi figyelembe, ha az évi csapadékösszeg nagyobb, mint 975 mm. 

66368,0'''  CK S  (18) 

Megvizsgáltam a Maucha-egyenlettel kapott éves beszivárgási értékeket. Mivel a beszivárgott 

csapadék a forrásnál vízhozamként jelentkezik, az így számított értékeknek közelítőleg meg 

kell egyezniük a forrás mért vízhozam adataival, amennyiben a módszer pontossága kielégítő. 

A beszivárgás értékét ez esetben is a feltételezett vízgyűjtő területtel kell megszorozni, ami 

kisebb mértékű pontatlanságot eredményezhet. 

3.3. Willmott-módszer 

A Willmott-módszer [Willmott et. al., 1985] havi vízmérlegből számol. A talajban kialakuló 

vízhiány/felesleg számítása: 

t
wEPS



  [mm/hó] ; (19) 
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ahol 

S - víztartalom felesleg (hiány) a talajban; 

P [mm/hó]  - csapadék; 

E [mm/hó]  - evapotranspiráció; 

δw/ δt [mm/hó] - a tározás változása. 

A számításhoz egy kezdeti, ill. egy a talajban maximálisan tározható vízmennyiséget kell 

megadni mm-ben. Ha a vizsgált időszak januárban kezdődik, a talajt vehetjük telítettnek, tehát 

a két érték azonos. Amennyiben a kezdeti állapot mégsem lenne telített, a hibát a módszer 

néhány hónap alatt „kidolgozza” magából. A vízmérleg alapján a talajban lévő felesleg, vagy 

hiány számítható. Amennyiben hiány van, a csapadék a hiányt pótolja. Amennyiben felesleg 

van a talajban, az felszíni lefolyás, illetve a karsztos rétegekbe szivárgás formájában történik 

meg. Mivel a karsztos területen a felszíni lefolyás többnyire jelentéktelen, a módszer a 

felesleget, mint beszivárgó és a forrásnál megjelenő vízhozamot veszi figyelembe.  

Ha a csapadék több mint a potenciális evapotranspiráció, az adott havi víztartalom számítható 

az előző havi víztartalom, csapadék és potenciális evapotranspiráció ismeretében (de nem 

lehet több mint a maximálisan tározható vízmennyiség): 

EPww
i

i 


'
1

 [mm/hó] ; (20) 

ahol 

wi - az adott hónap víztartalma; 

wi-1 - az előző havi víztartalom. 

Ha a csapadék kevesebb, mint a potenciális evapotranspiráció, az adott havi víztartalom a 

következőképpen számítható: 

max)( 1
w

EP

ii eww


  [mm/hó]. (21) 

A havi potenciális evapotranspirációt Thorthwaite-módszerrel [Thorthwaite et. al., 1955] 

számolja, amely figyelembe veszi a napsütéses órák számát az adott hónapban: 
a

m
dm I

T
LPE
















_
10

16  [mm/hó] ; (22) 

ahol 

 m  - a hónapok; 

 Ld  - havi átlagos nappali órák száma 12 órára vetítve; 

 Tm [Co) - havi átlaghőmérséklet. 
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Empirikus kitevő a következőképpen számítható: 

49239,001791,01071,71075,6 2537   IIIa   (23) 

Az éves hőindex számítása: 
5.1_

5 












 m

m
T

iI  (24) 

A tényleges párolgás értékét megkapjuk, ha  

 - ha a csapadék mennyisége nagyobb, mint a potenciális evapotranspiráció, a kettő 

különbségéből 

 - ha a csapadék mennyisége kisebb, mint a potenciális evapotranspiráció, a csapadék 

és a víztartalom-változás különbségéből. 

3.4. Az empirikus és félempirikus módszerek vizsgálata 

A felsorolt módszerek használhatóságát különböző módszerekkel vizsgáltam meg. A 

vizsgálatokat mind a 14 forrás esetében, a rendelkezésre álló vízhozam-idősorokból 

elvégeztem, minden esetben hasonló eredményeket kaptam [Koch et al., 2012b]. A módszerek 

megfelelőségét alapvetően két irányból lehet megközelíteni: 

- az egyik lehetőség a különböző módszerekkel kapott éves beszivárgott 

csapadékmennyiség [mm] és a forrás éves vízhozama közötti kapcsolat vizsgálata. 

Amennyiben a forrás vízgyűjtő területét állandónak tekintjük, a két adatsornak 

illeszkednie kell.  

- a másik lehetőség a forrás vízhozamából vízgyűjtő területet számítani. A módszer 

pontosságát igazolja, ha az évente kapott vízgyűjtő terület adott forrás esetén nem 

változik. .  

A vízgyűjtő terület: 

1000
1





h

QA


[km2] ; (25) 

ahol 

Q [m3/év] - a forrás éves vízhozama; 

β [-]  - beszivárgási hányad; 

h [mm/év] - éves csapadékmennyiség. 

Az említett módszerek vizsgálatát a Vecsem-forráson mutatom be.  

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert

doktori értekezés

3.4.1. Kessler

A 11. ábrán a Vecsem

számított beszivárgás (éves csapadék szorozva Kessler

4.1 pontban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

ezért a görbe nem folyamatos. A két görbe többé

években igen jelentős eltérés mutatkozik.

A 12. ábrán 

[Kessler, 1954]

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 

(1,5-12,7 k

Koch Róbert 

doktori értekezés 

Kessler-módszer vizsgálata

ábrán a Vecsem

számított beszivárgás (éves csapadék szorozva Kessler

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

ezért a görbe nem folyamatos. A két görbe többé

években igen jelentős eltérés mutatkozik.

ábrán a fentiek szerint Kessler

[Kessler, 1954]. Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 

12,7 km2). 

 

 

módszer vizsgálata

ábrán a Vecsem-forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Kessler

számított beszivárgás (éves csapadék szorozva Kessler

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

ezért a görbe nem folyamatos. A két görbe többé

években igen jelentős eltérés mutatkozik.

11. ábra: Éves vízhozamok 

a fentiek szerint Kessler

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 

 

 

módszer vizsgálata 

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Kessler

számított beszivárgás (éves csapadék szorozva Kessler

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

ezért a görbe nem folyamatos. A két görbe többé

években igen jelentős eltérés mutatkozik.

: Éves vízhozamok 

a fentiek szerint Kessler-módszerrel számított vízgyűjtő területek láthatóak

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 
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forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Kessler

számított beszivárgás (éves csapadék szorozva Kessler

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

ezért a görbe nem folyamatos. A két görbe többé-

években igen jelentős eltérés mutatkozik. 

: Éves vízhozamok – számított beszivárgás

 

módszerrel számított vízgyűjtő területek láthatóak

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 

 

 

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Kessler

számított beszivárgás (éves csapadék szorozva Kessler-féle beszivárgási hányad) látható. A 

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

-kevésbé követi egymást, azonban egyes 

számított beszivárgás

módszerrel számított vízgyűjtő területek láthatóak

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 

 Karsztforrások hidrológiai

 

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Kessler

féle beszivárgási hányad) látható. A 

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

bé követi egymást, azonban egyes 

számított beszivárgás 

módszerrel számított vízgyűjtő területek láthatóak

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 
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forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Kessler-módszerrel 

féle beszivárgási hányad) látható. A 

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

bé követi egymást, azonban egyes 

módszerrel számított vízgyűjtő területek láthatóak

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 

Karsztforrások hidrológiai 
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módszerrel 

féle beszivárgási hányad) látható. A 

ntban leírtak szerint a módszer nem minden esetben eredményez beszivárgási hányadot, 

bé követi egymást, azonban egyes 

 

módszerrel számított vízgyűjtő területek láthatóak 

Jól látszik egyrészt a módszer hiányossága, miszerint nem minden esetben ad 

beszivárgási százalékot, másrészt igen nagy eltérések adódnak a számított területet illetően 
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3.4.2. Maucha
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tényleges éves vízhozama közötti össz

egyezést.
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Maucha-módszer vizsgálata

ábrán a Vecsem

számított beszivárgás látható

tényleges éves vízhozama közötti össz

egyezést. 

 

 

12. ábra: Kessler

módszer vizsgálata

ábrán a Vecsem-forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Maucha

számított beszivárgás látható 

tényleges éves vízhozama közötti össz

 

 

Kessler-módszerrel s

módszer vizsgálata 

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Maucha

 [Maucha and Izápy

tényleges éves vízhozama közötti összefüggés ez esetben is csak bizonyos években mutat 
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módszerrel számított vízgyű

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Maucha

and Izápy, 2002]

efüggés ez esetben is csak bizonyos években mutat 

 

 

zámított vízgyű

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Maucha

, 2002]. A számított beszivárgás és a forrás 

efüggés ez esetben is csak bizonyos években mutat 
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forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Maucha

A számított beszivárgás és a forrás 

efüggés ez esetben is csak bizonyos években mutat 

Karsztforrások hidrológiai

 

jtő területek 

forrás éves vízhozamainak alakulása, illetve a Maucha-módszerrel 

A számított beszivárgás és a forrás 

efüggés ez esetben is csak bizonyos években mutat 
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módszerrel 

A számított beszivárgás és a forrás 

efüggés ez esetben is csak bizonyos években mutat 
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13. ábra: Éves vízhozamok 

ábrán Maucha-módszer alapján számított területek láthatóak. 

adódnak a számított vízgyűjtő területet illetően (0,9

14. ábra: Maucha

 

 

: Éves vízhozamok 

módszer alapján számított területek láthatóak. 

ő területet illetően (0,9

: Maucha-módszerrel számított vízgyűjtő területek
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: Éves vízhozamok – számított beszivárgás

 

módszer alapján számított területek láthatóak. 

ő területet illetően (0,9-

módszerrel számított vízgyűjtő területek

 

 

számított beszivárgás

módszer alapján számított területek láthatóak. 

6,9 km2). 

módszerrel számított vízgyűjtő területek
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számított beszivárgás 

módszer alapján számított területek láthatóak. Itt is jelentős eltérések 

módszerrel számított vízgyűjtő területek
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Itt is jelentős eltérések 

módszerrel számított vízgyűjtő területek 
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adatsora látható
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forrás esetében. Az értékek szintén nagy 
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Willmott-módszer vizsgálata

ábrán a Wi

adatsora látható [Will

alakulása jelentősen eltér egymástól.

ábrán a Willmott

forrás esetében. Az értékek szintén nagy 

 

 

módszer vizsgálata

ábrán a Willmott-módszerrel számított éves beszivárgás

[Willmott, 1985]

alakulása jelentősen eltér egymástól.

15. ábra

llmott-módszer szerint számított vízgyűjtő területek látha

forrás esetében. Az értékek szintén nagy 

 

 

módszer vizsgálata 

módszerrel számított éves beszivárgás

mott, 1985]. Szintén megállapítható, hogy egyes években a két görbe 

alakulása jelentősen eltér egymástól. 

: Éves vízhozamok 

módszer szerint számított vízgyűjtő területek látha

forrás esetében. Az értékek szintén nagy eltérést
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módszerrel számított éves beszivárgás

. Szintén megállapítható, hogy egyes években a két görbe 

: Éves vízhozamok - számított beszivárgás

 

módszer szerint számított vízgyűjtő területek látha

eltérést mutatnak (1,0

 

 

módszerrel számított éves beszivárgás

. Szintén megállapítható, hogy egyes években a két görbe 

számított beszivárgás

módszer szerint számított vízgyűjtő területek látha

mutatnak (1,0-8,5 km

 Karsztforrások hidrológiai

 

módszerrel számított éves beszivárgás és a forrás éves vízhozam 

. Szintén megállapítható, hogy egyes években a két görbe 

számított beszivárgás 

módszer szerint számított vízgyűjtő területek láthatóak a Vecsem

8,5 km2). 

Karsztforrások hidrológiai

 

a forrás éves vízhozam 

. Szintén megállapítható, hogy egyes években a két görbe 

tóak a Vecsem

Karsztforrások hidrológiai 
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a forrás éves vízhozam 

. Szintén megállapítható, hogy egyes években a két görbe 

 

tóak a Vecsem-
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ábrán együtt 

 

 

16. ábra: Willmott

 látható a három módszer szerinti számított vízgyűjtő terület n

17. ábra

 

 

llmott-módszerrel számított vízgyűjtő területek 

látható a három módszer szerinti számított vízgyűjtő terület n

. ábra: A három módszer összehasonlítása 
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módszerrel számított vízgyűjtő területek 

 

látható a három módszer szerinti számított vízgyűjtő terület n

: A három módszer összehasonlítása 

 

 

módszerrel számított vízgyűjtő területek 

látható a három módszer szerinti számított vízgyűjtő terület n

: A három módszer összehasonlítása 
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módszerrel számított vízgyűjtő területek 

látható a három módszer szerinti számított vízgyűjtő terület n

: A három módszer összehasonlítása  
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módszerrel számított vízgyűjtő területek  

látható a három módszer szerinti számított vízgyűjtő terület nagysága. 
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agysága.  
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A számításokat mind a 14 forrásra elvégeztem [Koch et al., 2013]. A 7. táblázatban foglaltam 

össze a három módszerrel számított, illetve mért vízhozam értékek korrelációs együtthatóját 

(r).  

      

      












 





 












N

i
mm

N

i

N

i
mm

QiQQiQ

QiQQiQ
r

1

2

1

2

00

1
00  ; (26) 

ahol 

 Q0 [m3/év] - a számított éves vízhozam a (24) egyenlet átrendezéséből; 

 Qm [m3/év] - a mért éves vízhozam; 

 0Q  [m3/év] - az időszakra vonatkozó átlagos számított vízhozam; 

 mQ  [m3/év] - az időszakra vonatkozó mért átlagos vízhozam. 

 

7. táblázat: Éves mért és számított vízhozamok korrelációja 

 
 

Az értékekből látható, hogy a teljes mérési időtartamra vonatkozóan a korreláció értéke csak 

kevés esetben haladja meg a 0,8-as értéket, sok esetben 0,5 körüli. Az egyes források és 

különböző módszerek esetében különbözik az adatsorok elemszáma is. Ezért megvizsgáltam a 

korrelációs együttható szignifikanciáját (8. táblázat).  

21
2

r
nrt



  ;  (27) 

ahol 

 r - korrelációs együttható; 

 n - az adatsor elemszáma. 

Kessler Maucha Willmott

Barlangi 0,68 0,79 0,83

Bolyamér 0,65 0,73 0,80

Csörgő 0,59 0,68 0,64

Jósva 0,56 0,74 0,66

Kastélykerti 0,69 0,80 0,71

Kecskekút 0,46 0,78 0,53

Kistohonya 0,65 0,84 0,74

Komlós 0,55 0,86 0,77

Kopolya 0,70 0,77 0,80

Lófej 0,53 0,80 0,67

Nagytohonya 0,61 0,86 0,81

Pasnyag 0,76 0,41 0,80

Tapolca 0,76 0,64 0,68

Vecsem 0,69 0,76 0,85

Korrelációs együttható r
Forrás
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8. táblázat: Éves és mért vízhozam-idősorok korrelációjának szignifikanciája 

 
 

A korreláció szignifikanciája függ az adatsor elemszámától. A különböző források és 

módszerek esetén az elemszám jelentősen különbözik, ezért a szignifikancia értékek egységes 

értelmezése nem indokolt. A darabszámtól függő, különböző szignifikancia-szintek 

táblázatból kikereshetők [Hayter, 1995]. Ez alapján megállapítható, hogy a mért és számított 

idősorok közötti korreláció egyértelmű, de egy-két esettől eltekintve nem erős. Ez különösen 

igaz a Kessler-módszer számított adatsoraira. A módszerek összetettsége nem áll arányban a 

kapott eredményekkel. 

A 7. és 8. táblázatban kapott korrelációs együtthatók, valamint a szignifikncia figyelembe 

vételével a beszivárgási hányad meghatározása meglehetősen bizonytalan eredményt ad 

mindhárom módszer esetében.  

A (25) egyenlet szerint a beszivárgási hányados alapján a forrás vízgyűjtő területe számítható. 

Az egyes források esetében mindhárom módszerrel évekre bontva meghatároztam a vízgyűjtő 

területet. Mivel az egyes források vízgyűjtő területe nagyjából állandó, ha a módszerek elég 

pontosak, évről-évre hasonló nagyságú területet kell kapnunk. Tehát az adatsor szórása minél 

kisebb, annál megbízhatóbb eredményt kapunk a vízgyűjtő területre. A szórást a 

következőképpen tudjuk számítani: 

N

xx
N

i
i




 1

2)(
  ; (28) 

Kessler Maucha Willmott
Barlangi 2,45 3,87 4,94
Bolyamér 3,08 3,85 5,16
Csörgő 2,63 3,71 3,33
Jósva 2,62 4,67 3,73
Kastélykerti 3,69 5,66 4,39
Kecskekút 1,87 4,66 2,34
Kistohonya 4,36 8,62 6,13
Komlós 2,87 8,08 5,79
Kopolya 3,25 4,18 4,81
Lófej 2,07 4,62 3,13
Nagytohonya 3,69 8,92 7,31
Pasnyag 3,31 1,35 4,22
Tapolca 4,53 3,53 4,15
Vecsem 4,16 5,61 7,74

Forrás
Szignifikancia
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ahol 

 xi - az adatsor elemei; 

 x  - az adatsor átlaga; 

 N - az adatsor elemszáma. 

Mivel ez a mutató különböző nagyságú vízgyűjtő területek esetén más értéket ad, 

összehasonlításra szemléletesebb a relatív szórás, más néven variációs tényező (9. táblázat). 

x
cv


   (29) 

Optimális esetben Cv értéke zérus.  

 

9. táblázat: Számított vízgyűjtő területek relatív szórása 

 
 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a relatív szórás értéke csak elvétve kerül 

0,3 érték alá. 

Összességében megállapítható, hogy úgy a beszivárgási hányad meghatározás, mind a 

vízgyűjtő terület számítás esetén a vizsgált empirikus módszerek elfogadható eredményt 

adnak, azonban hosszadalmas számítást igényelnek.  

3.5. Az empirikus módszerek pontosításának lehetősége 

A vizsgált három módszer mindegyikével kapcsolatban megállapítható, hogy a bonyolult 

számítással kapott eredmények pontossága, illetve alkalmazhatósága (ld. Kessler-módszer) 

Forrás Kessler Maucha Willmott
Barlangi 0,45 0,49 0,38
Bolyamér 0,51 0,39 0,40
Csörgő 0,46 0,43 0,43
Jósva 0,56 0,39 0,71
Kastélykerti 0,53 0,33 0,35
Kecskekút 0,72 0,48 0,54
Kistohonya 0,64 0,44 0,61
Komlós 0,97 0,53 0,65
Kopolya 0,63 0,39 0,31
Lófej 0,54 0,34 0,23
Nagytohonya 0,57 0,28 0,45
Pasnyag 0,25 0,32 0,20
Tapolca 0,34 0,39 0,45
Vecsem 0,49 0,41 0,38
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nem, vagy nem minden esetben megfelelő. A számítások pontosítására tett kísérleteim nem 

vezettek eredményre. 

- a Kessler-módszer legfőbb problémája, hogy bizonyos években negatív beszivárgási 

értéket ad, ami értelmezhetetlen. Az eljárás során nincs lehetőség a probléma 

kiküszöbölésére. 

- a Maucha-módszer a vízmérleg valamennyi elemét figyelembe veszi. A vízmérleg 

elemei közül nem sikerült meghatározni, melyik pontosításával érhető el pontosabb 

eredmény. 

- a Willmott-módszer alapvetően a párolgásszámítástól függ. A párolgást havonként 

konstansnak feltételezi, ami természetesen korlátozza a pontosságot. A párolgás napi 

értékének számítása pontosabb eredményeket ad, de a többletszámítás nem áll 

arányban a kapott végeredménnyel. 

3.5.1. A csapadék – vízhozam kapcsolat vizsgálata 

A módszerek közös jellemzője, hogy az éves beszivárgás mennyisége döntően a lehullott 

csapadék mennyiségétől függ. Ebből kiindulva megvizsgáltam a csapadék, valamit a 

beszivárgásból a forrásnál kilépő vízhozam kapcsolatát. A 18. ábrán a Komlós-forrás egy 

naptári éven belül hullott csapadékait hasonlítottam össze az adott naptári év fajlagos 

vízhozamával. A fajlagos vízhozamot a következők szerint számítottam: 

1000
1


A
Vq  [mm] ; (30) 

ahol 

 q  - az 1km2 vízgyűjtőre jutó fajlagos vízhozam; 

 V [m3]  - a forrásnál egy év alatt kilépő víztérfogat; 

 A [km2] - a forrás vízgyűjtő területe. 

A 18. ábrán látható, hogy a ponthalmaz nem mutatja a csapadék-vízhozam közötti szoros 

összefüggést. 
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A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

jellemezhető (r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

látható ponthalmaz determinációs együtthatója: r

A csapadék és a vízhozam közö

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

összegét folyamatosan

csapadék

táblázat. 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

18. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

jellemezhető (r2). Amennyiben r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

látható ponthalmaz determinációs együtthatója: r

A csapadék és a vízhozam közö

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

összegét folyamatosan

csapadék-vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 

táblázat.  

 

 

. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

). Amennyiben r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

látható ponthalmaz determinációs együtthatója: r

A csapadék és a vízhozam közö

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

összegét folyamatosan 1-1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 

 

 

. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

). Amennyiben r2 = 0, nincs összefüggés az értékek között, ha r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

látható ponthalmaz determinációs együtthatója: r

A csapadék és a vízhozam közötti kapcsolatot vizsgálva az adott naptári év vízhozamát 

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 
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. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

= 0, nincs összefüggés az értékek között, ha r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

látható ponthalmaz determinációs együtthatója: r2 = 0,33.

tti kapcsolatot vizsgálva az adott naptári év vízhozamát 

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 

 

 

. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

= 0, nincs összefüggés az értékek között, ha r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

= 0,33. 

tti kapcsolatot vizsgálva az adott naptári év vízhozamát 

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 

 Karsztforrások hidrológiai

 

. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

= 0, nincs összefüggés az értékek között, ha r

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 

tti kapcsolatot vizsgálva az adott naptári év vízhozamát 

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 

Karsztforrások hidrológiai

 

 
. ábra: Csapadék és vízhozam kapcsolata naptári évben (Komlós-forrás) 

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

= 0, nincs összefüggés az értékek között, ha r2 = 1, akkor a 

korreláció tökéletes. Ez esetben a pontok egy egyenes mentén helyezkednek el. A 18. ábrán 

tti kapcsolatot vizsgálva az adott naptári év vízhozamát 

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 

A vízhozam és a csapadék közötti korrelációs kapcsolat a determinációs együtthatóval 

= 1, akkor a 

. ábrán 

tti kapcsolatot vizsgálva az adott naptári év vízhozamát 

korábbi 12 hónapos időszak csapadékával vetettem össze abból kiindulva, hogy a lehullott 

csapadék egy része tározódik, és késleltetve jelenik meg a forrásnál. A csapadék 12 havi 

1 hónappal korábbi kezdéssel vettem figyelembe, és így vizsgáltam a 

vízhozam közötti korrelációs kapcsolatot. Ennek eredményeit tartalmazza a 10. 
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10. táblázat: A korreláció változása a 12 havi csapadékösszeg kezdőhónapja szerint     

(Komlós-forrás) 

 
 

A többi forrás esetében is hasonló eredményt kaptam. A legjobb korreláció az esetek döntő 

többségében a júliusban kezdett 12 havi csapadékösszeggel adódott, néhány forrásnál 

augusztus, illetve szeptember adta a legjobb eredményt.  

Ezt követően megvizsgáltam, ha a vízhozam összeget nem naptári év szerint összegzem, 

miként változik a korreláció. A 12 havi csapadékösszegeket júliusi kezdőhónappal vettem 

figyelembe, a 12 havi vízhozam összegek kezdőhónapját változtattam. A Komlós-forrásra 

kapott eredményeket a 11. táblázat tartalmazza. Megállapítható, hogy a legszorosabb 

kapcsolat 12 havi összegzés alapján akkor adódik, ha a csapadékot július, a vízhozamot pedig 

október hónappal kezdődően összegezzük.  

 

11. táblázat: A korreláció változása a 12 havi vízhozam összeg kezdőhónapja szerint  

(Komlós-forrás) 

 
 

12 havi 
csap.összeg 
kezdő hónap

Determinációs 
együttható      

r2

Január 0,32
December 0,33
November 0,45
Október 0,55

Szeptember 0,59
Augusztus 0,70

Július 0,73
Június 0,59
Május 0,38

12 havi 
vízhozam 

összeg kezdő 
hónap  

Determinációs 
együttható      

r2

Augusztus 0,69
Szeptember 0,78

Október 0,8
November 0,77
December 0,75
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Koch Róbert
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Az Aggteleki

havi csapadékösszeg és a 12 havi vízhozam

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

októberben kezdtem összegezni. 

3.5.2. Regressziós egyenes meghatározása

A 19. ábrán 

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

0,39. 

 

Az egyes forrásokhoz hasonlóan valamen

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

eredmények a 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

Az Aggteleki-karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

havi csapadékösszeg és a 12 havi vízhozam

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

októberben kezdtem összegezni. 

Regressziós egyenes meghatározása

. ábrán mind a 14 vizsgált aggteleki forrás adatpárjai láth

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

19. ábra: A

Az egyes forrásokhoz hasonlóan valamen

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

eredmények a 20. ábrán láthatóak, determinációs együttható értéke így r

 

 

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

havi csapadékösszeg és a 12 havi vízhozam

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

októberben kezdtem összegezni. 

Regressziós egyenes meghatározása

a 14 vizsgált aggteleki forrás adatpárjai láth

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

A 14 aggteleki forrás csapadék

Az egyes forrásokhoz hasonlóan valamen

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

. ábrán láthatóak, determinációs együttható értéke így r

 

 

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

havi csapadékösszeg és a 12 havi vízhozam

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

októberben kezdtem összegezni.  

Regressziós egyenes meghatározása

a 14 vizsgált aggteleki forrás adatpárjai láth

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

14 aggteleki forrás csapadék

Az egyes forrásokhoz hasonlóan valamen

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

. ábrán láthatóak, determinációs együttható értéke így r

  

  

48  

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

havi csapadékösszeg és a 12 havi vízhozam-összeg közötti kapcsolat valamennyi forrás 

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

Regressziós egyenes meghatározása 

a 14 vizsgált aggteleki forrás adatpárjai láth

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

14 aggteleki forrás csapadék-vízhozam korrelációja naptári évben

Az egyes forrásokhoz hasonlóan valamennyi forrásra ábrázoltam a 12 havi összegeket oly 

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

. ábrán láthatóak, determinációs együttható értéke így r

 

 

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

közötti kapcsolat valamennyi forrás 

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

a 14 vizsgált aggteleki forrás adatpárjai láthatóak, naptári év 

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

vízhozam korrelációja naptári évben

nyi forrásra ábrázoltam a 12 havi összegeket oly 

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

. ábrán láthatóak, determinációs együttható értéke így r

 Karsztforrások hidrológiai

 

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

közötti kapcsolat valamennyi forrás 

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

atóak, naptári év 

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

vízhozam korrelációja naptári évben

nyi forrásra ábrázoltam a 12 havi összegeket oly 

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

. ábrán láthatóak, determinációs együttható értéke így r2 = 0,73.

Karsztforrások hidrológiai

 

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

közötti kapcsolat valamennyi forrás 

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

atóak, naptári év 

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r

 
vízhozam korrelációja naptári évben

nyi forrásra ábrázoltam a 12 havi összegeket oly 

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 

= 0,73.  

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

karszt esetén minden vizsgált forrásnál ezt az eredményt kaptam. Tehát a 12 

közötti kapcsolat valamennyi forrás 

esetében akkor adódott a legszorosabbra, amikor a csapadékot júliusban, a vízhozamot pedig 

csapadékösszege, illetve fajlagos vízhozam összege. A determinációs együttható értéke r2 = 

 
vízhozam korrelációja naptári évben 

nyi forrásra ábrázoltam a 12 havi összegeket oly 

módon, hogy a csapadékot júliustól, a vízhozamot októbertől kezdődően összegeztem. Az 
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Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

634,0B

ahol  

B[mm]

vízhozamként jelentkező vízmennyiség

P [mm]

csapadékösszeg

Meg kell jegyezni, hogy a felírt egyenlet 389 mm

esetén negatív értéket ad,

jósvafői csapadékmérő nem regisztrált 1964

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

Természetesen enn

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

lineáris regressziós egyenleteket 

A Komlós forrás esetében 

egyenes

Koch Róbert 

doktori értekezés 

20. ábra: A 14

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

246634 P

B[mm]  

vízhozamként jelentkező vízmennyiség

P [mm] 

csapadékösszege. 

Meg kell jegyezni, hogy a felírt egyenlet 389 mm

esetén negatív értéket ad,

jósvafői csapadékmérő nem regisztrált 1964

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

Természetesen enn

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

lineáris regressziós egyenleteket 

A Komlós forrás esetében 

egyenest mutatja a 

 

 

14 aggteleki forrás csapadék

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

86,246  [mm] ;

 - a október 1

vízhozamként jelentkező vízmennyiség

 - a három hónappal korábban, tehát július 1

Meg kell jegyezni, hogy a felírt egyenlet 389 mm

esetén negatív értéket ad, ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

jósvafői csapadékmérő nem regisztrált 1964

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

Természetesen ennél jobb eredményeket kapunk, ha a forrásokat külön

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

lineáris regressziós egyenleteket 

A Komlós forrás esetében az adatpárok

mutatja a 21. ábra. 

 

 

aggteleki forrás csapadék

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

; 

október 1-ével kezdődő 12 hónap

vízhozamként jelentkező vízmennyiség; 

három hónappal korábban, tehát július 1

Meg kell jegyezni, hogy a felírt egyenlet 389 mm

ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

jósvafői csapadékmérő nem regisztrált 1964

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

él jobb eredményeket kapunk, ha a forrásokat külön

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

lineáris regressziós egyenleteket a 9.4. melléklet

az adatpárokat, illetve az
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aggteleki forrás csapadék-vízhozam korrelációja 

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

 

ével kezdődő 12 hónap

 

három hónappal korábban, tehát július 1

Meg kell jegyezni, hogy a felírt egyenlet 389 mm-nél kisebb 12 havi csapadékmennyiség 

ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

jósvafői csapadékmérő nem regisztrált 1964-94 között. Ehhez közeli értékeket (402

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

él jobb eredményeket kapunk, ha a forrásokat külön

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

. melléklet tartalmazza.

at, illetve az adatpárokra 

 

 

vízhozam korrelációja 

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

 

ével kezdődő 12 hónap során beszivárgott

három hónappal korábban, tehát július 1

nél kisebb 12 havi csapadékmennyiség 

ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

94 között. Ehhez közeli értékeket (402

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

él jobb eredményeket kapunk, ha a forrásokat külön

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

tartalmazza. 

adatpárokra 

 Karsztforrások hidrológiai

 

vízhozam korrelációja 3 hónap eltolással

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja:

 

során beszivárgott

három hónappal korábban, tehát július 1-ével kezdődő

nél kisebb 12 havi csapadékmennyiség 

ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

94 között. Ehhez közeli értékeket (402

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok. 

él jobb eredményeket kapunk, ha a forrásokat külön-külön vizsgáljuk. A 

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

adatpárokra illesztett lineáris regressziós 

Karsztforrások hidrológiai

 

 
3 hónap eltolással

Az értékpárokra legjobban illeszkedő lineáris regressziós egyenlet általános alakja: 

 

során beszivárgott és a forrásnál 

ével kezdődő 12 hónap 

nél kisebb 12 havi csapadékmennyiség 

ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

94 között. Ehhez közeli értékeket (402-411 mm) 

is mindössze 3 évben. E 3 év során a forrásoknál alig alakultak ki árhullám csúcsok.  

külön vizsgáljuk. A 

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

lineáris regressziós 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 
3 hónap eltolással 

 (31) 

a forrásnál 

12 hónap 

nél kisebb 12 havi csapadékmennyiség 

ezért ez esetben nem értelmezhető. Ennyire kevés csapadékot a 

411 mm) 

külön vizsgáljuk. A 

14 forrás adatpárjait tartalmazó grafikonokat, illetve az egyes forrásokra legjobban illeszkedő 

lineáris regressziós 
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21. ábra: 

 

 A Komlós 

858,0B

 

Az Aggteleki

determinációs együttható

Koch Róbert 

doktori értekezés 

. ábra: 12 havi c

A Komlós – forrásra k

398858 P

Az Aggteleki-karszt forrásaira 

determinációs együttható

 

 

12 havi csapadék- és vízhozam

forrásra kapott lineáris regresszió egyenlete:

46,398  [mm] 

karszt forrásaira 

determinációs együtthatóinak értékét mutatja a 

 

 

és vízhozam

(Komlós

apott lineáris regresszió egyenlete:

 

karszt forrásaira külön-külön meghatározott regressziós egyenesek 

k értékét mutatja a 
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és vízhozam kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve

(Komlós-forrás)

apott lineáris regresszió egyenlete:

 

külön meghatározott regressziós egyenesek 

k értékét mutatja a 12. táblázat.

 

 

kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve

forrás) 

apott lineáris regresszió egyenlete: 

 

külön meghatározott regressziós egyenesek 

. táblázat.  

 Karsztforrások hidrológiai

 

kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve

 

külön meghatározott regressziós egyenesek 

Karsztforrások hidrológiai

 

kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve

 

külön meghatározott regressziós egyenesek 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 
kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve 

 (32) 
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12. táblázat: Az egyes források regressziós egyeneseinek determinációs együtthatói 

 
 

3.5.3. A módszer alkalmazása más karsztos területen 

A kapott regressziós egyenes általános alakjának alkalmazási lehetőségét megvizsgáltam a 

Mecsekben található Tettye-forrásra. Választásom azért esett a Tettye-forrásra, mert ez a 

forrás rendelkezik többéves mért vízhozam adatsorral. 

A Tettye-forrás esetében 1953-58 illetve 1970-74 között állt rendelkezésemre napi 

rendszerességgel mért csapadék-, hőmérséklet- és vízhozam-idősor.  

Megvizsgáltam, hogy az általánosságban az Aggteleki-karszt területére kapott (31) egyenlet 

hogyan illeszkedik a Tettye-forrás adatpárjaira (júliustól összegzett 12 havi csapadék – 

októbertől összegzett 12 havi fajlagos vízhozam). Ezt mutatja a 22. ábra. 

Forrás neve
Determinációs 

együttható      
r2

Barlangi 0,69
Bolyamér 0,79
Csörgő 0,77
Jósva 0,52

Kastélykerti 0,83
Kecskekút 0,71

Kis-Tohonya 0,82
Komlós 0,80
Kopolya 0,81

Lófej 0,84
Nagy-Tohonya 0,82

Pasnyag 0,94
Tapolca 0,66
Vecsem 0,82
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22. ábra: 12 havi c

 

A Tettye

regressziós egyenes.

337,0B

A determinációs együttható értéke: r

Az eredmény megfelelőnek mondható, ha figyelembe 

determinációs együttható értékét jelentősen rontja az 1956

3.5.4. Eredmények értékelése

A vizsgált 

meghatározására alkalmasak, azonban alkalmazásuk korlát

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban.

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek

forrás esetében is alkalmazhatónak bizonyult.

A 3. fejezet eredményeit az 1. tézisb

Koch Róbert 

doktori értekezés 

. ábra: 12 havi c

A Tettye-forrás esetében is meghatározható 

regressziós egyenes.

6,73337 P

A determinációs együttható értéke: r

Az eredmény megfelelőnek mondható, ha figyelembe 

determinációs együttható értékét jelentősen rontja az 1956

Eredmények értékelése

A vizsgált módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

meghatározására alkalmasak, azonban alkalmazásuk korlát

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban.

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek

forrás esetében is alkalmazhatónak bizonyult.

A 3. fejezet eredményeit az 1. tézisb

 

 

. ábra: 12 havi csapadék- és vízhozam

forrás esetében is meghatározható 

regressziós egyenes. Ennek egyenlete:

6  [mm] 

A determinációs együttható értéke: r

Az eredmény megfelelőnek mondható, ha figyelembe 

determinációs együttható értékét jelentősen rontja az 1956

Eredmények értékelése

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

meghatározására alkalmasak, azonban alkalmazásuk korlát

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban.

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek

forrás esetében is alkalmazhatónak bizonyult.

A 3. fejezet eredményeit az 1. tézisb

 

 

és vízhozam
(Tettye

forrás esetében is meghatározható 

Ennek egyenlete: 

 

A determinációs együttható értéke: r2 = 0,49.

Az eredmény megfelelőnek mondható, ha figyelembe 

determinációs együttható értékét jelentősen rontja az 1956

Eredmények értékelése 

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

meghatározására alkalmasak, azonban alkalmazásuk korlát

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban.

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek

forrás esetében is alkalmazhatónak bizonyult.

A 3. fejezet eredményeit az 1. tézisben foglaltam össze.
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és vízhozam kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve
Tettye-forrás)

forrás esetében is meghatározható az adatpárokra 

 

= 0,49. 

Az eredmény megfelelőnek mondható, ha figyelembe 

determinációs együttható értékét jelentősen rontja az 1956

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

meghatározására alkalmasak, azonban alkalmazásuk korlát

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban.

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek

forrás esetében is alkalmazhatónak bizonyult. 

n foglaltam össze.

 

 

kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve
forrás) 

az adatpárokra 

 

Az eredmény megfelelőnek mondható, ha figyelembe vesszük az adatsor rövidségét. A 

determinációs együttható értékét jelentősen rontja az 1956-os év. 

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

meghatározására alkalmasak, azonban alkalmazásuk korlátozott, pontosságuk pedig sok 

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban.

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek

n foglaltam össze. 

 Karsztforrások hidrológiai

 

kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve

az adatpárokra legjobban illeszkedő lineáris 

 

vesszük az adatsor rövidségét. A 

os év.  

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

ozott, pontosságuk pedig sok 

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

befektetett munka és a kapott eredmények nem állnak arányban. 

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

egyenértékű. A módszer az aggteleki források mellett a Mecsek-hegységben található

Karsztforrások hidrológiai

 

 
kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve

legjobban illeszkedő lineáris 

 

vesszük az adatsor rövidségét. A 

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

ozott, pontosságuk pedig sok 

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban si

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

hegységben található

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

kapcsolata júliustól, illetve októbertől összegezve 

legjobban illeszkedő lineáris 

 (33) 

vesszük az adatsor rövidségét. A 

módszerekről összességében megállapítható, hogy beszivárgási hányad 

ozott, pontosságuk pedig sok 

esetben nem megfelelő. A számítás menete bonyolult, még számítógéppel is időigényes. A 

A módszerek pontosítására tett kísérleteim nem vezettek eredményre, azonban sikerült 

megállapítanom olyan összefüggést a lehullott csapadék és a forrás vízhozama között, amely 

nagyon egyszerűen meghatározható, pontosságban pedig a korábbi módszerekkel 

hegységben található Tettye-
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4.  Vízgyűjtő  model lezése  HMS-sel  

4.1. A módszer kiválasztása, felépítése 

A disszertáció korábbi fejezetében több módszert említettem, melyeket karsztos vízgyűjtő 

modellezésre használtak. Disszertációmban egy eddig ilyen téren nem alkalmazott hidrológiai 

programot választottam ki. 

A karsztos vízgyűjtő modellezésénél az Egyesült Államokból elterjedt, felszíni vízgyűjtők 

modellezésére használt HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Modeling 

System) modellt választottam ki. A program alkalmazását az indokolta, hogy a karsztban 

történő vízmozgás sok tekintetben hasonlít a felszíni vízgyűjtőn kialakuló vízmozgásra. Ezt a 

hasonlóságot igazolja a felszíni vízgyűjtő és az erősen karsztosodott területen található 

karsztforrás vízhozam-idősorának hasonlósága is.  A fő járatokban kialakuló vízmozgás, 

hasonlóan a vízfolyás vízmozgásához, turbulens. A kisebb repedések, illetve mikro repedések 

hálózatára a talajvízhez hasonlóan a szivárgó vízmozgás jellemző, melyekre a Darcy-törvény 

érvényes.  

A modellezés során a kezdeti paramétereket számítással, korábbi mérési eredmények 

felhasználásával, illetve becsléssel állapítottam meg. A modell vizsgálatára statisztikai 

paramétereket használtam. A kezdeti paraméterekre érzékenységvizsgálatot végeztem, így 

meghatározva a paraméterek azon csoportját, melyek a modell megfelelőségét befolyásolják. 

Az így kapott eredmények alapján végeztem el a paraméterek kalibrációját kilenc éves 

időtartamra, majd ezután a következő 9 év során validáltam a paramétereket. A végső 

következtetéseket a statisztikai mutatók segítségével állapítottam meg. 

A HMS modell két részegységből, a hidrológiai modellből és a meteorológiai modellből épül 

fel. Az alábbiakban a modell felépítését mutatom be részletesen. 

4.1.1. Hidrológiai modell 

 A hidrológiai modell alapegysége a részvízgyűjtő. A repedéshálózat részletes ismeretének 

hiányában a felszín alatti lefolyási utakat a felszíni domborzat alapján közelítettem. Így 

vízgyűjtő területként is a felszíni vízgyűjtőt határoltam le a szintvonalas térkép alapján. A 

forrás teljes felszíni vízgyűjtőjét ARC-GIS program segítségével részvízgyűjtőkre osztottam.  

A felszíni vízgyűjtők egy része rendelkezik lefolyási úttal a forrás felé, másik részük a 

felszínen lefolyástalan terület. Ezek a lefolyási területek a modellben víznyelőként működnek, 

a lefolyási út pedig a forrás irányában ágas rendszerű. A részvízgyűjtő és a csővezeték közötti 
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kapcsolatot biztosítja a csomópont. A modellben a részvízgyűjtők összeköttetése, ezáltal a 

karszt fő járatai csővezetékként modellezhetőek a programban. A modell a nyomás alatti 

áramlást nem tudja kezelni, ezért amennyiben a járat nem képes gravitációsan elvezetni az 

érkező vízmennyiséget, azt az adott szakasz végére helyezi át. A vízhozam-adatsorok jellege 

alapján megállapítható, hogy nyomás alatti áramlás csak olyan rövid ideig alakul ki a fő 

járatokban, amely a napi rendszerességű mérések során a vízhozam-idősoron nem jelenik 

meg. A hálózat végén található a vízgyűjtő forrása.  

A karsztosodott kőzettömb a modellben a talajrétegből, repedésekből és mikrorepedésekből 

áll. A felszínről a csapadék a modellben a repedésekbe, onnan pedig a mikororepedésekbe jut. 

Mindhárom réteg rendelkezik víztartó képességgel. Amennyiben valamelyik réteg telítődik, a 

felesleg a feltételezett lefolyási út irányában áramlik a forrás felé.  

4.1.1.1. Szabadfelszínű karszt modell 

A karsztba beszivárgott víz nagyon változatos alakú, méretű és irányú járatok kombinációján 

keresztül jut a mélybe. Az Aggteleki területre a modell (23. ábra) a hármas porozitású leszálló 

vizű sekély és a kettős porozitású felszálló vizű mélykarsztra osztható [Maucha, 1998]. A 

szabadfelszínű karsztos vízrendszer a következő komponenseket tartalmazza: (1,2) barlangi fő 

és mellékágak hálózata víznyelőkkel, (3) főtörés rendszer hálózat a mélykarszt felett, (4) 

elemi blokkok mellékhasadékai, (5) elemi blokkok mikro repedései, (6) mélykarszt repedések 

az alapszint (járatok szintje) alatt (23. ábra). 
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4.1.1.2. 

A Komlós vízgyűjtő lefolyási folyamatának HEC

Aggteleki karszt elvi modelljét [Maucha, 19

átalakítani olyan módon, hogy a HEC

HMS modell a meteorológiai elemekkel kezdődik. A csapadék hullhat a növényzetre, vagy 

közvetlenül a felszínre. A víz egy része 

visszajut a légkörbe, kivéve csapadék idején, amikor a párolgás korlátozott. A talaj típusától, 

talajfedettségtől

felszínen, részben bes

telített –

mikro- és makrorepedéseibe (4,

főtöréshálóból érkező felszín alatti lefolyás eléri a karsztban húzódó fő járatot (1,

közvetlenül a forrást. Aggteleki karszton a sokéves tapasztalat alapján a felszíni lefolyás 

csekély szerepet játszik. A HEC
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 Hidrológiai modell felépítése a HMS

A Komlós vízgyűjtő lefolyási folyamatának HEC

Aggteleki karszt elvi modelljét [Maucha, 19

átalakítani olyan módon, hogy a HEC

HMS modell a meteorológiai elemekkel kezdődik. A csapadék hullhat a növényzetre, vagy 

közvetlenül a felszínre. A víz egy része 

visszajut a légkörbe, kivéve csapadék idején, amikor a párolgás korlátozott. A talaj típusától, 

talajfedettségtől és

felszínen, részben bes

– talajrétegben, ill. lejjebb szivároghat a mélyebb rétegek felé az elemi blokkrendszer 

és makrorepedéseibe (4,

főtöréshálóból érkező felszín alatti lefolyás eléri a karsztban húzódó fő járatot (1,

közvetlenül a forrást. Aggteleki karszton a sokéves tapasztalat alapján a felszíni lefolyás 

csekély szerepet játszik. A HEC

 

 

23. ábra: Aggteleki

Hidrológiai modell felépítése a HMS

A Komlós vízgyűjtő lefolyási folyamatának HEC

Aggteleki karszt elvi modelljét [Maucha, 19

átalakítani olyan módon, hogy a HEC

HMS modell a meteorológiai elemekkel kezdődik. A csapadék hullhat a növényzetre, vagy 
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24. ábra: Az Aggteleki karszt HMS-re alkalmazott folyamatábrája 

 

4.1.1.3. SMA modell 

A HMS program több lehetőséget kínál a lefolyás modellezésére. Mivel hosszú idejű adatsor 

állt rendelkezésemre, a hosszabb idejű lefolyás modellezésre alkalmas SMA (Soil Moisture 

Accounting) lefolyásképző módszert választottam, mely a csapadék útját a vízgyűjtőn át, öt 

rétegre osztja; intercepció, talajfelszín tározás, talaj tározás, karsztvíz tározás, mely két részre 

osztható. A HMS-ben ez az egyetlen lefolyás számítási modell, mely a csapadék események 

hatására, illetve két csapadék esemény között folyamatosan változó tározást számítja a 

szimuláció során. Adott csapadék, hőmérséklet és potenciális evapotranspiráció esetén a 

modell számítja az ún. veszteségeket: felszíni lefolyást, tározást, az alsóbb rétegekbe történő 

szivárgást, felszín alatti lefolyást, karsztvíz áramlást és a mélyebb rétegekbe szivárgást. Az 

SMA modell alkalmazását az Aggtelek számítógépes modellre a 25. ábra mutatja be. 
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A beszivárgáshoz tartozik a víz mozgása a talaj felszínéről a felső talajrétegbe. GW1 tározás 

jelenti a kőzet felső rétegét, GW2 tározás a mátrix rendszert (4,5). A víz függőlegesen mozog 

a modellben a felső kőzetréteg és a mátrix felé, majd felszín alatti áramlásként, ill. alap-

vízhozamként horizontálisan a forrás felé. A nagyobb repedések (3) és járatok rendszere (1,2) 

nem szerepel az SMA modellben, ezeket a HMS hidrológiai modellje tartalmazza. 

4.1.1.4. Felszíni lefolyás 

A felszíni lefolyáshoz a Clark-féle egységárhullámképet választottam, mivel ez a típusú 

lefolyásszámítás különösen alkalmas nem tipikus alakú, természetes vízgyűjtőterületek 

modellezésére [Sabol, 1988].  

4.1.1.5. Alaphozam 

Alaphozam a lineáris tározási rendszer, mely általában a SMA-val együtt alkalmazott. A 

lineáris tározási módszert választottam a felszín alatti lefolyás modellezésére. A lineáris 

tározó modellben a tározás időegység (Δt) alatti megváltozása (ΔS) megegyezik a belépő (It) 

és kilépő vízhozamok (Ot) különbségével; 

tt OI
t
S



  (34) 

A tározás és kifolyás között egyszerű lineáris kapcsolat áll fenn;  

tt ORS   (35)  

A (34) egyenletet a (33) egyenletbe behelyettesítve megkapjuk a lineáris tározási modellt: 
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25. ábra: Vízmozgás a karsztban SMA modellhez 
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1 tBtAt QCICQ [m3/s] ; (36) 

ahol CA és CB együtthatók, melyek segítségével, illetve a rendszerbe beérkező pillanatnyi 

vízhozam alapján a rendszert elhagyó vízhozam megállapítható. 

tR
tCA 




5,0
 ; (37) 

ahol  

Δt - az egységnyi idő; 

R - lineáris tározó együttható. 

AB CC 1  (38) 

 

A barlangi főágakban a vízmozgást körszelvényű csatornákkal modelleztem, az árhullámok 

számítására a Muskingum-Cunge módszert választottam. A modellben a mélytározást nem 

számoltam, mivel ez a mennyiség véglegesen távozik a rendszerből. 

4.1.2. Meteorológiai modell 

A meteorológiai modellben a napi csapadék, a párolgás (ET) és a hóolvadás modulokat 

használtam. 

4.1.2.1. Csapadék, hőmérséklet 

A napi hőmérséklet- és csapadékadatok mérések alapján rendelkezésre álltak. A hőmérsékleti 

adatok a jósvafői Kutatóállomáson mért adatok, melyeket az egész területre érvényesnek 

tekintettem. A területen található csapadékmérő állomás adatait a vízgyűjtőn egyenletesen 

eloszlóként vettem figyelembe. A csapadék és hőmérséklet adatok a 9.2 és 9.3 mellékletekben 

találhatók. A hőmérséklet adatokat a HMS program a mérőállomás tengerszint feletti 

magasságának függvényében korrigálja. 

4.1.2.2. Párolgás 

A napi párolgást (potenciális evapotraspiráció) a Priestley-Taylor módszerrel számítottam 

[Priestley and Taylor, 1972]: 

푃퐸푇 =	∝ ∙ ∆
∆

∙ 	  [mm/nap] ; (39) 

ahol 

 Δ [kPa/oC]   - telítési páranyomás görbéjének meredeksége; 
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 γ  [kPa/oC]   - pszichrometrikus konstans; 

 Rn [MJ/m2∙nap] - a növényzettel borított talajfeszínen rendelkezésre álló energia; 

 G [MJ/m2∙nap] - talaj hővezető képessége, melyet 0-nak feltételeztem 

[McMahon et al., 2013]; 

 L [MJ/m2∙mm] - párolgáshő, a hőmérséklet ismeretében számítható;  

 αPT [-]    - Priestley-Taylor paraméter, pontosabb ismeretek hiányában az 

irodalomban telített talajra ajánlott [Rao et al., 2011; McMahon et al., 2013] értéket vettem 

fel:  αPT = 1,26. 

Az egyenlet egyes elemeinek számítása a következőképpen történik [Allen et al., 2005]: 

 2

3,273
27,17

3,273

6108,04098






























T

e T
T

 [kPa/oC] ; (40) 

ahol 

 T  [oC]   - levegő hőmérséklet; 

훾 = ∙
∙
= 0,000665 ∙ 푃 [kPa/oC] ; (41) 

ahol 

 CP =0,001013 [MJ/kg∙oC] - levegő fajhője állandó nyomáson; 

 P [kPa]    - légköri nyomás; 

 ε = 0,065 [kPa/oC]  - a vízpára és a száraz levegő molekuláris súlyának 

hányadosa; 

 휆 = 2,45  [MJ/kg]  - hőszállítási tényező; 

푃 = 101,3 ∙ , ∙ ,
 [kPa] ; (42) 

ahol 

 z [m]     - a tengerszint feletti magasság; 

퐿 = 푐표푛푣(28,9 − 0,028 ∙ 푇)		[MJ/m2∙mm] ; (43) 

ahol 

 c표푛푣 = 0,0864 [MJ/ó∙W] - átváltási faktor; 

 T [oC]    - levegő hőmérséklet; 

 nlnsn RRR   [MJ/m2∙nap] ; (44) 

ahol 

 Rns [MJ/m2∙nap]  - felszíni nettó rövidhullámú beérkező sugárzás; 

 Rnl [MJ/m2∙nap]  - felszíni nettó hosszúhullámú sugárzásveszteség; 
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  sns RR  1  [MJ/m2∙nap] ; (45) 

ahol 

 Rs [MJ/m2∙nap]  - beérkező napsugárzás; 

 α [-]    - albedo;  

푅 = 휎 ∙ [푇] ∙ 0,34 − 0,14 ∙ 푒 ∙ 1,35 ∙ − 0,35   [MJ/m2∙nap] ; (46) 

ahol 

 σ = 4,903·10-9  [MJ/oK4∙m2∙nap] - Stefan-Boltzmann állandó;  

 T [oK]     - napi hőmérséklet; 

ea [kPa] - aktuális páranyomás, melyet 60% relatív 

nedvesség tartalom alapján számoltam;  

Rs0 	 [MJ/m2∙nap] - ún. tiszta égbolt napsugárzás, meghatározása: 

  aS RzR  5
0 10275,0   [MJ/m2∙nap] ; (47) 

ahol 

 z [m]    - tengerszint feletti magasság; 

 Ra  [MJ/m2∙nap] - extraterresztriális globálsugárzás. 

Mért adatok hiányában beérkező globál napsugárzás, Rs, számítása (n/N  60% nem borult 

időszakot feltételeztem): 

aS R
N
nR 





  5,025,0 	[MJ/m2∙nap] ; (48) 

ahol   

  n [óra]    - aktuális napsütéses órák száma;  

  N [óra]   - lehetséges napsütéses órák száma. 

Az Ra extraterresztriális globálsugárzást Komlós forrás globál koordinátái alapján 

számítottam. (Északi szélesség: 48O 22’; tengerszint feletti magasság: 300 mBf).  

A HMS programban PET számításához a Priestley-Taylor paraméter (αPT) és a nettó sugárzás, 

Rn megadása szükséges. Rn bemenő adatsort a napi átlaghőmérséklet adatok alapján, a fenti 

leírt egyeneletek segítségével számítottam. A szimuláció során a program nem számol 

párolgást a csapadék esemény ideje alatt, csak annak megszűntével. 

4.1.2.3. Hóolvadás 

A hó felhalmozódás és hóolvadás hatását ún. hőmérséklet-index módszerrel vettem 

figyelembe [USACE, 1998], melyet a HMS modell is alkalmaz. Hóolvadási tényező  
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 ba TTCM   [mm/nap] ; (49) 

ahol 

M [mm/nap]  - hóolvadás;  

C [mm/oC∙nap] - hóolvadási tényező;  

Ta [oC]   - léghőmérséklet; 

Tb = 0 oC  - alaphőmérséklet.  

 

A hóolvadás hatása a téli, kora tavaszi időszakban felhalmozódásként, illetve késleltetett 

lefolyásként jelentkezik.  A hóolvadás számítása a napi csapadék- és hőmérséklet adatokkal 

történik, feltételezve, hogy 0oC alatti hőmérséklet esetén a csapadék hó formájában hullik a 

felszínre [USACE, 1998]. Ez a csapadék késleltetve, a hőmérséklet emelkedése esetén járul 

hozzá a vízhozamhoz. A hóolvadási tényező tipikus értékei 1,8 és 3,7 mm/0C között 

találhatok [USACE, 1998]. A modellezés során a tavaszi forrás vízhozamokat használtam a C 

kalibrálásához.   

A hóolvadás pontosabb számításához, a hó fajhőjét is figyelembe vettem. A hó hőmérséklete 

hatással van az olvadásra és az esőre. Ez a hatás számítható. A hó hőmérséklete meghatározza 

azt az energiát, mely a „hideg” hóréteg 0oC-ra emeléséhez szükséges. HMS modellben 

először a téli hónapokban a hóréteg 00 C alatti hőmérséklete van meghatározva az eltelt napok 

függvényében, majd a hó hőmérsékletének függvényében a hó felmelegítéséhez szükséges 

energiamennyiség. A hóréteg kora tavaszi olvadásakor vagy esőzéskor először ezt a hideg 

hóréteget kell felmelegíteni 0oC-ra, mielőtt hóolvadás történik. 

4.2. SMA modell paramétereinek meghatározása 

A paraméterek meghatározása a következőképpen történt. Az SMA modell 24 bemenő 

paraméterrel dolgozik. Ezek kisebb része fizikailag meghatározható (pl. a talajtípus 

ismeretében a talaj tározóképessége). A paraméterek döntő többsége azonban a karsztos kőzet 

feltáratlansága és rendkívüli térbeli változatossága miatt azonban nem ismert. Ezért a modell 

többi paraméterét becsléssel határoztam meg egy 9 éves kalibrálási periódusra [Fleming and 

Neary, 2004]. A paraméterek változtatásával sikerült olyan vízhozam-idősort előállítani, 

amely már hasonlóságot mutat a mért adatsorral. A mért és modellezett adatokat statisztikai 

vizsgálatoknak vetettem alá. Ezután a becsült paraméterekre érzékenységvizsgálatot 

végeztem. A kiinduló értékekhez képest ±20%-ot változtattam, vizsgálva, hogy mely 

paraméterek befolyásolják a statisztikai eredményeket. Azokat a paramétereket, amelyekre a 
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modell „érzékeny”, tovább pontosítottam. Így kaptam meg a kalibrált paramétereket. Ezután a 

modellt a kapott paraméterekkel újrafuttattam a következő 9 éves periódusra, a validálási 

időszakra.   

4.2.1. Bemenő adatok 

A korábban leírt meteorológia és hidrológia modellen kívül, a mért csapadék, hőmérséklet és 

forrás vízhozam-idősorokra is szükség volt a modell futtatásához és kalibrációjához.   

4.2.1.1. Mért adatok 

A karsztforrás vízhozamának modellezéséhez meteorológiai (csapadék, hőmérséklet), 

hidrológiai (a forrás hosszúidejű mért vízhozam adatsora), topológia (domborzati térkép), 

talajtani (felszíni talajtípus jellemzői) adatokra van szükség.  A napi rendszerességgel mért 

csapadék, vízhozam és hőmérséklet adatok a VITUKI-tól kerültek megvásárlásra. Mivel a 

karszt felszín alatti vízgyűjtője nem ismert, minden bizonnyal a hidrológiai, meteorológiai 

helyzet függvényében időben változik is, közelítésként a felszíni vízgyűjtővel kerültek 

lehatárolásra, szintvonalas térkép segítségével.  

4.2.1.2. Vízgyűjtők lehatárolása 

Kiindulásul a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft-től beszerezhető DDM-10-es állomány szolgált. Ez a Digitális Domborzat Modell 

Magyarország területére vonatkozóan tartalmazza a felszín tengerszint feletti magasságát egy 

10 x 10 méteres rács pontjaiban. Az adatforrás az 1:50 000 méretarányú 1985-92-évi kiadású 

katonai topográfiai térképek szintvonalas domborzati eredetije. Az állomány elérhető EOV 

rendszerben, ESRI/ASCII formátumban, ami az ESRI ArcGIS szoftverbe közvetlenül 

beolvasható, ahol raszteres adatként jelenik meg. Ez a fájl alkalmas arra, hogy a HEC-

GeoHMS ArcGIS-be beépülő modul kiinduló adata legyen, mint digitális felület modell. A 

nyers felület modellen először a lefolyási irányokat kellett meghatározni, erre és a többi 

lépésre, a GeoHMS beépülő parancsait használtam. A parancs lefutása után előállt egy újabb 

raszteres fájl, melyben minden cella értéke a 8 diszkrét irány valamelyike, amerre a lefolyás 

érvényes. A lefolyás irányokból aztán több egymásra épülő parancson keresztül eljutotttam a 

részvízgyűjtők lehatárolásához, melyekből a domborzati viszonyokat és a forrás helyét 

figyelembe véve meghatároztam a forrásra érvényes vízgyűjtő területet. A folyás irányokból 

és az összegyülekezési térképből egy újabb parancs előállította a felszíni lefolyási vonalakat, 
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amelyeket a háttér adatbázisban topológiailag össze is kötött. Azok a részvízgyűjtők, 

amelyeket ilyen módon vízfolyások kötöttek össze egyesíthetők voltak. A forrás vízgyűjtőjén 

így kialakultak azok a részterületek, amelyek a felszínen már nem kapcsolódtak a 

szomszédjukkal. A GeoHMS-ből a HMS felé azonban így nem lehetett egy rendszerként 

átvinni a forrás teljes vízgyűjtőjét. Ehhez bele kellett nyúlni a háttéradatbázisba, ahol össze 

kellett kötni az egyes részterületeket logikailag, így a HMS-nek megfelelő adattípus 

előállításakor a GeoHMS egy rendszerként tudta kezelni a teljes vízgyűjtőt, mégis 

megmaradtak azok a részegységek, melyek csak a felszín alatt kapcsolódtak egymáshoz. A 

HMS-ben a részvízgyűjtők (subbasin) az összegyülekezési pontokon (junction) csatlakoznak, 

magukkal hozva a GeoHMS-ből a térbeli helyzetüket, adataikat. A felszín alatti 

kapcsolatokat, járatokat (reach) külön kellett megteremteni (26-27. ábra). 

 
26. ábra: HMS modell GIS lehatárolása 
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27. ábra: HMS 
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HMS lefolyási 
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0ETKET cc    (50) 

Kc értékét elsősorban a növény típusa befolyásolja, eloszlását mérés hiányában a 

növényborítottság területi indexével lehet meghatározni [Allan et. al, 2005]. Mivel hosszú 

időtávú modellt építettem, így a növényi párolgásnak és növénytakarónak fontos szerepe lehet 

a hidrológiai folyamatokban. A HMS modellben Kc paramétert állandónak, vagy adott éven 

belül napi eloszlásúnak lehet felvenni. A területen lombhullató fák a jellemzőek, így az éven 

belül változó Kc paramétert választottam a növényi párolgás meghatározásához.  

A bemenő adatok meghatározásakor a kezdeti intercepció értéknek nincs jelentős szerepe, 

hiszen a futtatás során csak a kezdeti értéket veszi figyelembe a program, a többit számítja. 

Az intercepció értékére, a növényi párolgás meghatározáshoz a növényi párolgási együttható 

eloszlására, valamint fedettség évi eloszlására nem rendelkeztem a Komlós vízgyűjtő 

területén mért adattal. Ezért magyarországi és külföldi irodalomban meghatározott értékeket 

használtam. Egy mecseki lombhullató erdővel borított vízgyűjtőnél (bükk és gyertyán) 4 mm 

intercepció körüli értéket állapítottak meg [Balatonyi et al., 2012], a számítások szerint a 

fedettség februárban 20%, áprilisban 60%, majd májusra maximális 96% értéket ért el, majd 

októbertől novemberig ismét 70% fedettségig csökken. Fűz és nyár esetében Kc értékre 

áprilisra 0,18 értéket határoztak meg [Guidi, 2008], mely folyamatosan növekszik egészen 

augusztusig, ekkor 1,06, majd ismét csökken októberig 0,43 értékig (nyár esetében, fűzre 

ennél nagyobb számítottak). Egy Cseh-Morva vízgyűjtőterületen nyárfaerdővel fedett 

területre 0,6 és 1,4 közötti Kc értéket határoztak meg április és július között [Fischer et al., 

2011], majd októberben Kc értéke 1,0. A fentiek alapján, mivel a terület növényzettel benőtt, 

4 mm maximális értéket vettem figyelembe intercepcióra, évszakonként változó mértékben. 

Májustól októberig a lombhullató fák teljes lombkoronája részt vesz az intercepcióban (1,3-as 

szorzó), a novembertől áprilisig tartó lombmentes időszakban minimális, 0,25-szörös 

mértékkel számolt a program. A tavaszi lombfejlődés, ill. őszi lombhullatás szorzója 

lineárisan változik a két érték között (28. ábra). 
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28. ábra: Kc éves változása 

 

Felszíni tározás 

A következő egység az SMA modellben a felszíni tározás, mely két paraméterrel rendelkezik. 

A kezdeti felszíni tározás értéke csak a vizsgált időszak első néhány napjára van hatással, 

ennek meghatározása így szintén nincs nagy hatással a modellre. A felszín tározóképességére 

vonatkozóan nem rendelkeztem pontos értékkel. Mivel változatos felszínről van szó, egyetlen 

értékkel nem lehet jellemezni, az egész területre vonatkozóan átlagosan 20 mm-re (SU – 

surface capacity) vettem fel.  

Mivel a modellt alapvetően felszíni lefolyás vizsgálatára dolgozták ki, a következő paraméter-

csoportba tartoznak azon jellemzők, melyek a felszíni lefolyás szempontjából veszteségnek 

számítanak. Az  SMA modell felszín alatti folyamatai láthatóak a 29. ábra 
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29. ábra: SMA felszín alatti folyamatok, rendszerek 

Talajfelszín 
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Talaj tározás

A talajfelszín az SMA modellben a talaj tározó képessége két részre van osztva; nedves 

tartomány (SS 

réteg párologtat, de csak a nedves réteg szivárogtat az alsó talajrétegbe. A két ré

meghatározásához, a talajtípusnál a telített víztartalmat 

szántóföldi vízkapacitást 

álló talajadatok alapján a Komlós forrás vízgyűjtő

kezdeti víztartalmának hosszabb időszak esetén nincs jelentősége, a vízzáró felszín aránya a 

területen zérus. Mivel a több évtizedes megfigyelések alapján a területen a felszíni lefolyás 

gyakorlatilag nem fordul elő, a tal

minden csapadék be tudjon jutni a talajba (4 mm/ó). A talaj felső és alsó rétegének 

tározóképességét a talajvastagság
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, 1986] (30. ábra).
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Ennek alapján a felső talajréteg teljes tározása (

) 0,13 mm/mm, a telítetlen tartományé 0,11 mm/mm lett

(TS) 83 mm-re határoztam meg. 

A felső talajrétegből a kőzetbe szivárgás értékét valamivel nagyobbra vettem, mint a felszíni 

beszivárgást, így a talaj nem telítődik, nem keletkezik felszíni lefolyás (P=5 mm/ó). A 
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talajréteg alatt két, ún. karsztvízréteg helyezkedik el. A karsztrendszer modelljében a felső 

réteget vettem a repedéseknek, az alatta elhelyezkedőt pedig a mikrorepedéseknek. A modell 

szempontjából ezeknek a rétegeknek a tulajdonságai a legfontosabbak, ezért e paraméterek 

meghatározása optimalizálással történt. A két karsztvízréteg négy-négy paraméterrel 

jellemezhető. A kezdeti tározás, a tározott víz maximális mennyisége (S1), a lefelé szivárgó 

víz sebessége (SP), illetve a kiürülés késleltetési ideje (C1). A kezdeti tározásnak hosszabb 

időszaknál nincs jelentősége. A tározott víztartalom mindkét rétegben 250 mm. A 

repedésekből a mikrorepedésekbe szivárgás sebessége 1 mm/ó (SP), a mikrorepedésekből az 

elszivárgást zérusnak vettem fel (DP), így nem keletkezik veszteség a rendszerben. 

Késleltetési időre a fő járatokban 200 óra (B1), a mikrorepedéseknél 900 óra (B2) 

feltételeztem.  

 

Karsztvízmozgás 

A karsztvízmozgás paramétereinél a kezdő értékeknek annyiban van szerepük, hogy helyes 

kiinduló érték esetén a modellnek nincs „tehetetlensége”. Ellenkező esetben néhány nap 

szükséges ahhoz, hogy a modell kidolgozza magából a kezdeti helytelen értéket. Ezért a 

vizsgált időszak kezdőidőpontjának mért vízhozamát osztottam szét a részvízgyűjtők 

területarányának megfelelően.  

4.2.2. Statisztikai vizsgálatok 

Az eredmények statisztikai elemzéséhez sokfajta statisztikai mutató lehetséges. A HEC-HMS 

ajánlásai és a szakirodalomban használt paraméterek közül a következő független 

célfüggvényeket alkalmaztam a kalibráció során. (Q0, mért vízhozamot, Qm modellezett 

vízhozamot jelent az egyenletekben) 

- korreláció (CORR, értéke 0-1, tökéletes korreláció esetén 1)  - ld. (26) egyenlet 

- csúcsokkal súlyozott hiba (PWRMSE - Peak Weighted Main Square Error, értéke 

0-∞, tökéletes előrejelzésnél 0): 
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Megmutatja a két adatsor közötti eltérést, figyelembe véve, hogy az átlag feletti értékek 

nagyobb súlyt kapnak. 

- normalizált csúcsokkal súlyozott hiba (Relative Peak Weighted Main Square Error 

RPWRMSE, értéke 0-∞, tökéletes előrejelzésnél 0): 
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A két adatsor közötti eltérés normalizált értékét adja, szintén az átlag feletti értékekkel 

súlyozva. 

- szisztematikus hiba (RBIAS - relatív bias, értéke 0-∞, tökéletes előrejelzésnél 0): 
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A mért és előrejelzett értékek közötti eltérést normalizálva összegzi. 

- relatív négyzetes hiba (RRMSE - Relative Root Main Square Error, értéke 0-100, 

tökéletes közelítés esetén 0): 
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A mutatószám a szórásnégyzet normalizált értékét adja meg.  

- relatív térfogat hiba (PEV – Percentaged Error in Simulated Volume, értéke 0-∞, 

tökéletes közelítés esetén 0%): 
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A két adatsor alatti terület közötti százalékos eltérést mutatja. 

- Nash-Sutcliffe modellhatékonysági mutató (NSME, értéke (-∞)-1, tökéletes 

közelítés esetén 1): 
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A mért és modellezett érték közötti eltérés nagyságát jellemzi. Zérus és annál kisebb érték 

esetén a modell nem hatékony  

4.2.3. Kalibráció 

Az 1970-1978 közötti 9 éves időszakot választottam ki kalibrációra. Ezen időszak alatt 

számos kisebb-nagyobb csapadékesemény történt. A modell kalibrációja során a kiinduló 

paramétereket addig változtattam, míg a statisztikai paraméterek a lehető legjobb illeszkedést 

mutatták a mért és modellezett vízhozam-idősor között. Automatizált és kézi kalibrációval is 

próbálkoztunk. Sajnos a program által előállított paraméterek sok esetben nem adtak 

valóságos értéket, sőt sok esetben a szoftver nem tudta elvégezni az automatizált kalibrálást. 
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Így a sokkal megbízhatóbb kézi kalibrációt választottam az optimális paraméterek 

meghatározáshoz. Először a paramétereknek legfontosabb csoportját határoztam meg, azután 

a kalibrálási sémát.  

Kalibráció során modellezett vízhozam értékeket közelítem mért értékekhez, két szempont 

szerint:  

- vízhozam-idősorok grafikus összehasonlításával,  

- egymástól független, az előző fejezetben leírt célfüggvények kiértékelésével.  

A kiválasztott paraméterek közül egyszerre csak egy értékét változtattam, míg a többi 

változatlan maradt. A paraméterek minden egyes változtatása után a fenti két szempont szerint 

értékeltem az eredményeket. Ha megfelelő volt a futtatás eredménye (jó grafikai kapcsolat és 

a célfüggvények minimumot adtak), a kiválasztott paraméter kalibrációja befejeződött. A 13. 

táblázatban foglaltam össze a kiinduló és kalibrált HMS paraméterek értékeit. 

 

13. táblázat: SMA modell kalibrált paraméterei 

 
 

A 13. táblázatból látható, hogy a talaj paraméterei, a kőzet és mátrix rendszer időtényezője 

Paraméter
Kiinduló 

paraméterek
Kalibrált 

érték

Felszíni tározás [mm] SU 20 20

Talaj tározás [mm] SS 120 150

Telítetlen talajréteg tározás     
[mm] TS

80 120

Beszivárgás talajba       
[mm/hr] I

5 4

Elszivárgás a talajból 
[mm/hr] SP

10 5

Elszivárgás kőzetből 
[mm/hr] P

1 2

Kőzet tározása [mm] S1 250 250

Kőzet idő tényezője [hr] C1 100 320

Mátrix rendszer tározása 
[mm] S2

10 250

Mátrix rendszer idő 
tényezője [hr] C2

500 900

Lineáris tározó elemi blokk 
tényező [hr] B1

40 12

Lineáris tározó főtörésháló 
tényező [hr] B2

300 200

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert

doktori értekezés

(C1, C2)

képest. 

A 9 éves kalibrált idősorból a követhetőség érdekében egy rövidebb idősort választottam 

bemutatása. A 

hasonlítottam

 

A csúcs

csúcs-értékek túlbecsültek, jelezve, hogy a modell par
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A csúcs-értékek szinte minden esetben alulbecsültek a nyári időszak során. Téli időszakban a 
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szükség a vízhozamok csökkentése érdekében, bár jelentősebb csapadékesemények ideje alatt 

a modell nem számol párolg

A kalibrált paraméterekkel végzett statisztikai vizsgálat eredményeit a 

. táblázat tartalmazza.
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a modell nem számol párolgást, ami nem minden esetben fedi a valóságot. 
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zó tényező (B1) változott jelentősebben, a kiinduló adatokhoz 

A 9 éves kalibrált idősorból a követhetőség érdekében egy rövidebb idősort választottam 

72 közötti időszak modellezett és mért vízhozamait 

Mért és modellezett vízhozam-idősorok

értékek szinte minden esetben alulbecsültek a nyári időszak során. Téli időszakban a 

értékek túlbecsültek, jelezve, hogy a modell par

nyári szezon során. A kora téli gyors hőmérsékletemelkedésből származó hóolvadást, nem 
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szükség a vízhozamok csökkentése érdekében, bár jelentősebb csapadékesemények ideje alatt 

ást, ami nem minden esetben fedi a valóságot. 
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értékek szinte minden esetben alulbecsültek a nyári időszak során. Téli időszakban a 

amétereiben változás történik a téli-

nyári szezon során. A kora téli gyors hőmérsékletemelkedésből származó hóolvadást, nem 

áprilisi hónapban bekövetkező olvadást már 

kban a modell alacsony csúcsokat állít elő, amikor a 

forrásnál nagyon csekély vízhozam jelentkezik. A párolgás értékének korrigálására volt 

szükség a vízhozamok csökkentése érdekében, bár jelentősebb csapadékesemények ideje alatt 
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14. táblázat: Kalibrált paraméterek statisztikai vizsgálata 

 
 

A HMS-sel modellezett eredmények, mint az ábrán is látszik, jól követik a mért vízhozamok 

adatsorát. A számított statisztikai mutatók ezt nem feltétlenül tükrözik. Ennek több oka lehet. 

- A vízhozamméréseket naponta egyszer hajtották végre, a napi egy mérés időpontja 

nem feltétlenül esett egybe a tényleges vízhozamcsúcsok időpontjával. Figyelembe 

véve, hogy a csúcsvízhozam értéke sokszorosa az átlagértékeknek, amennyiben 

néhány órás időbeli eltérés volt a mérés, illetve a tényleges csúcsvízhozam között, 

ez jelentős különbséget eredményezhet a statisztikai mutatókban.  

- Az alaphozam értéke sok esetben nagyon kicsi, akár zérus is lehet. Ebben az 

esetben a statisztikai hiba akkor is jelentősen rontja az eredményt, ha az „szemre” 

jónak tűnik. 

- Több évtizedes napi mérésekbe nyilván kerülhetnek hibás adatok. Ez adódhat a 

körülményekből, melyek befolyásolják a mérést, a mérőeszköz pontatlanságából, 

emberi tényezőből (mérés, adatrögzítés, tárolás során).   

Hogy közelebbi képet kapjak a statisztikai mutatókról, megvizsgáltam a statisztikai 

paraméterek időbeli alakulását. Először a RPWRMSE és RRMSE eloszlást vizsgáltam meg az 

1970-1978 közötti időszakra (32. ábra). 

Statisztikai 
mutató

Kalibrált 
érték

RPWRMSE [%] 239,17

CORR [-] 0,77

RRMSE [%] 318,08

PEV [%] 17,33

NS [-] 0,59
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A 32. ábrán látható hogy 

mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

paraméter majdnem né

Ezután a térfogati hibák eloszlását vizsgáltam (

 

Az ábrán látható, hogy a térfogati eltérés az első év 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 
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mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 
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Ezután a térfogati hibák eloszlását vizsgáltam (

Az ábrán látható, hogy a térfogati eltérés az első év 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 

 

 

32. ábra: RPWRMSE és RRMSE eloszlása 1970

. ábrán látható hogy a RPWRMSE és RRMSE eloszlása hasonló. Az első 2 évben 

mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

paraméter majdnem négyszeresére nő, majd az ezt követő 4 évben fokozatosan csökken. 

Ezután a térfogati hibák eloszlását vizsgáltam (

33. ábra: Térfogati eltérések (PEV) 

Az ábrán látható, hogy a térfogati eltérés az első év 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 
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a RPWRMSE és RRMSE eloszlása hasonló. Az első 2 évben 

mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

gyszeresére nő, majd az ezt követő 4 évben fokozatosan csökken. 

Ezután a térfogati hibák eloszlását vizsgáltam (

: Térfogati eltérések (PEV) 

Az ábrán látható, hogy a térfogati eltérés az első év 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 
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. ábra: RPWRMSE és RRMSE eloszlása 1970

a RPWRMSE és RRMSE eloszlása hasonló. Az első 2 évben 

mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

gyszeresére nő, majd az ezt követő 4 évben fokozatosan csökken. 

Ezután a térfogati hibák eloszlását vizsgáltam (33. ábra)

: Térfogati eltérések (PEV) 

Az ábrán látható, hogy a térfogati eltérés az első év 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 

 

 

. ábra: RPWRMSE és RRMSE eloszlása 1970

a RPWRMSE és RRMSE eloszlása hasonló. Az első 2 évben 

mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

gyszeresére nő, majd az ezt követő 4 évben fokozatosan csökken. 

. ábra). 

: Térfogati eltérések (PEV) 1970-1978 között

Az ábrán látható, hogy a térfogati eltérés az első év után stabilizálódik, majd 1974 januárig 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 
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hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

gyszeresére nő, majd az ezt követő 4 évben fokozatosan csökken. 

1978 között 

után stabilizálódik, majd 1974 januárig 

fokozatosan csökken. Hasonlóan az előző ábrán megfigyeltekhez, 1974 januártól az év 
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a RPWRMSE és RRMSE eloszlása hasonló. Az első 2 évben 

mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 

hirtelen megnő, ezután az év végéig jelentősen nem változik. 1974 év elején viszont  mindkét 

gyszeresére nő, majd az ezt követő 4 évben fokozatosan csökken. 
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mindkét paraméter csökken és 50% minimumot is eléri, majd 1972 és 1973 tavaszi félévében 
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folyamán folyamatosan nő a mért és számított térfogat közötti különbség, majd az 1974

vége után már csak egy kisebb ingadozás 

A következő ábrán a korreláció 

paraméter hasonló tartalommal rendelkezik, szinte párhuzamosan követi egymást (

 

E két statisztikai paraméter esetében más tendencia figyelhető meg, mint a korábbi 3 

paraméter esetében. A kezdeti hibák után, melyek a kiinduló adatok bizonytalanságából

statisztikai számolás hibájából fakadtak, a paraméterek e

Az RPWRMSE, RRMSE és PEV mutatók változásában jól látható, hogy 1974 elején 

valamilyen esemény megzavarta az eredményeket. Megpróbáltam megvizsgálni mi okozhatta 

ezt a hatalmas változást a statisztikai mutatókban. Először a

vízhozam adatokat együtt ábrázoltam (
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A következő ábrán a korreláció 

paraméter hasonló tartalommal rendelkezik, szinte párhuzamosan követi egymást (

34. ábra: CORR

E két statisztikai paraméter esetében más tendencia figyelhető meg, mint a korábbi 3 
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vége után már csak egy kisebb ingadozás 

A következő ábrán a korreláció (CORR) és

paraméter hasonló tartalommal rendelkezik, szinte párhuzamosan követi egymást (

. ábra: CORR és N

E két statisztikai paraméter esetében más tendencia figyelhető meg, mint a korábbi 3 

paraméter esetében. A kezdeti hibák után, melyek a kiinduló adatok bizonytalanságából

statisztikai számolás hibájából fakadtak, a paraméterek e
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valamilyen esemény megzavarta az eredményeket. Megpróbáltam megvizsgálni mi okozhatta 

ezt a hatalmas változást a statisztikai mutatókban. Először a

vízhozam adatokat együtt ábrázoltam (35
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folyamán folyamatosan nő a mért és számított térfogat közötti különbség, majd az 1974

vége után már csak egy kisebb ingadozás történik 1976 végén.

) és N-S értékeket együtt ábrázoltam, mivel ez a két 

paraméter hasonló tartalommal rendelkezik, szinte párhuzamosan követi egymást (
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E két statisztikai paraméter esetében más tendencia figyelhető meg, mint a korábbi 3 
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35. ábra).  
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E két statisztikai paraméter esetében más tendencia figyelhető meg, mint a korábbi 3 

paraméter esetében. A kezdeti hibák után, melyek a kiinduló adatok bizonytalanságából

statisztikai számolás hibájából fakadtak, a paraméterek egy tized sávon belül változtak. 
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S értékeket együtt ábrázoltam, mivel ez a két 

. ábra).  

E két statisztikai paraméter esetében más tendencia figyelhető meg, mint a korábbi 3 

paraméter esetében. A kezdeti hibák után, melyek a kiinduló adatok bizonytalanságából és a 

gy tized sávon belül változtak.  

Az RPWRMSE, RRMSE és PEV mutatók változásában jól látható, hogy 1974 elején 

valamilyen esemény megzavarta az eredményeket. Megpróbáltam megvizsgálni mi okozhatta 
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A 35. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

azonban a tö

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

mértek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni.

Felvetődött a kérdés, ha az 1974

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

változását megvizsgáltam az 1974
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. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

azonban a többi csapadékeseménnyel ellentétben a vízhozam

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

értek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni.

Felvetődött a kérdés, ha az 1974

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

ozását megvizsgáltam az 1974

 

 

35. ábra: 1974

. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

bbi csapadékeseménnyel ellentétben a vízhozam

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

értek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni.

Felvetődött a kérdés, ha az 1974

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

ozását megvizsgáltam az 1974

 

 

. ábra: 1974-ben mért csapadék

. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

bbi csapadékeseménnyel ellentétben a vízhozam

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

értek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni.

Felvetődött a kérdés, ha az 1974-ben mért értékek hibásak lennének, akkor 

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

ozását megvizsgáltam az 1974-es év nélkül is. Az eredményeket a 
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ben mért csapadék

 

. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

bbi csapadékeseménnyel ellentétben a vízhozam

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

értek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni.

ben mért értékek hibásak lennének, akkor 

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

es év nélkül is. Az eredményeket a 

 

 

ben mért csapadék és vízhozam

. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

bbi csapadékeseménnyel ellentétben a vízhozam

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

értek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni.

ben mért értékek hibásak lennének, akkor 

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

es év nélkül is. Az eredményeket a 

 Karsztforrások hidrológiai

 

vízhozam-idősor 

. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék

bbi csapadékeseménnyel ellentétben a vízhozam-idősorban nem okozott 

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

értek. A pontos okot ennyi év távlatából már lehetetlen kideríteni. 

ben mért értékek hibásak lennének, akkor 

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

es év nélkül is. Az eredményeket a 36. ábra mutatja.

Karsztforrások hidrológiai

 

 

. ábrán látható, hogy február környékén történt egy markáns csapadék-esemény, amely 

idősorban nem okozott 

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

ben mért értékek hibásak lennének, akkor e hibás értékek 

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

. ábra mutatja.

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 

esemény, amely 

idősorban nem okozott 

változást. Feltételezhető, hogy itt a korábban említett esetek valamelyike történhetett, tehát a 

maximális lefolyt vízhozam azon a napon nem a mérés idejében történt, vagy pont aznap nem 

hibás értékek 

kizárásával milyen statisztikai eredményeket kapnánk? Ezért a statisztikai mutatók folyamatos 

. ábra mutatja. 
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A két statisztikai mutató 1975

a hibák 400%

alatt maradt. Az 1974

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

csapadékesemény hatására kifolyási árhullámot számított. 

statisztikai paramétereknél 

csapadékesemény hatására árhullámot számít

meg.  

Ezután az 1974

ábra). 
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doktori értekezés 

36. ábra

A két statisztikai mutató 1975

a hibák 400%-ról 150%

alatt maradt. Az 1974

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

csapadékesemény hatására kifolyási árhullámot számított. 

statisztikai paramétereknél 

csapadékesemény hatására árhullámot számít

Ezután az 1974-es év kihagyását a korreláció

 

 

. ábra: RRMSE és RPWRMSE változása, az 1974

A két statisztikai mutató 1975

ról 150%-ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

alatt maradt. Az 1974-ben megfigyelt nagy hiba

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

csapadékesemény hatására kifolyási árhullámot számított. 

statisztikai paramétereknél a legnagyobb hiba akkor keletkezik, 

csapadékesemény hatására árhullámot számít

es év kihagyását a korreláció

 

 

: RRMSE és RPWRMSE változása, az 1974

A két statisztikai mutató 1975. év utáni években sokkal kisebb hib

ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

ben megfigyelt nagy hiba

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

csapadékesemény hatására kifolyási árhullámot számított. 

a legnagyobb hiba akkor keletkezik, 

csapadékesemény hatására árhullámot számít

es év kihagyását a korreláció
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: RRMSE és RPWRMSE változása, az 1974

 

év utáni években sokkal kisebb hib

ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

ben megfigyelt nagy hiba

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

csapadékesemény hatására kifolyási árhullámot számított. 

a legnagyobb hiba akkor keletkezik, 

csapadékesemény hatására árhullámot számít, ami a mérési eredményekben nem

es év kihagyását a korreláció és NS paraméterek alakulására vizsgáltam (3

 

 

: RRMSE és RPWRMSE változása, az 1974

év utáni években sokkal kisebb hib

ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

ben megfigyelt nagy hiba-ugrás 3 árhullám mért és modellezett 

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

csapadékesemény hatására kifolyási árhullámot számított. Tehát a 

a legnagyobb hiba akkor keletkezik, 

, ami a mérési eredményekben nem

NS paraméterek alakulására vizsgáltam (3
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: RRMSE és RPWRMSE változása, az 1974-es év kihagyásával

év utáni években sokkal kisebb hibaeloszlást mutat

ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

ugrás 3 árhullám mért és modellezett 

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS pr

Tehát a RRMSE és RPWRMSE 

a legnagyobb hiba akkor keletkezik, amikor a modell 

, ami a mérési eredményekben nem

NS paraméterek alakulására vizsgáltam (3

Karsztforrások hidrológiai

 

es év kihagyásával 

eloszlást mutat. 1975

ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

ugrás 3 árhullám mért és modellezett 

különbségéből származott. A forrásnál nem mértek vízhozamot, míg a HMS program a 

RRMSE és RPWRMSE 

mikor a modell jelentősebb 

, ami a mérési eredményekben nem mutatkozik 

NS paraméterek alakulására vizsgáltam (3

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 

. 1975-ben 

ra csökkentek, végül 1978 végére mindkét statisztikai mutató 200% 

ugrás 3 árhullám mért és modellezett 

ogram a 

RRMSE és RPWRMSE 

jelentősebb 

mutatkozik 

NS paraméterek alakulására vizsgáltam (37. 
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Az 1974

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

ábra). 

A térfogat eltérések 20%

keletkezett problémák hatása (1
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37

Az 1974-es év kihagyása a korrelációra nincs jelentős b

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

A térfogat eltérések 20%

keletkezett problémák hatása (1

 

 

37. ábra: CORR

es év kihagyása a korrelációra nincs jelentős b

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

38. ábra: 

A térfogat eltérések 20%-ról 10%

keletkezett problémák hatása (1

 

 

: CORR és NS változása, az 1974

es év kihagyása a korrelációra nincs jelentős b

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

: PEV változása, az 1974

ról 10%-ra csökkentek, tehát nem elhanyagolható az 1974 évben 

keletkezett problémák hatása (15. táblázat).
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NS változása, az 1974

es év kihagyása a korrelációra nincs jelentős b

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

PEV változása, az 1974

 

ra csökkentek, tehát nem elhanyagolható az 1974 évben 

. táblázat). 

 

 

NS változása, az 1974-es év kihagyásával

es év kihagyása a korrelációra nincs jelentős befolyással, az NS paraméter értéke 

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

PEV változása, az 1974-es év kihagyásával

ra csökkentek, tehát nem elhanyagolható az 1974 évben 

 Karsztforrások hidrológiai

 

es év kihagyásával

efolyással, az NS paraméter értéke 

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

es év kihagyásával 

ra csökkentek, tehát nem elhanyagolható az 1974 évben 

Karsztforrások hidrológiai

 

 
es év kihagyásával 

efolyással, az NS paraméter értéke 

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (3

ra csökkentek, tehát nem elhanyagolható az 1974 évben 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

efolyással, az NS paraméter értéke 

javult, de hasonlóan a korrelációs paraméterre a változás nem akkora mértékben, mint a 

korábbi két statisztikai paraméter esetében. Végül a térfogat változást vizsgáltam meg (38. 

 

ra csökkentek, tehát nem elhanyagolható az 1974 évben 
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15. táblázat: Statisztikai mutatók változása az 1974. év kihagyásával 

 
 

4.2.4. Érzékenységvizsgálat 

Érzékenységvizsgálat során szeretnénk megvizsgálni mely modell paraméternek van a 

legnagyobb hatása a modell eredményére. A modell paraméterek hatását a modellel számított 

eredmények hibája alapján értékeljük. Érzékenységi vizsgálat lehet helyi, vagy globális 

[Cunderlik and Simonovic, 2004]. Helyi érzékenységi vizsgálat során a modell paraméterek 

hatását egyenként vizsgáljuk, míg a többi modell paramétert nem változtatjuk. Globális 

érzékenységi vizsgálat során minden paraméter az értelmezési határai között egyszerre 

változik, a paraméterek pedig a valószínűségi eloszlásuk szerint változnak.  Három fajta 

érzékenységi vizsgálatot különböztetünk meg; az abszolút, a relatív és a különbség 

érzékenységet. Az abszolút érzékenységi tényező, SA, kifejezhető [McCuen, 2003]. 

P
OSA



   (57) 

ahol O a modell eredmény és P a bemenő paraméter. Az abszolút SA paramétert a bemenő 

paraméter és modell eredmény mértékegysége befolyásolja, így nem használható paraméter 

érzékenység vizsgálatra, ehelyett relatív érzékenységgel számolunk, SR 

PP
OOSR

/
/




  (58) 

Relatív érzékenység esetében az érzékenységi paraméterek dimenziómentesek. A különbségi 

érzékenység, SD esetében az összehasonlítás alapja a modell eredmény különbsége. 

P
P
OOSD 



  (59) 

Előnye, hogy az érzékenység eredménye modell eredmény mértékegysége. A modellezés 

során a helyi érzékenység vizsgálatot használtam. Az érzékenységi vizsgálat során a kalibrált 

Statisztikai 
mutató

Kalibrált 
érték

Kalibrált 
érték     

(1974 nélkül)

RPWRMSE [%] 239,17 134,00

CORR [-] 0,77 0,78

RRMSE [%] 318,08 166,80

PEV [%] 17,33 8,51

NS [-] 0,59 0,61
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értékeket használtam az összehasonlítás alapjá

csökkentettem

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

paraméterekkel modellezett vízhozamokhoz. A vizsgála

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (

modell által használt 24 paraméter közül 12

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

kalibrálás során a felszíni tározókapacitás

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

kiválasztott paraméterek nevét és rövidí

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

láthatóak. Az ábrán a 4 paraméternél ±20 %

bekövetkezett változás látható.

 

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

40%-ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

míg csökkentése 20% változás

Koch Róbert 

doktori értekezés 

értékeket használtam az összehasonlítás alapjá

csökkentettem-növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

paraméterekkel modellezett vízhozamokhoz. A vizsgála

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (

modell által használt 24 paraméter közül 12

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

kalibrálás során a felszíni tározókapacitás

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

kiválasztott paraméterek nevét és rövidí

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

láthatóak. Az ábrán a 4 paraméternél ±20 %

bekövetkezett változás látható.

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

míg csökkentése 20% változás

 

 

értékeket használtam az összehasonlítás alapjá

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

paraméterekkel modellezett vízhozamokhoz. A vizsgála

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (

modell által használt 24 paraméter közül 12

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

kalibrálás során a felszíni tározókapacitás

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

kiválasztott paraméterek nevét és rövidí

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

láthatóak. Az ábrán a 4 paraméternél ±20 %

bekövetkezett változás látható.

39. ábra

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

míg csökkentése 20% változás

 

 

értékeket használtam az összehasonlítás alapjá

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

paraméterekkel modellezett vízhozamokhoz. A vizsgála

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (

modell által használt 24 paraméter közül 12

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

kalibrálás során a felszíni tározókapacitás

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

kiválasztott paraméterek nevét és rövidítését a 

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

láthatóak. Az ábrán a 4 paraméternél ±20 %

bekövetkezett változás látható.  

. ábra: Érzékenységvizsgálat (RPWRMSE)

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

míg csökkentése 20% változást eredményezett. A C
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értékeket használtam az összehasonlítás alapjául. A kiválasztott paraméter értékeit 5%

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

paraméterekkel modellezett vízhozamokhoz. A vizsgála

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (

modell által használt 24 paraméter közül 12-t választotta

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

kalibrálás során a felszíni tározókapacitás nem mutatott jelentős hatást a modell 

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

tését a 13. táblázat foglalja magába

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

láthatóak. Az ábrán a 4 paraméternél ±20 %-os változtatás után a statisztikai mutatóban 

rzékenységvizsgálat (RPWRMSE)

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

t eredményezett. A C

 

 

ul. A kiválasztott paraméter értékeit 5%

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

paraméterekkel modellezett vízhozamokhoz. A vizsgálatot az 1

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (

t választottam ki érzékenységvizsgálatra. A 

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

nem mutatott jelentős hatást a modell 

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

. táblázat foglalja magába

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

os változtatás után a statisztikai mutatóban 

rzékenységvizsgálat (RPWRMSE)

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

t eredményezett. A C2 paraméter mindkét irányban való 

 Karsztforrások hidrológiai

 

ul. A kiválasztott paraméter értékeit 5%

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

tot az 15. táblázatban felsorolt 

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

dimenziómentes, az abszolút érzékenységi tényezőt (SA) használtam (57 

m ki érzékenységvizsgálatra. A 

növényzet által a kezdeti időpontban tárolt nedvesség, felszíni tározás 

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

nem mutatott jelentős hatást a modell 

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

. táblázat foglalja magába

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 

os változtatás után a statisztikai mutatóban 

rzékenységvizsgálat (RPWRMSE) 

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

paraméter mindkét irányban való 

Karsztforrások hidrológiai

 

ul. A kiválasztott paraméter értékeit 5%

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

. táblázatban felsorolt 

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

 egyenlet). Az SMA 

m ki érzékenységvizsgálatra. A 

 és felszíni lefolyás 

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

nem mutatott jelentős hatást a modell 

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

. táblázat foglalja magába.  

Az érzékenységvizsgálat eredményei a RPRMSE esetében 4 paraméterre a 39

os változtatás után a statisztikai mutatóban 

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

paraméter mindkét irányban való 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

ul. A kiválasztott paraméter értékeit 5%-al 

növeltem egészen 20% eltérésig, míg a többi paraméter értéket nem 

változtattam. Az így meghatározott vízhozam értékeket hasonlítottam a kalibrált 

. táblázatban felsorolt 

statisztikai mutatók alapján végeztem. Mivel a modell összehasonlítási alapja 

). Az SMA 

m ki érzékenységvizsgálatra. A 

felszíni lefolyás 

értékeket nem változtattam, mivel ezek csak az első időszak eredményeit befolyásolják. A 

nem mutatott jelentős hatást a modell 

eredményeire; e paramétereket szintén nem változtattam. Az SMA modell paraméterein kívül 

még az alapvízhozam lineáris tározó időtényezői érzékenységvizsgálatát is elvégeztem. A 

39. ábrán 

os változtatás után a statisztikai mutatóban 

 

Az RPWRMSE esetében jelentős, több mint 100% eltérést eredményezett az SS, illetve közel 

ot TS paraméterek csökkentése. A beszivárgási tényező (P) csökkentése 60% változást, 

paraméter mindkét irányban való 
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változtatás után is 

10%, vagy annál kisebb. 

 

A korreláció érték

megváltoztatja (

 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

változtatás után is 

, vagy annál kisebb. 

A korreláció érték

megváltoztatja (40. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.

 

 

változtatás után is 20% és 40%

, vagy annál kisebb.  

40. ábra

A korreláció értékét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 

. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.

41. ábra Érzékenységvizsgálat (Nash

 

 

40% közötti változást eredményezett. A többi paraméter hatása 

. ábra: Érzékenységvizsgálat (Korreláció)

ét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 

. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.

Érzékenységvizsgálat (Nash
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közötti változást eredményezett. A többi paraméter hatása 

rzékenységvizsgálat (Korreláció)

ét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 

. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.

Érzékenységvizsgálat (Nash

 

 

közötti változást eredményezett. A többi paraméter hatása 

rzékenységvizsgálat (Korreláció)

ét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 

. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.

Érzékenységvizsgálat (Nash-Sutcliffe mutató)

 Karsztforrások hidrológiai

 

közötti változást eredményezett. A többi paraméter hatása 

rzékenységvizsgálat (Korreláció) 

ét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 

. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.

Sutcliffe mutató) 

Karsztforrások hidrológiai

 

közötti változást eredményezett. A többi paraméter hatása 

ét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 

. ábra). A többi paraméter hatása sokkal kevésbé jelentős.  

 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

közötti változást eredményezett. A többi paraméter hatása 

 

ét a telített talajtározás (SS), értékének csökkentése jelentősen 
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Nash-Sutcliffe mutató esetében 

jelentősebb változás. Az SS paraméter 20%

mutató (

 

A modellezett és mért értékek

paraméterek ±20%

talajréteg tározása (Tension storage 

paraméterek (PE

A nagyobb érzékenységgel bíró paraméterek esetén a

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

mutatóra 

PEV és

kezdeti 80 mm

további növelés hatására erősen romlik. 

mm. 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

Sutcliffe mutató esetében 

jelentősebb változás. Az SS paraméter 20%

mutató (41. ábra). 

A modellezett és mért értékek

paraméterek ±20%

talajréteg tározása (Tension storage 

paraméterek (PEV értéke tökéletes egyezés esetén zérus). 

nagyobb érzékenységgel bíró paraméterek esetén a

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

mutatóra gyakorolt hatását mutatja a 

és NS paraméter értékét külön megvizsgáltam

kezdeti 80 mm-es érték növelésé

további növelés hatására erősen romlik. 

 

 

Sutcliffe mutató esetében 

jelentősebb változás. Az SS paraméter 20%

 

42

A modellezett és mért értékek

paraméterek ±20%-os változtatása esetén sem (

talajréteg tározása (Tension storage 

V értéke tökéletes egyezés esetén zérus). 

nagyobb érzékenységgel bíró paraméterek esetén a

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

gyakorolt hatását mutatja a 

NS paraméter értékét külön megvizsgáltam

es érték növelésé

további növelés hatására erősen romlik. 

 

 

Sutcliffe mutató esetében a 12 paraméter közül 3 változtatása esetén következett be 

jelentősebb változás. Az SS paraméter 20%

42. ábra: Érzékenységvizsgálat (PEV)

A modellezett és mért értékek közötti eltérés (PEV) értéke nem változott jelentősen a 

os változtatása esetén sem (

talajréteg tározása (Tension storage – 

V értéke tökéletes egyezés esetén zérus). 

nagyobb érzékenységgel bíró paraméterek esetén a

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

gyakorolt hatását mutatja a 43. ábra. 

NS paraméter értékét külön megvizsgáltam

es érték növelésé kis mértékben javul a NS mutató, azonban 120 mm felett a 

további növelés hatására erősen romlik. Ez alapján a telítetlen paraméter optimális értéke 120 
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a 12 paraméter közül 3 változtatása esetén következett be 

jelentősebb változás. Az SS paraméter 20%-os csökkentésével jelentősen leromlott az NS 

rzékenységvizsgálat (PEV)

közötti eltérés (PEV) értéke nem változott jelentősen a 

os változtatása esetén sem (42. ábra). Kivételt képeznek ez alól 

 TS), illetve a talaj tározása (Soil storage 

V értéke tökéletes egyezés esetén zérus). 

nagyobb érzékenységgel bíró paraméterek esetén a

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

. ábra.  

NS paraméter értékét külön megvizsgáltam

kis mértékben javul a NS mutató, azonban 120 mm felett a 

Ez alapján a telítetlen paraméter optimális értéke 120 

 

 

a 12 paraméter közül 3 változtatása esetén következett be 

os csökkentésével jelentősen leromlott az NS 

rzékenységvizsgálat (PEV)

közötti eltérés (PEV) értéke nem változott jelentősen a 

. ábra). Kivételt képeznek ez alól 

TS), illetve a talaj tározása (Soil storage 

V értéke tökéletes egyezés esetén zérus).                             

nagyobb érzékenységgel bíró paraméterek esetén a ±20%

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

NS paraméter értékét külön megvizsgáltam (43-44. ábra)

kis mértékben javul a NS mutató, azonban 120 mm felett a 

Ez alapján a telítetlen paraméter optimális értéke 120 

 Karsztforrások hidrológiai

 

a 12 paraméter közül 3 változtatása esetén következett be 

os csökkentésével jelentősen leromlott az NS 

rzékenységvizsgálat (PEV) 

közötti eltérés (PEV) értéke nem változott jelentősen a 

. ábra). Kivételt képeznek ez alól 

TS), illetve a talaj tározása (Soil storage 

                            

±20%-os változtatáson túl további 

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nas

44. ábra). Az ábrán látható, hogy a 

kis mértékben javul a NS mutató, azonban 120 mm felett a 

Ez alapján a telítetlen paraméter optimális értéke 120 

Karsztforrások hidrológiai

 

a 12 paraméter közül 3 változtatása esetén következett be 

os csökkentésével jelentősen leromlott az NS 

közötti eltérés (PEV) értéke nem változott jelentősen a 

. ábra). Kivételt képeznek ez alól a telítetlen 

TS), illetve a talaj tározása (Soil storage 

                             

változtatáson túl további 

változtatások hatását is vizsgáltam. A telítetlen paraméter változtatásának Nash-Sutcliffe 

Az ábrán látható, hogy a 

kis mértékben javul a NS mutató, azonban 120 mm felett a 

Ez alapján a telítetlen paraméter optimális értéke 120 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

a 12 paraméter közül 3 változtatása esetén következett be 

os csökkentésével jelentősen leromlott az NS 

 

közötti eltérés (PEV) értéke nem változott jelentősen a 

a telítetlen 

TS), illetve a talaj tározása (Soil storage – SS) 

változtatáson túl további 

Sutcliffe 

Az ábrán látható, hogy a 

kis mértékben javul a NS mutató, azonban 120 mm felett a 

Ez alapján a telítetlen paraméter optimális értéke 120 
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43. ábra: Telítetlen talajréteg (TS) 

 

Érdekes eredményt kaptam 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

. ábra: Telítetlen talajréteg (TS) 

Érdekes eredményt kaptam 

44. ábra: SS és TS paraméterek érzékenységvizsgálata 

 

 

. ábra: Telítetlen talajréteg (TS) 

Érdekes eredményt kaptam TS és SS paraméterekre a PEV mutató esetében (44. ábr

. ábra: SS és TS paraméterek érzékenységvizsgálata 

 

 

. ábra: Telítetlen talajréteg (TS) paraméter érzékenységvizsgálata 

TS és SS paraméterekre a PEV mutató esetében (44. ábr

. ábra: SS és TS paraméterek érzékenységvizsgálata 
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paraméter érzékenységvizsgálata 

TS és SS paraméterekre a PEV mutató esetében (44. ábr

. ábra: SS és TS paraméterek érzékenységvizsgálata 

 

 

paraméter érzékenységvizsgálata 

TS és SS paraméterekre a PEV mutató esetében (44. ábr

. ábra: SS és TS paraméterek érzékenységvizsgálata 

 Karsztforrások hidrológiai

 

paraméter érzékenységvizsgálata – Nash Sutcliffe mutató

TS és SS paraméterekre a PEV mutató esetében (44. ábr

. ábra: SS és TS paraméterek érzékenységvizsgálata – PEV mutató
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Az SS paraméter növelésre a PEV mutató javul, a TS paraméter növelésére a PEV mutató 

romlik. Mivel a telítetlen talajréteg (TS) a teljes talaj (SS) tározásának 60-80 %-a, a többi 

statisztikai mutató figyelembevételével lehetett optimalizálni e két paraméter értékét. 

A talaj időtényezője (GW1 coefficient – C1) és az elszivárgás (Percolation – P) paraméterekre 

is igen érzékeny a modell. E két paraméter csökkentése esetén a statisztikai mutató romlik, 

növelése esetén a Nash-Sutcliffe mutató javul, tehát a kezdeti értékhez képest a paraméterek 

növelése szükséges.  

Az érzékenységvizsgálat azt mutatja, hogy a felvett kezdeti értékhez képest a talajfelszín és a 

telítetlen talajréteg tározását növelni kellett. 

A különböző statisztikai mutatókra az érzékenységvizsgálat sokszor ellentétes eredményt ad. 

Az említett esetben például a Nash-Sutcliffe mutató értéke telítetlen talajréteg tározása, illetve 

a talaj tározása szempontjából optimális volt, PEV szempontjából azonban e paraméterek 

változtatása lett volna indokolt. Ilyen esetben a változtatás szükségessége további mérlegelés 

tárgyát képezi. Ez esetben a paramétereket nem változtattam. Bár a változtatás PEV értékben 

javulást eredményezett, Nash-Sutcliffe és korreláció értékek azonban jelentősen leromlottak 

(mért és modellezett vízhozam-idősor illeszkedése kevésbé megfelelő). 

A további paraméterek érzékenységvizsgálat eredményei a 9.5 mellékletben találhatóak. 

4.2.5. Validáció 

A kalibrációval meghatározott paraméterekkel végeztem el a validációt. A validáció 

időtartamára a kalibrálást követő 9 éves periódust vizsgáltam (1979-87). A validáció során 

csupán a kezdeti feltételeket módosítottam. A validáció során a várható eredmény 

tekintetében a kalibrációnál statisztikailag kevésbé jó, de hasonlóan reális eredményeket 

vártam. Az eredmények statisztikai szempontból várhatóan azért lesznek kevésbé jók, mert az 

időszak során a hidrológiai körülmények jelentősen változhatnak.  

A validáció eredményeit szinten egy rövidebb időszak összehasonlítása alapján mutatom meg. 

Az 1981-83 közötti időszak modellezett és mért vízhozam-idősorait a 45. ábra mutatja. A 

kalibrálási időszakhoz képest az átlag vízhozamok alacsonyabbak és kevesebb magas 

vízhozamú csúcs is alakult ki ebben az időszakban. A modellezett idősor jól illeszkedik a mért 

értékekhez. Téli időszakokban a program előállított néhány olyan árhullámot, amelyek a 

mérések során nem jelentkeztek. Nyáron a csapadékos időszakokban a program túlbecsülte a 

vízhozamot. Validációs eredmények mutatják, hogy más típusú vízhozam-eloszlásokra is jól 
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[Koch and Bene, 2013]
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érzékenységvizsgálatot, validációt nem végeztem el, ezért ezek nem szerepelnek a 

disszertációban. A Komlós-forrásnál a validációs időszakra kapott eredmények igazolták a 

modell alkalmazhatóságát. 

A statisztikai mutatókat részletesebben megvizsgáltam, azok időbeli változását számítottam. 

Megállapítottam, hogy a kalibrációs időszakon belül az 1974-es év rendkívül rossz hatással 

volt a statisztikai mutatókra, elsősorban az RPWRMSE és RRMSE mutatókra.  Az adott 

évben semmilyen rendkívüli meteorológiai, hidrológiai esemény nem történt, amely 

indokolná az eredmények leromlását. Ezért feltételezem, hogy valamely mérési körülmény, 

pontatlanság eredményezte a statisztikai mutatók hirtelen drasztikus leromlását. Ezt a 

következő fejezetben további vizsgálatnak vetettem alá. 

A validációs időszak statisztikai eredményei gyengébbek, mint a kalibrációs időszaké. Ezt két 

dolog indokolhatja. Egyrészt a következő 9 év hidro-meteorológiai körülményei némileg 

eltérnek az előző kilenc év körülményeitől, másrészt az előbb említett 1974-es év 

természetesen befolyásolta a kalibráció során meghatározott paramétereket. 

A 4. fejezet eredményeit a 2. tézis tartalmazza. 
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5.  Model lezés  neurál is  hálóval  

A forrás vízhozam-idősorok modellezésével kapcsolatban megvizsgáltam intelligens 

számítási módszer alkalmazásának lehetőségét. A modellezésre a neurális hálózaton alapuló 

nem lineáris autoregresszív, illetve nem autoregresszív eljárást választottam ki.  

A modellezés során a Komlós-forrás adatait használtam fel, hasonlóan a HMS modellhez 

azonos időtartamra. Így a modellek közvetlenül is összehasonlíthatóak. A betanítási 

időszaknak tehát az 1970-78 közötti, míg előhívási időszaknak az 1979-87 közötti időszakot 

választottam. 

Mindkét neurális hálózat esetében a modellt a HMS-nél is alkalmazott statisztikai mutatókkal 

vizsgáltam. 

5.1. A neurális háló működése 

Egy hidrológiai rendszer leírásához a fizikai modellezés egyik alternatív módszere a neurális 

háló. A neurális háló előnye, hogy csökkenti a számítógépes futtatások idejét, a fizikai 

modellekhez szükséges mért adatmennyiséget és a komplex fizikai folyamatok leírásának 

szükségességét [ASCE Task Committee, 2000]. A korábban használt fekete doboz neurális 

háló modell helyett [Johannet et al., 1994] javasolt egy átlátszó doboz  modellt. Ebbe a 

modellbe a rendszer korábbi ismerete is be van építve.  
A neurális hálózat módszert az emberi idegrendszerre való alkalmazás ihlette. Az 

adatfeldolgozó rendszert összekötött-összefonódott csomópontok (neuronok) alkotják; egy 

komplex bemeneti és kimeneti rendszert leírva [Hagan and Menhaj, 1996].  

A neurális háló elemi egysége a neuron. A perceptron egy memóriával nem rendelkező 

neuron [Füvesi, 2014].  A perceptron típusú neurális háló gyakorlati feladatok megoldására 

gyakran alkalmazott hálózattípus. A perceptron felépítése látható az 46. ábrán. 
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Az ábrán található jelölések:

x - a perceptron bemenetei

w - a neuronhoz tartozó súlyozók

s - súlyozott összeg

g - az aktivációs függvény

y - a perceptron kimenete
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46. ábra: Az n bemenetű perceptron felépítése [Füvesi, 2014]
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több csomóponttal. A csomópontok egy rétegen belül a következő réteghez kapcsolódnak, a 

rétegen belül egymáshoz nem. Így egy rétegen belül a csomóponti bemenet az előző réteg 

csomópontjaiból érkező súlyozott kimenő adataitól függ. A rejtett rétegek csomópontjai 

aktivációs függvényeket alkalmaznak, így meghatározva a kimenetet. Többfajta aktivációs 

függvény alkalmazása lehetséges, pl. lineáris, szigmoid, Elliott, Gauss, stb. [Füvesi, 2014]. 

A neurális hálók alkalmazására tehát két lehetőség kínálkozik. Az egyik esetben a modellben 

felhasználható a megelőző időszak napi mért vízhozama is (Nonlinear Autoregressive with 

External Input - NARX) bemenő paraméterként, míg a másik esetben a csak a mért 

meteorológiai adatokat visszük be a modellbe (Neural Network - NN), ebben az esetben a 

NARX egyenletből a qp(k) adatokat elhagyjuk. Nyilvánvalóan pontosabb modellt várhatunk 

az első esetben, azonban hosszú idejű vízhozam adatsorok sok esetben nem állnak 

rendelkezésre. 

A neurális hálók működése két fázisból áll. Az első az ún. „tanulási fázis”, a hálózat 

kialakítására szolgál. A hálózat tanítása véletlenszerűen választott súlyok használatával 

kezdődik és ezek egy tanuló algoritmus segítségével változnak az iterációk során. Az 

algoritmus célja, hogy megtalálja azokat a súlyokat, amelyek minimalizálják a hibafüggvényt 

a célváltozó és az aktuális változó között. Eredményként egy információ-feldolgozó rendszert 

kapunk, melynek használatára általában a második fázisban, az előhívási fázisban kerül sor. A 

két fázis a legtöbb esetben időben szétválik.  

Számos tanulási módszer létezik, ezek közül az egyik leghatékonyabb a Levenberg-Marquardt 

eljárás [Zhang et al., 1998].  

5.1.1. Autoregresszív neurális háló (NARX) felépítése 

Az aggteleki forrásokra alkalmazott NARX hálózat elvi vázlatát a 47. ábra mutatja. 

 
47. ábra: Csapadék, kifolyás neurális háló modellje (NARX) 
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A hálózat két aktív réteget tartalmaz, melyből az első, rejtett réteg három csomópontból áll, a 

második réteg pedig egy kimeneti csomópontból. Egyetlen, megfelelően nagy rejtett réteggel 

a bemenetek tetszőleges folytonos függvénye megfelelő pontossággal reprezentálható. 

Általában két réteggel még nemfolytonos függvények is reprezentálhatók.  

Az aggteleki modell esetében a diszkrét időlépés kT, ahol T a napi rendszerességű méréseket 

reprezentálja. NARX modellnél bemenő adatként a rendelkezésre álló mért meteorológiai 

(r(k) - aznapi hőmérséklet; r(k-w) - elcsúsztatott csapadék) és hidrológiai (qp(k-n) - 

elcsúsztatott vízhozam) adatok szerepelnek, illetve a kimenő adat a kifolyási vízhozam q(k). 

A NARX modell az alábbi nemlineáris autoregresszív gNARX aktivációs függvénnyel írható le 

[Siou et al, 2011]: 

              wkrkrkrnkqkqkqgkq ppp
NARX  ,...1,,,...2,1  (61) 

A vízhozam adatok felhasználásával (irányított hálózat) természetesen sokkal pontosabb 

modellre számíthatunk. A modellben a bemenő csapadék adatokat csúsztatva adjuk meg 

(w=2) míg a vízhozam számításához felhasználtam a korábbi két (n=2) vízhozam adatot. Az 

aktuálisan felhasznált bemenő adatok száma N=n+w+1, kimenő adat M=1.  

NARX modell esetén a tanulási fázisban nagyon fontos szerepe van, milyen hosszú adatsorral 

tanítjuk be a hálót. A bemenő meteorológiai adatsornak a hosszúságát meghatározza, hogy a 

megelőző csapadék milyen hatással van a forrás vízhozamára. Ábrázolva a csapadék-

vízhozam keresztkorrelációt, megállapítható a kapcsolat a korreláció és az időeltolás között. 

Amennyiben a keresztkorreláció értéke 0,2-nél kisebb, a két adatsor közötti korreláció 

hidrológiai szempontból nem megfelelőnek tekintendő. Az időeltolódás a két adatsor között, 

amely esetén a keresztkorreláció értéke 0,2 alá csökken, a hidrológiai emlékező hatás (ld. 

5.2.2 fejezet). 

5.1.2. Nem autoregresszív neurális háló (NN) felépítése 

Az aggteleki forrásokra alkalmazott NN hálózat elvi vázlatát a 48. ábra mutatja.

 
48. ábra: Csapadék, kifolyás neurális háló modellje (NN) 

Bemenő adat Rejtett réteg Kimenő adat Kimenő réteg 

Hőmérséklet, 

csapadék 

ri(kT) 

 ri((k-w)T) 

1 

 2  
 

s q((k)T) 
 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert  Karsztforrások hidrológiai 

doktori értekezés  vizsgálata 

90  

A hálózat hasonlóan működik, mint az autoregresszív, a különbséget a bemenő adatok 

jelentik. NN modell esetén bemenő adatként csak a rendelkezésre álló mért meteorológiai  

(r(k) - aznapi hőmérséklet; r(k-w) - elcsúsztatott csapadék) adatok szerepelnek, illetve a 

kimenő adat a kifolyási vízhozam q(k). Az NN modell az alábbi aktivációs gNN függvénnyel 

írható le [Siou et al., 2011]: 

        wkrkrkrgkq NN  ,...1,  (62) 

Bár a modell várható pontossága nem közelíti meg a NARX modellét, gyakorlati szempontból 

viszont a csak meteorológiai bemenő adatokat felhasználó NN hálózat jelentősége sokkal 

nagyobb. 

5.1.3. Neurális háló alkalmazásának lehetősége 

A 4. fejezetben látható, hogy a karsztos terület modellezése esetén számos paraméterre van 

szükség, melyeket a legtöbb esetben kézi kalibrálással lehet csak többé-kevésbé pontosan 

meghatározni. A neurális háló nagy előnye, hogy nagyszámú ismeretlen paraméter esetén is 

képes modellt alkotni, ezáltal kimenő adatokat (esetünkben vízhozam-idősort) produkálni. 

Hátránya, hogy az előállított paraméterek valódi fizikai tartalommal nem rendelkeznek.  

A nem autoregresszív neurális háló (NN) alkalmazása hosszútávú, kevésbé pontos előrejelzés 

esetén jöhet szóba, míg az autoregresszív neurális háló (NARX) rövidtávú nagy pontosságú 

előrejelzésre lehet alkalmas. 

Mivel a neurális háló alkalmas hiányos adatsorok kezelésére, segítségével vélhetően 

meghatározhatóak a mért adatsorokban esetlegesen előforduló hibák. Ilyen hibák lehetnek a 

vízhozammérők pontatlansága, leolvasási hibák, esetlegesen elmaradt mérési eredmények.   

5.2. Neurális hálóval kapott eredmények 

5.2.1. Nem autoregresszív neurális háló (NN) 

A nem autoregresszív háló jellemzője, hogy bemenő adatként csak a mért meteorológiai 

adatokra van szüksége.  A betanítási időszakra 1970-78 közötti időszakot választottam, 

előhívási időtartamnak pedig 1979-87 közötti időszakot, hasonlóan, mint a HMS modell 

esetén. Így lehetővé válik a HMS eredményeivel történő összevetés. Az NN hálózat betanítási 

időszakából kiragadott 1970-71 közötti periódust mutatja a 49. ábra. 
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rendelkezésre állnak. A vízhozamot befolyásoló többi tényező (beszivárgás, párolgás, felszíni 

lefolyás, tározódás) csak több-kevesebb bizonytalansággal számítható, illetve becsülhető. A 

csapadék azonban nem azonnal jelenik meg a forrásnál, ez az ún. válaszidő. A 

és így a forrás vízhozamának 

 forrásonként különböző.

A válaszidő meghatározásához a csapadék

idősorokat 1-1 nappal eltoltam, a 0
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Mért és modellezett (NARX) vízhozam-

Az autoregresszív modell esetében felmerül a kérdés, hogy a várható vízhozam 

ennyi idővel korábbi, illetve milyen hosszú megelőző időszak mért 

A mért vízhozamok esetében a figyelembe vett megelőző időszak esetében minél hosszabbat 

választunk, annál pontosabb előrejelzést kapunk. A figyelembe vett mege

esetében három hetet választottam, ennyi idő alatt a források vízhozama jelentősebb 

csapadékesemény után is nagyjából visszaáll az alaphozamra.

A forrásnál megjelenő vízhozamot alapvetően befolyásolja a lehullott csapadék. A 

t a csapadékadatok azok, melyek megbízható, pontos adatként 

rendelkezésre állnak. A vízhozamot befolyásoló többi tényező (beszivárgás, párolgás, felszíni 

kevesebb bizonytalansággal számítható, illetve becsülhető. A 

csapadék azonban nem azonnal jelenik meg a forrásnál, ez az ún. válaszidő. A 

és így a forrás vízhozamának 

forrásonként különböző.

A válaszidő meghatározásához a csapadék- és vízhozam

1 nappal eltoltam, a 0

 

 

-idősor a betanítási

Az autoregresszív modell esetében felmerül a kérdés, hogy a várható vízhozam 

ennyi idővel korábbi, illetve milyen hosszú megelőző időszak mért 

A mért vízhozamok esetében a figyelembe vett megelőző időszak esetében minél hosszabbat 

választunk, annál pontosabb előrejelzést kapunk. A figyelembe vett mege

esetében három hetet választottam, ennyi idő alatt a források vízhozama jelentősebb 

csapadékesemény után is nagyjából visszaáll az alaphozamra. 

A forrásnál megjelenő vízhozamot alapvetően befolyásolja a lehullott csapadék. A 

t a csapadékadatok azok, melyek megbízható, pontos adatként 

rendelkezésre állnak. A vízhozamot befolyásoló többi tényező (beszivárgás, párolgás, felszíni 

kevesebb bizonytalansággal számítható, illetve becsülhető. A 

csapadék azonban nem azonnal jelenik meg a forrásnál, ez az ún. válaszidő. A 

és így a forrás vízhozamának – pontosabb számításához szükséges a 

forrásonként különböző. 

vízhozam-idősorok korrelációját vizsgáltam 

1 nappal eltoltam, a 0-6 nap közötti korrelációkat vizsgálva. 

 Karsztforrások hidrológiai

 

betanítási időszakban 1970

Az autoregresszív modell esetében felmerül a kérdés, hogy a várható vízhozam 

ennyi idővel korábbi, illetve milyen hosszú megelőző időszak mért 

A mért vízhozamok esetében a figyelembe vett megelőző időszak esetében minél hosszabbat 

választunk, annál pontosabb előrejelzést kapunk. A figyelembe vett mege

esetében három hetet választottam, ennyi idő alatt a források vízhozama jelentősebb 

A forrásnál megjelenő vízhozamot alapvetően befolyásolja a lehullott csapadék. A 

t a csapadékadatok azok, melyek megbízható, pontos adatként 

rendelkezésre állnak. A vízhozamot befolyásoló többi tényező (beszivárgás, párolgás, felszíni 

kevesebb bizonytalansággal számítható, illetve becsülhető. A 

csapadék azonban nem azonnal jelenik meg a forrásnál, ez az ún. válaszidő. A 

pontosabb számításához szükséges a 

idősorok korrelációját vizsgáltam 

6 nap közötti korrelációkat vizsgálva. 

Karsztforrások hidrológiai

 

időszakban 1970

Az autoregresszív modell esetében felmerül a kérdés, hogy a várható vízhozam 

ennyi idővel korábbi, illetve milyen hosszú megelőző időszak mért 

A mért vízhozamok esetében a figyelembe vett megelőző időszak esetében minél hosszabbat 

választunk, annál pontosabb előrejelzést kapunk. A figyelembe vett megelőző időszak 

esetében három hetet választottam, ennyi idő alatt a források vízhozama jelentősebb 

A forrásnál megjelenő vízhozamot alapvetően befolyásolja a lehullott csapadék. A 

t a csapadékadatok azok, melyek megbízható, pontos adatként 

rendelkezésre állnak. A vízhozamot befolyásoló többi tényező (beszivárgás, párolgás, felszíni 

kevesebb bizonytalansággal számítható, illetve becsülhető. A 

csapadék azonban nem azonnal jelenik meg a forrásnál, ez az ún. válaszidő. A 

pontosabb számításához szükséges a 

idősorok korrelációját vizsgáltam 

6 nap közötti korrelációkat vizsgálva. 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 
időszakban 1970-71 

Az autoregresszív modell esetében felmerül a kérdés, hogy a várható vízhozam 

ennyi idővel korábbi, illetve milyen hosszú megelőző időszak mért 

A mért vízhozamok esetében a figyelembe vett megelőző időszak esetében minél hosszabbat 

lőző időszak 

esetében három hetet választottam, ennyi idő alatt a források vízhozama jelentősebb 

A forrásnál megjelenő vízhozamot alapvetően befolyásolja a lehullott csapadék. A 

t a csapadékadatok azok, melyek megbízható, pontos adatként 

rendelkezésre állnak. A vízhozamot befolyásoló többi tényező (beszivárgás, párolgás, felszíni 

kevesebb bizonytalansággal számítható, illetve becsülhető. A 

csapadék azonban nem azonnal jelenik meg a forrásnál, ez az ún. válaszidő. A 

pontosabb számításához szükséges a 

idősorok korrelációját vizsgáltam 

6 nap közötti korrelációkat vizsgálva. 
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doktori értekezés

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

adatsorral (

 

A források estében így kapott csapadék

mutatja a 

eltolással kaptam a legjobb korrelációt.

 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

adatsorral (51. ábra).

51. ábra

A források estében így kapott csapadék

mutatja a 17. táblázat. A Nagy

eltolással kaptam a legjobb korrelációt.

 

 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

ábra). 

. ábra: Csapad

A források estében így kapott csapadék

táblázat. A Nagy

eltolással kaptam a legjobb korrelációt.

 

 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

: Csapadék-vízhozam korreláció az időeltolás függvényében

A források estében így kapott csapadék

táblázat. A Nagy-Tohonya forrás esetében 3 nap, a többi forrásnál 1

eltolással kaptam a legjobb korrelációt. 
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Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

vízhozam korreláció az időeltolás függvényében

A források estében így kapott csapadék-vízhozam válaszidőket

Tohonya forrás esetében 3 nap, a többi forrásnál 1

 

 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

vízhozam korreláció az időeltolás függvényében

vízhozam válaszidőket

Tohonya forrás esetében 3 nap, a többi forrásnál 1

 Karsztforrások hidrológiai

 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

vízhozam korreláció az időeltolás függvényében

vízhozam válaszidőket és a korrelációs tényezőket 

Tohonya forrás esetében 3 nap, a többi forrásnál 1

Karsztforrások hidrológiai

 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék

 
vízhozam korreláció az időeltolás függvényében 

a korrelációs tényezőket 

Tohonya forrás esetében 3 nap, a többi forrásnál 1

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

Válaszidőnek azt az értéket tekintettem, amely a legjobb korrelációt adja a csapadék-

 

a korrelációs tényezőket 

Tohonya forrás esetében 3 nap, a többi forrásnál 1-2 nap 
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17. táblázat: Csapadék-vízhozam válaszidők és korrelációs tényezők forrásonként 

 
 

Autoregresszív módszerrel növelhető az előrejelzés időtartama. Ez esetben a modellezett 

vízhozam számításánál nem az optimális válaszidővel korábbi bemenő paramétereket vesszük 

figyelembe, hanem növelni kell az időeltolást. Természetesen a hosszabb távú előrejelzés 

csökkenő pontossággal jár.  

5.2.3. Eredmények értékelése 

Összehasonlítottam a két módszerrel (NARX, NN) számított vízhozam-idősorokat. A 

betanítási időszak 1970-71 közötti idősorai láthatóak  az 52. ábrán. 

Forrás

Csapadék - 
vízhozam 

kappcsolat  
[nap]

Korrelációs 
tényező

Barlangi 1 0.25
Bolyamér 2 0.22
Csörgő 1 0.19
Jósva 1 0.3
Kastélykerti 2 0.23
Kecskekút 1 0.19
Kis-tohonya 2 0.2
Komlós 1 0.21
Kopolya 2 0.22
Lófej 2 0.23
Nagy-tohonya 3 0.19
Pasnyag 2 0.28
Tapolca 2 0.15
Vecsem 2 0.25
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doktori értekezés

52. ábra: NARX, NN módszerrel számított vízhozam

 

A mért vízhozam

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

korábban meghatározott statisztikai mutatókkal (1

 

 

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

megállapítottam, ez a mutató nagy

Koch Róbert 

doktori értekezés 

. ábra: NARX, NN módszerrel számított vízhozam

A mért vízhozam-idősor

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

korábban meghatározott statisztikai mutatókkal (1

18. táblázat: Statisztikai mutat

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

megállapítottam, ez a mutató nagy

 

 

. ábra: NARX, NN módszerrel számított vízhozam

idősort a NARX modell nag

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

korábban meghatározott statisztikai mutatókkal (1

. táblázat: Statisztikai mutat

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

megállapítottam, ez a mutató nagy

Statisztikai 
mutató
RPWRMSE [%]

CORR [-]

RRMSE [%]

PEV [%]

NS [-]

 

 

. ábra: NARX, NN módszerrel számított vízhozam

t a NARX modell nag

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

korábban meghatározott statisztikai mutatókkal (1

. táblázat: Statisztikai mutatók NARX és NN modellel a betanítási időszakra

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

megállapítottam, ez a mutató nagyon érzékeny a mérési hibákra, vagy pontatlanságokra. Az 

Statisztikai 
mutató
RPWRMSE [%]

CORR [-]

RRMSE [%]

PEV [%]

NS [-]
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. ábra: NARX, NN módszerrel számított vízhozam

t a NARX modell nagyon jól követi, míg az NN modell elsősorban a 

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

korábban meghatározott statisztikai mutatókkal (18. 

ók NARX és NN modellel a betanítási időszakra

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

on érzékeny a mérési hibákra, vagy pontatlanságokra. Az 

NARX

RPWRMSE [%] 75,11

0,93

99

1,45

0,87

 

 

. ábra: NARX, NN módszerrel számított vízhozam-idősorok

yon jól követi, míg az NN modell elsősorban a 

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

. táblázat). 

ók NARX és NN modellel a betanítási időszakra

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

on érzékeny a mérési hibákra, vagy pontatlanságokra. Az 

NARX NN

75,11 498,18

0,93 0,61

99 684

1,45 8,80

0,87 0,36

 Karsztforrások hidrológiai

 

idősorok a betanítási időszakban

yon jól követi, míg az NN modell elsősorban a 

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

ók NARX és NN modellel a betanítási időszakra

 

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

on érzékeny a mérési hibákra, vagy pontatlanságokra. Az 

498,18

0,61

8,80

0,36

Karsztforrások hidrológiai

 

a betanítási időszakban

yon jól követi, míg az NN modell elsősorban a 

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

ók NARX és NN modellel a betanítási időszakra

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

on érzékeny a mérési hibákra, vagy pontatlanságokra. Az 

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

 
a betanítási időszakban  

yon jól követi, míg az NN modell elsősorban a 

március, áprilisi időszakban nagy eltéréséket mutat. Összehasonlítottam a modelleket a 

ók NARX és NN modellel a betanítási időszakra

A statisztikai mutatók között a korreláció, a térfogat (PEV) és NS nagyon jó értékeket 

eredményezett a NARX modellel. A relatív eltérés, még így is nagynak tűnik, de korábban 

on érzékeny a mérési hibákra, vagy pontatlanságokra. Az 
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doktori értekezés

NN modell mely a korábban mért vízhozam adatokat nem tartalmazza, közepes mutatókat 

eredményezett. 

Az úgynevezett előhívási

közötti idősz

53

 

Az előhívási időszakban kapott idősorok alakulása 1981

ben a NARX modell nagyon jól követi a 

többször jelentősebb vízhozamokat számított, annak ellenére, hogy gyakorlatilag alig volt a 

forrásnál mérhető vízhozam. A nem autoregresszív NN modell jelentősebb eltéréseket mutat, 

a számított vízhozamok zajosak,

Az előhívási

vizsgálatoknak.  A neurális hálózatok statisztikai mutatói a 1

Koch Róbert 

doktori értekezés 

NN modell mely a korábban mért vízhozam adatokat nem tartalmazza, közepes mutatókat 

eredményezett.  

Az úgynevezett előhívási

közötti időszakot választottam. 

53. ábra: Mért és modellezett vízhozam 

Az előhívási időszakban kapott idősorok alakulása 1981

ben a NARX modell nagyon jól követi a 

többször jelentősebb vízhozamokat számított, annak ellenére, hogy gyakorlatilag alig volt a 

forrásnál mérhető vízhozam. A nem autoregresszív NN modell jelentősebb eltéréseket mutat, 

a számított vízhozamok zajosak,

előhívási időszak eredményeit szintén alávetettem a fent bemutatott statisztikai 

vizsgálatoknak.  A neurális hálózatok statisztikai mutatói a 1

 

 

NN modell mely a korábban mért vízhozam adatokat nem tartalmazza, közepes mutatókat 

Az úgynevezett előhívási időszaknak ezúttal is a következő 9 éves periódust, 1979

akot választottam. 

ért és modellezett vízhozam 

Az előhívási időszakban kapott idősorok alakulása 1981

ben a NARX modell nagyon jól követi a 

többször jelentősebb vízhozamokat számított, annak ellenére, hogy gyakorlatilag alig volt a 

forrásnál mérhető vízhozam. A nem autoregresszív NN modell jelentősebb eltéréseket mutat, 

a számított vízhozamok zajosak,

időszak eredményeit szintén alávetettem a fent bemutatott statisztikai 

vizsgálatoknak.  A neurális hálózatok statisztikai mutatói a 1

 

 

NN modell mely a korábban mért vízhozam adatokat nem tartalmazza, közepes mutatókat 

időszaknak ezúttal is a következő 9 éves periódust, 1979

akot választottam.  

ért és modellezett vízhozam 

Az előhívási időszakban kapott idősorok alakulása 1981

ben a NARX modell nagyon jól követi a 

többször jelentősebb vízhozamokat számított, annak ellenére, hogy gyakorlatilag alig volt a 

forrásnál mérhető vízhozam. A nem autoregresszív NN modell jelentősebb eltéréseket mutat, 

a számított vízhozamok zajosak, naponként ellentétes irányban változnak. 

időszak eredményeit szintén alávetettem a fent bemutatott statisztikai 

vizsgálatoknak.  A neurális hálózatok statisztikai mutatói a 1
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NN modell mely a korábban mért vízhozam adatokat nem tartalmazza, közepes mutatókat 

időszaknak ezúttal is a következő 9 éves periódust, 1979

ért és modellezett vízhozam az előhívási időszakban 

Az előhívási időszakban kapott idősorok alakulása 1981
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19. táblázat: Statisztikai mutatók (NN, NARX) az előhívási időszakban 

 
 

A NARX modell CORR, NS és PEV mutatói jelentősen nem romlottak, viszont a két idősor 

hibája (RRMSE, RPWMSE) 200% fölé került. Ez azért is érdekes, hiszen az autoregresszív 

modell felhasználja a korábbi két mért vízhozam értéket is. Az NN modell statisztikai mutatói 

jelentősen romlottak.  

A neurális hálózaton alapuló modellek vizsgálata alapján megállapítható, hogy azok 

vízhozam-idősor előrejelzésre alkalmasak. A módszer nagy előnye, hogy a mért hidrológiai és 

meteorológiai adatokon kívül más bemenő paramétert (talaj- illetve kőzet jellemzői, 

növényzet, stb.) nem igényelnek. 

A nemlineáris autoregresszív neurális háló (NARX) statisztikai mutatói a várakozásnak 

megfelelően nagyon jók, köszönhetően az autoregresszív tulajdonságnak. Ehhez azonban 

rendszeres vízhozam mérési eredményekre is szükség van. A modell rövid távú előrejelzésre 

nagy biztonsággal alkalmazható, de még középtávú alkalmazása is kedvező. 

A nem autoregresszív neurális háló statisztika mutatói értelemszerűen sokkal 

kedvezőtlenebbek. A modell alkalmazásához azonban mindössze meteorológiai adatokra van 

szükség, mint bemenő paraméterekre. Abban az esetben tehát, amikor mért vízhozam-idősor 

csak egy korábbi időszakból áll rendelkezésre, illetve más adattal nem rendelkezünk, a modell 

alkalmas kevésbé pontos hosszútávú előrejelzésre.  

Az 5. fejezet eredményeit a 3. téziscsoportban foglaltam össze. 

 

 

Statisztikai 
mutató NARX NN

RPWRMSE [%] 200,92 690,86

CORR [-] 0,88 0,36

RRMSE [%] 264,36 924,81

PEV [%] 7,14 37,49

NS [-] 0,75 -0,33

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert  Karsztforrások hidrológiai 

doktori értekezés  vizsgálata 

98  

6.  Az értekezés  téz ise inek összefoglalása  

1. Tézis: A karsztos vízbázis empirikus- és félempirikus vizsgálati módszereinek 

felülvizsgálata, új számítási módszer kidolgozása 

Kutatásaim során megvizsgáltam két hazai és egy külföldi empirikus-, illetve félempirikus 

módszert, melyek a karsztos vízgyűjtő beszivárgási jellemzőit határozzák meg. 

Megállapítottam, hogy a vizsgált és gyakorlatban is alkalmazott eljárások egyike sem ad 

megbízható pontosságú eredményt az éves beszivárgási hányad számítására. A módszerek 

pontatlansága különösen szembetűnő, amennyiben a rendelkezésre álló csapadék- és 

vízhozam-adatokból a kapott beszivárgási hányad segítségével a forrás vízgyűjtő területét 

kívánjuk meghatározni. Részletesebb hidrológiai vizsgálatokhoz a vízgyűjtő terület pontosabb 

meghatározása szükséges. 

 

1. tézis: Megállapítottam, hogy a karsztforrás 12 havi összegzett vízhozama a vízgyűjtő 

területre a három hónappal hamarabb kezdődő, szintén 12 hónapos időszakban hullott 

csapadékkal van összefüggésben. Az összefüggést a következő lineáris egyenlet írja le: 

86,246634,0  PB  [mm] 

ahol  

B[mm]  - az október 1-ével kezdődő 12 hónap során beszivárgott és a forrásnál 

vízhozamként jelentkező vízmennyiség; 

P [mm] - a három hónappal korábban, tehát július 1-ével kezdődő 12 hónap 

csapadékösszege. 

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás-számítási módszert megvizsgáltam a 

mecseki Tettye-forrásra. Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló mért adatsorok alapján 

a fenti egyenlet jól alkalmazható az más karsztforrásnál is.    

 

2. Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC-HMS programmal 

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC-HMS program 

alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben történő vízmozgás modellezésére. ArcGIS 

térinformatikai program segítségével lehatároltam a források felszíni vízgyűjtő területét, 

létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből GeoHMS progrsam segítségével HEC-HMS 

vízgyűjtő modellt hoztam létre és statisztikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő 

paramétereit. 
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2. tézis: Megállapítottam, hogy a HEC-HMS modell alkalmas karsztforrások vízhozam-

idősorának modellezésére. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy a modell segítségével 

kapott vízhozam idősor jól illeszkedik a mért adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a 

karsztforrás napi vízhozamának előrejelzésére. 

 

3. Téziscsoport: Karsztforrások vízhozam-idősorának modellezése intelligens számítási 

módszerekkel 

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők intelligens számítási módszerekkel történő 

modellezésének alkalmazási lehetőségét karsztforrás vízhozam-idősorának modellezésére. 

 

3/a tézis: Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) mesterséges neurális 

hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam létre. Statisztikai 

vizsgálatokkal igazoltam, hogy a modell mind a tanulási, mind az előhívási időszakban nagy 

pontossággal illeszkedik a mért vízhozam-idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól 

alkalmazható rövidtávú előrejelzésre. 

 

3/b tézis: Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) mesterséges neurális 

hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre. Statisztikai vizsgálatokkal 

igazoltam, hogy a modell mind a tanulási, mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC-

HMS numerikus programmal kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól 

alkalmazható hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok 

állnak rendelkezésre. 
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7.  Összegzés  

7.1. A doktori értekezés eredményei 

A disszertáció elején megfogalmaztam a kutatási célokat, áttekintettem a karsztkutatás 

korábbi eredményeit, hazai és nemzetközi szakirodalmát. A kutatás során különböző 

módszerekkel próbáltam meg karsztforrások vízmérlegének számítását pontosítani, hosszú 

idejű vízhozam-idősorát modellezni, illetve a várható vízhozamokat előrejelezni.  

A 2. fejezetben a korábbi hazai és nemzetközi empirikus, félempirikus számítási módszereket 

vizsgálva megállapítottam, hogy azok pontossága a számított beszivárgási hányad 

tekintetében, de különösen a vízgyűjtő terület meghatározásában nem kielégítő pontosságúak. 

A vizsgált módszerek bonyolult számítási folyamatot igényelnek, ráadásul nem minden 

esetben adnak reális eredményt. Az alkalmazott számítási módszerek pontosítása nem járt 

sikerrel, illetve kismértékű pontosítást eredményezett a számítások bonyolultságának további 

jelentős növelése mellett. Ezért megvizsgáltam egy új, egyszerűbb módszer lehetőségét. A 

csapadék-, valamint vízhozam-idősorok eltolásával a két adatsor közötti összefüggést sikerült 

szorosabbá tenni. Ily módon a csapadék és vízhozam között lineáris összefüggést állapítottam 

meg. A lineáris egyenlet általános alakja az Aggteleki-hegység valamennyi, hosszú idejű 

idősorral rendelkező forrására nézve megfelelő korrelációt ad. Az illeszkedés természetesen 

pontosabb, amennyiben egy adott forrásra nézve határozzuk meg az egyenletet. Az általános 

alakot megvizsgáltam a Mecsekben található Tettye-forrásra is, szintén jó kapcsolat 

mutatkozott. 

A 3. fejezetben a karsztmodellezésben korábban nem alkalmazott HEC-HMS modell 

alkalmasságát vizsgáltam. A kiinduló paraméterek közül érzékenységi vizsgálattal 

kiválasztottam azokat, melyek a modell eredményeit jelentősen befolyásolják. Majd 

kalibráció-validáció során statisztikai mutatókkal megvizsgáltam a modell alkalmazhatóságát. 

Megállapítottam, hogy HEC-HMS-ben felállítható olyan, a karsztos vízgyűjtőre vonatkozó 

modell, mely hosszútávú csapadék-, hőmérséklet-, illetve vízhozam-idősorok alapján 

megbízható napi vízhozam adatokat produkál. 

A 4. fejezetben karsztforrások vízhozamának előrejelzési lehetőségét vizsgáltam meg 

intelligens számítási módszerekkel. A mesterséges neurális hálózaton alapuló nem lineáris 

autoregresszív (NARX) és nem autoregresszív modellt (NN) vizsgáltam. Karsztforrás 

vízhozamának modellezésében az eljárást korábban nem alkalmazták. Megállapítottam, hogy 
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Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

megbízható mérési eredmények kiszűrésére is.

 A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

neurális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

csapadék) alapján kimenő vízhozam

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

előrejelzésre alkalmasak. 

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

magasság, stb.) és felszín alatti (tala

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

Mindkét módszer esetében a betanítási

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

Összehasonlításként mind a három mode

idősorral együtt 1978

54. ábra: 3 modell és a mért adatsor összehasonlítása 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

a betanítási időszak alapján bizonyos előrejelzési feladat

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

megbízható mérési eredmények kiszűrésére is.

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

csapadék) alapján kimenő vízhozam

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

előrejelzésre alkalmasak. 

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

magasság, stb.) és felszín alatti (tala

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

Mindkét módszer esetében a betanítási

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

Összehasonlításként mind a három mode

idősorral együtt 1978

. ábra: 3 modell és a mért adatsor összehasonlítása 

 

 

a betanítási időszak alapján bizonyos előrejelzési feladat

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

megbízható mérési eredmények kiszűrésére is.

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

csapadék) alapján kimenő vízhozam

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

előrejelzésre alkalmasak.  

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

magasság, stb.) és felszín alatti (tala

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

Mindkét módszer esetében a betanítási

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

Összehasonlításként mind a három mode

idősorral együtt 1978-as évben. (

. ábra: 3 modell és a mért adatsor összehasonlítása 

 

 

a betanítási időszak alapján bizonyos előrejelzési feladat

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

megbízható mérési eredmények kiszűrésére is.

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

csapadék) alapján kimenő vízhozam-idősort hoz létre. A modell eredményeként napi átlag 

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

magasság, stb.) és felszín alatti (talajtípus, kőzettípus, vízmozgások, stb.) viszonyokat 

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

Mindkét módszer esetében a betanítási- és

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

Összehasonlításként mind a három mode

as évben. (54. ábra)

. ábra: 3 modell és a mért adatsor összehasonlítása 

  

  

101  

a betanítási időszak alapján bizonyos előrejelzési feladat

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

megbízható mérési eredmények kiszűrésére is. 

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

idősort hoz létre. A modell eredményeként napi átlag 

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

jtípus, kőzettípus, vízmozgások, stb.) viszonyokat 

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

és kalibrálási időszakra vonatkozóan mért vízhozam 

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

Összehasonlításként mind a három modellezett módszert ábrázoltam a mért vízhozam 

. ábra) 

. ábra: 3 modell és a mért adatsor összehasonlítása 

 

 

a betanítási időszak alapján bizonyos előrejelzési feladatokra alkalmazhatóak a modellek. 

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

idősort hoz létre. A modell eredményeként napi átlag 

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

jtípus, kőzettípus, vízmozgások, stb.) viszonyokat 

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

alibrálási időszakra vonatkozóan mért vízhozam 

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

llezett módszert ábrázoltam a mért vízhozam 

. ábra: 3 modell és a mért adatsor összehasonlítása kalibrálás (betanítás) során 

 Karsztforrások hidrológiai

 

okra alkalmazhatóak a modellek. 

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

idősort hoz létre. A modell eredményeként napi átlag 

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

jtípus, kőzettípus, vízmozgások, stb.) viszonyokat 

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

alibrálási időszakra vonatkozóan mért vízhozam 

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

llezett módszert ábrázoltam a mért vízhozam 

kalibrálás (betanítás) során 

Karsztforrások hidrológiai

 

okra alkalmazhatóak a modellek. 

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

idősort hoz létre. A modell eredményeként napi átlag 

vízhozam értékeket kapunk. Ily módon a modellek meteorológiai adatok birtokában vízhozam 

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

jtípus, kőzettípus, vízmozgások, stb.) viszonyokat 

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

alibrálási időszakra vonatkozóan mért vízhozam 

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait. 

llezett módszert ábrázoltam a mért vízhozam 

kalibrálás (betanítás) során 1978

Karsztforrások hidrológiai 

 vizsgálata 

okra alkalmazhatóak a modellek. 

Ezen kívül a NARX modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem 

A 3. és 4. fejezetben tárgyalt modellek egymással is összehasonlíthatóak. A HMS, illetve 

urális hálózati modell közös jellemzője, hogy a bemenő meteorológiai adatok (hőmérséklet, 

idősort hoz létre. A modell eredményeként napi átlag 

vízhozam 

A HMS modell paramétereinek optimalizáláshoz kalibrálási időszakra, illetve bizonyos 

alapvető információkra van szükség a felszíni (fedettség, lejtésviszonyok, tengerszint feletti 

jtípus, kőzettípus, vízmozgások, stb.) viszonyokat 

illetően. Az NN és NARX modell megalkotása a betanítási időszakban történik, a 

modellezéshez a meteorológiai adatokon semmilyen más bemenő adatra nincs szükség.  

alibrálási időszakra vonatkozóan mért vízhozam 

idősorra is szükség van. A NARX modell ezen túlmenően az autoregresszív tulajdonsága 

miatt a modellezési időszakban is használja a megelőző időszak mért vízhozam adatait.  

llezett módszert ábrázoltam a mért vízhozam 

 
1978-ban. 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.001



Koch Róbert

doktori értekezés

20. táblázat

A validációs (előhívási) időszak mért és modellezett vízhozam 1981

55. ábra mutatja.

55. ábra

 

A három modell statisztikai mutatóit tartalmazza a 

 

Koch Róbert 

doktori értekezés 

. táblázat: Statisztik

A validációs (előhívási) időszak mért és modellezett vízhozam 1981

. ábra mutatja. 

. ábra: A validációs (előhívási) időszak mé

A három modell statisztikai mutatóit tartalmazza a 

 

 

: Statisztikai mutatók NARX, NN és HMS modellel a kalibrálási (betanítási) 

A validációs (előhívási) időszak mért és modellezett vízhozam 1981

A validációs (előhívási) időszak mé

A három modell statisztikai mutatóit tartalmazza a 

Statisztikai 
mutató
RPWRMSE [%]

CORR [-]

RRMSE [%]

PEV [%]

NS [-]

 

 

ai mutatók NARX, NN és HMS modellel a kalibrálási (betanítási) 

A validációs (előhívási) időszak mért és modellezett vízhozam 1981

A validációs (előhívási) időszak mé

A három modell statisztikai mutatóit tartalmazza a 

Statisztikai 
mutató
RPWRMSE [%]

CORR [-]

RRMSE [%]

PEV [%]

NS [-]

  

  

102  

ai mutatók NARX, NN és HMS modellel a kalibrálási (betanítási) 
időszakra 

 

A validációs (előhívási) időszak mért és modellezett vízhozam 1981

A validációs (előhívási) időszak mért és modellezett vízhozam

A három modell statisztikai mutatóit tartalmazza a 20. és 21

NARX
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99

1,45

0,87
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21. táblázat: Statisztikai mutatók NARX, NN, és HMS modellel a validálási (előhívási) 
időszakban 

 
 

Összehasonlítva az eredményeket, megállapítható, hogy a NARX modell adta a legjobb 

eredményt, ennél gyengébb statisztikai mutatókat kaptam a HMS modell eredményeire, míg 

az NN modell a HMS-nél rosszabb eredményeket ért el.  

Rövidtávú előrejelzésre az autoregresszív NARX modell a legalkalmasabb, mely még 

középtávon is megbízható eredményeket ad. E modell alkalmas továbbá a mérés 

körülményeiből adódó hibák megállapítására is. 

Hosszútávú előrejelzésre legalkalmasabb a HMS, amennyiben a vízgyűjtőről a modell 

felépítéséhez szükséges információkkal rendelkezünk. 

NN alkalmazása akkor indokolt, ha a vízgyűjtő jellemzőiről nincs részletes információ, így 

csak a meteorológiai adatok birtokában szükséges hossszútávú előrejelzést adni. 

7.2. Javaslat további kutatási lehetőségekre 

A karsztforrások hidrológiai viszonyaival kapcsolatos vizsgálatok továbbfejlesztése 

feltehetően örök feladat marad. A minél pontosabb számítási módszerek kidolgozására, 

precízebb modellek felállítására mindig lesz lehetőség és feltehetően igény, tudományos 

érdeklődés is. Egyrészt a karsztos vízrendszerek térbeli és időbeli végtelen változatossága, 

másrészt a pótolhatatlan hosszú idejű adatsorok szükségessége a tökéletes leíró modell, vagy 

számítási eljárás kidolgozását lehetetlenné teszik. E szempontok figyelembe vétele mellett a 

következő lehetőségeket látom a téma további művelésére. 

Az Aggteleki-karszt területén alkalmazott, a disszertációban ismertetett módszerek vizsgálatát 

érdemes lenne más, akár hazai, akár külföldi karsztos területen megvizsgálni. Erre ott nyílik 

lehetőség, ahol megfelelő hosszúságú csapadék-, hőmérséklet- és vízhozam adatsorok állnak 

rendelkezésre.  

Statisztikai 
mutató NARX NN HMS

RPWRMSE [%] 200,92 690,86 406,90

CORR [-] 0,88 0,36 0,69

RRMSE [%] 264,36 924,81 538,55

PEV [%] 7,14 37,49 56,58

NS [-] 0,75 -0,33 0,21
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Hazai karsztos területek közül szóba jöhet a vízellátásban fontos szerepet játszó Bükk, illetve 

Mecsek jelentősebb karsztforrásainak vizsgálata. 

Jelentős kihívás a Bakony forrásainak vizsgálata, ahol egy további körülmény teszi a feladatot 

még nehezebbé. A területen a bányászat megszűntével a karsztvízszint mesterséges 

süllyesztése abbamaradt. Itt tehát még egy ideig a karsztvízszint folyamatos emelkedését is 

figyelembe kell venni. 

További lehetőséget rejt magában, egyúttal más modell alkalmazását is lehetővé tenné, 

amennyiben a karsztvízszint mérésekről is hosszú idejű adatsorokkal rendelkeznénk. 

A források kiürülési folyamatainak alaposabb vizsgálatához szükséges lenne a napi 

méréseknél gyakoribb, optimális estben folyamatos vízhozammérési adatokra.  
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