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A vízellátó rendszerek energiafelhasználásának és energiaköltségének csökkentését célzó 

üzemoptimalizálási feladatok megoldása során a kiindulás minden esetben a nyomászónánkénti 

ivóvízfogyasztás félóránkénti-óránkénti részletességgel történő előrejelzése. Munkám célja olyan 

előrejelzési módszer meghatározása volt, mely a rendelkezésre álló adatok alapján képes kellő 

pontossággal előre jelezni az ivóvízfogyasztást. 

Az ilyen irányú üzemoptimalizálási feladatok sarkalatos pontja a megbízhatóság. Az üzemeltetési 

rend meghatározásához – az optimalizálási eljárástól függetlenül – az adott időszakra vonatkozó 

várható fogyasztási értékekre van szükség. A várható fogyasztási értékek pontossága nagy mértékben 

befolyásolja az üzemoptimalizálás hatékonyságát. Éppen ezért elengedhetetlen része az 

optimalizálási munkafolyamatnak egy olyan előrejelzési módszer meghatározása, mely a szükséges, 

ivóvízfogyasztást befolyásoló tényezők figyelembevételével kellő pontosságú becslést képes adni az 

optimalizálás szempontjából fontos időintervallumon. 

Az ivóvíz fogyasztás – ezen belül is főleg a lakossági – mértékét igen sok paraméter befolyásolja. 

Ezek közül a leglényegesebbek a fogyasztás történeti értékei, a munkarendre vonatkozó, naptári 

adatok, illetve a meteorológiai adatok. 

Az előrejelzési modellek kalibrálásának előfeltétele, hogy a bemeneti adatokat minél kevesebb 

hiba terhelje, illetve rendelkezésre álljon egy tanításra alkalmas félórás fogyasztási idősor. Az 

archivált nyers üzemeltetési adatok éppen ezért feldolgozásra szorulnak. A hibás archivált adatokat ki 

kell szűrni, a szivattyúk és a víztorony üzemeltetési adataiból pedig elő kell állítani a fogyasztási 

idősort. A napi részletességű meteorológiai adatokat csak ezután lehet összefésülni a félórás 

részletességű fogyasztási idősorral. A fenti feladatrészeket egy saját készítésű adatfeldolgozó 

program végzi.  

Tudományos képzés műhelyeinek 

támogatása az Eötvös József Főiskolán 

TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0032 



 

1. ábra: Adatfeldolgozó szoftver kezelőfelülete 

 

A SCADA üzemirányító rendszer által gyűjtött adatokban óhatatlanul jelentkeznek mérési hibák. 

Ezek következhetnek a mérőműszerek, a távközlési eszközök meghibásodásából, vagy az archiváló 

program hibás működéséből. A debreceni adatok esetében főleg az irreális értékek és az adat 

duplikációk azok, melyek leggyakrabban jelentkeztek. A hibás adatok értelemszerűen 

használhatatlanok, így törölni kell őket, mivel a modell eredményeit torzítanák. 

Érdemes még ide sorolni az adathiányokat is, annak ellenére, hogy nem hibás adatokról, hanem 

a mérések, avagy azok archiválásának a hiányáról van szó. Az idősorok a gyakorlatban csak a 

legritkább esetben folytonosak. Az adathiányok véletlenszerűen jelentkeznek. Mivel a vízhozam 

értékeket integrálni kell a félórás időintervallumokon, fontos meghatározni, hogy mely félórás 

fogyasztási értékek számítanak a feldolgozás szempontjából megbízhatónak. 

A jelenlegi számítási módszer szerint azok a félórák tekinthetőek felhasználhatónak, melyek 

kezdeti és végpontjától fél órán belül található archivált érték. Ebből a szempontból a program 

rugalmasan kezeli az adatsort, hiszen akár 20 perces adathiányt is megenged. Ezt, ha az eredmények 

megkívánják, tetszőlegesen lehet szigorítani, de 5 percnél kevesebbet nem érdemes megadni – mivel 

ez az archiválási időköz is. Amennyiben ennek a feltételnek megfelel az adott, félórára kerek időpont, 

viszont nincsen ilyen időpontban archivált érték, akkor alkalmazom az inter-, vagy extrapolációt. 

Jelen esetben közönséges lineáris interpolációval állítjuk elő a félórára kerek időpontokhoz tartozó 

értékeket. 

Fogyasztás számítása: 

 



Fogyasztás integrált adatsorból számítása: 
Az "Integrált összes termelés" adatsor mértékegysége m3, és minden nap 7:00:00-kor nullázódik. 

Fontos megjegyezni, hogy a félórás adatok feldolgozásánál minden nap 0:00:00-kor váltunk napot. A 

vízfogyasztási értékeket úgy kapjuk meg, hogy kivonjuk a vizsgált félóra végpontjához tartozó 

értékből a kezdeti időponthoz tartozó értéket. Úgy is mondhatjuk, hogy az idő szerint numerikusan 

deriváljuk az összegzett termelésfüggvényt. Ehhez elengedhetetlen, hogy interpolálva legyenek az 

adott időpontokra az archivált adatsor értékei 

 

Ahol:   

 Qj  - félórás fogyasztási érték 

 Vi+1  - félórás intervallum végponti időpontjára interpolált integrált fogyasztási érték 

 Vi  - félórás intervallum kezdőponti időpontjára interpolált integrált fogyasztási érték 

Fogyasztás számítása szivattyú vízhozam értékekből 
 

A másik lehetőség, hogy kiszámoljuk egyenként a szivattyúkhoz tartozó vízfogyasztási adatsorokat, 

majd ezeket összegezzük félóránként. Ebben az esetben is figyelembe kell venni a víztorony 

látszólagos fogyasztását is, melyet jelen esetben a tárolt víztérfogatok előjeles különbségéből, vagy 

közvetlenül a víztoronynál mért előjeles vízhozam időintervallumon történő integrálásából 

kaphatunk. 

Ez utóbbi eljárás jóval számításigényesebb. Kiterjedtebb, és összetettebb rendszerek esetében 

azonban sokkal kézenfekvőbb és egyszerűbb megoldásnak számít. Továbbá egy több zónából álló 

rendszer esetében kicsi annak az esélye, hogy rendelkezésre álljon egy összegzett adatsor. Utóbbi 

esetre jó példa a MIVIZ Miskolci Vízmű Kft. rendszere, mely 18 zónára bontható, meglehetősen 

bonyolult kapcsolatokkal. Az adatfeldolgozó program a kapcsolatokat tartalmazó adatbázis betöltése 

után képes a zónák különálló, illetve összegzett vízmérlegét is előállítani. Lehetőség van továbbá 

összevont vagy fiktív zónák bevitelére, és vízmérleg számítására is. 

 

2. ábra: félórás fogyasztási adatsorok, eltérő számítási eljárással 
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A víztorony vízforgalmának számítása 
A tározók vízforgalmának számítása kétféle módon történhet. Abban az esetben, ha van 

távadó felszerelve a tározó vízhozam mérőjére, akkor a tározó relatív vízszintjére és geometriai 

adataira nincs szükség. Ilyenkor az archivált vízhozam közvetlenül a tározó vízforgalmát adja meg. Ezt 

átszámítva m3/félóra mértékegységre, előjelesen összegezhető a szivattyúk vízszállítás értékeivel. 

Debrecen város hálózatánál ez az eset áll fenn. 

A másik eset, például Miskolcon, hogy a relatív vízszintek, illetve a tározók geometriai adatai 

állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy m3/félóra mértékegységben megkapjuk a látszólagos fogyasztást, a 

vizsgált félórás időszak vég- és kezdőpontjában mért tárolt térfogat különbségét kell kiszámítani. A 

nem hasáb alakú tározók esetében több „tárolt térfogat – relatív vízszint” értékpárt lehet megadni. A 

megadott pontok közötti vízszint értékek esetén lineáris interpolációt alkalmazunk. 

 

Ahol: 

 : tározó vízszintje 

 : h vízszinthez tartozó tárolt térfogat 

  : a tárolt térfogat – vízszint görbe h-val szomszédos vízszint értékei 

 ,  : a tárolt térfogat – vízszint görbe h-val szomszédos tárolt térfogat értékei. 

 

Ahol: 

 : kezdeti időpontban a tárolt térfogat 

 : az intervallum végpontjában a tárolt térfogat 

 

3.  ábra: Napi vízfogyasztás számítása tárolt térfogatból 

Előrejelzési módszerek vizsgálata 
 

Az adatok feldolgozása után két eltérő megközelítését vizsgálom a fogyasztás előrejelzésének. Az 

egyik a napi szintű előrejelzés, melyből általános fogyasztási menetgörbékkel lehet félórás idősorokat 

előállítani. A másik eljárás pont az ellenkező irányból közelíti meg a problémát: ebben az esetben a 

napon belüli félórás értékek előrejelzése után, azok napi szintű összegzésével lehet megkapni a napi 
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becsült fogyasztási értékeket. Mindkét esetben elsődleges szempont a meteorológiai adatoktól való 

függés vizsgálata. A történeti értékek vizsgálatát a tanítási adatsor amúgy is alacsony elemszámának 

további csökkenése miatt elvetettem. 

Az eltérő gondolatmenetekhez eltérő statisztikai módszereket alkalmaztam. Az első esetben 

regresszióanalízissel kerestem az összefüggést a bemeneti adatok és a napi fogyasztás mértéke 

között. A napon belüli értékek klasszikus statisztikai módszerekkel történő feldolgozására pedig a 

jóval modernebb fuzzy következtető rendszereket és mesterséges neurális hálózatokat egyesítő, 

úgynevezett ANFIS eljárást alkalmaztam. Utóbbi eljárás bár jóval kevesebb manuális adatfeldolgozást 

igényel, a modell kalibrálása és kiértékelése időigényes folyamat. A modellek előnyeit, gyenge 

pontjait, illetve a kalibrálás nehézségeit részletesen tárgyalom a dolgozat során. Az eltérő modellek 

összehasonlítására a négyzetes középhibát (RMSE) használom fel, illetve ennek az átlagos 

fogyasztáshoz viszonyított mértékét. 

Regresszió analízis: 
 

Napi részletességű adatokból jóval hosszabb időintervallum áll rendelkezésre, azonban az utóbbi 

évtizedekben bekövetkezett demográfiai és gazdasági változások jelentősen befolyásolták az ivóvíz 

fogyasztást is. Ezeket a hatások 2003-tól már kevésbé befolyásolják a vízfogyasztási trendet, hiszen 

ekkora már befejeződött a debreceni hálózat bővítése, illetve az ivóvíz árának reálértéke is csupán 

csekély mértékben emelkedett. 

 

 

4. ábra: Debreceni vízművek árváltozás grafikonja (forrás: Debrecen vízművek) 
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5.  

 

Csapadék 
Hőmérséklet 

Munkarend Dátum Konstans 
Tmax Tköz 

1
9

8
0

-t
ó

l 

lin. Reg. -6,672532   23,85472 13,07802 -184,505 242,1352 

Log. Reg. -8,006378   27,97369 14,58455 -210,564 991,5316 

lin. Reg. -4,043697 35,73522   13,17423 -181,941 238,5211 

Log. Reg. -5,193941 41,56549   14,74238 -209,924 1024,585 

2
0

0
3

-t
ó

l 

lin. Reg. -6,992924   17,91979 12,25083 -33,3138 45,51612 

Log. Reg. -12,1722   32,70977 20,93915 -59,5553 300,8797 

lin. Reg. -7,961453 46,4955   14,96087 -41,0578 54,81484 

Log. Reg. -8,217349 47,61019   15,20035 -43,6481 219,7695 

4.4.1-es táblázat: vizsgált paraméterek T-próba értékei 

 

Az így kapott értékeket összehasonlítva látható, hogy a legnagyobb mértékben a dátumtól való 

függés érvényesül. Ez az eredmény várható volt, hiszen ha megvizsgáljuk a hőmérséklettől való 

függést, látható, hogy lineáris, vagy logaritmikus illeszkedéssel nem követhető le. 

Feltételezésem szerint van egy hőmérsékleti határ, amelytől lejjebb a hőmérséklet már nem 

befolyásolja a vízfogyasztás mértékét. Például a vízfogyasztás szempontjából lényegtelen, hogy télen 

+3, vagy -10 °C van. 

Annak a határhőmérsékletnek a megtalálásához, amitől már függ a vízfogyasztás, két időszakra 

bontottam éves szinten az adatsort. A maximális napi hőmérséklettől való függősénél a 19-22 °C-ig 

terjedő tartományt vizsgáltam meg. Minden évben, az első olyan nap a kezdete, amelyen a 

hőmérséklet elérte vagy meghaladta az adott határhőmérsékletet. A nyári időszak végét az utolsó 

ilyen nap jelöli. Az ide nem tartozó napokat a téli időszakhoz csatoltam. A nyári időszakba tartozó 

szakaszok hossza a hőmérséklet növekedésével rövidül, hiszen később lesz várható az első 

hőmérsékleti feltételt teljesítő nap, az utolsó pedig értelemszerűen hamarabb. 

A klasszikus statisztikai elemzésnél két eltérő regressziós eljárás van megkülönböztetve jelen 

esetben. Az egyik a lineáris, a másik a logaritmikus regresszió.  

Lineáris regresszió esetén a becsült érték képlete:  

 

Behelyettesítve a paramétereinket: 

 



Logaritmikus regresszió esetén a becsült érték képlete:  

 

Behelyettesítve a paramétereinket: 

 

Ahol: 

 y: A becsült napi vízfogyasztás 

 mi: A változókhoz tartozó súlyok, melyeket a regresszió számítása során kapunk 

 A: Dátum excel típusú timestamppel megadva 

 B: Összegzett maximális hőmérsékleti értékek a vizsgált napot megelőző ’j’ napra 

vonatkozólag °C mértékegységgel 

 C: A vizsgált napon mért maximális hőmérséklet °C mértékegységgel 

 D: Összegzett csapadékmennyiség a vizsgált napot megelőző ’k’ napra vonatkozólag mm 

mértékegységgel 

 E: A vizsgált napon lehullott csapadékmennyiség mm mértékegységgel 

 F: A munkarendre vonatkozó bulk változó. 0 vagy 1 értéket vehet fel 

 c: Konstans értéke, melyet a regresszió számítása során kapunk 

Logaritmikus regresszió esetén a becsült érték képlete:  

 

 

A modellek összehasonlítására az elterjedten használt RMSE (Root Mean Square Error) 

hibajellemzőt alkalmaztam. Magyarul négyzetes középhiba néven ismert. A RMSE értéket az alábbi 

összefüggés alapján kapjuk: 

 

Ahol: 

 RMSE: négyzetes középhiba 

 n: x független változó elemeinek száma 

Az előrejelzés szempontjából történő összehasonlítást megkönnyítendő, pontossággal is 

jellemeztem a modelleket. Az RMSE értéket elosztottam az ismert fogyasztási adatsor értékeinek 

átlagával. Az azonos mértékegységek miatt %-ban kapjuk meg az eredményt. 

 

Változó paraméterek 
r

2
 

[-] 
RMSE 

[m
3
/nap] 

Pontosság 
[%] 

Regresszió 
típusa 

Határhőmérséklet 
Tmax [°C] 

Csapadékösszeg 
[mm] 

Hőmérsékletösszeg 
[°C] 

log 21 sh3 sT3 0,435 4103,28 90,80% 

log 22 sh1 sT3 0,475 4201,75 90,53% 

sTlog (lin) 20 sh3 sT1 0,452 4668,81 89,42% 



log 20 sh3 sT3 0,488 3950,05 91,05% 

4.4.2-es táblázat: Nyári regressziós modellek változatainak pontossága a tanítási idősorra 

ANFIS rendszerrel történő előrejelzés: 
 

A bemeneti, input értékek meghatározásánál figyelembe kellett venni, hogy a tanítási eljárás 

számítási igénye a bemeneti értékek számának növekedésével nem lineárisan nő. Ennek megfelelően 

a bemeneti adatsorok számát lehetőleg minél alacsonyabb értéken próbáltam tartani. E mellett azt is 

szem előtt tartottam, hogy az információtartam megmaradjon. Ennek megfelelően az alábbi 

bemeneti adatokat használtam fel: 

 Ido: Minden nap 0:00:00-tól eltelt órák száma (pl: 0, 10.5, 13, 23.5). A nem egész óráknál 

nem volt értelme az eltelt perceket is külön oszlopba venni, mivel többletinformációval 

nem bír, az összevonás segítségével ráadásul a napon belüli periódus sokkal átláthatóbb 

a fuzzy felületek esetében (5.5.7-es ábra). A fél órás idősor miatt minden hiánytalan 

napra 48 db érték jut. 

 Nap: 1-9 ig terjedő diszkrét eloszlású változó. 1-7-ig a hét napjait jelöli (, ahol 1: Hétfő), 

míg 8 az olyan, munkarendet befolyásoló napokat, mint például a nemzeti, egyházi vagy 

állami ünnepek, pihenőnapok (áthelyezett szombat). Az áthelyezett munkanapokat 

(szombatra) 9-es számmal jelöltem. Ezeket egymást kizáró eseménynek tekintem, azzal 

az alapfeltevéssel, hogy a munkanapra és a hétvégére eső ünnepek között nincs 

különbség. 

 Tmax: az adott napra eső maximális hőmérséklet °C mértékegységben megadva. 

 Csapadék: az adott nap leesett csapadék milliméter mértékegységben megadva. 

 Utolsó derivált: a vizsgált félórát egy órával, és fél órával megelőző értékek előjeles 

különbsége 

 Utolsó előtti derivált: a vizsgált félórát másfél órával, és egy órával megelőző értékek 

előjeles különbsége 

 

6.  ábra: Téli független időszak ellenőrzése 
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7. ábra: Napon belüli értékek tesztelése a független téli idősorra 

 

Jól látható mind a 6-os és a 7-es ábrán, hogy a magasabb csapadékmagassági értékek 

esetében „száll el” szélsőséges értékekbe a becsült fogyasztás. A nyári idősor vizsgálatából kiderül, 

hogy a becsült érték jól követi a maximális napi hőmérséklet változását. Ha napon belül vizsgáljuk az 

idősorokat, gyenge pontnak a két fogyasztási csúcs közötti időszak tekinthető, melyet következetesen 

fölé becsül a modell. Utóbbi probléma megoldása a történeti függés részletesebb vizsgálata,  egyéb 

történeti értékek felvétele a bemeneti értékek közé lehet. Mivel ennek következtében szűkülne a 

tanítási adattábla, ennek a vizsgálatát jelenleg a kis mintaszám miatt elvetettem. Azonban a 

későbbiekben, ha az előrejelzést fel szeretném használni egyéb célokra, illetve pontosítani, ennek 

alkalmazása elengedhetetlen lesz. 

A fenti előrejelzési anomáliák okait az összefüggések vizsgálatával próbáltam kideríteni. A 

fuzzy rendszereknek utólagos kiértékelésének jó eszköze az úgynevezett „fuzzy felületek” vizsgálata 

(8. ábra). A zárt intervallumokon belül, bármely két input érték függvényében legenerálható egy 

ilyen, folytonos felület. A tanítási eljárás során talált összefüggések és azok valóságtartalma így 

leellenőrizhetők. Hamis összefüggéseket a modell több okból találhat: 

 Szélsőséges input értékek jelenléte: Ilyen esetre példa a kiugró csapadékmagassági 
értékek. Fontos, hogy amennyiben elegendő számú minta lenne ebben a 
csapadékmagassági tartományban, ez a probléma kevésbé lenne jelentős. Ennek a 
megoldására, csak olyan, többéves tanítási adatsor lenne a megoldás, mely tartalmaz 
szélsőségesen száraz, és csapadékos éve(ke)t is. 

 Tagsági függvények rossz megválasztása: Ha van feltételezésünk az összefüggésekre, 
kevesebb tagsági függvénnyel is elérhető a modell betanítása. Ilyenkor különböző alakú 
tagsági függvényeket veszünk fel az általános háromszöges, trapéz, vagy gauss féle 
eloszlású változók helyett. Jelen esetben a maximális hőmérsékletre, és a 
csapadékmagasságra alkalmaztam ilyen tagsági függvényeket. Ezzel javulást értem el 
összefüggések terén, bár a szélsőséges értékek továbbra is jelentkeztek. 

 Hiányzó input változók: Amennyiben az előrejelzés szempontjából fontos változók 
hiányoznak, az erre vonatkozó összefüggések más változóknál jelentkezhetnek, tévesen 
megváltoztatva azok tagsági függvényeinek a súlyszámát. 
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8. ábra: A 6-9-3-3_v4d változat fontosabb fuzzy felületei 

 

A fuzzy felületek vizsgálata során jól látható, hogy az első félórai időpont kritikus az értékek 

becslése során. Mind a Tmax-Idopont, mind a Csapadek-Idopont felületen a szélsőséges értékek 

esetén jelentkeznek az anomáliák. Ezt a vizsgált maximális csapadékmagasság további csökkentésével 

nem sikerült kiküszöbölni. 

Próbáltam eltolni az Idopont értékeket 12 órával (hogy ne a felület sarkára essen a 

szélsőséges érték), és vele együtt a tagsági függvényeket. Így ami jelen esetben 12.00 az a módosított 

változatban 0:00-ra esik, a 3:00, pedig 15:00-re. Az anomália azonban továbbra is fenn állt. Ez alapján 

megállapítható, hogy nem a tanítási eljárás okolható az anomáliáért. 

Azon adatpárok, melyek a félretanítást okozzák, szerdán és csütörtökön jelentkeznek a 

szélsőséges értékek alapján (9. ábra). Ezen kívül az 8. ábra jobb alsó felületén, mely a „Munkarend” 

és a „Tmax” értékek függvényében ábrázolja a fogyasztást, található egy anomália. Ebben az esetben 

vasárnapra esik egy szélsőségesen negatív érték. 

 



 

9. ábra: Munkarendtől való függés a 6-9-3-3_v4d változatra 

 

Kijelenthető, hogy az ANFIS modell alkalmas a rövid távú vízfogyasztás előrejelzésére. A téli 

időszakban, amikor a hőmérséklettől és a csapadéktól jóval kevésbé függ a fogyasztás, igen jó 

pontosságot sikerült elérni. Ilyenkor gyakorlatilag csak a korábbi fogyasztási adatokra támaszkodik az 

előrejelzés. A meteorológiai változók súlyszáma zérushoz közeli. 

A modell gyenge pontja a szélsőséges időjárási viszonyok esetén történő előrejelzés. Főleg a 

csapadéktól való függés, melyet rosszul követ. Ez a kis elemszámú tanítási adatsor következménye. 

Sajnos ezen a téren nem lehet rövidtávon eredményt elérni. Az adatok folyamatos és kitartó 

archiválásával egyre pontosabb lesz szélsőséges értékek esetén is az előrejelzés.  

Ameddig nem áll rendelkezésre kellő számú adat, át lehet hidalni a problémát közelítő 

eljárásokkal. Ilyen megoldás lehet a modell korlátozása olyan tartományra, melyre kellő számú adat 

áll rendelkezésre, és a teljes intervallumon kielégítő az előrejelzés pontossága. Amennyiben a 

tartományon kívülre esne, a szélső értékek alapján extrapolálással kisebb eltérés érhető el. A 

tesztelési adatsoroknál jól látszik a szélső értékek esetében a több nagyságrendű eltérés is (5. ábra) 

Az idő múlásával a további archivált adatok feldolgozása, majd a tanítási adatsor bővítése 

szintén fontos feladat a rendszer finomításához. 

Eredmények: 
A napi szintű előrejelzéssel nem értem el a kívánt pontosságot. A félórás adatsorok létrehozása 

során alkalmazandó fogyasztási menetgörbék pedig további hibát vittek volna az előrejelzésbe. Ezt a 

meteorológiai előrejelzés bizonytalansága még tovább terhelné, ami így teljesen alkalmatlan lenne az 

eredeti cél eléréséhez, az energiafelhasználás optimalizálásához. 

A másik megközelítés, mely a félórás adatsorokból indult ki, ígéretesebbnek bizonyult. Habár a 

kis elemszámból következő gyermekbetegségeit még nem sikerült kiküszöbölni a neuron hálózatos 

(ANFIS) rendszernek, további folyamatos archiválással –amennyiben bekövetkeznek szélsőséges 

időjárási események - a célnak megfelelő pontosság érhető el a független idősorokra is. A 

továbbiakban érdemes ezen a vonalon folytatni a kutatást. Természetesen a meteorológiai 

előrejelzés pontossága ugyanúgy terheli az így kapott értékeket is. E miatt érdemes az előrejelzés 



során a meteorológiai előrejelzés várható értékeihez tartozó fogyasztáson kívül adott valószínűségű 

felső és alsó határhoz tartozó fogyasztási érétkeket is indokolt megadni.  

Kijelenhetjük, hogy a meteorológiai paraméterek jelentősen befolyásolják az ivóvíz fogyasztást, 

és annak napon belüli eloszlását, ezért a vizsgálata elengedhetetlen része az ivóvíz fogyasztás 

előrejelzésének. Azonban a meteorológiai értékektől való függés mértékét befolyásolja az adott 

település, vagy településrész szerkezete, talajjellemzői, illetve demográfiája. Ezek miatt a nehezen 

számszerűsíthető tényezők miatt nem lehet általános modellt felállítani, minden hálózat esetében 

meg kell vizsgálni a hőmérséklettől, illetve a csapadékmennyiségtől való függést. 

 

 

10. ábra: a vizsgált előrejelzési módszerek pontossága 

 

Az eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy az ANFIS rendszer pontosság tekintetében 

minden esetben felülmúlja a regresszió-analízist, amennyiben eltekintünk a szélsőséges 

csapadékesemények esetén tapasztalható hibás értékektől. Így átlagos körülményeket figyelembe 

véve jól összehasonlíthatók az eltérő előrejelzési módszerek. 

A regresszió analízis főleg a téli tesztelési időszak napon belüli vizsgálatára bizonyult 

pontatlannak. Ez az eredmény az általános fogyasztási menetgörbék alkalmazásával magyarázható. 

Ebből kifolyólag a fogyasztás napon belüli ingadozásának változékonyságának a követésére a 

regresszió-analízis nem bizonyult alkalmasnak. 
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