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Motiváció 

• OVGT2 

• Nitrátjelentés 

• egyáltalán… 



„Terhelésbecslés” 

•

Koncentráció 

 

• Országosan >1000 mintavevő hely 

• pontatlanságok: 

• mintavétel 

• tárolás 

• laborvizsgálat 

• adatkezelés 

 egyenként 5-20% pontatlanság 

• heti, kétheti, havi vagy még ritkább 

• nagyobb folyókon a határszelvényben kétheti 

gyakoriság 

 

Vízhozam 

 

• Országosan ~250 helyen napi (vagy sűrűbb) adat 

• ~10%-on belüli pontosság 

• nagyobb folyók határszelvényében min. napi  



Terhelésbecslési módszerek 

• Átlagolás / interpolcáió 

• Aránybecslés 

• Regresszió 

• Skatulyázás 



Átlagolásos módszerek (averaging methods) 

• 8. koncentrációk lineáris interpolációja 

9. terhelések lineáris interpolációja 

10. koncentrációk lépcsős interpolációja 

11. terhelések lépcsős interpolációja 

12. koncentrációk köbös interpolációja 

13. terhelések köbös interpolációja 

14. koncentrációk spline interpolációja 

15. terhelések spline interpolációja 

 

 



Aránybecslő módszerek (ratio methods) 

•



Regressziós módszerek (regression methods) 

•
Clement, 2004 



Skatulyázás vagy rétegzés (stratifying) 

• havonta 

• évszakonként 

• vízhozam szerint: árhullám / alaphozam időszaka 

• árhullám felszálló / leszálló ága 

• hőmérséklet szerint 

• stb. 



A módszerek tesztelése hazai vízfolyásokon 

• Zala, Zalaapáti 

• 1977 – 2012: vízhozam, öN, öP 

• 1987 – 2011: nitrit, nitrát, ortofoszfát 

• napi gyakoriság 

 

• Tisza, Szolnok vízmű 

• 2003-04, 2006 

• ammónium, nitrit, nitrát 

• vízhozam más forrásból 

• napi kétszeri mérés 

• Early warning rendszer a Tisza-völgyben 

• (négy állomás) Szamos, Csenger 

• 2007-14 közötti időszakok 

• ammónia, nitrát 

• ~órás adatok, de szabálytalan időközönként 

 

• Tisza, Tápé 

• 1970 

• vízhozam, ammónium, nitrát 

• napi adatsor a mintavétel időpontjának 

megadásával 

 

• további? 



Teszt adatsorok 

• Egyéves terhelés 

• az eredeti adatsor ritkítása kétheti adatsorrá 

• regresszió esetén a paraméterek a kérdéses év és a megelőző n év alapján kerültek 

meghatározásra 

• hasonlítás a pontos (napi értékekből számolt) terheléshez 

Kérdések: 

• torzítás 

• hatékonyság 

• regresszió: hány megelőző évet érdemes figyelembe venni? 

 



Átlagolásos és aránybecslő módszerek torzítása 



Átlagolásos és aránybecslő módszerek hatékonysága 



Regressziós módszerek torzítása (1 év) 



Regressziós módszerek torzítása (2 év) 



Regressziós módszerek torzítása (3 év) 



Regressziós módszerek hatékonysága (1 év) 



Regressziós módszerek hatékonysága (2 év) 



Regressziós módszerek hatékonysága (3 év) 



Összefoglalás 

Átlagolásos és aránybecslő módszerek: 

• egyszerűen használhatók 

• nem képesek „tanulni a múltból” 

• a torzítatlanság és a hatékonyság „vagy-vagy” 

 

Regressziós módszerek: 

• évszakok szerinti rétegzéshez min. 2 évnyi adat szükséges 

• eredményes használatukhoz körültekintés szükséges 

• egyszerre képesek teljesíteni a „torzítatlanság” és a „hatékonyság” területén 

 



Kitekintés 

Fejlesztési lehetőségek: 

• további változók bevonása a regresszióba 

• komponens szerinti megkülönböztetés (összes / szervetlen formák) 

• még hosszabb idejű regresszió 

• adatok! 
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