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The inversion methods should gain more practical applications in the different fields o f hydrogeology. Based on 
the so-called response equations, the parameters o f the hydrogeological models are determined during the solution 
o f the inverse problem. Some new inversion algorithms connected to well hydraulics, geohydrology and groundwa
ter flow modeling have been elaborated in the frame o f this research project. The suggested new methods enable 
the quality control o f the interpretation based on the measured field data. The Simulated Annealing global optimi
zation method was involved into the development o f the inversion methods in hydrogeology. The most frequent 
value (MFV) geo statistical method developed at the Department o f Geophysics o f the University o f Miskolc seemed 
to be the most useful during the global optimization.

Bevezetés
A hidrogeológia alkalmazási területein egyre inkább 

előtérbe kerülnek az inverziós eljárások. A hidrogeológiai 
inverz probléma megoldása során általában a különböző 
mérési adatok és a (rendszerint közelítő) válaszegyenletek 
ismeretében a hidrogeológiai modell paramétereit (petro- 
fizikai, vízföldtani és geometriai jellemzőit) határozzuk 
meg. A kutatás keretében olyan globális optimalizáción 
alapuló inverziós algoritmusok kerültek kifejlesztésére a 
kúthidraulika, a vízgazdálkodás és a hidrodinamikai mo
dellezés területén, amelyek lehetővé teszik mérési anya
gaink minőségellenőrzött kiértékelését. A globális 
optimalizációs módszerek közül a mérnöki alkalmazások
ban leginkább elterjedt Simulated Annealing (SA) eljárás 
alkalmazása és hidrogeológiai adaptálása jött szóba. A 
normarendszer megválasztásában a Miskolci Egyetem 
Geofizikai Tanszékén kidolgozott MFV módszer javasol
ható [Steiner 1991].

Alkalmazás szintetikus és terepi problémákban
Az MFV módszer alkalmazása igen széleskörű lehet a 

hidrogeológiában, illetve a hidrodinamikai és transzport 
modellezés területein. Különböző minimalizálandó kifeje
zések, célfüggvények, helyparaméterek és hibaparaméte
rek, sőt még regresszióanalízis is definiálható az MFV 
módszer használatával a hidrogeológia különböző problé
máiban. Egy hidrogeológiai vizsgálat keretében két külön
böző kútban történt vízszintmérés, ahol erős korreláció áll 
fenn a beszűrőzött rétegek közötti hidraulikus kapcsolat 
miatt. Ez a jelenség nagyon gyakran előfordul az üledékes 
rendszerek esetében, ahol az egyes vízadó rétegek között 
átszivárgás lép fel. A vízszintek között fennálló erős kap
csolatot az általánosított és robusztifikált korrelációs ténye
ző szintén megadta [Steiner {Ed.) 1997]. A hagyományos 
lineáris korrelációs tényező csak gyenge kapcsolatot muta
tott a kieső adatok miatt. Ezzel szemben az MFV módszer 
elhanyagolja a kieső adatokat és a valós lineáris fizikai 
korrelációt szolgáltatja.

1 Miskolci Egyetem Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék, 
H-3515 Miskolc-Egyetemváros

Szűcs [2002], és Szűcs, Ritter [2002] sikeresen al
kalmazta az MFV módszert az Észak-Magyarországi 
Regionális Vízművek illetékességi területén különböző 
vízbázis-védelmi célú próbaszivattyúzások kiértékelésé
ben. Új módszert fejlesztettek ki a hidraulikus paraméte
rek meghatározására, és többletinformációként sor került 
ezen paraméterek bizonytalanságának meghatározására, 
amely szükséges a megbízható hidrodinamikai modelle
zéshez. A javasolt algoritmus jól helyt állt stabilitás és 
robusztusság szempontjából. Az új módszert sikeresen 
adaptáltuk különböző próbaszivattyúzás kiértékelési el
járásokra (Theis, Jacob, Hantush, Neuman, Witherspoon 
stb.) is. Fő előnye a javasolt inverziós eljárásnak, hogy 
egyetlen mért terepi adathalmaz használatával a hidrauli
kus modellparaméterek bizonytalanságát vagy megbízha
tóságát szintén meg lehet adni az MFV módszer és a 
Monte-Carlo szimuláció segítségével (7. ábra). A ki
dolgozott módszer alkalmazhatóságát és előnyeit számos 
északkelet-magyarországi régióból származó vízbázis
védelmi modell fejlesztését bemutató esettanulmányok 
példáján keresztül bizonyítottuk.

Marsily és társai [2000] kiváló áttekintő cikket írtak a 
hidrogeológiában előforduló inverz problémákról. Habár 
Carrera, Neuman [1986a, b, c] nagyon jó összefoglalást 
adtak a hidrogeológiai modellezésben használt standard 
inverz technikákról, még mindig sok tennivaló akad, hogy 
a gyakorlati szakemberek számára napi rutin feladattá te
gyük az inverziós algoritmusokat. A következő esettanul
mányok az általunk kidolgozott módszer inverziós alkal
mazására mutatnak be néhány egyszerű példát a hidrodi
namikai modellezés kalibrációs eredményeinek meghatáro
zásához. A nyugalmi vízszint becslése, ami az áramlási 
modellből származik, közismerten alkalmazható a modell 
kalibráció alapjaként. A kalibráció azon modellparaméterek 
kiválasztásának folyamata, amelyekkel jó illeszkedést 
érünk el a becsült (vagy számított) és a mért vízszintek 
között. Gyakorlatilag a kalibráció egy inverz eljárás. Leg
gyakrabban a kalibrációt a szakember gyakorlati tapaszta
latán alapuló ún. trial-and-error módszerrel hajtják végre. A 
célfüggvény, mint kalibrációs kritérium [Anderson, 
Woessner 1992] leggyakrabban az átlagos hiba, az abszo
lút hiba (Lr norma) és a négyzetes hiba (RMS error, Z -̂ 
norma).
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1. ábra . Próbaszivattyúzási adatok értékelésénél a vízföldtani 
paraméterek és azok bizonytalanságának meghatározása az MFV 

módszer alkalmazásával

Fig. 1. Determination of the main hydraulic parameters and their 
uncertainty with the help of the MFV method during pumping test 

interpretation

Modellezési teszt probléma
Egy egyszerű, nyílt tükrű egyréteges, steady-state hidro

dinamikai modellt készítettünk a javasolt globális 
optimaüzáció (SA) és az MFV módszer viselkedésének 
leírására és szemléltetésére. A modell x-y irányú kiterjedése 
1 km x 1 km. A modell réteg teteje 25 m-en van, az alja 0 in
én. Az alkalmazott cellaméret 20 m. Konstans 0,0003 m/nap 
beszivárgás értéket alkalmaztunk a grid háló tetejére. Négy 
poügont különítettünk el a vízadóban bekövetkező geológiai 
változékonyság reprezentálására. A horizontális szivárgási 
tényezőt minden egyes poligonra állandónak tételeztük fel. 
Állandó nyomásszintű határfeltételt alkalmaztunk a nyugati 
és keleti határon a természetes, nyugatról keletre történő 
talajvízáramlás modellezésére. Egy-egy termelőkút lett elhe
lyezve az I. (H-00 m3/s), П. (-500 m3/s) és Ш. (-300 m3/s) 
poligonokban. A IV. poligonban nem található kút. Mivel 
túlhatározott rendszereket részesítünk előnyben bármely 
statisztikai interpretációnál, 12 figyelőpontot helyeztünk el a 
modellben a kalibrációhoz. Munkánk és a szimuláció során 
modellezési környezetként a Groundwater Modeling System

4.0 [Environmental Modeling ... 2002] programcsomagot 
alkalmaztuk a tesztfeladat megoldása során. Az adott mo- 
dellparamétereken alapulva képesek voltunk felépíteni az 
áramlási modellt a MODFLOW-2000 csomag [Harbough 
et al. 2000] segítségével. Az áramlási modell felépítése az 
aktuális modellparamétereken alapulva az ún. direkt feladat 
megoldása. A vízszintek a 12 megfigyelőpontban pontosan 
meghatározhatók. Valós mért vízszintadatok szimulálására a 
megfigyelőpontokban, 2% véletlen jellegű geostatisztikai 
hibát ültettünk rá a pontos vízszintekre. A GMS 4.0 program 
háromféle beépített lehetőséget biztosít automatikus inverz 
paraméterbecslésekre. Ezek a PEST (Watermark Numerical 
Computing, [Doherty 2000], a UCODE [Poeter, Hill 
1998], és a MODFLOW-2000 PES [Hill et al. 2000] 
eljárások. A MODFLOW-2000 PES [Harbough et al. 
2000] módszert választottuk ki az általunk kifejlesztett, 
MFV eljáráson alapuló globális optimalizációs (Metropolis 
Simulated Annealing) inverziós módszerrel (jelöljük 
MFV-SA-vel) való összehasonlító kutatáshoz. Az MFV- 
SA inverz módszert hozzákapcsoltuk a közismert 
MODFLOW-2000 csomaghoz, amely a direkt feladat meg
oldást szolgáltatja. A jól ismert és most bevezetett hiba
függvények mellett (az RMSE és a P-norma), a relatív 
modell távolságot (RM) szintén alkalmaztuk az összeha
sonlított inverziós eljárások pontosságának jellemzésére 
[Dobróka et al. 1991]. Szintetikus adatok felhasználása 
esetén a relatív modell távolság szintén használható, mivel 
az általunk előre felvett modell ismert, míg terepi probléma 
esetén ezt a paramétert nem tudjuk számítani, mivel a valós 
modellt sosem ismerjük pontosan.

Az általunk használt MFV módszer a klasszikus 
Simulated Annealing globális optimalizáció keresésen 
alapult [Szűcs, Civan 1996], mivel csak négy modell- 
paraméterünk volt. Természetesen nagyobb hidrodinamikai 
modellek esetében, a Very Fast Simulated Annealing job
ban ajánlható a futási idő lecsökkentése érdekében. A Met
ropolis (SA) algoritmusban a következő paramétereket 
használtuk: kezdeti hőmérséklet — T0 = 1,0; végső hő
mérséklet — Tf= 0,0001; hőmérséklet-csökkentési tényező 
—a = 0,975; az iterációk száma minden egyes hőmérsékle
ten — R(t) = 300. Az 7. táblázat összefoglalót ad a 
MODFLOW-2000 PES és a MFV+SA algoritmussal elért 
legfontosabb eredményekről. Az eredmények világosan 
mutatják, hogy bár a célfüggvény értékei (RMSE és P- 
norma) nincsenek messze egymástól, nagy különbség van a 
relatív modelltávolság (RM) értékeiben.

7. táb láza t. A MODFLOW-2000 PES és az MFV-SA módszerekkel kapott főbb eredmények 2% geostatisztikai eloszlású hiba
a megfigyelőpontokban mért vízszintekhez való hozzáadásával

T able 1. The main results of the MODFLOW-2000 PES and MFV-SA modeling simulations adding 2% geostatistical errors
to the water level measurements
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Terepi modellezési probléma
Az MFV-n alapuló inverz modellezés előnyeit számos 

terepi példán is bemutattuk. Ugyanakkor egy inverz model
lező programot előállítani nem könnyű feladat. A saját 
szubrutin hozzácsatolása a standard modellező csomagok
hoz szintén bonyolult. Éppen ezért a legtöbb gyakorlati 
szakember a hozzáférhető modellező csomagokat használja 
a hidrogeológiai értékelésekhez. Ez az oka, amiért itt be
mutatjuk, hogy az MFV eljárás milyen könnyen és előnyö
sen alkalmazható a hidrogeológiai értékelés javítására, még 
ha a szakemberek a széles körben alkalmazott, professzio
nális modellező csomagokat alkalmazzák előszeretettel, 
mint a Groundwater Modeling System (GMS) vagy a 
Processing Modflow [Chiang, Kinzelbach 2001]. Habár 
az említett programokba az inverziós modulok is be vannak 
építve, mint PEST, UCODE vagy MODFLOW-2000 PES, 
a trial-and-error kalibráció még mindig gyakrabban alkal
mazott. A következő vízbázis védelmi példa azt demonstrál

ja, hogyan alkalmazható az MFV eljárás a hidrodinamikai 
modell kalibrációs eredményeinek javítására a hagyomá
nyos trial-and-error eljárás esetén is.

A sérülékeny vízbázisok védőterületeinek kijelölésénél 
a hidrodinamikai modellezés eredményére építünk. Ha
zánkban hasonlóan, mint más országokban ezek a védő
övezetek, amelyeken belül a megengedhető tevékenysé
geket szabályozzák, időbeli védelmet nyújtanak. A
2. ábra az MFV súlyok használatával végzett trial-and- 
error kalibráció végső eredményét mutatja egy 
vízbázisvédelmi projektnél az 50 éves elérési időre. Eb
ben az esetben a Processing Modflow 5.3 csomag volt a 
modellező környezet. A trial-and-error kalibráció minden 
egyes lépésében, az MFV súlyok nagyon látványos és 
hasznos információt nyújtanak minden megfigyelőpontra 
az aktuális áramlási modell állapotról az illeszkedés jósá
gának vonatkozásában.

2. ábra. Kalibrált áramlási modell az 50 éves elérési időhöz tartozó védőövezet lehatárolásához a celldömölki vízmű esetében. 
Jobb oldalon az MFV súlyok két hisztogramja található a kalibrációs eljárás alatt. Fent a kalibráció egy korai, míg az alsó

a kalibráció végén kapott hisztogramot mutat

Fig. 2. The calibrated flow model for the 50-year-long well-head protection zone in case of the Celldömölk waterworks. There are 
two histograms concerning the MFV weights on the right side. The upper one represents an early stage of the calibration.

The lower one shows the final result
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Összefoglalás
A pályázat keretében elvégzett vizsgálatok alapján a kö

vetkező főbb megállapításokat tehetjük [Szűcs, ClVAN, 
VIRÁG 2006]:
1. A leggyakoribb érték módszere sikeresen alkalmazható a 

különböző típusú hidrogeológiai modellezési problémák 
megoldására. A könnyen alkalmazható robusztus és re- 
zisztens MFV eljárás nagy hatásfokot és rezisztens vi
selkedést biztosít.

2. A globális optimalizáció alkalmazásának a hidrodina
mikai és transzport modellezésben sokkal elterjedtebbé 
kell válnia a közeljövőben. A nagy megbízhatóságú 
VFSA módszer nem kívánja meg a modellparaméterek 
kezdeti értékének a tényleges értékekhez közel eső 
becslését.

3. A leggyakoribb érték módszerén alapuló automatizált 
paraméterbecslő eljárást fejlesztettünk ki, amelyet hoz
zákapcsoltunk a MODFLOW-2000 referenciaprog
ramhoz, annak érdekében, hogy a különböző modellek 
kalibrációját nagyobb pontossággal lehessen végrehaj
tani.

4. A vízszint és egyéb típusú hidrogeológiai adatok leg
gyakoribb érték szerinti súlyozása könnyen használható 
a modellezési eredmények javítására a hagyományos 
trial-and-error kalibrációs folyamat során. így például a 
területhasználati korlátozást jelentő vízbázisvédelmi cé
lú védőterületek kijelölése nagyobb pontossággal és 
megbízhatósággal történhet.
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