
A szivárgáshidraulikai modellezés numerikus módszerei: melyiket használjuk? 

 

A kezdő modellezőknek gyakran okoznak gondot az olyan kifejezések, mint a véges differenciák, a végeselemek, 

a rácsos térbeli felosztás (diszkretizáció), vagy a háromszögelés. Ha mindezeket a fogalmakat és a mögöttes 

folyamatokat végül sikerül megérteni, felmerül a kérdés, „Melyik numerikus módszert alkalmazzam a projektem 

keretében?” Természetesen, a választ gyakran nem az határozza meg, hogy melyik módszert érdemes 

alkalmazni, hanem, hogy épp milyen modellezési szoftvercsomag áll rendelkezésre. A legtöbb emberhez 

hasonlóan, a modellező is szeret kitartani a megszokott módszer mellett, függetlenül attól, hogy az nem mindig a 

legalkalmasabb, vagy a leggazdaságosabb. Három olyan fő numerikus módszer áll rendelkezésre, melyek közül 

általában választani lehet: a véges differenciák, a végeselemek és a véges térfogatok módszere. 

Véges differenciák 
  

 

A MODFLOW a véges differenciák módszerével oldja meg a szivárgási differenciálegyenletét, mely esetben a 

rácsot strukturális, szabályos (négyszögű) elemek alkotják. A módszert a legtöbb ellenőrző szerv elfogadja, és 

alkalmazza is. A legelterjedtebb és legkedveltebb modellezési módszernek tekinthető, amihez hozzájárul az is, 

hogy nyílt forráskódú és jól dokumentált. A véges differencia megoldási módszer könnyen érthető, jól kódolható, 

és a megoldás teljesíti a tömegmegmaradás elvét, melynek révén számos kiegészítő kóddal bővíthető, mint pl. a 

PEST, a transzport és részecskekövető kódok, vagy a zónánkénti tömegmérleg (Zone Budget) kód. 

Természetesen, a véges differencia módszernek is megvannak a gyenge pontjai: pl. a rács nem finomítható kellő 

hatékonysággal a peremfeltételek (kutak, folyók, stb.) környezetében, ami viszont részlegesen áthidalható pl. a 

MODFLOW-LGR (Local Grid Refinement) bővítménnyel. Nehézkes a komplex geológiai viszonyok ábrázolása is, 

főleg ha nem folytonos vagy kiékelődő rétegeink is vannak. Ha a réteg-sztratigráfia meredek gradiensű, nem 

kapcsolódó cellákat eredményezhet, ami a modell futtatása során instabilitási problémákat okozhat. A 

MODFLOW a teljes modelltérben folytonos rétegeket igényel, ami megnehezíti a kisebb formációk (lencsék) 

szimulációját úgy, hogy közben ne kelljen aránytalanul sok fölösleges cellát létrehozni. Továbbá, a MODFLOW 

csak közelítéssel képes ábrázolni az anizotrópiát (azaz a szivárgási tényező tenzornak csak a három fő 

komponensével dolgozik: Kxx, Kyy és Kzz), ezért csak korlátozott mértékben képes a vetők és a repedések 

modellezésére.  

https://www.swstechnology.com/blog/what-is-modflow


Végeselemek 
  

 

A szivárgási differenciálegyenlet megoldható a végeselemek módszerével is. Számos kód áll rendelkezésre, 

melyek közül egyértelműen a FEFLOW a legismertebb és a legkedveltebb. A FEFLOW háromszögű végeselem 

hálót alkalmaz a modelltér felosztására, ezáltal hatékonyabb finomítást téve lehetővé a peremfeltételek 

környezetében. A háromszögű háló könnyebben alkalmazkodik a változó sztratigráfiai viszonyokhoz is (meredek 

dőlések, kiékelődések), és lehetővé teszi a nem négyszögű modellterületek rugalmasabb felosztását. A 

végeselem háló jobban ábrázolja az anizotrópiát: teljesen ábrázolja a szivárgási tényező tenzort, ti. mindegyik 

háromszögű elemnek saját koordinátarendszere van. Ezzel szemben, a MODFLOW esetében a tenzorok 

merőlegesek a véges differencia cellák oldalaira. 

Tökéletes módszer nincs. A végeselem módszerrel nem garantálható a lokális tömegmegmaradás. Az elemek 

szélén előfordulhatnak nem folytonos sebességek, melyek nehezebbé teszik az egységes útvonal 

meghatározást. 

A modellrétegeknek a teljes modelltérben előírt folytonossága tekintetében a FEFLOW hasonlít a MODFLOW-

hoz: teljes modellréteg létrehozására van szükség a kisebb formációk ábrázolása érdekében, melyhez a nem 

folytonos régiókban minimális rétegvastagságot kell hozzárendelni.  



Véges térfogatok 
  

 

A véges térfogatok módszerét a felszín alatti vizek szivárgásmodellezésébe a MODFLOW-USG (UnStructured 

Grid) kód vezeti be, melyet az USGS 2013. májusban publikált. A módszer egy un. „kontroll térfogat véges 

differencia” (Control Volume Finite Difference - CVFD) alakot tesz lehetővé, melyben bármely cella tetszőleges 

számú szomszédos cellához kapcsolható. Az eredmény, végtelen számú cella-geometria. A modellteret 

háromszögű, négyszögű vagy Voronoi sokszögekkel lehet felosztani, és a módszer lehetővé teszi a hatékony 

vertikális rácsdefiniálást. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rács lokálisan finomítható a kérdéses 

tartományokban (peremek, kutak, stb.) anélkül, hogy további cellákat kéne hozzáadni az ezeken kívüli részekhez. 

A MODFLOW-USG esetében nem kritérium a modellrétegeknek a teljes modelltérben való folytonossága sem, 

tehát rendkívül hatékonyan ábrázolhatók a lokális heterogeneitások (lencsék, függő víztükrök, stb.). Továbbá, a 

CVFD megoldás teljesíti a tömegmegmaradás elvét. 

A MODFLOW-USG a hagyományos MODFLOW jelöléseket használja a legtöbb csomagban, ami lecsökkenti a 

tanulási időt azok részére, akik jártasak a MODFLOW modellezésben. A legtöbb csomag azonos formátumot 

használ, és csak kisebb eltérések jelennek meg a cella geometria és a számozás miatt. A módszer nyílt 

forráskódú, és bárki számára rendelkezésre áll. 

A véges differencia és a végeselem kódok esetében, a horizontális felosztás az összes modellrétegben azonos 

kell legyen. Ez már önmagában nem hatékony, mert rengeteg cellát kell elhelyezni olyan helyekre, ahol azokra 

nincs szükség. A MODFLOW-USG esetében, mindegyik modellréteg csak a szükséges cellaszámmal kerül 

felosztásra. Tehát, ha pl. egy felszíni vízfolyás (folyó) miatt a legfelső modellréteget finomítani kell, akkor ezt a 

finomítást nem kell átvinni az alsó rétegekre, ha azokat a folyó nem harántolja. Ugyanígy, a kutak körüli 

rácsfinomítás megvalósítható csak a szűrőt tartalmazó rétegekben. Az eredmény tehát, sokkal kevesebb cella, 

gyorsabb megoldás, de ezzel együtt megmarad a pontosság. 

Alapvetően, a MODFLOW-USG tartalmazza a véges differencia és a végeselem módszerek legjobb 

tulajdonságait. A hátránya nem műszaki jellegű, hanem sokkal inkább annak frissességéből adódik. A modellezők 

meg kell tanulják a módszer minden csínját-bínját, és azokat össze kell vessék a bevált és széleskörűen 

alkalmazott kódokkal. Továbbá, a „mohó” modellezők meg kell várják a külső csomagok (transzport vagy a 

részecskekövető kiegészítők, vagy akár az UZF csomag) megjelenését. Végső soron, minden az elfogadottságról 

szól: elfogadja-e a modellezői társadalom a MODFLOW-USG-t, mint a következő nagy áttörést, vagy nem? 


