
MUDELID,  MODELLEERIMINE

Mudelid maailma mõistmisel
MATEMAATIKA

MÕTLEMINE

KEELED 

KUNST

KAARDID 

…

ANIMAL RIDENS – naerev loom
Aristoteles

HOMO SAPIENS – mõtlev inimene 
18 sajand

HOMO MODULUS – modelleeriv inimene
21 sajand

“Me vaatleme vähetõenäolisi mittetasakaalulisi universumi seisundeid sellepärast, et kaugelt

tõenäolisemad tasakaalulised staadiumid ei sisalda nende vaatlejat.”

Ludvig E. Boltzmann, 1895.a.



Mida me asjadest arvame ?
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ALGUSES
(6000 aastat tagasi)
LÕI JUMAL TAEVA JA MAA

JUDAISM

KRISTLUS

ISLAM

BUDDHISM

HINDUISM

MÜTOLOOGIA

HAWKING

EINSTEIN

GALILEI

KOPERNIK

ARISTOTELES

THALES

RELIGIOON

MUUTUMATUD DOGMAD                                                    

Allikad: prohvetid

TEADUS

MUUTUVAD TEOORIAD

Allikad: hüpoteesid

TEGU

TEGEVUSKAVA

(siin on modelleerimise koht)

POLIITIKA

IDEOLOOGIA

FILOSOOFIA

MAAILAMVAADE

ALGUSES
(13 700 000 aastat tagasi) 

OLI SUUR PAUK



Maailma veevarud

Eesti taastuvad veevarud:

Jõed – 12 km3/a

Põhjavesi – 0,18 km3/a



Eurobaromeeter

Küsimus:

„Would you say that water quality is 

a serious problem in your country ?“

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdf

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdf


Näilik või tegelik „Me ei näe tegelikkust, 
aga arvame, et näeme“

Platon



Põhjuslik või juhuslik

Kui teaksime maailma 
hetkeseisu ja kõigi asjade 
omavahelisi seoseid, 

Pierre Simone Laplace

siis me saaksime sellest 
tuletada kõike, mis 
kunagi on juhtunud ja 
kõike mis veel juhtub.

Erwin Schrödinger

Teatud füüsikaliste 

suuruste paaridel ei ole 

võimalik samaaegselt 

kindlat väärtust omada.

Kvantobjektid käituvad 

korraga nagu lained ja 

osakesed. 



Mis on mudelid ?

Milleks neid vaja on ?

Miks neid nii palju on ?

Kas neid võib usaldada ?



Telomeer on kromosoomi otstes paiknev DNA ahela piirkond, mis korraldab raku jagunemist

Kui telomeeri pikkus jääb alla kriitilise pikkuse,
siis lõpetab rakk jagunemise

Rakk, mis enam ei uuene, hävib, 
inimene, keda ei meenutata, ununeb
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Imik < 1 a.
Nooruk 35 a.
Täiskasvanu > 65 a.

Raku jagunemisel telomeer lüheneb 
(telomeeripaaride arv väheneb)

Milleks ? - uudishimu



Valglate koormusallikad

Punkt-

allikad

Hajuallikad

(inimtekkeline) 
Hajuallikad

(looduslik) 

Koormuse peetus

Otsene 

merekoormus

Merekoormus

Milleks ? - peame ise aru saama ja ka teistele aru andma

Tegevused 

- Info valglapõhistest 
koormustest ja 
keskkonnaseisundi 
surveteguritest

- Lähtematerjali 
kujundamine 
keskkonnaseisundi 
arvutusmudelite 
sisendandmeteks

- rakendus HELCOM-i 
PLC aastaaruannete 
koostamiseks 
(kasutades moodulitena 
teisi selles projektis 
loodavaid rakendusi)

Mudelite 
algandmed

Mudelite 
tulemused

Mudelite 
algoritm

Valglate modelleeritud 

merekoormus

Merekoormuse arvutamine (HELCOM’i metoodika)
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SÜSTEEMID (seisund e.olek,   elemendid , piirid, sise- ja välismõjurid)

MUDELID

ANDMED

PROTSESSID (füüsikalised, keemilised ja bioloogilised, lineaarsed ja mittelineaarsed)

USALDUSVÄÄRSUS

Modelleerimise märksõnad



C,N,P

- määritletud piiridega

- koosneb elementidest (elementide omadused – andmed)

- süsteemis toimuvad sündmused (protsessid)

- mõjutatud välismõjurite poolt

- piiridel vahetusprotsessid 

SÜSTEEMISISESED 

PROTSESSID

VÄLIS-

MÕJUD

VAHETUS-

PROTSESSID

Veeökosüsteem



Mudelid

- füüsikalised mudelid

- analoogmudelid 

- matemaatilised 

a) deterministlikud ja stohhastilised

b) statsionaarsed ja dünaamilised 

c) 0D, 1D, 2D, 3D mõõtmelised



Andmete kvaliteet

Standardid

Mõõtühikud

Mõõtmine (meetodid) 

Andmete analüüs

Andmete haldamine

Arvutusmeetodid

Andmed - märksõnad



Andmed

Mõõta kõike, mida saab mõõta, ja muuta mõõdetavaks kõik see,

mida veel mõõta ei saa.
Galileo Galilei

Andmed ei ole head ega halvad,

andmed on kasutatavad ja mittekasutatavad.
Mati Tee, Regio



15
Seireandmed – proovivõtu hetke peegeldus seiratavas punktis

Andmed – kus ja millal?
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http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/462264.stm

23.09.1999.a. purunes Marsile lähetatud kosmoselaev “Mars Climate 

Orbiter”, kuna üks Nasa programmeerijate seltskond tegi navigeerimise 

programmi meetrites ning teine jardides. 

“Programmeerimisel on kaks võimalust: kas teha nii lihtsad programmid, et 

seal esinevad vead oleksid silmnähtavad või teha programmid nii keerukad, 

et seal olevad vead välja ei paistaks”

C.A.R. Hoare

Andmete kasutamine - mõnikord juhtub



Universum läbis ülikiire paisumise staadiumi, kus Universum paisus

0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 01 sekundiga

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 korda.

PLANCKI ÜHIKUD

(hetkel t0 pärast Suurt Pauku )

Ajahetk t0 = 10-43 s 

Tihedus ρ0 =1096 kg/m3

Universumi ulatus l0=10-35 m

Temperatuur T0 =1032 kraadi K

Kuni Edwin P. Hubble kosmoloogilise punanihke avastamiseni 

1929. aastal valitses seisukoht, et Universum  on lõputu, 

igavene, homogeenne, isotroopne ja materiaalselt ühtne.

Kuidas mudelit valida - olgem mõõdutundelised



- Eesmärkide aja- ja 
ruumiskaala 
selgitamine

- Kättesaadavate 
andmete aja- ja 
ruumiskaala 
selgitamine

- Eesmärkidele ja 
andmetele vastavate 
arvutusmeetodite 
(mudelite) valimine

Sobilike 
arvutusmeetodite 

valik

Iseloomulikud mõõtmed
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AINEVAHETUSE KIIRUSE SÕLTUVUS MASSIST

Iseloomulike mõõtmete mõju



Mis on mudeli sees ? - algandmed ja protsessid

• Füüsikalised

• Keemilised

• Bioloogilised

Veeökosüsteemi modelleerimises vaadeldavad protsessid:



Liblika tiivalöök Brasiilias võib 
tekitada Texases tornaado

Edward Norton Lorenz

Alg- ja ääretingimused



Jäävuse seadused

PIDEVUSE TEOREEM

Vedeliku voolamisel muutuva ristlõikega

torus on voolamise kiirus v

pöördvõrdeline toru ristlõike pindalaga S. 

Hüdrodünaamika põhivõrranditeks on pidevuse teoreem ja Bernoulli võrrand.
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Daniel Bernoulli

(1700-1782)

BERNOULLI VÕRRAND

Vedeliku voolamisel sõltub

rõhk p nii voolamiskiirusest v

kui toruosa kõrgusest h. 



FOTSÜNTEESI MÕJUTEGURID

• Fütoplanktoni liigiline koostis 

(sesoonselt muutuv)

• Fütoplanktoni mass (sõltub 

kasvukiirusest ja zooplanktoni massist)

• Toiteainete sisaldus (N:P suhtarv ja 

planktoni kasvu limiteerimine)

• PAR – fotosünteetiliselt aktiivse 

radiatsiooni intensiivsus veepinnal

• Vee läbipaistvus (sõltub planktoni 

massist ja vees sisalduvatest 

lisanditest)

• Vee temperatuur

Vee hapnikusisaldus sõltub paljude teiste parameetrite väärtustest.

Need teised parameetrid on omakorda mõjutatud paljudest keskkonnateguritest.

Protsessid - omavahelised mõjud ja sõltuvused
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Statsinaarne mudel kirjeldab süsteemi, kus süsteemi oleku  (seisundi) parameetrid ei 

muutu, dünaamiline mudel aga süsteemi, kus oleku parameetrid muutuvad.

statsionaarne dünaamilinestatsionaarne

Vaatleme tünnis olevat vett, kui süsteemi, mille 

oleku parameetriks on veetase (H)

Protsessid – statsionaarsed ja dünaamilised



DIFUSIOON on soojusliikumisest tingitud isevooluline ioonide, molekulide

või dispergeeritud osakeste kontsentratsioonide ühtlustumine süsteemis.

Osakesed liiguvad kontsentreeritumast faasist lahjemasse. Difusioon sõltub

temperatuurist ja seda kiirem on protsess, mida kõrgem on temperatuur. 

Statsionaarset difusiooni kirjeldab Fick’i I seadus, mis ütleb, et massivoog J 

läbi ühikulise pindalaga pinna ajaühikus mingis suunas x on võrdeline

kontsentratsiooni gradiendiga δC/ δx selles suunas.

Võrdetegurit D nimetatakse difusioonikoefitsiendiks. Miinusmärk võrrandis

näitab, et difusiooniprotsess kulgeb kontsentratsiooni kahanemise suunas.

dx

dC
DJ 

Adolph Fick 

(1829-1901)

Protsesid - hajumine



Turbulentne hajumine
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Advektiivsed 
muutused

Horisontaalsest ja vertikaalsest 
difusioonist tingitud muutused
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Aine (C ) horisontaalsetest (u,v) ja vertikaalsest (w) kiirusest, turbulentsest difusioonist (D) ning

protsessidest (P) põhjustatud ajalisi (t) ning ruumilisi (x,y,z) muutusi kirjeldatakse turbulentse advektsiooni-

difusiooni võrrandi abil:

Turbulentse difusiooni võrrand
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))(( 22
2 OOTk

dt

dO
s 

k(T) – temperatuurist sõltuv 
reaktsiooni kiirus, 1/t

O2s – lahustunud hapniku          
küllastuskontsentratsioon

1. k(20) = 3.93 U0.5/H1.5 O’Connors-Dobbins

2. k(20) = 5.32 U0.67/H1.85 Owens-Gibbs

3. k(20) = 5.026 U/H1.67 Churchill

U – voolukiirus, m/s

H – sügavus, m

Võrdle Fick’i seadusega: 

massivoog läbi pinna on võrdeline 

kontsentratsiooni gradiendiga 

Protsessid - reaeratsioon
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Leonor Michaelis
(1875-1949)

Maud Menten
(1879-1960)

M ichaelis-Menten equation
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Protsessid - elusaine kasvukiirus
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mineraalne

C, N, P

planktoni suremine

orgaaniline aine (detriit)

C:N:P=106:16:1

fütoplankton

C:N:P=106:16:1

zooplankton

C:N:P=106:16:1

N2 CO2

orgaanilise aine

lagunemine

Protsessid - Redfieldi stöhhiomeetria



Tegevused 

- Jõe seirepõhise 
äravoolu arvutamine 
suvalises lävendis –
algoritmi loomine ja 
veebirakenduse 
programmeerimine

- Aine seirepõhise 
ärakande arvutamine 
suvalises lävendis –
algoritmi loomine ja 
veebirakenduse 
programmeerimine

- Merejõgede koormuse 
(modelleeritud ja 
seirepõhine) ärakande
arvutamine – sisend 
meremudelitele. 

Mida ise hetkel teeme ?
Seireta piirkonna hindamine
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VOLLENWEIDER’i

järvemudel

Mudelite ühildamine



Leonhard Euler

1707-1783

Euleri samasus seob põhitehete abil 

(liitmine, korrutamine, astendamine) ühe 

valemina matemaatilised põhisuurused 

0,1,e,i,p

“Gentlemen, that is surely true, it is absolutely paradoxical; we cannot understand it, and we don’t know what it

means. But we have proved it, and therefore it must be the truth.”

Benjamin Pierce, mathematician

http://www.youtube.com/watch?v=zApx1UlkpNs

http://www.youtube.com/watch?v=zApx1UlkpNs


Eesti jõgede kevadise suurvee iseloom

Skewness – asümmeetriakordaja
Kurtosis (kr. kurtos) – suurveevalli lameduse iseloomustaja
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Keskkonna-tingimuste 
(näit. toiteainete 
vähenemine) mõju

Ökosüsteemi kontrollimine „alt üles“
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Ökosüsteemi kontrollimine „ülalt alla“

”kiskjate” 
vähendamise mõju



NÄILIK MAAILM
TEGELIK

MAAILM

OTSUSTUSTE

MAAILM

Mõõtmisandmed

Mudelandmed

Hüpoteesid

Teooriad

Ekspertarvamused

KESKKONNA-
REGISTER

Reeglid

Seadusandlus

Kohtulahendid

Lepingud

EÜ VEEPOLIITIKA 
DIREKTIIV

Joonise idee: Uudo Timm

Näilik või tegelik



Tänan !


