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1 Bevezetés 

A PhD fokozat megszerzése óta elsősorban a globális helymeghatározó rendszerek 
(Global Navigation Satellite Systems – GNSS) helymeghatározási pontosságának 
növelésével, illetve a GNSS rendszerek földtudományi felhasználásaival foglalkoztam. 
Ennek megfelelően a habilitációs eljárás keretében benyújtott téziseimet is ezen 
tudományterületeken kifejtett tevékenységem alapján fogalmaztam meg. Az elmúlt bő 
évtized kutatásait, amelyek eredményeit jelen tézisfüzetben összefoglalom, két intézetben 
hajtottam végre. 2001-2004 között a Karlsruhei Egyetem Geodéziai Intézetének 
tudományos munkatársaként végeztem a Felső Rajna-árok geodinamikai vizsgálatait. Ezt 
követően egy rövid ideig az MTA-BME Fizikai Geodéziai és Geodinamikai 
kutatócsoport, majd a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék munkatársaként 
folytattam kutatásaimat, ahol a GNSS mérések egyik jelentős szabályos hibájának, a 
troposzferikus késleltetésnek a tanulmányozásában mélyültem el. A troposzferikus 
késleltetések tanulmányozása során érdeklődésem egyre inkább a GNSS meteorológiai 
célú felhasználása felé fordult.  

2 Geodinamikai vizsgálatok a Felső Rajna-árok területén 

 

A Felső Rajna-árok az Alpoktól észak-nyugatra elhelyezkedő, a cenozoikumban 
kialakult európai vetőrendszer része. A Felső Rajna-árok déli része napjainkban is 
szeizmikusan aktív terület (1. ábra). Az 5-ös Richter-magnitúdójú földrengések átlagos 
előfordulási ideje 5 évre tehető (Behrmann, 2003). A recens földrengések 
fészekmechanizmusainak elemzése alapján az észak-északnyugat irányú vetők mentén 
szinisztrális oldaleltolódás következik be. Mivel a Felső Rajna-árok területe a 
gazdaságilag rendkívül fejlett Baden-Württemberg, Svájc és Elzász területére esik, ahol 
számos vegyipari és nukleáris létesítményt is építettek, ezért különösen fontos a terület 
földrengés-veszélyeztetettségének az értékelése. 

A Karlsruhe-i Egyetem Geodéziai Intézete 1999-ben indította el GNSS technikával a 
Felső Rajna-árok geodinamikai vizsgálatát. Ennek érdekében 1999-ben, majd 2000-ben 
3×24 órás statikus GPS mérési technikával mértek meg egy 28 pontból álló hálózatot. A 
hálózati pontok többsége már akkor permanens GPS állomás volt. Az ENTEC 
(Environmental Tectonics) EU FP5 program keretében 2001-2004 között a Geodéziai 
Intézet munkatársaként végeztem el az említett mérési kampányok feldolgozását, 
értékelését, illetve szerveztem meg egy további mérési kampány kivitelezését 2003. év 
folyamán.  

A GNSS adatok feldolgozása Bernese V4.2 szoftverrel történt a Nemzetközi GNSS 
Szolgálat (IGS) precíz pályamegoldásainak felhasználásával. A kampányokat a téli 
időszakra szerveztük annak érdekében, hogy az ionoszféra zavaró hatását minimalizálni 
tudjuk. A feldolgozás során a kétfrekvenciás észlelések ionoszféra mentes lineáris 
kombinációját használtam fel. A napi koordinátamegoldásokat a legkisebb négyzetek 
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módszerével egyenlítettem ki, majd a napi mérések normálegyenlet rendszereinek 
együttes feldolgozásával határoztam meg az egyes mérési kampányokban a 
mozgásvizsgálati pontok koordinátáit.  

 

1. ábra 

A Felső Rajna-árok területén előfordult földrengések térbeli eloszlása 

 

Az ily módon meghatározott koordináták alapján a Karlsruhe-i Egyetem Geodéziai 
Intézeténél korábban kifejlesztett deformációanalízis szoftver segítségével (Heck, 1983; 
Nkuite, 1998) végeztem el a pontok elmozdulásainak meghatározását.  

Az eredmények azt mutatták, hogy a Felső Rajna-árokban a vízszintes elmozdulások 
nagyságrendje 0,5-1,0 mm/évre tehetőek. A sebességek nagyságrendje miatt szignifikáns 
vízszintes értelmű elmozdulások nem voltak detektálhatóak, hiszen az állomások 
koordináta vízszintes értelmű középhibái a kampány jellegű mérések esetén ±2 mm-re 
adódtak. A vízszintes elmozdulások nagyságrendje alapján megállapítottam, hogy a 
kampány jellegű mérésekről át kell térni a folyamatos GNSS mérések elemzésére, vagy 
pedig sokkal hosszabb időtávot kell vizsgálni.  

Mivel magassági értelemben a műholdas helymeghatározási technika pontossága 
korlátozott, ezért vizsgálataimat Freiburg térségében kibővítettem szintezési adatok 
elemzésével is. Geológia és geofizikai vizsgálatok azt mutatták, hogy Freiburg 
környezetében az ún. Lehen-Schönberg vető egyes részei szeizmikusan napjainkban is 
aktívak. Ennek a területnek a részletesebb tanulmányozására 1925-1984 között végzett 
felsőrendű szintezések eredményeit vizsgáltam meg. Összesen négy – a német szintezési 
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hálózathoz tartozó – felsőrendű szintezési vonalat használtam fel a vizsgálatokhoz. A 
felhasznált vonalak elhelyezkedése a 2. ábrán látható. A szintezési vonalakat szakaszokra 
bontva elemeztem azok észlelt magasságkülönbségeit a különböző mérési epochákban 
(1925, 1959 és 1984). Az eredményekből a 3. ábrán látható vertikális elmozdulásadatokat 
határoztam meg. Az ábrán látható, hogy Freiburg területén a fő vetőn a 1959-1984 között 
mintegy 0,45±0,05 mm/év átlagos elmozdulás volt tapasztalható. Emellett a Freiburgtól 
délre eső Weinstetten vetőn is 0.35±0,04 mm/év átlagos elmozdulást tapasztaltam. Ez 
összesítve azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban a Rajna-árok mintegy 3 centimétert 
süllyedt a Fekete-erdőhöz képest. Meg kell említeni, hogy a szintezési adatok elemzése 
alapján a vertikális elmozdulás gyorsuló tendenciát mutat, hiszen az említett két vetőn az 
1925-1959 közötti időszak mérései alapján csupán a fő vetőn 0,15±0,02 mm/év, míg a 
Weinstetten vetőn 0,06±0,02 mm/év elmozdulás volt tapasztalható. 

A 20-as számú vonal eredményeit vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a vonal több 
helyen is metszi a Lehen-Schönberg vetőt. Az éves vertikális elmozdulások 
nagyságrendje a vetőn észak felé haladva szignifikánsan nő (0,18±0,05 mm/év; 0,27±0,04 
mm/év; 0,71±0,02 mm/év). Ez az információ jól egybevág a recens tektonikai 
aktivitással, amely szerint a Lehen-Schönberg vető északi részén nagyobb a szeizmikus 
aktivitás (Behrmann, 2003). 

 

 

2. ábra 

A Freiburg térségében vizsgált szintezési vonalak és vetők elhelyezkedése (kék 
pontvonal: szintezési vonalak; piros: Lehen-Schönberg vető; narancs: fő vető) 
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3. ábra 

A szintezési adatokból meghatározott vertikális elmozdulások átlagos értékei 1959-1984 
időszakban (kék pontvonal: szintezési vonalak; piros: Lehen-Schönberg vető; narancs: fő 

vető) 

Az előbbiekben röviden bemutatott eredmények, illetve a tézishez kapcsolódó 
publikációk alapján az alábbi tézist fogalmazom meg: 

1. tézis: 
„GNSS mérések és felsőrendű szintezési mérések elemzése alapján 

megállapítottam, hogy a Felső Rajna-árok területén a vízszintes elmozdulások 
mértéke nem haladja meg az 1 mm/év értéket. Ugyanakkor 30-60 éves időszakot 
felölelő felsőrendű szintezési adatok alapján Freiburg térségében kimutattam, hogy 
a Lehen-Schönberg törésvonal mentén Eichstetten település közelében szignifikáns 
elmozdulást mutatnak a szintezés eredményei. Az eredmények alapján 
megállapítottam, hogy a Lehen-Schönberg törésvonal északi része mintegy 
0.71mm/év nagyságrendű recens vertikális elmozdulásokat szenved, ami a 
törésvonal tektonikai aktivitására utal. 

A Rajna-árkot alkotó keleti fő törésvonal mentén a vizsgált területen csupán 
Freiburgtól délre tapasztaltam szignifikáns vertikális elmozdulásokat. A 
megközelítőleg 60 év alatt három epochában elvégzett szintezések alapján azt 
lehetett megállapítani, hogy az 1959-es évet követő időszakban a vertikális 
elmozdulások sebessége megnőtt.”  
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A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa et al. (2005a), Rózsa et al. (2005b), Amalvict 
et al. (2006), Cloetingh et al. (2006) 

 

3 GNSS antennák fáziscentrumainak modellezése geodinamikai 
hálózatokban 

A Felső Rajna-árok területén végzett GPS alapú geodinamikai vizsgálatoknál 
egyértelművé vált, hogy leggyorsabban a permanens GPS (vagy GNSS) állomások 
felhasználásával érhető el az elmozdulások megbízható meghatározása. A földmérési 
hatóságok által fenntartott GNSS infrastruktúra kiépítésénél és üzemeltetésénél azonban a 
legtöbb esetben nem a geodinamikai célú felhasználás az elsődleges szempont. Emiatt az 
állomásokat gyakran középületek tetején helyezik el, ahol jó Internet kapcsolat és 
elektromos hálózat áll rendelkezésre. Ebben az esetben további kérdéseket vet fel a 
fogadóépület stabilitása is. A geológiai szerkezetek, illetve a permanens állomások 
elhelyezkedése függvényében az ilyen jellegű instabilitásokat elsősorban a 
fogadóépületek mozgásvizsgálatával, vagy pedig több egymáshoz közel eső permanens 
állomás elmozdulásainak együttes elemzésével kísérhetjük nyomon.  

A permanens GNSS állomáshálózatok geodinamikai alkalmazásának másik fontos 
hátráltató tényezője a viszonylag gyakori antenna és/vagy vevőcsere. A technológiai 
fejlődés miatt az állomások hardverelemeit néhány évente ki kell cserélni, ami 
kedvezőtlenül hat az állomások koordinátáinak meghatározására. 

A Felső Rajna-árok geodinamikai vizsgálatakor két permanens állomás (KARL és 
KLOP) esetén több centiméteres ugrást tapasztaltam a 2000-es és a 2002-es GNSS 
feldolgozások esetén az állomáskoordinátákban. A legjelentősebb eltérés a 
magasságokban mutatkozott. Az állomások adatait tanulmányozva kiderült, hogy mindkét 
állomáson 2001. májusában antennacserét hajtottak végre. Az említett időpont előtt 
mindkét állomáson TRM22020.00+GP antenna teljesített szolgálatot időjárásvédő 
kupolával, míg utána mindkét állomáson időjárásvédő kupola nélküli TRM29659.00 
„choke ring” típusú antennát helyeztek üzembe. 

A 4. ábrán a Karlsruhei Egyetemen működő KARL EUREF (Európai Vonatkoztatási 
Kerethálózat) permanens állomás heti koordinátamegoldásait láthatjuk a 980-1170 GPS 
hetek által lefedett időszakra. Az ábrán jól látható, hogy a 1113-as GPS héten történt 
antennacsere az állomás koordinátáit jelentősen megváltoztatta. Geodinamikai 
vizsgálatok esetén az ilyen koordinátaváltozásokat ki kell küszöbölni, hiszen ezeknek 
semmilyen geodinamikai háttere nincs.  

Az antennacserék okozta koordinátaeltéréseket a GNSS antennák fáziscentrumának 
külpontossága, pontosabban annak a hibás ismerete okozza. A GNSS mérések során a 
meghatározott koordináta minden esetben az antenna fáziscentrumára vonatkozik. A 
fáziscentrum az antenna elektronikai középpontja, amelyben az antenna a műholdak által 
sugárzott mikrohullámú jeleket érzékeli. A geodéziai antennával történő pontraálláskor 
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azonban az antennák geometriai középpontját helyezzük el központosan az alappont fölé. 
Ahhoz, hogy a GNSS technikával meghatározott pozíciót át tudjuk számítani a 
mozgásvizsgálati pont helyzetére, ismernünk kell a fáziscentrum és a geometriai 
középpont közötti horizontális és vertikális eltérést, amit fáziscentrum külpontosságnak 
nevezünk. A fáziscentrum helyzete azonban nem állandó, az a beérkező jelek 
frekvenciájától, magassági szögétől és azimutjától is függ. Ezt fáziscentrum vándorlásnak 
nevezzük, és a műhold-vevő irányában értelmezett távolságkorrekcióként vesszük 
figyelembe. 

A kapcsolódó vizsgálatok elvégzésekor a fáziscentrum külpontosságot és vándorlást a 
GNSS mérések feldolgozása során ún. relatív típuskalibrációk eredményeivel vették 
figyelembe. Ez azt jelentette, hogy egy előre kiválasztott referenciaantennához képest 
meghatározták néhány adott típusú antenna fáziscentrum külpontosságát és vándorlását, 
majd az így meghatározott modelleket az összes adott típusú antennára érvényesnek 
tekintették. Ez az eljárás figyelmen kívül hagyta az antennák egyedi jellegét. 

Másrészről a permanens állomások antennái fölé – az esetek túlnyomó többségében – 
ún. időjárásvédő kupolát helyeznek el. A kapcsolódó vizsgálatok elvégzésekor a 
TRM22020.00 antenna relatív antennamodellje az időjárásvédő kupolák nélkül 
meghatározott fáziscentrum külpontosság és vándorlás értékeit tartalmazta, azaz a 
kupolák hatását elhanyagolták. 

 

 

4. ábra 

Heti koordinátamegoldások KARL EPN állomásra 
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5. ábra 

Az antenna fáziscentrum külpontossága (FCO) és vándorlása (FCV) 

 

Mint ahogyan azt már említettem, a Felső Rajna-árok geodinamikai vizsgálata során 
meglehetősen nagy koordináta ellentmondásokat tapasztaltam néhány permanens állomás 
esetén. Az EUREF EPN heti koordinátamegoldások idősorát és az állomásadatokat 
elemezve megállapítottam, hogy KARL és KLOP (Kloppenheim) állomások esetében 
antennacsere történt. Geodinamikai alkalmazások esetén vizsgálataim elvégzésekor az 
EUREF analízisközpontok úgy jártak el, hogy az antennacserék okozta 
koordinátaváltozásokat a koordináta idősorokból utólag határozták meg. E számítások 
során azzal a feltételezéssel éltek, hogy az állomások hosszú távú 
koordinátaváltozásainak trendje független az állomás hardverelemeitől. A módszer nagy 
hátránya, hogy a koordinátaugrások meghatározásához több mint egy éves időszakot kell 
vizsgálni a szezonális hatások kiküszöbölése miatt, így csak jóval az antennacsere után 
használhatjuk az észleléseket geodinamikai vizsgálatokra. 

A Felső Rajna-árok geodinamikai vizsgálatánál egy ettől alapvetően eltérő módszert 
alkalmaztam. 2000-ben fejlesztette ki a Hannoveri Egyetem a Geo++ céggel közösen a 
GNSS antennák egyedi abszolút kalibrálására használatos robotkarát. Vizsgálataim 
elvégzésekor rendelkezésemre állt az antennacsere előtt KARL állomáson szolgálatot 
teljesítő TRM22020.00+GP antenna abszolút kalibrációval meghatározott fáziscentrum 
modellje, valamint mindkét újonnan üzembe helyezett antenna is átesett az egyedi 
abszolút kalibráláson. 

Az antennacsere okozta nem kívánt koordinátaugrások elkerülése érdekében az 
abszolút kalibrációval nyert antennamodellek segítségével levezettem az említett 
antennák egyedi, relatív antennakalibrálásának megfelelő modelleket. A relatív 
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fáziscentrum modellek előállításához felhasználtam az NGS (National Geodetic Survey) 
referenciaantennájának abszolút kalibrációs adatait is.  

Az ily módon előállított fáziscentrum modelleket felhasználva a GNSS adatok 
feldolgozása során azt tapasztaltam, hogy az antennacsere okozta koordinátaugrásokat el 
lehetett tűntetni az adatsorokból. Az általam alkalmazott eljárás előnye az EUREF EPN 
által alkalmazott módszerrel szemben az, hogy nem kell hosszú idősorokat utólagosan 
elemezni az antennacsere előtt és után, hanem az egyedi, antennaspecifikus fáziscentrum 
modelleket felhasználva küszöböljük ki ezt a hibahatást. 

A vizsgálatokkal kimutattam, hogy a Trimble kúpalakú időjárásvédő kupola 
elsősorban a GNSS észlelésekből levezetett magasságokra volt hatással (3,5 cm). 
Ugyanakkor az akkoriban alkalmazott típuskalibrációk a TRM29659.00 antenna esetében 
vízszintes értelemben is több mm-es hibát okoztak, ami geodinamikai vizsgálatoknál 
jelentősnek mondható. 

 

Az előbbiek alapján az alábbi tézist fogalmazom meg: 

2. tézis 
Az olyan geodinamikai hálózatokban, ahol az antennáknak csak egy részére 

érhető el egyedi abszolút kalibráció, az antennacserék okozta koordinátaugrások 
elkerülhetőek, amennyiben az abszolút kalibrációval meghatározott 
antennamodellekből relatív modelleket alakítunk ki az NGS referenciaantenna 
abszolút kalibrációs eredményeinek felhasználásával.  

Megállapítottam, hogy hosszú távú geodinamikai vizsgálatoknál elengedhetetlen 
az antennák egyedi kalibrációja. Az egyedi antennamodellek felhasználásával 
biztosítható, hogy az egyes epochákban az esetleg szükségessé váló antennacserék 
ellenére összehasonlítható koordinátamegoldásokat kapjunk.  

Kimutattam, hogy geodinamikai szempontból a típuskalibrációk alkalmazása 
jelentős vízszintes és/vagy magassági értelmű szabályos hibával is terhelheti a GNSS 
méréseket, így azok alkalmazása kerülendő. 

Geodinamikai célú felhasználás esetén a GNSS antennákat időjárásvédő 
kupolával együttesen kell kalibrálni vagy időjárásvédő kupola nélkül kell az 
antennákat elhelyezni a mérendő pontokon. Kimutattam, hogy az időjárásvédő 
kupola nem modellezett hatása pl. a TRM22020.00+GP antenna esetén a 
magasságokban mintegy 3,5 cm-es szabályos hibát okoz. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa et al. (2005a), Rózsa (2005c). 

4 A légkör integrált vízgőztartalmának meghatározása GNSS 
mérésekből 

Az időjárás előrejelzés egyik legnehezebb része a légkör vízgőztartalmának és ezáltal 
a csapadék mennyiségének, intenzitásának és térbeli eloszlásának a meghatározása. A 
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légkörben a víz mindhárom halmazállapotban jelen van. A felhő és csapadékképződés 
mellett jelentős szerepet játszik a légköri energiaszállításban, emellett a legfontosabb 
üvegházhatást okozó gáz is. A légköri vízgőz nélkül a Föld felszíni hőmérséklete 
fagypont alatt maradna. A légköri víztartalomról tudjuk, hogy mind térben, mind időben 
erősen változó mennyiség. Kutatások azt mutatták, hogy egy-egy vízmolekula átlagosan 
csupán 8-10 napig tartózkodik a levegőben (Pildwirny, 2006). 

A légköri víztartalom meghatározásához ismerni kell a levegőben található vízgőz, a 
vízcseppek és a jégkristályok mennyiségét a légkör alsó 15-20 km-es rétegében (a 
troposzféra és a sztratoszféra alsó része), ahol a víztartalom döntő része található. A 
három mennyiség közül egyedül a légköri vízgőz mérhető közvetlenül.  

A Föld több mint 800 pontjáról indulnak naponta többször meteorológiai 
rádiószondák hogy feltérképezzék a légkör vertikális szerkezetét az alsó 30-35 km-es 
rétegben (hőmérséklet, nedvességtartalom, nyomás, szélsebesség és irány). Műholdas, 
repülőgépes, illetve földi távérzékelési eszközök is rendelkezésre állnak a vízgőztartalom 
mérésére. E műszerek a teljes légoszlopra vonatkozó, úgynevezett kihullható 
vízmennyiséget szolgáltatják kg/m2 vagy mm mértékegységben. A rádiószondás 
adatokból az egyes szinteken mért vízgőzmennyiség magasság szerinti integrálásával 
kapjuk az adott légoszlopból kihullható vízgőzmennyiséget. Természetesen ennek csak 
egy része jut a felszínre csapadék formájában, amit a nagytérségű légköri folyamatok, a 
helyi hatások (konvekció) valamint a felhő- és csapadékképződés mikro- és makrofizikája 
alakít. 

A műholdas helymeghatározó rendszerek elsődleges célja, a felhasználó térbeli 
helyzetének meghatározása. A feladat megoldásához az ismert pályán keringő műholdak 
és a GNSS vevő közötti távolságot határozzuk meg, mégpedig oly módon, hogy a 
műholdak által sugárzott jelek futási idejét mérjük a műhold és a vevőberendezés között. 
Így a távolság meghatározásához ismernünk kell a jel terjedési sebességét is. A mérést 
számos hiba terheli (műhold óra-, és pályahibák, az ionoszféra és a troposzféra 
sebességmódosító hatása, vevőóra hibák, stb.). 

Ami a helymeghatározás szempontjából hibaként jelentkezik, más tudományágak 
számára értékes információkkal bír. Az ionoszféra okozta sebességmódosító hatás 
szorosan összefügg az ionoszférában található szabad elektronok számával, ami a Nap 
ionizáló sugárzásának függvénye. A troposzféra okozta sebességmódosító hatás pedig a 
légkör sűrűségével áll összefüggésben, ideértve a troposzférában található vízgőz 
sűrűségét is. Ha a méréseinkből meg tudjuk határozni bármelyik szabályos hiba mértékét, 
abból értékes információkat szolgáltathatunk a felső légkör vagy éppen a troposzféra 
állapotáról. 

Ennek érdekében meg kell fordítanunk a helymeghatározás problémáját: a GNSS 
vevőket ismert koordinátájú pontokon helyezzük el, ezáltal a mérési eredményeket nem a 
helymeghatározásra, hanem például a troposzféra okozta sebességmódosító hatás 
meghatározására használjuk fel. Mint ismeretes, az észlelésekből meghatározható teljes 
zenitirányú troposzferikus késleltetés (ZTD) két összetevőre bontható. Az egyik az ún. 
hidrosztatikus rész (ZHD), míg a másik a légköri vízgőztartalomtól függő „nedves” 
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összetevő (ZWD). Előbbi a földfelszíni légnyomás ismeretében jól modellezhető, így a 
nedves késleltetést a ZTD és ZHD ismeretében számíthatjuk.  

Több mint 10.000 budapesti rádiószondás észlelést feldolgozva megállapíthatjuk, 
hogy az ily módon meghatározott nedves késleltetés jó korrelációt mutat a légkör integrált 
vízgőztartalmával (6. ábra). 

 

6. ábra 

A troposzféra integrált vízgőztartalma és a nedves troposzferikus késleltetés összefüggése 
rádiószondás adatok alapján (1994-2011) 

A nedves késleltetés ismeretében az integrált vízgőztartalom (IWV) egy skálatényező 
segítségével számítható. A skálatényezőt többféle módon is meghatározhatjuk. Az egyik 
megoldás szerint a troposzférában található vízgőz átlagos hőmérséklete (Tm) ismeretében 
a skálatényező explicit módon megadható. Bevis et al. (1992) egy lineáris regressziós 
összefüggést állított fel észak-amerikai rádiószondás észlelések alapján a vízgőz átlagos 
hőmérséklete (Tm) és a felszínközeli hőmérséklet (Ts) között. Ezzel szemben Emardson és 
Derks (2000) európai rádiószondás mérések alapján vezetett le empirikus összefüggést a 
felszínközeli hőmérséklet és az IWV/ZWD skálatényező között. 

A 2006. augusztus 20-i ünnepségek alatt egy heves zivatarfront érte el Budapestet. Az 
erős széllel járó intenzív csapadék jelentős károkat okozott, és emberéletet is követelt. Bár 
az időjárás előrejelző modellek a zivatar kialakulását jelezték, felmerült bennem a 
gondolat, hogy a GNSS infrastruktúra segítségével nyomonkövethető volt-e a zivatarfront 
átvonulása. Ennek érdekében, az akkor kiépítés alatt álló GNSSNet.hu hálózat 17 
permanens állomás észleléseinek felhasználásával megvizsgáltam az integrált 
vízgőztartalom térbeli és időbeli változásait a 2006. augusztus 19-21. terjedő időszakra.  

A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke által fenntartott BUTE permanens 
állomás észleléseiből levezetett IWV értékek időbeli változását a 7. ábra szemlélteti. Az 
ábra alapján jól látható, hogy az IWV értékek a vihar előtti 24 órában 35-40 kg/m2 értékre 
emelkedtek a korábbi 25 kg/m2-es értékről. Az ábráról az is látható, hogy amikor a 
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zivatargóc elérte Budapestet, az IWV értékek gyors csökkenésnek indultak. Az ábrán 
nagyon jól látszik, hogy a GNSS alapú IWV becslés időbeli felbontása jóval nagyobb a 
rádiószondás mérések gyakoriságánál. Megállapítható az is, hogy a GNSS észlelésekből 
és a rádiószondás mérésekből számított értékek jó egyezést mutatnak. 

A 8. ábrán a GNSSnet.hu hálózat 17 állomása alapján levezetett IWV értékek térbeli 
eloszlását, illetve az azonos időpontban készült kompozit radarfelvételeket láthatjuk. Jól 
látható, hogy Észak-Dunántúlon jól követi a GNSS mérésekből származó IWV az 
időjárási front átvonulását. A dél-alföldi régióban található maximumok az orosházi 
permanens állomás (OROS) becslései miatt alakultak ki. A nagy területi kiterjedés oka, a 
GNSS hálózat rossz térbeli felbontása a dél-alföldi régióban, hiszen akkoriban a 
kiskunhalasi, gyomaendrődi és gyulai GNSS állomások még nem üzemeltek. 

 

 

7. ábra 

A troposzféra integrált vízgőztartalma a BUTE állomás GNSS észleléseiből (piros vonal) 
és rádiószondás mérésekből (kék) 

 

8. ábra 

A GNSSNet.hu hálózat észlelései alapján levezetett IWV értékek térbeli eloszlása és 
az OMSZ által készített kompozit radarfelvétel (2006. augusztus 20., 19:00 UTC) 
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Az optimális IWV becslés elérése érdekében megvizsgáltam több, az IWV/ZWD 
skálatényező meghatározására szolgáló empirikus modellt. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a szakirodalomban ismert Emardson-Derks (2000) modell hasonlóan jól teljesített, 
mint a hazai rádiószondás észlelések alapján meghatározott modellek.  

Az említett nyári időszakon túl egy téli egy hetes időszakban is megvizsgáltam, hogy 
a földfelszíni vízgőzsűrűségek ismeretében milyen pontossággal becsülhető az integrált 
vízgőztartalom. A vizsgálatokba bevontam az Országos Meteorológiai Szolgálat 
munkatársai által levezetett regressziós modelleket, amelyek a felszínközeli 
vízgőzsűrűség és az integrált vízgőztartalom között teremtenek kapcsolatot. Az 
eredményeket összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy a GNSS észlelések alapján 
levezetett IWV értékeket összehasonlítva a rádiószondás mérésekkel, azok több mint 
60%-kal kisebb szórást mutattak, mint a csupán a földfelszíni vízgőzsűrűségtől függő 
regressziós modellel kapott eredmények.  

 
 Az előbbiek alapján az alábbi tézis fogalmazom meg: 

 

3. tézis: 
A GNSS infrastruktúra észleléseinek felhasználásával kimutattam, hogy a 

troposzféra integrált vízgőztartalma nagy térbeli és időbeli felbontással 
meghatározható. Az eredmények azt mutatták, hogy gyorsan átvonuló időjárási 
fr ontok is nyomon követhetőek az általam alkalmazott eljárással, így a GNSS 
mérések fontos szerepet játszhatnak a heves időjárási események előrejelzésében. 

Ki mutattam, hogy a földfelszíni GNSS mérésekből meghatározott IWV jobban 
közelíti a rádiószondás mérésekből származó referencia értékeket, mint a csupán a 
felszínközeli vízgőzsűrűségtől függő regressziós modellel meghatározott becslések.  

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa (2012a). 

5 A rádiószondás mérésekből levezetett integrált vízgőztartalom 
értékek megbízhatóságának vizsgálata 

A GNSS észlelésekből meghatározott integrált vízgőztartalom értékek validálásához 
általában rádiószondás méréseket használunk fel. Ugyanakkor ezen referenciaértékek 
megbízhatóságáról nagyon kevés információval rendelkezünk, hiszen a legtöbb 
szolgáltató csak a végeredményként meghatározott integrált vízgőztartalom értékét adja 
közre.  

A rádiószondás észlelésekből számított integrált vízgőztartalom megbízhatóságának 
és pontosságának becslésére a Meteorológiai Világszervezet (WMO) összehasonlító 
kampányokat szervez. Nash et al. (2011) kimutatta, hogy a rádiószondás mérésekből 
levezetett tapasztalati középhiba ±0,65 és ±1,00 kg/m2 értékre adódik a különböző 
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rádiószonda típusok esetén. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek az értékek csak egy 
rövid időszakban végzett ismételt, illetve szimultán mérések eredményeiből lettek 
levezetve.  

Liu et al. (2000) levezette azokat az analitikus képleteket, amelyek az integrált 
vízgőztartalom középhibájának megadásához szükségesek. Ugyanakkor ezen képleteknél 
a szerzők elhanyagolták az integrálás során a szomszédos atmoszferikus rétegek közötti 
korreláció hatását. 

Annak érdekében, hogy a GNSS technikával meghatározott integrált vízgőztartalom 
értékek megbízhatóságának vizsgálatakor ismerjük a referenciaként szolgáló 
rádiószondás mérések megbízhatóságát, levezettem azokat az analitikus összefüggéseket, 
amelyekkel a rádiószonda profilok észleléseiből meghatározhatóak az integrált 
vízgőztartalom középhibái.  

Mindösszesen mintegy 276.000 rádiószonda profilt gyűjtöttem össze Közép-Európába 
22 rádiószonda állomásáról a 1994. január 1. - 2011. június 17. időszakban. Az ily módon 
összegyűjtött hőmérséklet, légnyomás és páratartalom profilok alapján valós időjárási 
helyzetekben tudtam meghatározni az integrált vízgőztartalom értékek középhibáit.  

A rádiószondák három fő meteorológiai szenzora a hőmérséklet, a relatív 
páratartalom és a légnyomás érzékelők. Előbbi kettő általában egy egyesített érzékelőben 
kerül kialakításra. A levezetésnél tehát abból indultam ki, hogy az említett három mérési 
paraméter középhibáit ismerjük a gyártói specifikációkból.  

Mivel a teljes légoszlopban található vízgőzmennyiséget numerikus integrálással 
határozzuk meg, ezért a trapézmódszer alkalmazása esetén a profil mentén végzett 
észleléseket felhasználva rétegekre bontjuk a troposzférát. Mivel minden egyes észlelést – 
a földfelszíni észlelést és a legnagyobb magasságban végzett észlelést kivéve – két 
szomszédos légréteg vízgőztartalmának a meghatározásánál is fel kell használnunk, ezért 
a teljes légoszlop integrált vízgőztartalma középhibájának számításakor figyelembe kell 
vennünk azt a tényt, hogy a szomszédos légrétegekben található integrált vízgőztartalmak 
statisztikailag nem független mennyiségek. Azaz, a hibaterjedés számítása során 
figyelembe kell vennünk a szomszédos légrétegek kovarianciáit is.  

A hibaterjedés törvényét alkalmazva az alábbi összefüggést vezettem le a 
rádiószondás mérésekből levezetett integrált vízgőztartalom értékek középhibájára: 
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ahol n a felhasznált légrétegek száma (azaz a vertikális profilban végzett észlelések száma 
mínusz egy), σij pedig az egyes légrétegek integrált vízgőztartalma variancia-kovariancia 
mátrixának elemei: 
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A fenti képletekben p a légnyomást, e a parciális páranyomást, σp és σe azok gyártók 
által megadott középhibáit jelzi, az indexek pedig a vertikális profil mentén kialakult 
légrétegek sorszámát jelentik. 

A bemutatott módszerrel meghatároztam mintegy 276.000 közép-európai 
rádiószondás profilból levezetett integrált vízgőztartalom értékek középhibáit (1. 
táblázat). A 9. ábrán a budapesti rádiószonda észlelések középhibáit mutatom be, amelyen 
jól látható az integrált vízgőztartalom középhibáinak szezonális változása. Megjegyzem, 
hogy az ily módon levezetett eredmények jó összhangban vannak a WMO által szervezett 
rádiószonda összehasonlító kampány eredményeivel (Nash et al., 2011), hiszen a 
kampány során ±0,65-1,00 kg/m2 és tartományban szóródtak a különféle rádiószondákkal 
nyert értékek átlagosan mintegy 50 kg/m2-es integrált vízgőztartalom mellett. Az 1. 
táblázat adataiból az is megfigyelhető, hogy az átlagos középhibák értéke a földrajzi 
szélességtől is függ. Ez a jelenség visszavezethető a vizsgált terület klimatikus 
viszonyaira. Azaz könnyen belátható, hogy a nagyobb átlagos páratartalommal 
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jellemezhető területeken nagyobb középhibával határozható meg az integrált 
vízgőztartalom értéke. 

Az integrált vízgőztartalom értékek középhibáit – követve a Liu et al. (2000) által 
alkalmazott eljárást – oly módon is meghatároztam, hogy a szomszédos légrétegek közötti 
korrelációt elhanyagoltam. Azt tapasztaltam, hogy a korreláció elhanyagolásával 
átlagosan mintegy 75%-al kisebb középhiba értéket kaphatunk. Ebből jól látszik, hogy 
nem állja meg a helyét az a feltételezés, hogy a szomszédos légrétegek közötti korreláció 
elhanyagolható mértékű. 

WMO 
ID 

Város / Ország Minimális 
középhiba 

Maximális 
középhiba 

Átlagos 
középhiba 

A 
középhibák 

szórása 
06610 Payerne (CH) 0.04 0.71 0.17 ± 0.08 
10393 Lindenberg (D) 0.04 0.99 0.23 ± 0.12 
10548 Meiningen (D) 0.04 0.96 0.21 ± 0.10 
10739 Stuttgart (D) 0.03 0.99 0.24 ± 0.11 
10771 Garmersdorf (D) 0.04 0.92 0.23 ± 0.11 
10868 Munich (D) 0.03 0.80 0.23 ± 0.11 
11010 Linz/Horsching (A) 0.04 0.87 0.25 ± 0.12 
11035 Vienna/Hohe Warte 

(A) 
0.04 0.98 0.25 ± 0.12 

11240 Graz/Thalerhof (A) 0.05 0.86 0.28 ± 0.12 
11520 Prague/Libus (CZ) 0.04 0.96 0.26 ± 0.13 
11952 Poprad/Ganovce (SK) 0.03 0.87 0.24 ± 0.12 
12120 Leba (PL) 0.05 0.79 0.24 ± 0.11 
12374 Legionowo (PL) 0.04 0.89 0.26 ± 0.13 
12425 Wroclaw (PL) 0.04 0.96 0.26 ± 0.12 
12843 Budapest/Lorinc (H) 0.05 0.93 0.27 ± 0.13 
12982 Szeged (H) 0.05 0.88 0.28 ± 0.13 
15120 Cluj-Napoca (RO) 0.04 0.88 0.26 ± 0.13 
15420 Bucuresti (RO) 0.04 0.98 0.32 ± 0.16 
15614 Sofia (BG) 0.05 0.98 0.32 ± 0.15 
16044 Udine (I) 0.06 0.98 0.33 ± 0.14 
16080 Milano/Linate (I) 0.05 0.99 0.33 ± 0.14 
16144 Bologna/San Pietro (I) 0.06 0.99 0.33 ± 0.15 

1. táblázat 

A 1994. január 1-2011. június 17. időszakban végzett közép-európai rádiószondás 
mérések alapján meghatározott integrált vízgőztartalom értékek középhibáinak statisztikai 

jellemzői. A értékek kg/m2 egységben értendőek. 
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9. ábra 

A rádiószondás észlelésekből levezetett integrált vízgőztartalom értékek középhibáinak 
alakulása Budapesten (1994-2011) 

Az előbbiekben bemutatott vizsgálatok alapján az alábbi tézist fogalmazom meg: 

4. tézis: 
Levezettem a rádiószondás mérésekből számított integrált vízgőztartalom 

középhiba meghatározásának képleteit. A levezetés során figyelembe vettem a 
szomszédos légrétegek közötti korrelációt is. A meghatározott eljárást egy saját 
fejlesztésű rádiószonda feldolgozó szoftverbe integráltam. Mintegy 276.000 közép-
európai rádiószondás mérés alapján tanulmányoztam az integrált vízgőztartalom 
középhibáinak az alakulását. Az eredményeim azt mutatták, hogy a vizsgált közép-
európai területen az átlagos középhiba ±0.3 kg/m2 (mm) értékűre tehető, de a 
nagyobb páratartalommal jellemezhető nyári időszakban az értékek elérhetik a ±1.0 
kg/m2 értéket is. Az eredmények jó összhangot mutatnak a WMO által kapott 
tényleges mérések eredményeivel is. 

Kimutattam, hogy az integrált vízgőztartalom középhibájának számítása során 
nem élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy a légrétegek közötti korreláció 
elhanyagolható lenne.  

  

A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa (2014a). 

 

6 Rádiószondás mérésekből levezetett zenitirányú késleltetések 
pontosságvizsgálata 

A GNSS helymeghatározás során a troposzféra okozta késleltető hatás figyelembe 
vétele érdekében különféle ’a priori’ modelleket használhatunk fel. Az egyre növekvő 
pontossági igények (pl. repülőgépek automatikus landolásának elősegítése, önállóan 
közlekedő autók fejlesztése, stb.) kielégítése miatt a helymeghatározás szabályos hibáinak 
kezelésére szolgáló modelleket is folyamatosan tovább kell fejleszteni. A fejlesztések 
egyik területe a pontosság növelése, míg a másik terület a helymeghatározás 
integritásának kérdése. A pontosság növelése mellett egyre nagyobb szerepet kap annak 
vizsgálata, hogy a helymeghatározó rendszerek – és az ’a priori’ modellek – hogyan 
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viselkednek ritkán előforduló időjárási helyzetekben. Azaz az ’a priori’ modellek 
értékelése során a geodéziában megszokott 3σ tartományon belüli eltérések értékelése 

helyett fontos szerepet kap a 4-5σ tartományon kívül eső extrém eltérések vizsgálata is.  

Az immár két évtizedre visszamenőleg rendelkezésre álló, globális lefedettséget 
biztosító online rádiószonda adatbázis (NOAA RAOBS) jó alapot nyújt az ilyen 
vizsgálatokhoz. Annak érdekében azonban, hogy ezeket az adatokat fel tudjuk használni 
az ’a priori’ modellek elemzéséhez, mindenképpen szükségessé válik a rádiószondás 
mérésekből levezetett zenitirányú troposzferikus késések behatóbb elemzése és 
értelmezése.  

A műhold és a vevő között a GNSS jelek áthaladnak a teljes földi atmoszférán. Mint 
ismeretes, az atmoszférán történő áthaladás során megkülönböztetjük az ionoszférán és a 
troposzférán történő áthaladást, hiszen az ionoszféra a mikrohullámú rádióhullámok 
szempontjából diszperzív közeg, míg a troposzféra nem az. A troposzferikus késleltetést 
az atmoszférát alkotó különféle anyagok okozzák. Hatásukra a törésmutató értéke egynél 
mindig nagyobb, azaz a jelek lassabban haladnak a vákuumbeli terjedéshez képest. Mint 
tudjuk, a troposzféra okozta késleltetést két fő részre oszthatjuk, a hidrosztatikus és az ún. 
nedves késleltetésre.  

A nedves késleltetés rádiószondás észlelések alapján történő modellezése 
egyértelműnek tekinthető. Köszönhető ez annak, hogy a légköri nedvesség lényegében a 
troposzférában, azaz a légkör alsó 10-12 km-es részében található, és a rádiószondák 
általában a légkör alsó 30-36 km vastagságú részében végeznek észleléseket.  

Nem ez a helyzet azonban a hidrosztatikus késleltetéssel. A rádiószondás észlelések 
felett elhelyezkedő sztratoszféra felső részének a tömege is jelentős hatással bír a GNSS 
jelek terjedésére. A Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) Sztenderd Atmoszféra 
Modellje felhasználásával kimutattam, hogy ez a hatás a 33 km-es magasságban eléri a 
1,5 cm-t. Ez a hatás szabályos hibaként jelentkezik a rádiószondás észlelésekben, így 
korrekcióként figyelembe kell vennünk annak érdekében, hogy a GNSS mérésekkel 
összehasonlítható hidrosztatikus késleltetés értékeket kapjunk.  

A rádiószondás észlelések megbízhatóságának vizsgálatakor több szempontot is 
figyelembe kell vennünk: 

- mekkora a zenitirányú hidrosztatikus késleltetés mérési bizonytalansága; 
- mekkora a zenitirányú nedves késleltetés mérési bizonytalansága; 
- mekkora a legfelső ballonmérés feletti légrétegek sztenderd atmoszféra modellel 

történő helyettesítésének bizonytalansága. 

Annak érdekében, hogy rádiószondás észlelésekből olyan troposzferikus 
késleltetéseket nyerjünk, amik referenciaként felhasználhatóak, mindhárom fent említett 
kérdést megvizsgáltam. 
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6.1 A zenitirányú hidrosztatikus késleltetés megbízhatóságának vizsgálata 

 

A zenitirányú hidrosztatikus késleltetés meghatározása érdekében a hidrosztatikus 
refraktivitás értékét kell vertikálisan integrálnunk: 

∫
−=

Th

h
H dhNZHD

0

610 , (9) 

ahol h0 és hT a rádiószondás mérések legalsó és legfelső magassága, NH pedig: 

T

p
kNH 1=

 (10) 

ahol p a légnyomás, T pedig a hőmérséklet, k1 pedig egy tapasztalati úton meghatározott 
együttható (k1=0,7760 K/Pa). 

A zenitirányú hidrosztatikus késleltetés középhibájának levezetésénél az integrált 
vízgőztartalom középhibájának levezetése során alkalmazott eljárás használhatjuk fel (2). 
A vonatkozó varianciák és kovarianciák az alábbi képletekkel határozhatók meg: 
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ahol a vonatkozó deriváltak az alábbi összefüggésből számíthatóak: 
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Mintegy 276.000 közép-európai rádiószondás észlelést felhasználva a 1994-2011 
közötti időszakra azt állapítottam meg, hogy a rádiószondás mérésekkel lefedett 
légrétegben a ZHD értékeket átlagosan ±0,5mm-es középhibával lehet meghatározni. 

6.2 A zenitirányú nedves késleltetés megbízhatóságának vizsgálata 

A nedves késleltetések megbízhatóságának vizsgálatánál abban az előnyös helyzetben 
vagyunk, hogy a rádiószondás észlelések lefedik a troposzféra teljes vertikumát, így a 
víztartalom okozta késleltetés teljes mértékben meghatározható ezekből az észlelésekből. 

Annak érdekében, hogy az ’a priori’ troposzféra modellek pontosságvizsgálatát el 
tudjuk végezni, meg kellett határozni, hogy a rádiószondás észlelésekből számított nedves 
késleltetés milyen megbízhatósággal jellemezhető. 
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A hibaterjedés törvényét alkalmazva levezettem a rádiószondás profilokból számított 
nedves késleltetés középhibájának összefüggéseit. A számításhoz a (2) egyenletet 
használhatjuk fel, csupán az (3-4) egyenletekben a deriváltakat kell az alábbi képlet 
alapján meghatározni: 
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, (14) 

ahol NW a nedves refraktivitás értéke az i-dik rétegben: 

( )
2312 T

e
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e
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. (15) 

A fenti képletben k2 és k3 tapasztalati konstansok és e a parciális páranyomás. 

A korábban már bemutatott közép-európai rádiószonda adatbázisra elvégezve a 
számításokat azt tapasztaltam, hogy a nedves késleltetés átlagos középhibája ±1.5mm, de 
ez az érték erős szezonális változást mutat, hiszen a középhibák szórása eléri a ±0.7mm-t. 
Természetesen ez a jelenség a légköri víztartalom szezonális változásaival függ össze. 

6.3 A hidrosztatikus késleltetés elhanyagolási hibájának vizsgálata 

Mint ahogyan azt korábban említettem, a rádiószondás profilokból számított 
hidrosztatikus késleltetés nem feleltethető meg teljes mértékben a GNSS méréseket 
terhelő hidrosztatikus késleltetésnek. Ennek az az oka, hogy a rádiószondák a 
sztratoszféra felső részét már nem érik el. Kimutattam, hogy az itt található légtömegek 
centiméteres nagyságrendű késleltető hatást fejtenek ki az észlelésekre, amit 
korrekcióként figyelembe kell vennünk. 

Amennyiben a tényleges rádiószondás észlelés során a ballon csak alacsonyabb 
magasságokban végez észleléseket, a sztenderd atmoszférából számított korrekciók egyre 
nagyobban lesznek, ami nyilvánvalóan rontja a számított hidrosztatikus késleltetés 
megbízhatóságát.  

Több mint 11.000 budapesti rádiószondás észlelés alapján felállítottam egy empirikus 
modellt, amellyel leírható a rádiószondás mérések feletti légrétegek okozta korrekció 
megbízhatósága. A modellt az alábbi összefüggés írja le: 

,08921.0
410543.1 H

ZHDoe e
−⋅−=σ  (16) 

ahol H a rádiószonda mérések legfelső szintje, e pedig az Euler-féle szám. 

Az összefüggés alapján megállapítható, hogy a ±1,0 mm-es középhiba 29 km-es 
magasságban érhető el (ami megközelítőleg 20 hPa-nak felel meg).  
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Összegezve az előbbi megállapításokat az alábbi tézist fogalmazom meg: 

 

5. tézis 
Elvégeztem a rádiószondás profilokból levezetett teljes troposzferikus késleltetés 

pontosságvizsgálatát. Ennek keretében kimutattam, hogy a rádiószondák által nem 
mért 30-36 km feletti légrétegek is jelentős hatással bírnak a GNSS jelek terjedésére, 
ezért a nem modellezett hatást korrekcióként kell figyelembe venni. 

A hibaterjedés törvényét alkalmazva levezettem a rádiószondás profilokból 
számított hidrosztatikus és nedves késleltetések megbízhatóságait. Az eredmények 
azt mutatták, hogy a nedves késleltetés középhibája átlagosan ±1,5 mm a közép-
európai térségben és erős szezonális változásokat mutat. A hidrosztatikus késleltetés 
középhibája ±0,5 mm-re tehető. 

Mi vel a rádiószondák ballonjai a mérések során más-más maximális 
magasságokat érnek el az időjárási viszonyoktól és egyéb paraméterektől függően, 
ezért meghatároztam egy olyan empirikus függvényt, amellyel a hidrosztatikus 
késleltetés megbízhatóságának meghatározása során figyelembe vehető a sztenderd 
atmoszférából számított korrekció hatása. A levezetett modelleket egy saját 
fejlesztésű rádiószonda feldolgozó szoftverbe integráltam. 

 
 

Kapcsolódó publikációk: Rózsa (2014a) 

7 A GNSS adatokból történő integrált vízgőztartalom becslések során 
felhasznált empirikus modellek vizsgálata 

A 3. tézis ismertetése során bemutattam, hogy a GNSS mérések meteorológiai célú 
felhasználásakor a zenitirányú troposzferikus késleltetésből először a hidrosztatikus 
késleltetés értékét vonjuk le, majd az így kapott nedves késleltetés és az integrált 
vízgőztartalom között egy skálatényező segítségével teremthetjük meg a kapcsolatot. A 
következőkben áttekintem azon tanulmányaimat, amelyekben a GNSS adatokból történő 
integrált vízgőztartalom meghatározás során alkalmazott empirikus modelleket 
vizsgáltam meg.  

7.1 A hidrosztatikus késleltetések meghatározására szolgáló modellek 
vizsgálata 

A zenitirányú hidrosztatikus késleltetések pontos ismerete elengedhetetlen a nedves 
troposzferikus késleltetés meghatározásához. A szakirodalomban többféle modell áll 
rendelkezésünkre, azonban az 1994-2011. közötti rádiószondás adatok felhasználásával 
további lokális modelleket is meghatároztam. A ZHD-M1 modell csupán a földfelszíni 
légnyomás értékétől függ, míg a ZHD-M2 modell egy, a vizsgált területre jellemző bias 
paramétert is tartalmaz: 
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ZHD-M1: ,102766.2 3 pZHD −⋅=  (17) 

ZHD-M2: ,10 paaZHD +=  (18) 

ahol a0=(-0.0027 ± 0.0003) m és ( )73
1 101.3102793.2 −− ⋅±⋅=a  m/mbar. 

 A budapesti rádiószondás adatok felhasználásával (2011. április-június időszakra) 
megvizsgáltam, hogy a legismertebb hidrosztatikus késleltetés modellek milyen 
megbízhatósággal és pontossággal jellemezhetőek. Az eredmények összefoglalását a 2. 
táblázatban láthatjuk. A 2. táblázat adataiból kiderül, hogy a globális Saastamoinen-féle 
modell maradék ellentmondásai hasonló szórást mutatnak, mint a lokálisan illesztett 
modelleké. Ugyanakkor az átlagos eltérés mértékében a ZHD-M2 modell szerepel 
legjobban. Az átlagos eltérés e modell esetében mintegy 50%-al csökkent az eredeti 
Saastamoinen modellhez képest. A vizsgált Hopfield és Black modellek ellentmondásai 
nagyobb szórást mutattak, mint az előbb említett többi modell. 

 

Modell min max átlag szórás 
Saastamoinen (1972, 1973) -4.5 2.3 -1.5 ±1.2 
Hopfield (1969) -5.1 5.6 -0.9 ±2.1 
Black (1978) -2.7 8.5 1.8 ±2.3 
ZHD-M1  -4.1 2.7 -1.1 ±1.2 
ZHD-M2  -3.8 3.0 0.8 ±1.2 

2. táblázat 

A különféle hidrosztatikus késleltetés modellek illeszkedése rádiószondás adatokhoz 
[mm] 

7.2 A ZWD/IWV skálatényező meghatározására szolgáló modellek 
vizsgálata 

A nedves késleltetés ismeretében az integrált vízgőztartalom meghatározását egy 
skálatényező segítségével végezhetjük el. A skálatényező meghatározására a 
szakirodalomban általában kétféle eljárást használnak. Az egyik eljárás szerint első 
lépésben egy a földfelszíni hőmérséklettől függő lineáris regressziós összefüggés 
segítségével meghatározzuk a vízgőz átlagos hőmérsékletét (Tm). Ezt követően a 
skálatényező az alábbi képlet segítségével számítható (Rózsa et al. 2009): 
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610 , (19) 

ahol Rd és Rv a száraz levegő, illetve a vízgőz specifikus gázállandója. Ezt az eljárást 
először Bevis et al. (2000) javasolta. A továbbiakban a modellre kétlépcsős modellként 
fogunk hivatkozni. 

Ezzel szemben Emardson és Derks (2000) a felszínközeli hőmérséklet függvényeként 
egy másodfokú polinom segítségével határozta meg a skálatényező reciprokának értékét: 
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ahol a0, a1 és a2 tapasztalati úton meghatározott együttható, melyeket a szerzők 38 
európai állomás mintegy 120.000 rádiószondás észlelése alapján határoztak meg. A 
továbbiakban erre a modellre egylépcsős modellként fogok hivatkozni. 

A különféle modellek értékelése és a közép-európai viszonyokhoz történő illesztése 
miatt az 1994-2011 közötti rádiószondás észlelések felhasználásával levezettem a közép-
európai térségre optimalizált egy-, illetve kétlépcsős modell paramétereit. 
Megállapítottam, hogy a kétlépcsős modell alkalmazásakor a vízgőz átlagos 
hőmérsékletét az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg: 

sm TT 697.0986.75 += . (21) 

Az egylépcsős modell (20) együtthatói a közép-európai rádiószondás mérésekből 
számítva a0 = (6.3953 ± 0.0003), a1 = ( -1.75×10-2 ± 2.7×10-5) K-1, a2 = (7.5×10-5 ± 
2.5×10-6) K-2. Az egylépcsős modell esetében a 10. ábrán mutatom be az eredeti 
Emardson-Derks által meghatározott, illetve a közép-európai rádiószondás adatokhoz 
illesztett modelleket. Jól látható, hogy az eredeti modell nem illeszkedik optimálisan a 
rádiószondás adatokhoz. A lényegi különbség az a2 paraméter előjelében és abszolút 
értékében van, hiszen az eredeti modellben: a0 = (6.458 ± 0.0002), a1 = (-1.78×10-
2 ± 2×10-5) K-1, a2 = (-2.2×10-5 ± 2×10-6) K-2.  

 

10. ábra 

Az eredeti Emardson-Derks által meghatározott és a közép-európai rádiószondás 
adatokból levezetett egylépcsős modellek illeszkedése rádiószondás adatokhoz. 
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A közép-európai adatokra illesztett modellek segítségével megvizsgáltam, hogy ezek 
a modellek, illetve a két eredeti modell mennyire illeszkedik jól a rádiószondás adatokból 
számított skálatényező értékeihez. Az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze. Jól 
látható, hogy a közép-európai adatokhoz illesztett modellek kisebb szabályos hibával 
közelítik a ZWD/IWV skálatényező értékét. Természetesen az egylépcsős modell zérus 
átlagos eltérése a modell levezetéséből fakad. Ugyanakkor megállapítható, hogy a 
szakirodalomban széles körben használt kétlépcsős modell – kis mértékben ugyan – de 
túlbecsli a skálatényező értékét. Fontos megjegyezni, hogy az eredeti egy-, illetve 
kétlépcsős modellek a skálatényező mintegy 1%-os alulbecslését okozzák.  

 

Model Minimum 
difference 

Maximum 
difference 

Mean 
difference 

Standard 
deviation 

Bevis et al. (1992) -0.247 0.369 0.040 ± 0.092 
Emardson and Derks (2000) -0.344 0.289 0.061 ± 0.092 
Kétlépcsős modell -0.311 0.317 -0.020 ± 0.092 
Egylépcsős modell -0.277 0.277 0.000 ± 0.092 

3. táblázat 

A különféle ZWD/IWV skálatényező (1/Q) modellek illeszkedése rádiószondás 
adatokhoz (mértékegység nélküli számok) 

 

Az előbbiek alapján az alábbi tézist fogalmazom meg: 

 

6. tézis: 
Megvizsgáltam a GNSS adatokból történő integrált vízgőztartalom 

meghatározás során felhasznált empirikus modelleket. Közép-európai rádiószondás 
észlelések felhasználásával meghatároztam a zenitirányú hidrosztatikus késleltetés 
és a nedves késleltetés valamint az integrált vízgőztartalom közötti skálatényező 
meghatározására szolgáló optimális empirikus modelleket.  

Az eredmények azt mutatták, hogy a hidrosztatikus késleltetés esetében az 
átlagos eltérés mértékét mintegy 50%-al lehetett csökkenteni az általam 
meghatározott modell segítségével. A skálatényező esetében kimutattam, hogy a 
kétlépcsős modell szabályos hibát okoz a skálatényező számított értékében. 
Vizsgálataim kimutatták, hogy az átlagos eltérés tekintetében a közép-európai 
adatokra illesztett modellek illeszkedtek legjobban a rádiószondás mérésekből 
számított referencia értékekhez. 

A levezetett modell segítségével kifejlesztettem egy a közép-európai területre 
vonatkozó optimális eljárást a GNSS észlelésekből történő integrált vízgőztartalom 
meghatározására. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa et al. (2012b), Rózsa (2014a), Rózsa 
(2014c) 
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8 A navigációs helymeghatározásban alkalmazott troposzféra modellek 
továbbfejlesztése 

A rádiószondás mérésekből származó troposzferikus késleltetések és azok 
megbízhatóságának meghatározása lehetővé tette, hogy ezeket az eredményeket 
referencia értékként hasznosítsam különféle troposzféra modellek értékelésére, illetve 
azok továbbfejlesztésére.  

A navigációs GNSS vevők a troposzferikus késleltetések meghatározásához általában 
úgynevezett „vak” modelleket használnak. Ezek a modellek előre definiált egyenletek 
segítségével a földrajzi helyzet, illetve a mérés időpontja alapján határozzák meg a 
zenitirányú troposzferikus késleltetéseket, majd ebből számítják azok műhold irányú 
összetevőit.  

Mint azt korábban már láthattuk, a troposzferikus késleltetés értéke a refraktivitás 
térbeli változásától, azaz tulajdonképpen a légnyomás, a hőmérséklet és a páratartalom 
térbeli változásától függnek. A navigációs helymeghatározásban alkalmazott troposzféra 
modellek a meteorológiai paramétereket sztenderd atmoszféra modellek alapján vagy 
múltbéli meteorológiai adatokból levezetett empirikus függvények segítségével 
határozzák meg.  

A műholdas navigáció pontosságnövelésére és integritásának vizsgálatára kialakított 
kiegészítő rendszerek az RTCA (www.rtca.org) által megfogalmazott szabvány szerint 
modellezik a troposzferikus késleltetés értékét. Ebben a modellben figyelembe veszik a 
meteorológiai paraméterek földrajzi helyzettől való függését és a szezonális hatásokat is 
oly módon, hogy a szezonális hatásokban csak az éves periódusokat modellezték. A 
meteorológiai paraméterek szélsőértékeiket a Föld északi féltekén egységesen január 28-
án veszik fel. 

Lagler et al. (2013) közreadták a GPT2 (Globális légnyomás és hőmérséklet modell) 
2. verzióját, amelyből a troposzféra modellek bemenő meteorológiai adatait számítani 
tudjuk. A modell figyelembe veszi a hőmérséklet, légnyomás, a felszínközeli parciális 
páranyomás és a hőmérsékleti gradiens értékének földrajzi változásait. A szezonális 
változások modellezésében nem csak az éves periódusokat, hanem a féléves periódusokat 
is modellezték a szezonális változások fázisával együttesen. A GPT2 modellt az ECMWF 
(Európai Közép-távú Időjáráselőrejelző Központ) numerikus modelljei segítségével 
határozták meg 2000-2010 közötti adatok felhasználásával.  

Askne és Nordius (1980) szerint a hidrosztatikus és nedves troposzferikus késleltetést 
zenith irányban az alábbi összefüggésekkel határozhatjuk meg: 
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ahol gm a nehézségi térerősség a vevő feletti atmoszferikus oszlop közepén, α a 

hőmérsékleti gradiens, λ a parciális páranyomás gradiense, Ts, es és ps pedig a 
felszínközeli hőmérséklet, parciális páranyomás és légnyomás értéke, míg 2k′ : 
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Az RTCA modell mindegyik fent említett meteorológiai paraméterre közöl empirikus 
összefüggéseket. Ezzel szemben a GPT2 csupán az α, Ts, es és ps paramétereket 
tartalmazza. Előnye viszont, hogy a szezonális változások tekintetében a féléves 
periódusú változásokat is modellezi és a szezonális változások fázisát sem rögzíti egy 
előre definiált időpontra, hanem azt is földrajzi hely függvényében adja meg. 

A navigációs célú helymeghatározás pontosságnövelése érdekében egy globális 
rádiószonda adatbázis segítségével (11. ábra) megvizsgáltam, hogy a rádiószonda 
profilokból levezetett zenitirányú troposzferikus késleltetés értékeket az RTCA és a GPT2 
modell milyen pontosan adja vissza. Emellett a rádiószondás adatok segítségével minden 
egyes állomásra empirikus úton meghatároztam az Askne-Nordius modellben található 
összes meteorológiai paraméter szezonális változásait az éves és féléves periódusok 
amplitúdójának valamint azok fázisainak becslésével.  

Az eredmények azt mutatták, hogy a GPT2 modellt kiegészítve az RTCA modellből 
származó parciális páranyomás gradiensekkel jelentős javulás érhető el a nedves 
késleltetés modellezésében (3. táblázat). Ez a javulás kis mértékben tovább fokozható az 
általam levezetett lokális modellekkel a szabályos hiba tekintetében. Míg az eredeti 
RTCA modell átlagosan mintegy -6.7 cm-es szabályos hibával terhelten becsülte a 
zenitirányú nedves késleltetéseket, addig a GPT2 és az általam levezetett lokális modellek 
ugyanezt 0.6, illetve 0.3 cm-es szabályos hibával tették. Az eltérések szórása is mintegy 
15%-kal csökkent az utóbbi két modell használata esetén. 

 

 

11.  ábra 

A navigációs helymeghatározás céljára felhasználandó troposzferikus késleltetések 
modelljeinek vizsgálatához felhasznált rádiószonda adatbázis. 
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Globális rádiószonda adatok felhasználásával megvizsgáltam a modelleket terhelő 
szabályos hibáknak és azok megbízhatóságának földrajzi szélességtől való függését (11. 
és 12. ábra). Az ábrákból jól látható, hogy a hidrosztatikus késleltetések esetén az 
eltérések szórása jelentős korrelációt mutat a földrajzi szélességgel, ami a nem 
modellezett légnyomásváltozások amplitúdójának nagyságára vezethető vissza. Ezzel 
szemben a vizsgált időszakra vetített átlagos eltérés nem mutatott ilyen jellegű 
korrelációt.  

A nedves késleltetés tekintetében a középhiba ismét korrelált a földrajzi szélesség 
változásával, de ebben az esetben a növekvő földrajzi szélességekhez egyre kisebb 
középhiba tartozott. Ez jól magyarázható a légkör víztartalmának változásával.  

 

Model bias 
[cm] 

std.dev. 
[mm] 

RTCA -6.7 ± 4.3 
GPT2 0.6 ± 3.7 
LOC 0.3 ± 3.7 

3. táblázat 

Az RTCA, a GPT2 és a lokális modellekből számított zenitirányú nedves késleltetések  
il leszkedése a rádiószondás adatokból meghatározott referenciaértékekhez képest 

 

 

11. ábra 

A modellekből számított hidrosztatikus késleltetések és a rádiószondás referencia értékek 
eltéréseinek átlagértéke és szórása (négyzet: RTCA modell, háromszög: GPT2 modell, 

kör: lokális modell) 
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12. ábra 

A modellekből számított nedves késleltetések és a rádiószondás referencia értékek 
eltéréseinek átlagértéke és szórása (négyzet: RTCA modell, háromszög: GPT2 modell, 

kör: lokális modell) 

 

7. tézis 

Megvizsgáltam a GPT2 modell alkalmazási lehetőségét a troposzféra jelkésleltető 
hatásának meghatározásában, a navigációs célú helymeghatározás pontosítása 
érdekében. Az eredmények azt mutatták, hogy – amennyiben a parciális 
páranyomás gradiensét is figyelembe vesszük – a nedves késleltetést terhelő 
szabályos hibák mintegy 90%-al csökkenthetők a jelenleg alkalmazott RTCA 
modellhez képest. 

Kimutattam, hogy ha az egyes állomásokon az Askne-Nordius modell öt 
meteorológiai paraméterét is gondosan modellezzük azok szezonális változásaival 
együtt, akkor további javulás érhető el a szabályos hibák tekintetében. Így az 
általam levezetett modellekből számított nedves késleltetések átlagos hibája 
mindössze 0,3 cm az RTCA modellből számított átlagos 6,7 cm-es értékkel szemben.  

Ki mutattam továbbá, hogy a nedves késleltetések esetén a modellezett értékek 
hibáinak szórása is mintegy 15%-kal csökkent. 

Az eredményeim azt mutatták, hogy az eltérések szórása az egyes modellek 
esetén jelentős korrelációt mutat a földrajzi szélességgel. Ennek oka a hidrosztatikus 
késleltetések esetén a légnyomás rövidebb periódusú változásaiban, míg a nedves 
késleltetés esetén a légköri víztartalom rövid periódusú változásaiban keresendő. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa (2014b) 

9 A közel valósidejű GNSS feldolgozórendszer kifejlesztése  

Mint ahogyan azt a 3. fejezetben már bemutattam, az integrált vízgőztartalom (IWV) 
a GNSS mérések felhasználásával jó időbeli és térbeli felbontással modellezhető. A 4-6. 
tézisek eredményei alapján meghatároztam az IWV értékek becslésének optimális 
matematikai összefüggéseit Közép-Európa területére.  
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Mivel azonban a 3. fejezetben bemutatott vizsgálatot utólagos feldolgozással 
hajtottam végre, a GNSS észlelések numerikus időjárás előrejelző modellekben történő 
felhasználása érdekében ki kellett fejleszteni egy közel valósidejű GNSS feldolgozó 
rendszert, amely automatikusan óránként elvégzi a hazai aktív hálózat és a közép-európai 
EUREF és IGS permanens állomások adatainak gyűjtését, minőségellenőrzését, 
feldolgozását és a kiegyenlítés eredményeképpen meghatározza a zenitirányú 
troposzferikus késleltetés értékeit. Az időjárás előrejelző modellek meghatározásához 
ezeket a troposzferikus késleltetés értékeket használják a meteorológus kollégák.  

Az adatok numerikus modellekben történő asszimilációja érdekében fontos, hogy az 
eredményeket a mérést követően maximum 105 percen belül elérhetővé tegyük. Emiatt a 
korábban alkalmazott GNSS feldolgozási eljárást módosítani kellett, hiszen az 
utófeldolgozás során több mint 1 órán át tartott egy egyórás mérés feldolgozása.  

A közel valósidejű feldolgozórendszer kifejlesztéséhez a Bernese tudományos igényű 
feldolgozószoftver automatikus feldolgozó egységét (BPE – Bernese Processing Engine) 
használtam fel. A feldolgozás során az egyik kulcskérdés az, hogy az állomások 
koordinátáit milyen értéken kössük meg. Ez első látásra egyszerűnek tűnik, hiszen a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) ezen állomások koordinátáit közzéteszi. A 
folyamatos észlelések feldolgozásából azonban tudjuk, hogy a napi, heti 
koordinátamegoldások szezonális és rövidebb periódusú változásokat is mutatnak. Ezek a 
változások nem csak a légkör víztartalmának a változásaival indokolhatóak, ezért a 
meteorológiai feldolgozás során célszerű a vízgőzbecslést megelőző időszak GNSS 
észleléseinek felhasználásával kell az állomáskoordinátákat meghatározni, és ezeket az 
értékeket kell a troposzferikus késleltetés becslése során felhasználni. 

Annak érdekében, hogy az állomáskoordináták is biztosítsák az optimális pontosság 
elérését, megvizsgáltam, hogy milyen stratégiát érdemes választani az 
állomáskoordináták meghatározásához. 

A 2011. április 14-május 31. közötti időszakban az alábbi módszereket hasonlítottam 
össze: 

- állomáskoordináták megkötése az ITRF koordináták és sebességadatok alapján 
(nem szükséges GNSS feldolgozás a koordináták meghatározásához, jele: ITRF); 

- heti koordinátamegoldások meghatározása (ahol a megelőző GPS hét mérései 
alapján határozzuk meg az állomások koordinátáit az ITRF vonatkoztatási 
keretrendszerben, jele: ITRF_WK); 

- futóablakos koordinátabecslés (ahol a troposzferikus késleltetések becslésének 
időpontját megelőző napok méréseinek észlelése alapján határozzuk meg az 
állomások koordinátáit). Ezt a modellt 4-11 napos ablakok felhasználásával 
vizsgáltam (RW4-11). 

A troposzferikus késleltetésekből meghatároztam az integrált vízgőztartalom értékeit, 
majd ezeket összevetettem a vonatkozó időszak rádiószondás mérései alapján számított 
értékekkel. Az eltérések szórása nem mutatott szignifikáns változásokat a különböző 
koordinátameghatározási stratégiák esetén. A szabályos hibára utaló átlagos eltérések 
alakulását a 14. ábra mutatja be. Az ábrából látható, hogy a legkisebb szabályos hibát a 
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heti koordinátamegoldások, illetve a 7 napnál hosszabb futóablakos megoldások 
szolgáltatták. 

A vizsgálatok eredményeképpen kialakítottam a közel valósidejű GNSS feldolgozás 
stratégiáját és megvalósítottam a feldolgozórendszert a Földmérési és Távérzékelési 
Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (SGOB feldolgozóközpont). A 
feldolgozás menetének sematikus ábrája a 15. ábrán látható. Az óránkénti feldolgozás 
mintegy 20 percet vesz igénybe, így az időjárás előrejelzés számára kellő időben állnak 
rendelkezésre az adatok.  

A közel valósidejű rendszer 2013. november 1. óta az eredményeket továbbítja az 
EUMETNET (az Európai Meteorológiai Szervezetek Hálózata) és az OMSZ (Országos 
Meteorológiai Szolgálat) felé. Az EUMETNET E-GVAP (Európai GNSS Alapú Vízgőz 
Program) keretében az általunk feldolgozott hálózat néhány állomását külföldi központok 
is feldolgozzák.  

A 2013. november 1-december 31. közötti időszakra megvizsgáltam, hogy az ASI 
(Olasz Űrügynökség Kozmikus Geodéziai Központ, Matera), a BKG (Német Kartográfiai 
és Geodéziai Hivatal, Frankfurt/Main), a GOP1 (Geodéziai Obszervatórium, Pecny) és a 
METO (Brit Meteorológiai Szolgálat, London) becsléseihez hogyan illeszkednek a 
meghatározott troposzferikus késleltetés értékek. A vizsgált időszakban BUTE 
(Budapest) állomás esetében átlagosan 2365 mm értékű teljes troposzferikus késleltetések 
és a többi feldolgozóközpont becslései közötti eltérések statisztikai jellemzőit a 4. 
táblázatban mutatom be. A táblázatból látható, hogy az ASI feldolgozóközponton kívül az 
összes feldolgozó központhoz jól illeszkednek az általunk meghatározott becslések az 
átlagos eltérések alapján. Az ASI feldolgozó központ esetén az eltérések oka a különböző 
feldolgozó szoftverben és stratégiában keresendő. 

A rádiószondás mérésekből meghatározott teljes troposzferikus késleltetésekkel 
történő összevetés szintén azt mutatja (5. táblázat), hogy nincsen szignifikáns eltérés az 
egyes megoldások között. 

 

14. ábra 

A GNSS mérésekből becsült IWV és a rádiószonda mérésekből számított IWV 
eltéréseinek átlagértéke a különféle koordinátameghatározási stratégiák esetén (Budapest) 
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 min max átlag szórás 
SGOB-ASI -36,4 30,3 -10,8 ± 5,4 

SGOB-BKG -25,0 17,2 -2,3 ± 4,4 

SGOB-GOP1 -22,1 21,4 -2,2 ± 4,6 

SGOB-METO -26,5 19,0 -1,4 ± 3,7 

4. táblázat 

A különböző feldolgozóközpontok által meghatározott troposzferikus késleltetések 
eltéréseinek statisztikai jellemzői [mm] 

 

 min max átlag szórás 
RS-ASI -27,5 8,6 -5,0 ± 6,0 

RS-BKG -20,9 19,9 3,3 ± 5,6 

RS-GOP1 -20,9 18,1 3,6 ± 5,7 

RS-METO -19,1 15,1 5,1 ± 5,8 

RS-SGOB -15,2 17,3 5,6 ± 6,5 

 

5. táblázat 

A különböző feldolgozóközpontok és a rádiószonda által meghatározott troposzferikus 
késleltetések eltéréseinek statisztikai jellemzői [mm] 

 

 

15. ábra. A közel valósidejű GPS feldolgozás folyamatábrája 
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Az OMSZ 2014. év folyamán tervezi az adatok asszimilációjának bevezetését a 
numerikus előrejelző modellekbe annak érdekében, hogy a heves esőzések meteorológiai 
előrejelzését pontosítsák. 

 

Az előbbiek alapján az alábbi tézist fogalmazom meg: 

8. tézis 

A közel valósidejű meteorológiai célú GNSS feldolgozás megvalósítása céljából 
megvizsgáltam az állomáskoordináták hatását az integrált vízgőztartalom becslések 
pontosságára. Megállapítottam, hogy a mérést megelőző heti vagy annál hosszabb 
időszak észlelései alapján számított koordinátamegoldások felhasználása adja a 
legpontosabb eredményt.  

Ennek megfelelően kialakítottam a feldolgozás folyamatát és megvalósítottam a 
feldolgozó rendszert a Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai 
Obszervatóriumában.  

A 2013. november 1-december 31. közötti időszakot vizsgálva megállapítottam, 
hogy a feldolgozó rendszer eredményeinek pontossága összevethető a nemzetközi 
feldolgozó központok eredményeivel, így a nemzetközi tapasztalatok alapján 
eredményeink alkalmasak az időjárás előrejelzés során történő felhasználásra. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Rózsa (2014c), Rózsa et al. (2012b) 
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