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Magyar nyelvű kivonat 

A globális navigációs helymeghatározás szerepe még inkább felértékelődik napjainkban az 

önvezető járművek fejlesztése során. A globális helymeghatározó rendszereknél az ionoszféra 

mellett – ami két frekvencián történő méréssel kiejthető – a troposzféra okozza a legnagyobb hibát. 

Kutatásaim a troposzférikus késleltetés meghatározásának pontosítása köré épülnek, ami 

meteorológiai vonatkozással is bír. 

A troposzféra és a felette lévő elektromosan semleges légkör által okozott jelentős jelkésleltetés 

meghatározására különböző troposzféra modellek használhatók fel. A nedves troposzférikus 

késleltetés, amellett, hogy a műholdas helymeghatározás egyik szabályos hibája, a meteorológiában 

is fontos szerepet tölt be, mert szoros kapcsolatban áll a kihullható vízgőz felső korlátját megadó 

integrált vízgőztartalommal. A két mennyiség között egy skálatényező írja le a kapcsolatot, ami 

Bevis et al. illetve Emardson és Derks empirikus képleteivel meghatározható. Annak ellenére, hogy 

előbbit egyesült államokbeli, utóbbit európai rádiószondás mérések segítségével vezették le, a 

szakirodalomban számos alkalommal ezeket a paramétereket a Föld különböző területeire is 

érvényesnek tekintik, és a GNSS (Global Navigation Satellite Systems ‒ Globális Navigációs 

Műholdrendszerek) mérések meteorológiai célú alkalmazása során fel is használják. Célom, hogy 

10 évnyi 1°x1°-os felbontású ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – 

Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ) ERA-Interim reanalízis adatok segítségével 

olyan globális modellt alkossak, amely figyelembe veszi ezeknek az empirikus összefüggéseknek a 

földrajzi helytől való függését. A kifejlesztett modellek empirikus együtthatói, a földrajzi helyen 

kívül csak a felszín közeli hőmérséklettől függenek, ezért ezek a modellek kiválóan alkalmazhatók 

a közel valós idejű – maximum 90 perc látenciával az adatfeldolgozás miatt – GNSS meteorológiai 

alkalmazásokhoz. 

A levezett modelleket két globális rádiószondahálózat észleléseivel ellenőriztem, az eredmények 

kisebb mértékű, néhány százalékos javulást és romlást vegyesen mutattak, de az eredeti modellek 

levezetési helyén vagy az északi félteke megegyező szélességi körein kevésbé is volt várható javulás. 

Emellett mindkét állomáshálózatnak hiányosságai voltak: az egyik különböző rádiószonda 

típusokat használ, míg a másiknak nem volt egységes globális lefedettsége. Így a valóságot jól 

tükröző, de pontszerű mérések helyett, globális, egy a modellek levezetésétől független, 6 évnyi 

ECMWF adatsorral is ellenőriztem az új modelleket. Összességében elmondható, hogy a 

Polinomos modell jobb eredményeket ad, mint a Lineáris, többnyire a déli féltekén láthatunk 

jelentős javulást, közel 8%-kal jobb eredmény is kimutatható volt az eredeti Emardson–Derks 

modellhez képest. Néhány százalékos romlás és javulás váltja egymást az északi féltekén, itt globális 

térképekkel megmutattam, hol hoz javulást az új paraméterek alkalmazása. 
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Kutatásaim során továbbfejlesztettem a sugárkövetés eljárást, hogy pontosítsam a ferde irányú 

troposzférikus késleltetést. A koordinátameghatározás során mind a kereskedelmi mind a szabatos 

GNSS feldolgozó szoftverekben fontos, hogy a troposzférikus késleltetéseket a lehető 

legpontosabban tudjuk az a priori modellekkel becsülni. Továbbá a GNSS életbiztonságra nézve 

kritikus alkalmazásainál (pl. önvezető és légi járművek), nemcsak a pozíció pontosságát kell 

ismernünk, hanem értékelnünk kell a helymeghatározási szolgáltatás integritását is. Az integritás a 

maximális pozicionálási hibára ad információt, amit az előbbiekben említett alkalmazási területeken 

rendkívül ritka valószínűségi szinten (10−7) kell meghatározni. A továbbfejlesztett sugárkövetés 

eljárás jól használható troposzféra integritásmodellek ellenőrzésénél. A továbbfejlesztett modell 

legfőbb újítása, hogy folyamatosan nyomon követem a sugár útját és figyelembe veszem, ha a sugár 

elhagyja a kiindulópont vertikális profilját, mindig számítom a vízszintes rácshálón az aktuális 

helyzetet. Bilineáris interpolációval határozom meg az éppen aktuális meteorológiai paraméterek 

értékét a négy szomszédos rácspont adatainak segítségével. A modell előnye nagy felbontású 

időjárás előrejelző modell adatoknál jelentkezik.  

Troposzféra modellekkel többnyire csak zenit irányban adható meg a troposzféra hatása és egy 

leképzési függvény szükséges a műholdirányú késleltetés számításához. A GNSS mérések szabatos 

utófeldolgozásához napjainkban a VMF1 (Vienna Mapping Function 1 – Bécsi leképzési függvény 

1) leképzési függvényt használjuk, ennek paraméterei és zenitirányú troposzférikus késleltetések az 

ECMWF numerikus modelljéből származnak és 2°x2,5°-os rácshálóban érhetők el. Kutatásaim 

során megvizsgáltam, hogy javítható-e a troposzférikus késleltetés előzetes értékeinek és a VMF1 

leképzési függvénynek a pontossága magyarországi, nagy felbontású időjárási modellek 

felhasználásával. 0,5°×0,5°-os felbontású ALADIN (Aire Limitee Adaptation Dynamique 

Developpement International) időjárási modell adatokból számított leképezési függvény 

paramétereket a Bernese 5.2 GNSS szoftver módosításával implementáltam. Majd a magyarországi 

permanens állomáshálózat adataiból a levezetett hidrosztatikus késleltetések a priori értékként való 

felhasználásával és a leképezési függvények segítségével zenitirányú troposzférikus késleltetéseket 

becsültem az állomáskoordináták megkötése mellett. Az eredmények azt mutatják, hogy a regionális 

modellel érhető el a legkisebb közepes eltérés, mintegy 1,5 cm az IGS (International GNSS Service 

– Nemzetközi GNSS Szolgálat), EPN (EUREF Permanent GNSS Network – EUREF Permanens 

GNSS Hálózat) illetve rádiószondás mérésekből származó eredményektől. Ezek alapján 

kijelenthető, hogy a troposzférikus késleltetések pontosabb modellezéséhez a nagyfelbontású 

regionális numerikus időjárási modellek felhasználhatók, ami különösen a valós idejű PPP (Precise 

Point Positioning – nagypontosságú abszolút helymeghatározás) során segíthet a pontosabb 

koordinátameghatározásban.  
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Angol nyelvű kivonat 

The role of global navigation positioning is even more important today in the development of 

self-driving vehicles. In global positioning systems, the troposphere is the main source of error, in 

addition to the ionosphere, which can be measured at two frequencies. My research is focused 

around the refinement of the tropospheric delay determination, which also has meteorological 

aspects. 

Different tropospheric models can be used to determine the significant signal delay caused by 

the troposphere and the electrically neutral atmosphere above it. The wet tropospheric delay is a 

systematic error of the satellite positioning, and it also plays an important role in meteorology. It 

strongly correlates with the upper limit of precipitable water vapour content, called the integrated 

water vapour. The tropospheric wet delay can be converted to integrated water vapour using a 

simple scale factor. This scale factor can be determined by the empirical formula of Bevis et al. and 

Emardson and Derks. The former is calculated with radiosonde observations of United States, 

while the latter one is based on European measurements. Although these models should be used 

mainly within the two focus area there are several examples in which these empirical models are 

used globally. My aim is to create a global model using 10-year-long ECMWF (European Centre 

for Medium-Range Weather Forecasts) ERA-Interim reanalysis data in a grid with a resolution of 

1°x1°, that takes into consideration that the parameters of the empirical formula depend on 

geographical location. The newly derived empirical coefficients of the models depend on only two 

external parameters: the geographical location of the receiver, and the air temperature near the 

surface. Thus these models can be applied for the whole globe in the real, or near real time – 90 

minutes latency, for the reason of data processing – GNSS (Global Navigation Satellite Systems) 

analysis for meteorological applications. 

The empirical models are validated by global radiosonde observations that stem from two 

different sources, the validation showed a mixture of small improvements and deteriorations of a 

few percent. But I couldn’t expect significant improvement on the region from the original model 

stem or on the same latitude in the northern hemisphere. In addition, both radiosonde networks 

had shortcomings: one used different types of radiosondes, while the other did not have uniform 

global coverage. Thus instead of using point measurements, which reflected reality I validated the 

new models using 6 years of independent global ECMWF data. Overall, the Polynomial model 

gives better results than the Linear one, we can see significant improvements mostly on the 

southern hemisphere, These results show nearly 8% improvement compared to the original 

Emardson–Derks model. On the northern hemisphere in some cases a slight improvement can be 
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observed while in other cases slightly worse results are obtained, I showed with global maps, where 

should we use the parameters of the new model. 

I further developed the ray tracing method during my research, to improve the modelling of 

slant tropospheric delay. During coordinate determination in both commercial and accurate GNSS 

processing software, it is important to be able to estimate tropospheric delays as accurately as 

possible with a priori models. For safety-of-life applications (aviation, self-driving vehicle) besides 

the accuracy of the positioning, the integrity of the positioning service is an important factor too. 

The integrity information includes the maximal positioning error at an extremely rare probability 

level, called protection level to ensure highly reliable position solution. The improved raytracing 

method can be used as a reference modell at tropospheric integrity modells. The main innovation 

of the improved model is that I continuously track the path of the ray and take into account when 

the ray leaves the vertical profile of the origin, always calculating the current position on the 

horizontal grid. I use bilinear interpolation to determine the value of the current meteorological 

parameters using data from the four adjacent grid points. The advantage of the model is seen on 

high-resolution weather forecast model data.  

Various tropospheric models can be used to calculate the tropospheric delay, which mostly give 

only the zenith delay, and require a mapping function to calculate the slant tropospheric delay. 

Nowdays, we use the VMF1 (Vienna Mapping Function 1) mapping function for accurate post-

processing of GNSS measurements. The VMF1 mapping function parameters and the zenith 

tropospheric delay values are derived from a 2°×2.5° global ECMWF grid. During my research the 

application of regional, high-resolution numerical weather models are studied for improving the 

accuracy of a priori tropospheric delays and the tropospheric mapping functions. The parameters 

of the VMF1 mapping function are derived from regional, 0.5°×0.5° resolution ALADIN (Aire 

Limitee Adaptation Dynamique Developpement International) data for a given period in Hungary. 

Than I implemented these to the Bernese with some resource code change. Then I used the 

mapping functions and the hungarian permanent station network data together with the derived 

hydrostatic delays as a priori values to estimate zenith tropospheric delays with constraints on the 

station coordinates. The results show that the regional model provided the lowest bias, about 1.5 

cm compared to the ZTD (zenith troposperic delay) products of the IGS (International GNSS 

Service), EPN (EUREF Permanent GNSS Network) and delays stem from radiosonde 

measurements. Based on the results can be stated, that high-resolution regional numerical weather 

models can be used for more accurate modelling of tropospheric delay, which can help to improve 

the accuracy of coordinate determination, especially in real-time high accuracy absolute positioning 

(PPP – Precise Point Positioning).  
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1 Bevezetés 

A GNSS (Global Navigation Satellite Systems ‒ Globális Navigációs Műholdrendszerek) 

használata az utóbbi évtizedekben mindennapivá vált és egyre szélesebb területen alkalmazzák. A 

GNSS az amerikai GPS (Global Positioning System ‒ Globális Helymeghatározó Rendszer) [1], [2] 

az orosz GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema ‒ Globális Navigációs 

Műholdrendszer) [2], [3], az európai Galileo [4] és a kínai BDS (BeiDou Navigation Satellite System 

‒ BeiDou Navigációs Műholdrendszer) [5] gyűjtőneve. A műholdas helymeghatározást különböző 

hibahatások terhelik a műholddal, az atmoszférával és a jelek vételével kapcsolatban is. Ezek közül 

a legjelentősebb az atmoszféra okozta ionoszférikus hatás, de ez két frekvencián történő méréssel 

kiejthető. A másik jelentős hiba a troposzféra okozta késleltetés, ami a műhold magassági szögétől 

függően jelentős, 2,5-45 m-es késleltetést okoz, nem ejthető ki a méréseinkből, de figyelembe 

vehető a vevőkbe épített egyre pontosabb troposzféra modellekkel. 

A troposzféra a Föld felszínétől átlagosan 11 km-es magasságig terjedő réteg [6], ami 

tartalmazza a légkör tömegének jelentős részét, így a benne lévő vízgőz szinte teljes mennyiségét 

is. A troposzféra hatása két részre bontható a hidrosztatikus egyensúlyban lévő „száraz” levegő 

okozta hidrosztatikus késleltetésre és a vízgőz okozta deciméteres nagyságrendű nedves 

késleltetésre. A troposzférikus késleltetésnek a vízgőztól függő, nedves része és a kihullható vízgőz 

felső korlátját adó integrált vízgőztartalom összefüggnek. Így a közel valós idejű kihullható vízgőz 

becslésénél jelentős szerepük van a troposzférával kapcsolatos kutatásoknak.  

Az integrált vízgőztartalom és a nedves késleltetés kapcsolata egy skálatényezővel jellemezhető, 

ami a két mennyiség hányadosaként határozható meg. Új paramétereket vezetek le a 

skálatényezőhöz – globálisan 1°x1°-os rácshálóban – ami a korábban alkalmazott modellekkel 

ellentétben figyelembe veszi a földrajzi elhelyezkedést, így az éghajlati sajátosságokat. A levezetett 

paraméterekkel és az éppen aktuális nedves troposzférikus késleltetéssel közel valós időben 

számítható a kihullható vízgőz. 

Továbbá kifejlesztettem egy a sugárkövetés módszerén [7] alapuló, a ferde irányú troposzférikus 

késleltetést pontosító modellt, ami folyamatosan követi a sugár útját. Ellentétben a hagyományos 

sugárkövetés módszerével, figyelembe veszi, ha a sugár elhagyja a kiindulópont meteorológiai 

adatainak vertikális profilját, mindig számítja a vízszintes rácshálón az aktuális helyzetet és 

bilineárisan interpolál a szomszédos rácspontok meteorológiai adatai között. Az új modell többek 

között, jól alkalmazható referenciamodellként nagy pontosságigényű integritás vizsgálatoknál. 

A fentiekben már említettem, hogy a troposzférikus késleltetés függ a műhold magassági 

szögétől, a horizonthoz közeledve ugrásszerűen növekszik. A különböző troposzféra modellekkel 

általában zenit irányban határozható meg a késleltetés és egy leképzési függvénnyel számítható át 
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műholdirányúra. Vizsgálataim során egy ilyen leképzési függvényhez, a VMF1-hez (Vienna 

Mapping Function 1 – Bécsi leképzési függvény 1) [8] számítottam új paramétereket Magyarország 

területére nagy felbontású ALADIN (Aire Limitee Adaptation Dynamique Developpement 

International) [9] numerikus időjárás előrejelző modell meteorológiai adatait felhasználva. A célom 

az volt, hogy megvizsgáljam a regionális, nagyfelbontású időjárási modellek felhasználásának 

lehetőségét a troposzférikus késleltetések és ezáltal a GNSS koordinátameghatározás pontosítására. 

A levezetett paraméterekkel troposzférikus késleltetés becslést végeztem a Bernese 5.2 GNSS 

szoftverben [10], ezeket összevetettem az eredeti VMF1 rácshálóval és a GMF (Global Mapping 

Function – Globális leképzési függvény) leképzési függvénnyel [11] meghatározott troposzférikus 

késleltetés eredményekkel.  

1.1 A troposzféra  

A légkört a hőmérséklet függőleges változása szerint négy rétegre oszthatjuk: troposzféra, 

sztratoszféra, mezoszféra, termoszféra [12]. A rétegeknek a felső határait a pauza utótaggal jelöljük 

(tropopauza, sztratopauza, mezopauza). 

A troposzféra a Föld felszínétől a tropopauzáig terjedő réteg. A troposzféra vastagsága függ a 

földrajzi szélességtől: a sarkoknál 7 km, a közepes szélességeken 11-12 km, míg az Egyenlítőnél 

akár 18 km [13]. A réteg vastagságát befolyásolja még az időjárás, illetve napi és évszakos változást 

is mutat. A troposzféra hőmérséklete a magasság növekedésével egyenletesen csökken 6,5°C-ot 

1000 m-enként, a tropopauzánál a hőmérséklet −50 °C alá süllyed. Ez több folyamat együttes 

hatásának eredménye. A troposzféra a felszíntől melegszik: a napsugárzásnak egy része 

visszaverődik a világűrbe vagy elnyeli légkör, míg a sugárzás maradék része a Föld felszínét elérve 

szintén elnyelődik vagy visszaverődik a légkörbe. Viszont a sugárzási folyamatok mellett a turbulens 

hőszállításnak is jelentős szerepe van a légkör energiaegyensúlyában [14]. A felszínről induló 

turbulens hőszállítás két részből áll: a szenzibilis (látható) hőszállítás, míg másik a párolgás vagy 

másképpen a látens (rejtett) hő szállítása. A troposzféra neve is visszavezethető – a görög tropos 

(forgás, keveredés) szó – a rétegben lévő erős turbulens átkeveredésre.  

A troposzféra tartalmazza a légkör közel 80%-át, itt található a vízgőz majdnem teljes 

mennyisége, a felhőképződés és szinte minden időjárási jelenség ebben a rétegben zajlik. A 

troposzféra két fő részre osztható: alsó része a határréteg és felső része a szabad légkör [6] (1. 

ábra). A szabad légkör a határréteg és a tropopauza között található, ez a légkör maradék része a 

troposzférában. Itt már a felszín, mint termikus és mechanikus kényszer nem érvényesül: csekély 

napi hőmérsékleti változást mutat és a vertikális légmozgás már elhanyagolható a horizontális 

mellett. A jelentősebb folyamatok a határrétegben történnek, így ezzel foglalkozom részletesen a 

továbbiakban. 
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1.1.1 A határréteg 

A határréteg a troposzféra 100-3000 m közötti része, ami a Föld felszíni kényszereire egy órán 

belül reflektál. A határréteg szerkezetét befolyásolja az időjárás, az évszakok és a napszakok, míg 

vastagsága függ a réteg stabilitásától. A határrétegnek jól meghatározott struktúrája van, ami napi 

ciklusban változik, ennek három fő alkotóeleme: a kevert réteg (konvektív határréteg), a 

maradék réteg (átmeneti réteg) és a stabil határréteg [6] (1. ábra). Nappali órákban megfelelő 

feltételek mellett, gyakran megjelenik alacsonyszintű felhőzet a határréteg tetején [15], ilyenkor a 

kevert réteg két további rétegre osztható: felhőréteg és felhő alatti réteg. A határréteg alsó közel 

10%-át a felszíni rétegnek is hívják, attól függetlenül, hogy a kevert vagy a stabil réteg része. Ebben 

a rétegben a turbulens fluxusok kevesebb, mint 10%-ban változnak [6], így közel állandó fluxus 

feltételezéssel élhetünk. A határréteg alján megkülönböztetünk még egy vékony, néhány cm-es 

legalsó réteget, a lamináris réteget (mikroréteg), ahol a turbulens mozgások helyett a molekuláris 

mozgások dominálnak [6].  

A határrétegben nappal a kevert réteg van jelen, amit a turbulens átkeveredés homogenizál. Ez 

nyáron 1500-2000 m, télen 300-600 m vastag. Napnyugtával az átkeveredés megáll, és kialakul alul 

200-500 m-es magasságig a stabil határréteg és felette a maradék réteg (átmeneti réteg). A stabil 

határrétegnek közvetlen kapcsolata van a felszínnel, megfigyelhető a felszíni nyomanyagok 

feldúsulása. A réteg mechanikai turbulenciával jön létre, a szél keveri. A maradék rétegnek nincs 

kapcsolata a felszínnel, csekély turbulencia jellemzi. A konvekció reggeli megindulásakor a nap 

elején a maradék réteg és a stabil határréteg egyesülnek és a folyamat kezdődik elölről.  

 

1. ábra: A határréteg szerkezetének napi változása [6] nyomán 

1.2  A troposzféra szerepe a GNSS helymeghatározásban 

A GNSS méréseket terhelő szabályos hibák az alábbi módon csoportosíthatók [16]:  
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– A műholdóra és pályahibák 

– Különleges hibák 

▪ a műholdgeometria hatása 

▪ relativisztikus hatások 

– A mérőjel terjedéséhez kapcsolódó hatások 

▪ az ionoszféra hatása 

▪ a troposzféra hatása (ideértve a teljes semleges réteg hatását) 

– Jelek vételével kapcsolatos hibák 

▪ ciklusugrások 

▪ fáziscentrum külpontosság 

▪ többutas terjedés 

Meg kell jegyeznem, hogy jelterjedés szerint az ionoszférát és a nem ionizált semleges réteget 

különböztetjük meg. Az ionoszféráról 60 km-től kezdődően beszélhetünk [17], de Mendes 

vizsgálatai szerint az atmoszférát a 75 km-es magasságig szükséges bevonni a sugárkövetés 

számításába [18]. Annak ellenére, hogy elemzése során a 75 és 100 km-es felső réteg használata 

elhanyagolható különbséget okozott a késleltetés értékekben, mégis a 100 km-es magasságig 

végezte a számításokat [18]. Így a későbbiekben a troposzférikus késleltetés számításánál 

figyelembe veszem a semleges réteg troposzféra feletti részét is, egészen 86 km-es tengerszint feletti 

magasságig. 

1.2.1 Az elektromágneses hullámterjedés 

Meg kell jegyeznem, hogy az egyenletekben szereplő változókat SI mértékegységekkel 

definiálom, ez alól kivételt képez a légnyomás, a száraz légnyomás, a vízgőz parciális nyomása és a 

tapasztalati konstansok, ezeknél többnyire hPa-t használok, de ezt jelzem a változók 

magyarázatánál. 

Mivel az értekezés témája a troposzférikus késleltetés, így a szabályos hibák közül csak a mérőjel 

terjedéséhez kapcsolódó hatásokkal foglalkozom részletesebben. A Maxwell-egyenletek leírják az 

elektromágneses hullámok terjedését [19]. A troposzférára ezek az egyenletek [20]: 

𝛁 ∙ (휀𝑬) = 0 (1.1) 

 𝛁 ∙ 𝑩 = 0 (1.2) 

 𝛁 × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 (1.3) 

 𝛁 × 𝑩 = 𝜇휀
𝜕𝑬

𝜕𝑡
 (1.4) 
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ahol E az elektromos térerősség [V/m] és B mágneses indukció [Vs/m2], μ a mágneses 

permeabilitás [Vs/Am], ε az elektromos permittivitás [As/Vm], t az idő [s] a terjedési közegben. 

Azt feltételezve, hogy ε és μ térbeli és időbeli felbontása kicsi, az egyenletek az elektromos tér 

hullám egyenletévé kombinálhatók [20]: 

 𝛁2𝑬 = 𝜇휀
𝜕2𝑬

𝜕𝑡2 =
𝑛2

𝑐2

𝜕2𝑬

𝜕𝑡2  (1.5) 

ahol, n a törésmutató [-], illetve a c az elektromágneses hullám sebessége a terjedési közegben [m/s]: 

 𝑐 =
1

√𝜇∙
 (1.6) 

Az elektromágneses hullám terjedési sebessége vákuumban is felírható: 

 𝑐0 =
1

√𝜇0∙ 0
= 299792, 458 m/s  (1.7) 

ahol, μ0=4π·10−7 Vs/Am, a mágneses permeabilitás vákuumban, ε0=8,854·10−12 As/Vm az 

elektromos permittivitás vákuumban. A hullámterjedés leírásához szükségünk van a törésmutatóra, 

ami a vákuumbeli és adott közegbeli terjedési sebesség hányadosa [19]:  

 𝑛 =
𝑐0

𝑐
= √

𝜇∙

𝜇0∙ 0
=  √𝜇𝑟 ∙ 휀𝑟  ≈  √휀𝑟 (1.8) 

ahol εr az adott közeg relatív permittivitása [-], ami függ a frekvenciától és a hőmérséklettől, értéke 

a neutrális atmoszférában nagyon közel van 1-hez. Továbbá μr a relatív permeabilitás [-], ami nem 

mágneses anyagok esetén közel 1. A törésmutató függ a helytől, időtől és az elektromágneses 

sugárzás frekvenciájától (vagy hullámhosszától). Az elektromágneses hullámoknak többféle 

csoportosítása terjedt el, hullámhossz, frekvencia vagy a 2. világháborúban radarok által használt 

nagybetűs jelölések alapján [21], [22]. Az L sávban sugárzott 1-2 GHz közötti, deciméteres 

rádióhullámok terjedéséről beszélve két légréteg különböztethető meg: az ionoszféra és a semleges 

légkör.  

A 60-1000 km közötti ionoszféra a Nap ionizáló ultraibolya sugárzása miatt elektromosan 

töltött részecskéket tartalmaz. Ezek eltérő mértékben módosítják a különböző frekvenciájú 

rádióhullámok terjedési sebességét, azaz az ionoszféra diszperzív réteg, törésmutatója a 

frekvenciától is függ. 

A troposzféra nem diszperzív közeg, vagyis ugyanabban az időben ugyanolyan irányú hatással 

bír a kód- és fázismérésekre, valamint a különböző frekvenciákon való észlelésekre. Ebben a 

légrétegben a deciméteres rádióhullámok lassabban terjednek, mint vákuumban. Ez azt jelenti, ha 

egyszerűsítésként a pszeudotávolságot végig a vákuumbeli terjedési sebességgel számítanánk, akkor 

a valós hosszánál nagyobb értéket kapnánk. A troposzféra törésmutatója függ a levegő 
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hőmérsékletétől, a légnyomástól és a vízgőz parciális nyomásától, értéke mindig nagyobb, mint 1. 

A troposzférikus késleltetés számszerűsítéséhez a törésmutató helyett jobb bevezetni a 

refraktivitást: 

 𝑁 = (𝑛 − 1) ∙ 106 (1.9) 

ahol a refraktivitás mértékegység nélküli mennyiség. Ha a refraktivitás térbeli és időbeli felbontása 

kicsi, azaz a változások egy hullámhosszon vagy perióduson elhanyagolhatók akkor 

hullámterjedésnél elkülöníthető a refraktivitás valós és képzetes részének a hatása. Jelen esetben, 

néhány deciméteres hullámoknál ez az eset áll fenn. A refraktivitás általában egy komplex szám, 

ami három részre osztható [20]: 

 𝑁 = 𝑁0 + 𝑁′(𝜈) − 𝑖𝑁"(𝜈) (1.10) 

ahol ν a frekvencia, N0 a frekvenciafüggetlen (nem diszperzív), míg N’(ν) a frekvenciafüggő 

(diszperzív) rész, ezek alkotják a refraktivitás valós részét, míg a képzetes rész iN”(ν). A valós rész 

okozza a fénytörést és az atmoszférában terjedő jel késleltetését, a képzetes pedig az elnyelődést. A 

GNSS méréseknél a jel terjedési idejét mérjük, így az elnyelődés nem befolyásolja a késleltetést, de 

természetesen megnövelheti a zajt. A jelek terjedési késleltetésére gyakorolt hatásánál nem 

szükséges ezt modellezni, így a továbbiakban csak a refraktivitás valós részével foglalkozom, ami 

kifejezhető az atmoszferikus gázok sűrűségével és a hőmérséklettel [23]: 

 𝑁 = ∑ (𝐴𝑖(𝜈)𝜌𝑖 + 𝐵𝑖(𝜈)
𝜌𝑖

𝑇
)𝑖  (1.11) 

ahol i index a különböző gázokat jelenti, ρ a sűrűség, A és B frekvenciafüggő konstansok, T a 

hőmérséklet. Az összeg első tagja a gázok indukált dipólusmomentumát adja meg, míg a második 

tagja az állandó dipólusmomentum hatását írja le, ami függ a hőmérséklettől. Azaz utóbbi a vízgőz 

hatását adja meg, mert ez az egyetlen olyan fő gáz a légkörben, ami állandó dipólusmomentummal 

rendelkezik, a többi gáznál ez elhanyagolható [20]. A száraz gázok relatív koncentrációja többnyire 

konstans, a szén-dioxid kivételével, így ρi=xi·ρd, ahol xi konstans, ρd pedig a száraz levegő sűrűsége. 

Ezek után felírható [24]: 

 𝑁 = ∑ 𝐴𝑖(𝜈)𝜒𝑖𝜌𝑑 + 𝐴𝑤(𝜈)𝜌𝑤 + 𝐵𝑤(𝜈)
𝜌𝑤

𝑇𝑖 + 𝐴𝑙𝑤(𝜈)𝜌𝑙𝑤 

= 𝑘1(𝜈)
𝑝𝑑

𝑇
𝑍𝑑

−1 + 𝑘2(𝜈)
𝑝𝑤

𝑇
𝑍𝑤

−1 + 𝑘3(𝜈)
𝑝𝑤

𝑇2 𝑍𝑤
−1 + 𝑘4(𝜈)𝜌𝑙𝑤 (1.12) 

ahol Aw, Bw, különböző frekvenciafüggő konstansok és ρw a sűrűség a vízgőznél. Az egyenlet 

negyedik tagja, pedig folyékony vízre vonatkozó Alw frekvenciafüggő konstanst és ρlw sűrűséget 

tartalmazza, kis, 1 mm-nél kisebb vízcseppeket feltételezve mikrohullámoknál. Továbbá Zd a száraz 

levegő kompresszibilitási tényezője, míg Zw a vízgőzé, pd a száraz levegő légnyomása, míg pw a 
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vízgőzé, k1, k2, k3, k4 tapasztalati állandók. Ha figyelembe vesszük, hogy a negyedik tag az összegben 

elég kicsi, ezért általában elhanyagolható, különösen a felhőn kívül, illetve, hogy a refraktivitás 

frekvencia független, akkor a refraktivitás pontszerű értéke a következők szerint írható fel az előző 

egyenletből [25]: 

 𝑁 = 𝑘1 ∙
𝑝𝑑

𝑇∙𝑍𝑑
+ 𝑘2 ∙

𝑒

𝑇∙𝑍𝑤
+ 𝑘3 ∙

𝑒

𝑇2∙𝑍𝑤
 (1.13) 

ahol pd a száraz levegő légnyomása hPa-ban, e vízgőz parciális nyomása hPa-ban, k1 k2, k3 

tapasztalati konstansokra többen is többféle értékeket is meghatároztak [26], [27] általánosan 

elterjedt a Thayer által meghatározott k1=77,604 K/hPa, k2=64,790 K/hPa és k3=377600 K2/hPa. 

A troposzféra hatásának pontbeli értéke a refraktivitás 10−6 –szorosa, míg a troposzféra teljes 

hatása:  

 𝑇𝐷 = 10−6 ∫ 𝑁 𝑑𝑧 (1.14) 

ahol a teljes troposzférikus késleltetés TD [m] (total delay – teljes késleltetés). Smith és Wientraub 

bebizonyította [28], hogy a 30 GHz-nél kisebb frekvenciájú rádióhullámokra a troposzféra hatása 

elkülöníthető a száraz levegő és a vízgőz hatására: 

 𝑇𝐷 = 𝑇𝐷𝑑 + 𝑇𝐷𝑤 = 10−6 ∫ 𝑁𝑑  𝑑𝑧 + 10−6 ∫ 𝑁𝑤  𝑑𝑧 (1.15) 

(1.13)-as egyenletben az összeg első tagja adja a száraz késleltetést, míg a második és harmadik a 

nedves késleltetést. A (1.13)-ban feltüntetett paraméterek közül a T hőmérséklet és az e vízgőz 

parciális nyomása mérhető, a száraz levegő nyomása viszont nem [16]. A vízgőz parciális nyomása 

száraz-nedves hőmérőpárt használva meghatározható: 

 𝑒 = 𝑒′𝑚𝑎𝑥 − 𝐴 ∙ 𝑝(𝑡 − 𝑡′) (1.16) 

ahol t és t’ a száraz és a nedves hőmérőn leolvasott hőmérsékletek [°C], e’max a vízgőzzel telített 

levegő maximális gőznyomása t’ hőmérsékleten, p a légnyomás értéke és A=1/1510 pszichrométer-

állandó. 

A továbbiakban az ideális és valós gázok állapotegyenleteit írjuk fel azért, hogy a száraz levegő 

légnyomása helyett a mérhető teljes légnyomással számítsuk a refraktivitást. Az ideális gázok 

állapotegyenlete: 

 𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 (1.17) 

ahol p a gáz nyomása, V a térfogata, n az anyagmennyiség a gázban [mol], T a hőmérséklet és R= 

8,314 J/(mol∙K) az egyetemes gázállandó.  
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Az előző egyenlet a valós gázoknál a molekulák miatti kohéziós erők és a molekulák mérete 

miatt módosul. A valódi gázok állapotegyenletének egyik formája a van der Waals egyenlet: 

 (𝑝 +
𝑛2∙𝑎

𝑉2 ) (𝑉 − 𝑛 ∙ 𝑏) = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 (1.18) 

ahol a és b kísérleti úton meghatározott együtthatók, a a molekulák közötti kohéziós erőktől függ, 

míg b a molekulákban lévő részecskék saját térfogatától. Átrendezve kifejezhető a paraméterek 

jelentése: 

 𝑝 =
𝑛∙𝑅∙𝑇

𝑉−𝑛∙𝑏
− 𝑎 ∙

𝑛2

𝑉2 (1.19) 

Az alábbiakban bevezetjük a kompresszibilitási tényezőt: 

 𝑍 =
𝑝∙𝑉𝑚

𝑅∙𝑇
=

𝑝∙𝑉

𝑛∙𝑅∙𝑇
=

𝑉

𝑉−𝑛∙𝑏
−

𝑎∙𝑛

𝑅∙𝑇∙𝑉
=

1

1−
𝑛∙𝑏

𝑉

−
𝑎∙𝑛

𝑅∙𝑇∙𝑉
 (1.20) 

ahol Vm a moltérfogat. Ideális gázokra Z=1, mert a P∙V és n∙R∙T egyenlők.  

A fentiek szerint a valódi gázok állapotegyenlete a következő alakban írható fel: 

 𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑍 ∙ 𝑇 (1.21) 

A továbbiakban az adott gáz sűrűségét be szeretnénk helyettesíteni az előző egyenletbe, ez az 

egységnyi tömegű légrészre felírva: 

 𝜌𝑖 =
𝑚𝑖

𝑉𝑖
 (1.22) 

Eközben még felhasználjuk az alábbiakat: 

 𝑛 =
𝑚𝑖

𝑀𝑖
 (1.23) 

 𝑅𝑖 =
𝑅

𝑀𝑖
 (1.24) 

Végül a következő egyenletet kapjuk: 

 𝑝𝑖 = 𝜌𝑖 ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝑍𝑖 ∙ 𝑇𝑖 (1.25) 

ahol Ri az adott gáz specifikus gázállandója, ami száraz levegőnél Rd =286,9 J/kg/K, míg vízgőznél 

Rw =461,5 J/kg/K. 

Majd a (1.13)-as egyenletbe beírjuk a (1.25) egyenlet alapján felírt parciális nyomásokat: 

 𝑝𝑑 = 𝜌𝑑 ∙ 𝑅𝑑 ∙ 𝑍𝑑 ∙ 𝑇𝑑 (1.26) 

 𝑝𝑤 = 𝑒 = 𝜌𝑤 ∙ 𝑅𝑤 ∙ 𝑍𝑤 ∙ 𝑇𝑤 (1.27) 

 𝑇 =  𝑇𝑤 = 𝑇𝑑 (1.28) 

 𝑁 = 𝑘1 ∙ 𝑅𝑑 ∙ 𝜌𝑑 + 𝑘2 ∙ 𝑅𝑤 ∙ 𝜌𝑤 + 𝑘3 ∙
𝑅𝑤∙𝜌𝑤 

𝑇
 (1.29) 
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A száraz levegő parciális nyomása és sűrűsége nem mérhető közvetlenül, de ezek a teljes 

légnyomás és vízgőz parciális nyomásának a különbségeként számíthatók: 

 𝑝𝑑 = 𝑝 − 𝑒 (1.30) 

 𝜌𝑑 = 𝜌 − 𝜌𝑤 (1.31) 

A (1.29)-be helyettesítve az (1.31)-es egyenletet: 

 𝑁 = 𝑘1 ∙ 𝑅𝑑 ∙ 𝜌 + (𝑘2 − 𝑘1 ∙
𝑅𝑑

𝑅𝑤
) ∙ 𝑅𝑤 ∙ 𝜌𝑤 + 𝑘3 ∙

𝑅𝑤∙𝜌𝑤 

𝑇
 (1.32) 

A refraktivitás a sűrűségek helyett a hőmérséklet, a kompresszibilitási tényező és a vízgőz 

parciális nyomásának a segítségével is kifejezhető: 

 𝑁 = 𝑘1 ∙ 𝑅𝑑 ∙ 𝜌 + (𝑘2 − 𝑘1 ∙
𝑅𝑑

𝑅𝑤
) ∙

𝑒

𝑍𝑤∙𝑇
+ 𝑘3 ∙

𝑒

𝑍𝑤∙𝑇2 (1.33) 

ahol az (1.32) és az (1.33)-as egyenletek középső tagja egyszerűbben is felírható k2’-vel [29]: 

 𝑘2
′ = 𝑘2 − 𝑘1 ∙

𝑀𝑤 

𝑀𝑑 
 (1.34) 

ahol k1=77,604 K/hPa, k2=64,79 K/hPa tapasztalati konstansok, Mw=18,0152∙10−3 kg/mol és 

Mh=28,9644∙10−3 kg/mol. Ezek alapján k2’=16,5221K/hPa. 

Az (1.32)-es és (1.33)-as képletek már nem csak a „száraz” levegő hatását tartalmazzák, hanem 

a hidrosztatikus egyensúlyban lévő levegőt is figyelembe veszik. Így az előbb említett képletek első 

tagját a hidrosztatikus résznek, a többit pedig nedves résznek nevezzük.  

Külön a hidrosztatikus és a nedves refraktivitás értékeket az (1.32)-es egyenletből az (1.14)-be 

beírva meghatározhatjuk a troposzféra által okozott késleltetés nagyságát: 

 𝑍𝑇𝐷 = 𝑍𝐻𝐷 + 𝑍𝑊𝐷 = 10−6 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑅𝑑 ∫ 𝜌  𝑑𝑧 +
𝑡𝑓ℎ

𝑧𝑎𝑛𝑡
10−6 ∙ 𝑘2

′ ∙

𝑅𝑤 ∫ 𝜌𝑤 
𝑑𝑧

𝑡𝑓ℎ

𝑧𝑎𝑛𝑡
+ 10−6 ∙ 𝑘3 ∙ 𝑅𝑤 ∫

𝜌 𝑤

𝑇
 𝑑𝑧

𝑡𝑓ℎ

𝑧𝑎𝑛𝑡
 (1.35) 

ahol zenit irányú troposzférikus késleltetés (ZTD – zenith total delay – zenit irányú teljes késleltetés) 

hidrosztatikus (ZHD – zenith hydrostatic delay – zenit irányú hidrosztatikus késleltetés) és nedves 

(ZWD – zenith wet delay – zenit irányú nedves késleltetés) részre bontható. Az első tag megadja a 

hidrosztatikus késleltetés értékét, míg a többi tag a nedves késleltetés (vízgőz) hatását fejezik ki. 

Meg kell jegyezni, hogy különbség van, hogy a refraktivitást száraz és nedves vagy hidrosztatikus 

és nedves részekre osztjuk fel [20]. Vegyük észre a nedves refraktivitás értékek közötti különbséget 

az (1.13), illetve (1.33)-as egyenleteknél. Egyes szakirodalmak a száraz és a nedves refraktivitás 

kifejezést használják [30], ami amiatt ésszerű, mert teljesen elkülöníthető a száraz gázok és a vízgőz 
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hatása. Ezzel szemben a hidrosztatikus refraktivitás egy részét a vízgőz okozza, azonban vannak 

gyakorlati előnyei a hidrosztatikus és nedves felosztásnak, könnyebben számítható, így ez terjedt el. 

1.3 Troposzférikus késleltetés meghatározása: troposzféra modellek, 

leképzési függvények és a sugárkövetés módszere 

A helymeghatározás során a troposzféra hatása a vevőkbe épített modellekkel vehető 

figyelembe. Ilyen troposzférikus késleltetés megadására használt modellek: Hopfield [31], 

Saastamoinen [32], Black [33], Black és Eisner [34], RTCA-MOPS (Radio Transmission 

Commission for Aeronautics – Minimum Operational Performance Standards – Repülés 

Rádióátviteli Bizottság – Minimális Működési Teljesítmény Szabvány) [35], ESA (European Space 

Agency – Európai Űrügynökség) Galileo troposzféra (GALTROPO) modellje [36]. Továbbá 

létezik három modell, ami csak a felszíni meteorológiai állapothatározók becslésére szolgál: a GPT2 

(Global Pressure and Temperature 2 – Globális Nyomás és Hőmérséklet 2) [37], a GPT2W (Global 

Pressure and Temperature 2 Wet – Globális Nyomás és Hőmérséklet 2 Nedves) [38] és a GPT3 

(Global Pressure and Temperature 3 – Globális Nyomás és Hőmérséklet 3) [39]. Ezeknél a 

troposzféra hatásának számításához az Askne–Nordius troposzféra késleltetés modell [40] 

alkalmazható.  

A troposzféra modellek többségével a zenitirányú késleltetés határozható meg, amit aztán a 

modellekhez tartozó leképzési függvényekkel számítható át a műhold irányára. A leképzési 

függvény a ferde (STD [m] – slant total delay – ferde irányú teljes késleltetés) és a zenit irányú (ZTD 

[m]) troposzférikus késleltetés hányadosaként értelmezhető: 

 𝑚𝑓 =
𝑆𝑇𝐷

ZTD
 (1.36) 

A modellek többsége felhasználható „vak”, illetve „kiegészítő” üzemmódban is. Az előbbi 

esetben mért meteorológiai paraméterek nem állnak rendelkezésünkre, így egyes modelleknél a 

sztenderd atmoszféra modellekből számított meteorológiai paraméterekkel (pl. Saastamoinen), míg 

másoknál a troposzféra modellbe illesztett empirikus meteorológiai paraméterekkel végezhetők el 

a számítások (GPT2W, ESA GALTROPO). „Kiegészítő” üzemmódban a vevő közelében mért 

meteorológiai paraméterek felhasználásával nagyobb pontosságú késleltetések határozhatók meg. 

A műhold irányú, ferde késleltetés számításához alkalmazott ismertebb leképzési függvények: 

Marini [41], Black és Eisner [34], Chao [42], Davis [29], Ifadis [43], Niell [44] Herring MTT (MIT 

Temperature – MIT Hőmérséklet) [45] leképzési függvénye, illetve IMF (Isobaric Mapping 

Function – Izobarikus leképzési függvény) [46], GMF (Global Mapping Function – Globális 

leképzési függvény) [11], a VMF (Vienna Mapping Function – Bécsi leképzési függvény) [7], [47], 

és a továbbfejlesztett változatai VMF1-3 (Vienna Mapping Function 1-3 – Bécsi leképzési függvény 
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1-3) [39], [8], [48]. A fontosabb troposzféra modelleket és leképzési függvényeket az alábbiakban 

részletesen is áttekintem. 

1.3.1 Troposzféra modellek 

1.3.1.1 Saastamoinen modell 

A Saastamoinen modellel [32] megadható a tényleges műholdirányú troposzférikus késleltetés: 

 𝑇𝐷𝑆𝑎𝑎𝑠 =
0,002277

cos 𝑧
∙ [𝑝 + (

1255

𝑇
+ 0,05) ∙ 𝑒 − tan2𝑧] (1.37) 

ahol TDSaas a műholdirányú teljes troposzférikus késleltetés [m], z a műhold irányának zenitszöge 

[°], p a nyomás [hPa], T a hőmérséklet [K] és e a vízgőz parciális nyomása [hPa]. A meteorológiai 

paraméterek felszíni adatok, amiket sztenderd atmoszféra modellek tartalmaznak vagy mérhetők. 

Meg kell említeni, hogy (1.37)-nél pontosabb késleltetés érhető el, ha a Saastamoinen modellt csak 

a zenitirányú késleltetés meghatározására használjuk külön-külön a hidrosztatikus (ZHDSaas [m]) és 

a vízgőz okozta összetevőre (ZWDSaas [m]) [32]: 

 𝑍𝐻𝐷𝑆𝑎𝑎𝑠  =
0,0022768∙𝑝

1−0,00266∙cos(2𝜑)−0,00000028∙ℎ
 (1.38) 

 𝑍𝑊𝐷𝑆𝑎𝑎𝑠 = 0,002277 ∙ (
1255

𝑇
+ 0,05) ∙ 𝑒 (1.39) 

ahol φ a földrajzi szélesség [°] és h a tengerszint feletti magasság [km]. A műhold irányú hatás 

mértékét a Niell leképzési függvény segítségével számítjuk ki. 

1.3.1.2 RTCA-MOPS modell 

Az RTCA-MOPS troposzféra modellben 5 meteorológiai paraméternek az átlaga és szezonális 

változása adott bizonyos szélességi értékekhez táblázatszerűen [35]: légnyomás (p [hPa]), 

hőmérséklet (T [K]), vízgőz parciális nyomása (e [hPa]), hőmérsékleti gradiens (α [K/m]) és 

vízgőzsűrűség profil hatványkitevője (λ [-]). Ezeket felhasználva a felsorolt meteorológiai 

paraméterek értéke a vevő földrajzi szélességétől (φ) és az adott évben január 1-től eltelt napok 

száma (doy) alapján számítható:  

 𝜉(𝜙, 𝐷) = 𝜉0(𝜑) − Δ𝜉(𝜑) ∙ cos (
2𝜋(𝑑𝑜𝑦−𝐷𝑚𝑖𝑛)

365,25
) (1.40) 

ahol az északi félgömbön Dmin=28 és a délin Dmin=211, ξ0(φ) a meteorológiai paraméterek 

középértékének és Δξ(φ) a szezonális változásának lineárisan interpolált értéke, a modellben 

megadott két legközelebbi földrajzi szélességhez tartozó értékek alapján, illetve az adatsorok szélén 

közvetlenül a táblázatban lévő értékek. A hidrosztatikus (ZHDRTCA-MOPS) és nedves troposzférikus 

(ZWDRTCA-MOPS) késleltetés értékek:  
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 𝑍𝐻𝐷𝑅𝑇𝐶𝐴−𝑀𝑂𝑃𝑆 = (1 −
∝∙𝐻

𝑇
)

𝑔

𝑅𝑑∙𝛼
∙ 10−6 ∙ 𝑘1 ∙

𝑅𝑑∙𝑝

𝑔𝑚
   (1.41) 

 𝑍𝑊𝐷𝑅𝑇𝐶𝐴−𝑀𝑂𝑃𝑆 = (1 −
∝∙𝐻

𝑇
)

(𝜆+1)𝑔

𝑅𝑑∙𝛼
−1

∙
10−6∙𝑘3∙𝑅𝑑

𝑔𝑚∙(𝜆+1)−𝛼∙𝑅𝑑
∙

𝑒

𝑇
 (1.42) 

ahol Rd=287,054 J/kg/K a száraz levegő speciális gázállandója, a gravitációs gyorsulás g=9,80665 

m/s2, H a vevő tengerszint feletti magassága [m], k1=77,604 K/hPa, k3=382000 K2/hPa 

tapasztalati konstansok, gm=9,784 m/s2 a gravitációs gyorsulás középértéke a levegőoszlop 

tömegközéppontjánál [32].  

A műhold irányú késleltetés számításánál két eset különböztethető meg, amikor a magassági 

szög nem kisebb mint 4°és amikor 4° és 2° között van. A két formulát összefoglaló egyenlet: 

 𝑚(𝐸𝑖) = (
1,001

√0,002001+sin2(𝐸𝑖)
) (1 + 0,015 (max ( 0

4°−𝐸𝑖
))

2

) (1.43) 

ahol E a műhold magassági szöge [°] és i a műhold száma. 

1.3.1.3 GPT2 és GPT2W modellek 

A GPT2 [37] egy meteorológiai paraméter modell, amelyben a meteorológiai adatokat az 

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Európai Középtávú Időjárás 

Előrejelző Központ) ERA-Interim [49] (ERA – Re-Analysis – Újraelemzett) értékei alapján 

számítják a 2001-2010-es időszak havi közepes profiljaiból, 37 nyomásszint adatait használva, 1°-

os vízszintes felbontással. A modell végül a felszíni meteorológiai paraméterek (nyomás (p) [Pa], 

hőmérséklet (T) [K], specifikus nedvesség (q) [kg/kg], hőmérsékleti gradiens (α) [K/m]) illetve a 

leképzési függvényhez szükséges ah és aw értékek középértékét és a hozzá tartozó éves, féléves 

amplitúdókat és fázisokat, 5°x5°-os felbontású globális rácsban tárolja. A GPT2 modell a 

Saastamoinen modellnél már megismert (1.38)-as és (1.39)-es képletet használja a zenitirányú 

késleltetések számítására, de a VMF1-et alkalmazza a Niell leképzési függvény helyett. A GPT2 

modell hátránya, hogy nem modellezi a vízgőzsűrűség profil hatványkitevőjének térbeli és időbeli 

változását.  

A GPT2W modell – a GPT2 továbbfejlesztéseként – már ez utóbbit is figyelembe veszi. A 

vízgőzsűrűség profil hatványkitevője (λ [-]) is, hasonlóan a többi meteorológiai paraméterhez 10 

évnyi ECMWF analízis adatból lett levezetve. A vízgőzsűrűség profil hatványkitevőjével a légköri 

oszlopban található vízgőz magasság szerinti változását vesszük figyelembe, segítségével a nagyobb 

bizonytalanságú nedves troposzférikus késleltetés pontosítható. További fejlesztés, hogy a GPT2W 

a vízgőz középhőmérsékletének és a felszíni meteorológiai paramétereknek a középértékét és a 

hozzá tartozó éves, féléves amplitúdókat és fázisokat a légköri vízgőzeloszlás térbeli 
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változékonysága miatt már 1°x1°-os felbontású ráccsal modellezi. A hidrosztatikus késleltetést 

változatlanul az (1.38)-as képlettel kapjuk, míg a nedves érték az Askne–Nordius késleltetés modell 

alapján [40]: 

 𝑍𝑊𝐷𝐺𝑃𝑇2𝑊 = 10−6 ∙ (𝑘2
′ +

𝑘3

𝑇𝑚
) ∙

𝑅𝑑

(𝜆+1)∙𝑔𝑚
∙ 𝑒𝑠 (1.44) 

ahol ZWDGPT2W a nedves késleltetés [m], k2’=16,5221 K/hPa és k3=377600 K2/hPa tapasztalati 

konstansok, Rd =287,046 J/kg/K a száraz levegő specifikus gázállandója, gm a gravitációs gyorsulás 

középértéke, es a vízgőz felszíni parciális nyomása [hPa] és λ a vízgőzsűrűség profil hatványkitevője 

[-], illetve Tm a vízgőz középhőmérséklete [K].  

Utóbbi kifejezhető [29]: 

 𝑇𝑚 =
∫ 𝜌𝑤 𝑑𝑧

ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ0

∫
𝜌𝑤

𝑇
 𝑑𝑧

ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ0

 (1.45) 

ahol ρw [kg/m3] a vízgőzsűrűség, hmax [m] az adatsorral figyelembe vett legnagyobb magasság. A 

vízgőzsűrűség profil hatványkitevője [-] impliciten megadva [38]: 

 𝑒 = 𝑒𝑠 ∙ (
𝑝

𝑝𝑠
)

𝜆+1
 (1.46) 

ahol ps [hPa] a felszíni légnyomás. A GPT2W változatlanul a VMF1-et használja a nem zenitirányú 

késleltetések meghatározásához. 

1.3.1.4 Az ESA Galileo troposzféra modellje 

Az ESA Galileo troposzféra modellnél [36] általános bemeneti adatokkal, mint például a 

földrajzi szélesség, a hosszúság, a tengerszint feletti magasság és hogy az adott nap hányadik az 

évben 21 darab ERA-15 (15-yr European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 

Re-Analysis – 15 évnyi ECMWF Újraelemzés) klimatológiai térképet [50] használva, számítható a 

meteorológiai paraméterek éves és napi változása a keresett helyre és időre. A klimatológiai 

térképek 15 évnyi ECMWF analízis alapján (1979-1993.), 1,5°x1,5° rácsfelbontásban tartalmazzák 

a meteorológiai adatok – a felszíni nyomás (ps) [hPa], a vízgőz felszíni parciális nyomása (es) [hPa], 

vízgőzsűrűség profil hatványkitevője (λ) [-], a középhőmérsékleti gradiense (αm) [K/km] és a 

felszíni középhőmérséklet (Tms) [K] középértékét, a szezonális, illetve – a vízgőz felszíni parciális 

nyomása, a vízgőzsűrűség profil hatványkitevője és a felszíni középhőmérséklet esetén – a napi 

változást leíró paramétereket [36]. Többek között a felsorolt meteorológiai paraméterek 

szükségesek az ESA hidrosztatikus és nedves zenitirányú késleltetéseihez: 

 𝑍𝐻𝐷𝐸𝑆𝐴 = 10−6 ∙ 𝑘1 ∙
𝑅𝑑∙𝑝𝑠

𝑔𝑚
 (1.47) 
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 𝑍𝑊𝐷𝐸𝑆𝐴 =
10−6∙𝑘3∙𝑅𝑑∙𝑒𝑠

𝑔𝑚∙(𝜆+1)∙𝑇𝑚𝑠
 (1.48) 

ahol ZHDESA és ZWDESA a hidrosztatikus, illetve a nedves zenitirányú troposzférikus késleltetés a 

felszínen [m], k1=77,604 K/hPa és k3=370100 K2/hPa tapasztalati konstansok, Rd =287,0 J/kg/K 

a száraz levegő specifikus gázállandója, ps a felszíni nyomás [hPa], es a vízgőz felszíni parciális 

nyomása [hPa], λ a vízgőzsűrűség profil hatványkitevője [-], Tms a felszíni középhőmérséklet [K] és 

gm a levegőoszlop tömegközéppontjánál lévő gravitációs gyorsulás [m/s2] [32], ami a földrajzi 

szélesség és a tengerszint feletti magasság függvénye.  

A vevők általában nem a felszíni magasságban helyezkednek el, így a fenti (1.47)-es és (1.48)-as 

egyenletekhez a felszíni meteorológiai adatokat át kell számítani a vevő magasságára: 

 𝑇𝑚 =  𝑇𝑚𝑠 − 𝛼𝑚 ∙ (ℎ − ℎ𝑠) (1.49) 

 𝑝 =  𝑝𝑠 [1 −
𝛼∙(ℎ−ℎ𝑠)

𝑇𝑠
]

𝑔

𝛼∙𝑅𝑑
′
 (1.50) 

 𝑒 =  𝑒𝑠 ∙ [
𝑝(ℎ)

𝑝𝑠
]

𝜆+1

 (1.51) 

ahol p a nyomás [hPa], e a vízgőz parciális nyomása [hPa], Tm a középhőmérséklet [K], h a vevő 

tengerszint feletti magassága [m], hs a felszín tengerszint feletti magassága [m], R’d=0,287 J/g/K a 

száraz levegő specifikus gázállandója, g a felszíni gravitációs gyorsulás [m/s2]. A fenti egyenletekhez 

szükség van még a felszíni hőmérsékletre, illetve a középhőmérsékleti gradiensből meghatározható 

hőmérsékleti gradiensre: 

 𝑇𝑠 =  
𝑇𝑚𝑠

1−
𝛼∙𝑅𝑑

′

(𝜆+1)∙𝑔

 (1.52) 

 𝛼 = 0,5 ∙ [
(𝜆+1)∙𝑔

𝑅𝑑
′ − √

(𝜆+1)∙𝑔

𝑅𝑑
′ [

(𝜆+1)∙𝑔

𝑅𝑑
′ − 4 ∙ 𝛼𝑚]] (1.53) 

ahol Ts a felszíni hőmérséklet [K] és α a hőmérsékleti gradiens [K/km]. Az ESA a zenitirányú 

késleltetés műholdirányra történő átszámításához a Niell leképzési függvényt alkalmazza. 

Megjegyzem, hogy az egyes modelleknél a szakirodalomban használt állandókat közöltem. 

Emiatt eltérhetnek a dolgozatban k1, k2, k3 tapasztalati konstansok értékei, ahogy korábban a 1.2.1 

fejezetben említettem a szakirodalomban is többféle értéket tartanak számon [26], [27]. Továbbá 

van olyan származtatott változó, ahol kisebb eltérést láthatunk a különböző élesség miatt, mint 

például a száraz levegő specifikus gázállandója (Rd).  
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1.3.2 Leképzési függvények 

1.3.2.1 Niell leképzési függvény 

 𝐹ℎ,𝑤(𝐸) =

1+
𝑎ℎ,𝑤

1+
𝑏ℎ,𝑤

1+𝑐ℎ,𝑤

sin𝐸+
𝑎ℎ,𝑤

sin𝐸+
𝑏ℎ,𝑤

sin𝐸+𝑐ℎ,𝑤

 (1.54) 

ahol E a magassági szög [°], Fh,w a hidrosztatikus és a vízgőz okozta késleltetés leképzési függvénye 

[-], a képletben szereplő a, b és c együtthatók [-] eltérők a két esetben. A hidrosztatikus késleltetés 

esetén ah, bh és ch paraméterek megadhatók az ismert földrajzi szélesség, az adott év január elsejétől 

eltelt napjainak a száma és a paraméterek szélességfüggő közép-, illetve amplitúdóértékeit 

tartalmazó táblázat segítségével [44]. Az aw, bw és cw értékek a nedves leképzési függvény paraméterei, 

amelyek a szélességfüggő középértékeket megadó táblázat alapján számíthatók ki [44].  

1.3.2.2 VMF leképzési függvény 

A VMF leképzési függvény 6 óránkénti ECMFW numerikus időjárás modell adatokat használva 

vezet le új értékeket az (1.54)-ben lévő paraméterekre. Ismertetem a paraméterek kétféle számítását 

[47]. A szabatos meghatározási módszer esetén a hidrosztatikus és nedves ferde késleltetés értékét 9 

magassági szögre (70°, 50°, 30°, 20°, 15°, 10°, 7°, 5°, 3,3°) kell meghatározni a sugárkövetés 

módszerével [7]. A hidrosztatikus és nedves zenit irányú késleltetést felhasználva az (1.36)-os 

képletet alkalmazva számítható 9 leképzési függvény értéke. Ez után a paraméterek (ah, bh, ch, aw, bw 

és cw) a legkisebb négyzetek módszere szerinti kiegyenlítéssel megadhatók. A módszer hátránya, 

hogy nagyon időigényes a számítás, ezért a másik, gyors meghatározási módszer validálására használták.  

A gyors meghatározási módszernél az IMF leképzési függvény [46] alapján kell felvenni bh =0,002905 

és ch értékét: 

 𝑐ℎ = 0,0634 + 0,0014 ∙ cos(2𝜑) (1.55) 

ahol φ a földrajzi szélesség [°]. A módszer a NMF [44] leképzési függvény 45°-os földrajzi 

szélességhez tartozó paramétereit használja bw=0,00146 és cw=0,04391. A gyors módszer nagy 

előnye, hogy csak egy, a 3,3°-os magassági szög szükséges ah és aw számításához.  

1.3.2.3 VMF1 leképzési függvény 

A VMF1 leképzési függvény [8] a VMF továbbfejlesztéseként az (1.54)-es függvény 

paramétereit pontosította. A bh paramétert ECMWF ERA-40 [51] 2001 évi 6 óránkénti adataiból 

vezeti le, 156 globális rácspontot és 23 nyomásszintet felhasználva. A szabatos módszert használva 

kiegyenlítés után a bh értéke 0,0029. A ch meghatározható az alábbi képlettel: 
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 𝑐ℎ = 𝑐0 + [(cos (
𝑑𝑜𝑦−28

365
∙ 2𝜋 + 𝛹) + 1) ∙

𝑐11

2
+ 𝑐10] ∙ (1 − cos 𝜑) (1.56) 

ahol c0, c10, c11 és Ψ értéke féltekénként eltér, táblázatszerűen adott [8], doy az évben január 1. óta 

eltelt napok száma és φ a földrajzi szélesség. A nedves paraméterek értéke VMF leképzési 

függvényével azonos, NMF [44] leképzési függvény 45°-os földrajzi szélességhez tartozó 

paraméterei bw=0,00146 és cw=0,04391. Ismert zenit irányú és ferde késleltetések segítségével ah és 

aw meghatározható. A levezetett ah és aw paraméterek 2°x2,5°-os globális rácshálóban, 6 órás 

felbontásban elérhetők az interneten. 

1.3.2.4 GMF leképzési függvény 

Boehm et al. [11] úgy alakította ki a GMF leképzési függvényt, hogy könnyen implementálható 

legyen akár már létező geodéziai szoftverekbe is. A GMF nagy előnye a VMF1-hez képest, hogy a 

számítások nem igénylenek semmilyen bemenő fájlt, csak 2 paramétert: az állomás koordinátáit és 

hogy az adott nap hányadik az évben. A GMF szintén az (1.54)-es egyenletet használja és a bh,w és 

ch,w paramétereket a VMF1-től vette át. Továbbá az ah,w paramétereket 15°x15°-os felbontású 

ECMWF ERA-40 [51] 1999 szeptembere és 2002 augusztusa közötti havi átlagértékek alapján 

vezették le, egyetlen irányba, 3,3°-os magassági szöggel számított sugárkövetéssel.  

1.3.3 A sugárkövetés elve 

A troposzférikus késleltetés az előbb bemutatott troposzféra modelleknél pontosabban 

meghatározható a sugárkövetés módszerével. A sugárkövetés ezen a szakterületen is napjainkig 

népszerű eljárás [7], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59]. A módszer homogén egymás felett 

elhelyezkedő, eltérő jellemzőkkel rendelkező légrétegeket feltételez, amelyben bizonyos sűrűségben 

rendelkezésre állnak a meteorológiai paraméterek: hőmérséklet, légnyomás és a vízgőz parciális 

nyomásának a számításához szükséges adatok, mint harmatpont, relatív nedvesség vagy specifikus 

nedvesség. Ezek származhatnak numerikus időjárás modell adatokból vagy rádiószondás 

mérésekből. A sugárkövetés számításához viszont ezeknél nagyobb vertikális felbontású adat 

szükséges, ezért egy sűrített magassági felbontás alapján az előbb említett meteorológiai 

állapotváltozókat interpolálni kell. A légkörfizikai jellemzőket alacsonyabban jobban kell sűríteni, 

mint nagyobb magasságban (0-2 km között 10 m, 2-6 km között 20 m, 6-16 km között 50 m, 16-

36 km között 100 m, 36-136 km között 500 m) [60]. A hőmérsékletet lineáris interpolációval 

számítható, míg a légnyomás és a vízgőz parciális nyomása exponenciálisan az alábbi képletekkel: 

 𝑝𝑖𝑛𝑡 = 𝑝𝑖 ∙ exp(ℎ𝑖𝑛𝑡−ℎ𝑖)/𝑐𝑝 (1.57) 

 𝑒𝑖𝑛𝑡 = 𝑒𝑖 ∙ exp(ℎ𝑖𝑛𝑡−ℎ𝑖)/𝑐𝑒 (1.58) 
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ahol hint a magasság, ahova a meteorológiai adat interpolálva van, hi a szomszédos magasság, pi a 

szomszédos légnyomás, ei a vízgőz parciális nyomásának szomszédos értéke. Ezek előtt még ki kell 

számítani a nem besűrített magassági adatokat felhasználva a c konstansokat (1.57) és (1.58)-ból 

kifejezve az egyes magassági szakaszokra hi+1 és hi között, majd ezeket a már besűrített 

magasságokkal történő interpolációnál kell alkalmazni: 

 𝑐𝑝 =
ℎ𝑖+1−ℎ𝑖

log(
𝑝𝑖+1

𝑝𝑖
)
 és 𝑐𝑒 =

ℎ𝑖+1−ℎ𝑖

log(
𝑒𝑖+1

𝑒𝑖
)
 (1.59) 

Az eljárás azon alapul, hogy a Föld felszínéről tetszőleges magassági szöggel induló sugár az 

első rétegváltozásnál a Snellius–Descartes törvénynek megfelelően megtörik és új irányba folytatja 

útját (2. ábra). Az ábrán O a geocentrum, i=1, …, k, ahol i a légrétegek száma, r0 a Föld sugara [m], 

ri a magassági szint geocentrumtól való távolsága [m], ηi a geocentrumnál lévő szög [°], ei a magassági 

szög [°], zi illetve yi a geocentrikus koordináta [m], si a tört sugárhossz [m], ni a törésmutató [-], Ni a 

refrakció [-], Pi a tört sugárhossz és a légréteg metszéspontja, Θi Pi-nél a légréteghez húzott érintő 

és a tört sugárhossz által bezárt szög [°] [7] alaján. A további rétegváltozásoknál ez ismétlődik, és 

ezek a tört sugárhosszak minden légrétegnél számíthatók. Emellett meghatározhatók a 

hidrosztatikus és a nedves refraktivitás értékek is a rétegekben. A teljes troposzférikus késleltetés a 

tört sugárhosszak és a refraktivitások szorzatösszegeként számítható. Az első rétegváltás jellemzői 

még speciálisak, de a másodiktól kezdve már analogikusan végezhető a számítás.  

 

2. ábra A sugárkövetés elve [7] 

Első lépésként számítható a magassági szintek geocentrumtól való távolsága: 

 𝑟𝑖 = 𝑟0 + ℎ𝑖 (1.60) 
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ahol i=1, …, k, ahol k a légrétegek száma és r0 a Föld sugara méterben. Ha e1 a kezdeti magassági 

szög ismert, akkor már ismert a P1 pont is: 

 𝜃1 = 𝑒1 (1.61) 

A P1 és a P2 pontok közötti távolság az OP1P2 háromszögre felírt koszinusz-tétellel számítható 

ki: 

 𝑟2
2 = 𝑠1

2 + 𝑟1
2 − 2 ∙ 𝑠1 ∙ 𝑟1 ∙ cos(𝜃1 + 90°) (1.62) 

A másodfokú egyenlet megoldó képletét kell alkalmazni, amiben az első tag negatív, így csak a 

pozitív gyök alatti diszkriminánssal érhető el értelmezhető megoldás: 

 𝑠1 = −𝑟1 ∙ sin𝜃1 + √𝑟2
2 − 𝑟1

2 ∙ cos2𝜃1 (1.63) 

A P1 és P2 geocentrikus koordinátái az alábbiak: 

 𝑧1 = 𝑟1 és 𝑦1 = 0 (1.64) 

 𝑧2 = 𝑧1 + 𝑠1 ∙ sin𝑒1 és 𝑦2 = 𝑦1 + 𝑠1 ∙ cos𝑒1 (1.65) 

A geocentrumnál lévő szögek: 

 𝜂1 = 0 (1.66) 

 𝜂2 = arctan(𝑦2/𝑧2) (1.67) 

Amikor az elektromágneses sugárzás az első rétegből a másodikba lép megtörik, felírható a 

Snellius–Descartes-törvény (3. ábra): 

 
𝑛1

𝑛2
=

sin(90°−𝜃2)

sin (90°−𝜃1−𝜂2)
 (1.68) 

A P2-nél lévő 𝜃2 szög a Snellius–Descartes-törvényből fejezhető ki: 

 𝜃2 = arccos (
𝑛1

𝑛2
∙ cos(𝜃1 + 𝜂2)) (1.69) 

Az e2 szög pedig a merőleges szárú szögek alapján: 

 𝑒2 = 𝜃2 − 𝜂2 (1.70) 
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3. ábra A Snellius–Descartes törvény alkalmazása [26] alapján 

A sugárkövetés innentől analogikusan számítható, a fenti képletek általánosan, ahol a ciklusok 

2-től k-1-ig futnak:  

 𝑠𝑖 = −𝑟𝑖 ∙ sin𝜃𝑖 + √𝑟𝑖+1
2 − 𝑟𝑖

2 ∙ cos2𝜃𝑖 (1.71) 

 𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝑠𝑖 ∙ sin𝑒𝑖  és  𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑠𝑖 ∙ cos𝑒𝑖 (1.72) 

 𝜂𝑖+1 = arctan(𝑦𝑖+1/𝑧𝑖+1) (1.73) 

 𝛿𝑖+1 = 𝜂𝑖+1 − 𝜂𝑖 (1.74) 

 𝜃𝑖+1 = arccos (
𝑛𝑖

𝑛𝑖+1
∙ cos(𝜃𝑖 + 𝛿𝑖+1)) (1.75) 

Végül a réteghatáron a magassági szög: 

 𝑒𝑖+1 = 𝜃𝑖+1 − 𝜂𝑖+1 (1.76) 

Innentől kezdve rendelkezésre áll a tört sugár hossza (si) [m] és a hidrosztatikus (Nhi) [-] illetve 

nedves (Nwi) [-] refraktivitás értéke minden rétegben. Így számítható a hidrosztatikus és a nedves 

zenit vagy ferde irányú késleltetés: 

 𝐻𝐷𝑧, 𝑠 = ∑ 𝑠𝑖 ∙ 𝑁ℎ𝑖
𝑘−1
𝑖=1  (1.77) 

 𝑊𝐷𝑧, 𝑠 = ∑ 𝑠𝑖 ∙ 𝑁𝑤𝑖
𝑘−1
𝑖=1  (1.78) 
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Illetve a geometriai sugárelhajlás is megadható: 

 𝑑𝑔𝑒𝑜 = ∑ [𝑠𝑖 − cos(𝑒𝑖 − 𝑒𝑘) ∙ 𝑠𝑖]𝑘−1
𝑖=1  (1.79) 

Ez a 2D sugárkövetés eljárás, de megjegyzem, hogy a szakirodalomban a 3D sugárkövetés eljárás 

is ismert, ahol a gradiensnek is nagy szerepe van [20]. A 3D eljárás könnyen 2D-re csökkenthető, 

ha fix azimutot feltételezünk, a továbbiakban ezzel a feltételezéssel élek. 

2 Skálatényező: a troposzférikus késleltetés és a kihullható vízgőz 

összefüggése 

A troposzférikus késleltetés a műholdas helymeghatározás egyik hibaforrásaként ismert, de 

emellett a vízgőztól függő része, a nedves troposzférikus késleltetés fontos információt tartalmaz 

az atmoszféra állapotáról is, így meteorológiai jelentőséggel bír. A nedves troposzférikus késleltetés 

a kihullható vízgőz felső korlátjává, integrált vízgőztartalommá számítható át egy empirikus 

skálatényező segítségével [40].  

 𝑄 =
𝐼𝑊𝑉

𝑍𝑊𝐷
 (2.1) 

ahol Q a skálatényező [kg/m3], IWV (integrated water vapour – integrált vízgőztartalom) [kg/m2], 

ZWD a nedves troposzférikus késleltetés [m]. Hogg et al. szerint [61] a skálatényező reciprok értéke 

6,277 körüli, de ez változik évszakosan és a szélességgel [40]. Ilyen empirikus képleteket határoztak 

meg Bevis et al. [62] és Emardson és Derks [63]. Előbbit közel 9.000 amerikai egyesült államokbeli 

észlelésből, míg utóbbit megközelítőleg 130.000 Európában végzett mérésből állították elő. Ezek a 

modellek leginkább azokra a területekre adnak pontos eredményt, amelyekre azokat levezették. 

Ennek ellenére a gyakorlatban más területen is felhasználják ezeket, anélkül, hogy a 

modellparaméterek éghajlati és földrajzi változásait figyelembe vennék [64], [65]. 

Célom ezeket a modelleket alapul véve olyan skálatényezők megadása, amelyek figyelembe 

veszik a regionális éghajlati hatásokat. Rádiószonda adatok helyett 10 évnyi, 1°x1°-os felbontású 

ECMWF ERA-Interim [49] (ERA – Re-Analysis – Újraelemzett) adatokat használtam, amivel az 

integrált vízgőztartalom és a nedves troposzférikus késleltetés is számítható, majd ezek 

hányadosaként a skálatényező is meghatározható. Az így levezett skálatényezőből és az aktuális 

nedves késleltetésből becsülhető az aktuális integrált vízgőztartalom, amely hasznos lehet a rövid 

távú csapadék előrejelzésében. A kapott skálatényezők ellenőrzését kétfajta globális rádiószonda 

észleléssel és egy másik, 6 éves időszak ECMWF ERA-Interim reanalízis adataival is elvégeztem. 
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2.1 A skálatényező meghatározásának módszerei 

2.1.1 Bevis módszere 

Bevis et al. [62] egy empirikus képletet alkalmaz a vízgőz középhőmérsékletére: 

 𝑇𝑚 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑇𝑠 (2.2) 

ahol Tm a vízgőz középhőmérséklete [K] és Ts a felszíni hőmérséklet [K]. A vízgőz 

középhőmérséklete megadja a vízgőzsűrűség vertikális integráltjának és a vízgőzsűrűség-

hőmérséklet hányados vertikális integráltjának arányát, képlettel felírva (amit az 1.3.1.3-as 

fejezetben már ismertettem): 

 𝑇𝑚 =
∫ 𝜌𝑤 𝑑𝑧 

∫
𝜌𝑤

𝑇
 𝑑𝑧

 (2.3) 

További leírása a 2.2.2.3-as fejezetben található. A (2.2) egyenlet az ezek közötti lineáris 

kapcsolatot írja le. Az Egyesült Államok 27° és 65° közötti szélességeiről 13 állomást felhasználva, 

1989 és 1991 ősze közötti 2 évnyi észlelésből származó 8718 rádiószondás profil alapján levezetett 

paraméterek: a0=70,2 K az eltolás és a1=0,72 a meredekség. A skálatényező számításához be kell 

vezetni az integrált vízgőztartalmat: 

 𝐼𝑊𝑉 = ∫ 𝜌𝑤 𝑑𝑧 (2.4) 

Majd az (1.35)-ös képletnek a második és a harmadik tagjába – ami a nedves troposzférikus 

késleltetést adja meg – behelyettesítve a vízgőz középhőmérsékletét és az integrált vízgőztartalmat, 

felírható [62]: 

 𝑍𝑊𝐷 = 10−6 ∙ (𝑘2 − 𝑘1 ∙
𝑅𝑑

𝑅𝑤
) ∙ 𝑅𝑤 ∙ 𝐼𝑊𝑉 + 10−6 ∙ 𝑘3 ∙ 𝑅𝑤 ∙

𝐼𝑊𝑉

𝑇𝑚
 (2.5) 

amiből kifejezhető a skálatényező: 

 𝑄 =
106

𝑅𝑤∙(−
𝑅𝑑
𝑅𝑤

∙𝑘1+𝑘2+
𝑘3

𝑇𝑚
)
 (2.6) 

Megjegyzem, hogy a megjelölt forrás, Bevis et al. [62] k1 és k2 helyett k’2-t használta a 

skálatényező megadásánál. A (2.6)-os képletben Rd=286,9 J/kg/K a száraz levegő specifikus 

gázállandója Rw=461,5 J/kg/K a nedves levegő specifikus gázállandója, k1=77,604 K/hPa, 

k2=64,790 K/hPa és k3=377600 K2/hPa a Thayer-féle tapasztalati konstansok [25]. 

2.1.2 Emardson–Derks módszere 

Emardson és Derks [63] közvetlenül a Q skálatényezőt vezette le: 
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 𝑄 =
1

𝑎0+𝑎1∙(𝑇𝑠−�̅�)+𝑎2∙(𝑇𝑠−�̅�)2 (2.7) 

ahol Ts a felszíni hőmérséklet [K], �̅� a vizsgált időtartam felszíni hőmérsékleteinek középértéke [K], 

a0, a1 és a2 egy másodfokú összefüggésben a polinomillesztés paraméterei. A (2.7) képlet 

paramétereit 38 európai rádiószonda állomás 1989 és 1997 közötti 128649 észleléséből határozták 

meg: a0=6,458 m3/kg, a1=−1,78·10−2 m3/kg/K, a2=−2,2·10−5 m3/kg/K2 és �̅�  =283,49 K. 

2.2 A skálatényező meghatározásához fejlesztett modellek 

Bevis et al. illetve Emardson és Derks modelljei a levezetett paramétereiket a Föld egy-egy 

bizonyos területéről származó észleléseket alapul véve adták meg (Egyesült Államok, Európa), de 

ezeket sokszor az egész Földre érvényesnek tekintik [64], [65]. Célom a fenti modellek alapján olyan 

modellek levezetése, amelyekkel figyelembe vehetők az éghajlati sajátosságok, ezért globális ERA-

Interim adatokat használok fel, amelyekből minden egyes rácspontra levezethetők a (2.2) és (2.7) 

összefüggés empirikus paraméterei. A továbbiakban Bevis módszere alapján levezetett modellre 

Lineáris modellként, míg az Emardson–Derks metóduson nyugvó modellre pedig Polinomos 

modellként fogok hivatkozni. 

2.2.1 A felhasznált adatok 

Az ERA-Interim 1979. január 1-től 2019. augusztus 31-ig 3 óránként a felszíni adatokat, illetve 

6 óránként különböző nyomásszinteken mért légköri jellemzőket tartalmazza egy globális 

rácshálóban. A számításhoz használt meteorológiai adatok az ECMWF ERA-Interim 2001-2010. 

közötti, 1°x1°-os felbontású reanalízis adatok havi középértékei, a teljes Földre kiterjedően. 37 

nyomásszintnek (1000-1 hPa) a hőmérséklet, a relatív nedvesség és a geopotenciál adatait 

használtam fel. A relatív nedvességet és a hőmérsékletet a vízgőz parciális nyomásává, a 

geopotenciált pedig tengerszint feletti magassággá konvertáltam. Azért ezt az adattípust 

választottam, mert az ERA-Interim adatok előállításánál a korábbi, több évtizedes észlelések újra 

analizálásával – reanalízisével – a légkör állapota sokkal pontosabban jellemezhető, mint az eredeti 

analízisnél. Emellett az egységes adatfeldolgozási módszernek köszönhetően az adatfeldolgozó 

modellek fejlesztéséből adódó eltérések is kiküszöbölhetők. Így az előállított reanalízis adatbázisok 

a hosszú távú éghajlatváltozás elemzésére alkalmasak.  

Meg kell jegyeznem, hogy a légköri újraelemzések ötödik generációja, az ERA5 adatbázis 2019-

től átvette az ERA-Interim szerepét. ERA5 újításai többek között a nagyobb időbeli és térbeli 

felbontás. A légköri jelenségek jobban nyomon követhetők, az óránként elérhető, 31 km-es 

vízszintes felbontású, 0,01 hPa-ig terjedő, 137 nyomásszinten tárolt jellemzőkkel [66]. ERA-

Interimhez képest a troposzférában jelentős javulást mutat az ERA5. További előnye, hogy egy 
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előzetes eredmény már 5 nap után elérhető. Viszont amikor a kutatásokat végeztem, az ERA5 még 

nem volt elérhető hosszú (~15 éves) időszakra [67], így a számításokat nem ezzel az adatbázissal 

végeztem. 

A troposzféra feletti semleges légkör is okoz néhány cm-es késleltetést [18], [68], így ezt is 

bevontam a vizsgálatokba. Az ECMWF adatok felett az ISA (International Standard Atmosphere 

–Nemzetközi Sztenderd Atmoszféra) [69] adatokat veszem figyelembe, a számításaimat így egészen 

a 86000 m-es tengerszint feletti magasságig [70] kiterjeszthetem. 

2.2.2 A modellek paramétereinek meghatározása 

A Lineáris és a Polinomos modell paramétereinek meghatározásához a 10 évnyi, 1°x1°-os 

felbontású ECMWF ERA-Interim havi középértékeket és ISA adatokat felhasználva először ki kell 

számítani a vízgőz középhőmérsékletét (Tm), az integrált vízgőztartalmat (IWV), a nedves 

troposzférikus késleltetést (ZWD) illetve utóbbi két mennyiség hányadosát, a skálatényezőt (Q). Ez 

után a felszíni hőmérséklet segítségével már meghatározhatók globálisan, 1°x1°-os felbontás 

mellett a Lineáris (2.2) és a Polinomos modell (2.1) paraméterei (2.7) is.  

2.2.2.1 A nedves troposzférikus késleltetés számítása a sugárkövetés módszerével 

A nedves troposzférikus késleltetés a sugárkövetés módszerével számítható, 1.3.3 fejezetben 

leírtak szerint.  

2.2.2.2 Az integrált vízgőztartalom meghatározása 

Az integrált vízgőztartalom fogalmát már bevezettem a Bevis módszernél, a 2.1.1-es fejezetben. 

Most viszont a keverési arányt felhasználva határoztam meg az értékét. Ebben az esetben az 

integrált vízgőztartalom a következő paraméterek függvénye: nyomás, hőmérséklet, relatív 

nedvesség, illetve helyi nehézségi gyorsulás. Első lépésként meghatározom az interpolációk utáni, 

már besűrített légrétegek keverési arányát. A keverési arány megadja a vízgőz és a száraz levegő 

tömege közötti arányt [71]:  

 𝑀𝑅𝑖 =
621,98∙e𝑖

𝑝𝑖−𝑒𝑖
 (2.8) 

ahol i=1, 2, … k, ahol k a légrétegek száma, ei a vízgőz parciális nyomása [hPa], pi a légnyomás 

[hPa], MRi keverési arány [g/kg] az adott légrétegben. A keverési arányt felhasználva már 

kifejezhető az egyes rétegekben az integrált vízgőztartalom [72]: 

 𝐼𝑊𝑉𝑖 =
1

𝑔
∙ (𝑝𝑖−1 − 𝑝𝑖) ∙

𝑀𝑅𝑖−1+𝑀𝑅𝑖

20
 (2.9) 
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ahol, IWVi az integrált vízgőztartalom az adott légrétegben [kg/m2], g [m/s2] a helyi gravitációs 

gyorsulás, ami a földrajzi szélesség függvénye. A teljes integrált vízgőztartalom a légrétegek 

vízgőztartalmának vertikális integráltjával kapható meg: 

 𝐼𝑊𝑉 = ∑ 𝐼𝑊𝑉𝑖
𝑘−1
𝑖=1  (2.10) 

2.2.2.3 A vízgőz középhőmérsékletének számítása  

A Bevis modellje alapján fejlesztett Lineáris modellhez szükség van a légköri oszlopban 

található vízgőz középhőmérsékletére. Elsőként a vízgőzsűrűséget számítjuk ki a légköri 

hőmérséklet és a vízgőz parciális nyomásának a függvényeként az ideális gázegyenletből kifejezve: 

 𝜌𝑤 =
𝑒∙100

𝑅𝑤∙𝑇
 (2.11) 

ahol ρw [kg/m3] a vízgőzsűrűség. A vízgőzsűrűség ismeretében a vízgőz középhőmérséklet (Tm) a 

legalsó, 1000 hPa-os nyomásszinten mért felszíni hőmérsékletet felhasználva a (2.3)-as képlettel 

számítható, ahol az integrálást 86 km-ig végeztem el. 

2.2.3 A kifejlesztett modellek eredményei 

2.2.3.1 Lineáris modell 

A Bevis modell alapján levezetett Lineáris modell esetén a vízgőz középhőmérséklete (Tm) 

illetve a felszíni hőmérséklet (Ts) között a (2.2)-es egyenlettel leírt lineáris kapcsolat áll fenn. Az 

egész Földre kiterjedő, 1°x1°-os felbontású, meteorológiai adatok 10 évnyi havi átlagértékeiből 

előállított 120 vízgőz középhőmérsékletre, illetve a hozzá tartozó felszíni hőmérsékletekre egyenest 

illesztetettem minden egyes rácspontban. Az egyenesillesztés bizonytalansága az Egyenlítőnél a 

legnagyobb, itt kis intervallumban változnak az értékek (4. ábra). 

Az egyenes illesztések után a (2.2)-es képlet a0 és a1 paraméterei 1°x1°-os sűrűségben a teljes 

Földet lefedve rendelkezésre állnak (5. ábra). A Bevis modelljében alkalmazott a0=70,2 K és a1=0,72 

paraméterektől sok helyen eltérő eredményeket kaptam. Többek között az Egyenlítő mentén 

elhelyezkedő szárazföldi területeken, de az összes kontinensen találhatók kisebb-nagyobb területek, 

ahol változtak a paraméterek értékei, a legjelentősebben az Andokban és a Himalájában. Ezeken a 

területeken a0 és a1 kiugró, a Bevis-modellnél levezett paraméterektől nagyságrendekkel eltérő 

értéket is felvesznek. Ennek oka lehet, hogy a magas hegységekben a felszíni hőmérsékletek havi 

átlagértékei alig változnak és a vízgőz középhőmérséklete is csak kis változást mutat, így az adatok 

egy rövid, nagyon meredek, közel függőleges egyenest rajzolnak ki és az egyenesillesztésből ilyen 

kiugró paramétereket kapok. Azt is meg kell jegyezni, hogy ezeken a területeken –az Egyenlítő 

mentén történő illesztéshez hasonlóan– a függvényillesztés bizonytalansága is nagyobb.  
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Ha egy tetszőleges helyen és időben meg szeretnénk határozni a skálatényező értékét, akkor a 

keresett ponttal szomszédos négy pontban az 1°x1°-os rácshálóból kiszámítjuk a vízgőz 

középhőmérsékletet a levezetett paraméterekkel és a felszíni hőmérséklet ismeretében a (2.2)-es, 

majd a (2.6)-os képlettel megadható a négy pont skálatényező értéke. Végül a keresett skálatényező 

számítható a négy szomszédos skálatényező bilineáris interpolációjával. Az előzőekben választott 

időben és helyen meghatározott nedves troposzférikus késleltetés (ZWD) és a skálatényező 

szorzatával (2.1) megadható az integrált vízgőztartalom (IWV). Így közel valós idejű vagy valós 

idejű GNSS feldolgozásból becsülhető az integrált vízgőztartalom. 

 

4. ábra Lineáris modell egyenes illesztése 120 havi adatra a 115°-os hosszúság mentén a 70°-os, 45°-os 

és 0°-os szélességeknél, illetve a kapott paraméterek értéke a0 [K], a1 [-] 
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a) 

 

b) 

5. ábra A Lineáris modellnél levezett a) a0 és b) a1 paraméterek 1°x1°-os felbontásban, illetve 

összehasonlításképp ugyanezeknek a paramétereknek az értéke Bevis modelljénél egységesen az egész 

Földre: a0=70,2 K és a1=0,72 

2.2.3.2 Polinomos modell 

Az Emardson–Derks-modell alapján levezetett Polinomos modellnél a (2.7)-es képletből 

közvetlenül kifejezhető a skálatényező (Q). A skálatényező reciproka, a felszíni hőmérséklet (Ts) és 

a felszíni hőmérsékletek 120 havi átlagértéke (T ̅) közötti összefüggés egy másodfokú polinommal 

jellemezhető. A nedves troposzférikus késleltetés (ZWD) és az integrált vízgőztartalom (IWV) 

kiszámítható az 1°x1°-os rácson rendelkezésre álló 120 havi meteorológiai adat középértékéből, 

majd ezek alapján a skálatényező is meghatározható az (2.1)-es képlettel. A skálatényező reciproka, 

illetve a felszíni hőmérséklet és felszíni középhőmérséklet különbség 120 darab összetartozó 

értékpárjára másodfokú polinomot illesztettem az összes rácspontban (6. ábra). A polinom-illesztés 
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után 1°x1°-os sűrűségben elérhetők a Polinomos modell paraméterei: a0, a1, a2 és T ̅ (7. ábra). A 

paraméterekben a legnagyobb változás itt is az Egyenlítő környékén látható az Emardson–Derks-

modell értékeihez képest, ahol a0=6,458 m3/kg, a1=−1,78·10−2 m3/kg/K, a2=−2,2·10−5 m3/kg/K2 

és T ̅=283,49 K. A skálatényező számítható a levezetett paraméterek, a felszíni hőmérséklet (Ts) és 

a vizsgált időtartam felszíni hőmérsékleteinek középértékéneke (�̅�) ismeretében ((2.7) egyenlet). 

Tetszőleges helyen és időben a skálatényező a szomszédos skálatényezők bilineáris interpolációjával 

határozható meg, majd a nedves troposzférikus késleltetést felhasználva az integrált vízgőztartalom 

is megadható (2.1). 

 

6. ábra Polinomos modell görbe illesztése 120 havi adatra a 115°-os hosszúság mentén a 70°-os, 45°-

os és 0°-os szélességeknél, illetve a kapott paraméterek és a középhőmérséklet értéke a0 [m3/kg], a1 

[m3/kg/K], a2 [m3/kg/K2] és T ̅ [K] 
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a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

7. ábra. A Polinomos modell paramétereinek értéke a polinomillesztésnél levezett a) a0, b) a1, c) a2 

paraméterek és d) T ̅ értéke 1°x1°-os felbontásban, illetve összehasonlításképp a paramétereknek az értéke 

az Emardson–Derks-modellnél, egységesen az egész Földre: a0=6,458 m3/kg, a1=−1,78·10−2 m3/kg/K, 

a2=−2,2·10−5 m3/kg/K2 és T ̅=283,49 K 

2.3 A fejlesztett modellek ellenőrzése rádiószonda adatokkal 

2.3.1 NOAA rádiószonda adatok 

A modellek validálásához a NOAA/ESRL-ben elérhető (National Oceanic and Atmospheric 

Administration/Earth System Research Laboratory – Nemzetközi Óceáni és Légköri 

Hivatal/Földi Rendszer Kutató Központ), 16 rádiószonda állomásnak (8. ábra) a 2010-2015. 

közötti adatait használtam (1. táblázat és 2. táblázat). Fontos szempont volt, hogy a rádiószonda 

állomások a teljes Földet lefedjék, illetve, hogy az ellenőrzéshez használt adatok egy hosszabb 

időszakot öleljenek fel, de ez az időtartam minél kisebb időbeli átfedést mutasson a 

modellparaméterek levezetéséhez használt 2001-2010. közötti ECMWF ERA-Interim reanalízis 

adatokkal. Ez azért szükséges, mert az ECMWF ERA-Interim adatok – sok más adat mellett – a 

rádiószondás méréseket is tartalmazzák. Megjegyzem, hogy először sokkal több rádiószonda 

állomást választottam ki a modellek ellenőrzéséhez, de többet ki kellett zárni a ritka mérések miatt, 

illetve nem használtam fel azokat sem, ahol a rádiószonda felbocsájtási magassága, illetve az 

ECMWF adatok kezdeti magassága több mint 250 méterrel eltért egymástól.  

Az ingyenesen elérhető NOAA/ESRL adatokat felhasználva, mint nyomás, magasság, 

hőmérséklet és harmatpont levezettem a validáláshoz a nedves troposzférikus késleltetést és az 

integrált vízgőztartalmat. Ezek hányadosaként számítható a skálatényező, ami referenciaértékként 

használható a modellek ellenőrzéséhez. A rádiószondás észlelés időpontjára a 2 m-es magasságban 
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mért felszíni hőmérsékletet felhasználva, meghatároztam a Lineáris és a Polinomos modellel is a 

skálatényező értékét, majd ezeket összevetettem a referencia értékekkel. 

1. táblázat A NOAA/ESRL rádiószonda adatbázisból használt állomások és jellemzőik 

WMO Szélesség 

[°] 

Hosszúság 

[°] 
Állomás neve, ország Szondatípus 

Mérés-

szám [db] 

02185 65,55 22,13 Lulea Kallax (SE) RS92/A 1783 

12843 47,43 19,18 Budapest/Pestszentlőrinc (HU) RS92/DC3 1961 

20292 77,72 104,30 GMO IM.E.K. Fedorova (RA) MRZ/MARL 3460 

24125 68,50 112,43 Olenek (RA) MRZ/VEK 3743 

24959 62,08 129,75 Jakutsk (RA) MRZ/VEK 3900 

40437 24,93 46,72 King Khaled Int. Airport (SA) RS92/DC3 2719 

42182 28,58 77,20 New Delhi/Safdarjung (IN) RS92/DC3 2463 

45004 22,32 114,17 Kowloon (HK) RS92/A 3831 

48698 1,37 103,98 Singapore/Changi Airport (SG) DFM9 3158 

61291 12,53 −7,95 Bamako/Senou (ML) RS92/DC 2524 

72402 37,93 −75,48 Wallops Island, VA. (US) LMS6 4289 

83378 −15,87 −47,93 Brasilia Airport (BR) RS92/DC3 3600 

89002 −70,67 −8,25 Neumayer (DE) RS92/DC3 1936 

89664 −77,85 166,67 Mcmurdo (US) RS92/DC3 2066 

94610 −31,93 115,95 Perth Airport (AU) RS92/DC3 1479 

94866 −37,67 144,83 Melbourne Airport (AU) RS92/DC3 2602 

2. táblázat A NOAA/ESRL adatbázis számításaimnál használt rádiószondáinak a rövidítése és a kifejtése 

Rövidítés Rádiószonda típus kifejtése 

RS92/A Vaisala RS92/Autosonde (Finnország) 

RS92/DC Vaisala RS92/Digicora I, II vagy MARWIN (Finnország) 

RS92/DC3 Vaisala RS92/Digicora III (Finnország) 

MRZ MARL-A vagy Vektor-M-MRZ (Oroszország) 

DFM9 Graw DFM-09 (Németország) 

LMS6 Sippican LMS-6 w 

A 16-ból 2 NOAA rádiószonda állomást választottam ki a modellek ellenőrzésének 

bemutatásához: az egyik a 48698-Singapore, míg a másik a 72402-Wallops Island (8. ábra). Úgy 

jelöltem ki az állomásokat, hogy egyik a Bevis- és az Emardson–Derks-modell paramétereinek 

levezetési helyétől távol legyen, az Egyenlítő környékén, a másik pedig az Egyesült Államok 

területéről származzon, ahonnan a Bevis-modell paraméterei is származnak.  

A rádiószonda állomások méréseiből levezetett skálatényező értékek tartalmaznak néhány 

kiugró értéket, mert a mérések valószínűségi változónak tekinthetők, amelyeket véletlen hibák 

terhelhetnek. Ezek tévesen befolyásolhatják az eredményeket, így mielőtt a vizsgált modellek 
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skálatényezőivel összevetném őket, elvégzem az adatok szűrését. Feltételezhető, hogy a véletlen 

hibák a normál eloszlást követik, így a kiugró értékek szűréséhez a 3 szigma szabályt használtam 

fel. Első lépésként a rádiószonda profilokból meghatározott skálatényezőkre a szezonális 

változásaikat jól jellemző éves periódusú görbéket illesztettem (9. ábra a., 11. ábra a.). Ezt követően 

a szezonális hatásokat eltávolítva meghatároztam a véletlen hibákat. Majd a véletlen hiba értékekre 

Gauss-görbét (normálgörbét) illesztettem (9. ábra b., 11. ábra b.) és ez alapján a szórás 

háromszorosánál nagyobb értékeket kiszűrtem az adatsorokból (9. ábra c., 11. ábra c.).  

Az Egyenlítőnél lévő Singapore állomás szűrt skálatényező értékeinél (9. ábra c.) a szezonális 

változások nem láthatók olyan egyértelműen, az adatok nagy szórást mutatnak, ez jellemző még a 

szintén Egyenlítő közeli brazíliai és Bamako állomások adatsorára (mellékletben található 30. ábra, 

31. ábra) is. Ennek oka az éghajlat, mert az egyenlítői övben a különböző meteorológiai jellemzők 

évi változása kisebb, mint a 4 évszakú mérsékelt övben. Ezzel szemben a szezonális változás jól 

látható a Wallops Island-i (11. ábra a., c.) skálatényező adatoknál. A Bevis-modell és a levezetett 

Lineáris modell skálatényezői is hasonló módon közelítik a rádiószondás értékeket Singapore 

állomásnál (10. ábra), de a modellek közötti eltérésről nem tudunk pontosabb információt leolvasni. 

Az viszont már egyértelműen látszik, hogy a Polinomos modell jobban közelíti a rádiószondás 

mérésből levezetett skálatényezőt, mint az eredeti Emardson–Derks-modell. 

 

8. ábra. A NOAA rádiószonda adatbázis felhasznált állomásai, illetve világoskékkel kiemelve a 

modellek ellenőrzését bemutató két állomás: 48698-Singapore és 72402-Wallops Island 
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 a) b) 

 

c) 

9. ábra. A NOAA rádiószonda adatok szűrése a) Skálatényező és annak szezonális változásait leíró 

görbe b) Hisztogram a véletlen hibákról c) Szűrt rádiószonda adatok 48698-Singapore 

 

 a) b) 
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 c) d) 

10. ábra. A NOAA rádiószonda adatokból levezett, az eredeti a) Bevis-modell illetve c) Emardson–

Derks-modell és a fejlesztett modellek b) Lineáris illetve d) Polinomos) skálatényező értékeinek 

összehasonlítása 48698-Singapore 

 

 a) b) 

 

c) 

11. ábra. A NOAA rádiószonda adatok szűrése a) Skálatényező és annak szezonális változásait leíró 

görbe b) Hisztogram a véletlen hibákról c) Szűrt rádiószonda adatok 72402-Wallops Island 
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 a) b) 

 

 c) d) 

12. ábra. A NOAA rádiószonda adatokból levezett, az eredeti a) Bevis-modell illetve c) Emardson–

Derks-modell és a fejlesztett modellek b) Lineáris illetve d) Polinomos) skálatényező értékeinek 

összehasonlítása 72402-Wallops Island 

A pontosabb következtetések levonásához a modellek értékelésének számszerűsítéséhez az 

alábbi mennyiségeket vezettem be: 

 𝑄átlag% =
|átlag(𝑄𝑅−𝑄𝐵,𝐸𝐷)|−|átlag(𝑄𝑅−𝑄𝐿,𝑃)|

|átlag 𝑄𝑅|
∙ 100 (2.12) 

 𝑄szórás% =
|szórás(𝑄𝑅−𝑄𝐵,𝐸𝐷)|−|szórás(𝑄𝑅−𝑄𝐿,𝑃)|

|átlag 𝑄𝑅|
∙ 100 (2.13) 

ahol QR [-] a referenciaként szolgáló rádiószondás mérésből levezett skálatényező értéke, QB,ED [-] 

az eredeti Bevis-, illetve Emardson–Derks-modell alapján meghatározott skálatényezők, illetve a 

QL,P [-] az aktualizált Lineáris és Polinomos modellek skálatényező értékei (3. táblázat, 13. ábra). 

Ezek után Qátlag% a Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől 

vett eltéréseinek a középértékeinek különbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva [%], 

Qszórás% Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett 

eltéréseinek a szóráskülönbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva [%]. Qátlag% és Qszórás% 
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2-2 esetet tartalmaz minden állomás esetén: a Bevis- és Lineáris, illetve Emardson–Derks- és 

Polinomos modell összehasonlítását.  

Így Singapore állomásnál már látható, hogy az átlagoknál a Bevis-modell csekély mértékben, 

átlagosan mintegy 0,1%-kal jobb eredményt ad, mint a Lineáris. A Polinomos modell viszont már 

jelentős, 1,5%-os javulást ért el az Emardson–Derks-modellhez képest (3. táblázat, 13. ábra).  

Wallops Island állomásnál számított átlagoknál megfigyelhető, hogy az eredeti Bevis-modell kis 

– 0,3%-os – mértékben jobb eredményt ad, mint az új Lineáris modell, ennek valószínű az az oka, 

hogy a Bevis-modell az Egyesült Államok rádiószondás adataiból lett levezetve. A fejlesztett 

Polinomos modell itt is jobban közelíti a referencia skálatényező értékeket (0,8%-kal), mint az 

eredeti Emardson–Derks-modell (12. ábra, 13. ábra, 3. táblázat).  

Az összes megvizsgált NOAA állomás adatait figyelembe véve nehéz egyértelmű 

következtetéseket levonni. Várható volt, hogy az északi területeken az aktualizált modellek a régi 

modellekhez képest nem hoznak nagy javulást a referenciaadatok közelítésében, mert a Bevis-

modell az egyesült államokbeli adatokból, míg az Emardson–Derks-modell európai adatok alapján 

lett levezetve. Jobb eredményekre inkább az Egyenlítő környékén és a déli féltekén lehetett 

számítani. A Lineáris modellről nem mondható el egyértelműen, hogy ezeken a területeken javulást 

ért el. Az eltérések középértéke összesen három helyen javult valamelyest (0,3%, 0,5%, 1,4%), 

mindegyik a várt térségben, de vannak olyan állomások délen, ahol igaz kis mértékben, de rosszabb 

eredményt kaptunk, míg a Déli-sarkon jelentősebb romlás is tapasztalható (2,0%) (13. ábra a.). 

 

a) 
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b) 

 

c) 

 

d) 

13. ábra. a)/c) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett 

eltéréseinek a középértékeinek különbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.12) egyenlet) 

[%] b)/d) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett eltéréseinek 

szóráskülönbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.13) egyenlet) [%]. A fejlesztett 

modellek jobb eredményt adnak: fehér, a régi modellek adnak jobb eredményt: fekete, nincs változás: 

szürke. A körök átmérője jelzi az értékek nagyságát. 
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3. táblázat A vizsgált NOAA/ESRL rádiószondázó állomások jellemzői (2.12)-es, (2.13)-as egyenlet 

alapján 

Állomás neve, ország Vizsgált modellek  Vizsgált 

mennyiség  

Érték 

[%] 

Singapore/Changi Airport 

(SG) 

Emardson–Derks/Polinomos 
Qátlag% (2.12) 1,5 

Qszórás% (2.13) −0,1 

Bevis/Lineáris 
Qátlag% (2.12) −0,1 

Qszórás% (2.13) 0,0 

Wallops Island, VA. (US) 

Emardson–Derks/Polinomos 
Qátlag% (2.12) 0,8 

Qszórás% (2.13) 0,1 

Bevis/Lineáris 
Qátlag% (2.12) −0,3 

Qszórás% (2.13) 0,2 

A Lineáris modellnél pontosabbnak tekinthető Polinomos modellnél már az állomások felénél, 

8 helyen javultak a középértékek (0,1-1,9%), ebből 5 az Egyenlítő és Ausztrália körül helyezkedik 

el. Nem várt, kisebb javulások az északabbra lévő állomásoknál is tapasztalhatók, köztük a hazai 

állomásunknál (12843, Budapest-Pestszentlőrinc) is, illetve a Déli-sarkon ismét rosszabb 

eredményeket kaptam (13. ábra c.). A vizsgálatoknál nagyobb jelentőség tulajdonítható a 

középértékek változásának, hiszen ez fejezi ki jobban a modell szabályos hibájának mértékét. A 

szórások csak kis mértékben változtak mindkét fejlesztett modellnél, többnyire javultak (0,1-0,5%) 

vagy stagnálnak, pár helyen romlottak (0,1%) (13. ábra b., d.). 

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgált adatbázisban különböző típusú rádiószondákat 

alkalmaznak, ezekkel esetenként különböző pontosságú adatok mérhetők [73], ami befolyásolhatja 

a vizsgálatokat. Emiatt a következőkben egy homogén műszerezettséggel rendelkező rádiószonda 

hálózatot is felhasználtam a modellek ellenőrzéséhez.  

2.3.2 GRUAN rádiószonda hálózat 

A GRUAN (Global Climate Observing System (GCOS) Reference Upper-Air Network – 

Globális Klímamegfigyelő Rendszer Felsőlégköri Referencia Hálózat) feladata hosszútávú, nagy 

pontosságú légköri profilmérések folytatása a felszíntől, a troposzférán át a sztratoszféra alsóbb 

rétegéig. A GRUAN két dolog között egyensúlyoz, egyrészt folyamatosan törekszik a mérési 

technikák javítására, valamint a mérési bizonytalanságok számszerűsítésére és csökkentésére. 

Másrészt a méréseknek évtizedes időtávlatokban stabilnak és a hálózaton belül homogénnak kell 

lenniük. A hosszútávú – évtizedes –, végig azonos műszerrel történő adatgyűjtéssel a klímaváltozás 

megismerésében is fontos szerepet játszik [74]. Jelenleg 24 globális állomással rendelkezik a hálózat, 
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amelyből 16 állomáson történt Vaisaila RS92 felbocsájtás, néhányon csak próbaszerűen vagy pár 

éves időszakban. A korábban felhasznált állomáshálózathoz hasonlóan, itt is kihagytam azokat az 

állomásokat a feldolgozásból, ahol ritka vagy néhány éves méréssor állt rendelkezésre. Illetve egy 

állomást azért zártam ki, mert a rádiószonda felbocsájtási magassága, illetve az ECMWF adatok 

kezdeti magassága jelentősen eltért, 400 m körüli értékkel. Végül 9 állomás maradt a referencia 

skálatényező értékek számításához (4. táblázat, 14. ábra).  

4. táblázat A GRUAN rádiószonda hálózatból használt állomások és jellemzőik 

WMO Rövidítés Szélesség 

[°] 

Hosszúság 

[°] 
Állomás neve, ország 

Szonda- 

típus 

Mérésszám 

[db] 

70027 BAR 71,32 −156,62 Barrow (US) RS92-GDP.2 3558 

06260 CAB 52,10 5,18 Cabauw (NL) RS92-GDP.2 1328 

10393 LIN 52,21 14,12 Lindenberg (DE) RS92-GDP.2 10242 

 MAN −2,06 147,43 Manus (PG) RS92-GDP.2 389 

91530 NAU −0,52 166,92 Nauru (NR) RS92-GDP.2 287 

01004 NYA 78,92 11,92 Ny-Alesund (NO) RS92-GDP.2 3526 

74647 SGP 36,61 −97,49 Lamont (US) RS92-GDP.2 7484 

02836 SOD 67,37 26,63 Sodankylä (FI) RS92-GDP.2 2563 

47646 TAT 36,06 140,13 Tateno (JP) RS92-GDP.2 1174 

 

 

14. ábra A GRUAN rádiószonda hálózat felhasznált állomásai, illetve világoskékkel kiemelve a 

modellek ellenőrzését bemutató GRUAN rádiószonda állomás: TAT-Tateno 

A Japánban lévő Tateno állomás 2010-2016. közötti adatsorából látható, hogy 2011-től 2013-

ig egész sűrű rádiószonda-felbocsájtás volt, átlagosan napi kettő, az idősor maradék részében 

viszont elég ritka, csak havonta néhány alkalommal. A szezonális változások így is jól 
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megfigyelhetők (15. ábra a.). A skálatényező értékek szűrése itt is elvégezhető Gauss-görbe 

illesztésével a véletlen hibákhoz és a 3 szigma szabály alkalmazásával (15. ábra b., c.). Látható, hogy 

a Lineáris modell a sűrű méréseknél jobban megadja az amplitúdót (16. ábra), de összességében 

0,6%-kal rosszabbul közelíti a GRUAN mérésekből levezetett skálatényező értékeket, mint az 

eredeti Bevis-modell. A Polinomos modellnél minimális, 0,2%-os javulás tapasztalható az 

Emardson–Derks-modellhez képest (16. ábra, 5. táblázat). 

 

 a) b) 

 

c) 

15. ábra A GRUAN rádiószonda adatok szűrése a) Skálatényező és annak szezonális változásait leíró 

görbe b) Hisztogram a véletlen hibákról c) Szűrt rádiószonda adatok TAT-Tateno 
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 a) b) 

 

 c) d) 

16. ábra A GRUAN rádiószonda adatokból levezett, az eredeti a) Bevis-modell illetve c) Emardson–

Derks-modell és a fejlesztett modellek b) Lineáris illetve d) Polinomos) skálatényező értékeinek 

összehasonlítása TAT-Tateno 

5. táblázat A vizsgált NOAA/ESRL rádiószondázó állomások jellemzői (2.12)-es, (2.13)-as egyenlet 

alapján 

Állomás neve, ország Vizsgált modellek  Vizsgált 

mennyiség  
Érték [%] 

Tateno (JP) 

Emardson–

Derks/Polinomos 

Qátlag% (2.12) 0,2 

Qszórás% (2.13) −0,4 

Bevis/Lineáris 
Qátlag% (2.12) −0,6 

Qszórás% (2.13) −0,1 
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a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

17. ábra a)/c) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett 

eltéréseinek a középértékeinek különbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.12). egyenlet) 

[%] b)/d) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett eltéréseinek 

szóráskülönbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.13) egyenlet) [%]. A fejlesztett 

modellek jobb eredményt adnak: fehér, a régi modellek adnak jobb eredményt: fekete, nincs változás: 

szürke. A körök átmérője jelzi az értékek nagyságát. 

A NOAA adatokkal ellentétben a GRUAN állomáshálózat kevés olyan állomással rendelkezik, 

amelyre 5 éves, legalább napi rendszerességű rádiószonda idősor áll rendelkezésre, illetve ezek az 

állomások nem biztosítanak globális lefedettséget, így a déli féltekéről nincs is információnk. Az 

összes állomást elemezve, a Bevis- és a Lineáris modell referenciamodelltől vett eltéréseinek a 

középértékeinek különbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva 4 helyen javult (0,2-

1,5%) és 5 állomáson romlott (0,1-0,6%), területi összefüggés nélkül (17. ábra a.).  

Az átlagérték az Emardson–Derks-modell és a Polinomos modell vizsgálatánál a fejlesztett 

modell javára 6 helyen javult, 3 helyen romlott. Az északi féltekén kismértékű javulást tapasztaltható 

(0,1-0,6%), de az Egyenlítő környékén lévő 2 állomás esetén 1,4%-kal, illetve 1,5%-kal rosszabbul 

közelített ( 17. ábra c.). A szórások többnyire elenyésző romlást mutatnak a Lineáris modellnél: 0,1-

0,2%, egy helyen változatlan és egy alkalommal 0,1%-kal javult. A Polinomos modellnél egy helyen 

stagnál, a többi helyen romlott: 0,1-1,5% közötti értékkel (17. ábra b., d.). 

2.4 A fejlesztett modellek ellenőrzése numerikus időjárás előrejelző 

adatokkal 

A fentiekben bemutatott referenciavizsgálatoknál a NOAA rádiószondás adatbázis hátránya 

volt az inhomogén műszerezettség, míg a GRUAN-nál hiányzott a globális lefedettség. A 

következőkben ezt szeretném pótolni és globálisan validálni a levezetett modelleket. Célom 

eléréséhez a pontszerűen elérhető rádiószonda állomások helyett a 2011-2016. közötti teljes Földet 

lefedő, 1°x1°-os felbontású ECMWF ERA-Interim adatokat használtam. Így teljesen független 
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adatsorral validálhatom a Lineáris és a Polinomos modelleket, a referenciaként használt zenit irányú 

nedves késleltetést, integrált vízgőztartalmat és a vízgőz középhőmérsékletét jelen esetben is a 2.2.2-

es fejezetben leírtak szerint határoztam meg. A modellek ellenőrzése két módszerrel történt, első 

esetben a paraméterek időbeli stabilitásának validálásánál a skálatényező értékeket kiszámítottam a 

különböző modelleknek megfelelően a referenciamodellekhez. A referenciamodellek eredményeit 

összehasonlítottam egyrészt a Bevis és a Lineáris modelleknél számított skálatényező értékekkel, 

másrészt a Polinomos és Emardson–Derks modellekkel. A második esetben a referenciaként 

használt 6 évnyi numerikus időjárás előrejelző modell adatokkal kiszámítottam először a zenit 

irányú nedves késleltetést és az integrált vízgőztartalmat. Majd ezek az értékek skálatényezővé lettek 

konvertálva, és összevetettem a Bevis és a Lineáris, illetve az Emardson–Derks és a Polinomos 

modell skálatényező értékeivel is.  

2.4.1 A paraméterek időbeli stabilitásának validálási módszere 

Ennél a validálási módszernél 2011-2016 közötti, 6 évnyi ECMWF ERA-Interim havi 

középértékekkel meghatároztam a zenit irányú nedves késleltetést, az integrált vízgőztartalmat és a 

vízgőz középhőmérsékletét a 2.2.2-es fejezetben leírtak szerint. Így a Lineáris Referenciamodellhez 

az a0 és a1 paraméterek 72 db Tm–Ts adatpárra illesztett egyenesekkel lettek meghatározva ((2.2) 

egyenlet) az 1°x1°-os rácsháló minden egyes rácspontjában, míg a Polinomos Referenciamodell a0, 

a1, a2 és T ̅ paraméterei pedig 72 db 1/Q−Ts pontra illesztett polinommal ((2.4)-es egyenlet). Ezek 

után a rácsháló minden pontjában meghatározható a skálatényező a levezetett a0, a1 paraméterekkel 

és 6 évnyi, felszíni hőmérséklet adatokkal a Lineáris Referenciamodellnél ((2.2), (2.6) egyenletek), 

illetve a Polinomos Referenciamodellnél a levezetett a0, a1, a2 és T ̅ paraméterekkel a (2.7) egyenlettel. 

Továbbá 6 évnyi, felszíni hőmérséklet adatokkal, illetve az eredeti a0=70,2 K és a1=0,72 

paraméterekkel a Bevis modellnél, illetve a 10 éves ECMWF adatokból minden rácspontra 

levezetett paraméterekkel, a Lineáris modellnél is megadható a skálatényező értéke ((2.2), (2.6) 

egyenletek). Az előbbiekhez hasonlóan a skálatényező az Emardson–Derks és a Polinomos 

modellnél is számítható ((2.7) egyenlet).  

Majd a (2.12)-es és (2.13)-as képletekkel meghatároztam a Qátlag% és Qszórás% [%] értékeket a Bevis 

és Lineáris modellek, illetve az Emardson–Derks és Polinomos modellek alapján. A pozitív értékek 

a térképen (18. ábra), azt jelentik, hogy a Lineáris/Polinomos modellek jobb eredményeket adnak, 

mint az eredeti Bevis/Emardson–Derks modellek. A Lineáris modellnél Qátlag% majdnem minden 

területen 1-2%-kal jobb eredményt ad, mint a Bevis modell, illetve nagyobb javulás látható a 

pólusokhoz közeli területeken 3-5% (18. ábra a.). A Polinomos modellel nagyobb javulás érhető el 

az Egyenlítő menti területeken, Qátlag% 1-4% közötti eredményt ad, de emellett az északi és déli 

féltekén is a 45°-os szélesség körül megfigyelhető 1%-os romlás (18. ábra c.). Utóbbi oka lehet, 
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hogy az Emardson–Derks modell európai rádiószonda mérésekből lett levezetve és a helyi 

rádiószondás in situ mérések nagyobb pontosságot adhatnak a levezetett numerikus időjárás modell 

adatokhoz képest. 

A vizsgált szórás értékek (Qszórás%) a Lineáris modellnél többnyire 0,5-1,5%-kal javultak (18. ábra 

b.), kis, 0,5-1%-os romlás többnyire az óceánok feletti területeket érintik, kevésbé a szárazföldi 

részeket. A Polinomos Qszórás% értékek vegyes képet mutatnak. A Föld legtöbb részén 0,5-2,5%-os 

javulás figyelhető meg, legnagyobb javulást az antarktiszi területeken kaptam, de ezzel 

párhuzamosan kisebb területeken enyhe, 0,5-1%-os romlás tapasztalható (18. ábra d.).  

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

18. ábra a)/c) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett 

eltéréseinek a középértékeinek különbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.12). egyenlet) 

[%] b)/d) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett eltéréseinek 

szóráskülönbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.13) egyenlet) [%]. 

A Qátlag% és Qszórás% értékek átlagértéke a 6. táblázatban találhatók, A Lineáris és Polinomos modell 

is Qátlag%-t tekintve 1-1,5%-os javulást mutat. Meg kell jegyeznem, hogy ezzel a megközelítéssel, csak 

a szabályos hibák vizsgálhatók meg, mivel két olyan lineáris és polinomos modellt hasonlítunk 

össze, amelyek ugyanazzal a módszerrel, eltérő adatsorból lettek levezetve. A véletlenszerű 

hibaértékeket az egyenes/polinom illesztésénél kiküszöbölöm. A második numerikus időjárási 

adatokat felhasználó ellenőrzés célja a szabályos hibák mellett a véletlenszerű hibák vizsgálata.  
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6. táblázat Paraméterek időbeli stabilitásának validálási jellemzői (2.12)-es, (2.13)-as egyenlet alapján 

Vizsgált modellek  Vizsgált mennyiség  Érték [%] 

Emardson–Derks/Polinomos 
Qátlag% (2.12) 1,5 

Qszórás% (2.13) 0,3 

Bevis/Lineáris 
Qátlag% (2.12) 1,1 

Qszórás% (2.13) 0,3 

2.4.2 A levezett skálatényezők validálása GNSS meteorológiai alkalmazások 

esetén 

Ennél a validációs módszernél első lépésként a 6 évnyi ECMWF ERA-Interim havi 

középértékekből meghatároztam a nedves troposzférikus késleltetést és az integrált 

vízgőztartalmat. Ezekből a (2.1)-es egyenlettel közvetlenül meghatározható a skálatényező az 

összes rácspontra, ami referenciaértékként használható a Lineáris és Polinomos modellek 

ellenőrzéséhez. A skálatényező értékek meghatározása a Bevis, a Lineáris, az Emardson–Derks és 

a Polinomos modellnél is szükséges, ezek az előző validációnál leírtak szerint történt, 6 évnyi 

felszíni hőmérséklet adatot felhasználva. 

A Lineáris modellnél Qátlag% az Egyenlítő környékén 1-2%-os javulást mutat (19. ábra a.), a 

legnagyobb javulások az Antarktiszon és Grönlandon érték el a fejlesztett modellek. Az északi és 

déli 35°-55° szélességi sávban 1-2%-kal rosszabb eredményt ad a Lineáris modell, mint a Bevis. A 

Polinomos modell Qátlag% térképe nagyon hasonló az előző ellenőrzés eredményéhez (19. ábra c.). 

Meg kell jegyezni, hogy ahol rosszabb eredményeket kaptam, azok a területek összefüggenek a 

Bevis és Emardson–Derks modellek levezetéséhez használt rádiószondás mérések helyével. 

Kijelenthető, hogy a rádiószondás mérések alapján levezetett Bevis és Emardson–Derks modellek 

kis mértékben jobb eredményt adnak azokon a területeken, ahonnan a levezetésükhöz használt 

rádiószondás mérések származnak, mint a numerikus időjárás előrejelző modellel levezetett 

Lineáris és Polinomos modell, de ezeken a területeken kívül kevés kivétellel jobb eredményt kapok.  

Qszórás% értékek vegyes eredményeket mutatnak a Lineáris és a Polinomos modell esetén is, 0,5-

1%-os javulás és romlás váltakozása figyelhető meg (19. ábra b., d.).  
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a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

19. ábra a)/c) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett 

eltéréseinek a középértékeinek különbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.12). egyenlet) 

[%] b)/d) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek referenciamodelltől vett eltéréseinek 

szóráskülönbsége a referenciamodell középértékéhez viszonyítva ((2.13) egyenlet) [%]. 

A globális átlaga Qátlag% értékeknek a 7. táblázatban 1-1,5%-os javulást mutatnak a Lineáris és 

Polinomos modell esetén is, míg a Qszórás% átlaga nem mutat javulást. Mivel az előbbi kifejezés a 

szabályos, míg utóbbi a véletlen hibákat írja le, ebben a fejezetben levezetett modellekkel 

csökkenthető a szabályos hiba. 

Azokon a területeken, ahonnan a Bevis és Emardson–Derks modellek rádiószonda adatai 

származnak nem vártam jelentős javulást, mert a helyi rádiószondás mérések jól modellezik a 

valóságot, pontosabbak lehetnek, mint feldolgozásból származó numerikus időjárás modellek. A 

fenti eredmények alapján az látható egyértelműen, hogy a Polinomos modell paramétereinek 

használatával jelentős javulás érhető el a trópusi övezetben és a pólusokhoz közel. Ezen a területen 

kívül a pár százalékos romlás és javulás egymást váltja, de a térkép felhasználásával (19. ábra c.) a 

terület közel felén javulás érhető el. A Lineáris modell, kisebb területen hoz javulást, az Egyenlítő 

és sarkkörök menti sávokban jól alkalmazhatók a levezett paraméterek. (19. ábra a.).  

7. táblázat GNSS meteorológiai alkalmazások validálási módszer jellemzői (2.12)-es, (2.13)-as egyenlet 

alapján 

Vizsgált modellek  Vizsgált 

mennyiség  
Érték [%] 

Emardson–Derks/Polinomos 
Qátlag% (2.12) 1,4 

Qszórás% (2.13) 0,1 

Bevis/Lineáris 
Qátlag% (2.12) 0,7 

Qszórás% (2.13) 0,0 
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A fentiek alapján tézisem a következő: 

1.  TÉZIS/a 

Új paramétereket vezettem le a nedves troposzférikus késleltetés és az integrált vízgőztartalom 

összefüggését leíró skálatényező számításához. Bevis et al. illetve Emardson és Derks empirikus 

modelleket vettem alapul az új Lineáris és Polinomos modellek meghatározásánál. Ezeket 10 évnyi 

1°x1°-os felbontású ECMWF ERA-Interim reanalízis adatokból vezettem le, így az empirikus 

képletek globális, konstans paraméterei helyett az éghajlat regionális változása figyelembe vehető. 

1. TÉZIS/b 

NOAA és GRUAN in situ rádiószondás mérésekkel, illetve egy teljesen független, 6 éves 

időszak ECMWF ERA-Interim adataival, összesen négyféle ellenőrzést végeztem a levezetett 

modellekre. Megmutattam, hogy az eredeti modellek rádiószondás méréseinek szélességein kívül 

érdemes az új modelleket használni, a trópusi övezetben és a pólusokhoz közel. Ennek oka, hogy 

a helyi rádiószondás mérések jól modellezik a valóságot, pontosabbak lehetnek, mint 

feldolgozásból származó numerikus időjárás modellek. 

Kapcsolódó publikációk: [75], [76] 

3 A sugárkövetés módszerén alapuló, ferde irányú troposzférikus 

késleltetés számításához levezetett új modell 

A hagyományos sugárkövetés alkalmazására példaként említhetem a VMF modell levezetését 

[7], [47], ahol Böhm és Schuh az előző fejezetben referenciaként használt, kisebb felbontású 

globális ECMWF adatokkal végezte a számításokat. Léteznek viszont regionális időjárás előrejelző 

modellek is, nagyobb felbontással. A többletinformáció hasznosításához szükség van a 

hagyományos sugárkövetés modell továbbfejlesztésére. Célom egy olyan modell levezetése, 

amellyel nagy felbontású időjárás előrejelző modell adatok esetén pontosítható a ferde irányú 

troposzférikus késleltetés. 

A hagyományos sugárkövetés módszerével 1.3.3-as fejezetben leírtak szerint [7] megadható a 

hidrosztatikus és a nedves zenit, illetve ferde irányú késleltetés nagysága. A számításokhoz bizonyos 

felbontású vízszintes rácsháló pontokon a különböző légrétegeknek – vertikális profilokban tárolt 

– besűrített meteorológiai jellemzői szükségesek. Az eljárás alapja, hogy a tetszőleges magassági 

szöggel induló sugár a légrétegváltozásoknál megtörik és új irányba folytatja útját. A hagyományos 

sugárkövetés módszere viszont a sugár kiindulópontjától eltávolodva is a kezdeti rácspont 

meteorológiai adatait használja a számításokhoz. A fejlesztett troposzféra modell pótolja ennek a 

módszernek a hiányosságát és a folyamatosan követem a sugár útját. Figyelembe veszem, ha a sugár 

elhagyja a kiindulópont vertikális profilját, mindig számítom a vízszintes rácshálón az aktuális 
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helyzetet. A négy szomszédos rácspont adatait felhasználva bilineáris interpolációval határozom 

meg a meteorológiai paraméterek értékét. A módszer használatával nagy felbontású, 1°-nál sűrűbb 

meteorológiai adatoknál jobban figyelembe vehetők a légköri változások. 

A fentiekben bemutatott modellt referenciamodellként használtam az ESA INTRO (European 

Space Agency Integrity of Troposphere Models – Európai Űrügynökség Troposzféra Modellek 

Integritása) projekt során. A GNSS életbiztonságra kritikus alkalmazásainál (pl. önvezető és légi 

járművek), nemcsak a pozíció pontosságát kell ismernünk, hanem értékelnünk kell a 

helymeghatározási szolgáltatás integritását is. Az integritás a maximális pozicionálási hibára ad 

információt, amit az előbbiekben említett alkalmazási területeken rendkívül ritka valószínűségi 

szinten (10−7) kell meghatározni. A projektben egy új integritásmodellt vezettünk le, ami figyelembe 

veszi a földrajzi elhelyezkedést is a régi integritás modellel ellentétben, ami egy túl konzervatív, 

globálisan használható konstans érték volt. A későbbiekben bemutatok néhány, az integritás 

modellek vizsgálatnál kapott eredményt. 

3.1 Felhasznált adatok és ezek előkészítése a késleltetés számításához 

A modellhez valamilyen időjárás előrejelző modell rácshálószerűen rendelkezésre álló 

meteorológiai adat profiljai szükségesek. Az új sugárkövetés modell pontosságnövelő hatása 

nagyobb felbontású rácson jobban érvényesül, így, most az ALADIN [9] nagy felbontású, lokális 

időjárás előrejelző modellt alkalmaztam a számításokhoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 

(OMSZ) által biztosított ALADIN modell 37°-56°-os földrajzi szélesség és 2°-31°-os hosszúság 

közötti terület adatait tartalmazza. A napi 4 adatsor (00, 06, 12, 18 óra) sűrű, 0,1°x0,1°-os vízszintes 

felbontásban (7 és 8 km között Magyarország területén), 1000 hPa és 10 hPa közötti 32 

nyomásszinten tartalmazza a hőmérséklet, specifikus nedvesség és geopotenciál értékeket. 

A hagyományos sugárkövetés módszeréhez hasonlóan a késleltetés meghatározásához a 

magasabb, semleges légkör hatását is figyelembe veszem. Az ALADIN adatok a 10 hPa-os 

nyomásszint felett, több mint a 80 km-es tengerszint feletti magasságig az ISA adatokkal egészülnek 

ki [18], [69], [70]. 

A mért meteorológiai paraméterek a sugárkövetés számítása előtt néhány változtatást 

igényelnek. A geopotenciál adatokat ortométeres magassággá alakítom át [77] szerint. Megjegyzem, 

hogy az ortométeres magasságot a tengerszint felettivel megegyezőnek tekinthetjük, így a 

későbbiekben a két kifejezést egymás szinonimájaként fogom használni. Az átalakítást több 

lépésben végzem el, először dinamikus magassággá számítom át: 

 ℎ𝑑 =
𝐻

𝑔𝑛
=  

1

𝑔𝑛
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≈

1

𝑔𝑛
∙ 𝑔 (𝜑,

ℎ

2
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ahol, hd a dinamikus magasság, H a geopotenciális magasság az ALADIN rácsról [gpm], gn=9,80665 

m/s a normál gravitációs gyorsulás, φ a földrajzi szélesség [rad], h [m] az ortométeres magasság. 

Utóbbi kifejezhető az következő egyenlet megoldásával: 

 ℎ =
ℎ𝑑∙ 𝑔𝑛

𝑔(𝜑,
ℎ

2
)
 (3.2) 

ahol [78] szerint: 

 𝑔(𝜑, ℎ) =  𝑔𝑛 ∙ (1 − 0,0026373 cos(2𝜑) + 0,0000059 cos2(2𝜑)) ∙ (1 −

3,14 ∙ 10−7 ∙ ℎ) (3.3) 

A specifikus nedvességet a vízgőz parciális nyomásává alakítom át [12]: 

 𝑒 =
𝑞∙𝑝

 + (1− )∙𝑞
 (3.4) 

ahol, q a specifikus nedvesség [kg/kg], p [hPa] a nyomás, ε= 0,622, a vízgőz és száraz moláris tömeg 

hányadosa. Megjegyzem, hogy előfordult mérési hiba a specifikus nedvességnél, negatív értékek is 

szerepeltek a mérési fájlokban. Ha emiatt a vízgőz parciális nyomása negatívnak adódott a fenti 

egyenletből, azt 0-nak tekintem. A nyomásszintek hPa-ban, míg a hőmérséklet K-ben adott, ezek 

nem igényelnek semmilyen változtatást.  

10 hPa felett a Nemzetközi Sztenderd Atmoszféra modell adataival egészítettem ki az ALADIN 

értékeit a 84,852 m-es tengerszint feletti geopotenciális magasságig. Minzner [70]-ben megjelent 

publikációja szerint az egyes légrétegekhez tartozó értékek (8. táblázat):  

8. táblázat ISA adatok 86 km-ig kiterjesztve (részlet) 

Z [km] H [gpkm] TM [K] LM’ [K/km’] p [hPa] 

0,000 0,000 288,150 −6,5 1.013250·103 

 11,000 216,650 0,0 2.263206·102 

 20,000 216,650 +1,0 5.474889·101 

 32,000 228,650 +2,8 8.680187·100 

 47,000 270,650 0,0 1.109063·100 

 51,000 270,650 −2,8 6.693887·10−1 

 71,000 214,650 −2,0 3.956420·10−2 

86,000 84,852 186,946  3.733836·10−3 

A 8. táblázatban Z a tengerszint feletti (geometria) magasság [km], H a tengerszint feletti 

geopotenciális magasság [gpkm], TM [K] a hőmérséklet egy speciális fajtája, ami a kinetikus 

hőmérséklet és a molekulatömeg tengerszint feletti értékének hányadosa, p [hPa]a légnyomás és LM’ 

[K/km’] a molekuláris szintű hőmérséklet magassági gradiense.  
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A táblázatból a tengerszint felett értelmezett geopotenciális magasságot, a (3.1)-(3.3)-as 

egyenletekkel ortométeres magasságokká alakítom át, illetve a hőmérsékletet és a nyomást is 

felhasználom. 10 hPa felett a vízgőz parciális nyomását 0-nak tekintem.  

A troposzférikus késleltetés számítását elvégezhetjük a tengerszint feletti magasságokról vagy 

ellipszoidról indulva attól függően, mihez szeretnénk felhasználni az eredményeket. Ha troposzféra 

modellek összehasonlításánál referenciamodellként használjuk a sugárkövetés eredményét, akkor 

ugyanonnan kell indítani a számításokat, ahonnan a vizsgált modellek indulnak, ez jelen esetben a 

tengerszint feletti magasság. Ebben a fejezetben is erre a magassági szintre határozom meg a 

késleltetéseket, később troposzféra integritás modell vizsgálatnál használom. A későbbi fejezetben, 

ahol a VMF1 leképzési függvényhez új paramétereket vezetek le, az ellipszoidi középfelületről és 

az ellipszoidi felület 0 magasságáról is ki kellett számítani a késleltetéseket. A tengerszint feletti 

magasságok az ETOPO5 (5-minute Gridded Global Relief Data – 5-perces Rácsú Globális 

Domborzati Adatok) modellből [79] származnak, amikor ellipszoid feletti magasságokat használok, 

akkor a Bécsi Műszaki Egyetem honlapján elérhető adatokat használtam [80] (fájl: 

gridpoint_coord_1x1.txt) és az ALADIN és ISA modellekből származó ortométeres magasságokat 

az EGM2008-as (Earth Gravitational Model 2008 – Föld Gravitációs Modell 2008) [81], [82] 

undulációival számítom át ellipszoidi magasságokra.  

Amikor elindítom a számítást a tengerszintről vagy az ellipszoidról, akkor az ALADIN adatok 

1000 hPa-os, legalsó szintjének magassági adatait összevetem az éppen használt felület 

magasságával. Ha az 1000 hPa-os szint a felületmodell alatt van, akkor a felületnél elvágom az 

adatokat, ha a legalsó szint a felületmodell felett helyezkedik el, akkor pedig extrapolálom az 

adatokat a felületig.  

Ez után a következő lépés az adatok vertikális értelmű sűrítése, az 1.3.3-as fejezetben leírtak 

szerint interpoláltam az adatokat. Először a magasságokat sűrítettem [60] szerint, az alsó rétegekben 

jobban, mint felül. Majd ezeket a magasságokat felhasználva a hőmérsékletet lineárisan, míg a 

légnyomást és a vízgőz parciális nyomását exponenciálisan interpoláltam. Fontos megjegyezni, hogy 

az adatokat 0 és 86 km környékén lévő magasságok között interpoláltam. A vízgőz parciális 

nyomásának a mért értékek alá történő extrapolációjánál azt tapasztaltam, hogy túl nagy értékeket 

vehet fel, amivel megtévesztő eredményeket adna később. Így extrapoláció helyett a vízgőz parciális 

nyomásának a legalsó rétegben lévő értékét tekintettem érvényesnek az alatta lévő rétegekre is. 

Extrapoláció esetén a vízgőz parciális nyomásának alsó konstans értékeit összekapcsoltam az 

(1.58)-as és (1.59)-es képletekből kapott eredményekkel és a 10 hPa felett 0-nak tekintett értékekkel. 

A felületmodellt 10 m-re pontosan alkalmaztam a számításaim során, létrehoztam egy magassági 

maszkot az adatok felületmodellel való szűréséhez. Így a meteorológiai adatok előkészítése után 
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901 adatból álló hőmérséklet, légnyomás, vízgőz parciális nyomása, magasság és maszk magasság 

adatokat mentettem a rácshálón.  

3.2 A ferde késleltetések pontosítása a továbbfejlesztett sugárkövetéssel 

A zenit irányú késleltetések számításánál a korábbi, az 1.3.3-as fejezetben bemutatott 

sugárkövetés modellhez képest nem tapasztalható nagy változás a levezetett modellel. Különbségek 

adódhatnak a fentiekben már leírt, 3.1-es fejezetben bemutatott, adatok előkészítésének az 

eltéréseiből. 

A levezetett modell előnye, a ferde irányú késleltetéseknél mutatkozik meg, legfőképp alacsony 

magassági szögeknél és nagy felbontású numerikus időjárás előrejelző modell esetén. Megjegyzem, 

hogy 10°-os magassági szög mellett a műhold-vevő vektor az állásponttól ~57 km-re (0,75°-ra) 

hagyja el a troposzférát, ami nagyobb, mint a regionális modellek felbontása. 

(1.60)-as képlet számításához első lépésként meg kell határozni a kiinduló felület sugarát. A 

WGS84 (World Geodetic System 1984 – Geodéziai Világrendszer 1984) ellipszoid adatait 

használva a meridián irányú görbületi sugár [83]: 

𝑀 =
𝑎∙(1−𝑒2)

(1−𝑒2∙sin2 𝜑)3/2 (3.5) 

ahol, a= 6378137 m a WGS84 ellipszoid fél nagytengelye, e a fél nagytengelyből és fél kistengelyből 

számított első numerikus excentricitás [-], φ a szélesség [rad]. A harántgörbületi sugár [83]: 

𝑁 =
𝑎

(1−𝑒2∙sin2 𝜑)1/2 (3.6) 

Előbbiek segítségével felírható az ellipszoidot másodrendűen érintő Gauss-gömb sugara: 

𝑅0 = √𝑁 ∙ 𝑀 (3.7) 

Ezt a sugarat használtam, amikor ellipszoidról indult a sugárkövetés számítása, jelen esetben 

tengerszint feletti magasságnál, pedig a geoidundulációval kiegészítve. Ahogy elindul a sugár a 

kiindulási felülettől a következő légrétegnél megtörik. Ekkor kiszámítom a gömbi első geodéziai 

alapfeladattal az éppen aktuális pozíciót, a földrajzi szélességet és a hosszúságot [84] alapján (20. 

ábra): 

𝜑𝑖+1 = arcsin(cos 𝛿𝑖+1 ∙ sin 𝜑𝑖 + sin 𝛿𝑖+1 ∙ cos 𝜑𝑖 ∙ cos 𝛼) (3.8) 

ahol, φi+1 a sugárkövetés számítandó (következő) pontjának, míg φi a sugárkövetés előző pontjának 

földrajzi szélessége, α az előző és számítandó pont közötti azimut, δi+1 pedig a két pontnak a 

geocentrummal bezárt szöge ((1.74)-es egyenlet).  
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𝜆𝑖+1 = arccot (
cot 𝛿𝑖+1∙cos 𝜑𝑖− sin 𝜑𝑖∙cos 𝛼

sin 𝛼
) + 𝜆𝑖 (3.9) 

ahol, λi+1 a sugárkövetés számítandó (következő) pontjának, míg λi a sugárkövetés előző pontjának 

földrajzi hosszúsága. 

Ezt felhasználva megkeresem a négy legközelebbi pontot a rácshálón és a szomszédos 

rácspontok meteorológiai adatait bilineárisan interpolálom és ezeket használom a sugárkövetés 

számításához. Az első rétegváltás ((1.60)-(1.70)) után analóg módon számítható a többi légréteg 

((1.71)-(1.76)).  

 

20. ábra Rácspontok közötti földrajzi szélesség és a hosszúság meghatározása a) a szomszédos 

rácspontok, amelyekben rendelkezésre állnak a meteorológiai paraméterek felülnézetből b) 

gömbháromszög térben a Föld tömegközéppontjával együtt ábrázolva 

A pontosság növelése érdekében alkalmaztam Hobiger et al. által leírtakat [54] és a sugárelhajlást 

már a sugárkövetés számításának kezdetén figyelembe vettem és a sugárkövetést iteratív úton 

számoltam. 

𝑑𝑔𝑒𝑜𝑎𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 =
𝐶𝑏exp(

−ℎ

6000
)

tan 𝑒
 (3.10) 

ahol, dgeoa priori az a priori sugárelhajlás [°], Cb egy tapasztalati konstans, értéke 0,02, h az ellipszoid 

feletti magasság [m], e a magassági szög vákuumban [rad]. A módszer lényege, hogy a sugárkövetés 

számítása előtt a vákuumban értelmezett magassági szöget megnöveljük a kezdeti sugárelhajlás 

értékével. A sugárkövetés számítása után meghatározzuk a magassági szög vákuumbeli értékének 

és a sugárkövetés során számított magassági szögnek a különbségét. Ha ez 10−7-nél nagyobb akkor 

egy további iterációban újra elvégezzük a sugárkövetést, miután a sugárkövetés során számított 

magassági szöget az előbbiekben számolt különbséggel megjavítottuk. Így az a priori 

sugárelhajlással a legkevesebb iterációval érjük el a 10−7-nél kisebb eltérést. Megjegyzem, hogy 
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amikor ortométeres magasságról indítottam a sugárkövetés számítását az a priori sugárelhajlás 

értékét az ortométeres magasságokkal számítottam ki.  

3.3 Maradék troposzférikus késleltetési modell validációja a 

továbbfejlesztett sugárkövetéssel  

3.3.1 Röviden az ARTE-BSM maradék troposzférikus késleltetés modellről 

A következőkben bemutatott integritásmodell levezetéséről részletes leírást adnak Rózsa et al. 

cikkei [85], [86], ebben a fejezetben inkább csak a továbbfejlesztett sugárkövetés módszerének 

alkalmazását szeretném bemutatni. A GNSS pozíciómeghatározás megbízhatóságának vizsgálata 

életbiztonságra veszélyes alkalmazásoknál különösen fontos. A GNSS rendszerek integritása 

védelmi szintekkel számszerűsíthetők, ezek a helymeghatározás hibájának felülbecslései. Ezek csak 

nagyon ritka valószínűségi szinten haladhatók meg (10−7-10−9). Most csak egy hibaforrással, a 

troposzféra által okozott maradékhibáknak a modellezésével fogok foglalkozni. 

𝜎𝑖, tropo = 𝜎𝑇𝑉𝐸 ⋅ 𝑚(𝑒𝑖), (3.11) 

ahol a σTVE a zenit irányban meghatározott troposzférikus maradék hiba, erre az RTCA [35] egy 

nagyon konzervatív becslést ad, egy konstans értéket a teljes Földre: 0,12 m, továbbá m a leképzési 

függvény, míg ei pedig az adott műhold magassági szöge.  

Ehelyett a túl konzervatív érték helyett [87] új modelleket vezetettünk le [85]. Ehhez a maradék 

ellentmondásokat 17 évnyi ECMWF 1°x1°-os felbontású, 6 órás adatokból kiegészítve az ISA 

adatokkal egyrészt a hagyományos sugárkövetés módszerét használva (1.3.3-as fejezet) másrészt a 

GPT2W, ESA GALTROPO és RTCA-MOPS modelleket számítva, ezek különbségeként 

határoztuk meg. A maradék ellentmondások vizsgálatához az extrémérték elemzést használtuk, 

mert a troposzférikus késleltetés maradék hibái az eloszlás szárnyainál általában nem követik a 

normális eloszlást. Az extrémérték elmélettel [88] olyan események valószínűsége becsülhető, 

amelyek kívül esnek a megfigyelt adatok körén, így a szárnyak jellege is figyelembe vehető. A 

számításokat 25 évre a normalizált maradék ellentmondásokkal végeztük el. A maximális maradék 

troposzférikus késleltetés az év bármely napjára: 

𝜎𝑚𝑎𝑥(𝐷𝑂𝑌) =
𝛥0

𝐾
+ (𝐴0 + 𝐴1cos (

𝐷𝑂𝑌−𝐷𝑂𝑌0

365,25
2𝜋) + 𝐴2cos (

𝐷𝑂𝑌−𝐷𝑂𝑌0

365,25
4𝜋)) 𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥, (3.12) 

ahol Δ0 az eltolási paraméter (eredeti középhibák legnagyobb napi középértéke), K=5,33 az inverz 

értéke a standard normális kumulatív eloszlásfüggvénynek 10−7 valószínűségi szinten, A0, A1 és A2 

a közép, a szezonális változás évi és félévi amplitúdója a napi maradék hibák szórásának, DOY a 
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nap száma az adott évben, DOY0 a fázis, a napi maradék hibák éves extrémértékéhez tartozó nap, 

σn,max az extrémérték elmélettel becsült maximális hiba szórás jellegű mennyiséggé alakítva [85], [86]. 

Többek között levezettük az ARTE-BSM-t (Advanced Residual Tropospheric Error model- 

Band Seasonal Model – Továbbfejlesztett Maradék Troposzféra Hiba - Szezonális Sávos Modell), 

ami figyelembe veszi a maradék ellentmondások szezonális és éghajlati összefüggéseit. Ez a modell 

10°-os szélességi. sávokra megadja a (3.12)-es egyenlet paramétereit, vak és kiegészítő módban is 

elérhetők GPT2W, ESA GALTROPO és RTCA-MOPS modellekre külön a hidrosztatikus és a 

nedves maradék késleltetésre. 

3.3.2 Az ARTE-BSM validációja extrém időjárási körülmények között a 

továbbfejlesztett sugárkövetéssel 

A következőkben egy extrém csapadékos időszakban szeretném bizonyítani, hogy a levezetett 

ARTE-BSM megfelelő módon felülbecsli a troposzférikus maradék hibákat és egyben azt is, hogy 

az RTCA által meghatározott, globális 0,12 m-es maximális troposzférikus maradék hiba túlságosan 

konzervatív. A troposzférikus maradék hibák levezetéséhez egyrészt a fentiekben bemutatott 

továbbfejlesztett sugárkövetés módszerét, másrészt az ESA GALTROPO, a GPT2W, az RTCA-

MOPS és a GPT2 modelleket használtam. Itt megjegyzem, hogy a GPT modellhez a GPT2W-vel 

meghatározott ARTE-BSM maximális maradék hibákat használtam. 

Megfigyelések szerint 2017. 09. 10-11. között Horvátországban több helyen néhány óra alatt 

100-200 mm csapadék hullott, Zadar környékén 24 óra alatt 300 mm körüli csapadékot észleltek. 

Ezt az extrém időjárási körülményt az ALADIN modell csapadéktérképei részben mutatják, közel 

60 mm-t 6 órás időintervallumra, 11-én a nap első negyedében (a későbbiekben erre az időszakra 

11,25-ként fogok hivatkozni). Így Zadar környékéről (44,1°;15,2°) indítottam el a továbbfejlesztett 

sugárkövetés algoritmusát, 2017. szeptember 7,5-13,5. közötti időszakra, a 135°-os azimutra és a 

88°-6°-os magassági szögekre, 2°-os felbontással. A 3.1-es fejezetben bemutatott adatokkal és 3.2-

ben leírtak szerint. Emellett ugyanezekkel a bemeneti paraméterekkel számítottam a troposzférikus 

késleltetéseket az ESA GALTROPO, a GPT2W, az RTCA-MOPS és a GPT2 modellekkel.  

Megvizsgáltam a négy említett modellel kapott maradék ellentmondásokat, külön a 

hidrosztatikus és nedves esetben, illetve külön a kiegészítő és vak üzemmódban (21. ábra, 22. ábra, 

23. ábra, mellékletben található 32. ábra). Az ábrákon jól látható a kiegészítő modell előnye a vakkal 

szemben, a kiegészítő üzemmódban használt felületi meteorológiai adatoknak köszönhetően a 

maradék ellentmondások jelentős mértékben csökkentek a vak modellekhez képest. A megvizsgált 

16 esetből egynél fordult elő, hogy alacsony magassági szögek esetén (<20°) nem felelt meg a 

levezett ARTE-BSM integritás modell, az RTCA-MOPS hidrosztatikus kiegészítő módban 
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számított maradék ellentmondásoknál (23. ábra). A további 15 esetben az ARTE-BSM kellően jó 

becslést adott a maradék troposzférikus hibákra, egy ilyen nagy csapadékú időszak alatt is. 
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21. ábra Maradék hiba értékek a hidrosztatikus és a nedves ESA GALTROPO vak, illetve kiegészítő 

troposzféra modellel számított késleltetések alapján (kékkel kiemelve a legcsapadékosabb időszak 11,25) a 

két vizsgált integritásmodell maximális maradék hibáival együtt 
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22. ábra Maradék hiba értékek a hidrosztatikus és a nedves GPT2W vak, illetve kiegészítő troposzféra 

modellel számított késleltetések alapján (kékkel kiemelve a legcsapadékosabb időszak 11,25) a két vizsgált 

integritásmodell maximális maradék hibáival együtt 
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23. ábra Maradék hiba értékek a hidrosztatikus és a nedves RTCA-MOPS vak, illetve kiegészítő 

troposzféra modellel számított késleltetések alapján (kékkel kiemelve a legcsapadékosabb időszak 11,25) a 

két vizsgált integritásmodell maximális maradék hibáival együtt 
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A fentiekhez kapcsolódó tézisem a következő: 

2. TÉZIS 

Levezettem egy a sugárkövetés módszerén alapuló, a ferde irányú troposzférikus késleltetés 

meghatározását pontosító modellt. Az új modell pótolja a sugárkövetés módszer hiányosságát, 

azzal, hogy folyamatosan követi a sugár útját. Figyelembe veszi, ha a sugár elhagyja a kiindulópont 

meteorológiai adatainak vertikális profilját, mindig számítja a vízszintes rácshálón az aktuális 

helyzetet és bilineárisan interpolál a szomszédos rácspontok meteorológiai adatai között a vertikális 

profilban. Jellemzően a regionális, nagy felbontású időjárás előrejelző adatok felhasználásával 

jelentkezik a modell előnye.  

Kapcsolódó publikációk: [89], [85], [86],  

4 Nagyfelbontású, regionális időjárási modellek alkalmazása a 

troposzférikus késleltetés becslésére a GNSS alapú 

koordinátameghatározáshoz 

Bár az előzőkben bemutattam a továbbfejlesztett sugárkövetés modelljét, ami pontosítja a 

troposzférikus késleltetés meghatározását, de koordinátameghatározás során a kereskedelmi 

feldolgozó szoftverekben más empirikus modellekkel vesszük figyelembe a troposzférikus 

késleltetést. A modellek pontatlanságai elsősorban a meghatározott vektorok magassági 

komponensében okozhatnak hibát, a relatív helymeghatározás alkalmazásakor főként a légköri 

vízgőz nagymértékű időbeli és térbeli változása esetén. A szabatos GNSS feldolgozó szoftverek a 

vektorok koordinátakomponenseinek becslésével egyidejűleg a zenitirányú troposzférikus 

késleltetés értékét is számítják az egyes pontokban. Ezzel az eljárással a magassági 

koordinátakomponensek meghatározásának pontossága javítható. Azonban az utóbbi esetben is a 

legkisebb négyzetek módszerével végzett kiegyenlítés során a késleltetések előzetes értékeit 

empirikus modellek segítségével vesszük fel. Mindkét esetben fontos tehát, hogy a troposzférikus 

késleltetéseket a lehető legpontosabban tudjuk az a priori modellekkel becsülni. 

A célom az volt, hogy megvizsgáljam a regionális, nagyfelbontású időjárási modellek 

felhasználásának lehetőségét a troposzférikus késleltetések pontosítására. Ennek érdekében 

meghatároztam a zenitirányú késleltetéseket és a VMF1 leképezési függvény paramétereit 

Magyarország területére, egy csapadékos időszakban. A leképezési függvény paramétereinek 

számítása a zenit és a ferde irányú troposzférikus késleltetéseken alapul, ehhez a regionális, nagy 

felbontású ALADIN numerikus időjárási modell adatokat és a sugárkövetés továbbfejlesztett 

módszerét használtam. A regionális és a globális időjárási modellek hatásának vizsgálatára mind az 

általam levezetett, mind pedig az eredeti VMF1 leképzési függvény paramétereivel becsültem a 
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zenitirányú troposzférikus késleltetéseket a magyarországi permanens állomás hálózat adatainak a 

felhasználásával a Bernese 5.2-es GNSS szoftver [10] segítségével. Ezt követően a különféle 

eljárásokkal becsült troposzférikus késleltetések értékeit összevetettem az IGS (International GNSS 

Service – Nemzetközi GNSS Szolgálat) [90] PENC állomása és EPN (EUREF Permanent GNSS 

Network – EUREF Permanens GNSS Állomáshálózat) [91] 4 állomása által becsült troposzférikus 

késleltetés értékekkel. Továbbá egy állomást, ahol elérhető volt rádiószondás mérés a közelben, az 

abból számított késleltetésekkel is ellenőriztem. 

4.1 A troposzférikus késleltetés számítása 

A numerikus időjárási modellből a leképzési függvény paramétereinek számításához először ki 

kell számítanom a zenit és ferde irányú troposzférikus késleltetés értékét. Ezt a feladatot a nagyobb 

pontosság elérése érdekében a sugárkövetés továbbfejlesztett módszerével végeztem el a 

hagyományos sugárkövetés eljárás helyett. 

4.1.1 Felhasznált adatok 

A troposzférikus késleltetés számítását a 3. fejezetben már bemutatott ALADIN [9] nagy 

felbontású, regionális numerikus időjárás előrejelző modell adataival végeztem el. A modell 37°-

56°-os szélességű és 2°-31°-os hosszúságú területre terjed ki. A meteorológiai analízis adatok napi 

4 fájlban, 6 órás bontásban érhetők el (00, 06, 12, 18) 32 nyomásszinten (1000-10 hPa). A 

számításokhoz a geopotenciál, a hőmérséklet és a specifikus nedvesség értékeket használtam fel, 

0,5°×0,5°-os vízszintes felbontással Magyarország területén (45,5°-49°szélesség és 16°-23° 

hosszúság). A vizsgálatokhoz 2017. szeptember 10-16. közötti időtartamot választottam, mert 

ebben az időszakban heves zivatarokkal jellemezhető időjárás volt hazánkban. A 10 hPa 

nyomásszint feletti semleges légkör késleltető hatásának figyelembevételéhez az ISA [69] adatait 

alkalmaztam, egészen 86 km-es magasságig [18], [70]. 

4.1.2 A továbbfejlesztett sugárkövetés módszere 

A továbbfejlesztett sugárkövetés módszerét részletesen szintén az előbbi, 3. fejezetben 

mutattam be. A hagyományos sugárkövetés eljárás kisebb felbontású adatok esetén a sugár 

kiindulópontjától eltávolodva is a kezdeti rácspont függőlegesében megadott meteorológiai 

adatokat használja a számításokhoz. Nagy felbontású regionális numerikus modellek esetén 

azonban ezzel az egyszerűsítéssel már nem élhetünk. Ahogy a 3.2-es fejezetben írtam, 10°-os 

magassági szög mellett a műhold-vevő vektor az állásponttól ~57 km-re (0,75°-ra) hagyja el a 

troposzférát, ami nagyobb, mint a regionális modellek felbontása. A számításokat az ellipszoidi 
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közepes, illetve az ellipszoid 0 magasságról indítottam, a VMF1 rácshálóhoz szükséges zenit irányú 

troposzférikus késleltetések és az ah,w paraméterek meghatározásához [39], [92]. 

A VMF1 leképzési függvény paramétereinek a számításához a troposzférikus késleltetés értékét 

a zenit irány mellett további 9 magassági szögre (70°, 50°, 30°, 20°, 15°, 10°, 7°, 5°, 3,3°) is 

meghatároztam.  

Meg kell jegyezni, hogy a meteorológiai paraméterek a valóságban és a nagy felbontású 

regionális modellekben is anizotrópok, ezért a késleltetéseket a különböző magassági szögek mellett 

különböző azimut irányokban is érdemes meghatározni. Nafisi et al. kimutatták [56], hogy a 

numerikus időjárás előrejelző modellek közötti különbségek akár dm-es nagyságrendű 

troposzférikus ferde késleltetés különbségeket is okozhatnak 5°-os magassági szög esetén. 

Ugyanakkor a szerzők arra is rámutattak, hogy több azimut irány esetén a szükséges számítási idő 

jelentősen növekedhet a pontosság jelentős javulása nélkül.  

Utóbbi állítás igazolására egy egyszerű vizsgálatot is elvégeztem. A késleltetés mértékét az 5°-

os magassági szög mellett 8 azimut irányban is meghatároztam, az azimutok rendre 0,5°, 45,5°, 

90,5°, 135,5°, 180,5°, 225,5°, 270,5°, 315,5° fokos értékűek voltak. A számításokat szeptember 13-

i éjféltől kezdődő 6 órás időintervallumra hajtottam végre, a 48-44°-os szélesség és 15-24°-os 

hosszúság által határolt terület 1°x1°-os rácspontjaira. Azt tapasztaltam, hogy a késleltetés értékek 

szórása a rácspontokon 2,2-4,1 cm között mozog, miközben a késleltetés abszolút értéke ennél 

három nagyságrenddel nagyobb. Így arra a következtetésre jutottam, hogy elegendő egy irányban 

elvégeznem a számításokat, minden sugárkövetést egységesen 215°-os azimut irányban indítottam. 

4.2 A VMF1 leképzési függvény ah,w paramétereinek meghatározása 

A fentiekben kiszámított troposzférikus késleltetés és geometriai sugárelhajlás értékekkel 

kiszámítom a leképzési függvényeket:  

𝑚𝑓ℎ,𝑤
(𝑒) =

𝑆𝐷ℎ,𝑤+𝑠ℎ𝑔𝑒𝑜

𝑍𝐷ℎ,𝑤
, (4.1) 

ahol SDh,w ferde irányú hidrosztatikus és nedves troposzférikus késleltetés [m], míg ZDh,w a zenit 

irányú [m], shgeo pedig a hidrosztatikus geometriai sugárelhajlás értéke [m].  

Ahogy a 1.3.2.2-es fejezetben kifejtettem, Böhm és Schuh a VMF leképzési függvény [7] (4.1) 

egyenlet szerinti meghatározására 2 eljárást ad meg: a gyors és a szabatos módszert. A legfőbb 

különbség a két módszer között, hogy a gyors eljárás esetén egyetlen egy magassági szögre (3,3°) 

kell kiszámítani a leképzési függvény értékét, addig a szabatos módszer esetén 9 (70°, 50°, 30°, 20°, 

15°, 10°, 7°, 5°, 3,3°) műholdirányú késleltetés szükséges. A gyors módszernél ez után ah,w  

egyszerűen számítható az előre definiált bh,w és ch,w, értékek felvétele mellett, míg a szabatos módszer 

esetén az ah,w, bh,w és ch,w paraméterek kiegyenlítéssel határozhatók meg. Bár a VMF1 [8] a gyors 
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módszert használja, a pontosabb eredmény elérése érdekében vegyítettem a két módszert, a 

fentiekben meghatározott troposzférikus késleltetésekkel és a geometriai sugárelhajlással a szabatos 

módszer szerint 9 leképzési függvény értéket határoztam meg. Majd a VMF1 leképzési függvény 

bh,w, ch,w paramétereit 1.3.2.3 szerint kiszámítottam és a paraméterek kiegyenlítésénél bh,w és ch,w értékét 

megkötöttem. Célom tehát, hogy a VMF1 leképezési függvény bh,w és ch,w értékeit felhasználva új, 

regionális értelemben a légköri tömegek hatását jobban jellemző ah,w paramétereket határozzak meg.  

A zenit és a 9 műhold irányú késleltetés segítségével az ah és aw paramétereket optimalizációs 

eljárással számítottam ki. A levezetett ah és aw paramétereket és a troposzférikus zenit irányú 

késleltetéseket 0,5°×0,5°-os rácshálóban tároltam el 2017. szeptember 10-17. közötti időszakra, 

Magyarország területére, 45,5-49°-os szélesség és 16-23°-os hosszúság között. A Bécsi Műszaki 

Egyetem által elérhetők az ah és aw paraméterek és zenit irányú késleltetések 2°×2,5°-os globális 

rácshálóban, ECMWF adatokból számítva, 6 órás felbontásban. Az eljárásunk ellenőrzése 

érdekében összevetettem az ECMWF és az ALADIN adatokból levezetett rácshálókat azok közös 

pontjaiban, a 46°, 48°-os szélességi körök és a 17,5°, 20°, 22,5°-os hosszúságú meridiánok 

metszéspontjaiban. Ehhez a 6 rácsponthoz 6 órás felbontásban rendelkezésre álló paraméterek 

különbségét képeztem és ezek statisztikai jellemzőit számítottam (9. táblázat). A levezetett 

paraméterek nagyságrendileg megegyeznek az eredeti ah és aw értékekkel, kisebb eltérések oka a 

különböző meteorológiai adat lehet. 

Miután a módosított sugárkövetés eljárást leellenőriztem, a továbbiakban arra kerestem a 

választ, hogy a nagyfelbontású időjárási modellek alkalmazásával milyen eredményeket érhetek el a 

GNSS adatok feldolgozása során. A számításokhoz mindkét rácshálót felhasználtam a permanens 

állomáshálózat troposzférikus késleltetésének a számításához a Bernese 5.2 GNSS szoftverben. A 

későbbiekben a vizsgálatok során az újonnan levezetett rácshálóra és a permanens állomásoknál 

belőle előállított troposzférikus késleltetésre VMF1-ALADIN-ként, míg a Bécsi Műszaki Egyetem 

honlapjáról letölthető rácsháló adatokból számított eredményekre VMF1-ECMWF-ként fogok 

hivatkozni. 

9. táblázat Az ah és aw paraméterek eredeti ECMWF és a ALADIN adatokból levezetett értékeinek a 

különbségének statisztikai jellemzői 

 min max átlag szórás 

ah_ECMWF  ̶  ah_ALADIN −1,69·10−5 2,04·10−5 6,10·10−6 6,40·10−6 

aw_ECMWF  ̶  aw_ALADIN −6,95·10−4 7,91·10−4 −3,94·10−5 2,06·10−4 
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4.3 A troposzférikus késleltetés becslése GNSS adatokból 

A regionális időjárási modellekből származtatott leképezési függvények és az eredeti VMF1 

leképezési függvény felhasználásával a GNSSnet.hu hálózat állomásainak felhasználásával 

becsültem a zenitirányú troposzférikus késleltetés mértékét a Bernese 5.2 szabatos GNSS 

feldolgozó szoftverrel. A következőkben e vizsgálat eredményeit mutatom be. 

4.3.1 Felhasznált adatok 

A zenitirányú troposzférikus késleltetések becslését a 2017. szeptember 10-16. időszakban a 

GNSSnet.hu állomások felhasználásával végeztem el, a feldolgozásba bevontam PENC IGS 

állomást. (24. ábra) A kiválasztott állomások közül BUTE, OROS, SPRN és CAKO az EPN tagjai 

is.  

 

24. ábra A felhasznált permanens állomások 

A GNSSnet.hu állomások mérési fájljait a Lechner Tudásközpont Kozmikus Geodéziai 

Obszervatóriuma bocsátotta rendelkezésre. A troposzférikus késleltetés becsléséhez szükség van 

az állomások pontos ITRF14 (International Terrestrial Reference Frame 2014 – Nemzetközi Földi 

Vonatkoztatási Rendszer 2014) koordinátáira. IGS állomásokra ezek rendelkezésre állnak a keresett 

napra vonatkozóan, míg az EPN-nél csak egy bizonyos időpontra tölthető le a koordináta a 
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sebesség információval együtt. Illetve a hazai állomások pontleírásaiban csak az ETRF2000-ben 

(European Terrestrial Reference Frame 2000 – Európai Földi Vonatkoztatási Rendszer 2000) 

2007.4 epochában meghatározott koordináták állnak rendelkezésre. Így első lépésként az ITRF14 

vonatkoztatási rendszerben értelmezett koordináták meghatározását végeztem el a vizsgált időszak 

előtti hétre (2017.09.03-09.) a Bernese szoftverrel. A dátummeghatározáshoz négy állomás (PENC, 

BUTE, SPRN és OROS) ITRF14 koordináta és sebességadatait használtam fel. Az 

állomáskoordináták kiegyenlítését a napi mérésekre szabad hálózatként végeztem el, majd a kapott 

napi normálegyenletek felhasználásával heti koordinátamegoldást [93] számítottam a 4 állomás 

koordinátáját kényszerként figyelembe véve. Ily módon előállítottam a hálózati pontok ITRF14 

vonatkoztatási keretrendszerbeli koordinátáit a 2017.09.06. 12:00:00 epochára. A troposzférikus 

késleltetések becslése során ezeket a koordinátákat változatlannak tekintettem.  

4.3.2 A troposzférikus késleltetések becslésének lépései 

A troposzférikus késleltetés számításának lépéseit a 25. ábra segítségével mutatom be, ahol a 

felhasznált scriptek bemenő és kimenő adatai is láthatók. A késleltetéseket 2 óránként becsültem a 

GMF és VMF1 leképezési függvények felhasználásával. 

Az empirikus GMF leképezési függvény archív, a meteorológiai paramétereknek csak a havi 

középértékét tartalmazó ECMWF rácshálókat használ az ah, aw paraméterek meghatározására. Így 

lehetséges, hogy rövid távon kevésbé pontos eredményeket kapok a VMF1-hez képest, de a modell 

jól mutatja a szezonális változásokat hosszabb adatsoroknál [11]. Emellett a korábbiakban már 

bemutatott két különböző VMF1 paraméter rácsot használtam fel a VMF1 modell esetén: a 

vizsgálatom során előállított 0,5°×0,5°-os ALADIN adatokból levezetett VMF-ALADIN és a 

Bécsi Műszaki Egyetem által levezett 2°×2,5°-os VMF1-ECMWF rácshálót. Előbbihez módosítani 

kellett a Bernese szoftver forráskódját annak érdekében, hogy a 0,5°×0,5°-os felbontású adatokat 

is kezelni tudja. 

A különféle leképezési függvényeket felhasználva a hozzájuk tartozó a priori zenitirányú 

hidrosztatikus késleltetések ismeretében, az állomáskoordinátákat megkötve becsültem a 

zenitirányú nedves késleltetés mértékét. Ezt követően az a priori hidrosztatikus késleltetés és a 

becsült nedves késleltetés összegeként kaptam meg a teljes zenitirányú késleltetést, végül ezt a 

Nemzetközi GNSS Szolgálat és az EPN által közzétett megoldásokkal, illetve rádiószondás 

mérésekből levezetett késleltetésekkel vetettem össze.  
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25. ábra A troposzférikus késleltetés számításának lépesei 

4.4 Eredmények  

Az elemzések során összehasonlítottam az egyes permanens állomásoknál a GMF és VMF1 

leképezési függvényekkel kapott eredményeket a hidrosztatikus, a nedves és a teljes késleltetések 

esetében is a vizsgált időszakban. A vizsgálathoz referenciaként az IGS PENC állomásra, illetve az 

EPN BUTE, CAKO, OROS, SPRN állomásokra levezetett teljes zenit irányú troposzférikus 

késleltetés termékét használtuk fel. Továbbá BUTE állomás eredményeit összevetettük a 



78 
 

pestszentlőrinci rádiószondás mérésekből számított teljes zenit irányú késleltetés értékekkel. Az 

IGS-nél az adatsor ötperces időbeli felbontással áll rendelkezésünkre 0:00-tól 23:55-ig, míg EPN 

állomásoknál óránként 0:30 és 23:30 között. Rádiószondás méréseket általában napi kétszer 

végeznek a vizsgálatba bevont állomáson, 00 és 12 órakor. 

4.4.1 A leképezési függvények hatásának vizsgálata 

A vizsgált egyhetes időszakra levezettem a nedves késleltetések értékét, majd ebből a 

hidrosztatikus késleltetések ismeretében kiszámítottam a teljes zenitirányú késleltetést. Ábrázoltam 

néhány nyugat-magyarországi állomás zenitirányú nedves késleltetési adatsorát, mindhárom vizsgált 

leképezési függvény alkalmazásával (26. ábra). A vizsgált időszak alatt (szeptember 10-11.) 

Horvátországban extrém mennyiségű csapadék hullott, 24 órán belül helyenként a lehullott 

csapadék mértéke elérte a 300 mm-t. Ennek a csapadékos zónának a pereme érintette a nyugat-

magyarországi területeket is. Ezeket a zivatarokat nem könnyű pontosan kimutatni térben és 

időben, de a VMF1 ráccsal számított nedves késleltetéseknél látható, hogy azok több nyugati 

állomásnál is elérik a magasabb, 0,27 m körüli értéket 11-én (254. nap), majd a következő 48 órában 

megközelítőleg felére csökken a nedves késleltetés mértéke.  
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26. ábra A levezetett modellek nedves késleltetés értékei néhány nyugati állomásnál: BJEL, BODO, SPRN, 

ZALA  



80 
 

Összehasonlításképp ábrázoltam a keleti országrészben Debrecen (DEBR) állomás 

hidrosztatikus, nedves és teljes késleltetés értékeinek idősorát ugyanebben az időszakban (27. ábra). 

A nedves késleltetés 0,23 m körül alakul, és a késleltetés csökkenése is kisebb. Az ábrán az is látható, 

hogy a GMF leképezési függvény alkalmazása esetén az a priori hidrosztatikus értékeket sztenderd 

atmoszféra modellből számítottam, míg a VMF1 modellek esetén azokat sokkal realisztikusabb 

módon, a numerikus időjárási modellekből származtattam. Az is jól kivehető, hogy a VMF1-

ALADIN és a VMF1-ECMWF modellekből kapott eredmények jó összhangot mutatnak, de a 

VMF1-ALADIN modell a vizsgált időszakban végig a VMF1-ECMWF modellnél kisebb nedves 

késleltetés értékeket ad. 
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27. ábra A levezetett modellek nedves, hidrosztatikus és teljes késleltetés értékei DEBR állomásnál 

A kisebb különbségek adódhatnak a különböző numerikus időjárási modellek adattartalma 

miatt vagy a modellek eltérő számítási algoritmusaiból is. Ugyanakkor bár a két késleltetés idősor 

nagy hasonlóságot mutat, a szabályos jellegű eltéréseket érdemes tovább vizsgálni. Ennek 

érdekében PENC, BUTE, CAKO, OROS, SPRN állomásokra letöltöttük a troposzférikus 

késleltetés paramétereket az IGS és az EPN adatközpontból. Illetve BUTE állomás esetén 

referenciaként használtuk a rádiószondás mérésekből levezethető késleltetéseket is.  

A permanens állomásokon a vizsgált időszakban kétóránként tudtam összevetni az általam 

levezetett zenitirányú teljes késleltetés értékeket az IGS és EPN eredményeivel (28. ábra). AZ EPN 

állomásoknál ehhez interpolálni kellett a 0:30-tól óránként elérhető adatok között minden második 

órára. Meg kell jegyezni, hogy BUTE és CAKO mérési adatai hiányosak voltak, mind a referencia, 

mind a vizsgált modellek esetén a 256. napon. A 23:30-as időpontot sem tartalmazta a referencia 

fájl, így 257. nap éjféli időpont is hiányzik az összehasonlításból. Az ábrán látható, hogy szinte 

kivétel nélkül néhány cm-es mértékben mindig túlbecsülték a vizsgált modellek a referencia 

késleltetéseket. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a vizsgált modellek közül a VMF1-ALADIN 

regionális modellel kapott eredmények közelítik meg legjobban az IGS és az EPN eredményeit. Az 

IGS és EPN megoldásokhoz képest meghatározott eltérések idősorát a 29. ábra ismerteti, míg azok 

statisztikai jellemzőit a 10. táblázatban mutatom be.  
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28. ábra A referencia és a levezetett modellek teljes késleltetés értékei PENC, BUTE, CAKO, OROS, 

SPRN állomásoknál 

A referenciamodelltől számított különbségek legnagyobb értékei a 7 cm körüli értéket is elérik, 

de átlagosan 2-3 cm körül mozognak (29. ábra). A statisztikai jellemzők számítása után látható, 

hogy azok az IGS ̶ VMF1-ECMWF és IGS ̶ GMF modellekkel kapott maradék ellentmondások 

esetén nagyon hasonlók (10. táblázat). A közepes eltérés esetében azonban a VMF1-ALADIN 

modell közel 1,5 cm-rel kisebb eltérést mutat. A kisebb közepes eltérés egyik oka, hogy a VMF1-

ALADIN modell a vizsgált időszakban kisebb különbségeket mutatott a 253-257. napokon és a 

259-260. napokon is. Másrészről a 258. napon az VMF1-ALADIN modellel – a korábbi napokkal 

és a többi vizsgált modellel ellentétben – kisebb ZTD értékeket becsültünk, mint az IGS/ EPN 

feldolgozásból kapott értékek. 

A levezetett késleltetések még további vizsgálatához jól használhatók referenciaként a 

rádiószondás mérések. Rádiószonda felbocsájtás BUTE állomáshoz közel Pestszentlőrincen 
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történik, közel azonos magasságról, így a magasságkülönbség elhanyagolható a számításoknál. A 

rádiószondás mérésekből levezetett késleltetések megerősítik, hogy jobb eredmény érhető el a 

VMF1-ALADIN modellel (10. táblázat), (29. ábra). A vizsgálatok szerint az előző 

referenciavizsgálathoz képest néhány mm-rel kisebb, 1 cm körüli javulás érhető el a közepes eltérés 

esetén a többi modellhez képest. 
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29. ábra A referencia és a levezetett modellek teljes késleltetéseinek különbsége PENC, BUTE, 

CAKO, OROS, SPRN állomásoknál 

10. táblázat A teljes késleltetések referenciamodelltől vett eltéréseinek statisztikai jellemzői PENC, BUTE, 

CAKO, OROS, SPRN állomásoknál 

Permanens 

állomás 
 

min 

[cm] 

max 

[cm] 

átlag 

[cm] 

szórás 

[cm] 

PENC 

IGS  ̶  VMF1-ECMWF −6,4 1,5 −2,7 1,5 

IGS  ̶  VMF1-ALADIN −5,6 5,3 −1,4 2,1 

IGS  ̶  GMF −6,5 1,7 −2,5 1,5 

BUTE 

EUREF  ̶  VMF1-ECMWF −6,8 1,8 −2,6 1,5 

EUREF  ̶  VMF1-ALADIN −5,2 5,6 −1,3 2,0 

EUREF  ̶  GMF −7,2 1,9 −2,3 1,5 

rsz.  ̶  VMF1-ECMWF −7,8 1,4 −2,6 2,5 

rsz.  ̶  VMF1-ALADIN −6,2 3,3 −1,6 2,6 

rsz.  ̶  GMF −8,2 1,6 −2,3 2,6 

CAKO 

EUREF  ̶  VMF1-ECMWF −6,5 1,0 −2,7 1,4 

EUREF  ̶  VMF1-ALADIN −5,1 4,9 −1,4 2,0 

EUREF  ̶  GMF −6,9 1,1 −2,5 1,5 

OROS 

EUREF  ̶  VMF1-ECMWF −6,0 1,8 −2,6 1,5 

EUREF  ̶  VMF1-ALADIN −5,9 4,8 −1,2 1,9 

EUREF  ̶  GMF −6,0 2,1 −2,3 1,5 

SPRN 

EUREF  ̶  VMF1-ECMWF −6,6 1,7 −2,8 1,5 

EUREF  ̶  VMF1-ALADIN −5,1 5,9 −1,4 2,0 

EUREF  ̶  GMF −7,0 1,9 −2,6 1,5 
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A fejezet vizsgálataihoz tartozó tézis a következő: 

3. TÉZIS 

Kidolgoztam a nagyfelbontású regionális időjárási modellek alkalmazásának módszertanát a 

szabatos GNSS koordinátameghatározásokra. Egyrészt regionális, nagy felbontású ALADIN 

időjárás előrejelző modell adatok felhasználásával új paramétereket vezettem le a VMF1 leképzési 

függvényhez, Magyarország területére egy egyhetes időszakra. Majd a leképezési függvények 

segítségével és a magyarországi permanens állomáshálózat adataiból a levezetett hidrosztatikus 

késleltetések a priori értékként való felhasználásával zenitirányú troposzférikus késleltetéseket 

becsültem az állomáskoordináták megkötésével a Bernese 5.2 GNSS szoftverben. Vizsgálataim 

megmutatták, hogy ily módon javítható a leképzési függvények és a troposzférikus késleltetés 

előzetes értékeinek pontossága.  

Kapcsolódó publikációk: [94]  
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5 Összefoglalás 

A kutatásaim során vizsgált troposzférikus késleltetés amellett, hogy a műholdas 

helymeghatározás egyik legjelentősebb hibahatása, a meteorológiában is fontos szerepet tölt be. A 

nedves késleltetés és a kihullható vízgőz felső korlátját megadó integrált vízgőztartalom között egy 

skálatényező adja meg a kapcsolatot. Bevis- és Emardson–Derks-modell empirikus képleteit alapul 

véve új modelleket határoztam meg a skálatényező megadásához: a Lineáris és a Polinomos 

modellt. Az eredeti modellekkel ellentétben a levezett modellekkel figyelembe vehetők a helyi 

éghajlati sajátosságok, mert a paramétereket 2001-2010. közötti 1°x1°-os felbontású ECMWF 

ERA-Interim reanalízis adatok havi középértékeiből vezettem le. Az új paraméterekkel tetszőleges 

helyen és időben számítható a skálatényező, illetve a nedves késleltetést felhasználva az integrált 

vízgőztartalom is meghatározható, közel valós időben.  

A skálatényező értékeit a NOAA és a GRUAN rádiószondás mérési adatokkal is ellenőriztem. 

Az eredmények kisebb mértékű javulást és romlást vegyesen mutattak, ennek oka egyrészt, hogy az 

eredeti modellek levezetési helyén, vagy azzal megegyező szélességű állomások esetén az északi 

féltekén kevésbé várható javulás. Másrészt egyik ellenőrzéshez használt állomáshálózat sem 

tökéletes, a NOAA rádiószondás adatbázison belül azonos rádiószonda típusra lenne szükség, míg 

a GRUAN-nál globális lefedettségre. Így a valóságot jól tükröző, de pontszerű in situ mérések 

helyett, egy a modellek levezetésétől független, 6 évnyi globális ECMWF adatsorral is ellenőriztem 

az új modelleket, először csak a szabályos hibákat, illetve később a szabályos mellett a véletlenszerű 

hibákat is vizsgáltam. Összességében elmondható, hogy az Emardson–Derks-modellen alapuló, 

másodfokú Polinomos modell jobb eredményeket ad, mint a Bevis-modell szerint levezett Lineáris. 

Továbbá globális térképekkel megmutattam, hol szükséges az új paraméterek alkalmazása a 

levezetett modelleknél, a trópusi övezetben és a pólusokhoz közel. 

Kutatásaim másik része a sugárkövetés eljárás pontosítására koncentrál. Mind a különböző 

szoftverekben történő koordinátameghatározás, mind a fentiekben bemutatott troposzféra 

integritásvizsgálatnál a lehető legpontosabb troposzférikus késleltetés értékekre van szükség. A 

továbbfejlesztett sugárkövetés módszer többek között azzal pontosítja a ferde irányú 

troposzférikus késleltetést, hogy folyamatosan követi a sugár útját, figyelembe veszi, ha az elhagyja 

a kiindulópont vertikális profilját, mindig számítja a vízszintes rácshálón az aktuális helyzetet. A 

négy szomszédos rácspont adatait felhasználva bilineáris interpolációval határozza meg a 

meteorológiai paraméterek értékét. Nagy felbontású, regionális időjárás előrejelző modellnél 

jelentkezik a módszer előnye, jobban figyelembe vehetők a légköri változások. 
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Végül nagy felbontású, 0,5°x0,5°-os ALADIN numerikus időjárási modell adatokat felhasználva 

új ah, aw VMF1 paramétereket vezettem le egy egyhetes időszakra Magyarország területén. A 

továbbfejlesztett sugárkövetési eljárással előállított regionális, nagy térbeli felbontású leképezési 

függvény paraméterrácsok alkalmazási lehetőségeit megvizsgáltam a meteorológiai célú GNSS 

adatfeldolgozás szempontjából. Eredményeim azt mutatták, hogy a regionális modellel kaptam az 

IGS és EPN troposzférikus késleltetés termékekhez legközelebbi eredményeket, az átlagos 

eltérésben mintegy 1,5 cm-es javulást értem el zenit irányban. További ellenőrzést végeztem 

rádiószondás mérésekkel BUTE állomásnál, ami 1 cm körüli javulást mutatott. Vizsgálataim arra is 

rámutattak, hogy nagyobb távolságokon a troposzférikus késleltetések mértéke jelentősen eltérhet 

az egyes állomásokon, emiatt különösen fontos, hogy nagyobb hálózatok feldolgozása során a 

troposzférikus késleltetéseket a koordinátákkal együtt becsüljük. Az eljárásnak további szerepe 

lehet az önálló bázisos RTK (Real-Time Kinematic – valós idejű kinematikus) helymeghatározás, 

illetve a PPP (Precise Point Positioning – nagypontosságú abszolút helymeghatározás) 

technikájának továbbfejlesztésében is. 
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6 Tézisek és kapcsolódó publikációk 

1. TÉZIS/a 

Új paramétereket vezettem le a nedves troposzférikus késleltetés és az integrált vízgőztartalom 

összefüggését leíró skálatényező számításához. Bevis et al. illetve Emardson és Derks empirikus 

modelleket vettem alapul az új Lineáris és Polinomos modellek meghatározásánál. Ezeket 10 évnyi 

1°x1°-os felbontású ECMWF ERA-Interim reanalízis adatokból vezettem le, így az empirikus 

képletek globális, konstans paraméterei helyett az éghajlat regionális változása figyelembe vehető. 

1. TÉZIS/b 

NOAA és GRUAN in situ rádiószondás mérésekkel, illetve egy teljesen független, 6 éves 

időszak ECMWF ERA-Interim adataival, összesen négyféle ellenőrzést végeztem a levezetett 

modellekre. Megmutattam, hogy az eredeti modellek rádiószondás méréseinek szélességein kívül 

érdemes az új modelleket használni, a trópusi övezetben és a pólusokhoz közel. Ennek oka, hogy 

a helyi rádiószondás mérések jól modellezik a valóságot, pontosabbak lehetnek, mint 

feldolgozásból származó numerikus időjárás modellek. 

Kapcsolódó publikációk: [75], [76]  

2. TÉZIS 

Levezettem egy a sugárkövetés módszerén alapuló, a ferde irányú troposzférikus késleltetés 

meghatározását pontosító modellt. Az új modell pótolja a sugárkövetés módszer hiányosságát, 

azzal, hogy folyamatosan követi a sugár útját. Figyelembe veszi, ha a sugár elhagyja a kiindulópont 

meteorológiai adatainak vertikális profilját, mindig számítja a vízszintes rácshálón az aktuális 

helyzetet és bilineárisan interpolál a szomszédos rácspontok meteorológiai adatai között a vertikális 

profilban. Jellemzően a regionális, nagy felbontású időjárás előrejelző adatok felhasználásával 

jelentkezik a modell előnye.  

Kapcsolódó publikációk: [89], [85], [86], 

3. TÉZIS 

Kidolgoztam a nagyfelbontású regionális időjárási modellek alkalmazásának módszertanát a 

szabatos GNSS koordinátameghatározásokra. Egyrészt regionális, nagy felbontású ALADIN 

időjárás előrejelző modell adatok felhasználásával új paramétereket vezettem le a VMF1 leképzési 

függvényhez, Magyarország területére egy egyhetes időszakra. Majd a leképezési függvények 

segítségével és a magyarországi permanens állomáshálózat adataiból a levezetett hidrosztatikus 

késleltetések a priori értékként való felhasználásával zenitirányú troposzférikus késleltetéseket 
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becsültem az állomáskoordináták megkötésével a Bernese 5.2 GNSS szoftverben. Vizsgálataim 

megmutatták, hogy ily módon javítható a leképzési függvények és a troposzférikus késleltetés 

előzetes értékeinek pontossága.  

Kapcsolódó publikációk: [94]   
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