
 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építőmérnöki Kar 

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 

 

 

GNSS ÉSZLELÉSEK TROPOSZFÉRIKUS HATÁSAINAK 

MODELLEZÉSE ÉS METEOROLÓGIAI ALKALMAZÁSA 

PhD értekezés 
tézisfüzet 

 

 

JUNI ILDIKÓ 

Okl. Földmérő- és Térinformatikai mérnök 

 

 

 

Témavezető: 

DR. RÓZSA SZABOLCS 

habil. egyetemi docens 

 

Budapest 2022. 



1 

 

A kutatás aktualitása 

Mindennapi életünk során egyre több területen használjuk a GNSS-t (Global Navigation 

Satellite Systems ‒ Globális Navigációs Műholdrendszerek). A már jól ismert mobiltelefonos 

navigáció mellett jelentős szerepet játszik az önvezető autók fejlesztésénél és repülőgépek 

landolásánál is. A műholdas helymeghatározást különböző hibahatások terhelik a műholddal, az 

atmoszférával és a jelek vételével kapcsolatban is. A kutatás jelentőségét adja, hogy az 

atmoszféra okozta ionoszférikus hatás mellett – ami két frekvencián történő méréssel kiejthető 

-a troposzférikus késleltetés jelenti a legnagyobb hibát. Ez a műhold magassági szögétől függően 

jelentős, 2,5-45 m-es hibát okoz és nem ejthető ki a méréseinkből, viszont figyelembe vehető a 

vevőkbe épített egyre pontosabb troposzféra modellekkel. A fentiek miatt a troposzféra és az 

általa okozott késleltetés napjainkig nemzetközileg széleskörűen kutatott témakör. 

A troposzféra a Föld felszínétől átlagosan 11 km-es magasságig terjedő réteg, 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 vízgőztől 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 vizsgálatoknak.  

A helymeghatározásnál a vevőkbe épített troposzféra modellekkel többnyire a zenitirányú 

késleltetés határozható meg, ami aztán a modellekhez tartozó leképzési függvényekkel 

számítható át műhold irányúra. A leképzési függvény a ferde és a zenit irányú troposzférikus 

késleltetés hányadosaként értelmezhető. A modellek többsége két üzemmódban használható: a 

vak és a kiegészítő. Vak módnál mért meteorológiai paraméterek nélkül, míg kiegészítő 

üzemmódban a vevő közelében mért paraméterek felhasználásával számíthatók a modellek. A 

troposzférikus késleltetés pontosabb meghatározására az említett modellek helyett a 

sugárkövetés elve használható. A módszer egymás felett elhelyezkedő, egymástól eltérő 

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. 
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Célkitűzések, módszerek 

Kutatásaim a meteorológiai vonatkozással is bíró troposzférikus késleltetés meghatározásának 

pontosítása köré épülnek. 

• Új, a helyi éghajlati sajátosságokat jobban figyelembe vevő modellek levezetése a 

nedves troposzférikus késleltetés és az integrált vízgőztartalom összefüggéseihez, 

amelyek közel valós idejű GNSS meteorológiai alkalmazásokban használhatók. 

• A sugárkövetés módszerének fejlesztése a ferde irányú troposzférikus késleltetések 

pontosításához nagyfelbontású meteorológiai adatok esetén. 

• Megvizsgálom, hogy javítható-e a troposzférikus késleltetés előzetes értékeinek és a 

VMF1 leképzési függvénynek a pontossága magyarországi, nagy felbontású időjárási 

modellek felhasználásával. 

A kutatómunka összefoglalása és a tézisek ismertetése 

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: [1], [2] 

A tézis a troposzférikus késleltetés meteorológiai szerepével függ össze: a nedves késleltetés 

és a kihullható vízgőz felső korlátját megadó integrált vízgőztartalom között egy skálatényező 

adja meg a kapcsolatot. Új modelleket vezettem le Bevis- és Emardson–Derks-modell empirikus 

képleteit alapul véve a skálatényező meghatározásához, a Lineáris és a Polinomos modellt. Az 

eredeti modellekkel ellentétben a levezett modellekkel figyelembe vehetők a helyi éghajlati 
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sajátosságok, mert a paramétereket 2001-2010. közötti 1°x1°-os felbontású ECMWF ERA-

Interim reanalízis adatok havi középértékeiből számítottam ki. Tetszőleges helyen és időben 

számítható a skálatényező az új paraméterekkel, 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 vegyesen mutattak kisebb mértékű javulást és romlást, 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, illetve globális térképekkel megmutattam, hol 

szükséges az új paraméterek alkalmazása a levezetett modelleknél (1. ábra). 

 

a) 
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b) 

1. ábra a)/b) Bevis/Emardson–Derks és Lineáris/Polinomos modellek 
referenciamodelltől vett eltéréseinek a középértékeinek különbsége a referenciamodell 

középértékéhez viszonyítva [%]. 

2. TÉZIS 

Levezettem egy a sugárkövetés módszerén alapuló, a ferde irányú troposzférikus késleltetés 

meghatározását pontosító modellt. A fejlesztett 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: [3], [4], [5] 

Kutatásaim másik része a sugárkövetés eljárás pontosítására koncentrál. 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.  
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Az új sugárkövetés modell pontosságnövelő hatása nagyobb felbontású rácson jobban 

érvényesül, így, most az ALADIN nagy felbontású, lokális időjárás előrejelző modellt 

alkalmaztam a számításokhoz, ez a 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 

nyomásszinteken tartalmazza a hőmérséklet, specifikus nedvesség és geopotenciál értékeket. A 

10 hPa nyomásszint feletti semleges légkör késleltető hatásának figyelembevételéhez az ISA 

adatait alkalmaztam, egészen 86 km-es magasságig. 

A továbbfejlesztett sugárkövetés modellt referenciamodellként használtam az ESA 

INTRO (European Space Agency Integrity of Troposphere Models – Európai Űrügynökség 

Troposzféra Modellek Integritása) projekt során, a kifejlesztett modellek validálására extrém 

időjárási körülmények között. 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 a földrajzi elhelyezkedést figyelembe vevő, új 

integritásmodellt vezettünk le. Ezzel ellentétben a régi integritás modell egy túl konzervatív, 

globálisan használható konstans érték volt. Az alábbiakban bemutatok néhány, az integritás 

modellek vizsgálatnál kapott eredményt (2. ábra). 
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2. 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 

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: [6] 

Végül megvizsgáltam a regionális, nagyfelbontású időjárási modellek felhasználásának 

lehetőségét a troposzférikus késleltetések pontosítására. 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 regionális és a globális időjárási 
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modellek hatásának vizsgálatára mind az általam levezetett, mind pedig az eredeti VMF1 

leképzési függvény paramétereivel becsültem a zenitirányú troposzférikus késleltetéseket a 

magyarországi permanens állomás hálózat adatainak a felhasználásával a Bernese 5.2-es GNSS 

szoftver segítségével. Eredményeim azt mutatták, hogy a regionális modellel kaptam az IGS 

(International GNSS Service – Nemzetközi GNSS Szolgálat) PENC állomása és EPN (EUREF 

Permanent GNSS Network – EUREF Permanens GNSS Állomáshálózat) 4 állomása által 

becsült 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. 
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3. ábra A referencia és a levezetett modellek teljes késleltetéseinek különbsége PENC és 
BUTE állomásoknál 
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