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Ph.D. célkitűzések

1. A talaj-növény-légkör rendszermodellek meghatározó folyamatainak
áttekintése.

2. Különböző mérés- és modellezés-technikai, tér- és időléptékből eredő
problémák elemzése.

3. Meteorológiai adatsorok felvételezési gyakoriságából eredő modellezési
problémák.

4. A mért és modellezett talajhőmérséklet és talajnedvesség értékek tér-és
időbeli változatossága a növény- és hóborítottság függvényében.

5. A talaj telítési vízvezető képességének térbeli változatossága és időbeli
változékonysága és a modelleredményekre gyakorolt hatásuk elemzése.

6. A homoktalajok víztaszításának és vízvezető képességének térbeli
heterogenitása pedon léptékben.



Ph.D. eredmények
Különböző mérés- és modellezés-technikai, tér- és időléptékből 

eredő problémák elemzése.

A KS mérések mintavételezési léptékfüggése

a Booltink-féle (1991) nagypatronos eljárás megbízhatóbb eredményt szolgáltat, a nagyobb
térfogat, a garantált telítettség és a kontrolált peremfeltételek következtében, mint a
hagyományos 100 cm3-es módszer.

Beszivárgás és talajpárolgás modellezésének térbeli léptékfüggése

A térbeli heterogenitás következtében előálló modellezési problémák, különböző
szimulációs technikák esetén

IC módszer elfedheti a bemenő adatokban megmutatkozó heterogenitást, ezért az CI
módszer alkalmazása a javasolt, annak ellenére, hogy nagyobb számítási kapacitást igényel.



Ph.D. eredmények
Meteorológiai adatsorok felvételezési gyakoriságából eredő 

modellezési problémák.

10 nap leforgása alatt közel 20 hőfoknapnyi különbség adódott a 
két számítási módszer között, mely ebben az időszakban több mint 
1 napnyi különbséget jelent, azaz több mint 10 %-os eltérés van a 
két módszer eredményei között.



Ph.D. eredmények: A mért és modellezett talajhőmérséklet és 
talajnedvesség értékek tér-és időbeli változatossága a növény- és 

hóborítottság függvényében



Ph.D. eredmények: A talaj telítési vízvezető képességének térbeli 
változatossága és időbeli változékonysága és a 

modelleredményekre gyakorolt hatásuk elemzése

A homok és vályog talajok bolygatást követő 
modellezése során célszerű figyelembe venni a 
térfogattömeg és a vízvezető képesség 
változását a csapadék függvényében. 



Ph.D. eredmények
A homoktalajok víztaszításának és vízvezető képességének 

térbeli heterogenitása pedon léptékben.
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- Klíma változás hatásainak elemzése;
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