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A dolgozatban gyakran használt rövidítések 

UCL – Városi tetőszint réteg (Urban Canopy Level) 

UHI – Városi hősziget (Urban Heat Island) 

UHIC – Városi hősziget cirkuláció (Urban Heat Island Circulation) 

ΔT – Városi hősziget intenzitás 

SVF – Égboltláthatóság (Sky View Factor) 

SVFB – Az égboltláthatóság a BMSky-View szoftverrel számolt értéke 

SVFr – Az égboltláthatóság raszteres módszerrel számolt értéke 

SVFrt – Az égboltláthatóság raszteres módszerrel számolt, a mintaterület 0,5 km oldalhosszú-

ságú celláira átlagolt értéke 

SVFv – Az égboltláthatóság vektoros módszerrel számolt értéke 

SVFvu – Az égboltláthatóság vektoros módszerrel a hőmérsékleti mérési útvonal mentén szá-

molt, a mintaterület 0,5 km oldalhosszúságú celláira átlagolt értéke  

SVFvt – Az égboltláthatóság vektoros módszerrel a teljes mintaterületet lefedő ponthálóra szá-

molt, a mintaterület 0,5 km oldalhosszúságú celláira átlagolt értéke 

z0 – Érdességi magasság 

zd – Érdességi rétegvastagság 

Ph-const – A városi tetőszint réteg porozitása, egységes magasságú UCL feltételezésével 

Ph-var – A városi tetőszint réteg porozitása, telek poligononként eltérő magasságú UCL feltéte-

lezésével 
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1. Bevezetés és célkitűzések 

A városok területén lezajló környezeti változások vizsgálata a nagy számú érintett lakos 

miatt fontos feladatnak tekinthető. A települési környezetekre a megváltozott felszínborított-

ság és felszíngeometria jellemző és ez jelentősen befolyásolja a terület energia- és vízegyen-

legét, ami közvetve a városok légterében lokális léptékű klímamódosuláshoz vezet, melyek 

vizsgálatával a városklimatológia foglalkozik. A városokra jellemző különféle klímaelemek 

vizsgálata különösen fontos feladat napjainkban, hiszen a globális klímaváltozás hatásainak 

becslése csak akkor lehetséges, ha pontosan ismerjük a jelenleg zajló folyamatokat. A városi 

területek klímamódosulásai közül a két legjelentősebb a termikus környezet megváltozásához 

köthető városi hősziget jelensége, valamint az itt tapasztalható légáramlások eltérése a termé-

szetes területeknél tapasztaltaktól (Landsberg 1981; Oke 1987).  

A kialakuló városi hőszigetet (urban heat island – UHI) elsősorban az erősen urbanizált ré-

szek és a külterületek között jelentkező eltérő hűlési és felmelegedési ütem következménye. 

Nagysága (intenzitása) amellett, hogy jellegzetes napi járást mutat, a városon belül meglehe-

tősen eltérő mértékű. A jelenség nemzetközi vizsgálata széles körű, ezen belül a hősziget leg-

erősebb kifejlődése az, ami a legnagyobb figyelmet érdemel. A városi hőmérsékleti többlet 

alapvetően befolyásolja – nyáron negatívan, télen pozitívan – az itt lakó emberek komfortér-

zetét, módosítja a városi növényzet összetételét és fenológiai fáziseltolódást okoz, valamint 

csökkenti a város fűtőanyag igényét, ezért vizsgálata fontos adatokkal szolgál például a város-

tervezés számára (Kuttler 2005). 

Az éjszakai hősziget első számú kiváltó tényezője a városi felszínnek a külterülettől eltérő 

hosszúhullámú sugárzási mérlege. A nappal eltárolt hőmennyiség a felszíngeometria tagoltsá-

ga miatt csak korlátozottan tud a sugárzás révén eltávozni, hiszen annak egy része az égbolt 

helyett az épületek falában nyelődik el és részben onnan visszasugárzódik a felszín felé. Így a 

városi felszín módosítja a sugárzási viszonyokat, ezzel a város sugárzási mérlegét és energia-

egyenlegét is, amelynek következtében a város légtere melegebbé válik környezeténél, vagyis 

kialakul a hősziget. 

A városi hősziget jelenségének megértéséhez tehát fontos megismerni és lehetőség szerint 

számszerűsíteni a speciális tulajdonságokkal rendelkező városi felszín geometriáját. Ennek a 

felszíni tagoltságnak a jellemzésére többek között az égboltláthatósági index (sky view factor 

− SVF) az egyik legmegfelelőbb és leggyakrabban alkalmazott paraméter (Oke 1988). Ennek 

ellenére az UHI és az SVF kapcsolatának vizsgálatával foglalkozó munkák többször is ellent-

mondásos eredményekre vezettek. 
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Megfelelő időjárási körülmények esetén létrejöhet egy lokális légáramlási rendszer, az ún. 

városi szél, ami a jól ismert tengeri-parti szél analógiájaként értelmezhető. Kialakulásának 

alapfeltétele a gyenge regionális légáramlás és hajtóerejét a városi légtér magasabb hőmérsék-

lete szolgáltatja. Ha a vízszintes hőmérsékleti (és ennek következtében a nyomás) gradiens 

megfelelő mértékű, akkor az UHI középpontjának (ami gyakran egybeesik a városközponttal) 

irányába beáramlás jön létre a felszín közeli légrétegekben, majd a központban egy feláramlá-

si zóna alakul ki és a magasabb rétegekben a vidéki területek felé irányuló ellenáramlás ta-

pasztalható. 

Ez a cirkulációs rendszer lehetőséget ad a városi levegő minőségének javítására (Vukovich 

1971). A beáramlás mélysége a felszínérdesség függvénye, tehát ahol a felszín fékező ereje 

kicsi és emellett közvetlen kapcsolat van a külterületekkel, ott a beáramlás elérheti a város 

központi területeit és mérsékelheti a légszennyezettséget. Ezek a területek az áramlási vagy 

ventillációs folyosók. 

A városi felszíngeometria különféle paramétereinek (SVF, felszínérdesség) számszerűsíté-

sére már eddig is léteztek szoftverek, azonban szükség van az újabb elvárásoknak megfelelő 

programok kifejlesztésére is. A geometriai szerkezet feltárásának egyik útja a városi felszín 

elemeinek modellezése egy 3D térinformatikai adatbázissal. Ennek nagy előnye, hogy olyan 

vizsgálatok végezhetők el automatizálva, amelyek terepi megfelelője igen hosszadalmas és az 

emberi tényező miatt sok, kisebb-nagyobb hibával lenne terhelt. 

Munkám egyik célja az volt, hogy egy olyan új számítási módszert dolgozzak ki az égbolt-

láthatóság számítására, amely egy 3D épület-adatbázison alapul. Ezt az általam kifejlesztett új 

módszert – validálását és más eljárásokkal történő összevetését követően – felhasználtam az 

égboltláthatóság meghatározására egy szegedi mintaterületen. Az ilyen módon számolt SVF 

és az UHI kapcsolatának vizsgálatát egy olyan – a témával foglalkozó kutatások szemlélet-

módjától eltérő – megközelítés alapján végeztem el, amitől azt vártam, hogy az a háttérben 

húzódó fizikai folyamatokat statisztikai úton is alátámasztja. Ennek igazolása azért is fontos, 

mert noha az ezzel a témával foglalkozó szerzők az SVF szerepét a hősziget kifejlődésében 

nem vitatják, e szereppel kapcsolatban a korábbi statisztikai elemzések ellentmondásos ered-

ményeket hoztak. 

A második főbb célom az volt, hogy egy olyan morfometrikus módszeren és 3D épület-

adatbázison alapuló felszínérdesség térképezési eljárást dolgozzak ki, amellyel lehatárolhatók 

egy városi területen a potenciális ventillációs folyosók. Ehhez ki kellett dolgozni egy olyan el-

járást, ami a felszínérdesség paramétereire vonatkozó már létező összefüggéseken alapul, 

azonban szabálytalan – tehát a valós városi területeket jobban közelítő – épületelrendezés ese-
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tén is alkalmazható. Emellett olyan új paramétereket is létrehoztam, amelyek segítségével 

pontosítható a potenciális ventillációs folyosók lehatárolása. 

Dolgozatom 2. fejezetében a város klímamódosító hatását ismertetem, majd a 3. fejezetben 

a városi felszín és a városklíma elemeinek kapcsolatával foglalkozó kutatások eredményeit 

összegzem. A 4. fejezetben vázolom fel a vizsgálatom során felhasznált módszereket. Az  

5. fejezetben – már a saját eredményeim részeként – az általam kifejlesztett új eljárások kerül-

nek bemutatásra. A 6. fejezetben a városi felszínparaméterekre vonatkozó számításaim ered-

ményeit ismertetem, majd a 7. fejezetben az általam kifejlesztett módszerek validációjának, il-

letve más módszerrel történő összevetésének eredményeit közlöm. A 8. fejezetben az általam 

számolt felszínparaméterek segítségével a felszíngeometriának a városklíma egyes elemeire 

gyakorolt hatásait elemzem. 
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2. A városi környezet klímamódosító hatásainak összefoglalása 

2.1. A városklíma kialakulása 

A városi és nem városi területekre jellemző klimatológiai jelenségek különbségeit a lég-

körrel foglalkozó kutatók korán felismerték. Luke Howard volt az első, aki 1833-ban London 

klímájával foglalkozó munkájában már kitért ezekre a különbségekre (Mills 2008). A város-

klíma kifejezést elsőként a német Adalbert Stifter használta 1843-ban (Unger 1997a). Az 

ilyen irányú kutatások fontosságát hangsúlyozza az a tény, hogy a globális klímaváltozás – az 

emberiség többségének lakóhelyéül szolgáló – városi területekre gyakorolt hatásait csak úgy 

tudjuk megfelelő biztonsággal előre jelezni, ha az itt lezajló folyamatokat pontosan ismerjük. 

Mivel a vizsgálatok a városok területére koncentrálnak, ezért fontos áttekinteni röviden az ur-

banizáció folyamatát és érzékeltetni azt, hogy ez a megváltozott környezet a Föld lakosságá-

nak milyen nagy részére van hatással. 

A történelemben az emberiség számos települést alakított ki, hogy a lakóhelyéül szolgál-

jon. A települések kialakítása a természetes környezet háttérbe szorulását és egy a rá jellemző, 

folyamataiban eltérő épített környezet kialakulását eredményezte. 

Az első városias települések megjelenése az ókori kultúrákhoz köthető; az egyik legidő-

sebb városnak – az anatóliai fennsíkon feltárt Çatal Hüyüknek – a lakossága már több ezerre 

becsülhető és területét mintegy 13 hektárban határolták le (Ingpen és Wilkinson 1990). A vá-

rosok hamar a társadalmak szerveződésének, fejlődésének központjaivá váltak. 5-6 ezer évvel 

ezelőtt több ilyen település létezett, és már ekkor is – mint ahogy később – a tudományos és 

technikai fejlődés fő színterei voltak.  

Az ókor derekán jelentős népesség tömörült e településformában – jó példát szolgáltat erre 

Babilon városa, amely a Kr. e. 1. évezredben 300-400 ezres lakossággal és közel 300 km2-es 

területével, még mai szemmel is nagyvárosnak tekinthető. Az ókor végső szakaszában a vá-

rosok elterjedése volt megfigyelhető; a Római Birodalomban 7 millió ember élt 100 000 főnél 

népesebb településeken (Unger és Sümeghy 2002). Az urbanizációs folyamat már ekkor meg-

indult, azonban a ma ismert lendületét csak az ipari forradalmak kezdetére érte el. A dinami-

kus növekedés ékes példája a városi lakosság össznépességhez viszonyított arányának folya-

matos növekedése (2.1. táblázat). 
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2.1. táblázat A városi népesség arányának változása (UNFPA 2007) 

Év 1800 1900 1960 1985 2000 2008 2030 (becslés) 
Városi népesség aránya 2,4% 13,6% 33,6% 41% 46,6% 49,8% ~60% 

 
Az urbanizációs folyamat a különböző régiókban időben eltolódva jelentkezett. A legfejlet-

tebb ipari országok esetén hosszú múltra tekint vissza, ennek megfelelően itt már a 20. sz. kö-

zepére a városi népesség részaránya elérte a 70-80%-ot. Napjainkban az urbanizációs folya-

mat a fejlődő országokban a legjelentősebb (Délkelet-Ázsia, Közép- és Dél-Amerika, illetve 

Afrika egyes térségei). A harmadik világ városaiban a népességnövekedés négyszer gyorsabb, 

mint a fejlett országokban (Becsei 2004). 

Jól látható, hogy a városi fejlődés és lakosságuk növekedése hosszú történelmi folyamat 

eredménye. Egyes becslések szerint – melyek a fent említett sajátosságokat és dinamikát is fi-

gyelembe veszik – a városi népesség részaránya 2020-ra az 1950-es szint hétszeresére nőhet, 

ellenben a teljes lakosság „csak” körülbelül háromszorosára (2.1. ábra). 

 
2.1. ábra A világnépesség és a városi lakosság (részben becsült) növekedése  

1950 és 2020 között (1950 = 100%) (Unger és Sümeghy 2002) 

E számok és tények figyelembevételével belátható, hogy a városok épített környezetében 

lezajló – antropogén hatások alatt álló – természetes folyamatok megismerése rendkívüli je-

lentőséggel bír. 

A városi környezet terheléseihez sorolható a hőstressz, a zaj és a különféle szennyezések, 

melyek érintik a – felszíni és felszín alatti – vizeket, a talajt és a levegőt. Az emberekre a kör-

nyezeti hatások, terhelések közül a városi légtér – természetes környezethez képest – megvál-

tozott fizikai paraméterei hatnak a legközvetlenebbül. 

A városokban megfigyelhető mikroklímák fő jellemvonása a mozaikszerűségük. A városok 

különböző részei (parkok, terek, utak, kertek) sajátos, kisléptékű klímával rendelkeznek, 

azonban ezek különbözőségeik ellenére bizonyos részben hasonlatosak egymáshoz. A városi 

mikroklímák közös vonásai, egy − ezeknél magasabb dimenziójúnak tekinthető − úgynevezett 

lokális klímában egyesülnek; amit ez esetben városklímának nevezünk. A város módosult 

levegőkörnyezetét csak a különböző léptékű meteorológiai folyamatok eredményeképpen ki-
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alakuló éghajlat ismeretében lehet elemezni. A különböző klímák térbeli egymásra épülését a 

város viszonylatában a 2.2. ábra szemlélteti (Yoshino 1975). 

 
2.2. ábra Az éghajlati jelenségek térbeli dimenziói: Z = zonális makro-, R = regionális mezo-,  

L = lokális, T = topo- és M = mikroklíma (Yoshino 1975) 

Minden egyes terület sajátos és egyedi vonásokkal tarkított éghajlattal rendelkezik, legyen 

ez egy természeti objektum, vagy egy emberi hatásra létrejött táj. Mindezek ellenére a város-

klimatológiai kutatások gazdag irodalma a következő általános tulajdonságok rögzítését teszi 

lehetővé, abból a szempontból, hogy a település megváltozott környezete milyen hatásokat 

gyakorol a helyi klímára. A városok földrajzi helyzete alapvetően meghatározza a helyi klí-

mát, amit az emberi tényezők befolyásolhatnak; azaz pozitív vagy negatív anomáliákat ered-

ményezhetnek a különféle éghajlati tulajdonságokban. Ezen tényezők néhány pontban össze-

foglalhatóak (Unger 1997a): 

– A főként növényzettel borított természetes felszínt épületek, utak és járdák helyettesítik; 

ezek fő tulajdonsága, hogy a lehullott csapadék jelentős részét nem engedik beszivárogni a ta-

lajba, hanem a városokat behálózó csatornarendszerekbe juttatják, ami elvezeti a vizet. 

– A települések felszínének geometriája igen összetett; horizontális és vertikális tekintet-

ben jóval tagoltabb, mint a természetes táj.  

– A természetes elsődlegesen sugárzó felszín helyett egy új – klimatológiai szempontból 

aktív – felszín jön létre az épületek tetőszintjében. 

– Az építési anyagok fizikai tulajdonságai is eltérnek az eredeti felszín sajátosságaitól. Ál-

talánosan megállapítható, hogy ezek az anyagok nagyobb hővezetési képességgel és 

hőkapacitással, valamint kisebb albedóval rendelkeznek.  

– A helyi energiaegyenlegbe egy új és igen lényeges elem lép be, ami nem más, mint az 

emberi tevékenység (ipar, fűtés, közlekedés) hatására felszabaduló és a környezetbe kerülő 

hő. 
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– A város légkörének összetételét megváltoztatják a fűtés, a közlekedés és az ipari folya-

matok során keletkező idegen anyagok, így a vízgőz, gázok, füst és egyéb szilárd szennyező-

anyagok (aeroszol). Ezek az anyagok jelentős hatással vannak a sugárzási folyamatokra is.  

2.2. A városi légkör szerkezete 

A mesterséges felszín hatására a városi légkör tulajdonságai eltérnek a természetes terüle-

tek esetében tapasztalhatóaktól. Többek között a városi légkör szerkezete is eltérő lesz. 

Az esetek nagy részében a természetes felszín hatása a légkör alsó rétegére, a troposzférára 

korlátozódik. Rövidebb időintervallumon belül (1 nap) ez a hatás egy még csekélyebb vastag-

sággal bíró zónára, a légköri határrétegre terjed csak ki. A határréteg fontos tulajdonsága az 

erős turbulencia, amelynek révén kapja hőenergiájának nagy részét és víztartalmának teljes 

egészét. A nap folyamán a határréteg vastagsága, azaz a felszín tulajdonságainak hatóköre, fo-

lyamatosan változik, a felszín által generált keveredés erősségének megfelelően. Napközben, 

amikor a Föld felszínét a Nap melegíti, a hidegebb légkör felé egy felfelé irányuló ún. 

termális keveredés vagy konvekció indul be. Ilyenkor a határréteg vastagsága elérheti az 1-2 

km-t is. Éjjel a földfelszín jóval gyorsabban hűl le a légkörnél, így a folyamat részben meg-

fordul; a hőszállítás a felszín felé irányul. Ez akadályozza a keveredést, és a határréteg vastag-

sága mintegy 100 m-re zsugorodik össze (Oke 1987). 

A fentiekben leírt természetes rétegződéssel szemben a városok felett a városi határréteg 

(urban boundary layer – UBL), melynek fizikai jellemzőit elsősorban a városi felszíne és az 

ott zajló antropogén folyamatok határozzák meg. Magassági kiterjedésében elsősorban a fel-

szín érdességi viszonyai játszanak fontos szerepet. Az UBL egy tetőszint alatti és egy a tető-

szint feletti rétegre különül el. Alsó része a városi tetőszint réteg (urban canopy layer – 

UCL), melynek tulajdonságait már mikroskálájú folyamatok szabályozzák. Mindez a 2.3. áb-

rán foglalható össze, különös figyelemmel arra, hogy ez a réteg az uralkodó széliránynak 

megfelelően torzulhat, esetenként a környező területek vidéki határrétege fölé is nyúlhat  

(Oke 1976). 

 
2.3. ábra A két rétegre osztható városi légkör szerkezete (Oke 1976) 
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2.3. Sugárzási mérleg és energiaegyenleg a városban 

A beérkező napsugárzás a külterületekhez képest erősebben gyengül a szennyezett városi 

levegőben és a légkörben megtett úthossznak megfelelően a gyengülés napszakos változást is 

mutat. A városban az albedó általában 0,05-0,10-del alacsonyabb, mint a vidéki területeken, 

ami az előbbi folyamat ellen hat. Ennek köszönhetően a rövidhullámú mérlegben jelentős kü-

lönbségek nem tapasztalhatóak. 

A szennyezett levegő és a városi felszín kisebb kibocsátó képességét a hősziget ellensú-

lyozza, ugyanis a magasabb hőmérsékletű felszín megnövelt kisugárzást eredményez. Ennek 

jelentős része elnyelődik a szennyezett rétegben és visszasugárzódik a felszínre a bejövő ég-

boltsugárzás egy részével együtt, emellett a város feletti meleg levegő is bocsát ki sugárzást. 

Éjjel, a hosszúhullámú sugárzási mérlegben pozitív eltérés tapasztalható a város javára. Ösz-

szességében, a város és a külterület teljes sugárzási mérlegeinek összevetésével kiderül, hogy 

csak kis mértékű, általában 5% körüli különbség tapasztalható. 

Az energiaegyenleg azt írja le, hogy a sugárzási mérleg (Q*), mint nyereség (veszteség) 

mire fordítódik (pótlódik): 

 SEHF QQQQ*Q Δ++=+  (2.1)  

A 2.1 képletben a légkörrel folytatott konvektív energiacsere két fő tényezője, az érzékel-

hető (QH) és a látens (QE) hő jelenik meg; továbbá a talajban (felszín alatti rétegben) tárolt hő 

változása (ΔQS) – nappal hőelnyelés, éjjel hőkibocsátás – is hangsúlyos szerepet kap. A vá-

rosokban a 2.1 képlet bevételi oldalán helyet kap az antropogén hőtermelés (QF) is. Ez az ér-

ték csak becsülhető, tipikus napi átlaga a külvárosokban 5 Wm-2; míg a belvárosban akár 50 

Wm-2 is lehet. A ΔQS ebben az esetben az energiacserében résztvevő réteg (talaj, épületek, 

növényzet, köztük lévő levegő) hőtárolásának változását jelenti. Az antropogén hőtermelés 

változhat attól függően, hogy milyen földrajzi szélességen található az adott város; megálla-

pítható, hogy a pólusok felé haladva nő ennek a paraméternek a jelentősége (Sümeghy és 

Unger 2003a). 

A 2.2. táblázat révén a következő szembetűnő különbségek figyelhetők meg. A belvárosi 

területeken a látens hő részaránya csökken, illetve a hőtárolás jóval jelentősebb. A fenti elté-

rések jelentősége hangsúlyosabb az éjszaka folyamán, amikor a ΔQS értékének nagyobb sze-

repe van az energiaegyenlegben mind a városban, mind pedig a külterületeken, és ez a ténye-

ző fontossá válhat a magasabb városi hőmérséklet fenntartásában. A hőtárolás különbségeiben 

– az eddig felsoroltak mellett – feltehetően a felszín geometriájában lévő eltéréseknek is jelen-

tős szerepe van. 

  

11 



2.2. táblázat  Az energiaegyenleg összetevőinek napi átlagos arányai a külterületen,  
az elővárosban és a belvárosban (Oke 1982) 

Beépítettség típusa ΔQS/Q* QH/Q* QE/Q* 
Külterület 0,15 0,28 0,57 
Előváros 0,22 0,39 0,39 
Belváros 0,27 0,44 0,29 

2.4. Városi hősziget 

A megváltozott városi környezet hatására a városokban hőtöbblet, a már említett városi 

hősziget alakul ki. Ez a hősziget kiterjed a város levegőjére, felszínére és a talaj legfelső pár 

méteres tartományára. A hősziget mértékének jellemzésére a hősziget intenzitást alkalmaz-

zák, ami a város és a környező természetes területek hőmérsékleti eltérését jelenti (Oke 1987). 

A dolgozat keretein belül a hősziget jelenségének csak egy részével, az utcaszintben lévő (és 

az ott tartózkodó embereket körülvevő) levegőkörnyezet megemelkedett hőmérsékletével, il-

letve ennek az intenzitásnak a mértékével foglalkozunk. A 2.3. táblázat összefoglalja, hogy a 

városi környezet elemei és hatótényezői milyen változásokat indukálnak az energiaegyenleg-

ben. 

2.3. táblázat A városi hősziget kialakulásának okai a külterülethez viszonyítva (Oke 1982) 

 Változás az energiaegyenlegben A változást okozó városiasodási hatótényező és kö-
vetkezménye 

1. megnövekszik a rövidhullámú sugárzás elnyelése utcák geometriája – megnövekedett felszín és több-
szörös visszaverődés 

2.  megnövekszik a hosszúhullámú sugárzás az égbolt felől légszennyezés – nagyobb elnyelés és visszasugárzás 

3. csökken a hosszúhullámú sugárzási veszteség utcák geometriája – növekszik a horizontkorlátozás 
(csökken az égboltláthatóság) 

4.  antropogén hőforrások hőveszteség az épületekből és a közlekedés révén 
5.  megnövekszik az érzékelhető hőtárolás építési anyagok – nagyobb termális vezetőképesség 

6. csökken az evapotranspiráció építési anyagok – nagyobb “vízátnemeresztés” (be-
építettség) 

7.  csökken a turbulens hőszállítás utcák geometriája – kisebb szélsebesség 

 
Az UHI általános szerkezetének horizontális kiterjedését megvizsgálva az tapasztalható, 

hogy az izotermák egy szigetszerű formát eredményeznek (Oke 1987). A külterület felől a 

belső területek felé haladva – az intenzitás alapján – a hősziget sajátos morfológiával jelle-

mezhető: a hőmérséklet meredek emelkedéssel halad át vidék-város határterületen, ez az úgy-

nevezett „szirt”, azután a hőmérsékletemelkedés lelassul („fennsíkon”), majd a „csúcs” a sű-

rűn beépített belvárosban tapasztalható (2.4. ábra). A hősziget függőleges kiterjedése szoros 

kapcsolatban áll a felszínen tapasztalt intenzitással. Ennek megfelelően 10-20 m-től akár  

2-300 m-ig is felnyúlhat (Oke 1987). 
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2.4. ábra Az UHI vázlatos keresztmetszeti képe és horizontális szerkezete ideális helyzetben 

(Unger és Sümeghy 2000) 

Az időbeni dinamikát megvizsgálva kijelenthető, hogy a városi hősziget kifejlődése napi 

ritmust mutat: napkeltét követően a város légterének hőmérséklete lassabban éri el a napi ma-

ximumát, illetve a délutáni és esti órákban a lehűlése is lassabb. Ennek az eltérő felmelegedési 

és lehűlési ütemnek az eredőjeként alakul ki a hősziget, ami általában a napnyugta után kb.  

3-5 órával éri el a maximális intenzitását (Oke 1981). 

Fontos megjegyezni azt is, hogy az időjárást jellemző makroszinoptikus helyzetek is jelen-

tősen befolyásolják a hősziget erősségét. Általában a derült, szélcsendes (anticiklonális) időjá-

rás kedvez a legjobban az UHI kifejlődésének, hiszen ekkor érvényesülnek leghatékonyabban 

a lokális klímát kialakító folyamatok (Unger 1996). Ellenkező hatást eredményezhetnek a kü-

lönféle frontális folyamatok, hiszen ekkor egyes esetekben – többnyire a heves légáramlások 

hatására – a kialakulóban lévő hősziget teljesen össze is omolhat (Unger és Sümeghy 2001).  

Az UHI kialakulásának számos következménye lehet. Az egyik, hogy jelentősen befolyá-

solja az ember komfortérzetét. A hatás kettős jellegű, hiszen az egyik oldalról nyáron igen 

megterhelően hat a jóval szárazabb, éjjel kevésbé lehűlő levegőkörnyezet. A téli időszakok-

ban előnyösnek mondható ez a hatás, hiszen a városok területén csökken az épületek fűtési 

energiaigénye és a fűtési időszak hossza (Unger és Sümeghy 2002). A városok területén a nö-

vények fenológiai fázisai is eltérést mutatnak a természetes környezetben tapasztaltaktól  

(Lakatos and Gulyás 2003; Gulyás et al. 2003). Tehát a városi hősziget mind biológiai, mind 

gazdasági értelemben hatással van a város lakóira.  
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2.6. Légáramlások városi környezetben, ventillációs folyosók 

A városok területén − a felszínnek a külterületeknél jóval nagyobb érdessége miatt − az át-

lagos szélsebesség kisebb (Oke 1987). Megfelelő időjárási körülmények között viszont létre-

jöhet egy lokális légáramlási rendszer is, az ún. városi szél, amit a jól ismert tengeri-parti szél 

analógiájaként értelmezhetünk. Kialakulásának alapfeltétele a gyenge regionális légáramlás, 

hajtóerejét a városi légtér magasabb hőmérséklete szolgáltatja. Ha a vízszintes hőmérsékleti 

(és ennek következtében a nyomás) gradiens megfelelő mértékű, akkor az UHI középpontjá-

nak (ami gyakran egybeesik a városközponttal) irányába beáramlás jön létre a felszín közeli 

légrétegekben (Oke 1987). A központban egy feláramlási zóna alakul ki és a magasabb réte-

gekben a vidéki területek felé irányuló ellenáramlás tapasztalható (2.5. ábra). Ezt a jelenséget 

– mivel kialakulása szorosan kötődik a városi hőszigethez – városi hősziget cirkulációnak 

(UHIC) nevezzük (Eliasson and Holmer 1990) 

 
2.5. ábra A hősziget cirkuláció (Noto 1996) és a felszínközeli beáramlások sémája 

Nappal a beáramlás a tetőszinti réteg (UCL) felett figyelhető meg, mivel ilyenkor a besu-

gárzás hatására a tetőszintre áthelyeződő aktív felszín miatt ez a légréteg melegedik fel jelen-

tősebben. Ebben az időszakban az erőteljes légköri labilitás miatt kisebb horizontális hőmér-

sékleti gradiens (azaz gyengébb UHI) is elegendő az áramlási rendszer kialakulásához. Éjjel a 

tetőszint alatt, az épületek közti légrétegben (azaz az UCL-ben) egy nagyobb hőmérsékleti 

gradiens tapasztalható, mivel a hőszigetet kialakító tényezők ekkor ebben a rétegben éreztetik 

hatásukat, ezért a beáramlás is itt jelentkezik (Barlag and Kuttler 1990). 
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Ez a cirkulációs rendszer lehetőséget ad a városi levegő minőségének javítására (Vukovich 

1971). A beáramlás mélysége a korábban említett ventillációs vagy áramlási folyosók jellegé-

től függ. 

Matzarakis and Mayer (1992) a következőkben összegzik az áramlási folyosókra vonatko-

zó feltételeket:  

(a) az áramló levegő, valamint az épületek és egyéb tereptárgyak által keltett súrlódási el-

lenállás kapcsolatát jellemző érdességi magasság értéke kisebb 0,5 m-nél, 

(b) elhanyagolható mértékű a szélsebességprofilnak az érdességi elemek miatti eltolódását 

jellemző érdességi rétegvastagság,  

(c) legalább 1 km hosszú,  

(d) szélessége legalább kétszer-négyszer nagyobb a körülvevő objektumok magasságánál, 

de legalább 50 m,  

(e) szélei csak kis mértékben tagoltak,  

(f) a folyosóban lévő érdességi elemek szélessége nem nagyobb a folyosó szélességének 

10%-nál,  

(g) a folyosóban lévő objektumok magassága nem nagyobb 10 m-nél,  

(h) a folyosóban lévő objektumok hosszabbik oldala párhuzamos a folyosó oldalaival,  

(i) egy adott objektumra vonatkozó magasság-szélesség arány a folyosón belül nem lehet 

nagyobb épületek esetén 0,1 és fák esetén 0,2-nél. 
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3. A városi felszínparaméterek és kapcsolatuk a klíma elemeivel 

3.1. A hősziget erősségét befolyásoló felszínparaméterek 

3.1.1. Az égboltláthatóság és kapcsolata a városi hőszigettel 

Az égboltláthatóság az egy adott pontra vonatkozó sugárzási viszonyokat jellemzi 

(Johnson and Watson 1984), nagysága elsősorban a hosszúhullámú sugárzási mérleget − így 

az éjjeli lehűlés mértékét − befolyásolja jelentősen (Oke 1981), így városi környezetben a 

hősziget intenzitását. 

A felszínközeli légtérben kifejlődő városi hősziget erősségét befolyásoló különféle felszín-

paraméterek közül a rendelkezésre álló szakirodalomban az égboltláthatósággal (SVF - sky 

view factor) (lásd 3.1.2. fejezet) kapcsolatos vizsgálatok a leggyakoribbak. A különböző mód-

szerek (mintaterület mérete, mérések száma) következtében azonban az eredmények ellent-

mondásosak. Egyes szerzők (pl. Oke 1981, Johnson 1985, Yamashita et al. 1986, Santos et al. 

2003, Svensson 2004) szoros kapcsolatot mutatnak ki a hősziget-intenzitás és az SVF között, 

míg más kutatások (pl. Bärring et al. 1985, Eliasson 1992, 1996, Upmanis et al. 1998, 

Upmanis and Chen 1999, Upmanis 1999) alapján ennek ellenkezőjét lehet kijelenteni. Ezek 

alapján fontos áttekinteni az UHI (vagy a léghőmérséklet (T)) és az SVF közötti statisztikai 

kapcsolat elemzéséhez kötődő eredményeket. A munkám egyik célja, hogy az SVF meghatá-

rozására bemutassak egy új megoldást, illetve arra is javaslatot tegyek, hogy milyen megköze-

lítéssel érdemes az SVF és a hősziget-intenzitás valóságos kapcsolatát vizsgálni. 

Oke (1981) az UHI maximális értékét (ΔTmax) vizsgálta az SVF függvényében, amelyhez 

európai és amerikai nagyvárosok központi területeire vonatkozó adatokat használt fel. A két 

változó között a lineáris regresszió módszerével a következő matematikai (statisztikai) össze-

függést kapta 31 adatpár (n = 31) felhasználásával: 

 ΔTmax = 7,1 – 13,88 · SVF (3.1) 

Johnson (1985) az angliai Birmingham esetében szoros kapcsolatot állapított meg a nyári 

éjszakai léghőmérséklet hűlési gradiense és az SVF értéke között. Az SVF értékeket 27, egy-

mástól körülbelül azonos távolságra lévő helyen terepi méréssel határozta meg, a hőmérsékle-

ti értékek 8, autóval elvégzett mobil mérésből származtak. A két változó között -0,83-as mér-

tékű lineáris korreláció volt kimutatható, ami n = 27 elem esetén szignifikáns kapcsolatot jelöl 

(Péczely 1979). A város és vidék közötti különbség erősebben jelentkezett tiszta, nyugodt idő-

járási körülmények között. 
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Bärring et al. (1985) a svédországi Malmöben mobil mérésekből, valamint két állomás 

termográffal végzett észleléseiből kapott léghőmérsékletet vizsgálták és megállapításuk sze-

rint a léghőmérséklet nem korrelál szorosan az SVF értékekkel (n = 75). 

Ennek ellenkezőjét állapították meg Yamashita et al. (1986) öt japán városban végrehajtott 

1-1 mobil méréssorozat alapján. Bár konkrét koefficiens értékeket is említenek, az nem derül 

ki pontosan, hogy mekkora elemszámmal végezték el a vizsgálatot. 

Park (1987) japán és koreai városok központi területeire vonatkozó átlagos SVF értékeket 

vetett össze mobil mérésekből számított UHI értékekkel, valamint felhasznált irodalmi forrá-

sokat is más kontinensekre vonatkozóan (3.1. táblázat). 

3.1. táblázat Az SVF és az UHI közötti kapcsolat több régió városaiban (Park 1987) 

Terület Összefüggés Elemszám 
Japán városok ΔT = 10,15 – 12 · SVF 13 
Koreai városok ΔT = 12,23 – 14 · SVF 6 
Észak-amerikai városok ΔT = 16,34 – 15 · SVF 18 
Európai városok ΔT = 16,34 – 15 · SVF 11 

 
A Göteborgban végrehajtott 1 mobil mérés alapján a léghőmérséklet és az SVF értékek kö-

zött (n = 17) Eliasson (1992) nem tudott kimutatni szignifikáns összefüggést.  

Eliasson (1996) későbbi vizsgálatai során a horizontális hőmérséklet eloszlást elemezte 

Göteborgban különböző városi területhasználat esetében, 3 mobil méréssel végrehajtott adat-

gyűjtés segítségével. Ezen eredményei szerint sincs statisztikailag értékelhető összefüggés a 

léghőmérséklet és az SVF értékei (n = 18) között. 

A göteborgi kutatásokat Upmanis et al. (1998) folytatták. Három városi parkban és azok 

beépített környezetében vizsgálták a léghőmérséklet változását telepített állomások és 16 mo-

bil mérés adatainak felhasználásával. A város-park hőmérséklet különbség és az SVF (n = 42) 

között nem mutatkozott szignifikáns kapcsolat, azonban a legnagyobb park esetében végzett 

részletesebb elemzések a hűlési gradiens és az SVF (n = 6) között már igen.  

Upmanis and Chen (1999) egy göteborgi parkban és beépített környezetében végzett méré-

seket egy keresztmetszet mentén telepített állomásokkal. Az észlelt adatokon elvégzett kom-

ponens analízis itt sem mutatott ki statisztikai kapcsolatot az SVF és a léghőmérséklet (n = 14) 

értékei között. 

17 



Upmanis (1999) vizsgálatai a városon belüli változások közötti összefüggések feltárására 

irányultak, különböző területhasználati típusokra vonatkozó léghőmérséklet és SVF értékek 

felhasználásával, szintén Göteborgban. A több mobil mérésből származó adatokat évszakon-

ként is külön elemezte és megállapította, hogy az SVF változásának nincsen igazán nagy hatá-

sa a városi léghőmérséklet (T) változására, de azért esetenként – például 1994. február 14-én – 

kimutatható az összefüggés (n = 8): 

 T = 3,6 – 1,8 · SVF (3.2) 

Santos et al. (2003) a brazíliai Belo Horizonte egy kerületében vizsgálták az SVF hatását a 

léghőmérsékletre. 3 mobil mérés alapján (n = 7) szoros kapcsolatot tártak fel naplemente ide-

jén: 

 T = 27,75 – 2,56 · SVF (3.3) 

Svensson (2004) göteborgi vizsgálataiban a hőmérsékleti adatok különböző típusú beépí-

tettséggel rendelkező pontokon elhelyezett állomásokról (36 nap) és mobil mérésekből (2 al-

kalom) származnak. Az elemzés erős sztohasztikus kapcsolatot mutatott ki a léghőmérséklet 

és az SVF között: 

 állomások (n = 16): T = 6,35 – 7,48 · SVF (3.4) 

 mobil mérések (n = 13): T = 2,16 – 4,56 · SVF (3.5) 

A németországi Krefeld városában 7 alkalommal végzett mobil mérés eredményeit 

Blankenstein and Kuttler (2004) dolgozta fel. A szakaszokra osztott mérési útvonal mentén 

mért ΔT és SVF értékeket szakaszonként átlagolták, majd ezt követően vetették őket össze. 

Gyenge korrelációt sikerült csak kimutatni a két változó között, amit a szerzők részben az 

egyenetlen topográfia következtében fellépő hideg beáramlásoknak tulajdonítanak, amelyek 

módosítják a beépített területek hatására kialakuló hőmérsékleti mezőt. 

Az eddigiekből az derül ki, hogy a városi geometria (SVF) és a léghőmérséklet (T) (vagy 

UHI intenzitás) kapcsolatát feltáró vizsgálatok ellenmondásos eredményekre jutottak. Ezen 

ellenmondások azonban magyarázhatók azzal, hogy a vizsgálatok egyik esetben sem terjedtek 

ki egy teljes városra, és a felhasznált adatok sem térben, sem időben nem tekinthetőek feltét-

lenül reprezentatívnak. Kis elemszámok alapján egy statisztikai elemzéstől nem várható el, 

hogy minden esetben (a mérés helyétől és időpontjától függetlenül) hasonló eredményt mu-

tassanak. Csak a már említett Blankenstein and Kuttler (2004) nevéhez köthető vizsgálat je-

lent – a probléma megközelítése szempontjából – kivételt. 
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3.1.2. Az égboltláthatóság részletes ismertetése 

A láthatósági index 

A láthatósági index (view factor – VF) egy arány, ami azt fejezi ki, hogy egy adott felü-

letről kisugárzott energiamennyiség mekkora része nyelődik el egy másik felület által  

(3.1. ábra). Tehát ez egy dimenzió nélküli mennyiség, melynek minimális értéke 0, maximá-

lis értéke pedig 1 lehet (ekkor az összes kisugárzott energia elnyelődik). 

 
3.1. ábra A láthatósági index meghatározása két általános elrendezésű felület esetén 

(a jelmagyarázat a szövegben található) (Oke 1987) 

A ΔΑ1 felületről kisugárzott energiamennyiség ΔΑ2 felület által elnyelt része a következő-

képpen számolható ki (a VF alsó indexe a vonatkoztatást jelöli): 

 2r
cosAcosVF 221

12 ⋅
⋅⋅

=− π
ΘΔΘ  (3.6) 

Θi a beesés szöge az egyik felület irányából nézve a másik felület adott pontbeli normálisá-

hoz képest. Tehát VF2-1 a kettes indexű felület láthatósági faktora az egyes indexű számára. A 

VF értékek összege az összes 1-el jelölt felületről „látható” felületre természetesen 1 lesz, azaz: 

 1=+++ −−− 1n1312 VFVFVF K  (3.7) 

Az égboltláthatósági index 

A városi felszín valamely pontjából kiinduló hosszúhullámú sugárzás egy része a pont kö-

rüli felületeken elnyelődik (épületek, növényzet, stb.), a maradék része viszont a szabad ég-

bolt irányába távozik. Az égboltláthatósági index (SVF) az az arány, ami leírja, hogy a fel-

szín egy pontjából származó sugárzás mekkora része nem nyelődik el a pontot körülvevő felü-

letek által. Ezek alapján értelemszerű, hogy az 1 értékből levonva az összes, a földfelszíni 

pontból „látható” felületekre számított VF-eket, megkapható az SVF értéke. Értéke 0 és 1 kö-

zött változhat, azaz egy teljesen nyílt területen, ahol nincsenek épületek vagy növények, és 

így a felszíni pontból származó kisugárzás csak az égbolt felé távozik, az értéke 1 lesz. 

A városi felszín meghatározó elemei az épületek és így az SVF értékét is döntően ezek be-

folyásolják. Egyszerű esetben, egy épület a teljes égboltból a – ΔA felületre vonatkoztatva – 
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az SB-vel jelölt részt foglalja el, azaz az épület képe a félgömbön az SB gömbsokszög lesz. Az 

SB gömbsokszög megkapható az épület leképezésével a félgömbre, ami a 3.2. ábrán látható 

vetítési egyenesekkel végezhető el. 

 
3.2. ábra Egy adott épület által korlátozott égboltláthatóság értelmezése 

Ebben az esetben az égboltláthatóság értékét a következő egyenlet fejezi ki: 

 ASAépület B
VFVFSVF Δ−Δ− −=−= 11  (3.8) 

Speciális SVF értékek 

Néhány egyszerű geometriai elrendezés esetében viszonylag egyszerű feladat meghatároz-

ni az égboltláthatóságot. A 3.3. ábra ezeket az eseteket szemlélteti (Oke 1987).  

 
3.3. ábra Néhány egyszerű geometriai konfiguráció (Oke 1987) 

A medence, fal, lejtő, kanyon (utca) és völgy esetében a függőleges kiterjedés mértékét H 

jelöli (mélység, magasság), az adott földfelszíni ponttól való távolságukat pedig W. A β-val 

jelölt szög a lejtő és a völgy esetében azok meredekséget jelzi, a többi esetben pedig az adott 

magassághoz tartozó emelkedési szöget (β = arctg(H/W)). A 3.3. ábrán látható geometriai 

formákhoz tartozó SVF értékek a következő analitikus képletekkel számíthatók ki (Oke 1987): 

  (3.9) β2cos=medenceSVF

 
2
cos1 β+

== lejtőfal SVFSVF  (3.10) 

 
βcos== völgykanyon SVFSVF

 (3.11) 
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3.1.3. Az égboltláthatóság számításának módjai 

Az SVF meghatározására a szakirodalomban számos megoldás ismeretes. Városi környe-

zetben a következő csoportokba sorolhatjuk be a különféle mérési, számítási módszereket: 

− méretarányosan kicsinyített modell (Oke 1981); 

− analitikus módszer (terepi felmérés, távolság és szögmérés, H/W arány), grafikus becs-

lés (pl.: Johnson and Watson 1984; Watson and Johnson 1987; Bottyán and Unger 2003); 

− halszem-optikával készült fotó manuális vagy szoftveres kiértékelése (pl.: Steyn 1980; 

Holmer 1992; Bradley et al. 2001; Brown and Grimmond 2001; Grimmond et al. 2001; 

Chapman et al. 2001; 2007; Blankenstein and Kuttler 2004); 

− GPS vevő jeleinek kiértékelése (Chapman et al. 2002; Chapman and Thornes 2004); 

− halszem-optikával készült termális videofelvétel szoftveres kiértékelése (Chapman et al. 2006; 

Chapman 2008); 

− számítógépes algoritmusok, abban az esetben, ha egy város területéről rendelkezésre áll 

megfelelő 3D adatbázis (pl.: Brown et al. 2001; Souza et al. 2003; Lindberg 2005; 2007). 

Oke (1981) azt vizsgálta, hogy nyugodt időjárás esetén a városok területén tapasztalható 

kisebb hosszúhullámú sugárzási veszteség miatt milyen mértékű hőmérsékleti többlet alakul 

ki. Ehhez egy 0,5 m x 0,5 m alapterületű makettet épített, amelyben a fából készült épületek 

mozgathatók voltak. Több geometriai konfigurációt is megvizsgált a H/W arány változtatásá-

val. Ez a mutató az utcák, és az épületek által alkotott kanyon magasságának (H) és szélessé-

gének (W) arányát jellemzi. Az általa beállított értékek a következők voltak: 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 

4. Kísérletei rámutattak arra, hogy minél nagyobb a H/W érték, azaz minél szűkebb, zártabb 

geometria a jellemző, annál később, de erősebben alakul ki az UHI maximális intenzitása. 

 Abban az esetben, ha a város utcáit végtelen hosszúságú, állandó magasságú kanyonnak te-

kintjük, akkor a könnyen számolható H/W aránnyal közelíthető az SVF értéke. Ezt használják ki 

az analitikus eljárások. Az egyik ilyen vizsgálatban az utca közepén felállított teodolit segítsé-

gével mérték le az egyes épületekhez kapcsolódó emelkedési szögeket, majd ezt követően az 

épület-teodolit távolságok ismeretében kiszámították az SVF közelítő értékét Szeged egészére 

kiterjedő hőmérséklet mérés útvonala mentén (Bottyán and Unger 2003). Egy hasonló analiti-

kus módszert találunk Johnson and Watson (1984) cikkében egy különálló ház láthatósági fak-

torának meghatározására. Később kifejlesztettek egy grafikus megoldást is, melyről leolvasható 

a keresett SVF érték, ha az adott épület emelkedési és az épület szélességét kifejező azimut szö-

gei rendelkezésre állnak (Watson and Johnson 1987). 

Az SVF meghatározásának legelterjedtebb módszere halszem-optikával (fisheye-lens) ké-

szült fotókat (3.4. ábra) használ. Az ilyen nagy látószögű objektívek jellemzője, hogy a látó-

szög értéke minimum 180°. Ezek a lencserendszerek egy, a központi szöggel arányos leképe-
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zést végeznek. A városklimatológiai kutatásokban az első alkalmazása Steyn (1980) munkájá-

hoz köthető, amelyben leírja ezt a vetítési eljárást (fisheye-lens projection vagy equiangular 

projection). Ennek a vetületnek egy speciális esete a Postel-féle síkvetület, aminek jellegze-

tessége, hogy a gömbnek egy kiválasztott pontjából kiinduló irányok mentén hossztorzulás 

mentes ábrázolást tesz lehetővé (Unger 1997b). 

 
3.4. ábra Halszem objektívvel felszerelt fényképezőgép és egy ilyen fényképezőgéppel készült kép 

Steyn (1980) SVF számítása egy integrálközelítő összegen, valamint a kép koncentrikus 

körgyűrűkre való felosztásán alapul. Gondosan megválasztott közelítés segítségével a hiba 

alacsony értéken tartható. Ő még a papírképeket manuálisan értékelte ki, amely igen időigé-

nyes eljárás volt. Bärring et al. (1985) kísérelték meg először a módszer automatizálását vi-

deokamerával készített képek digitalizálásával. Holmer (1992) a képeket egy számítógéppel 

összekötött digitalizáló táblán értékelte ki. Az eljárás pontossága és időigénye nagymértékben 

a körgyűrűk szélességén múlott. A felvételek készítésekor Grimmond et al. (2001) alkalmaz-

tak először digitális kamerát, majd a kiértékelést egy erre a célra írt Fortran programmal vé-

gezték el. Az autóra szerelt kamera gyors és részletes geometriai információt szolgáltatott egy 

egész városrészről. Ezt a képanalízist a fényesség és a kontraszt változtatásával Brown and 

Grimmond (2001) fejlesztette tovább. Chapman et al. (2002) egy teljesen automatizált eljárást 

alkalmaztak az égbolt elkülönítésére a szürke skála digitális színfokozatait elemezve az átala-

kított képeken. Jövőbe mutató megközelítés az a módszer, ami halszem objektívvel felszerelt 

infravörös szenzor segítségével az égboltláthatóság értékének meghatározása mellett alkalmas 

arra is, hogy az égbolt felhővel való fedettségét egyidejűleg felmérje (Chapman et al. 2007; 

Chapman 2008). Hasonló automatizált eljárást dolgozott ki Rzepa and Gromek (2006), azon-

ban ők a digitális fényképek pixelértékeinek hasonlóságát használták fel az égbolt lehatárolá-

sára. 

Bradley et al. (2001) munkájában találunk egy eljárást olyan területekre, ahol még nem ké-

szültek megfelelő mennyiségben halszemoptikás felvételek és az SVF közelítő értékének gyors 
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meghatározására van szükség. A módszer a városi felszín területhasznosítási klasszifikációjára 

épül, úgy, hogy az egyes osztályokhoz tartozó ismert SVF értékek – és azok statisztikai mutatói 

– kiterjesztése alapján lehet nagyobb területekre megkapni az SVF közelítő értékét. 

A globális helymeghatározó rendszer (GPS) alkalmazásával egy további módszer is rendelke-

zésre áll az SVF becslésére. Ez a módszer azt használja ki, hogy a műholdjeleket a GPS vevő kö-

rüli épületek leárnyékolják, valamint csökkentik a műholdláthatóságot, amiből az SVF közelítő ér-

téke számíthatóvá válik (Chapman et al. 2002; Chapman and Thornes 2004). Összevetve a hal-

szem-optikával készített felvételekből meghatározott értékkel, megállapítható hogy a legszoro-

sabb kapcsolat a belvárosi területeken adódik, míg a vidéki területeken gyengébb a korreláció. A 

módszer előnye a gyorsasága, valamint az, hogy automatikusan történik az SVF számolás. Meg 

kell jegyezni, hogy napjainkban történik a GPS rendszer európai és oroszországi megfelelőjének 

kiépítése, és ennek köszönhetően – a műholdak nagyobb száma miatt – javulhat a rendszer pon-

tossága. 

További ígéretes eszköz még az a kísérleti fázisban lévő módszer, amely halszem-

optikával felszerelt digitális termális kamera felvételeiből ad becslést az SVF értékére. Ezt a 

módszert Chapman (2008) – aki az égboltláthatóság fényképezőgéppel történő meghatározá-

sát a távérzékelés egy speciális részének tekinti – fejlesztette ki, ami a „hideg” háttérfelület 

(égbolt) és a „meleg” felületek (fák, épületek, stb.) elkülönítésén és arányaik meghatározásán 

alapul (Chapman et al. 2006; Chapman 2008).  

A város épületeinek 3D-s adatait tartalmazó vektoros térinformatikai adatbázis segítségével 

is lehetséges az SVF számolása (Souza et al. 2003; 2004). Az így kapott értékek pontosságát el-

sősorban az adatbázis részletessége determinálja. Az ilyen módszerek ezért természetesen so-

sem lesznek olyan pontosak (hiszen a számítás alapja egyfajta modell, amely tartalmazhat gene-

ralizálást), mint a halszem-optikával készített felvétel kiértékelése, ezt viszont elég jól ellensú-

lyozza, hogy tetszőleges földfelszíni pontra számítható az érték, amennyiben rendelkezésre áll a 

területre vonatkozó 3D-s adatbázis. 

A szoftveres kiértékelés egy másik ágába tartoznak a különféle raszteres városi adatbázi-

son alapuló eljárások. Ezeknek előnye az, hogy az épületek tetőszerkezetét könnyebben lehet 

kezelni, azonban a bemenő adatok felbontásának megválasztásánál meg kell találni a pontos-

ság és a számítási igény optimumát (Brown et al. 2001; Lindberg 2005; 2007). 

3.1.4. Egyéb felszínparaméterek és az UHI kapcsolata 

A témával foglalkozó kutatások az UHI számos lehetséges kiváltó tényezőjét megvizsgál-

ták. A kezdetekben a hősziget erősségét a város méretével hozták összefüggésbe. A különbö-

ző kontinensek városait összehasonlító vizsgálatok rámutattak arra, hogy az egyes földrésze-
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ken tapasztalható hőszigetek jellege, erőssége más és más (Park 1987), melyre az eltérő épít-

kezési szokások és építőanyagok nyújthatják a legkézenfekvőbb magyarázatot. 

A felszín tagoltságának jellemzése céljából bevezetésre került a H/W arány, amiben H az 

épületek átlagos magassága, illetve W az utcák átlagos szélessége. Az arányszám és a maximális 

UHI intenzitás között logaritmikus összefüggés vázolható fel (Oke 1981). A H/W paraméter 

alapján trigonometriai úton kifejezhető a fal-láthatósági mutató (wall view factor – WVF), ami 

megadja hogy egy földfelszíni pontból kiinduló sugárzás mekkora részben nyelődik el a kör-

nyező épületek falai által (Watson and Johnson 1987) így a sugárzási-energetikai folyamatok 

hatékonysága szemszögéből fontos.  

A városokra jellemző beépítettséget (mesterséges felszínborítottságot) leíró paraméterek is 

fontos szerepet kaphatnak a hősziget szerkezetének kialakításában. Az egyik lehetőség a be-

építettség számszerűsítésére az, ha a területről rendelkezésre álló multispektrális műhold fel-

vételeken elvégezzük a Normalizált Vegetációs Index (NDVI) kiértékelését. Az NVDI értéke  

-1 és +1 között változik a biomassza tömegének megfelelően: ha erdős vegetáció van a terüle-

ten, akkor ≈ 1, ha füves vegetáció, akkor ≈ 0,2-0,5, ha kopár sziklafelszín vagy aszfalt burko-

lat, akkor az érték 0 és -0,5 körüli (Gallo and Owen 1999). A mutató segítségével meghatá-

rozható a növényzettel borított, a kopár, a beépített felszínek (B) és a vízfelszínek (W) egy 

adott területen belüli a százalékos aránya. Ezen paraméterek és az UHI intenzitás között szo-

ros statisztikai kapcsolatot mutatott ki számos vizsgálat (pl. Unger et al. 2004; 2006a; Balázs 

et al. 2009). 

Napjaink városgeometriai vizsgálatában az adott területen található épületek mérete, alakja 

is a figyelem középpontjába került, több kísérlet irányult arra, hogy egy ezt kifejező paramé-

tert találjanak. Az egyik ilyen paraméter az ún. kompaktság, amely Long et al. (2003) szerint 

nem más, mint az épület kerülete és a vele azonos alapterületű kör kerülete közötti arányszám. 

Ezt a mutatót elsősorban aerodinamikai jelentősége miatt hangsúlyozták. Ez a kompaktsági 

érték a város geometriájának egy 2 dimenziós (2D) szeletét ragadja meg, azonban a városi fel-

szín nem csak horizontális elemekből építkezik. 

A térinformatikai módszereket alkalmazó kutatások nyomán új 3D-s paraméterek szület-

tek, ezek közül a Building Mass (BM) esetén tudtak statisztikai módszerek segítségével szo-

ros kapcsolatot kimutatni az UHI viszonylatában (Santos et al. 2003). A BM paraméter az 

épületeket – felületük megjelenésétől függetlenül – térfogattal, illetve ez esetben a térfogatból 

számított tömeggel jellemezi, amely az adott épület hőtárolásával hozható kapcsolatba. 

Az UHI intenzitást befolyásoló sajátos települési struktúra hatásának számszerűsítése ér-

dekében felhasználható az ún. épületkompaktság is. Ez a mutató három dimenzióban (3D) 

egyszerre jellemzi az épületek térfogatát, tagoltságát és hőtani szerepét (Gál et al. 2005). Az 
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épületkompaktság és az UHI intenzitás között szoros sztohasztikus kapcsolatot mutatható ki 

(Gál et al. 2005; Unger et al. 2006a; Unger 2006). 

3.2. A légáramlást befolyásoló felszínparaméterek 

3.2.1. A felszínérdességet jellemző paraméterek 

A városi felszín érdességének számszerűsítésére számos paraméter használható. Ezek 

közül a legelterjedtebb az érdességi magasság (aerodinamical roughness length – z0) és az 

érdességi rétegvastagság (zero-plane displacement height – zd) (Lettau 1969; Counihan 

1975) (3.5. ábra). Mind a z0, mind a zd mértékegysége m. 

Az érdességi magassággal jellemezhető az áramló levegő, valamint az épületek és 

egyéb tereptárgyak által keltett súrlódási ellenállás kapcsolata. Ez a paraméter alapvető fon-

tosságú a városi légkörrel kapcsolatos vizsgálatokban, alkalmazzák szennyező anyag terjedés 

modellezésénél, illetve nagy léptékű légáramlási szimulációkban, ahol a felszínnek a légáram-

lást fékező hatását jellemzik segítségével (Ratti 2001; Ratti et al. 2002; 2006).  

 
3.5. ábra Az érdességi magasság, érdességi rétegvastagság és az elméleti vertikális szélprofil (Oke 2004) 

Az érdességi rétegvastagság (zd) a szélsebességprofil – ami a felszíntől távolodva megkö-

zelítően logaritmikusan növekvő szélsebesség értékek jellemeznek – érdességi elemek miatti 

eltolódását jellemzi. Ez áramlástani szempontból úgy fogható fel, mintha a zd értékkel jellem-

zett magasságba áthelyeződne a felszín, hiszen az ez alatti légrétegben található áramlások 

már nincsenek kapcsolatban és nem gyakorolnak lényegi hatást a magasabb légrétek áramlási 

viszonyaira. A z0 a felszín érdességi elemeinek együttes fékező hatását méri, formálisan azt a 

felszín (vagy a légáramlások számára felszínként viselkedő réteg) feletti magasságot jelöli, 

ahol a szélsebesség nullává válik. Nagysága függ az érdességi elemek nagyságától, alakjától 

és eloszlásától. Értéke a nyugodt vízfelszín néhány század mm-étől az erdők és települések 

néhány m-éig terjed. 
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Számos további paraméter ismeretes a témával foglalkozó munkákban, amelyek egy része 

a már említett felszínérdesség számításához is szükséges. Ilyen paraméter az épület alapterü-

let arány (plan area ratio – λP), ami egy vizsgált területegységen belül az épületek által elfog-

lalt terület és a teljes terület arányát adja meg (Grimmond and Oke 1999). Ugyanezt a paramé-

tert meg lehet különböző (z) magassági szintekre is adni (plan area density – αP(z)), ezáltal a 

vizsgált területen a különböző magassági szintek átjárhatóságát is jellemezni lehet (Burian et 

al. 2002). Ismeretes a frontális felület arány is (frontal area ratio – λF), ami az érdességi 

elemek egy adott légáramlási irányban akadályt képező függőleges felület és a vizsgált terület 

arányaként értelmezhető (Raupach 1992; Grimmond and Oke 1999). Az érdességi elemek tel-

jes, a légáramlás számára akadályt képező felülete (complete aspect ratio – λC) hasonlóan ér-

telmezhető, mint a frontális felület arány, azonban itt nem egy kiválasztott áramlási irányban 

vizsgálják az épületeket, hanem azok teljes falfelületét számításba veszik (Burian et al. 2002). 

Burian et al. (2002) felhasználják a magasság-szélesség arányt is (heigth-to-width ratio – λS), 

ami hasonlatos a H/V arányhoz, azonban ebben az esetben ezt az arányt a légáramlás irányá-

ban számítják. Ismeretes továbbá az átlagos magassággal súlyozott frontális felület arány 

(average height weighted with frontal area – zH), valamint az érdességi légréteg mélysége 

(depth of the roughness sublayer – zr), amely paraméterek az alsó légréteg magassággal válto-

zó érdességi viszonyait jellemzik (Burian et al. 2002). Matzarakis and Mayer (1992) a nehe-

zen számolható érdességi magasság közelítő értékének megadására az effektív magasságot 

(heff) használják, amit egy adott gridcellára vonatkozólag az épületek, növényzet és a nem be-

épített területek részarányaiból és átlagos magasságaiból képeznek. 

Burian et al. (2002) egy kimerítő összefoglalást mutatnak be a leggyakrabban használt 

morfológiai paraméterekről, továbbá tárgyalják ezek számítási módját egy, a kaliforniai Los 

Angeles belvárosát lefedő mintaterületen. A számításokat geoinformatikai eszközökkel vég-

zik, amihez egy részletes városi adatbázist alkalmaznak, ahol a felszínborítási és felszínhasz-

nálati adatok és digitális domborzatmodell mellett a városi úthálózatot tartalmazó fedvények 

is megtalálhatók. A paramétereket a teljes vizsgált területre, az azonos felszínborítású cso-

portba tartozó területekre, valamint ennél részletesebb térbeli felbontású négyzethálóra is ki-

számították. Ugyanezen vizsgálatokat kiterjesztették egy ennél lényegesen nagyobb – a texasi 

Huston városát lefedő – mintaterületre is (Burian et al. 2004). 

További fontos paraméter – a városi felszínérdesség vizsgálatához – a növényzet áramlás-

tani szerepét leíró porozitás (porosity – p), amit Grimmond and Oke (1999) említenek meg. 

Ezt alapul véve létre lehet hozni egy olyan felszínérdességi paramétert (5.2.2. fejezet), amely a 

városi határréteg (UCL) porozitását adja meg, azaz a városi légtérnek az áramló levegő szem-

pontjából vett átjárhatóságát jellemzi. 
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3.2.2. A felszínérdesség számszerűsítésének módjai 

Az érdességi magasság és az érdességi rétegvastagság kiszámítására számos módszer isme-

retes, melyek három csoportba sorolhatók (Grimmond et al. 1998; Gál and Unger 2009):  

(i) mikrometeorológiai módszerek, amelyek a terepen elvégzett szél és turbulencia méré-

seken alapulnak,  

(ii) érdesség osztályozási módszerek, amelyek egy területet vizuális megfigyelés alapján 

sorolnak be érdességi osztályokba,  

(iii) morfometrikus módszerek, amelyek a felszíngeometria számszerűsítésén alapulnak. 

Mikrometeorológiai módszerek 

A legtöbb mikrometeorológiai módszer során egy (vagy néhány) megfelelően felműszere-

zett toronyban, több magassági szinten szél és turbulencia méréseket végeznek és az itt mért 

adatokból kiindulva, a szélprofil logaritmikus közelítésével (3.12. képlet) számítják ki az ér-

dességi magasság és érdességi rétegvastagság értékekeit (Lajos 2004).  
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ahol )(zu  a z magassági szintben, különböző időpontokban mért szélsebességek átlaga, u* a 

súrlódási sebesség, κ a Kármán-féle konstans (κ = 0,4). 

A számítás pontos elvégzéséhez legalább három szélsebesség adat szükséges, amit külön-

böző – az érdességi elemek átlagos magassága feletti – magasságokban mérnek (Petersen 

1997). A becsült érdességi értékek a szélirány függvényében eltérőek és az eljárás igen érzé-

keny a hibákra (Oke 2004). Ezzel a módszerrel – annak ellenére, hogy egy adott pontra igen 

pontosan számítható az érdességi magasság értéke – nem végezhető el nagyobb városi terület-

re vonatkozólag a felszínérdesség térképezése. Ennek oka, hogy a városon belüli különbségek 

feltárásához jelentős számú szélmérésre szolgáló tornyot kell telepíteni és ez, a jelentős költ-

ségigénye mellett, engedélyeztetési problémákba is ütközhet. 

Érdesség osztályozási módszerek 

Az érdesség osztályozási eljárások alapelve az, hogy a vizsgált területen a z0 és zd értéke 

megközelítőleg azonos lesz egy hasonló felszínborítású területen korábban mért értékekhez. A 

széles körben elterjedt Davenport módszer 8 érdességi osztályt tartalmaz (3.2. táblázat) és 

egy területet vizuális módszerrel sorol be ezen osztályok valamelyikébe, amihez légifotókat 

vagy felszínborítási térképet használ fel (Davenport et al. 2000).  
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3.2. táblázat A Davenport-féle érdességi osztályok és a hozzájuk tartozó z0 értékek (Davenport et al. 2000) 

Osztály Felszínborítás jellege z0 (m) 
1. Tenger Nagy kiterjedésű vízfelszín 0,002 
2. Zavartalan Nincsenek tereptárgyak, elhanyagolható mennyiségű növényzet 0,005 
3. Nyitott Kis mértékű növényborítás 0,03 
4. Érdes-nyitott Kis mértékű növényborítás, ritkán előforduló tereptárgyakkal 0,1 
5. Érdes Jelentős növényborítás, elszórtan nagyobb számban tereptárgyak 0,25 
6. Nagyon érdes Jelentős növényzetű vagy kis sűrű1séggel alacsony épületekkel beépített terület 0,5 
7. Átfutó áramlást eredményező Kifejlett erdő vagy városi terület, kis magasságkülönbség a tereptárgyak között 1 
8. Kaotikus  Városközpontok, szabálytalan magasságú fákból álló erdős területek ≥ 2 
 

A módszer előnye az, hogy a lehetséges hiba mindig kisebb az adott érdességi osztályba 

tartozó z0 értékek intervallumánál, azonban csak két olyan kategóriát tartalmaz, ami a beépí-

tett területekre vonatkozik, tehát nehezen alkalmazható városi környezetek részletes érdesség 

térképezésére (Oke 2006). 

Morfometrikus módszerek 

Számos morfometrikus módszer ismeretes, melyek mindegyike a felszín morfológiáját le-

író adatokon alapul. Ezek a módszerek a vizsgált területen előforduló összes objektumot (épü-

leteket, növényeket, stb.) érdességi elemként fogják fel és a felszínérdesség számítását ezen 

elemek geometriáját jellemző értékekre vezetik vissza.  

 
3.6. ábra A morfometrikus felszínérdesség számítási módszerek alapadatai szabályos épületelrendezés esetén,  

a piros nyíl jelöli a feltételezett áramlási irányt (Grimmond and Oke 1999) 

A felszínmorfológiát leíró alapadatokat (egyszerűsített geometrián) a 3.6. ábra szemlélteti. 

Az egyik legfontosabb paraméter a teljes sík terület (AT), ami az egy adott érdességi elemhez 

tartozó sík területet jellemzi. Az AP az érdességi elem alapterülete, míg az AF az adott áram-

lásnak kitett függőleges felület (Grimmond and Oke 1999). További gyakran használt paramé-

ter az érdességi elem magassága (zH). Ezekből a paraméterekből egyszerű mutatók képezhe-

tők, mint például a már említett épület alapterület arány λP, vagy a frontális felület arány λF. 
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A legelterjedtebb az egyszerű empirikus közelítés (3.14 és 3.15 képletek), amelyben az fd 

és az f0 együtthatók értékei szerzőtől függően más és más. Kijelenthető azonban, hogy a kü-

lönféle források az fd értékét 0,5 és 0,8, az f0 értékét 0,06 és 0,13 közé teszik (Garrat 1992; 

Raupach et al. 1991; Hanna and Chang 1992; Taylor 1988). 

 Hdd zfz ⋅=   (3.14) 

 H00 zfz ⋅=  (3.15) 

Kutzbach (1961) egyenleteibe (3.16 és 3.17 képletek) a λx helyére a λP vagy λF értékeit le-

het behelyettesíteni, abban az esetben, ha a λF és a λP értékei közel azonosak és kisebbek 

0,29-nél: 

 H
,

xd zz ⋅= 290λ  (3.16) 

 Hx0 zz ⋅= 13,1λ  (3.17) 

Counihan (1971) hasonlóan az épület alapterület arányt alkalmazza összefüggéseiben, 

amelyek Grimmond and Oke (1999) által átdolgozott formái a λP értékek jóval szélesebb in-

tervallumán adnak megfelelő eredményt: 

 ( )[ ] HPd z,,z ⋅−⋅= 0463043521 λ  (3.18) 
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ahol a C különböző indexű értékei empirikus együtthatók (C1 = 0,02677, C2 = 1,3676,  

C3 = 15,98, C4 = 387,15, C5 = –4 730, C6 = 32 057, C7 = –124 308, C8 = 27 162,  

C9 = –310 534 és C10 = 14 444). 

Kondo and Yamazawa (1986) elsősorban a japán városok beépítési jellegzetességeit figye-

lembevevő összefüggést írtak fel a z0-ra: 
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Bottema (1997) több összefüggést is ajánl az érdességi paraméterek kiszámítására. Az első 

egy olyan módszer, ami az épületek mellett a növényzetet is figyelembe veszi. A számítások 

kivitelezéséhez viszonylag egyszerű geometriai adatokra van csak szükség, azonban kevés 

olyan adatbázis van, amiben a növényzetről is ilyen részletességgel találhatunk adatokat: 
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ahol a b indexű változók az épületekre, a t indexű változók a fákra vonatkoznak. A p a fák 

lombozatára vonatkozó porozitás értéke. A Cdb vagyis a légellenállási együttható épületekre 

vonatkozó értéke 0,8 (Bottema and Mestayer 1998). A növényekre vonatkozó légellenállási 

együttható (Cdt), pedig az (1–p) és a Cdb szorzataként kapható meg. Az L az érdességi elemek 

horizontális méreteit jellemzik (3.6. ábra). 

Bottema and Mestayer (1998) által bemutatott módszer (3.23 és 3.24 képletek) egyike azon 

kevés példának, amikor megkísérelték az összefüggést kiterjeszteni szabálytalan (tehát a való-

ságot sokkal jobban közelítő) elrendezésre. A felszínérdesség térképezést egy 2,7 km x 2,2 

km méretű városi területen végezték el. A módszer kataszteri adatbázison alapul (vektoros 

formátumú épület-adatbázis), amiben az épületeket poligonok reprezentálják, melyekhez épü-

let alap- és tetőmagassági adatok tartoznak. A számítás alapja az általuk rugoxel-nek nevezett 

térbeli egység, ami egy 2D-s gridcella és a mérete 50 m és 450 m között változik. Az épület-

poligonokat úgy alakították át, hogy mindegyik konvex legyen és beleférjen egy rugoxel-be. 

Minden ilyen cellára kiszámították a z0 és zd értékeit, amiket mint cellánkénti átlagos értéke-

ket foghatunk fel. 
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 ( ) 60,
Pd hz λ⋅=  (3.24) 

ahol CDh a légellenállási együttható (0,8) (Bottema and Mestayer 1998), h a térfogattal súlyo-

zott átlagos magasság, és κ a Kármán-féle konstans (κ = 0,4). 
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Lettau (1969) a frontális felület arány alkalmazásával a z0-ra vonatkozóan egy egyszerű 

számítási módot fejlesztett ki, azonban a hiba mértéke jelentős lesz, ha a λF értéke nagyobb 

mint 0,2-0,3: 

 FH0 z,z λ⋅⋅= 50  (3.25) 

Macdonald et al. (1998) a Lettau módszerének hiányosságait kiküszöbölő megoldást dol-

goztak ki: 
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ahol α egy empirikus koefficiens, CD értékét 1,2-nek vették és β egy légáramlás fékező hatás-

ra vonatkozó korrekciós tényező. A szerzők szélcsatorna kísérletek eredményei alapján az α = 

4,43 és a β = 1 értékeket találták megfelelőnek. 

Ratti et al. (2006) ugyan nem hoznak létre új összefüggést az érdesség számszerűsítésére, 

azonban a λP, zH, λF értékeket az irodalomból már ismert (Grimmond and Oke 1999) képle-

tek alapján egy olyan felszínmodellből számították ki, amely tartalmazza a domborzatot és a 

vizsgált városi terület épületeit. Számításaik csak három város (London, Berlin és Toulouse) 

kis területeit (400 m x 400 m) érintették (Ratti and Richens 1999; Ratti and Richens 2004). 
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4. A felhasznált alapadatok és alkalmazott módszerek 

4.1. A szegedi városklíma mérések 

4.1.1. A vizsgált terület 

A város földrajzi fekvése és éghajlati jellemzői 

Szeged a Kárpát medencében, az Alföld Déli részén a Tisza-Maros találkozásánál található 

(4.1. ábra). A vidék kialakításában a harmadkortól napjainkig tartó süllyedés és a feltöltés ját-

szott vezető szerepet. A földtörténet során a kristályos alaphegységre 3000-3800 m vastag 

üledék rakódott rá. A felszínen – néhány pleisztocén löszhalomtól eltekintve – gyenge relief-

fel rendelkező holocén üledékekből álló térszínek a jellemzőek (Mezősi 1983). A tájképi sajá-

tosságokat az álló- és folyóvízi, valamint az eolikus formák adják.  

 
4.1. ábra Szeged elhelyezkedése Európában, és tengerektől való távolsága 

Földrajzi helyzetük szerint a magyarországi nagyvárosokat három nagy csoportba sorolhat-

juk: völgyekben elterülők, hegyvidék és síkság találkozásánál elhelyezkedők, valamint síksági 

fekvésűek. A városi éghajlat kifejlődése szempontjából az első két típusba tartozó települések 

vizsgálata igen bonyolult, mert ezeknél nagyon nehéz elkülöníteni egymástól a mesterséges és 

a domborzati hatásokat. Azonban a harmadik kategóriába – amibe Szeged is tartozik – sorol-

ható települések kedvező feltételeket kínálnak a városklimatológiai kutatásokhoz és az itt 
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végzett részletes mérések és vizsgálatok eredményei általános következtetések levonására is 

szolgálhatnak (Unger és Sümeghy 2002). 

Szeged, ahogy Magyarország túlnyomó része is, a Köppen-féle Cf (meleg-mérsékelt éghaj-

lat, egyenletes évi csapadékeloszlással), illetve a Trewartha-féle D.1 (kontinentális éghajlat, 

hosszabb meleg évszakkal) klímakörzetbe esik. Ez utóbbit Péczely (1984) a valóságos éghaj-

lati viszonyok még jobb megközelítése érdekében módosította (nedves kontinentális éghajlat, 

hosszabb meleg évszakkal). A kontinentális hatás erősségét jellemezhetjük a tengerektől való 

távolsággal is, amit a 4.1. ábra mutat. Jól látható, hogy az Atlanti-óceántól és az északi bel- és 

permtengereitől (Északi-tenger és Balti-tenger) viszonylag távol helyezkedik el, azonban a dé-

li beltengerei (Fekete-tenger, Földközi-tenger) ehhez képest közelebb vannak. 

A terület pontosabb leírására érdekében használjuk a Péczely (1979) által alkotott éghajlati 

tájfelosztást. Ennek megfelelően a vizsgált terület a meleg-száraz éghajlati körzetbe sorolható, 

vagyis az ariditási index értéke 1,15-nél nagyobb és a vegetációs időszak középhőmérséklete 

magasabb mint 15°C. A globális sugárzás havi és évi összegei az országos átlagnak megfele-

lőnek, a napfénytartam országosan kiemelkedőnek, míg a felhőzet mennyisége éves szinten az 

ország többi területeihez mérten kevésnek mondható. A szélirányok relatív gyakorisága alap-

ján elsősorban Északi és Északnyugati szelek az uralkodóak, azonban a Déli szél is nagy gya-

korisággal jellemezhető. A lehullott csapadék mennyisége 550-600 mm közé tehető, azonban 

az elmúlt években jelentősen alulmúlta ezt az értéket, ennek megfelelően az aszályra hajlamos 

területek közé soroljuk. 

Szeged városszerkezete 

Szeged Délkelet-Magyarország legnagyobb városa, 1962 óta Csongrád megye székhelye. 

A Maros a város északkeleti részén ömlik a települést két részre osztó Tiszába. Közigazgatási 

területe 281 km2 – ennek nagy része a Tisza jobb partján helyezkedik el –, azonban a városias 

területek kiterjedése mindössze 25-30 km2, és a jelentősen beépített területek az ennél is va-

lamivel kisebb méretű, az árvízvédelmi körtöltéseken belüli területen találhatóak.  

A város szerkezeti sajátosságait – a múlt század végi újjáépítésből adódó – a Tisza folyóra, 

mint tengelyre épült sugárutas-körutas rendszer adja. Ennek az az előnye, hogy a város-

szerkezet jól áttekinthető tagozódást mutat, viszont hátránya, hogy így a forgalom a városmag 

felé koncentrálódik, amely maga után vonhatja az ezzel járó fokozottabb belterületi lég-

szennyeződést is.  
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4.2. ábra A város főbb szerkezeti-morfológiai típusai Szegeden 

 Az utóbbi évtizedekben (főleg 1968-78, kisebb mértékben 1978-88 között) a város 

szerkezete jelentősen módosult a peremvárosi területeken létesült hatalmas méretű panelépíté-

sű lakótelepek következtében. Létrehozásuk sajátos szerkezeti tagoltságot visz a városi morfo-

textúrába azzal, hogy a néhány emeletes házakkal sűrűn beépített centrum és a viszonylag új 

lakótelepek nagy vertikális kiterjedésű, de lazább elhelyezésű épületei között megmaradt egy 

alacsonyszintű, sok zöldterülettel és kerttel rendelkező vegyes városrész. Korábban ez a terü-

let fokozatos átmenetet jelentett a sűrűbben beépített városmag és a beépítetlen szabad terüle-

tek között. 

A városnak a következő főbb szerkezeti-morfológiai típusait különíthetők el (4.2. ábra):  

– Viszonylag sűrűn beépített belváros, ahol a többségében keskeny utcákat magas házfalak 

zárják közre. 

– Nagy panelépítésű lakótelepek, ahol az igen magas, uniformizált épületek viszonylag rit-

kán helyezkednek el, és köztük nagy kiterjedésű, nyílt zöldterületek találhatóak. 

– Ipari és raktárházas körzetek, ahol nagy alapterületű, kis magasságú csarnokok a jellem-

zőek, melyek között a felszín többnyire teljesen szilárd burkolattal van ellátva. 

– Családi házas részek, ahol a kis alapterületű, egy-két emeletes házak között kiterjedt nyílt 

területek találhatók, főként kerti növényekkel, fákkal. 

 – A városi parkok, a Tisza partján található galériaerdő és a külterületek már jellemzően 

növényzettel fedettek, az épületek és a szilárd burkolat a területek csak kis százalékán fordul 

elő. 
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4.1.2. A hőmérsékleti adatok gyűjtése 

Az utóbbi évek szegedi városklimatológiai kutatásai a város belső területeire irányultak. A 

vizsgált terület az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 1:10 000 méretarányú földmé-

rési-topográfiai térképein található kilométerhálózati vonalak segítségével 500 m oldalhosszú-

ságú négyzetekre, azaz gridcellákra lett felosztva (4.3. ábra). Ugyanilyen, 0,25 km2 területű 

cellaméretet alkalmaztak más városklíma kutatási projektekben is (pl. Jendritzky and Nübler 

1981; Park 1986), illetve hasonló cellaméretet lehet találni Long et al. (2003) és Lindberg et 

al. (2003) munkáiban is. A vizsgálati területet az ilyen módon meghatározott 107 cella jelenti, 

amelyek lefedik a város belvárosi, elővárosi övezeteit, valamint egy helyen ki is nyúlik négy 

cella hosszúságban nyugati irányba (4.3. ábra). Ez utóbbi cellák elsősorban referenciaterület-

ként szolgálnak a hőmérsékleti adatok gyűjtése esetén. 

 
4.3. ábra A mérési hálózat és a mérési útvonalak Szegeden, a központi cellát a C betű jelöli 

A dolgozatomban elsősorban ennek a fent említett területnek a 103 cellára kiterjedő részét 

vizsgáltam. Ennek oka, hogy a nyugati részen – a meteorológiai állomás közelében – található 

négy cella felszínéről nem állt rendelkezésre minden szükséges alapadat, illetve ez a terület 

nem is tekinthető városias jellegűnek. 

A maximális UHI intenzitás vizsgálatához szükséges adatok gyűjtése a teljes (107 cellás) 

mérési hálózatban történt, meghatározott útvonalon (4.3. ábra) haladó mérőautók segítségé-

vel, 1999. március és 2000. február, illetve 2002. április és 2003. március között. Az ilyen tí-

pusú mobil mérések igen elterjedtnek számítanak a városi klímaparaméterek vizsgálatában 
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(pl. Oke and Fuggle 1972; Moreno-Garcia 1994; Ripley et al. 1996; Klysik and Fortuniak 

1999; Santos et al. 2003). 

A megfelelő időbeli felbontás érdekében 7-10 naponta voltak mérések az egész vizsgált te-

rületre kiterjedően. Az UHI maximális kifejlődésének területi eloszlásáról a kellő számú, ele-

gendően reprezentatív mintát a két mérési sorozatban végrehajtott 48, illetve 38 mérés bizto-

sítja. A kb. 3 óra időtartamú mérések kiterjedtek minden időjárási helyzetre, kivéve, ha hulló 

csapadékkal járó meteorológiai jelenség volt tapasztalható. A területtel foglalkozó korábbi ku-

tatások tapasztalatai alapján az adatgyűjtést az adott útvonal esetén úgy kellett időzíteni, hogy 

az UHI maximális kifejlődésének várható időpontja – naplemente után 4 órával (Oke 1981; 

Boruzs és Nagy 1999) – előtt 1,5 órával kezdődjön és utána 1,5 órával érjen véget. A mért ér-

tékek időbeni korrekciója a hőmérsékletnek a mérés ideje alatt – azaz a naplementét követő 

órákban – nagyjából lineáris változását feltételezte. Ezt a korábbi kutatások támasztották alá, 

azzal a kiegészítéssel, hogy az eltérő hűlési gradiensek miatt ez csak hozzávetőlegesen igaz a 

külvárosi, elővárosi területekre (Oke and Maxwell 1975). 

A vizsgált terület mérete, illetve a mérési útvonalak hossza miatt a területet két szektorra 

kellett osztani, mert a teljes terület nem járható be a rendelkezésre álló idő alatt. Az útvonala-

kat úgy kellett meghatározni, hogy a már említett 3 óra alatt bejárhatóak legyenek oda-vissza 

és mindegyik cellát érintsenek legalább egyszer az oda és a visszaúton is. Mindezek szelle-

mében az Északi szektor mérete 54 cella (13,5 km2), amiben az É-i mérési útvonal hossza  

68 km. A Déli szektor egy cellával kisebb (13,25 km2), és a D-i mérési útvonal 2 km-rel rövi-

debb (4.3. ábra). 

A hőmérsékleti adatok észlelése sugárzásvédelemmel ellátott automata hőmérsékleti szen-

zorral (LogIT HiTemp) történt. Az autó termikus zavaró hatásának elkerülése végett a szenzor 

a jármű előtt 0,6 m-rel és a talaj fölött 1,45 m magasan egy rúdon helyezkedett el. Az adatok 

gyűjtését az utastérben elhelyezett LogIT datalogger végezte, amely a mért értékeket 10 má-

sodpercenként rögzítette. A megfelelő szellőzés és adatsűrűség érdekében jármű sebessége 

20-30 kmh-1 volt, ezeknek megfelelően a mérőút egymástól 55-83 m távolságban lévő pontjai-

ról állt rendelkezésre hőmérsékleti adat. A mérések késői időpontja miatt forgalmi okokból 

eredő megállás ritkán fordult elő. Ha mégis (pl. piros lámpa, sorompó esetén), akkor az abban 

az időpontban gyűjtött adatok törlése megtörtént. 
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Az UHI intenzitást (ΔΤ) a következőképpen értelmezhető: 

 )1(cellacella TTT −=Δ  (4.1) 

ahol Tcella = az aktuális városi cella hőmérséklete; Tcella(1) = a legnyugatibb, vidékinek tekintett 

cellának a hőmérséklete, amelyben az Országos Meteorológiai Szolgálat szegedi obszervató-

riuma is található (4.3. ábra). 

A fent leírtak alapján lezajló területi vizsgálatok megfelelő alapot nyújtottak más, ehhez a 

témához szorosan kapcsolódó kutatásoknak, például a város szerkezetét kellően reprezentáló 

keresztmetszet menti vizsgálatoknak (Unger et al. 2001a). Ezeknek a keresztmetszeti méré-

seknek a szükségességét az bizonyítja, hogy a városi hősziget fejlődésének, időbeni változása-

inak a kutatására az előbbi statikus vizsgálatok nem elegendőek. Az ilyen a dinamikára irá-

nyuló vizsgálatok rendkívül fontosak az UHI jelenségének szélesebb körű megismeréséhez. A 

dolgozatomban felhasznált keresztmetszeti mérések 2002. április és 2003. március között, ha-

vi gyakorisággal történtek (Sümeghy and Unger 2003b). A kutatás módszere megegyezik a 

fentiekben leírtakkal, azonban néhány különbség felsorolható: a mérés csak a kiválasztott ke-

resztmetszeti cellákra korlátozódott (4.3. ábra), az útvonal egyszeri oda-vissza bejárása 50-55 

percig tartott és a mérések napnyugtától napkeltéig folytak. Mindezek alapján olyan, órás fel-

bontású adatsor jött létre az adott éjszakákról, ami már dinamikus elemzéseket is lehetővé 

tesz. 

4.2. A szükséges GIS módszerek 

4.2.1. Digitális fotogrammetria 

A térinformatika speciális ága a digitális fotogrammetria, amely a szakterület nemzetközi 

fórumának (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing − ISPRS) definí-

ciója szerint a tárgyakról azok érintése nélkül elkészített képek létrehozásának, majd a képek 

kezelésének és feldolgozásának tudománya (Barsi 2000). A digitális fotogrammetria ennek 

értelmében a hagyományos fotogrammetria teljesen új ágazata. Az új irányzat szerint a képe-

ket vagy digitális kamerákkal kell készítetni, vagy megfelelő tulajdonságú berendezés hiányá-

ban a képek a hagyományos filmre kerülnek, majd az analóg információhordozónak tekintett 

film adatmennyiségét kell – szkenneléssel – digitális formára hozni. A képek feldolgozása in-

nentől kezdve már teljes mértékben számítógépen történik.  

A fotogrammetriai feldolgozás folyamán a képek felvételkori elhelyezkedését és irányított-

ságát állítjuk vissza; ezt a rekonstrukciós folyamat a külső tájékozás. A tájékozást követően 

lehet − az emberi térlátáshoz hasonlóan − a két helyről készített képek felhasználásával a tér-

beli kiterjedéseket mérni, térképezni. 
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Az általam felhasznált ERDAS Imagine raszter alapú térinformatikai rendszert az amerikai 

Leica Geosystems fejlesztette ki. A felépítése összetett, alapvetően egy modulokból álló, bő-

víthető és fejleszthető szoftverkörnyezeten alapul. A grafikus felhasználói felület a Windows-

os környezetnek megfelelő, a többi hasonló programnál megszokott legördülő menükből, iko-

nokból és párbeszéd-ablakokból áll. A modulok számos feladat elvégzésére alkalmasak, egye-

sek az adatok konvertálására (fájl formátum, koordináta rendszer) alkalmasak, mások külön-

féle elemzések végrehajtását teszik lehetővé. A program az elemzések eredményeinek megje-

lenítését is segíti, például térképi vagy 3D madártávlati kép, esetleg videó formátumban 

(ERDAS 2000). 

Az adatbázis létrehozásához több modul került felhasználásra. Az OrthoBASE modullal 

történt a légifotók tájékozása (légi háromszögelést) és összeillesztése egy olyan rendszerbe, 

amiből a magassági adatok mérhetővé válnak. Az épületek magasságainak mérését a Stereo 

Analyst tette lehetővé. Felhasználtam a VirtualGIS modult is, ami az adatbázis 3D-os megje-

lenítését végzi el, és így alkalmas az eredmények bemutatása mellett a mérési hibák felkutatá-

sára is. 

4.2.2. Vektoros térinformatika 

A 4.2.1. fejezetben felvázolt raszter alapú rendszer kiválóan alkalmas különféle mérések 

végrehajtására, azonban az adatok rögzítésére, tárolására, valamint összetettebb elemzésekre 

már kevésbé. Az említett feladatok egyszerűbben elvégezhetők egy vektoros rendszerben. Az 

ilyen rendszerek alapja az, hogy a geometriai tartalmat és az egyes térképi elemekhez tartozó 

attribútum adatokat külön kezeli. A geometriai tartalom térképszerűen jelenik meg és koordi-

nátákkal rendelkező objektumokból (pont, vonal, poligon) áll. Az attribútum adatok táblázatos 

formában jelennek meg és ezáltal több tulajdonságot is képesek tárolni. 

A vektoros rendszerekben az adattárolás kisebb méretű fájlokat igényel, mint a raszteres 

rendszerekben, mivel az utóbbiban pixelenként kell tárolni az összes információt, míg az 

előbbiben egy pontot, vonalat vagy poligont jellemző adatok csak egyszer kerülnek rögzítésre. 

A kisebb fájlok gyorsabb számításokat eredményeznek, mivel minden számítást két részre le-

het bontani: egy, a térben elvégzett és egy, az adatbázisban elvégzett műveletre. 

ESRI ArcView 

A program kifejezetten térinformatikai feladatok (adatbázis létrehozás, modellezés, elem-

zés) megoldására készült. Az integrált georelációs topológikus adatmodell egységes koncep-

cióján nyugszik, és alapja az úgynevezett shape fájl, ami a lehetséges három objektum típus 

(pont, vonal, poligon) közül egyszerre csak egyet tartalmazhat. Az ESRI fejlesztési koncepci-
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ója a nyitott rendszer architektúra (hordozhatóság), az objektum orientált szemlélet (adatmo-

dell, felhasználói felület és alkalmazások), a kliens-szerver (ügyfél-kiszolgáló) hálózati kap-

csolat támogatása és megoldása. A rendszer nyitottságának köszönhetően bármilyen szabvá-

nyos adatbázishoz képes kapcsolódni (ESRI 2002). 

Az ArcView saját – objektumorientált – beépített programozási nyelvvel rendelkezik 

(Avenue script), amellyel a szoftver teljes egészében programozható, azaz a program bármely 

elemét felhasználhatjuk egy algoritmus segítségével is. Ez a programozási nyelv viszonylag 

egyszerű és fontos jellemzője az, hogy a különféle részműveletek elvégzésére alkalmas függ-

vényeket nem a felhasználónak kell definiálni, hanem az ArcView beépített függvényei hasz-

nálhatóak fel (ESRI 2002). Erre egy szemléletes példa az, ha például egy pont koordinátáit (x, 

y) akarjuk megtudni, akkor nem kell egy olyan algoritmust írnunk, ami a shape fájlból kiol-

vassa a megfelelő adat részleteket, hanem csak egy-egy egyszerű paranccsal (getx, gety) le-

kérdezhetjük ezt a két értéket. 

Az Avenue nyelven létrehozható az egyszerűbb műveletek elvégzésére alkalmas önálló al-

goritmus (script) és bonyolultabb feladatok esetén, egy több ilyen algoritmusból létrehozható 

az úgynevezett kiterjesztés (extension). Ezeket a kiterjesztéseket az ArcView megfelelő 

könyvtárába kell elhelyezni, és ezután betölthetővé válik a programba (ESRI, 2002). 

Van néhány, az ESRI által kifejlesztett kiterjesztés is (pl. 3D Analyst, Geoprocessing, 

Geostatistical Analyst, stb.), amelyek egy adott problémakör több részfeladatának elvégzésére 

alkalmasak (pl. domborzatmodellezés, fedvény műveletek, geostatisztikai elemzések, stb.), de 

könnyen be lehet szerezni egyéb kiterjesztéseket is, amelyeket a program használói fejlesztet-

tek ki egy adott feladatra a könnyebb munka érdekében (pl. vonalak pontokká alakítása). Ilyen 

algoritmusokat és kiterjesztéseket több helyen is el lehet érni, azonban a legnagyobb választék 

az ESRI weboldalán található (www.esri.com). Az Avenue nyelven írt programok további 

nagy előnye, hogy a futtatásuk az ArcView programon belül történik, ami átláthatóvá teszi az 

elemzést az adatok rögzítésétől az algoritmus vagy kiterjesztés futtatásán keresztül az ered-

mények kiértékeléséig. 

Az összetett városi felszínt leíró adatbázisból nem minden paraméter nyerhető ki egyszerű 

műveletekkel. Az égboltláthatóság, frontális felület és számos más paraméter számítása lehet-

séges ugyan az ArcView szoftver alapműveleteivel, azonban ez igen összetett és nagy számú 

ismétlődő műveletsorozat elvégzését igényeli. Célszerű tehát egy a feladatra specializált algo-

ritmust létrehozni, mivel ez amellett, hogy a számítás idejét jelentősen csökkenti, a kiértéke-

lést végző személy által vétett hibák lehetőségét is kiküszöböli.  

A dolgozat további részében (5. fejezetben) részletezett paraméterek számításához alkal-

maztam ilyen algoritmusokat. Ezek közül voltak olyanok, amelyek csak egy-egy az alapszoft-
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verbe beépített algoritmus módosításával hoztam létre, azonban bonyolultabb feladatokra lé-

nyegesen összetettebb algoritmus létrehozása is szükséges volt. Ezeket az algoritmusokat nem 

célszerű a létrehozásukat szükségessé tevő feladatok részleteinek ismertetése nélkül bemutat-

ni. Így minden általam létrehozott algoritmus működését és jellemzőit – az adott számítási el-

járás szerves részeként – a már említett 5. fejezetben ismertetem. 

4.3. A szegedi felszíni adatbázis 

4.3.1. A felhasznált alapadatok 

Raszteres alap 

A Szeged várost lefedő légifelvételek eredeti negatívjai a Földmérési és Távérzékelési In-

tézettől származnak. A 30 db légifotó 1992. november 13-án készült, a felvételi méretarány 

1:11 000. A negatívok digitalizálása Photoscan 2002 (Zeiss Intergraph) szkennerrel 14 mikron 

felbontásban történt. 

Az újabban beszerzett, 2003. augusztus 5-én készült ugyancsak Szegedet lefedő 2 db 

légifelvétel csak az adatbázis aktualizálásához lett felhasználva, mivel ezek felvételi méret-

aránya kb. 1:25 000 és ez nem tesz lehetővé olyan pontos mérést, mint ami a 1992-es felvéte-

leken lehetséges. 

Vektoros alap 

Az épületek alaprajzait tartalmazó DXF formátumú adatbázis Szeged Város Önkormányza-

tától származik. A vektoros állomány középhibája 10 cm, tehát geodéziai pontosságúnak te-

kinthető. 

1:10.000 méretarányú földmérési-topográfiai térképek 

A feldolgozás során felhasznált szelvények: 27-323, 27-332, 27-341, 27-342, 27-343 szá-

mú 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési-topográfiai térképek.  

4.3.2. A 3D-s adatbázis felépítése 

A magasságmérés az ERDAS Stereo Analyst moduljával történt (4.4. ábra). Az ide betöl-

tött blokk fájl tartalmazza 1992-es légifotókat, valamint a mérésekhez szükséges összes geo-

metriai információt. A kezelőfelület négy ablakból áll: az egyik a két teljes képet mutatja, ez a 

pontos helyszín beazonosításához szükséges, a másikban a két képnek egy átfedésben lévő 

részlete látható. Ez utóbbi megjelenítése anaglif módon történik, tehát az egyik kép piros, a 

másik kék színben, és így egy megfelelő szemüveg használatával térhatású kép jelenik meg. 

Két további ablak jeleníti meg a két kép kinagyított részleteit külön-külön. 
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4.4. ábra A Stereo Analyst kezelőfelülete 

A magasságmérés az úgynevezett lebegő kurzorral történik. A mérőjelet mindkét képen 

pontosan a mérendő objektumra (pl.: tetőgerinc, eresz, útburkolati jel, stb.) kell helyezni. A 

szoftver a x-parallaxis alapján kiszámítja a pont x, y és z koordinátáit, és megjeleníti a grafi-

kus felület alsó részén (ERDAS 2000). 

 
4.5. ábra A szegedi városháza és a felmért paraméterek  

(Ma az utcaszint, Mh az eresz és Mt a tetőgerinc tengerszint feletti magassága m-ben) 
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A következő magassági értékek mérésére került sor a vizsgált területen található épülete-

ken: az utcaszint, az eresz és a tető magassága. A 4.5. ábra a szegedi városházán szemlélteti a 

felmért értékeket. A magasságméréssel egyidejűleg az épületek tetőszerkezetének tipizálása is 

megtörtént (4.6. ábra). 

 
4.6. ábra A területen előforduló tetőtípusok, az ezekhez tartozó kódszámok 

 
4.7. ábra Az ArcView kezelőfelülete 
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Az épületek magassági adatai és a tetőtípus az ArcView-ban került rögzítésre (4.7. ábra). 

A mérések eredményei az épületek alaprajzait tartalmazó shape fájl attribútum táblázatába ke-

rültek. A Tetőtípus oszlopban a tetőtípusok kódja, az Ma oszlopban az utcaszint, az Mh osz-

lopban az eresz és az Mt oszlopban a tető tengerszint feletti magasságának értéke található m-

ben. A feldolgozás későbbi részében ezekből a magassági értékekből és az alaprajzokból már 

számos további paraméter (pl.: alapterület, térfogat) is kiszámítható. Ezeket a további oszlo-

pokban lehet rögzíteni, aminek nagy előnye, hogy az adatbázis a feldolgozás során egyre több 

attribútum adattal bővül, és későbbi vizsgálatoknál már ezeket nem kell újra kiszámítani. 

Az adatok rögzítése közbeni könnyebb tájékozódást az épület-alaprajzok alá helyezett 

ortofotók segítették elő. Mind a vektoros, mind a raszteres adatok EOV koordinátákkal ren-

delkeztek, így ezek pontosan átfedték egymást. 

4.3.3. Az adatbázis pontossága 

Az adatbázis pontosságát vizsgálva, egyik oldalról érdemes áttekinteni, hogy az adatbázis 

elkészítésekor a városi felszín milyen mértékű egyszerűsítésen esett át. Másik szempontból a 

mérési módszerek és az alapadatok pontosságát szükséges számszerűsíteni. 

A mérések csak a 15 m2 alapterületnél nagyobb épületekre történtek. A 15 m2-nél kisebb 

melléképületek mérése túlnyomórészt nem lehetséges, mivel ezek általában a növényzet taka-

rásában vannak; továbbá ezeknek az apró épületeknek a jelentőségük a városi geometriában 

(az összes épület tömeghez vagy a növényzethez viszonyítva) is elhanyagolható. Ennek alá-

támasztásaként egy kertvárosi és egy belvárosi cellát megvizsgálva az derült ki, hogy a kert-

városban a 15 m2-es terület alatti épületek darabszáma kb. fele (51,2%) a cellához tartozó ösz-

szes épület számának, viszont ez a cella teljes épületterületének csak 4,5%-a. A belvárosban 

az épületek kb. egyharmada (37,1%) kisebb a határértéknél, de összesen a cella teljes épület-

területének csupán az 1,7%-át teszik ki (4.1. táblázat). 

4.1. táblázat Egy belvárosi cella (a központi cella a 4.3. ábrán) és egy külvárosi cella (központi cellától Nyugatra 
1,5 km-re lévő cella a 4.3. ábrán) vizsgálata a 15 m2 alatti épületek függvényében 

Gridcella Belvárosi cella Külvárosi cella 
Összes épület (db) 847 971 
15 m2 alatti épületek (db) 314 497 
Összes épület együttes területe (m2) 82 311 46 258 
15 m2 alatti épületek együttes területe (m2) 1 452 2 109 

 
Az épületek magassági információi csak leíró adatokként állnak rendelkezésre, és az épüle-

tek geometriájából csak az alaprajz ismert. Ez nem jelent gondot mindaddig, amíg elegendő a 

városi geometriát lapos tetős épületekkel közelíteni. Ha a tetők pontos geometriájára is szük-

ség van (pl.: tetőgerinc helyzete, tetőlapok vízszintessel bezárt szöge, stb.), akkor már ebben a 

formában – további mérés és feldolgozás nélkül – nem alkalmazható ez az adatbázis. A tetők 
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geometriájának kiértékelése több módszer van, azonban közel 22 000 épület esetében ezeknek 

a módszereknek az alkalmazása már elég nehézkes és munkaigényes feladat. 

Az 1992-es felvételek készítése óta a városban több nagyobb építkezés történt. A leglátvá-

nyosabb változásokat a nagy bevásárló-központok felépítése okozta. Mivel ezek az óriási épü-

letek a hozzájuk tartozó nagy parkolókkal jelentősen befolyásolhatják környezetük termikus 

viszonyait, fontos volt az adatok frissítése. Ez a 2003. augusztus 5-én készült légifotók fel-

használásával történt. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az adatbázis a 90-es évek végi, és 

a 21. század első éveinek állapotát tükrözi. 

A vizsgált terület szélén elhelyezkedő cellákban teodolitos terepi mérések történtek a 

szoftveresen kiértékelt épületmagassági adatok ellenőrzése céljából. Itt, ahol a légi-

háromszögelésből adódó hiba várhatóan a legnagyobb, az értékek differenciájának az épület 

teljes magasságához viszonyított részaránya átlagosan 5% körülinek bizonyult, és az átlagos 

eltérés közel 100 elem alapján mindössze 58 cm-nek adódott. 

 
4.8. ábra Szeged épület-adatainkból generált madártávlati képe 

(zöld: 0-2,5 m, kék: 2,51-10 m , sárga: 10,1-15 m, narancssárga: 15,1-20 m, piros: 20,1 m felett) 

A mérés során előfordulhattak nem szisztematikus hibák is, amik következhettek az adatok 

téves rögzítéséből. Az ilyen hibák kiszűrésére szolgál az Erdas VirtualGIS modulja. A prog-

rammal generált 3D modellben könnyen észrevehetővé váltak a nem szisztematikus hibák és 

javításuk is megtörtént. Az ilyen típusú megjelenítéshez szükséges a város területét lefedő – 

1:10 000 topográfiai térképek szintvonalaiból generált – domborzatmodell, a légifotókból lét-
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rehozott ortofotók, az épület alaprajzok és magassági adatokat tartalmazó vektoros formátumú 

shape fájl. A 4.8. ábrán látható Szeged – ilyen módon generált – madártávlati képe, amelyen 

nagyobb nagyításnál az előforduló nem szisztematikus hibák gyorsan megtalálhatóak. 

4.4. A feldolgozásnál és validációnál használt további módszerek 

4.4.1. A SVF számítása fényképek alapján 

Az SVFB értékének (amit a 7.1.2. fejezetben bemutatott validációnál használtam fel) meg-

határozása halszem optikával készült képek alapján BMSky-View szoftverrel történt. A szoft-

ver kifejlesztését, működésének alapjait és használatát Rzepa and Gromek (2006) írják le, a 

számítás alapelve a Steyn (1980) által leírt vetítési eljáráson alapul. 

A program C++ programozási nyelven készült a Windows operációs rendszerre (4.9. ábra) 

A Steyn (1980) által leírt módszer alapja, hogy a halszem objektívvel készített képeket azonos 

méretű koncentrikus körökre osztja fel, úgy hogy minden egyes körgyűrű megadott zenit 

szögtartományoknak felel meg. A körgyűrűk mindegyikében a következő képlet alapján hatá-

rozható meg az SVFB részértéke: 
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ahol ai az i-edik körgyűrű szögszélessége és n a körgyűrűk száma (Bärring et al. 1985). 

 
4.9. ábra A BMSky view program felhasználói felülete 
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Az szoftverrel a kiértékelés első lépése a kép betöltése, ezt követően részben automatiku-

san ki kell jelölni a kép azon részeit, amelyeken az ég látszik. Majd ezután következik a 

Steyn-módszer alapján történő SVF számítás. Ez a módszer kiválóan alkalmas az SVF pontos 

értékének meghatározására, mivel számításba veszi az épületek mellett a további tereptárgyak 

és a növényzet hatását is. Nagy terület részletes felmérésére azonban már elég nehézkesen le-

het csak használni, hiszen minden egyes képet külön-külön kell kiértékelni. 

4.4.2. Az SVF számítása raszteres adatbázis alapján 

Az 5.1. fejezetben bemutatásra kerülő vektoros algoritmus által számított SVFt értékeket 

célszerűnek láttam összevetni egy másik széleskörűen elterjedt számítási eljárással. Ez a rasz-

teres módszer a város épületeiből generált digitális domborzatmodellen alapul (Lindberg 

2007; Gál et al. 2009). 

A módszer első lépése a vektoros épület-adatbázis domborzatmodellé alakítása, figyelembe 

véve a terület domborzatát is (4.10. ábra). Meg kell említeni, hogy a vektor-raszter konverzió 

az uralkodó jelenség elve alapján történik, tehát egy adott méretű pixel értéke azt az épület-

magasságot vagy felszínmagasságot kapja, ami a területének legnagyobb részét elfoglalja. A 

számítás alapját képező felszínmodell egy olyan kompozit térképként értelmezhető, amely az 

épületek tetejének és az épületek közötti felszínnek a tengerszint feletti magasságait tartal-

mazza. A felszínmodell a Clark Labs IDRISI Kilimanjaro© szoftverrel készült 2 m-es felbon-

tással (ez Szeged vizsgált területére 7 562 500 pixelt eredményezett). 

 
4.10. ábra (bal oldalt) A városi felszínmodell egy részlete (1 m-es felbontással) és  

(jobb oldalt) a kirajzolódó árnyékok 25° napmagasságnál és 135° azimutnál  

Az eljárás pontosságának ellenőrzését Lindberg (2005) végezte el göteborgi mintaterületén 

halszem optikával készült fényképek kiértékelésével és a kapott eredmények kielégítőnek mu-

tatkoztak. 
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A számítási idő a mintaterületet lefedő 2 méter felbontású ponthálóra (n = 7 562 500) 

mindösszesen csak 38 órát vesz igénybe. A végeredmény egy raszter háló, amelyben minden 

egyes pixel értéke az SVF értékét kapja. Ezt követően ezeket a pontonkénti SVFr értékeket a 

4.1.2. fejezetben bemutatott – a hőmérsékleti adatok gyűjtésénél is alkalmazott – mintaterület 

celláira átlagoltam, és így kaptam meg az átlagos cellánkénti SVFrt értékeket (amit a 7.2.2. fe-

jezetben bemutatott összehasonlító vizsgálatnál használtam fel). Az átlagolásnál nem vettem 

figyelembe azon képpontokat, amelyek épületre esnek, mivel az ide vonatkozó értékek már 

nem a városi tetőszint rétegre vonatkozó sugárzási viszonyokra engednének következtetni. 

4.4.3. Statisztikai módszerek 

Abban az esetben, ha két paraméter közötti statisztikai kapcsolatot kívántam elemezni, első 

lépésben az összefüggéseket páronként összehasonlító diagramok segítségével. Ennek során 

meghatároztam a változók közötti sztohasztikus kapcsolat szorosságára vonatkozó lineáris 

regressziós egyenesek képleteit (az y = ax + b általános alaknak megfelelően), illetve a deter-

minációs együttható (r2) értékeit (Péczely 1979). Az ilyen jellegű statisztikai elemzéseknél 

meg kell jegyezni, hogy a kapott összefüggések csak a vizsgált paraméterek értékhatárai kö-

zött érvényesek és szorosságuk mértéke függ az elempárok számától. 

A kiszámolt korreláció realitása – az adatpárok számának ismeretében – egy feltevésvizs-

gálattal igazolható (Péczely 1979). A 4.2. táblázat tartalmazza a dolgozat 7. és 8. fejezeteiben 

előforduló elemszámokat (n), illetve az adott elemszámok esetén determinisztikus együttható 

(r2) 5% (psz = 5%) és 1%-os (psz = 1%) szignifikanciaszintekhez tartozó értékeit. Abban az 

esetben, ha a determinisztikus együttható értéke magasabb a 4.2. táblázatban bemutatott ér-

téknél a számolt együttható reálisnak tekinthető. 

4.2. táblázat A determinisztikus együttható 5% és 1%-os szignifikanciaszintekhez tartozó értékei  
a 8. fejezetben előforduló elemszámok esetében (Péczely 1976) 

n r2 (psz = 5%) r2 (psz = 1%) 
13 0,307 0,460 
18 0,219 0,582 
103 0,036 0,061 
107 0,035 0,059 
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5. A kifejlesztett új módszerek és eljárások 

5.1. Egy új eljárás az SVF számítására 

Ebben a fejezetben bemutatom azt az általam kifejlesztett algoritmust, ami a 3D-s adatbá-

zisban tárolt adatok alapján képes az égboltláthatósági index meghatározására. A 3D-s adat-

bázis tartalma ezért erősen determinálja az algoritmus számítási lehetőségeit, pontosságát. A 

4.3. fejezetben bemutatott adatbázis gyakorlatilag a valós világ egyfajta modellje, egy kis mér-

tékben generalizált városi felszínt reprezentál. Az adatbázis által leírt – idealizált városi fel-

szín – legfontosabb, az épületek alakját érintő approximációi a következők: (i) minden épület 

lapos tetős, (ii) egy épület minden fala azonos magasságú (Unger et al. 2006b; Gál et al. 

2009). 

Az épületeknek az égboltra vetülő képe (5.1. ábra) kezelhető az őt alkotó, az adott felszíni, 

középpontnak tekintett, végtelen kicsi felületelemből látható falainak a vetületével (lásd 3.1.3. 

fejezet). A fal egy élének a képe a középpont és az épület látható éle által meghatározott sík 

valamint az éggömb metszete lesz. Tehát idealizált városi felszín esetén egy tetszőleges fal 

képe főkörív szakaszok által határolt gömbnégyszög. Ezek összessége adja meg az épületek 

vetületét az éggömbön. 

5.1.1. Az algoritmus felépítése 

Az algoritmus a közelítő integrálás módszeréhez hasonló eljárást alkalmaz, ami többek kö-

zött egyváltozós függvények görbéje alatti területének meghatározására alkalmas. Itt az eljá-

rás egy félgömbön határozza meg a görbe alatti területet és ehhez rendel SVF értékeket. A 

hozzárendelés alapja a medencére vonatkozó SVF számítási képlet. 

 
5.1. ábra Görbe alatti terület számításának lépései egy félgömbön. (a: az épületek képe (g(x)) az éggömbön és a 

g(x) közelítése a horizont képének felosztásával; b: a SVF számítás alapjául szolgáló “egységnyi” szelet 
reprezentációja (S)) 

A kék g(x)-el jelölt görbe a látható égbolt határa, az alatta lévő területen az épületek kita-

karják az égboltot (5.1a. ábra). A félgömb α szögenként félgömbcikkekre osztható úgy, hogy 

48 



a berajzolt „téglalapok” magassága egyenlő legyen az intervallum felezőpontjában felvett 

g(x)-el (5.1a. ábra). Egy ilyen (S) felületelemet emel ki az 5.1b. ábra. Az S felületelemhez 

tartozó SVF értéket a medencéhez tartozó képlettel lehet kiszámítani. A β látószögű medence 

égboltláthatósági indexe a 3.4 képlet alapján cos2β, tehát magának a medencének a láthatósági 

indexe 1–cos2β = sin2β. Tehát egy α „szélességű” darabjáé ennek α/360 szorosa, így az SVF 

érték kiszámítása a következő képlettel írható le: 

 i

n

i
SVF βα 2

1
sin

360
1 ⋅−= ∑

=

 (5.1) 

ahol n a 360° és az α hányadosa. 

Az algoritmus a felhasználó által meghatározandó α keresési szögenként vetítési egyene-

seket rajzol a pontból. Megkeresi az adott irányba eső azon épületet, amely a legnagyobb mér-

tékben takarja az égboltot. Minden irányban csak egy megadott keresési távolságon belül vég-

zi el az algoritmus ezt a keresést. Az egyes épületek magasságát (Mh) az adatbázis megfelelő 

oszlopából olvassa ki, majd kiszámítja a hozzá tartozó β értéket és így a láthatósági faktort 

(VF). Az 5.1. képlet alapján számítja ki a pontra vonatkozó SVF értéket. A keresési szöget és 

a keresési távolságot a felhasználónak kell megadni, mivel csak a területről származó ismere-

tek és szakmai szempontok alapján állíthatóak be az optimális értékek. 

 A kiterjesztés tartalmaz számos alprogramot is. Ezek a számolt SVF értékek ellenőrzését 

és bemutatását, valamint az algoritmus gyakorlati használatát segítik. Ezek a részprogramok 

opcionálisak, azaz csak részprogramok futnak csak le közülük, amelyeket a számítást megelő-

zően megjelöltünk. 

Az első ilyen alprogram a vetítési egyeneseket rajzolja ki egy – a futtatást megelőzően ki-

jelölt – pont körül. Ennek segítségével ellenőrizhető, hogy megfelelő volt-e a paraméterezés, 

továbbá az is jól látszik, hogy egy adott irányban melyik épület takar ki legtöbbet az égbolt-

ból. A következő alprogram kijelöli azon épületeket, amelyek adatai a számításoknál szerepet 

játszottak. Egy további részprogram egy arányszámot rögzít a pont adattáblában, amely a ke-

resési távolságon belül épületet elérő vetítési egyenesek részarányát adja meg. Ez az eszköz 

segíti az optimális keresési távolság meghatározását. 

A kiterjesztés egyik legszemléletesebb része az az alprogram, amelyik a kijelölt pont körül 

kirajzolja az égbolt és az épületek látszólagos képét. A vetítés a Postel-féle síkvetülethez ha-

sonlóan történik, ami a gömbnek egy kiválasztott pontjából kiinduló irányok mentén hossz-

torzulás mentes ábrázolást tesz lehetővé (Unger 1997b). Ez a vetítési eljárás megegyezik az 

SVF meghatározásánál széleskörűen felhasznált halszem-optika leképezéssel (Steyn 1980), 

így egy adott pontról készült fényképpel vizuálisan is összevethető az algoritmus eredménye. 
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A legutolsó ilyen részprogram a többszöri lefuttatásánál segíti a felhasználót, mivel ennek ak-

tiválásával az algoritmus nem hoz létre redundáns adatokat a pont adattáblában. Ez akkor elő-

nyös, amikor például csak a vetületi képre van szükség egy olyan pont esetén, amelyre az SVF 

értéke már ismert. 

Az SVF számító algoritmus az ArcView saját programozási nyelvén, az Avenue nyelven 

készült el. Az elkészített alkalmazás összesen 9 alprogramból épül fel. Mindegyik alprogram 

egy részfeladat végrehajtásáért felelős (grafikus felület, paraméterek ellenőrzése, SVF számí-

tás, stb.). Ezekből az alprogramokból áll össze az svf_alg.avx nevű kiterjesztés, ami egyszerű-

en behívható az ArcView-ba. 

5.1.2. Az algoritmus használata 

Ahhoz, hogy az svf_alg.avx kiterjesztés elérhető legyen az ArcView számára, be kell má-

solni a program EXT32 nevű alkönyvtárába. A kiterjesztés hozzáadása után egy új, SVF fel-

iratú gomb jelenik meg a gombokat tartalmazó panelen (5.2. ábra). 

 
5.2. ábra Az SVF ikon a View ablakhoz tartozó eszközpanel jobb oldalán 

A gombra kattintás után jelenik meg az angol nyelvű grafikus felület, amelyen a felhaszná-

ló beállíthatja a számára megfelelő paramétereket (5.3. ábra). 

 
5.3. ábra Az algoritmus kezelő felülete 
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A program használatának főbb lépéseit az 5.4. ábra szemlélteti. Az algoritmus indítása 

előtt be kell állítani a View/Properities… menüben a térképi mértékegységet (Map Unit), en-

nek elmulasztása a program hibás működéséhez vezethet. A következő lépés a szükséges 

shape fájlok megnyitása. Az épületek adatait egy poligon shape fájlnak kell tartalmaznia, az 

adattáblában lehet több oszlop is, de az egyiknek az épület tetejének tengerszintfeletti magas-

ságát kell tartalmaznia és a mértékegységnek m-nek kell lennie. Az SVF számítás helyeit egy 

pont shape fájlban kell rögzíteni. Az attribútum táblában kell lennie egy oszlopnak, amelyben 

a pont tenger szint feletti magassága szerepel. 

 
5.4. ábra Az algoritmus futtatásának lépései 

Ezt követően extenzió az SVF ikon megnyomásával aktiválódik (5.2. ábra). A megjelenő 

párbeszéd ablakban (5.3. ábra) több beállítást is el kell végezni az SVF számítás megkezdése 

előtt.  

Az épületeket tartalmazó réteg beállításánál a program felajánlja a legördülő menüben az 

összes elérhető poligon típusú réteget, ezek közül az épületeket tartalmazó réteget kell kivá-

lasztani. A magasság megadásánál az előzőleg kiválasztott réteg adattáblájának sorai közül 

kell kiválasztani azt, amelyik a magassági adatot tartalmazza. A pontok beállítását hasonlóan 

kell elvégezni, azonban itt csak a pont típusú rétegek közül lehet választani. 
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Ezt követően meg kell adni a keresési távolság értékét (térképi mértékegységben), ez an-

nak a körnek lesz a sugara, amin belül eső épületek szerepelni fognak a számításokban. A kö-

vetkező szövegmezőbe a vetítési egyenesek egymással bezárt szögének (α) értékét kell beírni. 

Ennek a két paraméternek az értéke erősen befolyásolja a számítási időt és a mérés pontossá-

gát, tehát megadásánál körültekintően kell eljárni. Ezen paraméterek optimális értékeinek ki-

választását az 5.1.3. fejezet részletezi. 

Az utolsó öt választómező használata opcionális, azaz tetszőleges kombinációban lehetsé-

ges a kiválasztásuk. Ezen részprogramok leírása az 5.1.1. fejezetben található. Abban az eset-

ben, ha valamelyik alprogram futtatásánál szükséges legalább egy pontot kijelölni, akkor ter-

mészetesen ezt még az algoritmus elindítása előtt kell megtenni. 

A kezelő felület alsó részén két ikon található. A bal oldali „Check the parameters” feliratú 

gombot megnyomva a program ellenőrzi a megadott adatfájlok és paraméterek helyességét. 

Ha valamilyen problémát talál, akkor egy hibaüzent jelenik meg, ha nem, akkor a „Run” 

gomb szürkéről feketére vált. Ezt követően annak megnyomásával lehet az algoritmust lefut-

tatni. 

A futtatás közben a program folyamatosan menti a pont adattáblába a következő értékeket: 

SVF, keresési távolság, keresési szög, ennek gyakorlati előnye az, hogy áramszünet vagy 

bármilyen probléma esetén az addigi számítások végeredményei nem vesznek el. Ha a rész-

programokat aktiváltuk, akkor azok végeredményeit is ekkor menti el. Ha véget ér a számítás, 

akkor a végeredményként megkapott pontokat tartalmazó shape fájlon természetesen további 

elemzések is elvégezhetők az ArcView és más GIS szoftver segítségével. 

5.1.3. Az algoritmus megfelelő paraméterezése 

A korábbiakban említésre került, hogy a futtatásnál megadandó paraméterek jelentősen be-

folyásolják az algoritmus futásának idejét és az SVF számítás pontosságát is. A keresési távol-

ság és keresési szög optimális értékének kiválasztásához el kellett végezni néhány tesztfutta-

tást (Unger et al. 2006b; Gál et al. 2009).  

Az első teszt az optimális keresési távolság kiválasztását szolgálta. Ehhez kiválasztottam a 

város kilenc – a különféle beépítési típusokat jól reprezentáló – pontját. Minden pont esetében 

többször futtattam le az algoritmust. A távolság értékét 10 m-től 300 m-ig minden számításnál 

10 m-rel növeltem. Az 5.5. ábrán bemutatja azt, hogy a keresési távolság növelésével hogyan 

nőtt az épületet elérő pontok aránya. Ezt az arányt a kiterjesztés egyik részprogramja számolta 

ki. Az ábra alapján megállapítható, hogy kb. 80-100 m-ig az arány gyorsan nő, kivéve két 

esetben (1, 9) ahol a pontoktól az épületek viszonylag távol vannak, valamint az is jól látszik, 

hogy 200 m-nél távolabb már nem tapasztalható jelentős változás. 
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5.5. ábra A keresési távolságon belül épületet ért vonalak arányának változása a keresési távolság függvényében. 

(1: belvárosi tér közepe, 2: belvárosi kereszteződés, 3: belvárosi tér széle, 4: belvárosi szűk utca, 5: családi 
házakkal beépített területen egy kereszteződés, 6: lakótelep házai között, 7: lakótelepen egy széles sugárút 

kereszteződése, 8: családi házakkal beépített területen egy széles útkereszteződés, 9: kis beépítettségű terület) 

Minél távolabb van egy adott magasságú épület egy adott ponttól, annál kisebb szerepet 

játszik az SVF értékében, mivel annál kisebb szögben látszik onnan. Ezért kézenfekvő, hogy 

az optimális távolság meghatározásánál az SVFv értékének változását is figyelembe kell ven-

ni. Az 5.6. ábrán jól látszik, hogy a viszonylag sűrűn beépített területeken (2-8) az SVFv érté-

ke az első 50 m-en gyorsan csökken, majd kb. 100 m-nél messzebb már alig változik. A rit-

kábban beépített területeken az SVFv értéke lassabban vesz fel egy állandó értéket, viszont itt 

is kijelenthető, hogy 200 m után már nem tapasztalható jelentős változás. 

 
5.6. ábra Az SVFv értékének változása a keresési távolság függvényében.  

(1: belvárosi tér közepe, 2: belvárosi kereszteződés, 3: belvárosi tér széle, 4: belvárosi szűk utca, 5: családi 
házakkal beépített területen egy kereszteződés, 6: lakótelep házai között, 7: lakótelepen egy széles sugárút 

kereszteződése, 8: családi házakkal beépített területen egy széles útkereszteződés, 9: kis beépítettségű terület) 

A távolság megadásánál még azt is figyelembe kell venni, hogy a távolság növelésével egy 

felületelem hatása az adott pontra jellemző sugárzási viszonyokra hatványozottan csökken. 

Mindezeket mérlegelve a 200 m-es keresési távolságot találtam megfelelőnek a számítások 

elvégzéséhez. 
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5.1. táblázat Az egyes keresési szög értékekhez tartozó számítási idő és az SVFv értéke egy pontra 

Keresési szög 30° 10° 5° 2° 1° 0,5° 0,25° 

Számítási idő <1s ~1s ~2s ~4s ~9s ~20s ~42s 

SVFv értéke 0,9837 0,9826 0,9812 0,9810 0,9808 0,9808 0,9808 

 
A keresési szög értéke határozza meg a mérés felbontását. Ennek megadásánál két szem-

pontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy a szög értékének csökkentésével a számítási 

idő jelentősen nő. Az 5.1. táblázat azt mutatja be, hogy hogyan változik a számítási idő a ke-

resési szög csökkentésével, ha egy átlagos számítógépen futtatjuk a programot. Továbbá az is 

látszik, a keresési szög értékének változásával hogyan változik az SVF értéke (5.1. táblázat). 

Ezek alapján kijelenthető az, hogy az 1°-nál kisebb érték megadása már nem változtat döntő-

en a számítás végeredményén, azonban jelentősen nő a szükséges idő. 

A másik szempont, hogy mekkora lesz az a felület, amely egy vetítési egyeneshez tartozik. 

Az 1°-os keresési szög esetén 200 m távolságon belül egy maximum 3,5 m széles felület tar-

tozik egy vetítési egyeneshez. Az 5.7. ábra szemléletesen mutatja, hogy az SVFv számításnál 

a szoftver az épületek mely pontjait veszi figyelembe a különböző szögértékeknél. Az ábrán 

feketével jelölt vonalak a keresési egyenesek, amelyeket az algoritmus egyik részprogramja 

rajzolt ki. 

   
 

5.7. ábra Szeged belvárosában a vetítési egyenesek képe egy pont körül különböző keresési szög értékek 
esetében (1°, 5°, 10°) 

5.1.4. Az SVF számítása Szegeden 

Az algoritmust kétféle megközelítésben alkalmaztam Szegeden. Az első számítás alkalmá-

val a hőmérséklet-mérés útvonalának pontjaira, a második számításnál, pedig a teljes vizsgált 

területet lefedő szabályos ponthálózatra végeztem el a kiértékelést. Az első számítás viszony-

lag gyorsan elvégezhető, mivel ez kevesebb, mint 3000 pontot érint, míg a második – a pont-

hálóra végzett – számítás már igen sok időt vesz igénybe a pontok nagy száma miatt (közel 

900 000). Az útvonal mentén számolt SVFv érték cellánkénti átlagai az SVFvu-t, míg a területi 
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számításból származó SVFv értékek cellánkénti átlagai az SVFvt-t alkotják, amely értékeket a 

7.2. és a 8.1. fejezetekben használok fel. 

Érdekes kérdés, hogy melyik eljárással kapott SVF érték lesz szorosabb sztohasztikus kap-

csolatban az UHI intenzitással. Az első – útvonal menti – számítás mellett szól, hogy közelí-

tőleg ugyanezen pontokban történt a hőmérséklet mérése is. A második számítás helyességét 

az támasztja alá, hogy a hőmérséklet területi eloszlása folytonos változást mutat, ezért a méré-

si útvonal mentén észlelt hőmérséklet átlaga megfelelően reprezentálja a cellában uralkodó 

hőmérsékleti viszonyokat. Ezzel ellentétben az SVF kis területen belül is igen eltérő értékeket 

vehet fel, ezért a teljes cellára – és nem csak az útvonalra – jellemző átlagos égboltláthatóság 

jobban reprezentálja az adott terület felszíngeometriai viszonyait (Unger et al. 2006b). 

Az 5.8. ábra mutatja a mérési útvonalat – ami megegyezik a hőmérséklet mérés útvonalá-

val (4.3. ábra) – és az útvonal mentén figyelembe vett területet, amelyen belül vette az algo-

ritmus figyelembe az épületeket az SVFvu számításához. A felhasznált sávok nagyrészt a vizs-

gált területen belül vannak, csak értelemszerűen a peremeknél kell – az útvonal futásától füg-

gően – olyan épületeket is bevonni, amelyek a gridhálózaton kívül vannak. 

Az SVFvu számolásához szükséges SVFv értékeket az 5.8. ábrán látható útvonal egymástól 

20 m távolságban lévő pontjaiban (2755 pont) határoztam meg a kellő reprezentativitás érde-

kében és ezt követően ezen értékeket cellánként átlagoltam – mint ahogy az UHI intenzitást is 

– és így kaptam meg az SVFuv-t. A keresési távolság értéke 200 m, a keresési szög értéke 1° 

volt. A mérési útvonal egy belvárosi részletét és a SVF mérési pontok elhelyezkedését az  

5.9. ábra szemlélteti.  

 
5.8. ábra Az SVFu számításánál figyelembe vett és az eredetileg vizsgált terület kapcsolata (a – az eredetileg 

vizsgált terület hálózata, b – mérési útvonal, c – az SVF számításánál figyelembe vett terület) 
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A második esetben a vizsgált terület SVFut eloszlásának meghatározásához megfelelő sűrű-

ségben felvett diszkrét pontokra vonatkozó SVFv értékek szolgáltatnak információt. Az adat-

bázis pontosságát és az algoritmus futásának az idejét is figyelembe véve az 5 m-es felbontás 

(a mintaterületre fektetett 5x5 m-es pont-háló) megfelelőnek bizonyult az eloszlás jellegzetes-

ségeinek kirajzolásához (5.10. ábra). Göteborg területéről származó domborzatmodellen ala-

puló SVF számításnál (Lindberg 2007) kimutatták, hogy 5 m-nél kisebb felbontás esetében a 

városi felszín jellegzetességei már nehezen követhetők, ezért célszerű ennél nagyobb felbon-

tás alkalmazása. A nagy vizsgált terület (25,75 km2) miatt ennél nagyobb felbontás választása 

miatt fellépő számítási idő növekedés már kimerítette volna a rendelkezésemre álló számító-

gépek kapacitását, ezért választottam ezt a mindkét szempontból elfogadható megoldást. 

 
5.9. ábra A mérési útvonal és a mérési pontok elhelyezkedése Szeged két központi fekvésű gridcellájában 

Az automatikusan generált szabályos ponthálózatból eltávolítottam az épületek területére 

eső pontokat. Ennek fő oka az, hogy az SVF-et, mint a városi tetőszint réteg (UCL) hőmérsék-

leti viszonyait befolyásoló tényezőt vizsgáltam és emiatt helytelen lenne ezekre a pontokra el-

végezni a számítást, mivel az itt kapott értékek már nem az erre a légrétegre vonatkozó sugár-

zási viszonyokra engednének következtetni. 

Az így kapott − 103 cellára − vonatkozó ponthálózat a lehetséges 1 030 000 pont helyett 

„csak” 897 188 pontot tartalmaz. A területtől, illetve számítógéptől függően 1 nap alatt 3000-

6000 pont kiszámítása lehetséges, azaz a teljes terület számítására körülbelül 150-300 nap 

szükséges. Természetesen a számítások – több számítógépen történő párhuzamos futtatással – 

ennél kevesebb idő alatt történtek meg. Meg kell jegyezni, hogy amennyiben egy másik – a 

korszerű személyi számítógépek nyújtotta lehetőségeket jobban kihasználó – programozási 

nyelvre sikerülne átültetni ezt az algoritmust, akkor a számítási idő jelentősen lecsökkenthető 
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lenne. Az algoritmus paraméterezése minden részletében megegyezett az útvonal menti szá-

mításnál alkalmazottakkal (Gál and Unger 2007; Gál et al. 2009). 

 
5.10. ábra A mérési pontok elhelyezkedése Szeged központi fekvésű gridcellájának egy részén 

Az aktuális pontokra jellemző SVFv értékeket hasonlóan cellánként átlagoltam, mint az 

SVFvu és az UHI intenzitás értékek esetében és így kaptam meg a cellára jellemző SVFut érté-

ket. Az elemszám ebben az esetben cellánként 6171 és 9900 között változott az egyes cellán 

belüli épület-lefedettség függvényében. 

5.2. A városi hősziget cirkulációt befolyásoló paraméterek meghatározása 
Szeged példáján 

5.2.1. Az érdességi rétegvastagság és érdességi magasság számítása szabálytalan 
épületelrendezés esetén  

Az ebben a fejezetben tárgyalt számításokhoz szükséges – és a 3.2.1. fejezetben már defi-

niált – paraméterek értelmezését az 5.11. ábra szemlélteti. A telek poligonok lehatárolását 

követően kiszámítottam a teljes területet (AT), az épületek alapterületeit (APi) és az adott 

poligonra vonatkozó épület-alapterület arányt (λP) (5.12.a ábra). 
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5.11. ábra A számításokhoz szükséges paraméterek és azok értelmezése szabálytalan épületelrendezés esetén 

Munkámban az érdességi magasság (z0) számításának alapja egy olyan morfometrikus 

módszer, amely eredetileg szabályos épületelrendezésre készült, azonban bizonyos közelítés-

sekkel és egyszerűsítésekkel Bottema and Mestayer (1998) szerint alkalmazható szabálytalan 

elrendezés esetében is: 

 ( ) ⎟
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⎞
⎜
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⋅⋅
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ahol CDh a légellenállási együttható (0,8) (Bottema and Mestayer 1998). A z0 kiszámításához 

tehát ismerni kell a térfogattal súlyozott átlagos magasság értékét, ami a következő képlettel 

számítható ki: 
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ahol hi, az adott területegységen található i-edik épület magassága, Vi pedig ugyanígy az i-

edik épület térfogata. A z0 értékének számolásához szükséges továbbá ismerni a frontális felü-

let arány értékét: 

 ( )
T

n

i
Fi

F A

A∑
== 1θλ  (5.4) 

ahol AFi az i-edik épület frontális felülete, AT pedig a vizsgált területegység nagysága (Burian 

et al. 2002; Ratti et al. 2006). A θ szög az áramlási iránynak felel meg, mivel ettől függ az 

áramlásra hatást kifejtő frontális felület nagysága. A konstansok behelyettesítésével az 5.2 

egyenlet a következő egyszerűbb formát kapja:  
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Az érdességi rétegvastagság (zd) egy egyszerű hatványközelítéses képlettel számítható ki: 

 ( ) 6,0
Pd hz λ⋅=   (5.6) 

ahol a λP a következő képlettel számítható ki: 

 
T

n

i
Pi

P A

A∑
== 1λ  (5.7) 

ahol APi az i-edik épület alapterülete. Szabálytalan épület-elrendezés esetén ez a képlet egy 

egyszerű közelítést ad a zd értékére, anélkül, hogy számba venné az épületek és az azok között 

a légáramlás által létrehozott recirkulációs zónák térfogatát (Bottema and Mestayer 1998). 

A paraméterek kiszámításához olyan kisebb területegységekre van szükség, amelyeket 

szabályos épület-elrendezés esetén könnyű értelmezni, azonban egy valódi városi terület ese-

tében már nem olyan egyértelmű ennek a területegységnek a lehatárolása. Továbbá megálla-

pítható, hogy a frontális felület számítása szabályos gridhálózatra nem lehetséges, mivel szá-

mos épület nagyobb, mint egy cella, illetve jelentős számú épületet a cellahatárok keresztez-

nek (Burian et al. 2002).  

 
5.12. ábra A „telek” poligonok lehatárolása a vizsgált terület egy részletén  

(a: épülettömbök, b: különálló épületek határai, c: „telek” poligonok határai) 

Ezért − összhangban a Grimmond and Oke (1999) által bemutatott megközelítéssel − a 

vizsgált területet szabálytalan alakú „telek” poligonokra bontottam fel, mely felosztásnak az 

alapját a szomszédos és érintkező épületekből összevont épülettömbök adták (5.12. ábra). A 

vizsgált területen a közel 23 000 épület – az összevonásukat követően – több mint 11 000 

épülettömböt alkot. 

A poligonok lehatárolása az ArcView egy beépített algoritmusával (Assign Proximity) tör-

tént. Ez az algoritmus működése során a teljes vizsgált terület összes pontjáról megállapítja, 

hogy az a pont egy előre megadott pont vagy poligon adatbázis melyik eleméhez esik legkö-
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zelebb. A végeredmény egy szabálytalan – a vizsgált terület egészét lefedő – poligonhálózat 

lesz, ahol minden poligon azon pontokat tartalmazza, amelyekhez a legközelebb eső épület-

tömb a poligon területén található. Itt el kellett végezni egy raszter-vektor konverziót, mivel 

az algoritmus raszteres formátumú végeredményt generált. A konverzió felbontása 0,5 m-es 

volt, ami az első számítások eredményei alapján elegendőnek mutatkozott a telek poligonok 

megfelelő pontosságú lehatárolására. 

A frontális felület arány meghatározásához szükség volt az épületeknek egy adott irányba 

vett frontális felületére (5.11.b ábra). Ez a frontális felület egy irányfüggő paraméter, azaz a 

számításánál figyelembe vett – vagy feltételezett áramlási – irány kiválasztása fontos kérdés. 

Mivel célom az volt, hogy a felszínnek város által generált hősziget cirkulációra gyakorolt ha-

tását vizsgáljam, ezért a vizsgált területet 8 részre osztottam fel és minden egyes ilyen számí-

tási zónában a városközpont felé irányuló áramlást feltételeztem (5.13. ábra). 

 
5.13. ábra Az érdességi paraméterek számításánál figyelembe vett terület és a (45° széles) számítási zónák  
(a: vidéki terület, b: városi terület, c: a vizsgált terület határa, d: a számítási zónák határa, e: a számítási 

zónákban feltételezett áramlási irány) 

A frontális felület kiszámítását egy saját fejlesztésű Avenue nyelvű algoritmussal oldottam 

meg. Az algoritmus vetítő-egyeneseket rajzol a vizsgált területre – a felhasználó által megha-

tározott felbontásban – és ezek segítségével elvégzi a felhasználó által definiált irányban ta-

pasztalható frontális felület számítását (5.11.b ábra). A számítás alapelve, hogy az algoritmus 

minden egyenes mentén a poligonok mindegyikében megkeresi a legnagyobb épületmagassá-

got. A frontális felület így az adott telek poligonra eső egyeneseknél mért legnagyobb épület-

magasság és a kiértékelésnél beállított felbontás szorzatainak összege. Az algoritmust mind a 

8 számítási zónában (5.13. ábra) 5 m-es felbontással, külön-külön futtattam le. 

A számítások elvégzését követően megkaptam a felszínérdességet jellemző paraméterek 

„telek” poligonokra vonatkozó értékeit. Az így előálló szabálytalan poligonokból álló térkép 

már alkalmas a felszínérdesség térbeli szerkezetének jellemezésére és az innen leolvasott ér-
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tékekkel következtetéseket lehet levonni a városi határréteg az UCL feletti részében tapasztal-

ható szélsebességekre. 

5.2.2. A városi tetőszint réteg porozitásának meghatározása 

A városi légtér átjárhatóságának jellemzése fontos feladat, ezt jól jelzi, hogy már vezettek 

be hasonló információkat szolgáltató paramétereket, például a már említett αP(z), amely az 

épületek által egy adott rétegben elfoglalt térfogatot számszerűsíti (Burian et al. 2002). Vizs-

gálatomban egy új paramétert (városi porozitás) vezettem be a városi légtér átjárhatóságának 

jellemzésére (Gál és Unger 2008; Gál and Unger 2009). A városi porozitás egy olyan para-

méterként értelmezhető, ami megmutatja, hogy mekkora az UCL-en belül a nyílt légtér térfo-

gatának aránya a teljes vizsgált réteghez viszonyítva, azaz mekkora az átjárható légtér rész-

aránya. A városi porozitás számítása két megközelítés alapján végezhető el. Az első kevésbé 

pontos, azonban könnyedén számítható a teljes város területére, míg a második pontosabbnak 

tekinthető, azonban számítása is bonyolultabb. 

Az első módszer az UCL vastagságát a teljes városi területre egységesnek (hconst) tekinti 

(5.14. ábra). A számításokhoz szükséges az adott poligon alapterülete (AT) és a rá eső épület-

térfogat (V). Így az első módszerrel számolt porozitás (Ph-const) képlete egy poligonra a követ-

kező: 

 
constT

constT
consth hA

VhAP
⋅

−⋅
=−   (5.8) 

ahol hconst értéke az az épületmagasság lesz, aminél magasabb épületek részaránya a teljes 

vizsgált területen elenyésző számú az összes épülethez viszonyítva. Megvizsgálva az adatbá-

zisban szereplő épületmagasság adatokat, arra a következtetésre jutottam, hogy az UCL átla-

gos magassága Szeged esetében 40 méternek tekinthető (hconst = 40 m). 

 
5.14. ábra A két megközelítés az UCL vastagságának leírására 

A második módszer UCL magasságát poligononként eltérőnek tekinti (5.14. ábra). Az így 

értelmezett porozitást (Ph-var) egy poligonra a következő képlet írja le: 

 
UCLT

UCLT
varh hA

VhAP
⋅

−⋅
=−   (5.9) 
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ahol hUCL minden poligon esetében az ott található legnagyobb épület magassággal (hmax) 

egyezik meg (hmax = hUCL). Ez alapján a vizsgált területen a városi tetőszint réteg magassága 

6,59 m és 63,4 m között változott és átlagosan 12,19 m volt. 

5.3. A ventillációs folyosók lehatárolásának új módszere 

A felszín érdességét jellemző paraméterek „telek” poligonokra vonatkozó értékeinek isme-

retében vizsgálható az érdesség városon belüli eloszlása, illetve lehetőség van a potenciális 

ventillációs folyosók lehatárolására. 

A potenciális ventillációs folyosókra vonatkozó 2.6. fejezetben felsorolt összes feltételt – a 

mintaterület poligonokra bontása miatt – nem lehet a munka jelenlegi állásánál figyelembe 

venni. Ezért első lépésként megkerestem azon területeket, amelyek teljesítik az áramlási fo-

lyosók három legfontosabb kritériumát: (a) a z0 értéke kisebb 0,5-nél, (b) a zd értéke elhanya-

golható mértékű és (c) elegendően nagy a hosszúsága (> 1000 m) (Matzarakis and Mayer 

1992). A szakirodalomban a ritkán és alacsony épületekkel beépített városi területeken a zd 

értékét 3 m-nél kisebbnek írják le (Grimmond and Oke 1999; Burian et al. 2002; 2004), ezért 

ezt a zd értéket tekintettem elhanyagolhatónak. 

Következő lépésként a negyedik (d) feltételt (a szélesség legalább 50 m) is figyelembe vé-

ve kísérletet tettem a potenciális ventillációs folyosók pontosabb lehatárolására. Ehhez létre-

hoztam egy olyan kompozit térképet, ami egy speciális 50 m oldalhosszúságú négyzetes 

gridhálózatra épül (5.15. ábra). Ez az oldalnagyság összhangban van az áramlási folyosók 

minimális szélességére vonatkozó (d) kritériummal. A cellák oldalai minden egyes áramlási 

zónában (5.13. ábra) párhuzamosak illetve merőlegesek a feltételezett áramlási irányra.  

 
5.15. ábra Az 50 x 50 m-es cellahálózat a vizsgált terület egy részén 
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A cellák logikai értékei azon poligon z0 és zd értékei alapján kerültek megállapításra, ame-

lyik poligonra a cella középpontja esett. Igaz értéket akkor kaptak, ha megfeleltek az áramlási 

folyosók két fő kritériumának (z0 < 0,5 m, zd < 3 m). Ezt követően a legalább 1 km hosszan 

összefüggő, igaz értékekkel rendelkező cellákat kellett leválogatni, hiszen ez az érték tekin-

tendő a folyosók minimális hosszának. A végeredményként előállt kompozit térképen már jól 

kirajzolódnak a megfelelően hosszú és alacsony érdességű zónák, azaz a potenciális áramlási 

folyosók helyei (lásd 8.2. fejezet). 
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6. A felszínmorfológiát jellemző értékek térbeli szerkezete 
Szegeden 

6.1. Az SVF területi szerkezete 

6.1.1. Az SVF térbeli szerkezete különböző beépítettségű területeken 

A 6.1. ábrán a területi SVF számításnál alkalmazott pontháló SVFv értékeiből interpolált 

térképeken vizsgálhatóak meg az égboltláthatóság kis léptékű térbeli változásai. A négy rész-

ábra Szeged négy jellegzetes szerkezeti-morfológiai típusára jellemző SVF eloszlását szemlél-

teti. 

 
6.1. ábra Az SVFv pontonkénti értékeinek térbeli eloszlása Szeged négy beépítési típusát reprezentáló területen 

(a – belváros, b – családi házas terület, c – lakótelep, d – ipari terület)  
és a kiválasztott cellák átlagos SVFvt értéke 

A belváros területén a szűk utcák és kis méretű belsőudvarok miatt jóval alacsonyabb SVFv 

értékek jellemzőek, itt nem ritka a 0,1 körüli égboltláthatóság sem. Ezeken a területeken csak 

a városi parkok területén nő az égboltláthatóság 0,8 fölé. A családi házas területeken az utcá-

kon és az utcafrontra felfűződő épületek között csökken le az SVFv értéke (≈0,5), azonban a 

telkek belső részein előfordulnak 1 körüli értékek is. A panel lakótelepek területén az a leg-

szembeötlőbb, hogy noha az épületek egymástól viszonylag távol helyezkednek el, azonban 

az SVFv értéke mégis nagy területen csökken 0,6 körüli értékre, aminek az oka az épületek 

magasságában kereshető. Az ipari területeken csak az épületek közvetlen környezetében vál-
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tozik az SVFv értéke, mivel viszonylag alacsony, azonban nagy alapterületű épület található itt 

(Gál et al. 2009). 

A 6.2. ábra a kiválasztott négy – különböző beépítési jellegű – területen a raszteres mód-

szerrel számolt SVFr területi szerkezetét illusztrálja. Csak kis eltérések vannak a 6.1. ábrán 

bemutatott SVFv területi szerkezetétől és a cellaátlagok is közel azonosak. 

 
6.2. ábra Az SVFr pontonkénti értékeinek térbeli eloszlása Szeged négy beépítési típusát reprezentáló területen 

(a – belváros, b – családi házas terület, c – lakótelep, d – ipari terület)  
és a kiválasztott cellák átlagos SVFrt értéke 

6.1.2. A SVF cellaátlagainak területi eloszlása 

Az SVFvu cellaátlagai 1 és 0,73 között váltakoznak a vizsgált területen. Az 1-es érték azok-

ra a területekre vonatkozik, ahol az égbolt egésze látható. A 0,73-as érték annyit jelent, hogy a 

földfelszín pontjaiból a hosszúhullámú sugárzás átlagosan 73%-ban a nyílt égbolt felé távo-

zik, míg a környező épületekre a kimenő sugárzás 27%-a jut, és részben ez a mennyiség fordí-

tódhat a városi határréteg hőmérsékletének növelésére. 

Az útvonal mentén számolt égboltláthatóság értékeinek cellánkénti átlagait a 6.3. ábra 

szemlélteti. Az SVFvu területi eloszlására jellemző, hogy szigetszerűen fordulnak elő az ala-

csony, illetve magas égboltláthatóságú területek. Magas SVFvu értékkel jellemezhető pl. a Ti-

sza-part, a külterületi részek, illetve a Makkosházi lakótelep egyes részei. Itt, noha a házak 

magasak, a mérési útvonal mentén széles sávban nincsenek épületek, ami magas SVFvu érté-

ket eredményez. Az alacsony SVFvu értékek a belvárosi, szűk utcákkal és viszonylag magas 
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épületekkel jellemezhető részeken, illetve a centrumtól távolabb lévő magas panel-

lakótelepeken fordulnak elő. A 6.3. ábrán jól kirajzolódik egy alacsony SVFvu értékekből álló 

terület, ami egybeesik a belvárossal (Gál et al. 2009). 

 
6.3. ábra A útvonal menti SVFvu számításból származó értékek cellánkénti átlagainak szerkezete Szegeden 

A területi SVFvt számítás eredményeiből számolt átlagos égboltláthatósági értékeket mutat-

ja be a 6.4. ábra. Az SVFvt értéke 0,616 és 0,999 között változik a vizsgált területen.  

 
6.4. ábra A területi SVFvt számításból származó értékek cellánkénti átlagainak szerkezete Szegeden 
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A 6.5. ábrán vizsgálható meg a raszteres módszerrel számolt SVFrt cellánkénti értékeinek 

alakulása. A térbeli szerkezet igen hasonló SVFvt-nél tapasztaltakhoz, azonban számos cellá-

ban kis mértékben magasabb égboltláthatósági érték jellemző (pl. a belváros cellái). Az SVFrt 

értéke 0,641és 0,999 között változik a vizsgált területen (Gál et al. 2009). 

 
6.5. ábra A raszteres SVFrt számításból származó értékek cellánkénti átlagainak szerkezete Szegeden 

A különböző számítási módszerek és az eredményül kapott SVF értékek összehasonlítását 

a 7.2. fejezet tárgyalja. 

6.2. Az érdességi paraméterek térbeli szerkezete 

A számítások elvégzését követően megkaptam a felszín érdességét jellemző paraméterek 

„telek” poligonokra vonatkozó értékeit. Ezen értékek alapján már vizsgálható az érdesség vá-

roson belüli eloszlása. 

A 6.6. ábra szemlélteti a vizsgált területen az érdességi magasság (6.6.a ábra) és az érdes-

ségi rétegvastagság (6.6.b ábra) térbeli heterogenitását. Megállapítható, hogy a terület jelen-

tős részén 0,5 m alatti, míg a terület É-i részén kiemelkedően magas érdességi magassággal 

jellemezhető poligonok találhatóak, köszönhetően a nagy méretű – és számos alkalommal a 

feltételezett áramlási irányra közel merőlegesen elhelyezkedő – panel lakóházaknak. A belvá-

ros területe viszonylag homogén és 1-3 m-es értékkel jellemezhető (Gál and Sümeghy 2007; 

Gál et al. 2008).  
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A zd értékei ott a legmagasabbak, ahol a közepesen magas vagy magas épületek viszonylag 

sűrűn helyezkednek el (belváros), illetve ott, ahol a már említett 10 emeletes lakóházak for-

dulnak elő. Jellemzően 3 m-nél kisebb értékeket találhatunk a külterületeken és a város azon 

területien, ahol a ritkán elhelyezkedő családi házak találhatók (Gál and Sümeghy, 2007). 

 
6.6. ábra a: Az érdességi magasság (z0) és b: az érdességi rétegvastagság (zd) térbeli szerkezete 

Vizsgálatom kiterjedt a Ph-40 (6.7.a ábra) és a Ph-var (6.7.b ábra) értékek térbeli eloszlására 

is. A két ábra alapján kijelenthető, hogy a paraméterek térbeli szerkezete hasonlatos az érdes-

ségnél tapasztalt struktúrához (Gál et al. 2008).  

 
6.7. ábra A városi tetőszint réteg porozitását jellemző paraméterek térbeli eloszlása a mintaterületen  

(a: Ph-40, b: Ph-var) 
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A városi Ph-var paraméter alapján további olyan területek azonosíthatóak, amelyeknek fon-

tos szerepe lehet a város átszellőzésében. Az északi részen található nagy kiterjedésű panel 

lakótelepeknek jellemző tulajdonsága, hogy a magas épületek viszonylag ritkán helyezkednek 

el és köztük nagy kiterjedésű, szinte teljesen nyitott zöldterületek vannak. E speciális beépíté-

si típus miatt ezeken a területeken összefüggő, nagy porozitású területek rajzolódnak ki, ami 

jelzi, hogy itt valószínűsíthető, hogy az UCL a többi területhez mérten könnyebben szellőzhet 

át (Gál et al. 2008; Gál and Unger 2009). 
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7. A kifejlesztett új módszerek validálása és összevetése más 
hasonló eljárásokkal 

7.1. A számított SVF érték validációja 

7.1.1. Tesztfuttatások kitalált városi felszínen 

Az ellenőrzési eljárás első lépésében tesztfuttatásokat végeztem két kitalált városi felszí-

nen, egy medencében és egy végtelen hosszú kanyonban (3.3. ábra). Ennek oka az, hogy, 

többek között, erre a két geometriai elrendezésre ismert az SVF kiszámításának analitikus 

megoldása (Oke 1987) (3.1.2. fejezet).  

Az SVFa kiszámításához a medence esetében a 3.4 és a végtelen hosszú kanyon esetében, 

pedig a 3.6 képletet alkalmaztam. A számításoknál a medencét egy 12 m magas kör alakú 

épülettel reprezentáltam, aminek a belső részén – a középpont (amire az SVFa érték vonatko-

zik) körül – egy 10 m sugarú üres terület található. A végtelen hosszú kanyon esetében két 

egymással párhuzamos épület adataira volt szükség, itt a távolságot a két épület között 20 m-

nek, az épületek magasságát pedig 12 m-nek adtam meg (Unger et al. 2006b). 

Az összevetéshez szükséges volt az algoritmussal történő SVFv számítás is. Ehhez a számí-

táshoz mindkét esetben meg kellett határozni egy pontot, ahol az algoritmus kiszámítja az 

SVFv értékét és az analitikus számításnál használt épületeket jól közelítő kitalált épület-

adatbázist. A medencét egy olyan körlappal reprezentáltam, aminek a magassága 12 m volt és 

a középpontja körül 10 m-es sugárirányú távolságban egy belsőudvar-szerű üres rész volt. A 

végtelen kanyont két 3 km hosszú (tehát véges, de kellően hosszú) téglalappal helyettesítet-

tem, amelyek egymástól 20 m távolságban vannak és magasságuk 12 m. 

A számítások eredményei szerint a kanyon esetében a két érték lényegében nem különbö-

zik (ΔSVF < 0,0001) és a medencére vonatkozó érték (ΔSVF < 0,0012) is elhanyagolhatónak te-

kinthető (7.1 táblázat). 

7.1. táblázat A két idealizált esetben analitikusan és vektoros módon számított SVF értékek 

 SVFkanyon SVFmedence

SVFv 0,6402 0,4086 
SVFa 0,6402 0,4098 

7.1.2 A számolt SVF értékek ellenőrzése 

Az SVFv értékek pontos validációja – a 4.4.1. fejezetben részletesen bemutatott – halszem 

optikával készült képek alapján történő SVF számításokkal végezhető el. Ehhez szükség van 

halszem optikával ellátott fényképezőgéppel készített felvételekre a terület beépítési viszonya-

it jellemző pontokban. A 7.1. ábra a mintaterület egy 0,41 km2 kiterjedésű részét és a fényké-
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pek készítésének helyeit ábrázolja. Ez a terület jól reprezentálja a várost, mivel számos épület-

típus illetve beépítési sűrűség is megtalálható itt (Gál et al. 2007). 

 
7.1. ábra A validációhoz használt pontok elhelyezkedése a mintaterületen  

(a) nem városi terület, (b) beépített terület, (c) épületek, (d) SVF mérési pontok 

A kiválasztott mintaterület 18 – a teljes várost is jól reprezentáló – pontjában Nikon FC-E8 

halszem előtét lencsével felszerelt Nikon CoolPix 950 típusú digitális fényképezőgéppel ké-

szültek fényképek (3.4. ábra).  

Az objektív látószöge a gyári adatok szerint 183°. A témával foglalkozó kutatások alapján 

azonban ez az érték a gyári adatoktól eltérően 189°-kal egyenlő (Grimmond et al. 2001). Ha a 

képeket vizuálisan is össze kívánjuk hasonlítani az algoritmus által generált épület ég határ-

vonallal, akkor ki kell vágni – valamilyen képfeldolgozó program segítségével (pl. Adobe 

Photoshop) – a 180°-os látószögnek megfelelő részt. 

A kiválasztott pontok helyzetének azonosítása a területről rendelkezésre álló épület-

adatbázis és az 1992-es légifotókból készült ortofotót is tartalmazó nagy méretarányú térkép 

alapján történt. Az így kapott nagy méretarányú térkép digitalizálását követően lehetett meg-

határozni a mérési pontok EOV koordinátáit. A megfelelő pontosság érdekében azonban a 

síkrajzi koordináták mellett a fényképezőgép tengerszint feletti magasságát is ismerni kell. Ez 

a területről rendelkezésre álló digitális domborzatmodell, illetve a képkészítés közben a fény-

képezőgépnek a felszíntől mért magasság értékei alapján határozható meg. 

A 7.2. ábrán a fényképekre helyezett sárga vonalak az algoritmus által generált épület-ég 

határvonalat ábrázolják példaképpen néhány pont esetében. A hat kép többségénél csak ki-

sebb eltérések figyelhetők meg. Az eltérések nagy része annak köszönhető, hogy a felvételek 

helyeit (x, y, z koordinátákat) nem mindig sikerült megfelelő pontossággal meghatározni a 

szoftveres kiértékelésnél. A 4., 5. és 9. pontnál található sátortetős épületek esetében az eresz 
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vonalában húzódik az épület-ég határvonal, ami megerősíti azt, hogy az épületek lapos tetővel 

való közelítése megfelelő eredményt ad. 

 
7.2. ábra A halszem-optikával készült fényképek összevetése az algoritmus által generált vetülettel  

Szeged 6 kiválasztott pontjában (a képekhez tartozó pontok sorszáma: a – 14, b – 5, c – 9, d – 15, e – 4, f – 12) 

 
7.3. ábra Az SVFB és az SVFv közötti különbségek a 18 vizsgált pontban 

Az átlagos eltérés az SVFB és az SVFv értékek közt 0,106, míg a maximális eltérés 0,277 

(7.2. és 7.3. ábra). Ahol nagy mennyiségű növényzet található, ott az SVFB értékek alacso-
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nyabbak (pl. a 4., 5. és a 15. pontoknál), míg a növényzet mértékének csökkenésével a kü-

lönbségek is csökkennek (pl. a 14. pontnál).  

Statisztikai vizsgálatot is végeztem a két módon számolt SVF értékek között, ezek alapján 

a korrelációs együttható viszonylag szoros (r2 = 0,4452) kapcsolatot jelez az y = ax (azaz a 

konstans nélküli) formula esetén. A konstanst is tartalmazó alakban (y = ax + b) szorosabb 

(r2 = 0,7092) a kapcsolat (7.4. ábra). Ennek oka az lehet, hogy a fényképeken történő kiérté-

kelésnél az SVF értékét a növényzet csökkenti, ami egy trend-szerű eltérést eredményez a két 

módon számolt adatsor között. Ezek alapján a konstans értékét (0,3176) a növényzet hatása-

ként lehet magyarázni (Gál et al. 2007). Mindkét esetben az r2 értéke 1%-os szignifikancia 

szinten is elfogadható, azonban ez az összefüggés csak az itt előforduló SVFv értékek tarto-

mányára érvényes (0,46-1). 

 
7.4. ábra A regressziós kapcsolat az SVFB és az SVFv értékei között (n = 18) 

7.2. A különböző elveken alapuló SVF számítások összevetése 

7.2.1. Az útvonal mentén és a ponthálózatban számolt SVF értékek összevetése 

Számos apróbb eltérés tapasztalható a két módon számolt átlagos SVF érték között. Ezekre 

az adhat magyarázatot, hogy a mérési útvonal mentén – ha az például egy széles utcában van 

– a kapott égboltláthatósági értékek jól láthatóan eltérnek egy-egy adott cella egészére jellem-

ző értékektől (6.1. ábra). Fontos kérdés tehát, hogy melyik módszerrel számolt SVF érték al-

kalmasabb UHI értékek magyarázatára (Unger and Gál 2007; Gál et al. 2009) 

Első lépésben összevetettem a területi átlagból származó (SVFvt) és az útvonal mentén 

számolt (SVFvu) égboltláthatóság értékeket lineáris regresszió analízis segítségével. A 7.5. áb-

rán nyomon követhető, hogy a létrejött pontfelhő – főleg a kisebb SVF értékek tartományában 

– kissé szórt. A kapcsolat szorosságát jellemző determinációs együttható értéke meglehetősen 

magas (r2 = 0,6256), ami ilyen elemszám (n = 103) esetén szignifikáns kapcsolatot jelent. 
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7.5. ábra A területi átlagból származó (SVFvt) és az útvonal mentén számolt (SVFvu) égboltláthatóság statisztikai 

kapcsolata (n = 103) 

7.2.2. A raszteres és vektoros módszerrel számolt SVF összevetése 

A két paraméter cellánkénti átlagos értékeinek területi jellegzetességeit a 6.1.2. fejezet 

részletesen elemzi, itt csak a különbségeket vizsgálom, illetve az eltérésekre keresek magya-

rázatot (Unger and Gál 2007; Gál et al. 2009). 

 
7.6. ábra A raszteres és vektoros módszerrel számolt SVF értékek eltéréseinek térbeli szerkezete, ΔSVF = SVFvt – 
SVFrt (a: 0,005 > ΔSVF ≥ -0,005; b: -0,005 > ΔSVF ≥ -0,015; c: -0,015 > ΔSVF ≥ -0,025; d: -0,025 > ΔSVF ≥ -0,037) 

A cellaátlagok a raszteres módon számolt SVFrt esetében 0,641 és 0,999 közötti interval-

lumba esnek, ami csak kis mértékben tér el a vektoros módszerrel számolt (SVFt) égboltlátha-

tóság cellaátlagainak intervallumától (0,616-0,999). A 7.6. ábra szerint a cellaátlagok eltéré-

sei 0,005 és -0,037 között maradtak. A terület egyharmadán jelentéktelennek tekinthető a két 
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érték különbsége, és a legnagyobb eltérést jelentő kategória csak a terület 15%-ára terjed ki. 

Azon cellákban, ahol nagy SVF különbségek találhatóak, ott a mesterséges felszínek részará-

nyait jelző beépítettség minden esetben nagyobb, mint 58% (Unger et al. 2001b). A külterüle-

tek felé haladva az egyre kisebb beépítettségű cellákban az eltérés egyre alacsonyabb lesz. 

 
7.7. ábra A raszteres (SVFrt) és vektoros módszerrel számolt (SVFvt) égboltláthatóság statisztikai kapcsolata  

(n = 103) 

Ha ennek a két paraméternek a statisztikai kapcsolatát vizsgáljuk meg, akkor ugyanezt a 

trendet fedezhetjük fel (7.7. ábra). Az SVFrt és az SVFvt közötti szoros kapcsolatot jelzi a de-

terminációs együttható igen magas értéke (r2 = 0,9827). Az SVFvt értékei az alacsony 

égboltláthatósági értékek tartományán rendre kisebbek, mint az ugyanarra a cellára vonatkozó 

SVFrt értékek. 

 
7.7. ábra A raszteres és vektoros módszer eltérésének magyarázata  

(a: SVF mérési pont, b: a raszteres számításnál felhasznált épületnek tekintett pixel) 

Az eltérés magyarázatát a két módszer eltérő működése okozhatja. A 7.7. ábra vázlatosan 

bemutatja azt, hogy a két módszer milyen módon veszi figyelembe az épületeket. Az ábrán 

kiemelt, 5x5 m-es cellára végezett SVF számítás a raszteres módszer esetén nem fog adni 

semmilyen égboltláthatósági értéket, mivel ez a cella épületként van azonosítva, mivel terüle-

tének nagy részét épület foglalja el (lásd 4.4.2. fejezet). A vektoros módszer azonban, ha a 

pont nem az épületre esik – hanem akár néhány mm-re annak szélétől – ki fogja számítani az 

SVF értékét, ami egy ilyen elrendezésben 0,25 körüli érték lesz. Ennek a jelenségnek köszön-

hetően a vektoros módszerrel számolt adatok között jóval alacsonyabb SVF értékeket is lehet 
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találni, ami átlagolást követően azt eredményezi, hogy a cellaátlag némileg alacsonyabb lesz 

az SVFvt esetén (Gál et al. 2009). 

Tehát a vektoros algoritmus alkalmazása esetén a városokban igen gyakran előforduló kis 

égboltláthatóságú területek is reprezentálva vannak a kiszámított értékek között. Annak elle-

nére, hogy a raszteres módszer számítási ideje kisebb, véleményem szerint – pontosan az 

ilyen kis SVF értékekkel rendelkező területek miatt – érdemesebb a vektoros módszert alkal-

mazni az égboltláthatóság kiszámítására.  

7.3. A kiszámított érdességi paraméterek összevetése a szakirodalmi adatokkal 

A felszínérdességet jellemző paraméterek validálása is igen fontos feladat, azonban jóval 

nehezebb is, mivel ezen paraméterek kiszámítására nincsen olyan általánosan elfogadott eljá-

rás, amellyel ugyanazon szegedi mindterületet fel lehetne mérni. Ezért az általam számolt 

adatokat a témával foglalkozó korábbi kutatások keretében publikált adatokkal vetem össze. 

A 7.2. táblázat mutatja be azoknak a korábbi méréseknek vagy számolásoknak az eredménye-

it, amelyek hasonló beépítésű területekre vonatkoznak, mint a mintaterületem. Ezek az adatok 

minden esetben egy többé-kevésbé homogén beépítettségű városrészre vonatkoznak. Voltak 

területek, amelyekre nem egy értéket, hanem egy intervallumot adtak meg, ez általában annak 

köszönhető, hogy különböző szélirányok esetén más és más értékeket mértek. A táblázatból 

kitűnik az is, hogy jóval kevesebb szerző foglalkozott a z  meghatározásával. d
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7.2. táblázat Az érdességi magasság és az érdességi rétegvastagság értékei  
különböző beépítettségű városi területeken a korábbi kutatások alapján 

Forrás Beépítés jellege z0 (m) zd (m) 
Grimmond and Oke 
(1999) 

Családi házas terület, ipari terület 0,3-0,8 2-4 

Grimmond and Oke 
(1999) 

3-5 emeletes épületek, ritka beépítés 0,7-1,5 3,5-8 

Grimmond and Oke 
(1999) 

Magasabb épületekkel sűrűn beépített területek 0,8-1,5 7-15 

Grimmond and Oke 
(1999) 

Sűrűn, magas épületekkel beépített városközpont >2 >12 

Oikawa and Meng 
(1995) 

Sapporo, Japán, kis sűrűségű, 2 szintes épületek 0,3 - 

Grimmond et al. 
(1998) 

Miami, USA, kis sűrűségű, 1-2 szintes kertes házak 0,46 - 

Grimmond et al. 
(1998) 

Chicago, USA, kis sűrűségű, külváros 0,38-0,56 - 

Grimmond et al. 
(1998) 

Chicago, USA, közepes sűrűségű, 1,5-2 szintes kertes 
házak 

0,51-0,79 3,7-3,8 

Grimmond et al. 
(1998) 

Vancouver, Kanada, kis sűrűségű, kertes házak 0,6 4,5 

Grimmond et al. 
(1998) 

Los Angeles, USA, közepes sűrűségű, 2 szintes kertes 
házak 

0,72-1,02 - 

Clarke et al. (1982) St. Louis, USA, ipari terület 0,7 - 
Clarke et al. (1982) St. Louis, USA, közepes sűrűségű, 2 szintes épületek 1,09-1,71 - 
Duchene-Marullaz 
(1970) 

Nantes, Franciaország, közepes sűrűségű városközpont, 
5 szintesnél nem magasabb épületekkel 

0,7-1,3 - 

Högström et al. 
(1982) 

Uppsala, Svédország, nagy sűrűségű városközpont, 5 
szintesnél nem magasabb épületekkel 

0,89 - 

Högström et al. 
(1982) 

Uppsala, Svédország, közepes sűrűségű városközpont, 
5 szintesnél nem magasabb épületekkel 

0,54-0,99 - 

Jones et al. (1971) Liverpool, Nagy-Britannia, közepes sűrűségű épületek 1,23 5 
Yersel and Goble 
(1986) 

Worechester, USA, közepes sűrűségű épületek 0,91 - 

Yersel and Goble 
(1986) 

Worechester, USA, változó sűrűségű épületek, egye-
temi épületek 

2,13 - 

Rotach (1994) Zürich, Svájc, nagy sűrűségű 5 szintesnél magasabb 
épületek 

- 9-16 

Shiotani (1962) Tokyo, Japán, külváros 0,4 - 
Dutton et al. (1971) Kennedy Űrközpont, USA, ipari terület 0,23 - 
Al-Jiboori and Ho 
(2005) 

Peking, Kína, változó sűrűségű 5 szintesnél magasabb 
épületek 

2,1-6,3 - 

Burian et al. (2002) Los Angeles, USA, több lakásos épületek 2,21 9,24 
Burian et al. (2002) Los Angeles, USA, családi házas épületek 0,44 2,24 
Burian et al. (2002) Los Angeles, USA, ipar terület 0,54 2,24 
Burian et al. (2002) Los Angeles, USA, városközpont 5,31-5,35 27,3-32,1 

 
Ahhoz, hogy össze tudjam vetni a szakirodalomból származó adatokat a saját eredménye-

immel, ki kellett számítanom Szeged különböző beépítési típusaira vonatkozó érdességi ma-

gasság és érdességi rétegvastagság átlagos értékeit. Ezeket a beépítési típusokat a 4.1.1. feje-

zetben mutatom be, illetve területi lehatárolásuk a 4.2. ábrán található. Az átlagos értéket úgy 

képeztem, hogy először csoportosítottam a poligonokat beépítési típusonként, majd a két 

vizsgált paraméternek minden ilyen beépítési típusban kiszámítottam a területtel súlyozott 

számtani közepét. 
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A beépítési típusok átlagos z  és z  értékei, valamint ugyanezen paramétereknek a témával 

foglalkozó munkákból vett értékeinek intervallumai alapján több következtetés vonható le 

(7.3. táblázat). A dolgozatban bemutatott módszerrel számolt z  értékek jól illeszkednek a ko-

rábbi munkák eredményeihez. Tehát kijelenthető, hogy ez a módszer alkalmas az érdességi 

magasság számolására, hiszen a kapott eredmények nem térnek el a terület beépítési viszonyai 

alapján várható értékektől. A z  paraméter esetében azonban egy jelentős és két kevésbé je-

lentős eltérés tapasztalható. Véleményem szerint ennek fő oka nem feltétlenül a számítási 

módszer hibás működésében rejlik, hiszen akkor ez a hiba a z  felhasználásával kiszámított z  

paraméterben is megtalálható lenne. Az oka inkább az lehet, hogy jelentősen kevesebb forrás-

ban lehet megtalálni a z  értéket, mint a z -ét, és ez a kevés adat is jelentősen eltérő város-

szerkezetű területekre vonatkozik (7.2.tá

0 d

0

d

d 0

d 0

blázat). 

7.3. táblázat Az érdességi magasság és az érdességi rétegvastagság értékei  
Szeged különböző beépítettségű területein 

z0 (m) zd (m) Beépítés jellege 
Saját számítás Más szerzők Saját számítás Más szerzők 

Panel lakótelep 1,89 1,5-2,21 3,86 3,5-9,24 
Belváros 0,97 0,54-2,1 (6,3) 3,51 7-16 
Családi házas terület 0,37 0,3-1,71 1,42 2-4,5 
Iparterület 0,36 0,24-0,8 1,64 2-4 
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8. A felszín klímamódosító hatásának vizsgálata 

8.1. Az SVF és az UHI kapcsolata Szeged példáján 

A három módszerrel számolt égboltláthatóság (útvonal mentén – SVFvu, a vizsgált területet 

lefedő ponthálózatban – SVFvt, valamint a raszteres módszerrel számolt – SVFrt) és az UHI 

intenzitás közötti kapcsolatot statisztikai módszer segítségével vizsgáltam. A különböző mó-

don számolt, talajszintre vonatkozó SVF cellánkénti átlagait tekintettem független változók-

nak, és ezzel vettem össze a függő változónak tekintett átlagos UHI értékekkel (éves – ΔTév, 

„lombos” vagy nem fűtési – ΔTlomb, illetve „lombtalan” vagy fűtési – ΔTlombtalan). Természete-

sen a cellánkénti SVF átlagok módszerenként mindhárom esetben ugyanazok, hiszen a felszíni 

elemek az egy éves mérési periódus során gyakorlatilag változatlannak tekinthetők. Az évsza-

kos megkülönböztetés azon alapult, hogy mivel az SVF értékek számításhoz csak az épületek 

adatait használtam, ezért feltehetően a kapott cellaátlagok a „lombtalan” periódusban jobban 

közelítik a valós körülményekre vonatkozó „igazi” SVF értékeket. Fontos kérdés, hogy me-

lyik módszerrel kapott SVF értékek mutatnak szorosabb kapcsolatot az UHI intenzitással. 

et al. 

2006c). 

Továbbá megvizsgáltam azt is, hogy a naplementét követően változik-e a ΔT és SVF közöt-

ti kapcsolat szorossága. Ekkor a keresztmetszeti hőmérsékletmérésekből származó központi 

elhelyezkedésű cella évi átlagos UHI intenzitását tekintettem függő változónak, míg az SVFvt 

értékét a függetlennek. 

8.1.1. Az útvonal mentén számolt SVF kapcsolata a hősziget intenzitással 

Az útvonal mentén számolt égboltláthatóság értékeinek cellánkénti átlagait és a hősziget 

kapcsolatát a 8.1. ábra szemlélteti. A hősziget központjában alacsony SVFvu értékek fordul-

nak elő, míg az alacsony hősziget intenzitású területek (pl. a terület Ny-i, DK-i és ÉNy-i ré-

szén) a magas égboltláthatósággal jellemezhető területeken jelennek meg (Unger 
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8.1. ábra A útvonal menti SVFvu számításból származó értékek cellánkénti átlagai  

és az évi átlagos maximális UHI [°C] (2002. április – 2003. március) szerkezete Szegeden 

Az SVFvu és a ΔTév cellánkénti értékei közötti összefüggést a 8.2. ábra szemlélteti, amely 

szerint e két paraméter közötti kapcsolat jellege fordított arányú, azaz az SVF értékének (az 

égbolt nyitottságának) növekedésével csökken a hőmérséklet értéke. A lineáris kapcsolat szo-

rosságát a determinisztikus együttható magasnak mondható értéke (r2 = 0,4591) támasztja alá. 

A kapott statisztikai mérőszámok alapján tehát az SVFvu változása 45,9%-ban magyarázza 

meg a hőmérséklet városon belüli eltéréseit.  

 
8.2. ábra Az évi átlagos UHI intenzitás és az SVFvu kapcsolata (n =103) 
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A 8.3. ábra a lombos időszakra jellemző ΔTlomb és az SVFvu értékei közötti – szintén szig-

nifikáns – kapcsolatot mutatja be. Az összefüggés jellege megegyezik az évi átlagnál tapasz-

taltakkal, azonban a determinációs együttható kisebb (r2 = 0,4288). 

 
8.3. ábra A nem fűtési félév átlagos UHI intenzitás és az SVFvu kapcsolata (n =103) 

A 8.4. ábra a lombtalan időszakra jellemző ΔTlombtalan és az SVFvu kapcsolatát jellemzi. 

Ahogy várható volt a determinációs együttható értéke némileg magasabb (r2 = 0,4629). Ez a 

függő változó magyarázatában tapasztalható pár százalékos (3,41%) növekmény abból adó-

dik, hogy a módszer csak az épületeket veszi figyelembe. Mindazonáltal, a kis %-os értékek a 

nyári vegetáció viszonylag csekély hatására utalnak az SVF szezonális változásában. 

 
8.4. ábra A fűtési félév átlagos UHI intenzitás és az SVFvu kapcsolata (n =103) 

A statisztikai jellemszámok csekély mértékű szezonális eltérése az UHI területi eloszlásá-

nak magyarázatában némi ellentmondást jelenthet első közelítésben a feltételezett fizikai fo-

lyamatok hatását illetően. Az várható, hogy a nyári időszakban a fák lombozatával kiegészí-

tett épületek csökkentik a felszínnek az égbolt irányába történő hosszúhullámú sugárzási vesz-

teségét az éjszaka folyamán, ezzel a lehűlés mértékének csökkenését és a városi környezet 

melegebb voltát eredményezve. Annak ellenére, hogy ez a megközelítés teljes mértékben 

igaz, figyelembe kell venni azt is, hogy a nappal folyamán a lombkorona miatt kisebb a szolá-
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ris energia bevétel, így kisebb a felszíni hőtárolás mennyisége és ezzel csökken az éjszaka so-

rán kisugározható energia mennyisége és intenzitása is. A statisztikai vizsgálatok eredményei 

és ezen elgondolás alapján az a következtetés vonható le, hogy a mérési útvonalak mentén a 

hősziget erősségére a fák égboltot korlátozó hatása elenyésző, illetve nagyrészt kiegyenlítődik 

az épületek hatásához képest. Ezek az eredmények összhangban vannak a hasonló jellegű ko-

rábbi vizsgálatokkal (Unger 2004), ahol az útvonal menti SVF értékek becslése terepi mérési 

adatokon alapult.  

Ez az indoklás a további összevetések során is kimutatható, hasonló mértékű szezonális el-

térések esetében is helytállónak tekinthető.  

8.1.2. Az raszteres módszerrel számolt SVF kapcsolata a hősziget intenzitással 

Az UHI és az SVFrt térbeli kapcsolata a 8.5. ábrán figyelhető meg. Az alapvető következ-

tetéseim megegyeznek a 8.1.1. fejezetben leírtakkal, azonban itt főleg a belváros területén lát-

szik, hogy az alacsony SVFrt értékek hogyan befolyásolják az izotermák futását (Gál et al. 

2009).  

 
8.5. ábra A raszteres SVFrt számításból származó értékek cellánkénti átlagai  

és az évi átlagos maximális UHI [°C] (2002. április – 2003. március) szerkezete Szegeden 

Az SVFrt és a ΔTév cellánkénti értékei közötti összefüggés hasonló jellegű (8.6. ábra), mint 

az SVFvu esetében volt, azonban ez esetben a kapcsolat jóval szorosabb (r2 = 0,632). Kijelent-

hető, hogy az SVFrt változása a ΔTév értékének változásait 63,2%-ban magyarázza meg. 
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8.6. ábra Az évi átlagos UHI intenzitás és az SVFrt kapcsolata (n =103) 

A lombos és lombtalan időszakkal kapcsolatos törvényszerűségek – amelyeket a 8.1.1. fe-

jezetben ismertettem – a raszteres módon számolt SVFrt értékek esetében is hasonlóak, azon-

ban a determinisztikus együttható magasabb értékei szorosabb sztohasztikus kapcsolatot je-

leznek. 

A 8.7. ábra a lombos időszakra jellemző ΔTlomb és az SVFrt értékei közötti kapcsolatot mu-

tatja be. Az összefüggés jellege megegyezik az évi átlagnál tapasztaltakkal, azonban a deter-

minációs együttható némileg gyöngébb kapcsolatot jelez (r2 = 0,5963). 

 
8.7. ábra A nem fűtési félév átlagos UHI intenzitás és az SVFrt kapcsolata (n =103) 

A 8.8. ábra a lombtalan időszakra jellemző ΔTlombtalan és az SVFrt statisztikai kapcsolatát 

mutatja be. Az összefüggés itt is a 8.1.1. fejezethez hasonló következtetések levonását teszi 

lehetővé (r2 = 0,6231). Itt a lombtalan és a lombos időszakra vonatkozó magyarázási hánya-

dok közötti különbség kisebb, mindössze 2,68%. 
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8.8. ábra A fűtési félév átlagos UHI intenzitás és az SVFrt kapcsolata (n =103) 

8.1.3. A ponthálózatban számolt SVF kapcsolata a hősziget intenzitással 

Az UHI és az SVFvt kapcsolatát tekintve (8.9. ábra) az alapvető következtetéseim meg-

egyeznek a 8.1.1. és 8.1.2. fejezetekben leírtakkal. Néhány helyen (az ÉNY, a DNy irányú ki-

nyúlások és a gridhálózat ÉNy-i sarka) azonban az izotermák kinyúlásainál az SVFvt alacsony 

értéke jelzi a szorosabb kapcsolatot a két paraméter között (Unger and Gál 2007; Gál et al 

2009). 

 
8.9. ábra A területi SVFvt számításból származó értékek cellánkénti átlagai  

és az évi átlagos maximális UHI [°C] (2002. április – 2003. március) szerkezete Szegeden 

A területi mérésből származó SVFvt és a ΔTév cellánkénti értékei közötti összefüggés jelle-

gét tekintve megegyezik SVFvu és ΔTév esetén tapasztaltakkal, azonban statisztikai értelemben 

jóval szorosabb kapcsolat mutatható ki (8.10. ábra). A determinisztikus együttható értéke 
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szintén szignifikáns, azonban jóval magasabb (r2 = 0,6274), azaz az SVFvt változása nem 

45,9%-ban, hanem 62,7%-ban magyarázza meg a hőmérséklet városon belüli különbségeit. 

 
8.10. ábra Az évi átlagos UHI intenzitás és az SVFvt kapcsolata (n =103) 

A lombos és lombtalan időszakkal kapcsolatos törvényszerűségek – amelyeket a 8.1.1. és 

8.1.2. fejezetekben ismertettem – a területi mérésből származó értékekkel számolva is érvé-

nyesek, azonban mindkét esetben a determinisztikus együttható értéke magasabb, azaz a 

sztohasztikus kapcsolat szorosabb. 

A 8.11. ábra a lombos időszakra jellemző ΔTlomb és az SVFvt értékei közötti – szintén szig-

nifikáns – kapcsolatot mutatja be. Az összefüggés jellege itt is megegyezik az évi átlagnál ta-

pasztaltakkal, azonban a determinációs együttható kisebb (r2 = 0,5949), de az útvonal mentén 

számolt SVFvu-nál tapasztaltnál jóval magasabb. 

 
8.11. ábra A nem fűtési félév átlagos UHI intenzitásnak kapcsolata az SVFvt-vel (n =103) 

A 8.12. ábra a lombtalan időszakra jellemző ΔTlombtalan és az SVFvt kapcsolatát jellemzi. A 

8.1.1. és 8.1.2. fejezetekhez hasonló következtetések vonhatóak le, azonban ebben az esetben 

is jóval szorosabb statisztikai kapcsolat fedezhető fel, mint az útvonal mentén és a raszteres 
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módon számolt SVF értékek esetében (r2 = 0,6232). Itt a lombtalan és a lombos időszakban 

észlelt kapcsolat szorosságai közötti különbség kisebb, mindössze 2,83%. 

 
8.12. ábra A fűtési félév átlagos UHI intenzitásnak kapcsolata az SVFvt-vel (n =103) 

Az eredményeim értékelésére ad lehetőséget az, hogy a vizsgált területen korábban már 

történtek hasonló – az UHI és az SVF közötti kapcsolat kimutatására irányuló – vizsgálatok 

(Bottyán and Unger 2003, Unger 2004) amely esetben az SVF közelítő értékének kiszámítása 

analitikus módszerrel történt. Ezek alapján kijelenthető, hogy Unger (2004) eredményeihez  

(n = 107, r2 = 0,4746) mérten, az általam felhasznált adatbázis alapján számolt összefüggés, 

hasonló jellegű, azonban statisztikai szempontból jóval szorosabb kapcsolatot jelez. Az eltérés 

magyarázata egyrészt az lehet, hogy az UHI értékek mérése nem teljesen azonos módon tör-

tént, másrészt a dolgozatban bemutatott módon számított SVFvt jobban reprezentálja a valós 

körülményeket. 

8.1.4. Az SVF és az UHI kapcsolatának változása a naplementét követő órákban 

Az UHI és az SVFvt térbeli kapcsolatának részletes elemzését követően felmerül a kérdés, 

hogy a naplementét követő órákban mindig hasonlóan alakul-e az SVF és a hősziget intenzitás 

közötti kapcsolat? Az SVFvt-ΔT kapcsolat időbeni változásának feltárása érdekében a  

4.1.2. fejezetben bemutatott keresztmetszeti mérések adatait használtam fel. 

A 8.13. ábrán a 2228-as kódszámú – azaz a keresztmetszeti mérések által érintett, a város-

központhoz legközelebb eső – cella esetében ábrázoltam az UHI intenzitás értékét, valamint a 

SVFvt-ΔT kapcsolat szorosságát a napnyugta óta eltelt idő függvényében. A cellára vonatkozó 

ΔT értékeket 13 különböző nap ΔT értékeinek átlagai adták. 
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8.13. ábra A ΔT és a SVFt-ΔT kapcsolatának alakulása a naplementét követő órákban 

Jól követhető az adatok alapján, hogy a ΔT étékek a napnyugtát követő 6. órában érik el 

maximumukat, majd a 7. órától kezdve csökkennek, megerősítve 2.4. fejezetben leírtakat. Az 

SVF és a ΔT közötti kapcsolat időbeni változása ettől eltérően alakul. A kapcsolat a naplemen-

tét követő első órában a legszorosabb (r2 = 0,91) és ezt követően szinte folyamatosan csök-

kenve éri el a naplementét követő 10. órára a legalacsonyabb értéket (r2 = 0,86), azonban az 

időszak teljes hosszában szignifikáns, mivel 1%-os szignifikancia szinten r2 > 0,45 jelez reális 

statisztikai kapcsolatot. Ezek az eredmények alátámasztják a 3.1.1. fejezetben ismertetett állí-

tást, miszerint az SVF értéke azáltal, hogy befolyásolja az éjszakai lehűlés mértékét, jelentős 

hatást fejt ki a hősziget nagyságára. Megerősíti mindezt az, hogy a naplementét követő órák-

ban a kapcsolat szorossága csökken, mivel a lehűlés mértéke a hősziget kifejlődésének kezde-

tén játszik jelentősebb szerepet. A későbbiekben viszont más hatások is szerepet játszhatnak a 

ΔT értékének kialakításában és ennek megfelelően az SVF szerepe – és így a kapcsolat szo-

rossága is – lecsökken. 

8.2. A potenciális ventillációs folyosók lehatárolása és azok alkalmazásának 
lehetőségei a várostervezés folyamatában 

Az 5.3. fejezetben részletesen bemutattam a potenciális ventillációs folyosók lehatárolásá-

nak módszerét. Az ott bemutatott lépéseket követően létrejött egy kompozit térkép, amelyről 

leolvasható, hogy a város mely területein lehet feltételezni ventillációs folyosót (8.14. ábra). 

Ezen a kompozit térképen a sötétzöld szín jelöli azon területeket, amelyek a ventillációs fo-

lyosók kritériumainak (2.6. fejezet) megfelelnek. 
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8.14. ábra A potenciális áramlási folyosók kritériumai alapján lészült kompozit térkép, a: nem alkalmas terület,  

b: az a és b feltételek alapján alkalmas területek, c: az a, b és c feltételek alapján alkalmas területek 

A térkép alapján a terület Északi részén (~1,3 km hosszú), Keleti részén (~1,5 km hosszú), 

Délkeleti részén (~1 km hosszú), Déli részén (~1 km hosszú), Délnyugati részén  

(egy ~1, 9 km és egy 1,5 km hosszú), Nyugati részén (~1,3 km hosszú) és az Északnyugati ré-

szén (~1,5 km hosszú) található potenciális ventillációs folyosó. 

Meg kell jegyezni, hogy ez a kompozit térkép (8.14. ábra) nagyrészt az érdességen alapul 

és ezért ebből a tetőszint feletti légrétegek áramlási viszonyaira lehet egyértelmű következte-

téseket levonni (Gál és Unger, 2008; Gál et al. 2008). Ezért fontos a városi tetőszint réteg po-

rozitásának vizsgálata is, mivel ez a paraméter a városi légtér átjárhatóságáról tájékoztat. En-

nek megfelelően, ahol mind az érdesség, mind pedig a porozitás értékei alacsonyak, nagy va-

lószínűséggel ott alakulhat ki egy olyan beáramlás a város területén, amely a felszínközeli 

légrétegekre is kedvező hatást tud gyakorolni. A potenciális ventillációs folyosóknak a poro-

zitás értékek figyelembevételével pontosított lehatárolását a 8.15. ábra szemlélteti.  
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8.15. ábra A potenciális áramlási folyosók lehatárolása 

Ezek a területek alapvető fontosságúak a városi levegőkörnyezet szempontjából, hiszen 

ezek mentén friss és tiszta levegő áramolhat be a város belső területei felé, hogy kedvező ha-

tást fejthessen ki mind a szennyezettség, mind pedig a humánkomfort szempontjából. 

Ahhoz, hogy valóban hasznosak legyenek ezek a ventillációs folyosók, fenntartásuk és to-

vábbfejlesztésük érdekében a következőkre érdemes odafigyelni a várostervezés folyamatá-

ban (Barlag and Kuttler 1990): 

(i) meg kell őrizni a közel egyenes, nyílt és a központ felé irányuló területeket, 

(ii) ezeken a szabad területeken a felszín érdességét alacsony szinten kell tartani, 

(iii) a beáramlási területek felszínborítását úgy érdemes változtatni, hogy hűtő hatást fejt-

sen ki a városközpont felé áramló levegőre, 

 (iv) minimalizálni kell a légszennyezést azokon a területeken, ahonnan a beáramló levegő 

származik. 
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9. Összefoglalás 

Munkámban részletesen elemeztem a városi felszíngeometria jelentőségét abból a szem-

pontból, hogy milyen hatást gyakorol a városi légtérben kialakuló termikus és légáramlási vi-

szonyokra. Ehhez felhasználtam egy – Magyarországon eddig egyedülálló – Szeged épületeit 

leíró 3D-s épület adatbázist, amelynek legfőbb jellegzetességeit (az előállítás módszere, ki-

nyerhető paraméterek) bemutatja a dolgozat. 

A város léghőmérséklet-módosító hatását leíró égboltláthatóság meghatározásához egy 

vektoros térinformatikai adatbázison alapuló algoritmust hoztam létre. Ez a kiterjesztés – kö-

szönhetően annak, hogy egy igen elterjedt térinformatikai program keretein belül futtatható – 

alkalmazható bármilyen kutatás keretében, bárhol, ahol szükség van az SVF térbeli eloszlásá-

nak pontos ismeretére, és ahol rendelkezésre áll megfelelő adatbázis. 

Az SVF számító algoritmusom alkalmazásával a hőmérsékleti mérés útvonala mentén és a 

teljes mintaterületet lefedő ponthálóra is kiszámítottam az SVF értékeit, majd ezen értékekből 

képzett cellaátlagok (SVFvu és SVFvt mint független változók) és az UHI intenzitás között 

szignifikáns statisztikai kapcsolatot tártam fel. A két független változó közül az SVFvt eseté-

ben mutatható ki szorosabb kapcsolat. Ez egyrészt bizonyítja az SVF és az UHI közötti kap-

csolat vizsgálatakor alkalmazott megközelítés helyességét, másrészt megerősíti azt, hogy a 

kapott átlagos égboltláthatósági értékek hasznos paraméterként épülhetnek be egy, a hősziget 

intenzitás becslésére használható modellbe. 

Ezt a saját fejlesztésű eljárást több, rendelkezésemre álló eszköz alkalmazásával 

validáltam, aminek eredményei alátámasztják annak helyes működését, és azt, hogy az így 

számolt paraméterek alkalmasak a városi felszín geometriájának leírására. Mindemellett ösz-

szehasonlítást is végeztem egy eltérő adatbázismodellen alapuló számítási eljárással. Az 

eredmények rámutatnak arra, hogy a vektoros algoritmus alkalmazása lehetővé teszi a város-

okban igen gyakran előforduló kis égboltláthatóságú területek megjelenését az átlagos SVF ér-

tékben. Ezért, véleményem szerint az égboltláthatóság számítására érdemesebb a vektoros 

módszert alkalmazni a raszteres alapú számításokkal szemben.  

Az általam bemutatott módszer az első olyan, amelynek keretében város teljes területén 

meghatározásra került az SVF értéke. A korábbi, e témával foglalkozó vizsgálatok túlzottan 

kis területre – esetenként a város néhány pontjára – vonatkozó, illetve nem megfelelő elem-

számú adatsorokon alapuló statisztikai vizsgálatokat végeztek, így ebből gyakran ellentmon-

dások adódtak. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a városi hősziget és maga a városklí-

ma az eltérő, városon belül található mikroklímák hatásainak eredőjeként jön létre. Ez általam 

megalkotott számítási módszer garantálja azt, hogy egy adott pont közvetlen környezetének 
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sugárzási viszonyait leíró SVF és a mikroklímák hatásainak eredőjeként létrejövő lokális klí-

mára jellemző paraméter, az UHI intenzitás kapcsolata a valós viszonyoknak megfelelően ke-

rüljön összevetésre. Rendkívül fontos ugyanis a területegység méretének helyes megválasztá-

sa, hiszen az átlagos égboltláthatósági értékekben az adott terület felszíngeometriájának sajá-

tosságai ugyanúgy összegződnek, mint ahogy a városi hősziget is a különféle – a város terüle-

tére jellemző mozaikos – mikroklímák sajátosságainak eredője. Az UHI intenzitási értékek a 

léghőmérséklet változékonyságának léptéke miatt kellő alapossággal nem magyarázhatók a 

hőmérsékletmérés útvonalában észlelhető SVFvu értékekkel, mivel ez utóbbinak a térbeli vál-

tozékonysága jóval kisebb skálán figyelhető meg. Ezek alapján kijelenthető az, hogy a teljes 

vizsgált területet lefedő ponthálózatból származó SVFvt értékeket célszerű felhasználni az 

UHI intenzitás területi eloszlásának magyarázatára. Ezáltal az általam alkalmazott módszer a 

korábban tapasztalt ellentmondásokat nagyrészt feloldja.  

A SVF hősziget intenzitásra gyakorolt hatását nem csak térbeli szempontból elemeztem, 

hanem megvizsgáltam a kapcsolatuk alakulását a naplementét követő órákra kiterjedően is. 

Eredményeim rámutatnak, hogy az SVF lehűlést befolyásoló hatása leginkább a közvetlenül a 

naplementét követő időszakban a legerősebb, míg a későbbiekben más hatások szerepe felerő-

södik a ΔT értékének kialakításában. 

Munkámban bemutattam egy olyan számítási módszert, ami alkalmas egy teljes város 

felszínérdességének feltérképezésére. Ez a számítás is a 3D-s épület-adatbázison alapul és 

részletesebb a legtöbb eddigi hasonló vizsgálatnál. Módszerem szabálytalan épületelrendezés 

esetén az ún. „telek” poligonokon alkalmazásával teszi lehetővé az érdességi magasság és ér-

dességi rétegvastagság számítását, amelyhez hasonlót ismereteim szerint nem használtak a ko-

rábbi vizsgálatoknál. Az ezzel a könnyen alkalmazható eljárással számolt z0 és zd értékek jól 

illeszkednek a hasonló beépítési jellegű városi területeken mért adatokhoz.  

A felszíngeometria légáramlás-módosító hatásának részletesebb jellemzése érdekében új 

paramétert – az ún. városi porozitást – vezettem be, amellyel a városi légtér átjárhatósága jel-

lemezhető. Létrehoztam egy, az érdességi paramétereken, geometriai kritériumokon és a váro-

si porozitáson alapuló térképezési eljárást, amellyel könnyen meghatározható a potenciális 

ventillációs folyosók elhelyezkedése. 

Ezek a ventillációs folyosók fontos szerepet játszhatnak a hősziget cirkuláció kialakulásá-

ban, továbbá jelentősen hozzájárulhatnak a városközpont hűtéséhez és légszennyezettségének 

mérsékléséhez. Az itt bemutatott eredmények alapján rá lehet irányítani a várostervezéssel 

foglalkozó szakemberek és hatóságok figyelmét a feltételezett ventillációs folyosók elhelyez-

kedésére. Ezen folyosók tudatos fenntartása illetve esetleges bővítésük az ott beáramló friss és 
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tiszta levegő által kedvező hatást fejthet ki a városközpont légszennyezettségi és termikus 

komfort viszonyaira. 

Dolgozatommal rá kívántam mutatni arra, hogy a komplex városi felszín részletes 3D mo-

dellezése nélkül nem lehetséges a városok klímamódosító hatásának részletes magyarázata. A 

felszíngeometria és az egyes klímaelemek közötti összetett kapcsolatok feltárása nem csak az 

itt lezajló jelenségek részletes megismerése szempontjából fontos, hanem azért is, mert az itt 

megszerzett tapasztalatoknak a várostervezés folyamatában történő alkalmazása elősegítheti a 

városi környezet kedvező irányba történő tudatos megváltoztatását is. 
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10. Summary 

In urban areas the surface geometry and characteristics have been changed compared to the 

original natural surfaces. In urban environments the water and energy balances are modified 

which often results in higher urban temperature compared to the surroundings (urban heat is-

land − UHI). The largest UHI and the strongest urban-rural contrast appear at night, while at 

daytime the temperature difference is moderate. The other most important effect of the altered 

geometry is the enhanced drag of the surface. Owing to this the average wind speed is lower 

in the cities than in the surrounding rural areas. 

The main reason of the UHI is the nocturnal cooling processes. These are primarily forced 

by outgoing long wave radiation. In urban areas, narrow streets and high buildings create deep 

canyons. This 3D geometrical configuration plays an important role in regulating long-wave 

radiative heat loss. Due to the fact that only a smaller part of the sky is seen from the surface 

(because of the horizontal and vertical unevenness of the surface elements), the outgoing long 

wave radiation loss is more restricted here than in rural areas. 

Urban geometry is one important factor contributing to intra-urban temperature variations 

below roof level. The most common parameter used to describe the urban geometry is the sky 

view factor (SVF). By definition, SVF is the ratio of the radiation received (or emitted) by a 

planar surface to the radiation emitted (or received) by the entire hemispheric environment. It 

is a dimensionless measure between zero and one, representing totally obstructed and free 

spaces, respectively. 

There is a connection between the thermal properties of the urban areas and the airflow 

modifications. The regional wind tends to hinder the formation of the UHI and modifies its 

spatial structure. Otherwise in direct analogy with the well-known land-sea breeze system the 

city generates a local air flow, the so-called country breeze. Its driving force is based on the 

fact that a city is commonly warmer than the rural background. For the development of the 

country breeze the regional wind needs to be very weak, so anticyclonal weather conditions 

are ideal for this flow system. The horizontal temperature (and therefore pressure) gradient 

can be sufficient to induce low-level breezes across the urban-rural boundary, which converge 

in the centre from all directions. There is uplift in the centre of the city and also a counter-

flow in the higher air layer. The vertical thermal structure is as important as the urban-rural 

thermal differences, since the vertical instability also promotes this 3-dimensional circulation. 

Unlike the land-sea breeze system there is no diurnal reversal of flow because the city is usu-

ally warmer than the countryside. If the inflow is strong enough to penetrate the city by over-

coming the frictional drag of the complex urban surface, the winds can be slightly stronger 
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compared to the surrounding areas. In short, this is the urban heat island (-induced) circulation 

(UHIC). 

During the day the country breeze can be observed above the roof level (in the urban 

boundary layer), since the building roofs are the hottest parts of the cities due to the insola-

tion. At that time the instability of the air makes the vertical movement easier so the small 

horizontal thermal gradient (weak UHI) is sufficient to drive this system. At night the thermal 

difference is significant under the roof level among the buildings (in the urban canopy layer) 

therefore the country breeze can be found here. Owing to the high surface roughness of the 

city the development of the nocturnal country breeze needs significant thermal difference be-

tween the urban and rural surface. 

The UHIC is a relatively unstable and intermittent system with flow patterns rather than 

continuous mono-directional air movements. The general effect of different factors such as 

meteorological conditions, existing buildings and other obstacles causes certain directions to 

be more prominent. At night the advective inflow by the UHIC plays a significant regulating 

role in the development and strength of the UHI. Thus the intrusion of the cool air into the 

city decreases the urban-rural temperature contrast, thus weakening its driving forces itself. 

This meso-scale circulation could offer a potential for the improvement of the urban air 

quality. The depth of the inflow in the UHIC system depends on the roughness of the surface. 

If the city has interconnected parts with lower roughness the country breeze can reach the in-

ner parts of the city and it can reduce the accumulated pollution. These are the so-called venti-

lation paths. 

The study area covers the most urbanized parts of Szeged. This area was divided into  

0.5 x 0.5 km sized gridcells. The applied UHI database was collected with mobile measure-

ment technique in Szeged. After the time correction the UHI values were averaged in all of 

the gridcells (107). In my investigation I used only the 103 urban gridcells. 

There are several methods for computing or measuring the SVF in urban areas, however 

these methods aren’t suitable for the calculation of the SVF for an entire city. Thus I have de-

veloped a new software method for this calculation, using a 3D building database. In the 

study area I have compared my method with one of the most common method – namely the 

BMSky-view software – for SVF calculation based on fish-eye photographs. In order to find 

out which is the more accurate method for the SVF calculation in urban environments I have 

made a comparison between my vector-based software and a raster-based algorithm. 

I have calculated the SVF in the study area (urbanized parts of Szeged) with this new soft-

ware in two ways. Firstly along the UHI measurement routes and secondly in a 5 m resolution 

point network covering the study area. I used these calculated SVF values to study and evalu-
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ate the relationship between urban geometry quantified by SVF and intra-urban nocturnal 

temperature variations using areal means in the whole urban area of Szeged. 

The results show that my vector based method for calculating the SVF is very accurate, and 

easy to use for the calculation of the SVF in an entire city. The advantage of my method is 

that it can include the small individual SVFv values (at points closer to a wall than half of the 

pixel resolution) for the calculation of the cell average. 

In clarifying the SVF–UHI relationship the usefulness of the application of areal means is 

confirmed and newly proved the degree of connection is highly improved using areal means 

of SVF to get a more general picture on the geometrical conditions of a wider urban environ-

ment. According to the results of my approach, urban surface geometry (described by SVF) is 

a significant determining factor of the air temperature distribution inside the city. 

For describing the geometry or texture of the surface and as a consequence its roughness 

several parameters are known. The prevalent parameters are the zero-plane displacement 

height (zd) and the aerodynamical roughness length (z0). The connection between the wind 

and the drag force on buildings can be characterized by the z0. It is a key parameter in study-

ing the urban atmosphere, as it can be utilized for example in pollutant dispersion modeling 

and in large-scale flow models to provide a momentum boundary condition for determining 

the wind patterns.  

The measurement of the roughness parameters is possible if wind speed data is available 

from at least one height well above the average heights of the obstacles in the surface. There-

fore this method is unsuitable for detailed roughness mapping in large urban areas, because it 

needs numerous installed towers which would be very expensive and could mean significant 

difficulties in obtaining and operating field sites in agreement with the local authorities. Thus 

I had to use a morphometric method which is based on surface morphology data. For applying 

this, I had to develop the application of this computation for irregular building groups. These 

two parameters (z0, zd) are suitable to predict the properties of the airflow only over the urban 

canopy layer (UCL). For describing the properties of the airflow within the UCL I have de-

veloped a new parameter, the porosity of the urban canopy layer. I have calculated these pa-

rameters for the most urbanized parts of Szeged. Using the spatial distribution of these pa-

rameters and several other criteria I have located the potential ventilation paths in the study 

area. The ventilation paths are instrumental for enhancing the efficiency of the country breeze 

and decreasing the air pollution in the inner parts of the city, especially in a clear and calm 

weather situation. Based on the results I could give a list of the areas where the city govern-

ment should keep the advantages of the ventilation paths regarding the human comfort aspects 

of the urban climate. 
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