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1. Bevezetés
A cikk 1. része a Légkör folyóirat elôzô számában jelent
meg, melyben bemutattunk egy olyan eljárást, amely képes
megoldani a városi geometria jellemzését és számszerûsí-
tését egy 3D-s épület-adatbázis alapján. Így lehetôvé vált,
hogy az összetett városi felszín szerkezete teljes egészében
feltérképezhetô legyen idôigényes terepi mérések nélkül. A
jelenlegi cikk célja, hogy az új eljárással kapott eredmé-
nyek segítségével elemezzük a felszínközeli légtérben ki-
alakuló városi hôsziget (urban heat island – UHI) és a vá-
rosi geometria kapcsolatát Szegeden (a város területének
egyharmadát lefedô mintaterületen), valamint, hogy az
eredményeket összevessük a korábbi kutatásokból szárma-
zó terepi mérések eredményével. Végezetül bemutatunk
még egy további alkalmazási lehetôséget is.

A város felszíni tagoltságnak a jellemzésére az
égboltláthatósági index (sky view factor – SVF) egy meg-
felelô mérôszám. E paraméter fizikai meggondolásokból
származtatható, részletesebb kifejtését a cikk 1. része tar-
talmazza (Unger et al. 2006).

2. A léghômérséklet és az SVF kapcsolata városi
környezetben (irodalmi áttekintés)
Röviden áttekintjük a felszínközeli léghômérséklet (T) és
az UHI ()T), valamint az SVF kapcsolatára vonatkozó,
rendelkezésünkre álló irodalmat. Ez azért szükséges, hogy
láthassuk, milyen kapcsolatot lehet feltárni, illetve követ-
keztetéseket lehet levonni az algoritmus által számított ég-
boltláthatóság mértéke, valamint a városi hôsziget között.
Mennyire szoros a kapcsolat a léghômérséklet és az SVF
értéke között? 

2.1. Külföldi eredmények
Oke (1981) UHI maximális értékét vizsgálta az SVF függ-
vényében. Fôképpen európai és amerikai városokból szár-
mazó adatokkal dolgozott, az SVF értékek az egyes váro-
sok leginkább beépített központi területére vonatkoztak
(földfelszíni és légi fotókról történô kiértékelés alapján). A
két változó között a következô empírikus összefüggést
kapta 31 elempár (n = 31) felhasználásával:

)Tmax = 7,1 – 13,88·SVF

Johnson (1985) szoros kapcsolatot állapított meg az
angliai Birmingham város nyár éjszakai léghômérsékleté-
nek maximális hûlési gradiense és az SVF értéke között.
Az SVF értékeket 27, egymástól körülbelül azonos távol-
ságra lévô helyen terepi méréssel határozta meg, a léghô-

mérsékleti értékek 8 mobil mérésbôl származtak. A két
változó közötti lineáris korrelációs együttható értéke -0,83
(n = 27). 

Bärring et al. (1985) a svédországi Malmöben mobil
mérésekkel, valamint két állomás termográffal végzett ész-
leléseibôl kapott léghômérsékletet vizsgálták és megállapí-
tásuk szerint a léghômérséklet nem korrelál szorosan az
SVF értékekkel (n = 75).

Ennek ellenkezôjét állapította meg Yamashita et al.
(1986) öt japán városban végrehajtott 1-1 mobil mérésso-
rozat alapján. Bár konkrét korrelációs együttható értékeket
is említenek, az nem derül ki pontosan, hogy hány elemet
használtak a kapcsolat erôsségének meghatározásához.

Park (1987) japán és koreai városok központi területei-
re vonatkozó átlagos SVF értékeket vetett össze mobil mé-
résekbôl számított UHI értékekkel, valamint felhasznált
irodalmi forrásokat is más kontinensekre vonatkozóan. Az
általa kapott szignifikáns összefüggések régiónként:

japán városok: )T = 10,15 – 12·SVF (n = 13)
koreai városok: )T = 12,23 – 14·SVF (n = 6)
észak-amerikai városok: )T = 16,34 – 15·SVF (n = 18)
európai városok: )T = 16,34 – 15·SVF (n = 11)

Eliasson (1992) által a svédországi Göteborgban végre-
hajtott 1 mobil mérés alapján a léghômérséklet és az SVF
értékek között (n = 17) nem tudott kimutatni szignifikáns
összefüggést. 

Eliasson (1996) további vizsgálatai során a horizontális
hômérséklet eloszlást vizsgálta a Göteborgban különbözô
városi területhasználat esetében, 3 mobil méréssel végre-
hajtott adatgyûjtés segítségével. Ezen eredményei szerint
sincs statisztikailag értékelhetô összefüggés a léghômér-
séklet és az SVF értékei (n = 18) között.

A göteborgi kutatásokat Upmanis et al. (1998) folytat-
ták. Három városi parkban és azok beépített környezetében
vizsgálták a léghômérséklet változását telepített állomások
és 16 mobil mérés segítségével. A város és park közötti hô-
mérséklet különbség és az SVF (n = 42) között nem mutat-
kozott szignifikáns kapcsolat, de a legnagyobb park eseté-
ben végzett részletesebb elemzések szerint a hûlési gradi-
ens és az SVF (n = 6) között fellelhetô az összefüggés.

Upmanis and Chen (1999) egy göteborgi parkban és be-
épített környezetében végeztek méréseket egy keresztmetszet
mentén telepített állomásokkal. Az eredményeken elvégzett
komponens analízis itt sem mutatott ki statisztikai kapcsola-
tot az SVF és a léghômérséklet (n = 14) értékei között.

Upmanis (1999) részletes vizsgálatai a városon belüli
változások közötti összefüggések feltárására irányultak,
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különbözô területhasználati típusokra vonatkozó léghô-
mérséklet és SVF értékek felhasználásával, szintén Göte-
borgban. A több mobil mérésbôl származó adatokat évsza-
konként is külön elemezte és megállapította, hogy az SVF
változásának nincsen igazán nagy hatása a városi léghô-
mérséklet változására, de azért esetenként kimutatható az
összefüggés, pl.:

1994. február 14-én: T = 3,6 – 1,8·SVF (n = 8)

Santos et al. (2003) a brazíliai Belo Horizonte egy ke-
rületében vizsgálták az SVF hatását a léghômérsékletre. 3
mobil mérés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a
naplemente idejében viszonylag szoros a kapcsolat a két
változó között:

T = 27,75 – 2,56·SVF (n = 7)

Egy újabb cikk (Svensson, 2004) szerint – szintén Göte-
borg esetében – viszont már erôsebb korreláció mutatható
ki e két változó között. A hômérsékleti adatok különbözô
típusú beépítettséggel rendelkezô pontokon elhelyezett ál-
lomásokról (36 nap) és mobil mérésekbôl (2 alkalom) szár-
maztak. A statisztikai elemzés erôs korrelációt mutat a lég-
hômérséklet és az SVF értékek között:

állomások: T = 6,35 – 7,48·SVF (n = 16)
mobil mérések: T = 2,16 – 4,56·SVF (n = 13)

A németországi Krefeld városában 7 alkalommal vég-
zett mobil mérés eredményeit Blankenstein and Kuttler
(2004) dolgozták fel. Hasonló eljárást alkalmaztak az
Unger (2004) munkájában tárgyaltakéhoz (ld. 2.2. sza-
kasz), ugyanis a szakaszokra osztott mérési útvonal mentén
mért )T és SVF értékeket szakaszonként átlagolták és utá-
na hasonlították ôket össze. Gyenge korrelációt sikerült
csak kimutatni a két változó között, amit a szerzôk részben
az egyenetlen topográfia következtében fellépô hideg be-
áramlásoknak tulajdonítanak, amelyek módosítják a beépí-
tett területek hatására kialakuló hômérsékleti mezôt.

Ahogy az eddigiekbôl is látszik, meglehetôsen ellent-
mondásosak az eredmények abban a tekintetben, hogy a
városi geometria (SVF) változása mennyire és milyen mér-
tékben befolyásolja a léghômérséklet (T), illetve a hôsziget
()T) eloszlását, változását a városi környezetben. Az el-
lentmondások részben abból adódhatnak, hogy ezek a ko-
rábbi vizsgálatok csak a város(ok) kisebb részterületeire
korlátozódtak, néhány alkalommal elvégzett és gyakran kis
számú mérôpontra vonatkozó mérésekre támaszkodtak.
Ezért az összehasonlítások kevés számú, a hômérséklet és
az SVF szempontjából nem feltétlenül reprezentatív elem-
párokon alapultak, amelyek értékei mindig egy-egy adott
pontra vonatkoztak. Ez alól csak Blankenstein and Kuttler
(2004) munkája jelent a probléma megközelítése szem-
pontjából kivételt.

2.2. Az UHI és az SVF kapcsolata Szeged esetében
2.2.1. A vizsgált terület és a hômérsékleti adatok gyûjtése
Ezekrôl részletesebben már többször is írtunk e lap hasáb-
jain (Unger et al. 1999, Unger és Sümeghy 2001, Sümeghy
és Unger 2004), ezért most csak tömören összefoglaljuk a
téma megértéséhez szükséges alapvetô ismérveket. Szege-
den a jelentôsen beépített területek nagyrészt az árvízvé-
delmi körtöltéseken belüli területen találhatóak. Ezért a
vizsgált területet, mely 107 db 500 m oldalhosszúságú
gridcellára osztottunk fel, lefedi a város belvárosi, elôváro-
si övezeteit, valamint egy helyen ki is nyúlik négy cella
hosszúságban Ny-i irányba (1. ábra). Ez utóbbi – külterü-
leti – cellák referenciaterületként szolgálnak a hômérsékle-
ti adatok gyûjtésekor.

A hôsziget vizsgálatához szükséges adatokat meghatá-
rozott útvonalon haladó mérôautók segítségével gyûjtöttük
2002. április és 2003. március között (1. ábra). A )T terü-
leti eloszlásáról a kellô számú, elegendôen reprezentatív
mintát a mérési sorozatban végrehajtott 35 mérés biztosít-
ja, melyek kiterjedtek – az esôt kivéve – minden idôjárási
helyzetre. Az adatgyûjtést úgy idôzítettük, hogy az UHI
maximális kifejlôdésének várható idôpontja elôtt 1,5 órá-
val kezdjük meg és utána 1,5 órával fejezzük be. A vizsgát
terület mérete, illetve a mérési útvonalak hossza miatt a te-
rületet két szektorra kellett osztani. Az útvonalakat úgy
kellett meghatározni, hogy mindegyik cellát érintsenek
legalább egyszer az oda és a visszaúton is. A )T-t esetünk-
ben a következôképpen értelmezzük (1. ábra):

)T = Tcella – T cella(1)

ahol Tcella = az aktuális városi cella, míg Tcella(1) = a legnyu-
gatibb, vidékinek tekintett cella átlagos hômérséklete. A
mérések szerint )T maximális értéke 5,7 ºC volt az év fo-
lyamán (Unger 2004).

2.2.2. Az SVF és az UHI cellánkénti átlagai közötti 
évszakos összefüggés
Az SVF közelítô értékeinek meghatározásához szükséges
adatok a hômérsékleti méréshez tartozó útvonalak mentén
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1. ábra  A vizsgált terület elhelyezkedése és felosztása 0,5x0,5 km-es
gridcellákra; (a) szabad terület, (b) városi terület, (c) mért terület

határa, (d) körtöltés, (e) északi és (f) déli mérési útvonal



teodolittal elvégzett méréssorozatból származnak (Bottyán
and Unger 2003, Unger 2004). Összesen 532 pontban tör-
tént mérés, majd az egyes cellákhoz az ott meghatározott
SVF értékek átlagát rendeltük hozzá, kivéve a legnyuga-
tibb 4 cella esetében, ahol nem történt terepi mérés. Így a
)T és az SVF esetében is a cellákra vonatkozó átlagokra
irányult a kapcsolatkeresés, ami n = 103 elempárt jelent. 

A hôsziget értékek átlagát a teljes egy évre és évszako-
san is kiszámoltuk, megkülönböztetve a „lombtalan” (ok-
tóber 16. – március 15.) és „lombos” (március 16. – októ-
ber 15.) periódusokat, amelyek nagyjából megfelelnek a
fûtési és a nem-fûtési idôszakoknak. A megkülönböztetés
azon alapult, hogy mivel az SVF értékek számításhoz csak
az épületek adatait használtuk, ezért feltehetôen a kapott
cellaátlagok a „lombtalan” periódusban jobban közelítik a
valós körülményekre vonatkozó „igazi” SVF értékeket.

A teljes évre és a féléves idôszakokra a következô ösz-
szefüggések vonatkoznak:

)Tév = 5,9 – 4,62·SVF (R = -0,69, R2 = 0,476)

)Tlombtalan = 5,99 – 4,81·SVF (R = -0,695, R2 = 0,483)

)Tlombos = 5,81 – 4,44·SVF (R = -0,665, R2 = 0,442)

Ilyen elemszám mellett a regressziós egyenesekhez tar-
tozó mindhárom korrelációs együttható (R) értéke erôs
kapcsolatot jelez az SVF értékek és az adott idôszakra vo-
natkozó megfelelô )T mértéke között (1%-os szignifikan-
cia szinten). 

Azonban a növényzet két eltérô állapotát tükrözô idô-
szakokra vonatkozó R értékek között nincs túl nagy eltérés,
de a várakozásunknak megfelelôen a korreláció a téli fél-
évben egy kicsivel erôsebbnek bizonyult. A determinációs
együtthatók (R2) szerint a „lombtalan” félévben az SVF vá-
roson belüli változása mintegy 4%-kal jobban megmagya-
rázza a )T városon belüli varianciáját, mint a „lombos”
félévben (Unger 2004). 

3. A reprezentatív mintaterület kiválasztása
Az egész város épületeire vonatkozó geometriai felmérés
igen sokáig tartott, hiszen az épületek száma a vizsgált tel-
jes területen eléri a 22 ezret. Jelenleg az adatok ellenôrzé-
se zajlik. Ezért a további elemzéshez a teljes terület egy ki-
választott részére vonatkozó 3D-s adatokat vesszük alapul
és e kisebb – azonban kellôen reprezentatív – mintaterület-
rôl származó épületadatok alapján próbálunk következése-
ket levonni a teljes területre.

3.1. A rétegzett mintázás
Rétegzett mintázás esetében a populációról (103 cella, a 4
külterületi cella nélkül) rendelkezésre álló elsôdleges in-
formációkat használjuk csoportok, azaz rétegek kialakítá-
sára, majd a továbbiakban ezeket a csoportokat mintázzuk

egymástól függetlenül. Minden egyes mintázási egység
vagy populációs elem pontosan egy rétegbe tartozik. Ha a
réteget viszonylag homogénnek alakítjuk ki a becslésre ki-
jelölt változó varianciájához képest, a rétegzett mintázás-
kor a populáció bármely paraméterét általában nagyobb
pontossággal tudjuk megközelíteni, mint az egyszerû, vé-
letlen mintázással (Gál et al. 2005, Unger 2006).

Az eljárásban a rétegeket még a minták allokációja elôtt
kell definiálni. Amennyiben a vizsgált területrôl rendelke-
zünk már térbeli eloszlást jellemzô információval, akkor a
réteg optimális definíciója az, hogy egyes rétegekben defi-
niált populáció egységek legyenek olyan homogének,
amennyire csak lehetséges az ún. „auxiliáris” változó alap-
ján. A réteg kialakítására használt „auxiliáris” változó jelen
esetben a beépítettség (épületek, utcák, járdák, parkolók,
stb. felületének %-os aránya egy cellán belül) volt. Elméle-
tileg korlátozó tényezô lehet az, hogy a pontosság elsôsor-
ban az auxiliáris változó és a becslésre kijelölt tulajdonság
korrelációjának erôsségétôl függ. Amennyiben az auxi-
liáris változó kapcsolata a becslésre kijelölt elemmel nem
szignifikáns, a végsô becslés pontossága nagymértékben
csökkenhet.

Cohran (1963) javasol egy eljárást erre az optimalizá-
cióra akkor, ha az auxiliáris változó folytonos értékekbôl
áll. Amennyiben a cél a populációs várható érték becslése,
akkor hatnál nem több réteg definiálását javasolja és eljá-
rásában a Dalenius és Hodges (1959) által kifejlesztett
módszert használja az auxiliáris változó eloszlása alapján
megadandó optimális küszöbérték meghatározására. E
vizsgálat keretében így hat réteget definiáltunk, és a popu-
lációs elemek rétegekbe tartozását a Dalenius-Hodges
módszer alapján döntöttük el. Az 1. táblázat tartalmazza a
rétegekbe sorolás eredményét, vagyis hogy az egyes réte-
gekbe hány populációs elem (cella) esik, valamint a minta-
vétel hány elemet érintett csoportonként. Összességében
35 cella alkotja a mintaterületet.

3.2. A területi elhelyezkedés szerinti kiválogatás
A következô feladat a rétegekbôl a megfelelô számú minta
kiválasztása volt úgy, hogy a kiválasztott cellák területi elhe-
lyezkedése minél reprezentatívabb legyen. A rétegzett min-
tázás már önmagában segíti ezt, hiszen az egyes rétegekbôl
véletlenszerûen kiválasztott minták már eleve legalább
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olyan jól – ha nem jobban – reprezentálják a teljes populáci-
ót, mint ha véletlenszerûen történne a cellák kiválasztása.

A rétegekbôl a megfelelô cellák kiválasztásánál elsô
számú szempont volt, hogy a területen a lehetô legegyen-
letesebben helyezkedjenek el. További szempont volt az is,
hogy a város jelentôs hômérsékleti anomáliával rendelkezô
területei – ahol a felszín tulajdonságai is hirtelen változnak
– mindenképpen reprezentálva legyenek. A kiválasztási el-
járás végeredménye – azaz a mintaterületet alkotó cellák –
a 2. ábrán látható, amely szerint a kiválasztott 35 cella a le-
hetôségekhez képest egyenletesen elszórva helyezkedik el.

4. Az SVF meghatározása és összevetése 
a hômérséklettel
4.1. Az algoritmus futtatása
Az SVF értékek kiszámításához a kiválasztott 35 cellán be-
lül elsôként a teljes útvonalnak az adott cellákban haladó
szakaszait kellett meghatározni úgy, hogy amennyire lehet-
séges, kövessék az utcák középvonalát (3. ábra). Ezekre az
útvonalszakaszokra történt az algoritmus bemenô paramé-
tereként megadott mérési pontok elhelyezése, jelen esetben
20 méterenként (ez a sûrûség a megfelelô reprezentativitást
szolgálja). Az egyes pontok magasságértékeit az épületma-
gasságok meghatározásánál használt szoftverrel mértük le
(Unger et al. 2006).

Az összes pont (1022) esetén 200 méter sugarú volt a
vizsgált terület, a forgatási szög pedig 1 fokos. Az algorit-
must nem csak talajszintre, hanem 1,4 m magasságra is le-
futattuk, hiszen a hômérsékleti értékek is ilyen magasság-
ból származnak, majd cellánként átlagoltuk a kapott SVF
értékeket. A teljes futtatási idô körülbelül 10 óra volt. 

Egy adott pontra vonatkozó SVF érték kiszámolásán kí-
vül az algoritmus egyik opcionális eredménye a pont kör-
nyezetét 180º-ban – halszemoptika jelleggel – bemutató
kép, amely a pontot körülvevô épületek körvonalait ábrá-
zolja és így szemlélteti az égboltnak a pontból látható ré-
szét (4. ábra). Ez a pontot környezô félgömbnek egy olyan

levetítése egy körlapra, ahol a sugárirányú távolságok a kö-
zépponti szöggel arányosak.

4.2. Az UHI és az SVF összevetésének eredménye
A kiinduló adatok, mint cellánkénti átlagértékek, a követ-
kezôk voltak:

– független változó: SVF (talajszinten – SVF0, 1,4 m-es
magasságban – SVF1,4),

– függô változó: UHI intenzitás – )T (éves – )Tév,
„lombos” vagy meleg szezon – )Tlomb,  illetve „lombtalan”
vagy hideg szezon – )Tlombtalan).

Elôször az éves átlagos )T és a két szintben számított
SVF közötti összefüggést vizsgáljuk, majd rátérünk az év-
szakos átlagokra is. Természetesen a cellánkénti SVF átla-
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2. ábra  A mintaterületet alkotó cellák elhelyezkedése a vizsgált

területen: (a) a vizsgált terület határa, (b) a mintaterületbôl
kimaradt cellák, (1-6) a megfelelô sorszámú rétegbôl kiválasztott

mintaterületi cellák

 
3. ábra  A város egy része (egy cella) az épületek alaprajzával és a
mérési útvonallal (a - mérési útvonal, b - SVF mérési pont, c - a 4.

ábrán szereplô mérési pont)

 
4. ábra  Az algoritmus által generált kép: az épületek körvonalai

által lehatárolt égbolt a 3. ábrán -gel jelölt felszíni pontból nézve
(SVF = 0,7722)



gok mindhárom esetben ugyanazok, hiszen a felszíni 
elemek az egy éves mérési periódus során gyakorlatilag
változatlannak tekinthetôk. Az SVF átlagok ingadozása a
belváros és a külterület cellák között 0,73–1,00 a felszínen
és 0,76–1,00 a felszín felett 1,4 m magasságban.

Az egy éves periódusban az átlagos )Tév értéke
0,74–2,72 ºC között változott a vizsgált területen belül, a
legnagyobb értékek a város belsô részein jelentkeztek. Az
5. ábra szerint erôs lineáris kapcsolat mutatható ki az SVF
és a )Tév területen belüli változása között. A kapott statisz-
tikai mérôszámok alapján az SVF0 változása 42,6%-ban,
míg az SVF1,4 változása 44,1%-ban magyarázza meg a hô-
mérséklet városon belüli varianciáját (R2 = 0,426 és 0,441).
Tehát az SVF1,4 használata egy enyhe javulást jelent a de-
terminációs együttható értékében. A megfelelô R0 = -0,653
és R1,4 = -0,664-es értékek szoros negatív kapcsolatra utal-
nak 1%-os szignifikancia szinten (n = 35). 

A „lombtalan” és a „lombos” periódusokban az átlagos
)T értéke 0,85–2,63ºC és 0,64–2,79ºC között ingadozott.
A két szezon összehasonlítása azt mutatja, hogy a várako-
zásnak megfelelôen (ld. 2.2.2. fejezet) a kapcsolat szoro-

sabb a hidegebb évszakban (1%-os szinten) mindkét SVF
számítási szintben, de a különbség nem túl nagy. A számí-
tott regressziós egyenesek és jellemszámaikat a 2. táblázat
tartalmazza. Természetesen ezek az összefüggések csak a
vizsgált paraméterek értékhatárai között érvényesek.

A korrelációs együtthatók (R0 = -0,656 és R1,4 = -0,671
a lombtalan,  R0 = -0,632 és R1,4 = -0,639 a lombos) értékei
szoros negatív kapcsolatot jeleznek, de ez mindössze 2,2 és
3,2%-os szezonális különbséget jelent a )T varianciájának
magyarázatában. Ezek a kis különbségek természetesen az
SVF számítási algoritmusból adódnak, amely csak az épü-
leteket veszi figyelembe. Mindazonáltal, az eltérések kis
%-os értékei a nyári vegetáció viszonylag csekély hatására
utalnak az SVF szezonális változásában. 

Azt vártuk, hogy a nyári idôszakban a fák lombozatával
kiegészített épületek csökkentik a felszínnek az égbolt irá-
nyába történô hosszúhullámú sugárzási veszteségét az
éjszaka folyamán, ezzel a lehûlés mértékének csökkenését
és a városi környezet magasabb hômérsékletét eredmé-
nyezve. Ezzel ellentétesen hat azonban, hogy a nappal fo-
lyamán a lombkorona miatt kisebb a szoláris energia bevé-
tel, így kisebb a felszíni hôtárolás mennyisége és ezzel az
éjszakai kisugárzás erôssége is. Ezért a vizsgálatunk jelen-
legi fázisában azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mé-
rési útvonalak mentén a hôsziget erôsségére a fák égboltot
korlátozó addíciós hatása elenyészô az épületek hatásához
képest. Eredményeink összhangban vannak a hasonló jel-
legû korábbi vizsgálatokkal (Unger 2004), ahol az SVF ér-
tékek becslése terepi mérési adatokon alapult.

5. Egy további alkalmazási lehetôség
Temészetesen a városi környezetben nemcsak egy útvonal
mentén, hanem más szempontok alapján kijelölt kisebb-
nagyobb területekre vonatkozóan is meg lehet határozni az
arra jellemzô SVF értékeket, vagy azoknak az adott terüle-
ten való eloszlását a megkívánt (és a rendelkezésre álló
3D-s adatoktól is függô) felbontásban. 

Erre példaként tekinsünk egy 170x200 m nagyságú min-
taterületet Szeged egyik lakótelepi részén. A 6. ábra ezt a
kijelölt területet, valamint az SVF számításhoz szükséges
200 m-rel megnövelt környezetet mutatja be a rajtuk lévô
épületekkel együtt. Az SVF eloszlásának meghatározásá-
hoz megfelelô sûrûségben felvett diszkrét pontokra vonat-
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5. ábra  Az éves átlagos UHI intenzitás ()T) változása a két 

magassági szintben mért SVF függvényében (az értékek cellákra
vonatkozó átlagok) (n = 35)

A hôsziget ()T) és a két szintben számított égboltláthatósági (SVF) közötti kapcsolat a három vizsgált periódusban, valamint a kapcsolódó
jellemszámok (n = 35)

2. táblázat 



kozó értékek szolgáltatnak információt. Az adatbázis pon-
tosságát és az algoritmus futásának az idejét is figyelembe
véve az 5 m-es felbontás (a mintaterületre fektetett 5×5 m-es
háló) elegendônek bizonyul az eloszlás jellegzetességeinek
kirajzolásához (7. ábra). A mintaterületen és környezetében
nagyrészt panel technológiával készült 14-16 m magas öt-
szintes és 31–32 m magas 11 szintes lakóházak vannak. A
néhány nagyobb és szélesebb (és viszonylag alacsony) tég-
lalap alakú épület szolgáltató funkciót lát el (iskola, élelmi-
szerbolt, orvosi rendelô, sportcsarnok, stb.).

Az eredményül kapott SVF eloszlási mezôt a 8. ábra mu-
tatja, feltüntetve a mintaterület elhelyezkedésének pontos
geodézia koordinátáit is. Látható, hogy az épületek közelé-
ben és ahol a szomszédos épületek falai egymáshoz közel
vannak, ott alacsonyabb SVF értékek jelentkeznek (zártabb
környezet), míg a házaktól viszonylag távolabb, tehát nyitot-
tabb környezetben lévô részeknél magasabb az érték.

Ez az SVF számítási eljárás, akár egyedi pontokra, akár
egy rácshálózatra nézzük, nemcsak városi környezetben al-
kalmazható. Egy adott tetszôleges terepen lévô hely vagy
terület mikroklimatikus vizsgálatához nagyon hasznos le-
het az egyes pontok sugárzási viszonyait jellemzô
égboltláthatósági érték kiszámítása, amennyiben a környe-
zô tereprôl és a rajta lévô növényzetrôl, épületekrôl, ren-
delkezésre áll a megfelelô 3D-s vektoros adatbázis. Ez el-
érhetô például a raszteres DDM átalakításával megfelelô
felbontású vektoros állománnyá, kiegészítve pl. a felmért
fák (és épületek) jellemzô paramétereivel.

6. Összegzés
A kétrészes cikk célja egy olyan eljárás bemutatása volt,
amely képes egy 3D-s adatbázis alapján a városi felszín
geometriájának elemzésére, illetve ennek a geometriának
és a hômérséklet-eloszlás kapcsolatának a vizsgálatára egy
35 cellából álló városi mintaterületen. Az így kapott ered-
mények a felhasználhatóak lehetnek az átlagos városi
hôsziget modellezésénél, ahol a városi felszín leírása fon-
tos paraméterként játszik szerepet.

A feladat megoldására készítettünk egy algoritmust,
amely vektoros állományon – a sugárkövetés elvét felhasz-
nálva – képes a szükséges paraméter (SVF) meghatározásá-
ra. Az algoritmust az ArcView 3.2 szoftveren implementáltuk
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6. ábra  A kiválasztott mintaterület Szeged egyik lakótelepi részén

 

8. ábra  Az SVF értékek eloszlása a mintaterületen (EOV X és Y az
Egységes Országos Vetület koordinátái)

 
7. ábra A mintaterület és az SVF eloszlási mezejének

meghatározásához kiválasztott mérési pontok 5×5 m-es hálózata



úgy, hogy a felhasználó által – a saját vizsgálati igényeinek
megfelelôen – paraméterezhetô legyen. Az algoritmust a Sze-
ged város épített felszínét leíró – rétegzett mintavétellel kivá-
lasztott – 3D-s adatbázis modellen futtattuk.

Az UHI és az SVF összefüggésére irányuló vizsgálatok
eredményei hasonlóaknak adódtak a korábban teodolitos
mérésekkel elvégzettekhez, vagyis szoros kapcsolatot sike-
rült kimutatni a két változó között. Az algoritmus lényege-
sen nagyobb elemszámmal dolgozott, mint a terepi méré-
seken alapuló vizsgálat, ezért statisztikailag megbízhatóbb
eredményt szolgáltat.

Jelen vizsgálataink az irodalmi áttekintésben említet-
tekhez képest az SVF-UHI reláció megközelítése szem-
pontjából is elôrelépést jelentenek, elsôsorban amiatt, hogy
mindkét változó esetében egy nem túl nagy területre (egy
cella) vonatkozó átlagértékeket vetettünk össze. Mint
ahogy említettük, a korábbi vizsgálatok gyakran kevés szá-
mú elempáron alapultak, amelyek értékei mindig egy-egy
adott pontra vonatkoztak, másrészt csak a város(ok) kisebb
részterületeire korlátozódtak és néhány alkalommal elvég-
zett mérésekre támaszkodtak. Ezzel szemben vizsgálataink
során nagy kiterjedésû városi területeket vettünk számítás-
ba, viszonylag nagy számú elempárt alkalmaztunk, me-
lyeknek értékei sok alkalommal elvégzett méréseken 
alapultak. A megfelelô – nem túl nagy, nem túl kicsi – mé-
retûre választott területekre (egy-egy cellára) vonatkozó 
átlagos égboltláthatóság és hôsziget intenzitás értékeiben
tulajdonképpen összegzôdnek az adott területek felszín-
geometriájának sajátosságai és mikroklimatikus folyama-
tainak termikus eredményei. Így e mérôszámok megfelelô-
en reprezentálják a kiválasztott kisléptékû körzet vizsgált
változóit. 

Köszönetnyilvánítás: A kutatást az OTKA (T049573) tá-
mogatta.
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