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A városi és a természetes területek felszínének geomet-
riája, víz és energiaegyenlege jelentôsen eltér, ennek ha-
tására létrejön egy jellegzetes tulajdonságokkal rendel-
kezô városi klíma. Az egyik legfeltûnôbb jelenség a
városi légtér termális módosulása (városi hôsziget, urban
heat island – UHI), valamint a városok területén – a fel-
színnek a külterületeknél jóval nagyobb érdessége miatt
– az átlagos szélsebesség kisebb (Oke, 1987). Viszont
megfelelô idôjárási körülmények között létrejöhet egy
lokális légáramlási rendszer is, az ún. városi szél, amit a
jól ismert tengeri-parti szél analógiájaként értelmezhe-
tünk. Kialakulásának alapfeltétele a gyenge regionális
légáramlás, hajtóerejét a városi légtér magasabb hômér-
séklete szolgáltatja. Ha a vízszintes hômérsékleti (és
ennek következtében a nyomás) gradiens megfelelô
mértékû, akkor az UHI középpontjának (ami gyakran
egybeesik a városközponttal) irányába beáramlás jön
létre a felszín közeli légrétegekben. A hôszigetnek
köszönhetôen a központban egy feláramlási zóna alakul
ki és a magasabb rétegekben a vidéki területek felé
irányuló ellenáramlást tapasztalhatunk (1. ábra).

Nappal a beáramlás a tetôszinti réteg (urban canopy
layer – UCL) felett figyelhetô meg, mivel ilyenkor a
besugárzás hatására a tetôszintbe helyezôdô aktív felszín
miatt ez a légréteg melegedik fel jelentôsebben. Ebben
az idôszakban az erôteljes légköri labilitás miatt a kisebb
horizontális hômérsékleti gradiens (azaz gyengébb UHI)
is elegendô az áramlási rendszer kialakulásához. Éjjel a
tetôszint alatt az épületek közti légrétegben (azaz az
UCL-ben) egy nagyobb hômérsékleti gradiens tapasztal-
ható, mivel a hôszigetet kialakító tényezôk ekkor ebben
a rétegben éreztetik hatásukat, ezért a beáramlás is itt
jelentkezik (Barlag and Kuttler, 1990).

Ez a cirkulációs rendszer lehetôséget ad a városi le-
vegô minôségének javítására (Vukovich, 1971). A beá-
ramlás mélysége a felszínérdesség függvénye, tehát ahol
az érdesség alacsony és közvetlen kapcsolat van a kül-
területekkel, ott a beáramlás elérheti a város központi
területeit és mérsékelheti a légszennyezettséget. Ezeket a
területeket áramlási vagy ventillációs folyosóknak
nevezzük.

A felszín légáramlásra gyakorolt hatásai az érdességi

paraméterekkel számszerûsíthetôk. Ezek a paraméterek
azt jellemzik, hogy a felszín milyen hatékonyan alakítja
át a légáramlás energiáját turbulens mozgásra a felszíni
határréteg alsóbb rétegeiben (Davenport et al, 2000).
Munkánkban a leggyakrabban használt paramétereket,
így az érdességi magasságot (z0) és az érdességi
rétegvastagságot (zd) alkalmazzuk (Lettau, 1969).

Az érdességi rétegvastagság (zd) a szélsebességprofil –
amit a felszíntôl távolodva megközelítôen logaritmiku-
san növekvô értékekkel írhatunk le – érdességi elemek
miatti eltolódását jellemzi. Ez áramlástani szempontból
úgy fogható fel, mintha a zd értékkel jellemzett magas-
ságba helyezôdne át a felszín, hiszen az ez alatti
légrétegben található áramlások már nincsenek kapcso-
latban és nem gyakorolnak lényegi hatást a magasabb
légrétek áramlási viszonyaira. A z0 a felszín érdességi
elemeinek együttes fékezô hatását méri, formálisan azt a
felszín (vagy a légáramlások számára felszínként
viselkedô 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-étôl az erdôk és
települések néhány m-éig terjed.

A teljesség igénye nélkül néhány további fontos para-
méter – amelyek részben a z0 és zd meghatározásához
szükségesek – még az épület alapterület arány (λp), az
épület alapterület arány magassági szintenként (ap(z)), a
frontális felület arány (λF), a teljes kitettség arány, a
magasság-szélesség arány, a frontális felülettel súlyozott
átlagos magasság, az effektív magasság (Matzarakis and
Mayer 1992, Bottema 1997, Grimmond and Oke 1999,
Burian et al, 2002). Burian et al. (2002) munkájukban
egy kimerítô összefoglalást adnak a leggyakrabban
használt érdességi paraméterek kiszámításáról egy Los
Angeles központi részén fekvô mintaterületen. Az
érdességi paraméterek számítását térinformatikai rend-
szerben (GIS) végezték, amihez 3D városi adatbázist,
felszínborítási adatokat, digitális domborzatmodellt
(DEM) és úthálózati térképet használtak fel. Az átlagos
paramétereket a teljes területre és felszínhasználati
kategóriánként is kiszámolták, továbbá magassági szin-
tenként és gridhálózatra is végeztek kalkulációkat. 

Grimmond and Oke (1999) említést tettek egy a fák
porozitását leíró együtthatóról. Úgy véljük, hogy egy
ehhez hasonló paraméter, ami nem a fák, hanem az UCL
porozitását írja le, hasznos lehet a városi területek áram-
lási viszonyainak vizsgálatához.

Amennyiben sikerül érdességi paraméterek térbeli
eloszlásának feltérképezése, lehetôség nyílik arra, hogy
meghatározzuk a városi levegôkörnyezet számára
elônyös hatással bíró áramlási folyosók feltételezett

A lehetséges ventillációs folyosók feltérképezése
érdességi paraméterek alapján egy városi területen

1. Bevezetés

1. ábra A hôsziget cirkuláció sémája (Noto, 1996)



helyeit. Matzarakis and Mayer (1992) így összegzik az
áramlási folyosókra vonatkozó feltételeket: 
(a) az érdességi magasság értéke kisebb 0,5 m-nél,
(b) elhanyagolható mértékû az érdességi rétegvas-

tagság, 
(c) legalább 1 km hosszú, 
(d) szélessége legalább kétszer-négyszer nagyobb a körül-

vevô objektumok magasságánál, de legalább 50 m, 
(e) szélei csak kis mértékben tagoltak, 
(f) a folyosóban lévô érdességi elemek szélessége

nem nagyobb a folyosó szélességének 10%-ánál, 
(g) a folyosóban lévô objektumok magassága nem na-

gyobb 10 m-nél, 
(h) a folyosóban lévô objektumok hosszabbik oldala

párhuzamos a folyosó oldalaival, 
(i) egy adott objektumra vonatkozó magasság-széles-

ség arány a folyosón belül nem lehet nagyobb
épületek esetén 0,1 és fák esetén 0,2-nél.

Hogy valóban hasznosak legyenek ezek a folyosók,
fenntartásuk és továbbfejlesztésük érdekében a követ-
kezôkre érdemes odafigyelni (Barlag and Kuttler 1990):
(i) meg kell ôrizni 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 hûtô hatást fejtsen ki a város-
központ felé áramló levegôre,

(iv) minimalizálni kell a légszennyezést azokon a
területeken, ahonnan a beáramló levegô származik.

Munkánk célja, hogy egy olyan felszínérdesség
térképezési eljárást dolgozzunk ki, ami morfometrikus
módszeren alapul és egy 3D épület-adatbázist használ
fel egy teljes városra kiterjedô mintaterületen. Bô-
vebben: 
(i) bemutatjuk a térképezési eljárásnál alkalmazott

morfometrikus számítási módszer alkalmazását
szabálytalan épületelrendezés esetén, 

(ii) tárgyaljuk a városi tetôszint réteg porozitás
számításának megközelítési lehetôségeit, 

(iii) kijelöljük a lehetséges áramlási folyosókat a szá-
mított érdességi paraméterekre és a további geo-
metriai jellemzôkre vonatkozó kritériumok
alapján.

2. A vizsgált terület és a felhasznált adatok
Szeged (46°É, 20°K) sík területen fekszik az ország DK-
i részén, tengerszint feletti magassága 79 m körüli. A
Trewartha-féle klímaosztályozás alapján a D.1 osztályba
(kontinentális klíma hosszabb meleg évszakkal) tartozik,
hasonlóan az ország nagy részéhez (Unger 1996). A
város közigazgatási területe 281 km2, azonban a városi-
asnak tekinthetô területek mindösszesen 30 km2-re ter-
jednek ki. Szerkezete jellegzetesen körutas-sugárutas, a
lakosság száma 165 000 fô körüli.

Az utóbbi néhány év szegedi városklimatológiai vizs-
gálatai, ideértve a kiterjedt UHI méréseket és a városi 3D
épület-adatbázis létrehozását, egy 26 km2-es területre
terjedtek ki (2. ábra) (pl. Unger 2006). Jelen munka
támaszkodik a korábbi eredményekre, ezért ebben az
esetben is ezt választottuk vizsgálati területnek.  

A 3D épület-adatbázis több mint 22 000 épület magas-
sági és egyéb geometriai adatait tartalmazza az ArcView
shape formátumú fájl attribútum táblázatában. Azért ezt
a szoftvert választottuk, mert az adatok tárolása mellett a
késôbb részletezendô számítások is elvégezhetôk a
segítségével. Az adatbázis felépítésének és létrehozásá-
nak részletes leírása megtalálható Unger et al. (2006)
munkájában. 

3. A felszín légáramlásra gyakorolt hatásának
számszerûsítése
3.1. A felszínérdesség számítása
Az érdességi magasság és az érdességi rétegvastagság
kiszámítására számos módszer ismeretes, melyek három
csoportba sorolhatók (Grimmond et al. 1998): 
(i) mikrometeorológiai módszerek, amelyek a terepen

elvégzett szél és turbulencia méréseken alapulnak, 
(ii) érdesség osztályozási módszerek, amelyek egy

területet vizuális megfigyelés alapján sorolnak be
érdességi osztályokba, 

(iii) morfometrikus módszerek, amelyek a felszíngeo-
metria számszerûsítésén alapulnak.

A legtöbb mikrometeorológiai módszer során egy
(vagy néhány) megfelelôen felmûszerezett toronyban
több szinten szél és turbulencia méréseket végeznek és
az itt mért adatokból kiindulva a logaritmikus szélprofil
egyenlet alapján számítják ki az érdességi magasság és
érdességi rétegvastagság értékekeit. Az egyenlethez
szükséges legalább három szélsebesség adat, amit külön-
bözô – az átlagos érdességi elemek feletti – magassá-
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2. ábra A vizsgált terület és a frontális felület számítási zónái
Szegeden



gokban mérnek. A becsült érdességi értékek a szélirány
függvényében eltérôek és az eljárás igen érzékeny a
hibákra (Oke 2004). Ez a módszer nem alkalmas rész-
letes érdességi térképezés elvégzésére, mivel igen költ-
séges és szinte lehetetlen vállalkozás lenne a megfelelô
térbeli felbontáshoz szükséges mérôtornyok telepítése
egy kiterjedt városi területen.

Az érdesség osztályozási eljárások alapelve az, hogy a
vizsgált területen a z0 és zd értéke megközelítôleg azonos
lesz egy hasonló felszínborítású területen korábban mért
értékekkel. A széles körben elterjedt Davenport módszer
8 érdességi osztályt tartalmaz. Egy területet vizuális
módszerrel sorol be ezen osztályok valamelyikébe, ami-
hez légifotókat vagy felszínborítási térképet használ fel
(Davenport et al. 2000). A módszer elônye az, hogy a
lehetséges hiba mindig kisebb az adott érdességi osztály-
ba tartozó  z0 értékek intervallumánál, azonban csak két
olyan kategóriát tartalmaz, ami a beépített területekre
vonatkozik, tehát nehezen alkalmazható városi környe-
zetek részletes érdesség térképezésére (Oke, 2006).

Számos morfometrikus módszer ismeretes, melyek
mindegyike a felszín morfológiáját leíró adatbázison ala-
pul. Az egyszerûbbek az érdességi elemek átlagos ma-
gasságát és sûrûségét veszik számításba (pl. Counihan
1975, Bottema 1997). A kifinomultabb eljárások már
figyelembe veszik a frontális felület arányt, az átlagos
magasságot és épület sûrûséget is (Grimmond and Oke,
1999). 

A fent említett módszerek szabályos épület-elrende-
zést alkalmazó szélcsatorna kísérleteken alapulnak.
Kevés olyan módszer van, aminél megkísérelték az
összefüggést kiterjeszteni szabálytalan (tehát a valóságot
sokkal jobban közelítô) elrendezésre. Az egyik ilyen a
Bottema and Mestayer (1998) által bemutatott, melynek
során a felszínérdesség térképezést egy 2,7 km x 2,2 km
méretû városi területen végezték el. A módszer katasz-
teri adatbázison alapul (vektoros formátumú épület-adat-
bázis) amiben az épületeket poligonok reprezentálják,
melyekhez épület alap- és tetômagassági adatok tartoz-
nak. 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 belefér-
jen egy rugoxel-be. Minden ilyen cellára kiszámították a
z0 és zd értékeit, amiket mint cellánkénti átlagos
értékeket foghatunk fel.

Ratti et al. (2006) a λP, zH, λF értékeket az irodalom-
ból már ismert képletek alapján (Grimmond and Oke,
1999) egy olyan felszínmodellbôl számították ki, amely
tartalmazza a domborzatot és a vizsgált városi terület
épületeit. Azonban számításaik csak kis területre (400 m
x 400 m) vonatkoztak három városban (London, Berlin
és Toulouse).

Munkánkban az érdességi magasság számításának
alapja egy olyan morfometrikus módszer, mely eredeti-

leg szabályos épület-elrendezésre készült, azonban
bizonyos közelítéssekkel és egyszerûsítésekkel Bottema
and Mestayer (1998) szerint alkalmazható szabálytalan
elrendezés esetében is:

(1)

ahol h a térfogattal súlyozott átlagos magasság (h =
(Σ(épület magasság * az épület térfogat))/(a teljes épület
térfogat)),  ?  a Kármán konstans (0,4), CDh a légellenál-
lási együttható (0,8) (Counihan 1975, Bottema and
Mestayer 1998). A képlethez továbbá szükséges a fron-
tális felület arány (λF), ami a következô módon számít-
ható ki: λF(θ) = (az épületek frontális felületeinek
összege(θ)/(a teljes vizsgált terület) (Burian et al. 2002,
Ratti et al. 2006). A θ szög az áramlási iránynak felel
meg, mivel ettôl függ az áramlásra hatást kifejtô frontális
felület nagysága. A konstansok behelyettesítésével az (1)
egyenlet a következô egyszerûbb formát kapja: 

(2)

Az érdességi rétegvastagságot egy egyszerû hatvány-
közelítéses képlettel számíthatjuk ki:

(3)

ahol λP az épület-alapterület arány (λP = (az épületek
alapterületeinek összege)/(a vizsgált terület nagysága)).
Szabálytalan épület-elrendezés esetén ez a képlet egy
egyszerû közelítést ad a zd értékére, anélkül, hogy szám-
ba venné az épületek és az azok között a légáramlás által
létrehozott recirkulációs zónák térfogatát (Bottema and
Mestayer 1998).

A képletek kiszámításához olyan kisebb területegy-
ségekre van szükség, amelyeket szabályos épület-elren-
dezés esetén könnyû értelmezni, viszont egy valódi
városi terület esetében már nem olyan egyértelmû a
lehatárolásuk. Továbbá megállapítható, hogy a frontális
felület számítása egy szabályos gridhálózatra nem lehet-
séges, mivel számos épület nagyobb, mint egy cella, ill.
jelentôs számú épületet a cellahatárok kereszteznek
(Burian et al. 2002). Ezért – összhangban a Grimmond
and Oke (1999) által bemutatott megközelítéssel – a
vizsgált területet szabálytalan alakú „telek” poligonokra
bontottuk fel, amely felosztásnak az alapját a szomszé-
dos és érintkezô épületekbôl összevont épülettömbök
adták (3. ábra). A poligonok lehatárolása az ArcView
egy beépített algoritmusával (Assign Proximity) történt,
amely mûködése során egy adott vizsgált terület minden
pontjában megállapítja, hogy az a pont egy elôre
megadott pont vagy poligon adatbázis melyik eleméhez
esik legközelebb. Az ilyen elv alapján az azonos objek-
tumhoz (ebben az esetben épülettömbhöz) közel esô
pontok így egy szabálytalan poligont alkotnak.
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A számításhoz szükséges paraméterek értelmezését a
4. ábra szemlélteti. A poligonok lehatárolását követôen
kiszámítottuk a teljes poligon területet (AT) (4.a ábra).
Az épület alapterület (AP) nem más, mint az egy épület-
tömbbe tartozó épületek alapterületeinek (AP1, AP2, AP3,
…, APn) összege. Az adott poligonra vonatkozó épület-
alapterület arányt (λP) az épület alapterület és a teljes
poligon terület hányadosa adja (λP = AP/AT).

A frontális felület arány meghatározásához szüksé-
günk volt az épületeknek egy adott irányba vett frontális
felületére (4.b ábra). Az egy épülettömbbe tartozó
épületek frontális felületeinek (AF1, AF2, AF3, …, AFn)
összege adja a teljes frontális felületet (AF). Mivel fô
célunk az volt, hogy a felszínnek a város által generált
hôsziget cirkulációra gyakorolt hatását vizsgáljuk, ezért
a vizsgált területet 8 részre osztottuk fel és minden egyes

ilyen számítási zónában a városközpont felé irányuló
áramlást tételeztünk fel (2. ábra). A frontális felület
kiszámítását egy Avenue script formátumú algoritmussal
oldottuk meg. Az algoritmus vetítô egyeneseket rajzol a
vizsgált területre – a felhasználó által meghatározott fel-
bontásban – és ezek segítségével elvégzi a felhasználó
által definiált irányban tapasztalható frontális felület
összegzését (4.b ábra). A számítás alapelve, hogy min-
den egyenes mentén a poligonok mindegyikében meg-
keresi a legnagyobb épületmagasságot. A frontális
felület az adott telek poligonra esô egyeneseknél mért
legnagyobb épületmagasságok és a kiértékelésnél beállí-
tott felbontás szorzatainak összege. Az algoritmust mind
a 8 számítási zónában (2. ábra) 5 m-es felbontással,
külön-külön futtattuk le.

3.2. A városi tetôszint réteg porozitása
A városi légtér átjárhatóságának jellemzése fontos fela-
dat, ezt jól jelzi, hogy már vezettek be hasonló informá-
ciókat szolgáltató paramétereket, például az 1. fejezetben
említett αP(z), amely az épületek által egy adott rétegben
elfoglalt térfogatot számszerûsíti (Burian et al, 2002).
Vizsgálatunkban egy új paramétert (városi porozitás) ve-
zettünk be a városi légtér átjárhatóságának jellemzésére.
A városi porozitást egy olyan paraméterként értelmez-
zük, ami megmutatja, hogy mekkora az UCL-en belül a
nyílt légtér térfogatának aránya a teljes vizsgált légtérhez
viszonyítva, azaz mekkora az átjárható légtér részaránya.

A városi porozitás számítása két megközelítés alapján
végezhetô el. Az elsô módszer az UCL vastagságát a tel-
jes városi területre egységesnek (hconst) tekinti. A szá-
mításokhoz szükséges az adott poligon alapterülete (AT)
és a rá esô épülettérfogat (V). Így az elsô módszerrel szá-
molt porozitás (Ph-const) képlete egy poligonra a követ-
kezô:

(4)

ahol hconst érték a teljes vizsgált területre vonatkozó
épület-adatbázis alapján határozható meg, úgy hogy az
ennél magasabb épületek száma elenyészô legyen a tel-
jes épületszámhoz viszonyítva. Megvizsgálva az adat-
bázisban szereplô épületmagasság adatokat, arra a
következtetésre jutottunk, hogy az UCL magassága
Szeged esetében 40 méternek tekinthetô (hconst = 40 m).

A második módszernél a poligononként eltérô UCL
magasságot veszünk számításba. Az így értelmezett
porozitást (Ph-var) egy poligonra a következô képlet írja
le:

(5)

ahol hUCL minden poligon esetében az ott található leg-
magasabb épület magasságával (hmax) egyezik meg (hmax

= hUCL). Ez alapján a vizsgált területen a városi tetôszint
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3. ábra A „telek” poligonok lehatárolása a vizsgált terület egy 
részletén (a: épülettömbök, b: különálló épületek határai, c: „telek”

poligonok határai)

4. ábra A számításokhoz szükséges paraméterek és azok értelmezése
szabálytalan épületelrendezés esetén



réteg magassága 6,59 m és
63,4 m között változott és
átlagosan 12,19 m volt.

4. A számolt
paraméterek térbeli
eloszlása és a poten-
ciális ventillációs
folyosók lehatárolása
A számítások elvégzését
követôen megkaptuk a fel-
szín érdességét jellemzô
paraméterek „telek” poli-
gonokra vonatkozó érté-
keit. Ezen értékek alapján
már vizsgálható az érdes-
ség városon belüli elosz-
lása, illetve lehetôségünk
van a potenciális ventillá-
ciós folyosók lehatáro-
lására.

A 1. fejezetben felsorolt
összes feltételt – a minta-
terület poligonokra bontása
miatt – nem tudjuk a munka
jelenlegi állásánál figyelem-
be venni. Ezért elsô lépés-
ként megkerestük azon
területeket, amelyek tel-
jesítik az áramlási folyosók
három legfontosabb kritéri-
umát: (a) a z0 értéke kisebb
0,5-nél, (b) a zd értéke
elhanyagolható mértékû és
(c) elegendôen nagy a
hosszúsága (> 1000 m)
(Matzarakis and Mayer,
1992).A szakirodalomban a
ritkán és alacsony épüle-
tekkel beépített városi
területeken a zd értékét 3 m-
nél kisebbnek írják le
(Grimmond and Oke 1999,
Burian et al 2002, 2004),
ezért szempontunkból ezt a
zd értéket tekintettük elha-
nyagolhatónak. 

A vizsgálat az érdességi
paraméterek térbeli elosz-
lásának figyelembe véte-
lével történt. Az 5.a ábrán
nyilakkal jelöltük azokat a
területeket, ahol a z0 ér-
tékek alapján 
(z0 < 0,5) potenciális ven-
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5. ábra a: Az érdességi magasság (z0) térbeli szerkezete és a potenciális áramlási folyosók, b: a érdességi
rétegvastagság (zd) térbeli szerkezete (c: azon terület határa ahol a z0 < 0,5, d: potenciális áramlási

folyosók)

6. ábra a: Az 50 x 50 m-es cellahálózat a vizsgált terület egy részén, b: a potenciális áramlási folyosók
kritériumai alapján lészült kompozit térkép

7. ábra A városi tetôszint réteg porozitását jellemzô paraméterek térbeli eloszlása a mintaterületen 
(a: Ph-40, b: Ph-var)



tillációs folyosókat feltételezhetünk. Az 5.b ábra szerint
a zd értékek is elhanyagolható mértékûek ezeken a
területeken.

Következô lépésként a negyedik (d) feltételt (a szé-
lesség legalább 50 m) is figyelembe véve kísérletet tet-
tünk a potenciális ventillációs folyosók pontosabb
lehatárolására. Ehhez létrehoztunk egy olyan kompozit
térképet, ami egy speciális 50 x 50 m oldalhosszúságú
gridhálózatra épül (6.a ábra). Ez az oldalnagyság
összhangban van az áramlási folyosók minimális szé-
lességére vonatkozó (d) kritériummal. A cellák oldalai
minden egyes áramlási zónában (2. ábra) párhuzamosak
illetve merôlegesek a feltételezett áramlási irányra. 

A cellák logikai értékei azon poligon z0 és zd értékei
alapján kerültek megállapításra, amelyik poligonra a
cella középpontja esett. Igaz értéket akkor kaptak, ha
megfeleltek az áramlási folyosók két fô kritériumának
(z0 < 0,5 m, zd < 3 m). Ezt követôen a legalább 1 km
hosszan összefüggô, igaz értékekkel rendelkezô cellákat
kellett leválogatnunk, hiszen ez az érték tekintendô a
folyosók minimális hosszának. A végeredményként
elôállt kompozit térképen már jól kirajzolódnak a
megfelelôen hosszú és alacsony érdességû zónák, azaz a
potenciális áramlási folyosók helyei (6.b ábra).

Vizsgálataink kiterjedtek a Ph-40 (7.a ábra) és a Ph-var

(7.b ábra) értékek térbeli eloszlására is. A két ábra
alapján kijelenthetô, hogy a paraméterek térbeli
szerkezete hasonlatos az érdességnél tapasztalt struk-
túrához. A lehetséges áramlási folyosók területén itt is
alacsony értékeket találunk. 

A városi Ph-var paraméter alapján további olyan
területeket azonosíthatunk, amelyeknek fontos szerepe
lehet a város átszellôzésében. Az északi részen található
nagy kiterjedésû panel lakótelepeknek fontos tulajdonsá-
ga, hogy a magas épületek viszonylag ritkán helyezked-
nek el és köztük nagy kiterjedésû szinte teljesen nyitott
zöldterületek vannak. E speciális beépítési típus miatt
ezeken a területeken is valószínûsíthetünk valamennyi
beáramlást annak ellenére, hogy a területre jellemzô fel-
színérdesség viszonylag magas.

A városi tetôszint réteg porozitásának vizsgálata azért
jelentôs, mert míg az érdesség alapján a magasabb
légrétegek áramlási viszonyaira következtethetünk,
addig – mint említettük – ez a paraméter a városi légtér
átjárhatóságáról tájékoztat. Tehát, ahol mind az ér-
desség, mind pedig a porozitás értékei alacsonyak, nagy
valószínûséggel ott alakulhat ki egy olyan beáramlás a
város területén, amely a felszínközeli légrétegekre is
kedvezô hatást tud gyakorolni.

5. Összegzés
A városi mintaterületünk egészére kiszámítottuk a fon-
tosabb érdességi paramétereket. Ez a számítás egy 3D
épület-adatbázison alapult és jóval részletesebb a leg-
több hasonló vizsgálatnál (Bottema and Mestayer, 1998,

Burian et al, 2002, Ratti et al, 2006). Módszerünk az
ún. „telek” poligonokon alapult, amelyhez hasonlót
ismereteink szerint nem használtak a korábbi vizsgála-
toknál. 

A kiszámított paraméterekkel meghatározhattuk a po-
tenciális ventillációs folyosók lehetséges elhelyezke-
dését. Ezek a ventillációs folyosók fontos szerepet játsz-
hatnak a hôsziget cirkuláció kialakulásában, továbbá
jelentôsen hozzájárulhatnak a városközpont hûtéséhez és
légszennyezettségének mérsékléséhez.

Eredményeink alapján a várostervezés során felhív-
hatjuk a figyelmet a feltételezett ventillációs folyosók
elhelyezkedésére. Ez lehetôséget biztosíthat arra, hogy
tudatos fenntartásuk, esetleg bôvítésük esetén az ott beá-
ramló friss és tiszta levegô kedvezô hatást fejthessen ki
mind a szennyezettség, mind pedig a humánkomfort
szempontjából.
Köszönetnyilvánítás
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Könyvismertetés

Tudománytörténeti elôadásokat, írá-
sokat gyakran közhelyszerûen, de
többnyire nem indokolatlanul azzal
kezdünk: már a régi görögök is... A
levegô megismerésének története
azonban még ennél is messzebbre
nyúlik vissza az idôben, hiszen a
légkörrel távoli elôdeink is közvetlen
kapcsolatban éltek. Folyamatosan
tapasztalták – esetenként elszen-
vedték – változásait, jelenségeit.

Eszméletre még éppen csak éb-
redô ôseink életét is alapvetôen
befolyásolta az idôjárás, az éghajlat
alakulása. Észlelték, tapasztalták a
légköri jelenségeket, bár magya-
rázatukkal még aligha foglalkoztak.
A villámcsapások keltette tüzek
fontos szerepet töltöttek be a tûz
megismerésében, birtokbavételé-
ben, az emberi fejlôdés magasabb
szintre lépésében.

A gondolkodás fejlôdésével, a hi-
edelemvilág kialakulásával a légkör
hol kedvezô, hol hátrányos, pusztító
jelenségeit eleink egyre inkább
különbözô istenek tevékenységének
vélték, akiknek igyekeztek a ked-
vükbe járni, hogy megfelelô idôjá-
rással ajándékozzák meg ôket. Nem
tudjuk, hogy ez a gondolkodásmód
mikor jelent meg az emberiség
fejlôdése során, az ókori kultúrák-
ban azonban már egyértelmûen
nyoma van. Ha már a régi görö-
gökre hivatkoztunk a bevezetô mon-
datban, akkor elég csak a gyakran

villámokkal a kezében ábrázolt
Zeuszra gondolnunk. Az, hogy egy-
egy ôsi kultúra milyen összetett
hiedelemvilágot épített ki, nagy-
mértékben függött az idôjárásnak
való kiszolgáltatottságától.

A levegô tényleges mibenlétének
vizsgálata azonban valóban az ókori
görög civilizáció filozófusaihoz kötô-
dik. Tisztában voltak azzal, hogy a
levegô anyag, és az egyik ôselem-
nek tekintették. Ez a feltevés egé-
szen a modern kémia megjelené-
séig, kétezer éven át elfogadott volt!

A görög filozófusok már az i.e. 6.
századtól próbálkoztak racionális
magyarázatot adni a szél, a villám-
lás, a mennydörgés, a különbözô
optikai jelenségek (szivárvány,
halo, stb.) keletkezésére. A kor

ismeretei nagyrészt Arisztotelész
i.e. 350-ben született összefoglaló
munkájában maradtak ránk, amely
a tudományterületet máig jelölô
Meteorológia címet viselte.

A görög filozófusok nézeteirôl és
más ókori népek (sumérok, babilo-
niak, asszírok, hettiták, egyiptomi-
ak, perzsák, stb.) légkörrel kapcso-
latos hiedelemvilágáról olvasmá-
nyos ismertetést kapunk Mészáros
Ernô akadémikus közelmúltban
megjelent „A levegô megismeré-
sének története” címû könyvének
elsô fejezeteibôl. A továbbiakban
pedig nyomon követhetjük e terület
egzakt természettudománnyá fejlô-
dését egészen napjainkig.

A középkor elsô ezer éve keveset
adott hozzá az ókori ismeretekhez.
A reneszánsz kibontakozása azon-
ban megnyitotta az utat a ter-
mészettudományok kibontakozása
elôtt. Kopernikusz, Kepler, Galilei,
Newton, Torricelli, Pascal és a töb-
biek munkái megalapozták a mo-
dern meteorológiát. Megszülettek
az elsô mérômûszerek (hômérô,
légnyomásmérô, légnedvességmé-
rô, szélmérô), amelyek a filozófia
körébôl az empirikus tudományok
közé emelték át a légkörrel kapcso-
latos vizsgálatokat. A nagy földrajzi
felfedezések kora, az óceáni hajózás
egyrészt megkövetelte, másrészt
lehetôvé tette a légköri és az óceáni
cirkuláció megismerését. Az újkor
hajnalán, az 1660-as években meg-
próbálkoztak az elsô meteorológiai
mérôhálózat létrehozásával is.

Mészáros Ernô: 
A levegô megismerésének
története




