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Bevezetés
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Az árnyékolás elengedhetetlen meleg, napos helyeken
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1
Bevezetés



Nyilvánvaló, hogy a modern épületek a mérsékeltebb éghajlatokon is árnyékolást 
igényelnek.
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Bár a modern épületek nem mindig rendelkeznek hatékony árnyékolással
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Sky-Office, Düsseldorf, 
Németország

Chambre de Commerce, Luxemburg
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Bevezetés



Az árnyékolástechnika gyakran jelentős építészeti elem, és mint ilyennel néha 
visszaélnek, illetve feleslegesen használják.
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AZ ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK TIPOLÓGIÁJA
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Árnyékolók alapvető tipológiája

9
https://www.greenertm.com/solar-shading-simulation?lightbox=dataItem-jgviond21

https://systems.arch.ethz.ch/research/active-and-adaptive-components/asf-adaptive-solar-facade.html

Fix mozgatható egyéb

Minden típusú árnyékoló 
eszköz lehet külső, belső vagy 
egy árnyékolórendszerben 
elhelyezett. 

2
Árnyékolók 
tipológiája

• reszponzív,
• Okos megoldások



Homlokzati funkciók a dinamikus árnyékolás, az üvegezési rendszer és a belső tér 
tulajdonságai, valamint a lakók igényeinek figyelembevétele alapján

10Hosseini et ali., 2019

Statikus rendszerek

Automatikus reakció

Intelligens reakció

Az adaptív 
árnyékolórendszerek 
is ebbe a kategóriába 
tartoznak
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Árnyékolók 
tipológiája

Statikus
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ÁRNYÉKOLÁS SZABÁLYOZÁSA ÉS A 
SZABÁLYOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK 

NÖVELÉSE
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Bejutó napfény szabályozásának alapvető szabályozásai

12

A napsugárzás energiahozamát az árnyékoló rendszerek:
• visszaverődéssel (specular or diffuse), 
• elnyeléssel, 
• eltereléssel,
• szűréssel,
és ezek kombinációjával szabályozzák. 

Az elnyelt sugárzásból jórészt hő keletkezik.

Az enyelt energia egy része elektromos, vegyi energiává,, 
hasznos hővé, bio-üzemanyaggá alakítható.
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Kombináció



Árnyékolók hatékonyságnövelése a lamellázat formázásával

13Arnesen et al., 2011 – RETRO blinds

Prizmatikus, akril 
elemek

Hajlított fémlécek Barázdált fémlécek

Szimmetrikus 
fémprofilok

Aszimmetrikus 
profilok

Hajlított akril lécek

Mikro lamellázat az 
üvegezésben

RETRO árnyékvetők (balra), 
aszimmetrikus fémprofilok (jobbra)
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Mozgatható árnyékolók további, hőszigetelő funkcióval
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Mindegyik rendszer állítható 
manuálisan, vagy akár gépileg.
Egyes rendszerek adaptívvá 
okosíthatók.
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ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK HATÁSÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE
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Az egyszerű árnyékolórendszerek hatásának mértani és numerikus értékelése

16Demel, and Benitz-Wildenburg, 2017 - graph

Mértani módszerek

• árnyékmaszkok

• önárnyékolás

• heliodon

Egyszerüsített numerikus módszer

• Árnyékolást kifejező tényező Fc (máshol z)

Sugárzásátbocsátás árnyékolt és árnyékolás 
nélküli értékének aránya

gtot = g * Fc Fc = gtot / g

Ábra Fc meghatározása 
különböző üvegezésekre, 
belső árnyékolás 
alkalmazása esetén az EN 
13363-1 alapján

4
Árnyékolók 
értékelése



Árnyékmaszkok

17

Az árnyékmaszkok segítségével megszerkeszthetjük az árnyékolók adott felületre okozott hatását. 
Az árnyékolási szögek napdiagramon (ebben az esetben sztereografikusan) történő ábrázolásával egész 
éves áttekintést kapunk a vizsgált pont árnyékolásáról.

4
Árnyékolók 
értékelése



Árnyékolási tényező fontossága

18Decree no. 259/2008 Coll.

200 W/m2

Szlovákiában például törvény írja elő, hogy az egy helyben dolgozók fejét nem érheti 200 W/m2 értéket 
meghaladó sugárzás (több mint 10 percig)
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értékelése



Szoláris nyereségek árnyékolók alkalmazásakor

19

• Bár a különböző lamellázatokat 
(redőnyöket) gyakorta alkalmazzák a 
sugárzási terhelés csökkentésére, 
csak pár modell létezik ezek 
hatásának számítására.

• Az árnyékolók hatását az üvegezéssel 
együttesen kell értékelni.

• Az árnyékolás hatását részben a külső 
és belső légállapotok is befolyásolják, 
melyek a valóságban dinamikusan 
változnak.
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Szimulációs módszerek
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• Szimulációt a környezeti, 
tartózkodási paraméterek, 
mechanikus és elektromos 
rendszerek és egyéb tulajdonságok 
egymásra hatásának komplex 
vizsgálatakor alkalmazunk

• Ezen kölcsönhatásokban az 
árnyékolórendszer is szerepel.
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értékelése

Épület

Ember

Berendezés

Környezet
Gépészet

DINAMIKUS KÖLCSÖNHATÁS



Számítógépes szimuláció és optimalizált árnyékolás tervezése

21

Számos program létezik az árnyékolás épületre gyakorolt hatásának leírására:
Radiance, DOE-2, Daysim, ENER-LUX, MIDAS, COMFORT, TRNSYS, ADELINE, IENUS, ESP-r, WIS, 
LIGHTSCAPE, Phoenix, TAS, Simulink, IDR Block, Energy Plus, Ecotect, Autodesk VIZ, VE for Revit, 
Matlab, EES, IES– VE, iD-build, WINDOW, DIVA for Rhino, Design Builder, Sun-Shade, Radlink in 
Adeline, Fener, Evalglare, Bsim és egyebek.

4
Árnyékolók 
értékelése

MODELLEZÉS SZIMULÁCIÓ OPTIMALIZÁCIÓ VIZUALIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉS



Részben árnyékolt ablakok szimulációja
DIALux evo 6 – környezetben

22

Egy helyiségbe érkező természetes 
fények vizualizációja egy korábbi 

programban
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EN 17037 ajánlásai vakító fényekkel szembeni védekezésre
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Kritárium Természetes fény vakító 
hatásának valószínűsége(DGP)

Többnyire nem lép fel vakító hatás DGP ≤ 0,35
Fellép vakító hatás, de többnyire nem
zavaró

0,35 < DGP ≤ 0,40

Gyakorta zavaró vakító hatás 0,4 < DGP ≤ 0,45
Gyakorta elviselhetetlen vakító hatás DGP ≥ 0,45

Ev a szemmagasságban mért megvilágítás [lux], Ls a forrás fényereje [cd/m2], P felhelyezést kifejező 
tényező [-], ωs vakító fényforrás térszögét fejezi ki [-], i fényforrások száma.    

Alapvető ajánlás, hogy DGP (Daylight Glare Probability) értéke a huzamos tartózkodásra szolgáló helyeken ne 
haladja meg a 0,45-ös értéket a tartózkodás idejének több, mint 5%-ban. 
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Vakító fény meghatározására irányuló szimuláció

24

A vakító fény meghatározására szolgáló 
szimuláció vizuális eredménye:
• Belső árnyékolók nélkül,
• A lamellázat 45°-os szögbe állításával,
• A lamellázat teljes zárásával

Az árnyékoló hatása az év folyamán.
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ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK
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A zsalu statikus vagy dinamukus rendszer?

26

A dinamikus épülethomlokzatok hívei gyakran azzal érvelnek, hogy a hagyományos homlokzatok nem
képesek alkalmazkodni és reagálni a különböző változásokra, amelyeknek ki vannak téve.
Ezek az állítások meglehetősen hamisak, amint azt az alábbi ábra is mutatja.

5
Adaptív 

árnyékoló-
rendszerek



Adaptív árnyékolórendszer, gépészeti rendszer és világítási rendszer 
egymásra hatása

27

• Az adaptív árnyékolórendszerek olyan 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a 
valós idejű érzékelés, kinetikus 
elemek, automatizálás és felhasználói 
felülbírálhatóság lehetősége. 

• A fejlettebb adaptív rendszerek az 
okos épület részeként számítási 
algoritmusokon keresztül kerülnek 
beállításra a külső és belső 
paraméterek függvényében. 

• A felhasználók számára 
visszacsatolás szükséges, hogy 
lehetőségük legyen a 
komfortparaméterekhez és 
energiafelhasználási mutatókhoz 
igazítani tevékenységeiket.
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Az adaptív rendszerek információigényesek

28

1 - ablak, 
2 - napellenző, 
3 - az árnyékolástechnikai eszközök 
vezérlése, 
4 – redőny, reluxa, 
5 - radiátor, 
6 - vezérlőegység,
7 - lámpa, 
8 - központi számítógép, 
9 - helyi meteorológiai állomás, 
10 - kommunikáció a meteorológiai 
állomással, 
11 - időjárás-előrejelzés , 
+ számos szenzor és kamera.
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ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK TIPOLÓGIÁJA
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Rövid történeti áttekintés

Davies, 1981

Polyvalent wall (Davies, 1981)

5
Adaptív 

árnyékoló-
rendszerek

1 - átlátszó üveg, 
2 - külső érzékelő és vezérlő logikai 
réteg, 
3 - fotoelektromos rács, 
4 - szelektív hőelnyelő, 
5 - elektro-reflektív bevonat, 
6 - mikroporózus gázáteresztő 
réteg, 
7 - elektro-tükröző bevonat, 
8 - belső érzékelő és vezérlő logikai 
réteg, 
9 - átlátszó üveg



Polivalens

30
Davies, 1981

Az csúcstechnológiának számító dinamikus épületburok ötletével, a „többfunkciójú fallal” 
Mike Davies állt elő. Ő a következőképpen jellemezte koncepcióját:

“What is needed is an environmental diode, a progressive thermal and spectral switching 
device, a dynamic interactive multi-capability processor acting as a building skin. The 
diode is logically based on the remarkable physical properties of glass, but will have to 
incorporate a greater range of thermal and visual adaptive performance capabilities in one 
polyvalent product. This environmental diode, a polyvalent wall as the envelope of a 
building, will remove the distinction between solid and transparent”.

Az ötlet, bár soha nem valósult meg, kifejezetten inspiráló.
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ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK TIPOLÓGIÁJA

31
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/shading-device

https://www.abcblinds.com.tw/page_1.php?TVcode=8&TVcode1=50&Vcode=544

A Berkeley Lab egyik 
irodaházában lévő 
redőnyrendszer egy "virtuális 
műszer" panellel van 
felszerelve a redőnyök 
beállításainak vezérléséhez.

PDLC Smart Film (polimer 
diszpergált folyadékkristály). 
Bekapcsoláskor átlátszó, 
majd kikapcsoláskor 
átlátszatlanná válik.
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Adaptív 
árnyékoló-
rendszerek

Makro skála Mikro skála



Néhány új technológia az adaptív árnyékolásban

32Shady et al., 2018
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ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK TIPOLÓGIÁJA

33[Web 1 – 11]
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Adaptív 
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Kinetikus 
rendszerek

-Bármilyen 
mozgatható 
rendszer
-Rugalmas 
árnyékolórendszerek
-Pneumatikus 
rendszerek
-Mechanikus „okos 
üvegezés”
-Átalakítható 
szerkezetek
-Más alakváltó 
rendszerek

Átkapcsolható 
üvegezés

-Elektrokromatikus 
rendszerek
-Gazokrom rendszerek
- Folyadékkristályos 
rendszerek
-Folyadékkristályos 
rendszerek
-Mikro lamellázat
-Nanokristályos 
üvegezés

Multifunkcionális 
rendszerek

-Hőszigeteléssel 
kiegészített rendszerek
-Természetes 
megvilágítást segítő 
rendszerek
-Napelemes rendszerek
-Napkollektoros 
rendszerek
-Bioreaktoros 
rendszerek (pl. algás)
-Természetes szellőzést 
fokozó rendszerek

Különleges 
rendszerek

-Folyadéktöltetes 
árnyékolók
-Zöld homlokzatok
-Vízpermetes 
rendszerek
-Dinamikus gáztöltet-
szabályozás



Adaptív árnyékolórendszer példa

34https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/shading-device

5
Adaptív 

árnyékoló-
rendszerek

• Az általános technológiai fejlődés lehetővé teszi 
a dinamikus épületburkok tervezését, 
üzemeltetését.

• Az adaptív (/dinamikus /kinetikus /reszponzív 
/aktív /állítható /okos /intelligens /kapcsolható 
/interaktív, egyebek) árnyékolórendszerek a 
dinamikus épületburok integrált részeként 
vannak jelen.

• Sok esetben a dinamikus árnyékolórendszer a 
dinamikus homlokzat esszenciája.



Colt Girasol vezérlőrendszer – a vezérlőrendszerek egy példája

35http://erra.com.tr/medya/gunes/solar-shading-systems.pdf

A Girasol (innovatív termohidraulikus rendszer) elektromos 
energia vagy bonyolult vezérlőrendszer nélkül működteti a 
lamellákat.

A tükrökkel körülvett abszorbercsövek egy hidraulikus hengert 
kényszerítenek arra, hogy a nap állásának megfelelően nyissa 
vagy zárja a lamellákat.

A csöveket egy speciális hidraulikus folyadékkal töltik fel, 
melyben a nap járásának megfelelően változik a hőegyensúly. 
Ez visszahat a lamellákra, melyek ennek megfelelően nyitnak, 
vagy zárnak.
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Aktuátor

Girasol rendszer

Árnyékolórendszer



Kinetikus árnyékolórendszerek 

36

A perforált vagy hajlított lemezek hozzájárulnak a dekoratív hatáshoz. A kinetikus „solar skin” gyakran 
visszavezethetők a közel-keleti (mashrabiya) ,kétirányú árnyékolásra. Ezt a fajta árnyékolástechnikai 
eszközt kevésbé napos helyeken is használják, különösen építészeti és esztétikai okokból.

5
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Kinetikus árnyékolórendszerek – kinetikus építészet

37
http://www.worldarchitecturemap.org/buildings/pfalzkeller-emergency-centre

Kinetic shading system of Pfalzkeller Emergency 
Service Centre in Saint Gallen (Switzerland) 
by architect Santiago Calatrava (in the picture).
A Pfalzkeller Emergency Service Centre St. 
Galleni (Svájc) kinetikus árnyékolórendszere, és 
építésze, a képen látható Santiago Calatrava.

Az árnyékoló lamellák mechanikusan záródnak 
az igényeknek megfelelően. Célja, hogy 
közvetlen napsugárzás helyett diffúz fény 
formájában legyen jelen a természetes fény.

A rendszer láthatóan anyagigényes.
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Egyszerű mozgatható árnyékolók

38

• Az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmazott 
megoldás. Leggyakrabban fellelhető formája a képen 
látható.

• Az árnyékolókat vízszintesen mozgatják, kézzel vagy 
automatika segítségével. Utóbbi eset értelemszerűen 
költségesebb.

• Hatékony árnyékolást eredményeznek az 
üvegfelületeken, szabályozzák a természetes fényerőt 
illetve csökkentik a vakító fény kockázatát. Egyes 
kifinomultabb technológiák a hő- és hangszigetelési 
tulajdonságokat illetve a légtömörséget is jelentősen 
javítják.
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Szövet napellenzők – egy másik egyszerű példa

39

Automatized interior shading fabric in office 
complex Cassovar in Košice (Slovakia). 

A motorizált árnyékoló szövetek az adaptív 
napárnyékoló rendszerekhez tartoznak. Ezek az 
intelligens motoros árnyékolók otthoni vagy 
irodai automatizálási rendszer részeként 
programozhatók.

A bal oldali ábrán a kassai Cassovar 
irodakomplexumban található automatizált belső 
árnyékolószövet látható. Az árnyékolók igény 
szerint a csövekre tekerhetők, vagy kibonthatók.
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“Átkapcsolható” üvegezés

40

1 - tápegység, 
2 – elektrokromikus 
üvegezés, 
3 – low-e bevonatos belső 
üveg, 
4 – nemesgáz töltet, 
5 - keret, 
6 –üveg, 
7 – átlátszó elektromosan 
vezető anyag, 
8 – elektrokromatikus réteg, 
9 – ion vezetőréteg 
(elektrolit), 
10 - elektrokromatikus réteg

Háromrétegű elektrokromatikus üvegezés

5
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Elektrokromatikus üvegezés

41Pacheco-Torgal et al., 2019 – photo on the right

Relatív spektrális áteresztőképesség

1) Tiszta állapot, 2) elsötétített állapot

A teljesen tiszta (balra) és a tejesen 
sötét (jobbra) állapotú 

elektrokromatikus üvegezés belülről
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Multifunkcionális rendszerek

42Denz at al., 2018

Hőcsöves árnyékolók

• Hőcsövek a hagyományos árnyékolóba 
integrálva. 

• A hőcsövek egy gyűjtőcsőnek egy 
gyűjtőcsövön keresztül adják le a 
hőenergiát.

• A lamellákat egy központi vezérlőegység 
állítja a megfelelő szögbe. A rendszer 
összetett, számos alkatrésszel és 
közvetítőközeggel rendelkezik.

• Az ilyen rendszerek jellemzően költségesek, 
karbantartás-igényesek, a vártnál kevésbé 
hatékonyak.

5
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lamella hőcső   adapter folyadék be

folyadék ki
gyűjtőcső

keret



Különleges rendszerek

43https://www.arup.com/projects/solar-leaf

Bioreaktoros homlokzat

Fotobioreaktor

A SolarLeaf bioreaktorai négy üvegréteggel rendelkeznek. A két belső üveg 
24 literes üreggel rendelkezik a termesztőközeg keringtetésére. 
A bioreaktorok aljába időközönként sűrített levegőt vezetnek be, mely nagy 
légbuborékok formájában lép ki, felfelé áramló vízáramlást és turbulenciát 
hoz létre, hogy az algákat a CO2 és a fény felvételére ösztönözze. Ezzel 
egyidejűleg víz, levegő és kis műanyag súrolószerek keveréke mossa a 
panelek belső felületét.
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„Zöld homlokzatok”
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PÉLDÁK KOMPLEXEBB ADAPTÍV 
ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREKRE
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Arab World Institute árnyéklórendszere Párizsban

46Murray, 2009

view from the 
interior

• Az adaptív napárnyékoló rendszer talán 
legismertebb példája a Jean Nouvel építész 
által tervezett Arab World Institute, amely 1987-
ben készült el a franciaországi Párizsban.

• Az építész az arab építészet egyik eleméből 
(mashrabiya) merített ihletet, és a délnyugati 
homlokzat két üvegtáblája között olyan 
fémelemeket javasolt, mint a fényképezőgép 
zárszerkezete.

• Az elemeket egyenként kis motorok vezérlik, 
amelyek egy központi számítógépes 
vezérléshez kapcsolódnak. A felhasználók nem 
tudják felülbírálni a vezérlőrendszert. 

• A 30.000 fényérzékelő és vezérlőelem 
folyamatos meghibásodásokat okozott.

6
komplex 

árnyékoló-
rendszerek



ThyssenKrupp Quarter Q1 épület adaptív árnyékolórendszere

47Balascakova, 2016

Építészt: JSWD Architekten + Chaix 
& Morel et Associés
Project éve: 2010
Épületburok konzulense: 
Priedemann, Berlin and Werner 
Sobek

• A németországi Essenben található 
ThyssenKrupp negyed (Q1 néven 
ismert) adaptív napárnyékoló rendszere 
számos (összesen 400.000 darab 
háromszögletes, négyzet alakú és trapéz 
alakú), közontilag vezérelt rozsdamentes 
acél lamellából áll, amelyek a 
napállásnak megfelelően, valós időben 
nyílnak és záródnak.

• Az árnyékoló elemek mozgatását 
összesen 1600 motor biztosítja. 

• Ez a rendszer is igyekszik maximalizálni 
a kilátást a felhasználók számára, de a 
felhasználóknak nincs lehetőségük a 
vezérlőrendszer felülírására. 

• A Q1-ben a természetes fény szintjét a 
vonatkozó szabványoknak megfelelő 
szinten tartják. 
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Al Bahr Towers, Abu Dhabi 

48https://www.glassonweb.com/article/evaluation-adaptive-facades-case-study-al-bahr-towers-uae

Az Abu Dhabiban található Al bahr Towers adaptív árnyékolástechnikai rendszerének csúszó és forgó 
elemei nagyon összetettek. A szervomotorokkal és hidraulikus dugattyúkkal ellátott adaptív moduloknak 
tökéletesen szinkronizáltnak kell lenniük. A rendszer nagyon drága és nehezen karbantartható. Ezt a 
rendszert is rendszert a masharabiya nevű hagyományos arab napellenző ihlette. Fémkeretekből és 
üvegszálas panelekből készül. Ha egy panel megsérül, könnyen cserélhető. A napellenző minden 
alkatrészét szélcsatornás és fáradásvizsgálatnak vetették alá. Az árnyékolórendszer célja a szoláris 
nyereségek 50%-kal való csökkentése
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A Kiefer Technic Showroom egy kiállítóterem Bad Gleichenbergben, Ausztriában  

49https://www.architonic.com/en/project/ernst-giselbrecht-partner-dynamic-facade-kiefer-technic-showroom/5100449

Az adaptív árnyékolórendszer 112 darab perforált alumíniumból készült összecsukható elemből áll. Az 
elemek elektromos meghajtásúak, és egyedileg alkalmazkodnak a változó kültéri körülményekhez és a 
felhasználók igényeihez. Az árnyékoló berendezés akkor is vezérelhető optimalizáló programmal, ha a 
felhasználók nincsenek jelen a belső terekben. Így a homlokzat folyamatosan változik, és gyakorlatilag 
minden órában új "arcát" mutatja. 
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Kísérleti “Homeostatic Facade” Decker Yeadon elképzelése alapján
,New York, USA 

50Cooling, 2013

A homeosztatikus homlokzati rendszert a biológiai rendszerek homeosztázisa ihlette. Az árnyékoló 
rendszer a dielektromos elasztomerek elvén alapul, amelyek örvénylő szalagokat hoznak létre. Amikor a 
napenergia felmelegíti a beltéri környezetet, a szalagok felületei kitágulnak és árnyékolják a belső teret. A 
rendszer automatikusan működik; a felhasználónak nincs befolyása a rendszerre.
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Hachinger Bach Általános iskola, Neubiberg, Németország
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• A narancssárga és a vörös színek kiszűrik a nappali fény kék 
komponensét, ami a kronobiológia szempontjából kedvezőtlen.

• A szem fotoreceptora, a melanopszin érzékeny a kék fényre -
C(λ). A kék fény befolyásolja a melatonin hormon termelését, 
amely számos folyamatot befolyásol: vérkeringés, vérnyomás, 
testhőmérséklet, cukor-, zsír- és fehérjeanyagcsere, 
befolyásolja az immunitást stb.
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Automatikus napkövető lamellák a Berlaymont épületén az Európai Bizottság 
brüsszeli székhelyén

52
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Buildings_of_the_EU

• Az 1991 és 2004 közötti nagyszabású felújítás során külső 
laminált üveg lamellákat építettek be a napfény és a vakító fény 
szabályozására.

• A motoros lamellákhoz 20 000 m2 üveget használtak. 
• Ez olyan pöttyökből álló mintázatból állt, amelyek kívülről fehér 

színűek, de belülről nézve feketének tűnnek. A fehér szín segít 
visszaverni a napfényt kívülről. Belülről nézve a fekete pontok 
inkább elnyelik, mint visszaverik a fényt, és kiváló kilátást 
biztosítanak.

• Az üveg lamellákat az épület tetején lévő számítógép vezérli, a 
napfény mértékének és irányának megfelelően állítja be a 
lamellákat.

Az Európai Bizottság Berlaymont épületében található székhelye 
nem tartozik a közel nulla energiaigényű épületek közé. Homlokzata 
azonban számos nZEB-épület jellemzőt hordoz.

6
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Működési elv
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Ha szabályozható rendszert 
telepítenek, az állítható 
üveglamellák követik a nap 
állását, ezáltal csökkentve azon 
napok számát, amikor az épület 
túlmelegszik. Ugyanígy télen a 
lamellák úgy állíthatók, hogy az 
épület maximalizálja a sugárzási 
nyereségeket, illetve éjszaka 
zárva tarthatók, csökkentve a 
hőveszteséget. 
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Az adaptív árnyékolórendszerek előnyei
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7
Összefoglalás

Az állapotok megfelelő vezérlésével a belső környezet minősége és a komfortérzet 
maximalizálható, az épület energiagazdálkodási teljesítménye javítható.

Az adaptív rendszerek képesek reagálni a külső környezeti illetve tartózkodási paraméterek 
változásaira. Ezekből akár nyereségeket is képeznek.

A legtöbb adaptív rendszer javítja az épületburok hőfizikai paramétereit.

Az adaptív rendszerek jelentősen mérséklik a vakító fény kockázatát.

A legtöbb megoldás az építészetileg is értéket teremt – ékesíti az épületet.

Mi a jövő adaptív rendszereinek titka? Az egyszerűség.



Az adaptív árnyékolórendszerek korlátjai
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- Az adaptív árnyékolástechnikai eszközök gondos, részletes tervezést, telepítést és 
épületgépészeti rendszer-integrációt igényelnek teljesítőképességük maximalizálása érdekében.

- Gyakori probléma, hogy termék- vagy alkatrész-szinten tervezik őket, és kevésbé figyelnek az 
épület szintjére.

- Az adaptív árnyékolástechnikai eszközök összköltsége még mindig magasabb a hagyományos 
megoldásokhoz képest.

- Sok adaptív árnyékolástechnikai rendszer magas karbantartási igényű. Még nincs bizonyíték az 
adaptív árnyékolástechnikai eszközök hosszú távú tartósságára.

- Az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek tendenciája a csúcstechnológia és a bonyolultság, 
mivel sok kortárs épületet túl bonyolultan terveznek és gyakran túlságosan üvegezettek.

- A magas minőségű adaptív árnyékolástechnikai eszközök paradox következménye, hogy 
kevesebb figyelmet fordítanak magára a homlokzat fizikai tulajdonságaira.

- Az adaptív homlokzatok használatának vizsgálata sürgős, az eredményeket közzé kell tenni a 
gyakorlatok javítása érdekében.

7
Összefoglalás



Syddansk Universitet, Kolding, Denmark
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Köszönöm a figyelmet!
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