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METEOROLÓGIA
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
A hőmérséklet legfontosabb jellemzői a középértéke, a minimuma és a maximuma.
Valamennyi jellemző számot különböző időszakokra vonatkoztathatjuk. A hőmérséklet napi
középértéke a 24 óra alatt folyamatosan észlelt vagy óránként mért hőmérsékletek számtani
közepe. Ennél hosszabb időszakra vonatkozó hőmérsékleti átlag (pentád, dekád, havi,
féléves, évi) a megfelelő időszak napi közepeinek algebrai átlaga.
A hőmérséklet napi lengése az egy napon belül észlelt legmagasabb és legalacsonyabb
hőmérséklet közti különbség. Beszélhetünk átlagos napi (az átlagos napi maximumok és
minimumok közötti) és éves lengésről.
Normál esetben a hőmérséklet a magassággal csökken, mintegy 6,5 °C-ot kilométerenként.
Mivel a meleg levegő könnyebb, mint a hideg, ez a helyzet segíti a vertikális légáramlások
kialakulását.
Előfordulhat azonban, hogy az alsóbb rétegek jobban lehűlnek, és ilyenkor a normál
helyzettől eltérő hőmérsékleti rétegződés alakul ki, amit inverziónak nevezünk: a hidegebb,
nehezebb légrétegek lesznek ilyenkor alul, míg a melegebb, könnyebb légrétegek felül. Ez a
rétegződés nem segíti elő konvekciót, így ilyen helyzetekben a légszennyező anyagok
elszállítódása csekély, nagy koncentrációk alakulnak ki.
Attól függően, hogy mi a vizsgálat célja más-más jellegű külső hőmérséklet adatokra van
szükség.

MÉRETEZÉSI KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
Ha a cél fűtési rendszer méretezése, azaz egy épület vagy helyiség fűtési hőszükségletének
meghatározása, akkor a mértékadó a leghidegebb előforduló légállapot az év során, hiszen a
rendszert úgy kell kiválasztani, hogy az a legextrémebb körülmények között is biztosítsa az
elvárt belső hőmérsékletet (megadott kockázati szinten).
A gyakorlatban általában alkalmazott közelítő hőszükséglet-számítási módszerek esetén azt
tekintjük méretezési külső hőmérsékletnek, amellyel a helyiség és a környezet közti
hőmérsékletfüggő energiaáramok méretezési értéke állandósult viszonyok feltételezésével
számítandó. Magyarország ilyen szempontból három klímazónára van osztva, ezekre
adódnak rendre a –15, –13, –11 °C-os (1. ábra) méretezési hőmérséklet értékek. A
határvonalaktól 10 – 10 km széles sávba eső épületek tervezése esetén szabadon
megválasztható, hogy melyik külső hőmérséklettel kívánjuk elvégezni a számítást. Ahol a
városi hősziget hatása erősen érvényesül (például Budapest belső területére, a Hungária
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körúton belül és a belső budai kerületekben), a tervező és megbízója megállapodhat abban,
hogy a méretezést –11 °C-ra végzik.

1. ábra: Méretezési külső hőmérséklet területi megoszlása

ÉVES KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET
Magyarországon az évi középhőmérséklet az ország dél-délkeleti részén a legmagasabb,
mintegy 11 – 11,5 °C, északon-északnyugaton 8-9 °C körül alakul (2. ábra). A legmelegebb és
leghidegebb hónap hőmérsékletének különbsége a Nagyalföldön, a Tiszántúl középső
területein maximális, eléri a 24 °C-ot, míg a magas hegységekben, az Alpokalja egyes
területein 20 °C alatt marad.
Az évi középhőmérséklet sem fűtési, sem hűtési szempontból nem meghatározó, gyakorlati
jelentősége abban rejlik, hogy jól közelíthető általa a talaj felső rétegeinek éves
átlaghőmérséklete.
A fűtési energiaigény egyik meghatározója az, hogy az idény folyamán a helyiség és a
környezet közötti hőmérsékletkülönbség hogyan alakul. Ha a szezon egészét vizsgáljuk, akkor
a fűtési idény hossza és a hőmérsékletkülönbség átlaga arányos a hőveszteséggel (élve azzal
az egyszerűsítéssel, hogy a külső hőmérsékleten kívüli egyéb befolyásoló tényezőktől, pl. szél
eltekintünk). Ha a belső előírt hőmérséklet állandó, akkor az átlagos hőmérsékletkülönbség
csak a külső hőmérséklet átlagától függ. Ugyanakkor, mint a későbbi fejezetekben látni
fogjuk, a fűtési idény hosszát nem csak a meteorológiai tényezők, hanem maga az épület
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kialakítása is befolyásolja. Ezért átlagos külső hőmérséklet csak az épület ismeretében adható
meg pontosan, de eltekintve az alacsony energiaigényű, illetve speciális kialakítású
épületektől egyszerűsített számításokban a fűtési idény hossza 180 napra, az ehhez tartozó
idény átlaghőmérséklet érték pedig 3,66 °C-ra, más források szerint 4 °C-ra vehető fel. Az
idény átlaghőmérséklete és a fűtési idény hossza alapján definiálható a fűtési hőfokhíd
fogalma, mellyel a későbbiekben foglalkozunk részletesen.

2. ábra: Az évi átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján [1]

HŐFOKGYAKORISÁGI DIAGRAM
Bizonyos esetekben a fűtési hőigényeket egynél több hőtermelő látja el együttes (ún.
bivalens párhuzamos) vagy váltott (ún. bivalens alternatív) üzemben és ezek üzemeltetési
menetrendje szempontjából meghatározó a hőmérsékletkülönbség alakulása a szezonon
belül. Gyakran alkalmazott megoldás az, hogy a leghidegebb időszakokban ún.
csúcshőtermelőket léptetnek működésbe, mert az alaphőtermelő berendezést
gazdaságossági megfontolásokból kisebb terhelésre méretezték. Továbbá egyes hőtermelő
berendezések hatásfoka részterhelésen eltér a teljes terhelésre jellemző értéktől és a pontos
energetikai értékelés érdekében ismerni kell a részterhelések előfordulási gyakoriságát.
Mivel a terhelés mértéke nagyjából arányos a hőmérsékletkülönbséggel, a külső
hőmérsékletek előfordulási gyakorisága fontos indikátor, melyet az ún. hőfokgyakorisági
diagrammal ábrázoljuk.
A 3 ábra a Budapestre éves hőfok-gyakorisági görbéit mutatja be 30 év mérési adatai alapján.
A fekete vastag görbe az átlagos hőfokgyakoriságot mutatja. A görbe egy-egy
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metszéspontjában azt lehet leolvasni, hogy az adott átlaghőmérsékletű, vagy annál kisebb
átlaghőmérsékletű napok száma egy évben összesen mennyi.
Erre a fajta feldolgozásra azért van szükség, mert így egy monoton növekvő függvényt
kapunk, ami később a hőfokhíd szerkesztésekor előnyös. A görbéről leolvasható, hogy egy
adott külső hőfoknál alacsonyabb átlaghőmérsékletű napok száma mennyi egy évben.
Látható, hogy fagypont alatt a görbe egyre meredekebbé válik. A –5 °C alatti
átlaghőmérsékletű napok száma 10 alatt van évente. Ebből következik, hogy a pillanatnyi
hőszükséglet csak néhány napig közelíti meg a méretezési értéket, a szezon túlnyomó
részében jóval kisebb a hőigény. Ez igazolja azt is, hogy a hőtermelők nagyrészt alacsony
terhelésen üzemelnek.
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3. ábra: Hőfokgyakorisági diagram Budapestre az OMSZ 1981-2010 időszak hőmérséklet adatsorainak
figyelembevételével (vastag fekete vonal: 30 év átlaga)

TALAJHŐMÉRSÉKLET
A talaj hőmérséklete a felszínközeli rétegekben elsősorban a felszínt kívülről érő hatásoktól,
a besugárzástól (utóbbi a domborzati viszonyoktól, a lejtésektől), a felszín
abszorpciós/emissziós tényezőitől, a növényzet árnyékoló hatásától, a felszínről elpárolgó,
illetve a növényzet által elpárologtatott víz mennyiségétől, az esetleges hótakarótól, valamint
a talaj hővezető képességétől függ. A felszín és a felszínhez közeli rétegek
hőmérsékletingadozása nagy, a mélyebben fekvő rétegekben a hőmérséklet ingadozása a
mélységgel exponenciálisan csökken.
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A mélyebb rétegek felé haladva a felszín feletti tényezők szerepe egyre csökken és a talaj
belső hőjének hatása válik meghatározóvá. Mintegy 30 m-es mélységen túl a hőmérséklet a
Föld belseje felé haladva már évszaktól függetlenül folyamatosan növekszik. Ennek mértékét
a geotermikus gradiens fejezi ki, melynek jellemző értéke földi átlagban 3 °C/ 100 m,
hazánkban 5 – 7 °C/ 100 m (lásd 4. ábra).
A talaj nagy hőtároló képessége, aránylag stabil hőmérséklete miatt a talajjal érintkező
határoló szerkezeteken keresztül a transzmissziós hőáramok kisebbek és időben stabilabbak.
A stabilabb talajhőmérséklet és a nagy hőtárolóképesség teszi lehetővé a szellőző levegő téli
előfűtését, nyári előhűtését a talajban vezetett, elásott légcsatornákban. Egyes hőszivattyús
épületgépészeti rendszerek esetében is a forrásoldal a felszínhez közeli talajréteg.
A talaj legfelső (1-2 m) rétegeinek tulajdonságai (növénytakaró, albedo, hővezetési tényező,
sűrűség, talajvíz szint) az épület hőveszteségei és egyes talajkollektoros rendszerek
hatékonysága szempontjából meghatározóak (lásd 5. ábra).
Az 50-100 méteres mélységi tartomány az ún. talajszondás hőszivattyús rendszerek fúrási
mélysége. A talajszondákkal kinyerhető hő értéke 50-80 W/m, azaz 50 m-es szondák esetén
3-4 kW/szonda, 100 m-es szondák esetén pedig 6-8 kW/szonda.
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4. ábra: A talajhőmérséklet alakulásának jellege mélyebb rétegekben a mélység függvényében
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5. ábra: A talajhőmérséklet éves alakulása a mélység függvényében a felszínközeli rétegekben

NAPSUGÁRZÁS
SUGÁRZÁSTANI ALAPOK
Elektromágneses sugárzás: Valamely forrásból tetszőleges irányba közvetítőközeg nélkül
terjedő energiaáram, amelyet az elektromágneses mező gyors oszcillációja gerjeszt. Szállítása
fotonok útján történik, a térben hullám formájában terjed. Az oszcillációk a hullámok
hosszával jellemezhetők.
Elekrtomágneses spektrum: Az összes elektromágneses sugárzás elrendezhető hullámhossz
szerint, ekkor kapjuk az elektromágneses spektrumot, melyet a 6. ábra szemléltet.

6. ábra: Az elektromágneses spektrum [2]

Rövidhullámú sugárzás: Az a hullámhossztartomány (0,15 μm-től a kb. 3 μm-ig) amibe a
Napból kibocsátott energia 99%-a esik.
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Hosszúhullámú sugárzás: Az a hullámhossztartomány (3 μm-től kb. 100 μm-ig) amibe a Földlégkör rendszerből kibocsátott energia 99%-a esik.
Emisszió (kibocsátó képesség): Azt jellemzi, hogy egy test milyen hatékonyan sugározza ki az
energiát a felületének egységnyi darabjáról egységnyi idő alatt a maximális energia
kibocsátáshoz viszonyítva. Értéke 0 és 1 között változik, jele ε.
Planck törvény: A Planck törvény kimondja, hogy az adott hullámhosszhoz tartozó energia a
hullámhossz és a hőmérséklet függvénye. Azaz: Eλ=f(λ,Τ).
Kirchoff törvény: Kimondja azt hogy ha valamely test T hőmérsékleten és λ hullámhosszon
e(λ,T) mennyiségű bocsát ki magából és ugyanilyen feltételek mellett a(λ,T) mennyiségű
energiát nyel el.
Fekete test: Egy olyan test amely adott hőmérsékleten a lehetséges maximális energiát
bocsátja ki felületének egységnyi darabjáról egységnyi idő alatt. Az ilyen test emissziós
tényezője ε=1.
Stefan-Boltzmann törvény: Stefan-Boltzmann törvény szerint a kisugárzott összes
energiamennyiség csak a sugárzó test abszolút hőmérsékletétől függ, annak negyedik
hatványával arányos:

𝐸 = 𝜀 ∙ 𝜎𝑠 ∙ 𝑇 4 = 𝜀 ∙ 𝐶𝑠 ∙ (

𝑇 4 𝑊
) [ 2]
100
𝑚

1

ahol
s – az abszolút fekete test sugárzás állandója (Stefan-Boltzmann állandó, 5,67·108 [W/m2K4])
Cs – az abszolút fekete test sugárzási tényezője: 5,67 [W/m2K4]
T - abszolút skálán mért hőmérséklet
ε - emissziós tényező
Wien törvény: Azaz a sugárzás eltolódási törvény szerint a maximális sugárzás hullámhossza
a rövidebb vagy hosszabb hullámhossz-tartományokba tolódik el a sugárzó test
hőmérsékletének függvényében.
Sugárzási intenzitás / fluxus: Egységnyi idő alatt emittált, transzmittált vagy abszorbeált,
energiamennyiség. Jele: I vagy Φ. Mértékegysége: W, vagy fajlagosan W/m 2.
Besugárzás: valamilyen időtartam alatt a felületegység által kapott összes sugárzási energia,
mértékegysége kWh/m2 a besugárzás időtartamára vonatkoztatva (pl. óra, nap, év). A
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besugárzás tulajdonképpen valamely felületre belépő sugárzási áramsűrűség idő szerinti
integrálja, időbeli összegzése.
Globál sugárzás: a vízszintes síkra a felső féltérből érkező összes rövidhullámú sugárzás.
Diffúz sugárzás: a vízszintes síkra a felső féltérből érkező összes rövidhullámú sugárzás,
kivéve a Nap korongjának térszögét. A diffúz sugárzást szórt sugárzásnak is nevezzük.
Direkt sugárzás: a Nap korongjának térszögéből a Nap irányára merőlegesen álló felületre
belépő rövidhullámú sugárzás. Közvetlen sugárzásnak is nevezzük.
A globál, a direkt és a diffúz sugárzás nem tartalmazza a földfelszín által visszavert sugárzást,
melynek jellemzője az albedó.
Albedó: A napsugárzás esetében az albedó ( ) a felszínre vonatkozó visszaverődés arányát
jelenti a beérkező rövidhullámú sugárzáshoz viszonyítva.
Napfénytartam: az a szám, amely megadja, hogy valamely időtartam alatt (óra, nap, hónap,
év, stb.) hány órán át sütött a Nap. A napsütés azt jelenti, hogy a direkt sugárzás meghaladja
a 120 W/m2-t.

BEÉRKEZŐ NAPSUGÁRZÁS
A sugárzás energiahozamát a sugárzás intenzitásával (W/m2) fejezzük ki. A földi atmoszférán
kívül a sugárzás intenzitása éves periodicitással 1300 – 1400 W/m2 között ingadozik
(extrateresztriális sugárzás). Hogy ebből mennyi jut egy a Föld felszínén elhelyezett felületre,
az függ attól, hogy a sugárzás milyen szög alatt éri a felületet (hiszen csak a merőleges
összetevővel számolhatunk), azaz függ a naptári és a napi időtől (. ábra), a felület tájolásától
és dőlésétől (. ábra). Ugyancsak a beesési szöggel függ össze, hogy a sugárzásnak milyen
hosszú utat kell megtennie a légkörön keresztül (9. ábra), hosszabb út esetén a felszínre
érkező intenzitás kisebb. Ugyanilyen módon játszik szerepet a vizsgált helyszín tengerszint
feletti magassága, hiszen ez befolyásolja a légkörben megtett út hosszát. Nyilvánvaló a vízgőz,
a köd, a felhőzet, a többatomos gázok, a légköri szennyeződések hatása - csak az utóbbi is
néhányszor tíz százalékkal csökkentheti a sugárzási energiahozam éves értékét.
A sugárzási energia egy része párhuzamos nyalábok formájában, mint direkt sugárzás érkezik.
A légkörben lévő - előbb felsorolt részecskék - által visszavert sugárzás már nem jellemezhető
ilyen határozott irányítottsággal, ez a diffúz sugárzás (zárt felhőzet, köd esetén szinte csak ez
érkezik a földi felszínre). A részecskék az őket érő sugárzás egy részét elnyelik és ők maguk is
bocsátanak ki - hosszabb hullámhosszon - saját sugárzást. Végül egyes esetekben
figyelemreméltó szerepet játszhat a felszínről (talaj, hó, burkolat) visszavert sugárzás is.
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7. ábra: A sugárzás intenzitásának tájolás szerinti megoszlása június hónapban

8. ábra: Az éves sugárzási energiahozam százalékos értéke a tájolás és a dőlésszög függvényében [3]
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9. ábra: Az átsugárzott légkör vastagsága

A sugárzásnak másik fontos jellemzője a besugárzás, mely egy időszakra vonatkoztatott
összegzett beérkező energia. Épületenergetikai számításokhoz magyarországi statisztikai
adatok alapján jellegzetes tájolású és dőlésszögű felületek esetén céltól függően a
1. – 4. táblázatokok adatait használhatjuk.
1. táblázat: Sugárzási energiahozam (globálsugárzás) az okt 15.-ápr. 15. közötti időszakra, különböző tájolású és
dőlésszögű felületekre
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2. táblázat: Átlagos napi sugárzásintenzitás a fűtési idény kezdetén (október)
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Tájolás
É

0°

ÉK/ÉNY

K/NY

DK/DNY

D

100

Átlagintenzitás egyensúlyi 30°
hőmérsékletkülönbség
45°
számításához Iősz [W/m2]
60°

45

65

95

125

140

40

55

90

130

150

35

45

85

125

150

90°

25

30

60

100

125

12

3. táblázat: Maximális napi átlagos sugárzásintenzitás nyáron

A számítás célja

Dőlésszög

Tájolás
É

Átlagintenzitás
túlmelegedés
kockázatának
számításához
Inyár [W/m2]

nyári

ÉK/ÉNY

K/NY

DK/DNY

D

0°

245

30°

205

210

230

245

245

45°

170

180

215

230

230

60°

130

155

195

205

205

90°

70

100

135

140

140

4. táblázat: Sugárzási energiahozam a hűtési idényre

A számítás célja

Dőlésszög

Tájolás
É

Sugárzási energiahozam
a hűtési idényre (május
15- szeptember 15),
QTOT,nyár [kWh/m2/év]

ÉK/ÉNY

K/NY

DK/DNY

D

0°

675

30°

530

560

635

685

700

45°

420

485

595

650

660

60°

310

405

530

590

595

90°

170

260

370

400

375

A NAPSUGÁRZÁS GEOMETRIÁJA, ÁRNYÉKSZERKESZTÉS
A Föld a Nap körüli pályáján (a Föld forgástengelyének ferdesége miatt) évente két
alkalommal (tavaszi és őszi napéjegyenlőség) van olyan pozícióban, hogy az északi és a déli
félteke egyformán benapozott (10. ábra). A köztes időszakokban az egyik félteke jobban, a
másik kevésbé benapozott (ez az oka az évszakok változásának), a szélsőséges helyzetek a téli
és a nyári napforduló napjai (11. ábra).

10. ábra: A Föld Pályája a Nap körül
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11. ábra: A Föld pozíciója a napéjegyenlőség és a napfordulók napjain

A Földről nézve a Nap helyzetét az égbolton két szöggel adjuk meg. A magassági szög
(altitude) a vízszintestől mért, függőleges síkban értelmezett szög, az azimut egy kitüntetett
irányhoz viszonyított, vízszintes síkban mért szög. Kitüntetett irányként dél és észak egyaránt
előfordul a különböző kiadványokban, segédletekben (12. ábra).
A Földről szemlélve a látszólagos nappályák síkjainak a függőlegestől mért dőlésszöge
megegyezik az adott földrajzi hely szélességi fokával (13. ábra).

12. ábra: A Nap helyzetét meghatározó szögek [3]

13. ábra: A nappályák a napéjegyenlőség és a
napfordulók napjain [3]

Tervezési célokra a Nap látszólagos pályáját leképezhetjük nappálya diagramok formájában.
Ennek egyik változata a hengeres vetület. A . ábra szerint az alapkör középpontjában álló
szemlélő tekintetével a Nap mozgását követve a henger palástján kirajzolja a Nap
mozgásának vonalát, rögzítve a megfigyelés dátumát és a vonal mentén a kerek óra
(csillagászati) időkhöz tartozó pontokat. A hengert északi alkotója mentén felvágva és
kiterítve kapjuk a hengeres vetületet (15. ábra). Ebben a görbék a hónapok reprezentáns
napjaihoz tartoznak, a vízszintes tengelyen a déli (kitüntetett) iránytól mért azimut szögeket,
a függőleges tengelyen a magassági szögeket olvashatjuk le. A nappálya vonalakat az
óravonalak szelik át. A diagramból az év bármely napjára és a nap bármely órájára a Nap
helyzetét megadó szögek leolvashatók.
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14. ábra: A hengeres nappálya diagram származtatása

15. ábra: Hengeres nappálya diagram

Egy másik vetítési mód a gömbi, amelynek több változata közül a mérsékelt éghajlati övben
a sztereografikus vetítés a célszerű. (A szemlélő itt a Déli Sarkról figyeli a Nap látszólagos
mozgását, tekintete a gömbfelszínre rajzolja a pályák vonalait, ezt vetítjük le). Ebben a
diagramban az azimut szögeket a kör kerülete mentén, a magassági szögeket a koncentrikus
körökön látjuk felírva. A görbék szintén az egyes hónapok reprezentáns napjaihoz tartoznak
és megtaláljuk az ezeket átszelő óravonalakat is (16. ábra).
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16. ábra: Sztereografikus nappálya diagram

A nappálya diagramokon az óra idő a csillagászati idő: akkor van dél, amikor a Nap a
pályájának legmagasabb pontján van. Ez azonban a Föld kerülete mentén pontról pontra,
hosszúsági körönként máskor van. Az órák az úgynevezett zónaidőket mutatják. A Föld
felületét 24 gömbi kétszögre osztjuk fel – mindegyik mérete a kerület mentén 15 hosszúsági
fok (17. ábra). Egy-egy gömbi kétszög középvonalában az óra által mutatott idő a csillagászati
idővel megegyezik. A zónában a középvonaltól keletre eső helyeken a Nap korábban,
nyugatabbra későbben delel - hosszúsági fokonként 4-4 perccel. Megjegyzendő, hogy az
időzónák határvonalait helyenként a közigazgatási határokhoz illesztik.
További kisebb korrekció hajtható végre amiatt, hogy a Föld keringési sebessége nem
egyenletes (18. ábra). Végül egyértelmű korrekció szükséges, ha az órákat a nyári időszámítás
miatt hatvan perccel előbbre igazítják.

17. ábra: Időkorrekció Magyarországon a hosszúsági
fokok miatt
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18. ábra: Időkorrekció a nem egyenletes keringési
sebesség miatt

Annak eldöntésére, hogy egy energiagyűjtő felületet (ablak, kollektor, napelem) adott napon
és órában érheti-e direkt napsugárzás további geometriai megfontolások szükségesek: a
kérdés az, hogy van-e valami a vizsgált felület és a Nap között, ami megakadályozza, hogy
ezek „lássák egymást”.
Ilyen akadály lehet egy párkány. Az ablakból a homlokzati síkra merőleges irányban kinézve
a párkány élét valamilyen (függőleges síkban mért) szög alatt látjuk. Ha oldalra fordulunk,
akkor ez a szög változik, kisebb lesz (19. ábraError! Reference source not found.). Ezt az
oldalra fordulás szögének függvényében felrajzolva kapjuk a párkány élének leképezését.
Ilyen élleképző görbéket eleve készíthetünk, paraméterként azt adva meg, hány fok alatt
látjuk az élt a homlokzat síkjára merőleges síkban mérve (20. ábra).

19. ábra: Az élleképző görbék származtatása

20. ábra: Élleképző görbesereg
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A Nap és a vizsgált pont között a „kölcsönös láthatóságot” akadályozó dolgot vízszintes élek
határolják – ez a vízszintes élleképző görbékkel ábrázolható (21. és 22. ábra). Függőleges
élek esetén az élleképző görbe is függőleges az árnyékmaszk diagramban (pl. 23. ábra). Ha
ezt az ábrát – az árnyékmaszkot - (transzparens hordozóra rajzolva) az azonos léptékben
rajzolt hengeres nappálya diagrammal fedésbe hozzuk, akkor látható, hogy mely
hónapokban és mely óraközökben van a vizsgált pont árnyékban (24. ábra).
Ha a vizsgált felület déli tájolású, akkor az élleképző görbék vízszintes tengelyének nulla
pontja és a nappálya diagram tengelyének nulla pontja fedésben van. Ha a vizsgált felület
tájolása déltől eltérő, akkor az élleképző görbék vízszintes tengelyének nulla pontját a
nappálya diagram ama pontjával hozzuk fedésbe, amilyen tájolási irányba a fal normálisa
– a fal azimutja – mutat.
Sztereografikus nappálya diagram esetében hasonló szerepet játszik az árnyékszögmérő,
ennek íves vonalain szerepel, hogy az él milyen (a homlokzatra merőleges függőleges
síkban mért) szög alatt látszik, az átmérőt a nappálya diagram középpontján át fektetjük
úgy, hogy az átmérő a vizsgált homlokzat vonalában fekszik. Az akadály által kitakart
térszöget az íves vonalak (magasság) és a sugarak (vízszintes síkban mért szögtartomány)
között jelöljük.
Az árnyékszögmérőhöz hasonló koordinátarendszerben mutatható be az égbolt
láthatóság: a sugarak az objektumok széleit (a kitakart vízszintes szögtartományt), a
koncentrikus körök a magasságot határoló éleket (a kitakart függőleges szögtartományt)
jelölik, ha a középpontból felfelé nézünk. Hasonló képet kapunk, ha egy felfelé néző
halszemoptikával készítünk fényképfelvételt (a 25. ábrán a rajz és a fotó nem ugyanazt a
teret mutatja).

21. ábra: Az akadály egy párkány, az égboltnak az él feletti része nem látható
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22. ábra: Az akadály egy szemközti épület, az égboltnak az él alatti része nem látható

23. ábra: Az akadály két pofafal, az égboltnak a függőleges élek mögötti része nem látható, ezt az ábrában
függőleges vonalak jelzik
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24. ábra: Az akadály egy szemközti, véges hosszúságú épület, vízszintes és függőleges síkban egyaránt takarja az
égbolt egy részét

25. ábra: Égbolt láthatóság és nappályák kördiagramban és halszemoptikás felvételen [4]

A szoláris nyereség fűtési célú hasznosításának feltétele az, hogy a téli hónapokban a dél
körüli órákban az energiagyűjtő felületek benapozottak legyenek, azaz a 26. ábrán jelölt
időszakban a „szoláris ablak” „nyitott” legyen, arra a területre árnyékmaszk ne essen.
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26. ábra: A szoláris ablak

SZÉL
A szél a levegőnek a földfelszínhez viszonyított mozgása. Általában szél alatt a horizontális
irányú mozgást értjük. Amennyiben külön ki akarjuk emelni a függőleges irányú mozgásokat,
konvekcióról beszélünk.
A szél vektormennyiség, iránya és sebessége van. A szél iránya az az égtáj, ahonnan a szél fúj.
E vektornak van átlagos iránya (uralkodó szélirány) és átlagos nagysága. A különböző
átlagolási idejű átlagok más és más értékeket adnak.
A pillanatnyi érték eltérése az átlagértéktől az eltérések szórásával jellemezhető. Ez a szórás
jellemző az ingadozások: a turbulencia szintjére. Az átlagértékhez viszonyított értéke a
turbulenciaintenzitás, amelyet néha százalékban adnak meg.
A regisztrátumban előforduló legnagyobb sebesség az úgynevezett széllökés-csúcssebesség.
A széllökés-csúcssebesség és az átlagsebesség arányát a szél lökéssebességének vagy
széllökés tényezőnek nevezzük. A meteorológiai regisztrátumokban az órai átlagsebességek
szerepelnek átlagértékként. A csúcssebességről szintén jó tudni, hogy az sem pillanatnyi érték
(mivel azt mérni is nehéz és hatása alig van) hanem 2 – 3 másodperces átlag. Egy órai
regisztrátum csúcssebessége tehát a 2 – 3 másodperces átlagok közül a legnagyobb.
A szelet sebességével, az egyes szélsebesség-intervallumok előfordulásának gyakoriságával
szokás jellemezni. A sebesség vektormennyiség lévén, az előző adatokat különböző irányokra
(rendszerint a négy fő- és a négy mellékégtájra) adják meg, az egész évre, évszakokra vagy
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egyes hónapokra. A sugarak hossza a szélirány gyakoriságával, a vonalvastagság ezen belül a
sebességintervallumokkal arányos (27. ábra).

27. ábra: A szélirányok gyakoriságának ábrázolása

A szél adatok mérése általában a sűrűn beépített területeken kívül (pl. repülőtereken)
történik, 10 m magasságban. A szél sebessége a talajérdesség függvényében változik
(„érdesség” alatt a növényzet, az épületek értendők), a magasság függvényében közelítőleg
egy parabola szerint. A településeken az épületek a szél irányát és sebességét jelentősen
befolyásolják (28. ábra).

28. ábra: A szélsebesség magasság szerinti változásának jellege a terepérdesség függvényében

VÁROSKLÍMA
Az emberi beavatkozás egy sajátos következménye a "város hősziget". A városi beépítés a
szabad területekhez viszonyítva lényegesen eltérő energiamérleggel jellemezhető. A városi
klíma függ a város szerkezetétől, domborzatától, földrajzi elhelyezkedésétől, nagyságától, a
benne található ipar jellegétől stb.
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A beépítetlen környezethez viszonyítva általában kevesebb a felszínre érkező direkt sugárzás
a légszennyezés miatt, de változik – nő – a felszín által elnyelt sugárzás is a városléptékű
érdesség (az épületek) és a mesterséges burkolatok, a hóeltakarítás miatt. Kisebb a párolgás
a burkolt felületekről történő vízelvezetés következtében. Lényegesen kisebb a földi felszínek
kisugárzása az égbolt felé egyrészt a légszennyeződés, másrészt a korlátozottabb égbolt
láthatóság miatt. Az épületekből télen is és nyáron is távozó hőáramok „az utcát fűtik”.
Mindezek okán a hőmérséklet a város centruma felé növekszik. A peremkerületekben ez az
emelkedés nem jelentős, általában elhanyagolható, a központ felé közeledve egyes
szakaszokon elérheti a 4 °C/km-t is. A hősziget szerkezetére erősen hatnak a parkok, tavak
(„hideg szigetek”) és a sűrűn beépített területek („meleg szigetek”) (29. – 31. ábrák). A város
centrumában mérhető maximális hőmérséklet és a városon kívüli hőmérséklet különbsége a
városi hősziget intenzitása. Ez az intenzitás maximális (stabil légköri viszonyok mellett) a
napnyugta után néhány órával és minimális a nap közepe tájékán.
A téli félévben a városi hősziget kisebb gondot jelen: ha az „utca” melegebb, az épületek
hővesztesége kisebb lesz, ha az épületek kevesebb hőt adnak le, a hősziget intenzitása
mérséklődik, az épületekből több hő távozik: az egyensúly beáll, a város szabad terein a
hőérzeti viszonyok kevésbé szigorúak, mint a beépítetlen területeken. Nyáron azonban egy
veszélyes öngerjesztő folyamat alakul ki: az épületekből távozó hő (a hőterhelésekből
származó hő nyáron is távozik az épületből transzmisszióval és szellőzéssel!) az amúgy is
meleg utcát fűti: hogy az épületből a hő távozni tudjon, az épületen belül még magasabb
hőmérséklet alakul ki. Ha erre gépi hűtéssel felelünk, akkor az épületből elvont hő a
kondenzátorok, hűtőtornyok révén az épület homlokzatán vagy tetején a környezetbe jut, a
tetőréteg alatti tér még melegebb lesz, ami tovább növeli a hűtési igényt. Mindehhez
ráadásul a városi szabad területeken a hőérzeti feltételek kritikusakká válnak.

29. ábra: A hőmérséklet eloszlás jellege [5]
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30. ábra: Szeged digitális 3D modellje és a hőmérséklet eloszlás ezen a területen. A körcikkek az égbolt
láthatósági tényezőt jelképezik – az összefüggés nyilvánvaló [6]

31. ábra: A felszíni hőmérséklet a felületek abszorpciós tényezőitől függ [7]

Nem egyértelmű a szél szerepe. A magasabb hőmérsékletű városközpontban feláramlás
alakul ki, a város kerületétől a központ felé kialakul az un. városi szellő. Az emellett kialakuló
szél a beépítés miatt változik: az átlagsebesség kisebb, de egyes esetekben az épületek
közötti terekben a csatornahatás miatt nagyobb. Mind a hősziget, mind a légszennyezés
szempontjából fontos a város átszellőzését biztosító „csatornák” megléte, a városon belüli
zöldterületek hűtő hatása (32. ábra).
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32. ábra: A városi szél és a szennyezőanyag terjedés a regionális széllel [7]

Az éghajlat egyes elemeinek hatását az épület közvetlen környezete, a lokális feltételek
lényegesen módosítják, az épület körül a tágabb környezettől eltérő sajátos mikroklíma
alakulhat ki. Ezt a körülményt természetesen az épület környezetének tervezése, tudatos
alakítása során is célszerű figyelembe venni.
A környező beépítés összefüggése a benapozási feltételekkel kézenfekvő. A szűkebb
környezetben a benapozás növényzet telepítésével befolyásolható, az idényjellegű
változások szempontjából különbséget téve a lombhullató és az örökzöld növényzet között.
Az épület körüli felszínek minősége az elnyelt sugárzást (ezzel a felszín felmelegedését) és a
visszavert sugárzást határozza meg - utóbbinak egy része az épületre jut. A reflektált sugárzás
a globálsugárzás 10-30 %-a is lehet. A felszín minőségétől függ az éjszaka az égbolt felé
hosszúhullámú infrasugárzás formájában leadott hő.
A burkolat minőségétől, a vízelvezetéstől és a talaj nedvességtartó képességétől függ az
elpárolgó víz mennyisége. A növénytakaró párologtatás és árnyékolás révén befolyásolja az
energiamérleget. Jelentős a növényzet szélterelő hatása is. A tudatos kerttervezés, telepítés
két különböző célt is szolgálhat: az épület körüli légmozgás fékezését vagy annak élénkítését.
A nyári és a téli igények, célok között természetesen vannak ellentmondóak is. Az
ellentmondásokat enyhíti a lombhullató növények alkalmazása.
Ahol az áramlási keresztmetszet épített vagy természetes akadályok miatt szűkül, ott a levegő
áramlási sebessége nagyobb lesz. Ez elősegíti a levegőben levegő por és a szennyezőanyagok
felhígulását és az épületek természetes szellőzését, nyáron javítja a szabadban tartózkodó
emberek hőérzetét.
Nagyon bonyolult és megbízhatóan csak maketteken, szélcsatornában végzett kísérletek
alapján értékelhető a beépítés hatása. Maga a vizsgált épület is befolyásolja a légáramlást,
torlasztó hatása miatt a szélfelőli oldalon az atmoszférikushoz viszonyított túlnyomás, a
szélárnyékos oldalon pedig szívóhatás, depresszió alakul ki. Az utcák vonalvezetése, az
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épületek mérete, a növényzet mind módosítja a szél irányát és sebességét, ezért az
állomásokon mért adatok nem használhatók fel minden további megfontolás nélkül.
A víz az épület közvetlen környezetében is jelentős tényező, elsősorban a párolgással elvont
hő miatt. Egy-egy kisebb medence, szökőkút vagy kaszkád közelében alacsonyabb
léghőmérsékletet és magasabb relatív nedvességtartalmat észlelhetünk. A növényzet kisebb
vízfelületekkel, szökőkutakkal kombinálva az adiabatikus hűtéshez hasonló folyamatot idéz
elő. A levegő hőmérséklete az épület különböző homlokzatai előtt különböző lehet, nagyobb
eltérések alakulhatnak ki a homlokzat előtti térrészek és az udvarok között. Ezek figyelembe
vétele a szellőzés tervezése során célszerű.

AZ EGYENSÚLYI HŐMÉRSÉKLET ÉS A HŐFOKHÍD
HELYISÉG STACIONER HŐEGYENSÚLYA
Az épületek fűtésének-hűtésének energiamérlege több tétel algebrai összegezésével
határozható meg. Ezek bővebb kifejtését az előzőek tartalmazzák, szerepük megítéléséhez az
alábbi összefoglaló áttekintés adhat támpontot.
Transzmissziós hőveszteség: a hőátbocsátással a határoló szerkezeteken át távozó
energiaáramok összege:

Q̇𝑡𝑟 = ∑ U𝑒𝑟𝑒𝑑ő ∙ A𝑖 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒 )

[𝑊]

2

Szellőzési hőigény: a szellőző levegő által a helyiségből eltávolított energiaáram:
𝑄̇𝑠𝑧𝑒𝑙𝑙 = 0,35 ∙ 𝑛 ∙ 𝑉 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒 )

[𝑊]

3

Sugárzási hőnyereség: a sugárzást átbocsátó szerkezeteken át a helyiségbe jutó energiaáram:

𝑄̇𝑠𝑢𝑔 = ∑ 𝐴ü𝑣𝑒𝑔 ∙ 𝑔 ∙ 𝐼

[𝑊]

Belső hőterhelés: a nem fűtési célú forrásokból (pl. világítás, háztartási gépek, emberek)
származó energiaáram: 𝑄̇𝑏𝑒𝑙𝑠ő [𝑊]
Az energiamérleg összetevőit az alábbi ábra foglalja össze:
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33. ábra: Az energiamérleg összetevői

Az egyensúly feltétele:
𝑄̇𝑡𝑟 + 𝑄̇𝑠𝑧𝑒𝑙𝑙 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑔 + 𝑄̇𝑏𝑒𝑙𝑠ő = 0

[𝑊]

5

Az egyenletben algebrai összegezés szerepel, egyes összetevők pozitív, mások negatív
előjelűek, a pillanatnyi időjárási és üzemeltetési feltételektől függően.
Ez az egyensúly mindig kialakul – a kérdés csak az, hogy milyen belső hőmérséklet mellett.
Ha az épületben hűtés vagy fűtés is működik, akkor a képlet a következőképpen módosul:
𝑄̇𝑡𝑟 + 𝑄̇𝑠𝑧𝑒𝑙𝑙 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑔 + 𝑄̇𝑏𝑒𝑙𝑠ő = 𝑄̇𝐹/𝐻

[𝑊]

Az egyes tagok előjelétől és nagyságától függ, hogy hűtésre vagy fűtésre van szükség.
Térjünk vissza a kondicionálatlan tér esetére. Az összefüggésben két tag (𝑄̇𝑡𝑟 és 𝑄̇𝑠𝑧𝑒𝑙𝑙 ) függ a
belső és a külső hőmérséklet különbségétől. Az egyenlet egyes tagjait a fenti
összefüggésekkel felírva abból a belső és a külső hőmérséklet különbsége kifejezhető:
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𝑡𝑖 − 𝑡𝑒 =

∑ 𝐴ü𝑣𝑒𝑔 ∙ 𝑔 ∙ 𝐼 + 𝑄̇𝑏𝑒𝑙𝑠ő
∑ U𝑒𝑟𝑒𝑑ő ∙ A + 0,35 ∙ 𝑛 ∙ 𝑉

[℃]

Ez a fűtés és hűtés nélküli épületben várható, „spontán” módon kialakuló belső
hőmérsékletet eredményezi stacioner állapotban. Pillanatnyi értékek számítására nem
alkalmas, mert a hőtárolást nem veszi figyelembe, de egy nap vagy néhány egymásra
következő nap átlagos belső hőmérsékletének számítására igen (természetesen a külső
hőmérsékletet is ugyanerre az időszakra vonatkozó átlagértékével vesszük figyelembe).
A 6. összefüggés baloldalán lévő algebrai összeg tagjai közül egyesek az építészeti koncepció
és/vagy az épületszerkezeti megoldások függvényei, míg mások az épülettől függetlenek.
A transzmissziós hőveszteség nemcsak épületszerkezeti (hőszigetelési) kérdés, hanem
építészeti is, hiszen nemcsak a hőátbocsátási tényezőtől, hanem a fűtött teret burkoló
felületek nagyságától is függ. Vagyis a kompakt vagy mozgalmas tömegformálás - többek
között - energetikai kérdés is. A szokványos ablak- és határoló szerkezetek hőátbocsátási
tényezőinek aránya következtében természetesen az üvegezési arány is összefügg a
transzmissziós veszteségekkel.
A hőhidak okozta vonalmenti veszteségek részben a csomópontok kialakításától függenek,
ebből a szempontból tehát épületszerkezeti kérdésről van szó. Ugyanakkor belátható, hogy
az épület tömegformálása, homlokzati tagozatai, erkélyei, loggiái, belső térosztása
határozzák meg a sarokélek, csatlakozási élek, hőhidak hosszát, e tekintetben tehát a
probléma építészeti jellegű is.
A szellőző levegő térfogatárama - ami más módon a légcsereszámmal is kifejezhető – nem
lehet kisebb, mint az egészségügyi, állagvédelmi, biztonsági szempontból meghatározott
érték.
A téli félévben a cél az, hogy a szükséges friss levegőáramot (más módon kifejezve a
légcsereszámot) és csak azt biztosítsuk (a szükségesnél nagyobb légcsere nagyobb
fűtőteljesítmény igényt eredményezne). A nyári félévben viszont leginkább az a cél, hogy a
légcsereszám növelésével fokozzuk az épület szellőzési hőveszteségét (csökkentsük a belső
hőmérsékletet), hogy mesterséges hűtés nélkül is kellemes belső hőmérséklet alakuljon ki.
A nyílászárók zárt állapotában spontán módon kialakuló légcsere (a filtrációs légcsere)
általában kevesebb, mint a kötelező, ezért szellőztetésre van szükség ahhoz, hogy a kötelező
légcsere kialakuljon, vagyis ha az épület légtömörsége kielégítő, akkor a szellőzési
energiaigény csökkentésére a légzárás további javításával már nincs lehetőség.
Épületszerkezeti eszközökkel azonban az állagvédelmi szempontból szükséges légcsere és
ezzel a szellőzési hőigény is csökkenthető jó csomópontok kialakításával, azaz a
penészképződés, a kondenzáció kockázatának mérséklésével.
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Miután a szellőző levegő térfogatárama a kötelező légcsereszám alá nem csökkenthető, az
energiamegtakarítás lehetőségét csak abban lehet keresni, hogy honnan, milyen forrásból
vesszük az adott térfogatáramú friss levegő felmelegítéséhez szükséges energiát vagy annak
legalább egy részét.
Ami az építészeti eszközöket illeti, ilyen megtakarítási lehetőséget kínál a friss levegő
előmelegítése fűtetlen terekben, puffer-zónákban, szoláris rendszerelemekben. Itt
lényegében vagy a már "leírt" veszteségáramokat, vagy a napsugárzás energiáját
hasznosítjuk. Ez az alaprajz, a térkapcsolatok szervezésével, a nyílászárók elrendezésével,
illetve a megfelelő szoláris rendszerelemek alkalmazásával függ össze.
A szellőztetés lehet természetes és mesterséges.
A természetes szellőzés a hőmérsékletkülönbség és a szél hatására jön létre. Jó működésének
épületszerkezeti feltételei: a levegőt be- és kibocsátó nyílások megfelelő kialakítása és
elhelyezése, építészeti feltétele: az épületen belüli légforgalom útvonalainak
"megszervezése".
A gépi szellőztetés a levegő mozgatásához ugyan külső forrásból származó energiát használ,
de megbízható, jól szabályozható és lehetővé teszi hővisszanyerők, kihelyezett hőtárolók
beépítését, a begyűjtött sugárzási energia időben szabályozható leadását és/vagy távolabbi
helyiségekbe való szállítását.
A sugárzásos hőnyereség számos építészeti és épületszerkezeti tényező függvénye.
Elsődleges az épület tömegformálása, tájolása, üvegezési aránya. A benapozás feltételei
emellett függenek az utcavonalaktól, a telekosztástól, a környező beépítéstől, a
terepalakulatoktól és a növényzettől, tehát városépítészeti szintű kérdésekről is szó van.
Szerkezeti szempontból az üvegezés rétegszáma és típusa, az ablakosztás és az árnyékoló
szerkezetek játszanak meghatározó szerepet. Az utóbbiakba a mozgatható társított
szerkezetek éppúgy beleértendők, mint a fix árnyékvetők és az épület homlokzati tagozatai,
erkélyei.
A sugárzásos hőnyereség kérdése kettős: amennyire fontos az, hogy a téli félévben a
sugárzásos nyereség a fűtési és világítási energiaigény lehető legnagyobb hányadát fedezze,
annyira fontos az is, hogy a nyári félévben ezt a nyereséget kizárva az épület túlzott
felmelegedését megakadályozzuk, a mesterséges hűtés alkalmazását kikerüljük. A tervezés
során tehát a téli és a nyári időszakra vonatkozó igények egyidejű mérlegelésére,
kiegyensúlyozott kompromisszumok keresésére van szükség.
A6. összefüggésből a 34. ábra alapján fontos következtetéseket vonhatunk le.
Az ábra függőleges tengelyén hőmérsékletértékek, vízszintes tengelyén pedig az idő van
feltüntetve. Utóbbi skála beosztása januártól decemberig terjed.
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A külső hőmérséklet éves menetét a 𝑡𝑒̅ görbe mutatja (napi átlaghőmérsékletek). A
vízszintesen húzódó 𝑡𝑎 és 𝑡𝑓 vonalak jelzik a kellemes vagy elfogadható belső hőmérséklet
alsó és felső határát.
A napsugárzásból és a belső forrásokból származó hőáramok következtében a helyiség
hőmérséklete magasabb, mint a környezeté. A különbség annál nagyobb, minél több a
nyereség és minél kisebbek a veszteségek. A mesterséges fűtés és hűtés nélküli épületben
kialakuló napi átlagos belső hőmérséklet menetét a 𝑡𝑖̅ görbe mutatja.
E görbének a 𝑡𝑎 vonallal való metszéspontjai jelölik ki a fűtési idény kezdetét és végét, a dupla
vonalas átlós satírozással jelölt terület a fűtési hőfokhíddal arányos. A 𝑡𝑖̅ és 𝑡𝑒̅ görbék közötti
sáv (szimpla vonalas átlós satírozás) az épület veszteségeinek az a része, amelyet a szoláris és
a belső nyereségek fedeznek. A két terület együtt arányos az épületből a környezetbe távozó
hőárammal.
A 𝑡𝑖̅ és 𝑡𝑒̅ görbék közötti metszékek nem állandó értékűek: kisebbek a téli hónapokban,
amikor kevesebb a sugárzási nyereség.
A nyári időszakot nézve a 34. ábra akkor lenne helyes, ha az épület tulajdonságait nem
változtatnánk meg. Azonban azokban az időszakokban azonban, amikor a 𝑡𝑖̅ görbe áthalad a
𝑡𝑎 … 𝑡𝑓 sávon, az épület "üzemeltetését" nyárira állítjuk át: intenzív szellőztetéssel növeljük a
hőveszteséget, árnyékolással mérsékeljük a sugárzási hőterhelést. Ezzel a 𝑡𝑖̅ és 𝑡𝑒̅ görbék
közötti metszékeket lényegesen csökkenthetjük (35. ábra). Így is kialakulhat egy olyan nyári
időszak, amelyben vagy a kellemesnél magasabb belső hőmérsékletet kell tolerálni, vagy
mesterséges hűtést kell alkalmazni (függőleges satírozás).
Az ábrán 𝑡𝑓ℎ és 𝑡ℎℎ azokat a külső hőmérsékleteket jelölik melyeknél a fűtési és hűtési idény
kezdődik/végződik. Ezeket fűtési és hűtési határhőmérsékletnek nevezzük. Érdemes a két
ábrát összehasonlítva megfigyelni, hogy a hűtési határhőmérséklet hogyan nő meg és a
hűtési idény hogyan rövidül le a nyári üzemeltetésre való átállás miatt.
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34. ábra: A belső (napi átlagos) hőmérséklet spontán alakulása az év folyamán

35. ábra: A belső (napi átlagos) hőmérséklet spontán alakulása az év folyamán módosított nyári üzemeltetési
móddal

31

FŰTÉSI HŐFOKHÍD, FŰTÉSI HATÁRHŐMÉRSÉKLET, FŰTÉSI IDÉNY HOSSZA
A 36. ábrán a külső hőmérsékletet ábrázoljuk az idő függvényében a téli félévre (a naptári év
végén nem megszakítva). A ti és te görbék közötti terület az épületből a környezetbe távozó
hőmennyiséggel arányos. A veszteségáramokat három forrás fedezi. A belső hőterhelés
állandónak tekinthető, a sugárzási nyereségek a fűtési idény során változnak. E kettő
hasznosított hányada bizonyos (ti - te) hőmérsékletkülönbség mellett fedezi a veszteségeket
úgy, hogy a a belső hőmérséklet nem csökken a kívánt érték alá, a kívánt értéket akkor veszi
fel, amikor te = thatár - ez az a külső hőmérséklet, amelynél a fűtési üzemet el kell indítani illetve
le lehet állítani, vagyis a fűtési határhőmérséklet. A metszéspontokat a vízszintes tengelyre
levetítve adódik a fűtési idény hossza. A külső és belső hőmérséklet közötti különbség az
egyensúlyi hőmérsékletkülönbség a fűtési kezdetének pillanatában, ami a hőegyensúlyi
egyenletből a 5. egyenlet alapján októberi-novemberi sugárzási nyereségértékek felvételével
számítható.
A thatár hőmérséklet értéke rosszul hőszigetelt épületek esetében kb. +12 °C. Jól hőszigetelt
épületben ez lényegesen, akár a fagypontnál is alacsonyabb lehet. Nehézszerkezetes
épületek esetén a hőtehetetlenség miatt a fűtési idény kezdetét akkortól számítjuk, amikor a
külső hőmérséklet három napig a fűtési határhőmérséklet alá csökken.
Ha a ti és te görbék közötti területből levonjuk a nyereségekkel arányos területeket
megkapjuk a nettó fűtési energiaigénnyel arányos területet (37. ábra).

36. ábra: A fűtési idény, a fűtési határhőmérséklet és az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség kapcsolata
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37. ábra: A nettó fűtési energiaigény értelmezése

Ha az előírt belső és a várható külső hőmérséklet különbségét az idő függvényében
integráljuk a fűtési idény tartamára az ún. a hőfokhidat kapjuk (38. ábra), melynek
mértékegysége az idő és a hőmérsékletkülönbség szorzatából adódóan napfok vagy órafok.
Hasonló módon nemcsak a fűtési idényre, hanem egy-egy hónapra vagy egy-egy napra is
értelmezhetjük a hőfokhidat. (Megjegyzés: a hőfokhíd sajátos magyar kifejezés,
lefordíthatatlan, idegen irodalomban a "nap-fok", "óra-fok" tükörfordítása használatos, pl.
degree-days, Gradtagzahlen.) A hőfokhíd arányos a szezonra vetített hőveszteséggel. A
hőfokhíd értéke természetesen függ attól, hogy milyen ti belső hőmérsékletet kívánunk
tartani.
A fűtési hőfokhídat a következő képlettel határozhatjuk meg, ha a belső hőmérséklet állandó:
𝑛

𝐻 = ∑(𝑡𝑖 − 𝑡𝑒,𝑗 )

[𝑛𝑎𝑝𝑓𝑜𝑘] 𝑣𝑎𝑔𝑦 [ó𝑟𝑎𝑓𝑜𝑘] 𝑎𝑧𝑎𝑧 [𝑛𝑎𝑝 ∙ ℃] 𝑣𝑎𝑔𝑦 [ℎ ∙ ℃]

𝑗=1

ahol
𝑛 [𝑛𝑎𝑝] vagy [ℎ]– a vizsgált időszak napjainak (óráinak) száma
𝑡𝑖 [℃]– a belső hőmérséklet (jelen esetben konstansnak feltételezve)
𝑡𝑒,𝑗 [℃]– a külső hőmérséklet átlaga a j. napon / órában
A gyakorlatban gyakran alkalmazzuk a következő képletet is:
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𝐻 = 𝑛 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒̅ )

[𝑛𝑎𝑝 ∙ ℃] 𝑣𝑎𝑔𝑦 [ℎ ∙ ℃]

ahol
𝑡𝑒̅ [℃]– a külső hőmérséklet átlaga a vizsgált időszakban

38. ábra: A fűtési hőfokhíd értelmezése

A számítás nehézsége az, hogy a fűtési idény hossza, azaz az n érték nem csupán
meteorológiai adat, hanem a hőegyensúly alapján meghatározandó mennyiség. Rosszul
szigetelt épületeknél 20 oC-os belső hőmérséklet esetén 180 nappal közelíthető, de jól
szigetelt épületeknél ennél jóval rövidebb is lehet. ezt jól illusztrálja a következő két ábra (39.
és 40. ábra). A 39. ábra a külső hőmérséklet függvényében mutatja a hőveszteséget, mely
lineárisan csökken egészen addig, amíg a külső hőmérséklet meg nem egyezik a belsővel. A
hőnyereség kissé növekszik a külső hőmérséklet növekedésével, hiszen ősszel több a
sugárzási nyereség mint télen (hosszabb napok, nagyobb sugárzásintenzitás) – ez ugyan nem
lineáris, de az egyszerűség kedvéért most annak tekintjük. A két vonal metszéspontja adja ki
a fűtési határhőmérsékletet (itt 12 oC), mely alapján a fűtési idény hossza a hőfokgyakorisági
diagramból leolvasható (kb. 180 nap, lásd 41. ábra). Ha az épületet korszerűsítjük (pl.
hőszigetelés+ ablakcsere), akkor jelentősen csökkennek a veszteségek. Az ablakcsere miatt
kismértékben a hőnyereség is csökken a hőszigetelt ablakok alacsonyabb g értéke okán.
Látható, hogy a fűtési határhőmérséklet jóval kisebbre adódik (kb. 7 oC), amiből az is
következik, hogy a fűtési idény jelentősen lerövidül (kb. 120 nap, lásd 42. ábra).
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39. ábra: A fűtési határhőmérséklet szerkesztése

40. ábra: Az energetikai korszerűsítés hatása a fűtési határhőmérsékletre
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41. ábra: A hőfokhíd ábrázolása a hőfokgyakorisági diagramban

42. ábra: A fűtési határhőmérséklet csökkenésének hatása a fűtési idény hosszára és a hőfokhídra
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Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hőfokhíd a belső hőmérséklettől jelentősen
függ. Ha a belső hőmérsékletet 20 oC-ról 19 oC-ra csökkentjük és feltételezzük, hogy
szezonban a külső átlaghőmérséklet 4 oC, akkor a hőfokhíd csökkenés mértéke:
𝐻 − 𝐻′ (20 − 4) − (19 − 4)
1
=
=
= 6,2%
𝐻
20 − 4
16

Vagyis a veszteségek ennyivel csökkennek a szezonban, amit sokszor hibásan az energiaigény
csökkenés mértékének mondanak.
A gondolatmenet azonban két ponton téved. Egyrészt a fűtési idény hossza is csökken,
másrészt a nyereségek nem vagy csak kismértékben csökkennek, így a fogyasztással arányos
terület jobban csökken, mint a hőfokhíd (43. ábra). Összességében a nettó fűtési
energiaigény csökkenés tehát a 6,2%-nál nagyobb mértékű.

43. ábra: A belső hőmérséklet csökkentésének hatása a fűtési idény hosszára és a nettó fűtési igényre
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ÉPÜLETEK ENERGIAIGÉNYE
FŰTÉSI ENERGIAIGÉNY SZÁMÍTÁSA
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője határozza meg a fűtött teret határoló burokra eső
hőveszteségeket és hőnyereségeket. Ha az épület szellőzési veszteségeit és belső
hőterheléseit is figyelembe vesszük, akkor a hőfokhíd és a fűtési idény hosszának
figyelembevételével származtathatjuk a nettó fűtési hőigényt.

FAJLAGOS HŐVESZTESÉGTÉNYEZŐ SZÁMÍTÁSA
A fajlagos hőveszteség tényezőt a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet vezette be, bár korábban is
volt már hasonló fogalom a gyakorlatban.
Ez a tényező az épületre és csak az épületre jellemző adatoktól függ és így az épület
rendeltetésétől független. A fajlagos hőveszteségtényező általános képlete a következő:

𝑞=

1
𝑄𝑠𝑑 + 𝑄𝑠𝑖𝑑
∙ (∑ 𝐴 ∙ 𝑈 + ∑ 𝑙 ∙ Ψ −
)
𝑉
72

𝑊
[ 3 ]
𝑚 𝐾

10

vagy másképp felírva

𝑞=

1
𝑄𝑠𝑑 + 𝑄𝑠𝑖𝑑
∙ (𝐻𝑡𝑟,𝑟é𝑡𝑒𝑔𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖 + 𝐻𝑡𝑟,𝐻𝐻 + 𝐻𝑡𝑟,𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 −
)
𝑉
72

𝑊
[ 3 ]
𝑚 𝐾

ahol
𝑘𝑊ℎ

𝑄𝑠𝑑

[

𝑄𝑠𝑖𝑑

[

] – a direkt sugárzási nyereségek a fűtési idényben

é𝑣
𝑘𝑊ℎ
é𝑣

] – az indirekt sugárzási nyereségek a fűtési idényben
𝑊

𝐻𝑡𝑟,𝑟é𝑡𝑒𝑔𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖
𝐻𝑡𝑟,𝐻𝐻
𝐻𝑡𝑟,𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗

[ ] – a rétegrendi transzmisszós hőveszteség tényező
𝐾

𝑊

[ 𝐾 ] – a hőhídveszteségekre vonatkozó hőveszteség tényező
𝑊

[ 𝐾 ] – a talaj irányú veszteségekre vonatkozó hőveszteség tényező

A számítás többféle módon, egyszerűbb és részletesebb változatban végezhető. Az
összefüggés jobboldalán V a belméretek szerint számított fűtött térfogat. Az
épülettérfogatba nem számítandó bele a tartózkodástól légtömör szerkezettekkel elzárt
búvóterek térfogata (pl. a légtömör álpadló alatti vagy légtömör álmennyezet feletti tér). A
zárójelen belül az első tag a „lehűlő” felületek és hőátbocsátási tényezőik szorzatösszege. A
felületeket belméretek alapján kell számítani. A lehűlő felületekbe a fűtött tereket határoló
valamennyi szerkezet beletartozik (a talajjal, szomszédos épülettel, fűtetlen helyiségekkel
érintkező felületek is). A felületbe nem számíthatók be az azonos épületen belül külön fűtött
38

11

rendeltetési egységek közötti szerkezetek, vagy az önálló rendeltetési egységen belüli
felületek.
A hőátbocsátási tényezők korrigálhandók, ha a szerkezet nem a külső levegővel érintkezik.
Fontos megjegyezni, hogy a fajlagos hőveszteségtényező nem tartalmazza a szellőzési
veszteségeket és a belső hőnyereségeket.

NETTÓ FŰTÉSI ENERGIAIGÉNY MEGHATÁROZÁSA
Attól függően, hogy természetes vagy/és gépi szellőzést alkalmaznak, esetlegesen légfűtéssel
vagy/és hővisszanyerős szellőzéssel más és más képlet szerint számítjuk a nettó fűtési igényt.
A fűtés éves nettó hőenergia igénye természetes szellőzés esetén egyszerűsített módszerrel
a következőképpen határozható meg:

𝑄𝐹 = 𝐻𝐻 ∙ 𝑉(𝑞 + 0,35 ∙ 𝑛)𝜎 − 𝑍𝐹 ∙ 𝐴𝑁 ∙ 𝑞𝑏

𝑘𝑊ℎ
[
]
é𝑣

12

𝐻𝐻 ∙ 𝑉(𝑞 + 0,35 ∙ 𝑛)𝜎 − 𝑍𝐹 ∙ 𝐴𝑁 ∙ 𝑞𝑏
𝐴𝑁

𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣

13

illetve fajlagosan

𝑞𝐹 =

ahol
𝐻𝐻

[

1000∙ℎ𝐾
é𝑣

] - a fűtési hőfokhíd órafokban kifejezett értékének ezredrésze (a kW/W

átszámítás miatt)
[𝑚3 ] – a belméretek szerint számolt légtérfogat
𝑉
𝑊

𝑞

[

𝑛

[ℎ]- a légcsereszám

𝑍𝐹
𝐴𝑁

𝑚3𝐾
1

[

]– a fajlagos hőveszteségtényező

1000∙ℎ
é𝑣
[𝑚2 ]
𝑊

]a fűtési idény órában mért hosszának ezredrésze
– a nettó fűtött szintterület [m2]

𝑞𝑏
[𝑚2 ] – a fajlagos belső hőterhelés (5. táblázat)
[−] – szakaszosan (éjszakára, hétvégére) leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező
𝜎
csökkentő tényező
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A légcsereszám:

𝑛 = 𝑛𝑠𝑧ü𝑘𝑠 + 𝑛𝑇

1
[ ]
ℎ

14

ahol
1

𝑛𝑠𝑧ü𝑘𝑠
𝑛𝑇

1

[ℎ]- a minimálisan szükséges légcsereszám.

[ℎ] - a tömítetlenségből adódó légcsereszám növekmény.

A belső hőterhelés fajlagos értéke és a szakaszosan (éjszakára, hétvégére) leszabályozott
fűtési üzem hatását kifejező  csökkentő tényező az épület rendeltetésétől függő adat,
értékük a 5. táblázatból olvasható ki. A  értéke 1, ha nincs lehetőség programozott fűtésre.
5. táblázat: Szakaszos üzem korrekciós szorzó és a belső hőnyereség átlagos értéke [8]

Az épület rendeltetése

Szakaszos üzem korrekciós szorzó


Belső hőnyereség
átlagos értéke
W/m2

Lakóépületek

programozható fűtés esetén: 0,9
egyéb esetben: 1,0
programozható fűtés esetén: 0,8
egyéb esetben: 1,0
programozható fűtés esetén: 0,8
egyéb esetben: 1,0

5

Irodaépületek
Oktatási épületek

7
9

A fajlagos hőveszteségtényező pillanatnyi hőáram jellegű mennyiség (mértékegysége
W/m3K), mely független a külső-belső hőmérsékletkülönbségtől, pontosabban 1K
hőfokkülönbségre számított fajlagos értékről van szó (1 m 3 fűtött légtérre vetítve). A nettó
fűtési igény egysége pedig kWh/m2év (1 m2 fűtött alapterületre vetítve), ami kifejezi azt, hogy
ez már egy teljes fűtési idényt jellemző érték, magában foglalja a hőfokkülönbséget,
pontosabban annak egész évre számított integrált értékét. A két mennyiség között a hőfokhíd
adja az átváltást. A fajlagos hőveszteségtényező és a nettó fűtési energiaigény közötti
összefüggést szemlélteti a 44. ábra.
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kWh/m2év
Hőfokhíd, fűtési
idény hossza
kWh/m2év

W/m3K
SZELLŐZÉSI
VESZTESÉGEK

SZOLÁRIS

NYERESÉGEK

TRANSZMISSZIÓS VESZTESÉGEK

q

qF

Belső
hőnyereségek
Szakaszos
fűtés hatása

Fűtés nettó
hőenergia
igénye

44. ábra: A fajlagos hőveszteségtényező és a fajlagos nettó fűtési hőenergia igény összefüggése

A FŰTÉS VÉGENERGIA IGÉNYE
A nettó fűtési energiaigény az egész szezonra összegzett hőenergia, melyet a fűtési
rendszernek az épületbe be kell juttatni azért, hogy az előírt belső hőmérsékletet
folyamatosan fenntartsa. Ha a fűtési rendszer 100%-os hatásfokkal, azaz veszteségek nélkül
működne, akkor a nettó igénnyel pontosan megegyezne a fűtési energiafelhasználás,
azonban mivel a fűtési rendszer sosem ideális, ezért a fűtési energiafelhasználás nagyobb,
mint a nettó igény. Ha a nettó igényhez hozzáadjuk az épületben fellépő veszteségeket, akkor
megkapjuk a fűtési rendszer ún. végenergia felhasználását. Ez az érték még független az
energiahordozótól, azaz biztosan nem kisebb, mint a nettó igény, még megújuló energiák
használata esetén is. Hasonlóan értelmezhető a HMV, a légtechnika, a hűtés, stb. végenergia
igénye. A végenergia igényeket energiahordozónként számoljuk. A végenergia igények
összevethetők a mérőórán mért fogyasztásokkal.
A fűtési rendszer hőenergetikai veszteségeinek meghatározása után számolható a fűtés
végső hőenergia felhasználása (45. ábra). Ez a fűtés nettó hőigényén felül tartalmazza a
szállítási, a szabályozási, a tárolási és a teljesítménytényezőn keresztül a hőtermelési
veszteségeket. Nem tartalmazza viszont a villamos segédenergia felhasználást, amit külön
kell meghatározni.
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kWh/m2év

VÉGSŐ
ENERGIA
Tárolási veszteségek (qf,t)
Szállítási veszteségek (qf,v)
Szabályozási veszteségek (qf,h )

Hőtermelő veszteségei (Ck)
Fűtés nettó
hőenergia
igénye

qF

45. ábra: A fajlagos nettó fűtési hőenergia igény és a fűtési végenergia felhasználás összefüggése

A végenergia igényeket energiahordozónként kell meghatározni külön a hő- és villamos
energiára a következőképpen:
𝑘𝑊ℎ
𝑞𝑓,𝑣é𝑔𝑠ő,𝐽 = ∑(𝑞𝑓 + 𝑞𝑓,ℎ + 𝑞𝑓,𝑣 + 𝑞𝑓,𝑡 ) ∙ 𝐶𝑘 ∙ 𝛼𝑗,𝑖 [ 2 ]
𝑚 é𝑣

15

𝑘𝑊ℎ
𝑣𝑓 = ∑ 𝐸𝐹𝑆𝑍 + 𝐸𝐹𝑇 + 𝑞𝑘,𝑣 [ 2 ]
𝑚 é𝑣

16

illetve

ahol
𝑞𝑓,𝑣é𝑔𝑠ő,𝐽
𝑞𝑓
𝑞𝑓,ℎ
𝑞𝑓,𝑣
𝑞𝑓,𝑡
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𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 𝑎
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣

-

a j. energiahordozóhoz tartozó fajlagos végső fűtési hőenergia felhasználás

-

fajlagos nettó fűtési igény

-

szabályozási veszteségek

-

elosztási veszteségek

-

tárolási veszteségek

𝐶𝑘
𝛼𝑗,𝑖
𝑣𝑓,𝑗
𝐸𝐹𝑆𝑍
𝐸𝐹𝑇
𝑞𝑘,𝑣

[−]
[−]
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣

-

teljesítménytényező
az i. hőtermelő által lefedett energia hányad (lefedési arány)

-

a fűtési rendszer által használt villamos segédenergia felhasználás

-

az elosztás villamos segédenergia igénye

-

a hőtárolás villamos segédenergia igénye

-

a hőtermelés villamos segédenergia igénye

A szorzatösszeg azért szerepel a második zárójelben, mert elképzelhető, hogy a fűtési
rendszert nem csak egy forrás táplálja (például gáz- és vegyes tüzelésű kazán, hőszivattyú és
csúcs kazán, stb.). Alapvetően két eset lehetséges az  meghatározásában. Az egyik eset, ha
az épület különböző részeit különböző rendszerek látják el. Ekkor a fűtött térfogatrészek
arányában kell az -t megosztani. A másik eset, ha az épület egészét több hőtermelő
egyszerre fűti például egy közös puffertárolón keresztül (bivalens üzem). Ilyen például egy
napkollektor és egy gázkazán kombinációja. Ebben az esetben az éves termelt energiák
arányában kell az -t megosztani.
A hőszivattyúk által termelt hőt a többi villamos hőforrástól elkülönítve kell meghatározni. A
villamos energiát külön kell meghatározni a hálózati és a megújuló energiaforrásból származó
esetre.

HMV ENERGIAIGÉNY SZÁMÍTÁSA
NETTÓ HMV IGÉNY
A használati melegvíz hőigénye elsősorban a fogyasztóktól függ: hányan, milyen
gyakorisággal használnak milyen hőmérsékletű vizet. Persze fogyasztófüggetlen tényezők is
befolyasolják azt. Ilyen például a hidegvíz hőmérséklete vagy a víztakarékos szerelvények
alkalmazása. A tapasztalat az, hogy a melegvíz igények az elmúlt évtizedekben jelentősen
csökkentek, ami elsősorban a víz árának emelkedésével magyarázható.
Az épületek többségében a fűtés mellett a használati melegvíztermelés energiaigényével
szinte mindig számolnunk kell, míg a gépi szellőzés, hűtés nem mindig fordul elő.
Hagyományosan (régebbi épületek esetén) a HMV hőigénye jóval kisebb, mint a fűtésé,
hiszen míg a fűtési igény 300 kWh/m2év-t is elérhet, sőt azt jócskán meg is haladhatja, HMV
esetén 20-40 kWh/m2év a jellemző érték. Ha az épület jól szigetelt, energiatakarékos, akkor
a fűtési energiaigény 50 kWh/m2év alá, passzívházaknál 15 kWh/m2év alá csökken, amihez
képest a 20-40 kWh/m2év-es HMV energiafelhasználás már azonos nagyságrend, sőt azt
meghaladó érték is lehet (45. ábra). Fűtés esetén ugyanis nagymértékben tudunk az igény
oldalon csökkentést elérni az épületburok hőszigetelésével, HMV esetén az igény adott, a
43

fogyasztói szokásoktól függő érték. Ebből következik, hogy minél energiahatékonyabb egy
épület, annál inkább nő a HMV jelentősége és ezért előtérbe kerülnek a HMV
energiamegtakarítási (pl. víztakarékos szerelvények), illetve fosszilis energiahordozó kiváltási
megoldások (pl. napkollektor).

46. ábra: A HMV és a fűtés végső energiafelhasználása különböző épülettípusokra

Sokszor nem ismert a fogyasztók száma és jellege (pl. kor szerinti megoszlása), ilyenkor
statisztikai adatokon alapuló, alapterület egységre vetített értékeket használunk. Ezt a
módszert alkalmazza a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet is (7. táblázat).
6. táblázat: A HMV nettó energiaigénye [8]
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Az épület rendeltetése

Használati
melegvíz
nettó hőenergia igénye
qHMV
[kWh/m2év]

Lakóépületek

30

Irodaépületek

9

Oktatási épületek

7

A HMV VÉGENERGIA IGÉNYE
A HMV rendszer hőenergetikai veszteségeinek meghatározása után számolható a HMV végső
hőenergia felhasználása is, hasonlóan a fűtéshez. A végenergia igényt itt is
energiahordozónként kell meghatározni külön a hő- és villamos energiára a
következőképpen:

𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣é𝑔𝑠ő,𝐽 = ∑ 𝑞𝐻𝑀𝑉 ∙ (1 +

𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡
𝑘𝑊ℎ
+
) ∙ 𝐶𝑘 ∙ 𝛼𝑗,𝑖 [ 2 ]
100
100
𝑚 𝑎

17

illetve
𝑘𝑊ℎ
𝑣𝐻𝑀𝑉,𝑗 = ∑(𝐸𝐶 + 𝐸𝐾 ) [ 2 ]
𝑚 é𝑣
ahol
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣é𝑔𝑠ő,𝐽

18

𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
[−]
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣

-

a j. energiahordozóhoz tartozó fajlagos végső HMV hőenergia felhasználás

-

fajlagos nettó HMV igény (Error! Reference source not found.. fejezet)

-

elosztási és cirkulációs hőveszteségek (Error! Reference source not found.. fejezet

-

tárolási veszteségek (Error! Reference source not found.. fejezet)

𝐶𝑘

[−]

-

𝛼𝑗,𝑖

[−]
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣
𝑘𝑊ℎ
[ 2 ]
𝑚 é𝑣

-

a HMV hőtermelő teljesítménytényezője (Error! Reference source not found.
fejezet)
az i. hőtermelő által lefedett energia hányad (lefedési arány)

-

a HMV rendszer által használt villamos segédenergia felhasználás

𝑞𝐻𝑀𝑉
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡

𝑣𝐻𝑀𝑉,𝑗
𝐸𝐹𝑇
𝐸𝐾

-

a cirkuláció villamos segédenergia igénye (Error! Reference source not found.
fejezet)
a HMV hőtermelés villamos segédenergia igénye (Error! Reference source not
found.. fejezet)

Az  lefedési arány a HMV rendszernél is értelmezhető összetett (pl. bivalens) rendszerek
esetén.
A hőszivattyúk által termelt hőt a többi villamos hőforrástól elkülönítve kell meghatározni. A
villamos energiát külön kell meghatározni a hálózati és a megújuló energiaforrásból származó
esetre.
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