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Alkalmazott rövidítések és jelölések 

Rövidítések 

BES Whole-Building Energy Simulation - Épületenergetikai szimuláció 

BBRI Belgian Building Research Institute 

CCF Closed Cavity Facade 

CFD Computational Fluid Dynamics  - Áramlástani szimuláció 

DSF   Double Skin Façade - Kéthéjú üveghomlokzat 

FEM  Finite Element Method - Végeselem módszer 

MBE Mean Bias Error – Átlagos hiba 

NTNU Norwegian University of Science and Technology 

RMSE Root Mean Squared Equivalent - átlagos négyzetes eltérés (hiba) gyöke 

R2 Coefficient of Determination - determinációs együttható 

Alkalmazott jelölések listája 

Ainlet Légbevezető nyílás területe [m2] 

ash Az árnyékoló napenergia elnyelése [-] 

dcav Légrés mélysége [m] 

drecess Az ablak besüllyesztése (a belső ablakfelület távolsága a külső épületsíktól) [m] 

dsh Az árnyékoló távolság a külső héjtól[m] 

dsh,gap Az árnyékoló körüli szabad keresztmetszet szélessége [m] 

𝛥𝑇 hőmérséklet-különbség [K] 

𝑒24ℎ
+  Fajlagos napi hőnyereség [Wh/m2] 

𝑒24ℎ
−  Fajlagos napi hőveszteség [Wh/m2] 

f%ext Külső keret aránya [%] 

f%int Belső keret aránya [%] 

𝑔 össz-sugárzásátbocsátási tényező [-] 

ℎ𝑐 konvektív hőátadási tényező [W/m2K] 

hinlet A légbeveztő nyílás távolsága a padlószinttől [m] 

𝐼𝑡𝑟  Fajlagos átbocsátott napsugárzás (függőleges síkon) [W/m2] 

𝐼𝑡𝑟,𝑛𝑒𝑡 Átbocsátott napsugárzás  [W] 

Mi Mért érték egy időpillanatban  

n Mérések száma 

Pi Szimulációval előrejelzett érték  

�̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣  Felületi hőáram (tartalmazza a hosszú-hullámú és konvektív hőáramot) [W/m2] 

�̇�𝑡𝑜𝑡
+  Teljes fajlagos hőnyereség (tartalmazza a hosszúhullámú és konvektív hőáramot) [W/m2] 

�̇�𝑡𝑜𝑡
−  Teljes fajlagos hőveszteség (tartalmazza a hosszúhullámú és konvektív hőáramot) [W/m2] 

𝑆𝑖(𝑡) Érzékenységi  mutató  

𝑆𝑖,𝑑 Érzékenységi mutató távolsága  

Tglass Az üvegezés belső felületi hőmérséklete (belső héj, helyiség felé néző üveg) [°C] 

Uf_ext A külős héj keretének hőátbocsátási tényezője, amely tartalmazza a vonalmenti hőhidakat is 
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(Ψg])[W/m2K] 

Uf_int A belső héj keretének hőátbocsátási tényezője, amely tartalmazza a vonalmenti hőhidakat is 

(Ψg) [W/m2K] 

Ug_int A belső héj üvegezésének üvegközépi hőátbocsátási tényezője (ISO 15099 szerinti referencia-

érték) [W/m2K] 

Ug_ext A külső héj üvegezésének üvegközépi hőátbocsátási tényezője (ISO 15099 szerinti referencia-

érték) [W/m2K] 

Vcav Térfogatáram a DSF légrésben [L/s] 

Görög betűs jelölések 

ρsh Az árnyékoló energiavisszaverése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán [-] 

τe,g_ext A külső héj üvegezésének energiaáteresztése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán [-] 

τe,g_int A belső héj üvegezésének energiaáteresztése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán [-] 

τe,sh Az árnyékoló energiaáteresztése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán [-] 

 

  



3 

 

1. Bevezetés, célkitűzések 

A kéthéjú üveghomlokzatok (Double Skin Facade – DSF) olyan épülethatároló elemek, me-

lyek két üveghéjból és a köztük lévő légrésből állnak, amely légrésbe árnyékoló kerülhet, és a 

légrésben lévő levegő az egyik, vagy mindkét héjon lévő nyílások segítségével a külső vagy a 

belső tér felé szellőztethető. A kéthéjú üveghomlokzatok a hagyományos egyhéjú homlokza-

tokhoz képest csökkenteni tudják az épület energiafogyasztását [1] és a belső térben jobb hő-

komfort érhető el segítségükkel [2]. A légrés geometriai kialakítása és az azon található nyílá-

sok helyzete, mérete, és típusa függvényében a DSF-ek többféle módon hozzájárulhatnak az 

épület fűtési, szellőzési, vagy hűtési energiaigényének csökkentéséhez (1. ábra):  a transz-

missziós veszteségek csökkentésével, a napsugárzás hasznosításával, vagy a természetes szel-

lőzés elősegítésének, biztosításának köszönhetően. Bizonyos DSF fajták az elhasznált levegő 

hőtartamát is újra tudják hasznosítani, ha a légrést a légtechnikai rendszerrel összekötik. Azok 

a megoldások azonban, amelyek télen jól működnek, nyáron hátrányosak lehetnek a légrésben 

levegőjének túlmelegedése miatti megnövekedett hűtési igény miatt [3].  
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1. ábra – A különféle DSF típusok által biztosított energetikai és komfort előnyök és kockázatok  

A fenntarthatósági tanácsadóként végzett munkám során a gyakorlatban tapasztaltam, hogy 

míg a tervezők a kéthéjú homlokzatokat, mint lehetséges energiacsökkentő homlokzattípust 

jellemzően ismerik, építésztervezők döntenek a homlokzati kialakításokról, akik kevés kivé-

teltől eltekintve nem rendelkeznek megfelelő tudással a kéthéjú homlokzatok típusairól, lehet-

séges működési módjairól, a szellőző rendszerrel lehetséges szinergiáikról, és hogy ezek ho-

gyan befolyásolják - néha hátrányosan – az energiafogyasztást. Ez nem meglepő, mivel nincs 

egységes DSF terminológia, amely kifejezné azt, hogy milyen módon tudják az egyes típusok 

javítani az épület energetikai és hőkomfort teljesítményét. Ennek a hiánynak a felismerése 

motivációt jelentett számomra, hogy egyértelmű és egységes rendszerezést dolgozzak ki a 

DSF típusokra mely figyelembe veszi a termikus szempontokat. 

A jól működő, magas teljesítményű DSF-ek tervezésének további nehézségei vannak. A ha-

gyományos homlokzati megoldásokhoz képest összetettebb épületfizikai működésük és a sza-

bályozható elemek jelenléte következtében a DSF-ek tervezése és optimalizálása nem lehet-

séges ökölszabályokkal vagy időben állandó, egyszerű teljesítménymutatókkal, mint a g- vagy 

U-értékek. Különböző modellezési módszerekkel részletesen lehet vizsgálni a DSF-ek hő-

technikai, áramlástani, vagy sugárzásfizikai viselkedését, mint pl. egyedi fejlesztésű modellek 

[4–6], vagy dedikált áramlástani szimulációk [7,8], azonban, ha önmagában, a kapcsolódó 

épület nélkül vizsgáljuk a DSF-eket, az nagyban csökkenti a valós körülmények között elérhe-

tő teljesítmény előrejelzését. Mivel a homlokzati koncepció része az árnyékoló és a nyílások 

vezérlése, a tervezés során figyelembe kell venni az időben változó hatásokat is.  

Az épületenergetikai szimulációs eszközöket (BES - Building Energy Software) az épület 

egészének modellezésére és energiafogyasztásának megbecsülésére fejlesztették ki, így al-

kalmasak arra, hogy a DSF-et az épülettel szinergiában vizsgáljuk. A homlokzat és épület 
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modelljének összekapcsolásával a homlokzatban áramló levegő, az épületgépészeti rendszer, 

és az épületenergetikai szabályozási rendszer komplex kölcsönhatásai figyelembe vehetők, 

így ez a módszer különösen praktikus az olyan esetekben, ahol a légrés az épület légtechnikai 

rendszerének eleme (elszívásos homlokzatok). Hagyományos épületek esetén a tervezés korai 

szakaszától kezdve jellemző az épületenergetikai szimulációk alkalmazása a tervezési dönté-

sek támogatásához, és a BES eszközöket számos esetben használtak már DSF-ek méretezésé-

re is [9–13],[P1,P3], annak ellenére, hogy ezeket a modelleket nem ilyen bonyolultságú épü-

letelemek működésének pontos előrejelzésére szánták. Csak néhány BES eszköz tartalmaz 

olyan modellt, amit kimondottan DSF-ek szimulációjára terveztek, míg a legtöbb esetben a 

szoftverek magas szintű ismerete szükséges ezeknek a modelleknek a létrehozásához, ami 

igényel némi modellezési kreativitást is [14]. Arra vonatkozóan nincs összehasonlítás a szak-

irodalomban, hogy a különböző modellezési módok hogyan befolyásolják az eredményeket, 

pl. mennyi a függőleges zónák az optimális száma.  

A számítógépes modellek széleskörű és megalapozott validációja elengedhetetlen ahhoz, 

hogy használatukkal a valósághoz hasonló, megbízható eredményeket kapjuk. A BES eszkö-

zök validációjára számos szabvány, módszertan létezik, amelyeket a szoftverfejlesztők alkal-

maznak is: pl. IEA BESTEST, ANSI/ASHRAE Standard 140-2004. Ezek a módszerek a 

programok egyes funkcióinak előrejelzési pontosságának ellenőrzésére szolgálnak, az épület 

egészétől az egyes szerkezetekig, pl. falszerkezetek (pl. [15,16]) vagy a környezeti rendszere-

kig. (pl. [17,18]). A DSF-ek azonban a hagyományos ablakszerkezeteknél bonyolultabb mű-

ködésűek, így a szabványok nem fedik le ezeknek a modelleknek a validációit. Ennek megfe-

lelően az épületenergetikai szimulációs szoftverek DSF modelljeinek előrejelzési pontosságá-

nak meghatározásához szükség van célzott validációs tevékenységekre [19]. 

A DSF-ek épületenergetikai szimulációval történő modellezése kapcsán felmerült kérdések 

megválaszolása ösztönzött arra, hogy egy kiválasztott típusú DSF modellezését vizsgáljam 

egy adott modellező szoftverben; meghatározzam azt, hogy az eltérő modellezési módszerek-

nek és a tervezés során megadható bemeneti adatoknak mekkora hatása van az energiát és a 

termikus komfortot befolyásoló eredményekre; és, hogy a modellezéssel kapott előrejelzések 

a mérési eredményekhez képesti pontosságát meghatározzam. Az IDA ICE validációt és a pa-

raméter-érzékenységi vizsgálatot a Norvég Műszaki és Tudományegyetem (NTNU - Norwe-

gian University of Science and Technology) kutatóival létrehozott együttműködési keretrend-

szerben végeztem, így a közösen lefektetett módszertannak köszönhetően az IDA ICE szoft-

verre kapott eredményeim a más szoftverekben megtalálható modell eredményeivel is össze-

hasonlíthatóvá váltak.  

A kutatásom eredményei mind a kutatók, a gyakorló tervező, modellező közösség, valamint a 

számukra eszközöket kínáló programozói közösség számára hasznosak a kéthéjú homlokzatok 

energetikai szimulációs szoftverekben végzett termikus teljesítmény-előrejelzésének lehető-

ségei és korlátainak megismerésében. 

1.1.  Szakirodalom áttekintése és kutatási kérdések meghatározása 

A szakirodalomban talált, DSF rendszerezések többsége a 2000 és 2004 közötti időszakból 

származik: pl. Kragh [20], Oesterle et al. [21], Széll [22], Saelens [3], Pottgiesser [23] és 

BBRI [24], melyek közül a BBRI és Pottgiesser besorolási rendszerei a legátfogóbbak. Ma-

gyar nyelven a kéthéjú homlokzatokról szóló első jelentősebb publikációt és rendszerezést 

Széll [22] írta, és a saját  átfogó rendszerzési javaslatom 2011-ben publikált első változatáig 

[PT1] ez volt az egyetlen publikált magyar nyelvű rendszerezés. A gyakorlatban mind magya-

rul, mind angolul is többféle, gyakran ellentmondásos megnevezéseket is használatnak az 

egyes típusok leírására. Magyarul gyakran hívják a kéthéjú homlokzatokat klímahomlokza-
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toknak, amely azonban ellentmond az angol szakirodalomnak, ahol ez csak a DSF-ek egy altí-

pusát jelöli (climate façade) [25,26].   

A meglévő besorolások különböző szempontokat vesznek figyelembe, így meg kell vizsgálni, 

hogy melyik szempontok mi a létjogosultsága, amikor a homlokzatoktípusokat aszerint akar-

juk elkülöníteni, hogy milyen módon érhető el velük energetikai és komfort javulás (1. ábra). 

A vizsgált szerzők az alábbi 6 jellemzőből egyenként 1-4 követelményt vettek figyelembe a 

rendszerezésnél: 

- Az épület szellőztetésének módja [22] 

- A homlokzat szellőztetésének típusa [3,24] 

- A működési mód, más néven: légvezetési mód; szellőzés mód [3,23,24] 

- A légrés mélysége [27] 

- A légrés felosztása, a homlokzat részekre bontása [3,22–24] 

- Szerkezet típusa [3,23] 

A besorolási szempontokon belül az egyes kategóriák is különböznek a különböző szerzőknél. 

Míg a lehetséges légvezetési módok - ahol ez a szempont figyelembe lett véve – egységesek, 

addig a légrés felosztásánál a típusok megnevezése sokféle, bár a megközelítés többségében 

azonos alapokon nyugszik. Egyik rendszerezés sem tartalmazza a 2010 körül kifejlesztett in-

novatív Closed Cavity Façade (CCF), azaz a zárt légrésű homlokzatot, [28,29], és abban sincs 

egyetértés, hogy a kéthéjú tetők szerepeljenek-e a besorolásban. A sokféle név, rendszerezési 

szempontrendszer közül egyik sem teljes. Ennek a hiánynak a betöltését céloztam meg a meg-

lévő rendszerezéseken alapuló, egységesített és kibővített rendszerezés létrehozásával. 

1. Cél  Egy olyan besorolási követelményrendszer kidolgozása, amelyben a kategóriák 

neve egyértelmű és kompakt, jellemzi, hogy az adott típus milyen módon járul hozzá 

az épület hőfogyasztásának csökkentéséhez és a hőkomfort növeléséhez. A jól hasz-

nálható besorolás angolul és magyarul is kidolgozásra kerül. 

Az épületenergetikai szimulációk kétségkívül hasznos eszközök a tervezés során, azonban 

természetükből adódóan korlátozottan lehet velük modellezni a DSF-ekben zajló folyamato-

kat a geometriai egyszerűsítések és egyes elemek (légbevezető és elszívó nyílások, légrés le-

határolása, árnyékolás) egyszerűsített hőtechnikai modellje miatt, és mert sokszor csak empi-

rikus összefüggéseket alkalmaznak a transzportfolyamatokra (főleg tömegáramlás és konvek-

tív hőáramlás esetén) [30]. A legtöbb szoftverben lehetőség van egy, vagy több összekapcsolt 

termikus zóna láncolataként létrehozni a DSF légrését, és a zónák határoló felületeiként defi-

niálni az üveghéjakat; és bár a több zóna pontosabb eredményeket sejtet [31], azonban nincs 

egységes álláspont a szakirodalomban, hogy szintenként hány zónából érdemes modellezni. 

Léteznek olyan szoftverek is, amelyek a DSF-ekre jellemző összefüggéseket tartalmazó, a 

kódba beépített modellek találhatók (pl. EnergyPlus, IDA ICE). Ezekben az esetekben sincs 

azonban hozzáférhető adat, hogy a modellezési módszer választása hogyan hat ki az energia 

és komfort teljesítményindikátorainak előrejelzési pontosságára. Egy összehasonlító elemzés 

elvégzése a gyakorlat számára segítséget nyújthat a megfelelő modellezési mód kiválasztásá-

ban. A kutatásom alapjául az IDA ICE 4.8 (SP1) szoftvert választottam, amely mindkét mo-

dellezési módszerre ad lehetőséget, és más BES szoftverekhez képest a matematikai modellje 

átlátható és könnyen feladatra szabható, így különösen alkalmas DSF-ek tervezésére. 

2. Cél  Az IDA ICE-ban lehetséges különböző modellezési módok hatásának meghatá-

rozása egy elszívásos homlokzat példáján keresztül az energia és komfort szem-

pontjából érdekes indikátorokra. Meghatározni az elszívásos homlokzat modelle-

zési korlátait és lehetőségeit a szoftveren belül, és számszerűsíteni, hogy milyen mér-

tékben befolyásolja a modellezési mód a számított indikátorokat. Meghatározni az 
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ideális zónaszámot függőleges irányban, és iránymutatást adni a tervezőknek a mo-

dellezési módok kiválasztásához.  

A BES eszközök előrejelzési pontosságának megítéléséhez összegyűjtöttem és áttekintettem a 

szakirodalomban talált tucatnyi validációs kutatást, amelyek valós körülmények (mintaépület 

vagy tesztcella) között értékelik a szoftverek pontosságát. Többféle homlokzati típus és szoft-

ver validációja zajlott már változatos időtartamot felölelve és körülmények között. [10,31–38] 

A szakirodalom alapján a vizsgált szoftverek a vizsgált DSF modellek esetén az átlagos érté-

keket tekintve a mérésekhez hasonlító eredményeket adnak, a mérési adatokkal jól korrelál-

nak (R2:0.8-0.98), azonban azokban az időszakokban, amikor magas napsugárzás-intenzitás, 

akkor jelentősen megnő a hibák mértéke. A kutatások többsége természetes szellőztetésű, kül-

ső légfüggöny üzemmódú homlokzatokra vonatkozott, az elszívásos homlokzatokat egyik ku-

tatás sem vizsgálta. A leggyakrabban az EnergyPlus szoftvert vizsgálták, néhányan TRNSYS-

t ,VA114-t, ESP-r-t és BSim-et, azonban az IDA ICE DSF modelljét nem validálták még. A 

vizsgálatokban a légrés léghőmérséklete; a kültér, beltér és a légrés felé néző üvegfelületi 

hőmérsékletek; légsebesség/légcsereszám/tömegáram; hűtési/fűtési energia/hőterhelés kerül-

tek a leggyakrabban validálásra, de nem találtam olyan vizsgálatot, amelyik a szimulációkkal 

számított homlokzaton áteresztett napsugárzást, vagy az üveg belső felületén átadódó hőára-

mot hasonlította volna össze a mért adatokkal. Egy további hiányosság a lefedett időtartam: 

csak néhány esetben vizsgálták a szoftverek pontosságát különféle időjárási körülmények kö-

zött, azonban a szimulációk jellemző éves időtartalma miatt a pontosság igazolása fontos len-

ne eltérő időszakokban is: mind fűtési és hűtési időszakban.  

3. Cél  Az IDA ICE szoftver elszívásos homlokzatmodelljének validációja. Két különbö-

ző modellezési módszer (beépített modul és zónás) esetén szimulációval kapott ener-

gia és komfort teljesítménymutatók értékeinek összehasonlítása egy tesztcellán mért 

adatokkal. Mennyiségi és minőségi módszerekkel meghatározni, hogy a modellek 

milyen pontossággal képesek visszaadni a homlokzat épületfizikai viselkedését és a 

homlokzaton átáramló energia mennyiségét. 

A BES eszközöket nem csupán a csúcsértékek pontos előrejelzésére használják, hanem arra 

is, hogy különféle tervváltozatok energiafogyasztását hasonlítsák össze, a tervezési folyamat 

több fázisában is, lehetőség szerint rövid időn belül. A validációk azonban ritkán terjednek ki 

egynél több homlokzati kialakítás vizsgálatára. A szakirodalomban ellentmondásos annak a 

megítélése, hogy árnyékolóval pontosabb, vagy pontatlanabb a szimuláció eredménye [10,39]. 

Ezért különösen érdekes összehasonlítani azt, hogy a szoftver különféle homlokzati változa-

tok esetén képes-e előrejelezni a valóságban mért eltéréseket. Ez a fajta összehasonlítás ki-

mondottan hiányzik a szakirodalomból, mivel korlátozott az azonos feltételek mellett történő 

több konfiguráció összehasonlító mérése. Ezeknek a hiányoknak a betöltésére fogalmaztam 

meg a következő célkitűzést:  

4. Cél  Értékelni, hogy az elszívásos homlokzat modellje mennyire képes visszaadni a 

mért eltéréseket kissé eltérő homlokzati kialakítások esetén. Meghatározni, hogy 

az IDA ICE 4.8 (SP1) elszívásos homlokzat modelljének pontossága mennyire érzé-

keny arra, ha a homlokzat kialakításában egy paramétert megváltoztatunk (árnyékoló 

jelen van, vagy nem; ill. más üvegezési típus) és képes előrejelezni az eltérő kialakí-

tásokból adódó változásokat. 

Végül, a szakirodalomban széles körben foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet a DSF-et op-

timalizálni, egy vagy több jellemző megváltoztatásával. A szakirodalomban nagyszámú pa-

ramétervizsgálat áll rendelkezésre, melyek változatos módszereket alkalmaznak (2D elemzés 

[40,41], energiamodellezés [3,42,43],[P1,PT1], CFD [44–46], kísérletek [44]) számos terve-

zési paramétert lefedve, úgy mint: légrés mélysége [42,44,47–49]; üvegezési arány [52], lég-



7 

 

rés magassága [3][PT1], üvegezés U-értékei [3,38,40,42,44,47,50], üvegezés szoláris tulaj-

donságai [3,41,42,45,46,50,51], árnyékoló típusa, vagy árnyékoló lamellák dőlésszöge [PT1], 

árnyékoló elhelyezkedése [43,44], térfogatáram és nyílások mérete [3],[PT1], stb. Ezek a 

vizsgálatok jellemzően néhány paraméterre látványosan különböző koncepciókat hasonlítanak 

össze (pl. napvédő üvegezés a bevonat nélküli üveg helyett), és sok esetben csak rövid időtar-

tamokat vizsgálnak (pl. 1 nap tipikus időjárással), vagy téli, vagy nyári időszakokban, míg so-

kan mások csak egy vagy két indikátort használnak: hűtési vagy fűtési energiaigény változása. 

Szintén hiányos az eltérő égtájak vizsgálata (kivéve pl. [42]), ami az égtájak szerint differen-

ciált tervezéshez nem ad segítséget. A legtöbb esetben a vizsgálat tárgya a déli homlokzat, 

azonban a nyári túlmelegedés kockázata pl. a nyugati homlokzaton nagyobb [43][P2]. A kü-

lönböző módszertanokkal, környezeti feltétellel készült kutatások eredményeit nehéz összeha-

sonlítani, nehéz megítélni, melyik jellemzők azok, amelyek a legfontosabbak egy DSF terve-

zésekor. A paraméterek súlyának összehasonlítása nem is célja a paramétervizsgálatnak, ha-

nem, hogy a lehetséges keretek között egy optimális kialakítást találjon. Az érzékenységvizs-

gálat azonban alkalmas arra, hogy a különböző paraméterek egymáshoz való fontossági vi-

szonyát kimutassa. Egy optimális tervezési vagy kutatási folyamatban a parametrikus vizsgá-

latot egy érzékenységi vizsgálat előzi meg, amely segítségével meghatározható, hogy melyik 

paramétereknek van a legnagyobb hatásuk a vizsgálati eredményre. Néhány érzékenységvizs-

gálat is készült a DSF paramétereire, ahol az alapeset körüli szűk tartományt vizsgálták 

[42,53], de ezek is jellemzően kevés számú paramétert vettek figyelembe.  

5. Cél  Meghatározni, hogy az IDA ICE elszívásos homlokzatmodelljével éves szinten 

számított termikus teljesítményét melyik tervezési paraméterek befolyásolják a 

leginkább. Meghatározni, hogy eltérő környezeti feltételek esetén ugyanazokra a jel-

lemzőkre kell-e koncentrálni különböző, vagy a tervezési stratégia más kell, hogy le-

gyen? 

A 3-5. célok elérését a több szoftvert vizsgáló nemzetközi együttműködés keretében végez-

tem, így az eredményeim az együttműködés keretében összehasonlíthatóvá váltak a többi 

vizsgált népszerű épületenergetikai modellezőszoftver eredményeivel: a validációs vizsgála-

tok az Energy Plus, IES-VE) és TRNSYS eredményeivel, az érzékenységi vizsgálat az 

EnergyPlus eredményeivel, mely eredményeket szintén bemutatok. 

2. Alkalmazott módszerek 

2.1. Besorolási rendszer kidolgozása 

Először a szakirodalomban található rendszerezések besorolási követelményeit vizsgáltam, és 

meghatároztam, hogy az adott szempont milyen okból lehet érdekes akkor, amikor a homlok-

zatok 1. ábra szerinti termikus potenciálját vizsgáljuk. Az értékelés szempontjai:  

A. Releváns-e a kritérium: ennek a jellemzőnek változása direkt hatással van-e a homlok-

zat termikus koncepciójára? 

B. Független-e a kritérium: ennek a jellemzőnek a hatása leírható-e más, mások által 

használt jellemzővel, vagy önmagában jellemzi a homlokzat termikus koncepcióját? 

A releváns és független kritériumokat figyelembe veszem a rendszerzésnél, ezek: Szellőzési 

mód, Működési mód (egyszerre több is lehetséges), Szerkezeti rendszer és a légrés felosztása. 

Következő lépésben az adott követelmények belül a kategóriákat határozom meg: ellenőrzöm 

a kategóriák teljeskörűségét, és a meglévő rendszerezésekben már fellelhető kategórianevek 

közül a legmegfelelőbbet választom. A kategóriákat a következő szempontok alapján definiá-

lom: 
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C. Teljeskörűek-e a kategóriák: Besorolható minden DSF valamelyik kategóriába? A 

szakirodalmi rendszerezések összehasonlításán túl a szakirodalomban megvalósult 

példák keresése. 

D. A kategória neve sajátlagos: Van olyan megnevezés, ami jobban kifejezné az adott tí-

pust?  

E.  A kategória neve érthető: A megnevezés összekeverhető-e más rendszerezés más ka-

tegóriájának nevével vagy az köznyelvben használt megnevezéssel? 

A kategóriák kidolgozása során tett változtatások példái: 

- A CCF típusnak kidolgoztam a Szellőzési mód és Működési mód jellemzőkön a szakiro-

dalomban hiányzó, új kategóriákat. 

- a multi-storey louver façade, magyarul “pikkelyes homlokzat” hiányzott a legtöbb beso-

rolásból, ezt tartalmazza a javasolt új besorolás  [PT3,P4]. 

- a meglévő példák elemzése után megállapítottam, hogy a kéthéjú tetőket a Kéthéjú, 

részben vagy teljesen természetes szellőzésű rendszereken belül kell elhelyezni, nem a 

Pottgiesser szerinti Elszívásos rendszereken belül, mivel ezek a határoló rendszerek ak-

kor működnek jól, ha a nyitható belső héj segítségével többféle működési mód is lehet-

séges, köztük természetes szellőzési módok 

- Az ellentmondásos neveknél a legmegfelelőbb kiválasztása: pl. a természetes szellőzé-

sű, kifelé és befelé is nyitható, ablakszerű szerkezetek megnevezése a „dobozablak” le-

gyen, mellette a szellőztetés módjának jelzője, pl. légbevezető dobozablak, nem pedig 

kapcsolt ablak, légbevezető ablak (supply air window), vagy légbevezető természetes 

szellőzésű kettős ablak (air supply naturally ventilated double window). 

- Egyes kategórianevek pontosítása: pl. a “multi-storey DSF”, azaz „többszintes kéthéjú 

homlokzat” név meghatározása a  “multi-storey façade” vagy „többszintes homlokzat” 

helyett, hogy egyértelmű legyen, hogy kéthéjú homlokzatokról van szó. 

2.2. Az vizsgált elszívásos homlokzat leírása: kísérlet és modell 

A vizsgálatom tárgya egy elszívásos homlokzat, azaz egy egyszint magas, vízsszintes irány-

ban is lehatárolt légrésű, mesterségesen szellőztetett kéthéjú homlokzat, amelynél a helyiség 

levegőjének elszívása a homlokzati elemeken keresztül történik: az alsó kereten található szel-

lőző nyílásokon keresztül áramlik a helyiség levegője a légrésbe, ami a felső kereten át egy 

légcsatornába helyezett ventilátor segítségével távozik. A kísérleti adatokat a projekt partner 

bocsátotta rendelkezésemre, melyek egy Észak-Olaszországban felépített tesztcellának hosz-

szútávú méréseiből származnak (részletesen lásd: [PT5] és [54]), amely során egy cellás iro-

dát reprezentáló helyiséghez kapcsolódóan két elszívásos homlokzati modult mértek. A mért 

adatok adják a validáció alapját, és az összehasonlító modellezés és az érzékenységi vizsgálat 

során is a tesztcella geometriai és szerkezeti adatait vettem figyelembe. 

A vizsgált homlokzat közel déli tájolású és két 1.6 m*3.4 m modulból állt (A és B modul), 

melyek felépítése hasonló: a külső héj azonos, hőszigetelt üvegezés szelektív bevonattal; míg 

a belső üvegezés rétegfelépítése különbözik: az A modul egyrétegű üvegezésű, míg a B mo-

dul hőszigetelő, Low-E bevonatos üveggel is rendelkezik. A légrésbe egy felhúzható, magas 

fény- és hővisszaverésű roló került beépítésre, a külső üvegtől számítva nagyjából a légrés 

1/3-ában. A homlokzati elemek többségének specifikációja rendelkezésre állt a műszaki do-

kumentációban, a hiányzó adatokat szakértői becslések és az LBNL Window 7.7 és Optics6 

szofverekkel, az  IGDB v29 adatbázis alapján határoztam meg. 

A hosszútávú mérések során a cellát és a homlokzati modulokat sokféle szenzorral látták el:. 

A homlokzat mentén három magasságban történt felületi és léghőmérséklet és hőárámmérés, 

és a homlokzat rétegei mentén is több pozícióban. Ahol szükséges volt, ott ezeknek az ered-
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ményeknek területarányos átlagát vettem. A napsugárzást a külső vízszintes és függőleges fe-

lületeken is mérték, és mindkét modul belső oldalán a homlokzaton átbocsátott napsugárzást 

is. A tesztcellában a belső felületek hőmérsékletét és a belső léghőmérsékletet is rögzítették. 

Mivel a szoftver egésze már átesett többféle validáción, a kutatásban kizárólag a homlokzati 

elem határain belül vizsgáltam az előrejelzési pontosságot. A helyiség többi részén mért ada-

tokat, mint peremfeltételt vettem figyelembe, hogy csökkentsem a többi szerkezetadatainak 

pontatlanságából adódó hibákat. Az időjárási file-t a mérési adatok alapján szerkesztettem. A 

mérés során a szélsebesség nem került rögzítésre, azonban a tesztcella elhelyezkedéséből és a 

környezetéből adódóan, valamint a homlokzat típusa miatt – amely nincs kapcsolatban a külső 

levegővel - ezt elhanyagolhatónak ítéltem meg a modellben. 

Az IDA ICE-ban kétféle fő modellezési mód van: a beépített modul és termikus zónákkal tör-

ténő modellezés (2. ábra), melyeknek a matematikai modellje több szempontból különbözik: 

- a zónás modellel lehetséges a homlokzatot több elemre bontva részletesebb légréteg-

ződést vizsgálni  

- a légrésben alkalmazott konvektív hőátadási tényező számítási módja: beépített modul 

esetén ΔT, vagy  𝑣, 𝑙,η ,ρ,  𝑅𝑒, λ,  𝑃𝑟 függvényében számított; zónás modell esetén lég-

csereszám vagy ΔT alapján számított 

- a homlokzati síkra merőleges határolószerkezetek jelenléte: csak a zónás modell ese-

tén van jelen. 

 
a) b) c) 

2. ábra – Az IDA ICE modellek felépítési sémája a) beépített modul b) 1 zónás modell c) 3 termikus zónából fel-

épített modell  

Az összehasonlító elemzés kiterjed a két fő modellezési mód vizsgálatára, valamint a további, 

a szoftver korlátaiból adódó modellbeállítás hatásának vizsgáltára. A validáció során a beépí-

tett modellt és három egymással összekötött termikus zónából épített modellt vizsgáltam, míg 

az érzékenységi vizsgálat a beépített modellel készült. 

Az összehasonlító elemzés és az érzékenységi vizsgálat során éves szimulációkat végeztem 

tipikus évek adataival, melyeket az EnergyPlus időjárási adatbázisból töltöttem le. Az össze-

hasonlító elemzés során torinoi időjárást használtam, míg az érzékenységi vizsgálatnál három 

időjárást és négy égtájat vettem figyelembe (Torino, Hong Kong, Oslo; É,D,K,NY).   

A validáció alapjául összesen négy időszakot választottam, két jellemző, szélsőséges időjárás-

sal: tél és nyár, és mindkét esetben két időszakot, az adott időszakban állandó, egymástól elté-

rő működéssel: árnyékoló le- és felhúzott állapotban. Mindegyik időszak két hetet ölelt fel: az 

első hét a bemelegítés, a második hét szolgál a validáció alapjául. A két eltérő üvegfelépítés 

egy időben, egymás mellett volt jelen, így azok azonos körülmények között vizsgálhatók. 

2.3. Kiválasztott termikus teljesítménymutatók 

A következő mutatókat használtam a kutatásom során az energetikai és termikus komforttelje-
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sítmény értékelésénél, a részfeladatoknál meghatározott kombinációkban: 

- Tglass [°C] – Üvegezés belső (helyiség felé eső) felületi hőmérséklete; 

- Tcav [°C] – Légrésből levegőjének átlagos hőmérséklete; 

- Texhaust [°C]– Légrésből levegőjének kilépő hőmérséklete; 

- �̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑡) [W/m2] – (átlagos) fajlagos felületi hőáram (a belső héj belső felülete és a 

helyiség levegője közötti konvektív hőátadás és belső felület és a helyiség felületei 

közötti hosszúhullámú infra tartományú sugárzásból adódó hőáram összege)  

- 𝐼𝑡𝑟(𝑡) [W/m2] – a homlokzat egészén átjutó átlagos áteresztett sugárzásos napenergia 

fajlagos mennyisége a függőleges felületre vetítve; 

- 𝐼𝑡𝑟,𝑛𝑒𝑡(𝑡) [W/m2] – az áteresztett sugárzásos napenergia nettó értéke (bejutó-távozó); 

- �̇�𝑡𝑜𝑡(𝑡) [W/m2] A homlokzaton keresztül a helyiség felé áramló összes hőáram (1) 

- 𝑒24ℎ
+  [Wh/m2] Napi fajlagos energianyereség, egy nap 24 órájára integrálva (2) 

- 𝑒24ℎ
−  [Wh/m2] Napi fajlagos energiaveszteség, egy nap 24 órájára integrálva (3) 

- 𝐸+ [kWh/m2] – éves energianyereség: 𝑒24ℎ
+  összege az év 365 napjára 

- 𝐸− [kWh/m2] – éves energiaveszteség: 𝑒24ℎ
−  összege az év 365 napjára  

Hőáram órai értéke: 

�̇�𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 𝐼𝑡𝑟(𝑡) + �̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑡)  (1) 

Napi fajlagos energianyereség: 

𝑒24ℎ
+ = ∫ �̇�𝑡𝑜𝑡

+ (𝑡)𝑑𝑡
00:00+24h

00:00

  (2) 

Napi fajlagos energiaveszteség: 

𝑒24ℎ
− = ∫ �̇�𝑡𝑜𝑡

− (𝑡)𝑑𝑡
00:00+24h

00:00

  (3) 

2.4. Az összehasonlító elemzés módszertani lépései 

Először a szoftver lehetőségeit és korlátait vizsgáltam a szakirodalom vizsgálatával, a szoft-

ver-kód és a modellező fórumok tanulmányozásával, és meghatároztam a változatokat: 

- az alapvető modellezési módszer: beépített modul, egy vagy több zónából álló modell 

- zónaszám: a szakirodalmi javaslat szerint több zóna részletesebb eredményeket ad a 

légrétegződésre. 

- vízszintes kapcsolatok típusa – korlátozás a szoftverben: amennyiben a légrés vízszin-

tes keresztmetszetének területe kisebb, mint 0.5m2, azon a felületen csak levegő átve-

zetés történhet, a sugárzás nem adódik át.  

- melyik légrés a szellőztetett? – attól függően, hogy az árnyékoló a modell hierarchiá-

ján belül hol helyezkedik el, csak a külső, vagy csak a belső légrés a szellőztetett, így 

az árnyékoló két oldalán más feltételezéseket alkalmaz a modell. 

Ezek alapján a 3. ábra szerinti változatokat modelleztem, mindegyiket árnyékolóval és árnyé-

koló nélkül, kivéve az _i végződésű változatokat, melyek csak árnyékolóval készültek.  

Az értékelés során az időbeli lefutásokat vizsgáltam az eltérések okainak megértéséhez, szám-

szerűsítettem az egyes modellezési döntések hatását a kiválasztott indikátorok (Tglass, Tcav, Tex-

haust, �̇�𝑡𝑜𝑡, 𝐼𝑡𝑟,𝑛𝑒𝑡) órai értékének maximális eltérését, valamint 𝐸+ és 𝐸− éves mennyiségek 

százalékos eltérését. Kimutattam az egyes változtatások hatását, valamint az összes modell fi-

gyelembevételével a modellezési módszertől függő maximális eltéréseket. A szimuláció lefu-

tásához szükséges időt is rögzítettem. 
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 beépített modul 

1 zóna függő-

leges irányban 

2 zóna függő-

leges irányban 

3 zóna függő-

leges irányban 

6 zóna függő-

leges irányban 

A 

1 DSF elem vízszintesen; 

az árnyékoló, amikor je-

len van, a külső héj része 

 

 Jel in-built 11_A 12_A 13_A 16_A 

B 

2 DSF elem vízszintesen; 

az árnyékoló, amikor je-

len van, a külső héj része 

 

 Jel  21_B   26_B 

i 

1 DSF modul; 

az árnyékoló a belső héj 

része 

 

 Jel in-built_i 11_i    

3. ábra – Összehasonlított DSF modellek  

2.5. Az IDA ICE elszívásos homlokzatmodelljének validációja 

Először elkészítettem a mintahomlokzat modelljét a két alapvető modellezési móddal. A mo-

dellgeometria a mért homlokzatét követte, vízszintesen két modulra osztva a homlokzatot. 

Függőlegesen a beépített modul egy egységből állt, míg a zónás modell esetén három részre 

osztottam a légrést, hogy a mérési pontoknak megfelelő részletezettségű adatom legyen. Ez-

után a mérési adatokat dolgoztam fel: a kívánt időjárási és működési feltételeknek megfelelő 

időszakok adatsorait kiválasztottam, a bemeneti adatokat a szoftvernek megfelelő formátumra 

alakítottam, és a kiválasztott fizikai mennyiségek (Tglass, Tcav,, �̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣, 𝐼𝑡𝑟) eredményeit szük-

ség szerint átlagoltam:  

A szimulációkból kapott és a mért adatok minőségi és mennyiségi értékeléshez kiválasztottam 

a szakirodalomból megfelelő a módszereket, statisztikai mutatókat. A mérési adatok és a szá-

mított értékek közötti eltéréseket három gyakran használt statisztikai mutatóval értékeltem: 

Root Mean Square Error (RMSE) - átlagos négyzetes eltérés (hiba) gyöke (4); Mean Bias Er-

ror (MBE) – átlagos hiba (5), és Coefficent of Determination (R2) – determinációs együttható 

(6). Mindhárom mutató más szempontból értékeli a pontosságot: a RMSE értéke a hiba nagy-

ságrendjéről ad információt; az MBE segítségével megtudhatjuk a modell hibájának előjelét, 

az R2 pedig a változók közötti kapcsolat erősségét jellemzi. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑃𝑖 −𝑀𝑖)2
𝑛
𝑖=1

𝑛
(4) 

𝑀𝐵𝐸 =
∑ (𝑃𝑖 −𝑀𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (5) 

𝑅2 =

(

 
𝑛∑ 𝑀𝑖 ∗ 𝑃𝑖 − ∑ 𝑀𝑖 ∗ ∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

√(𝑛∑ 𝑀𝑖
2 − (∑ 𝑀𝑖)

𝑛
𝑖=1

2𝑛
𝑖=1 ) ∗ (𝑛∑ 𝑃𝑖

2 − (∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1  )

 

2

(6) 

Ahol Pi a szimuláció által előre jelzett adott órai eredmény, Mi az adott órában mért érték, n a 

mérések száma. 

A szimulációs eredményeket összehasonlítottam a mérési eredményekkel, az időbeli lefutást  
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értékeltem a hibák nagysága, iránya és időeltolódásának szempontjaiból. A statisztikai muta-

tókat kiszámítottam a vizsgált időtartam egészére, és az egyes időszakokra külön-külön is, azt 

vizsgálva, hogy a modellek pontosságának változása milyen összefüggésben van az eltérő 

homlokzati kialakítások, árnyékoló jelenléte, időjárási körülmények és alkalmazott modelle-

zési módszerrel. A négy fizikai mennyiség után kiszámoltam és értékeltem a származtatott 

mennyiségek, a 𝑒24ℎ
+  és 𝑒24ℎ

−  értékeinek eltérését is. 

Azután megvizsgáltam, hogy képes-e a modell visszaadni a fizikai mennyiségek változását 

különböző üvegfelépítések és árnyékoló jelenlétének változása esetén. A összehasonlításánál 

a következő képlettel számítottam az A és B modul eredményeinek relatív különbségét: 

∆𝑋𝑖 =
𝑋𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝐴,𝑖 − 𝑋𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝐵,𝑖

𝑋𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝐵,𝑖
 (7) 

ahol X bármelyik fizikai mennyiség, szimulált, vagy mért.  

Végül az eredményeimet összehasonlítottam az együttműködő partnerek által végzett, más 

szoftvereket értékelő hasonló eredményekkel.  

2.6. A legbefolyásolóbb paraméterek meghatározása érzékenységvizsgálattal 

Először, a vizsgálat típusát kellett kiválasztani. Az érzékenységi vizsgálat kiválasztását jelen-

tősen befolyásolja az elérni kívánt eredmény és a ráfordítható számításidő [55]. A lokális ér-

zékenységi vizsgálatra esett a választás, mivel ez egy bizonyítottan hatékony módszertan pa-

ramterek szűrésére, és megbízhatónak mondható, ha a bemeneti adatok azon csoportját akar-

juk meghatározni, melyek a kimeneti adatok legnagyobb változását okozzák [56]. Számos ér-

zékenységvizsgálati módszer létezik, a közös bennük, hogy alkalmazásukkal egy listát, avagy 

rangsort kapunk eredményül. Minden érzékenységi vizsgálati módszer valamelyest eltérő 

rangsort ad eredményül, de a pontos sorrendnél fontosabb az az eredménye a vizsgálatnak, 

hogy melyek azok a legfontosabb paraméterek, amelyekre a modell a legérzékenyebb. [57]. 

Praktikusan nézve, ez azt jelenti, hogy a paraméterek, melyek a következetesen a lista elején 

találhatók, azok a legbefolyásolóbbak. A lokális érzékenységvizsgálat alkalmazása a szakiro-

dalom szerint épületenergetikai szimulációs eszközök esetén is gyakori. [55,58]. 

Lokális érzékenységi vizsgálat során egyesével változtatva vizsgáljuk az egyes paraméterek 

hatását. A kutatásom a szakirodalomban leírt módszereket követi [75,76], és az alapeset körül 

egy szűk értelmezési tartományt vizsgálja, a paraméterek azonos mértékben történő változta-

tásával (perturbáció). A lokális érzékenységi együtthatót a következőképp definiálhatjuk: Le-

gyen egy modell n számú független bemeneti adata Xi = 1, . . ., n. Adott X érték esetén a loká-

lis érzékenységi együttható (Si) arányos y kimeneti érték Xi szerinti parciális deriváltjával, 

ahol xi a választott i-edik paraméter (elsőrendű érzékenységi együttható): 

𝑆𝑖(𝑡) = 𝑋𝑖
𝜕𝑦𝑘(𝑡)

𝜕𝑋𝑖
 (8) 

Az érzékenységi együtthatót az éves szimuláció minden órájára kiszámítottam. Ahhoz, hogy a 

paraméterértékek változtatásának hatását ne csak adott időpillanatban értékelhessem, hanem 

az egész éves időtávon okozott hatásuk alapján tudjam őket rangsorolni, Spitz et al. [59] alap-

ján kiszámítottam az az órai Si értékek felhasználásával az érzékenységi együtthatók távolsá-

gát (𝑆𝑖,𝑑), teljesítmény-jellemzőnként: az Si(t) értékek az éves időszakra számított értékeinek 

számtani átlagából (𝑆𝑖,𝑚) és szórásából (𝑆𝑖,𝑠𝑡𝑑): 

𝑆𝑖,𝑑 = √𝑆𝑖,𝑚
2 + 𝑆𝑖,𝑠𝑡𝑑

2 (9) 

Az alapesetben meghatározott modellhez képest a bemeneti adatokat ±10%-os nagyságrend-
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ben (perturbációval) változtattam, miután a vizsgálat robosztusságát ellenőriztem két további 

perturbáció (±5%, ±25%) hatásának vizsgálatával. Az egyes esetekre, teljesítménymutatóra 

kapott 𝑆𝑖,𝑑 értékeket rangsoroltam. A paramétereket a rangsor alapján jelentősen, közepesen, 

és alacsonyan befolyásoló paraméterek csoportjaiba soroltam. Azután a klímák és égtájak ha-

tásának könnyebb összehasonlítása végett a két perturbáció esetén kapott 𝑆𝑖,𝑑 értékek közül a 

nagyobbikat alapul véve 𝑆𝑖,𝑑,max alapján rangsoroltam, és az első 5 paramétert  hasonlítottam 

össze a három klímán és négy égtájon, az érzékenységvizsgálat eredményeinek általánosításá-

hoz, további hasonlóságok és eltérések meghatározása érdekében. Végül a kapott eredménye-

ket összehasonlítottam az együttműködő partnerek által végzett, Energy Plus szoftvert értéke-

lő hasonló eredményekkel, így az IDA ICE modelljének érzékenysége más BES szoftver ér-

zékenységének kontextusában is értékelésre került. 

Összesen 18 paramétert vizsgáltam, melyeket a tervezők vagy szakági tanácsadók a tervezés 

során meghatározhatnak az elszívásos homlokzatok esetén (1. táblázat).  

1. táblázat – Az érzékenységvizsgálatban figyelembe vett paraméterek és azok alapértéke 

Jel Paraméter Alapeset értéke 

Geometriai adatok 

dcav A DSF légrésének mélysége üvegtől üvegig 0.22 m 

dsh Az árnyékoló távolsága a külső héj üvegezésének belső felületétől  0.073 m 

dsh,gap 
Az árnyékoló és a homlokzat oldalsó lezárása közötti szabad keresztmetszet széles-

sége, egy irányban mérve 
0.03 m 

f%ext A külső héj keretaránya 10% 

f%int A belső héj keretaránya  10% 

drecess 
A homlokzat süllyesztése (üvegezés külső síkjának távolsága az épület külső síkjá-

tól) 
0.22 m 

Ainlet A légbevezető nyílás területe  0.015 m2 

hinlet A légbevezető nyílás magasság helyzete a helyiség padlószintétől  0.05 m 

Hőtani és optikai adatok 

Ug_ext 
A külső héj üvegezésének üvegközépi hőátbocsátási tényezője (ISO 15099 szerinti 

referenciaérték) 
1.357 W/m2K 

τe,g_ext 
A külső héj üvegezésének energiaáteresztése a rövidhullámú sugárzás teljes spekt-

rumán 
0.324 

Ug_int 
A belső héj üvegezésének üvegközépi hőátbocsátási tényezője (ISO 15099 szerinti 

referenciaérték) 
1.507 W/m2K 

τe,g_int 
A belső héj üvegezésének energiaáteresztése a rövidhullámú sugárzás teljes spekt-

rumán 
0.492 

τe,sh Az árnyékoló energiaáteresztése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán 0.2 

ρsh Az árnyékoló energiavisszaverése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán 0.7 

αsh Az árnyékoló energiaelnyelése a rövidhullámú sugárzás teljes spektrumán 0.1 

Uf_ext 
A külső héj keretének hőátbocsátási tényezője, mely tartalmazza az üvegezés vo-

nalmenti hőátbocsátási tényezőjét (Ψg) is 
2 W/m2K 

Uf_int 
A belső héj keretének hőátbocsátási tényezője, mely tartalmazza az üvegezés vo-

nalmenti hőátbocsátási tényezőjét (Ψg) is  
2 W/m2K 

Légcsere adatai 

Vcav Térfogatáram a DSF légrésben 5.556 L/s 



14 

 

A paraméterek nem tartalmazzák a légrés magasságát. Bár a szakirodalom alapján ez egy fon-

tos paraméter a DSF-ek esetén, viszont ez a paraméter az épület szintmagasságával van össz-

hangban, ami a homlokzati tervezés során alapadatnak tekinthető. A legtöbb paraméter direkt 

módon adható meg a modellezés során, kivéve az üvegezés és árnyékoló optikai és hőtechni-

kai tulajdonságait. A perturbációval növelt névleges U-értéket iterációs úton határoztam meg 

úgy, hogy a rétegek vastagsága és a szerkezet napenergiaáteresztése ne módosuljon. A nap-

energiaáteresztés (τ), -visszaverés (𝜌) és -elnyelés (a) esetén egyik paraméter sem változtatha-

tó a másik kettő módosítása nélkül, mivel τ+ρ+a=1. Azokban a változatokban, amelyekben a 

három tulajdonság valamelyikét vizsgáltam mindhárom értéket módosítani kellett, a vizsgált 

paraméter perturbációjának értékével egyenlő mértékben módosítottam a másik két paramé-

tert, az eredeti arányukban.  

Az vizsgálat során három teljesítménymutató: Tglass, 𝑒24ℎ
+ , és 𝑒24ℎ

− érzékenységét vizsgáltam, 

melyeket a validáció során is. A légrés hőmérsékletét amiatt nem vizsgáltam, mert a validáció 

során a csúcsértékek magas eltérését mutattam ki a mérési eredményekhez képest. 

3. Az értekezés új tudományos eredményei 

1. Tézis 

A kéthéjú homlokzatok tipologizálása, amely kifejezi az adott típussal elérhető lehetséges 

energetikai és hőkomfort teljesítményt 

Kapcsolódó publikációk: [PT1,PT3,PT4] 

Továbbfejlesztettem a kéthéjú üvegezett épülethatároló elemek termikus szempontú be-

sorolási rendszerét. Meghatároztam azokat a besorolási jellemzőket: a homlokzat szellő-

zésének módja; működési mód és a szerkezeti rendszer és légrés tagolása, melyek együttes 

meghatározásával egyértelmű, hogy az egyes típusok milyen módon elérhetnek el ener-

giacsökkentést és jobb hőkomfortot az épületben, beleértve azt is, hogy a homlokzat a 

kapcsolódik-e a gépi szellőzési rendszerhez. Továbbfejlesztettem a kategóriákat, hogy az 

összes ismert típus besorolható legyen, és meghatároztam az egyértelmű és sajátlagos 

magyar és angol megnevezéseket. (2. táblázat) 
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 2. táblázat – A kéthéjú üvegezett épülethatároló szerkezetek besorolása  

 Ventilation mode // Szellőzési mód 

 

Mechanically 

ventilated ex-

haust-air 

systems 

Gépi elszívásos 

rendszerek 

Dedicated air 

network 

Dedikált 

léghálózat 

Non-

ventilated 

buffer 

systems 

Zárt puffer 

rendszerek 

Double-skin systems, 

partly or fully natu-

rally ventilated 

Kéthéjú, részben vagy 

teljesen természetes 

szell. rendszerek 

Operation mode  

(select all relevant) 

Működési mód  

(a relevánsak megnevezé-

se) 

indoor air  

curtain  

belső  

légfüggöny 

(air exhaust) 

(légelvezető)  

 

closed circuit air 

supply 

zárt rendszerű  

légbevezetés 

buffer 

puffer  

outdoor air curtain 

külső légfüggöny 

air supply 

légbevezető  

air exhaust 
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(buffer) 

(puffer) 
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window type 

systems  

ablakszerű szerke-

zetek  

exhaust-air  

window  

elszívásos ablak 

- 
compound 

window kap-

csolt ablak  

box-type window 

 dobozablak  
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b
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n
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a
ca
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 /
/ 

K
ét

h
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vert. and 

horiz. part.  

függ. és 

vízsz. osztás  
exhaust-air 

facade  

elszívásos hom-

lokzat  

closed cavity  

façade (CCF) 

zárt légrésű  

homlokzat 

 

buffer façade 

Pufferhom-

lokzat/ 

Többszintes 

kéthéjú zárt 

homlokzat  

box-type window 

facade dobozablakos 

homlokzat  

horizontally 

part.  

vízszintes 

osztás  

- 
corridor facade  

folyosós homlokzat  

multi-storey 

többszintes  

multi-storey ex-

haust-air 

facade  

többszintes el-

szívásos homl.  

- 

multi-storey DSF több-

szintes kéthéjú hom-

lokzat 

multi-storey louver 

façade 

pikkelyes homlokzat  

mixed part. 

mode 

összetett 

felosztás  

-  - -  
shaft-box-type facade 

kürtős-dobozablakos  

homlokzat  

double skin roofs 

kéthéjú tetők 
-  - -  

multi-layered glass 

roof 

kéthéjú tető 
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2. Tézis 

Az elszívásos homlokzatok termikus teljesítményjellemzőinek érzékenysége az IDA ICE-ban 

történő modellezési módszerekre  

Kapcsolódó publikációk: [PT7] 

Meghatároztam az elszívásos homlokzatok IDA ICE-ban történő modellezésének lehetőségeit 

és korlátait, és öszehasonlító modellezés során értékeltem, hogy milyen mértékben változnak 

Tglass, Tcav, Texhaust, �̇�𝑡𝑜𝑡, 𝐼𝑡𝑟,𝑛𝑒𝑡 órai, valamint 𝐸+ és 𝐸− éves értékei a következő modellezési 

lehetőségek változtatása esetén:  

- két koncepcionálisan eltérő modellezési mód: beépített modell és zónás modell  

- zónák száma függőleges irányban (1-6); 

- a több zónára osztott modell zónáinak kétféle összekapcsolási módja: csak légveze-

tő kapcsolat, vagy légvezető és optikai kapcsolat is; 

- az árnyékoló modell hierarchiájában történő elhelyezése: külső vagy belső héjhoz 

kapcsolódóan. 

Az egyes modellváltoztatások hatását külön értékeltem az órai értékek eltéréseit összegezve 

az éves időtartamon (5. ábra). A megnövekedett zónaszámmal elérhető pontosabb légrétegző-

dést a függőleges hőmérsékleti profil nem igazolja (4. ábra).  

A megállapított eltérések (3. táblázat) hatása különböző mértékű az energetika és komfort elő-

rejelzésének szempontjából. Ha az üvegfelületi hőmérséklete 2-3 °C-al változik, az körülbelül 

0.1 °C változást jelent az operatív hőmérsékletben. A légrés átlagos hőmérsékletének és a ki-

lépő légréshőmérsékletnek eltérései jelentősek, amennyiben ezt az előrejelzett értéket a gépé-

szeti rendszerek méretezése során akarják felhasználni. Az áteresztett napenergia és teljes 

energiaáteresztésben kimutatott eltérések több száz W léptékűek, amely jelentős egy cellás 

iroda hőmérlegének számításakor.  

3. táblázat – A teljesítménymutatók legnagyobb eltérései  

 

Tglass  

(°C) 

Tcav  

(°C) 

Texhaust  

(°C) 

Itr,net  

(W/m2) 

�̇�𝒕𝒐𝒕  
(W/m2) 

E- 

(kWh) 

E+ 

(kWh) 

árnyékoló nélkül 
2.2 6.0 8.1 41 27 99 (19%) 

260 

(15%) 

árnyékoló a külső 

héjban 
0.8 1.7 3.0 9 8 63 (13%) 37 (5%) 

árnyékolóval 

(minden modell) 
2.7 6.1 6.1 10 28 

151 

(39%) 

211 

(29%) 

 

 
a) nyári délután, árnyékoló nélkül 

 
b) nyári délután, árnyékolóval 

4. ábra – Függőleges hőmérsékleti profil árnyékoló nélkül, és a külső héjba integrált árnyékolóval  
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Árnyékoló nélkül 

Árnyékolóval 

a külső héjhoz kapcsolva a belső héjhoz kap-

csolva 

Belső üvegfelületi hőmérséklet  

 

Átlagos légréshőmérséklet

 

Átbocsátott napsugárzás

 
Összes átbocsátott hő 

 

  

5. ábra – A belső felületi hőmérséklet és átlagos légréshőmérséklet, áteresztett napsugárzás, és összes átbocsá-

tott hő órai értékeinek éves időtartamon vett éltérései  
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Kimutattam, hogy egy elszívásos homlokzat IDA ICE 4.8 (SP1) modelljével előrejelzett 

termikus teljesítménye olyan mértékben függ a választott modellezési módszertől, hogy 

az adott esetben a tervezési döntéseket is befolyásolhatja. A modellezési mód változtatá-

sából adódó különbségek azonban alacsonyabbak, mint a modell validációval igazolt 

pontatlansága. 

2.1 Megállapítottam, hogy a különböző modellezési módszerekkel számolt eredmények 

órás értékeinek eltérése az egy éves szimulációs időtartamot figyelembe véve a kö-

vetkező mértékű: 

- 0-2.7 °C  a belső üvegfelületi hőmérséklet,  

- 0.1-6.1 °C az átlagos légréshőmérséklet,  

- 0.1-8.1 °C a kilépő légréshőmérséklet,  

- 0-41 W/m2 az áteresztett napsugárzás órás (homlokzati m2-re vetítve);  

- 0-28 W/m2 az összes felületi hőáram (homlokzati m2-re vetítve) esetén. 

A homlokzaton keresztül áramlott éves energiamennyiség legnagyobb relatív elté-

rése: 

- 29% különbség az energianyereségben; 

- 39% különbség az energiaveszteségben. 

2.2 Megállapítottam, hogy a két fő modellezési mód (zónás vagy beépített) közötti vá-

lasztásnak mérsékelt hatása van a számított termikus teljesítményjellemzők órai 

értékeire. A homlokzaton keresztül átáramlott éves energiamennyiség legnagyobb 

eltérése: nyereség: 13%, veszteség: 4%. 

2.3 Megállapítottam, hogy a homlokzati légrést több, teljesértékűen összekapcsolt, 

azonos méretű, függőlegesen sorolt termikus zónával modellezve a zónaszám 1-6-ig 

terjedő tartományban növelése a felületi hőmérséklet, légréshőmérséklet és át-

eresztett napsugárzás órai értékekét és az éves hőnyereséget alacsony mértékben; 

az összes átbocsátott hőt és az éves hőveszteséget mérsékelt mértékben befolyásol-

ja. Mivel a szimuláció futásideje lineárisan nő, a légrés felosztása a kilépő légrés-

hőmérséklet pontosabb előrejelzésének érdekében nem javasolt. 

2.4 Megállapítottam, ha a teljesértékű kapcsolatok helyett csak a légáramlást biztosító 

kapcsolatok adottak a 6-termikus zónából felépített modellben, akkor az áteresz-

tett napsugárzás és az áteresztett hő órás értékének változása jelentős, a csökkenés 

a napsugárzás esetén az 50%-ot is elérheti. A kapcsolatok típusának hatása azon-

ban az éves energianyereségre (5%) és az energiaveszteségre (3%) alacsony.   

2.5 Megállapítottam, hogy az a döntés, hogy az árnyékoló a külső vagy a belső héj ré-

szeként kerül modellezése, az jelentősen befolyásolja az előrejelzett értékeket: a 

belső üvegfelületi hőmérséklet órás értékei 2.5 °C-os, az átlagos légréshőmérséklet 

órás értékei 5 °C-os maximális eltérést mutatnak. A változás az éves energianyere-

séget a beépített modell esetén alacsony (7%), míg a zónás modell esetén magas 

(28%). Az éves energiaveszteség közepes (16-20%) mindkét modellváltozatban. 

A kapott eredményekből nem állapítható meg, hogy a zónás vagy beépített modellezési mód 

adja a pontosabb eredményeket, ezeket összehasonlító validációs elemzéssel lehet megállapí-

tani. A modellezésre a következő javaslatok fogalmazhatók meg: Mivel a  szimuláció futás-

ideje lineárisan nő, a légrés felosztása függőleges irányban a kilépő légréshőmérséklet ponto-

sabb előrejelzésének érdekében, a szakirodalommal ellentétben, nem javasolt. Az eredmények 

alapján javasolható, hogy a vízszintes kapcsolatok típusának korlátjának kikerülése érdekében 

a homlokzati szélesség kerüljön megnövelésre, a légrés vízszintes felülete haladja meg 0.5m2-
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es felületet. Az, hogy az árnyékoló modellbeli helyzete ilyen mértékben befolyásolja az ered-

ményeket abból adódik, hogy a valóságban az árnyékoló két oldalán kialakuló szellőzést a 

modell csak az egyik oldalon veszi figyelembe, míg a másik légrés nemszellőztetettként van 

figyelembe véve. Ezt az eredmény a szoftverfejlesztők számára mutatja, hogy a megbízhatóbb 

modellek létrehozásához javasolt ennek az egyszerűsítésnek a módosítása. 

3. Tézis 

Az IDA ICE elszívásos homlokzat modelljeinek validációja  

Kapcsolódó publikációk: [PT2] [PT5] [PT6] 

A szimulációs eredményeket egy tesztcellán mért kísérleti eredményekkel hasonlítottam össze 

négy reprezentatív környezeti feltételű időszakban, és meghatároztam az modellek előrejelzé-

si pontosságának mennyiségi és minőségi jellemzőit, nyári és téli időjárási feltételek mellett. 

Négy homlokzati felépítés: kétféle üvegezést vizsgáltam, mindkét esetben árnyékoló jelenlé-

tével és anélkül. 

Az IDA ICE 4.8 (SP1) szoftverben végzett szimulációk eredményeit egy tesztcellán mért 

kísérleti eredményekkel összehasonlítva kiterjesztettem az épületenergetikai szimulációs 

szoftverek validációjának körét az elszívásos homlokzatok modelljeire a következő fizi-

kai mennyiségekre vonatkozóan: a belső üvegfelületi hőmérséklet, az átlagos légréshő-

mérséklet, az áteresztett napsugárzás és a konvektív és hosszúhullámú sugárzásból adó-

dó, felületen átadódó hőáram; valamint az ezekből származtatott napi energianyereség 

és -veszteség értékeire. Igazoltam, hogy a modell alkalmas arra, hogy a tervezési fázis-

ban a kéthéjú homlokzatok jellemző működéséről képet kapjunk, és különböző tervvál-

tozatokat összehasonlítsunk. A csúcsértékek hibái miatt azonban a gépészeti méretezés 

nem végezhető kizárólag az ebből a modellből nyert adatok alapján. 

3.1 Igazoltam, hogy az épületenergetikai szimulációs eszközök termofizikai modelljé-

nek természetéből adódó egyszerűsítései ellenére az elszívásos homlokzatok ter-

mikus teljesítményét jellemző fizikai mennyiségek előrejelzése ezen modellel mi-

nőségileg helyes. Ez azt jelenti, hogy mind a beépített modul, mind a termikus zó-

nákból felépített modell alkalmas arra, hogy ennek a négy fizikai mennyiségnek 

az időbeli lefutását helyesen adja vissza a csúcsok és a völgyek száma szempont-

jából, a csúcsoknál a kísérlethez képest egy legfeljebb 2 órás időeltolódással. A 

modell alkalmas arra is, hogy a téli és nyári időjárási feltételek mellett előre je-

lezze a homlokzaton átjutó napi energianyereség változásainak irányát, nagysá-

gát, valamint a téli időjárási feltételek mellett az energiaveszteség változásának 

irányát, nagyságát. 

3.2 Igazoltam, hogy az RMSE és MBE mutatókkal jellemzett átlagos hiba értéke a 

négy fizikai jellemzőre alacsony, a mérés és modellek között R2-el jellemzett kor-

reláció magas. A napi csúcsértékek előrejelzésének hibái azonban magasak: 

- -5.3–6 °C belső üvegfelületi hőmérséklet,  

- -10.2–7.7 °C az átlagos légréshőmérséklet,  

- -97–41 W/m2 az áteresztett napsugárzás és  

- -6.2–89W/m2 a konvektív és hosszúhullámú sugárzásból adódó, felületen át-

adódó hőáram előrejelzési pontossága. 
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Tglass Tcav 

 
a) tél árnyékolóval b) nyár, árnyékoló 

nélkül 

c) tél árnyékolóval d) nyár, árnyékoló 

nélkül 

Itr qLW,conv 

 
e) tél árnyékolóval f) nyár, árnyékoló 

nélkül 

g) tél árnyékolóval h) nyár, árnyékoló 

nélkül 

 
6. ábra –A modul időprofiljai két kiválasztott napon 

 

  

b) tél, árnyékoló nélkül c) nyár, árnyékolóval 

 

7. ábra – Az A modul által áteresztett napi energiamennyiség  két időszakban  

 

3.3 A belső héj kétféle üvegezését vizsgálva igazoltam, hogy modell jellemzően képes 

minőségileg helyesen előrejelezni a vizsgált négy fizikai mennyiség változását, az-

az meghatározni, hogy melyik üvegfelépítés esetén lesznek magasabbak az érté-

kek. A két homlokzati felépítés relatív különbségének előrejelzett értéke akár 

50%-kal alul- vagy felülbecsült a mérési eredményekhez képest.  

 

-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75

1 2 3 4 5 6 7

F
a
jl

a
g

o
s 

n
a
p

i 

en
eg

ia
á
te

re
sz

té
s 

[k
W

h
/m

2
]

Idő [nap]

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

1 2 3 4 5 6 7

F
a
jl

a
g

o
s 

n
a
p

i 

en
eg

ia
á
te

re
sz

té
s 

[k
W

h
/m

2
]

Idő [nap]



21 

 

  

a) Belső üvegfelületi hőmérséklet b) Légrés átlagos léghőmérséklete 

  

c) Felületi hőáram: hosszúhullámú és konvek-

tív 

d) Áteresztett napsugárzás 

 

8. ábra – Az A és B modul relatív különbségégének relatív kummulatív gyakorisága szimulációk és mérések ese-

tén  

3.4 Igazoltam, hogy a két modellezési megközelítés: a beépített modul és a három 

termikus zónából álló DSF modell RMSE, MBE és R2 mutatóval jellemzett előre-

jelzési pontosságának különbsége nem következetes a négy fizikai mennyiség, 

vizsgálati periódus és homlokzati konfiguráció esetén, így egyik modell sem ne-

vezhető pontosabbnak. 

4. táblázat - A két modell MBE és RMSE számított értékei. Vastaggal szedett annak a modellnek az eredménye 

(zónás vagy beépített) amelynek alacsonyabbak az adott fizikai mennyiség, és statisztikai mutatón belül  

 
RMSE MBE 

 
A Modul B Modul A Modul B Modul 

 
zóna beépített zóna beépített zóna beépített zóna beépített 

𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠   [°C] 1.55 1.58 0.83 0.78 -0.04 -0.03 -0.15 -0.04 

𝑇𝑐𝑎𝑣  [°C] 2.53 2.71 3.20 3.11 -0.07 -0.51 0.16 -0.32 

𝐼𝑡𝑟  [W/m2] 22.21 20.52 12.84 12.58 -3.48 0.51 -1.32 1.43 

�̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣  [W/m2]   17.31 15.61 9.29 10.78 3.52 3.34 2.58 3.56 
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3.5 Igazoltam, hogy a modellek pontosabb eredményeket adnak a homlokzaton át-

áramló hőnyereségre, mint a hőveszteségre. A napi hőnyereség mértéke a mérési 

hibahatáron belül, vagy ahhoz közeli értékkel becsült,  míg a napi hőveszteség 

mértéke akár 76%-al is túlbecsült, és jelentősen függ a szimulált homlokzati fel-

építéstől.  

 

 

 

9. ábra  – Az energianyereség és veszteség összege a időszakonként, és az egész vizsgált időtartamra vonatkozó-

an, a százalékos értékek a mérésből számított azonos időszak értékeit jelzik 

3.6 Összehasonlítottam az IDA ICE beépített DSF moduljának elszívásos homlokza-

tokra vonatkozó előrejelzési pontosságát a szakirodalomban dokumentált másik 

három épületenergetikai szimulációs szoftver: az EnergyPlus, TRNSYS és IES 

VE validációs eredményeivel. Igazoltam, hogy az IDA ICE modellje egyik szoft-

verhez képest sem ad egyértelműen pontosabb, vagy pontatlanabb előrejelzést, 

mivel a modellek RMSE mutatóval jellemzett előrejelzési pontosságának különb-

sége nem következetes a négy fizikai mennyiség, vizsgálati periódus és homlokzati 

konfiguráció esetén.  

5. táblázat - A négy szimulációs szoftver: Energy Plus ‘Airflow Window’, TRNSYS, IDA ICE and 

IES VE MBE és RMSE számított értékei az egész időszakra vonatkozóan [PT2] 

 EnergyPlus  TRNSYS IDA ICE IES VE 

MBE RMSE MBE RMSE MBE RMSE MBE RMSE 

𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠   [°C] -0.2 2.4 -1.1 2.4 0.4 1.5 -0.5 2.6 

𝑇𝑐𝑎𝑣  [°C] -0.8 3.9 -0.9 3.5 -0.3 2.6 -0.9 3.9 

𝐼𝑡𝑟  [W/m2] 0.2 14 -4.9 12 2.6 15 N/A N/A 

�̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣  [W/m2]   0.9 13 1 11 0.2 21 4.6 17 

 

3.7 Igazoltam, hogy az árnyékoló roló jelenléte az elszívásos homlokzat modellben 

nem rontja a modell előrejelzési pontosságát. A belső üvegfelületi hőmérséklet és 

az átlagos légréshőmérséklet determinációs együtthatója árnyékoló nélkül né-

hány századdal magasabb ugyan, mint árnyékolóval, azonban az áteresztett nap-

sugárzás előrejelzési pontossága árnyékolóval jelentősen magasabb. Hasonlóan, a 

felületen átadódó hőáram előrejelzése is árnyékolóval pontosabb, de kisebb mér-

tékben. 
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6. táblázat - A beépített modullal számított négy fizikai mennyiség R2 értékei a különböző időszakokban. Minden 

időszak esetén a magasabb értékekkel bíró időszakok eredményei vastagon szedettek 

  𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑇𝑐𝑎𝑣 �̇�𝐿𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑣 𝐼𝑡𝑟 

  Mod. 

A 

Mod. 

B 

Mod. 

A 

Mod. 

B 

Mod. 

A 

Mod. 

B 

Mod. 

A 

Mod. 

B 

tél 
árnyékolóval 0.92 0.95 0.91 0.89 0.94 0.97 0.85 0.86 

árnyékoló nélkül 0.96 0.97 0.94 0.90 0.91 0.86 0.68 0.76 

nyár 
árnyékolóval 0.93 0.95 0.92 0.91 0.96 0.98 0.90 0.91 

árnyékoló nélkül 0.96 0.96 0.93 0.93 0.95 0.93 0.72 0.76 

A hibák mértéke meghaladja a modellezési mód változtatásából adódó eltérések mértékét. Az 

eredményeket értékelve a modell hőátadási egyenleteinek, és az árnyékolás a modellezésének 

fejlesztése célszerű.  

4. Tézis 

Az elvezetéses homlokzat legbefolyásosabb tervezési adatainak meghatározása az energia és 

termikus komfort teljesítményjellemzőinek szempontjából 

Kapcsolódó publikáció: [PT6] 

Három klíma és négy égtáj peremfeltételei között elvégzett érzékenységi vizsgálattal megha-

tároztam, hogy az IDA ICE épületenergetikai szimulációs szoftver elszívásos homlokzatmo-

delljének tervezési paraméterei milyen mértékben befolyásolják a következő energiával és 

komforttal összefüggő teljesítményjellemzőket: belső felületi hőmérséklet, napi hőnyereség, 

napi hőveszteség. Az egyes esetekben felállított érzékenységi rangsor alapján meghatároztam 

a jelentősen, közepesen és alacsonyan befolyásoló paraméterek listáját minden teljesítmény-

mutatóra, külön árnyékolóval felszerelt és árnyékoló nélküli esetekre.  

Meghatároztam, hogy egy IDA ICE 4.8 (SP1)-ben modellezett elszívásos homlokzat 18 

tervezési paramétere milyen mértékben befolyásolja az alábbi termikus teljesítményjel-

lemzőket: belső felületi hőmérséklet, napi hőnyereség, napi hőveszteség. 

4.1  Kimutattam, hogy az elszívásos homlokzat 18 meghatározható tervezési paramé-

terből az alábbi 7 paraméter befolyásolja egyik vagy másik teljesítménymutatót: 

τe,g_ext, τe,g_ext, Ug_int, Ug_ext,, τe,g_int, Vcav, ρsh, τe,sh, Kimutattam továbbá, hogy bár a pa-

raméterek sorrendje az érzékenységi rangsorban változik az egyes teljesítménymu-

tatók és vizsgált esetekben, azonban azok a paraméterek, melyek az egyik teljesít-

ményjellemzőt jelentősen befolyásolják, azok a másik vizsgált teljesítményjellem-

zők legalább egyikénél is a legalább közepesen befolyásoló tényezők közé tartoz-

nak. (7. táblázat) 

 

Nem meglepő eredmény, hogy a spektrális és hőtechnikai tulajdonságok kerültek a rangsorok 

élére, míg a keret és egyéb geometriai tulajdonságok hatása a modell esetén kicsi maradt. Ér-

dekes, hogy az árnyékoló abszorpciója, az árnyékoló körülötti légrés, és az árnyékoló távolsá-

ga a külső héjtól mennyire kis hatással van a vizsgált teljesítménymutatókra. Ennek az utolsó 

paraméternek az elhelyezkedése a rangsorban különösen váratlan, mivel az árnyékolónak op-

timális elhelyezkedését több kutató fontosnak tartotta vizsgálni, pl. [43]. Ez a vizsgálat felfed-

te, hogy bár lehetséges az IDA ICE DSF modelljében definiálni az árnyékoló helyzetét, az 

egyszerűsített légrésmodellezés okán az árnyékoló elhelyezkedésének változtatása alacsony 

hatással bír az eredményekre, így ennek optimalizálására nem alkalmas ez az eszköz.   
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7. táblázat -  a legbefolyásosabb paraméterek listája és befolyásuk mértéke teljesítménymutatónként, árnyékoló-

val és anélkül 

 
Shading off Shading on 

 𝑻𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔 𝒆𝟐𝟒𝒉
+  𝒆𝟐𝟒𝒉

−  𝑻𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔 𝒆𝟐𝟒𝒉
+  𝒆𝟐𝟒𝒉

−  

τe,g_ext +++ +++ - ++ ++ - 

Ug_int ++ - +++ ++ ++ +++ 

Ug_ext, ++ - +++ ++ - +++ 

τe,g_int + +++ - - ++ -- 

Vcav + --- - + -- ++ 

ρsh    +++ +++ ++ 

τe,sh,    - ++ - 

dcav -- --- --- -- --- --- 

Uf_ext - --- - - --- - 

Uf_int - --- - - --- - 

f%ext - - - - - - 

f%int - - - - -- - 

drecess - - --- - --- --- 

ash    - --- --- 

dsh    -- --- --- 

dsh,gap    -- --- --- 

Ainlet       

hinlet       

Jelmagyarázat: 

+++ jelentősen befolyásoló paraméter az összes 

esetben 

++  közepesen vagy jelentősen befolyásoló tényező 

minden esetben 

+ néhány esetben közepesen befolyásoló tényező 

-  alacsony befolyás minden esetben 

-- alacsony befolyás vagy nem  be-

folyásol 

--- nem befolyásol 

üres cellák: a paramétereket nem veszi figyelembe a számítás 

 

Továbbá meglepő eredmény viszont, hogy a légrés térfogatárama (Vcav) legfeljebb a közepes 

hatással bíró paraméterek közé került, ráadásul a légrés szélességének (dcav) egyik változó 

esetén sincs értékelhető hatása. Ennek az oka, hogy jelen homlokzat esetében a modellben de-

finiált algoritmus a mértékadó körülményeknek megfelelően a légrést határoló felületekre 

számított konvektív hőátadási tényezők számítására a rendelkezésre álló egyenletek közül 

nem a légsebesség és légrésmagasságtól függő összefüggéseket választotta, hanem a légrés 

levegője és a határoló felület közötti hőmérséklet függvényében meghatározott értékeket. Így 

a térfogatáram változtatása sincs közvetlen hatással a hőátadási tényezőre, amely a légrés 

energiamérleget jelentősebben befolyásolhatná. 
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4.2 Kimutattam, hogy az árnyékoló pozíciója és a légrés mélysége nem befolyásolja el-

szívásos homlokzatmodell eredményeit. A levegő eloszlása, a légáramlási tarto-

mány és a konvektív hőátadási tényezők egyszerűsített számításából adódóan ez a 

modell nem alkalmas arra, hogy megbecsülje ezen paraméterek változtatásának 

hatását. Ezáltal ezen paraméterek optimalizálására sem alkalmas ez a modell a 

tervezési fázisban. 

4.3 Kimutattam, hogy a homlokzati légrésben elszívott levegő térfogatáramának jel-

lemző értéke a elszívásos homlokzat modellel számított teljesítményjellemzőket 

csak alacsonytól közepesig terjedő mértékben befolyásolja. Az 𝒆𝟐𝟒𝒉
+  érzéketlen erre 

a paraméterre, míg a 𝒆𝟐𝟒𝒉
−  közepesen érzékeny abban az esetben, ha árnyékoló is 

van a légrésben. 𝑻𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔 közepesen érzékeny erre a paraméterre, amikor alacsony a 

felületre eső éves napsugárzás.  

A  vizsgálatnak az az eredménye, hogy a legbefolyásolóbb paraméterek az üvegezés és az ár-

nyékoló optikai és hőtechnikai tulajdonságai, a gyakorlat számára különösen értékesek abban 

a tekintetben, hogy a tervezés korai szakaszában lehetőség van rögzíteni az épület homlokzati 

koncepciója és esztétikai megjelenése szempontjából meghatározó fő jellemzőket, úgy mint 

méret és szellőző levegő térfogatárama, anélkül, hogy a későbbiekben ezzel elvágnánk azt a 

lehetőséget, hogy az adott típussal magas energetikai és komfort teljesítményt érjünk el (az 

üvegezés és az árnyékoló körültekintő megválasztásával) 

5. Tézis 

Az elszívásos homlokzatok energia és komfort teljesítménymutatóinak értékét leginkább befo-

lyásoló tervezési paraméterek állandósága 

Kapcsolódó publikációk: [PT6] 

Meghatároztam, hogy az elszívásos homlokzat épületenergetikai szimulációval számított 

termikus teljesítményjellemzőit közepesen és jelentősen befolyásoló tervezési paraméte-

rek listája milyen mértékben függ a klímától és az égtájtól, valamint más szoftver hasz-

nálatától. 

5.1 Kimutattam, IDA ICE 4.8 (SP1) használata esetén a napi energianyereséget és 

energiaveszteséget jelentősen befolyásoló paraméterek listája és száma állandó 

minden égtájon és a vizsgált klímákon. A belső üvegfelületi hőmérséklet rangso-

rát a tájolás befolyásolja: az északi tájoláson az üvegezés és - ha van - az árnyéko-

ló szoláris optikai tulajdonságainak befolyása az üvegezés U-értékeihez képest 

csökken a többi égtájhoz képest. 

5.2  Az IDA ICE paramétereire számított érzékenységi rangsort összehasonlítva az 

Energy Plus szoftver azonos paramétereinek rangsorával megállapítottam, hogy 

a jelentősen és közepesen befolyásoló paraméterek azonosak mind a két szoftver-

ben. A rangsorban a következő paraméterek helyezése azonban elérő:  

-  az IDA ICE-szal számított 𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 kevésbé, míg 𝑒24ℎ
+  jelentősebben érzékeny a 

τe,g_int  paraméter értékére;  

-  Vcav  paraméterre pedig az IDA ICE 𝑇𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 és  𝑒24ℎ
+  esetén is kevésbé érzé-

keny, mint az Energy Plus modell. 
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a) Tglass – Árnyékoló nélkül

 

b) Tglass - Árnyékolóval 

  

c) 𝑒24ℎ
+  , Árnyékoló nélkül 

 
d) 𝑒24ℎ

+  Árnyékolóval 

 

e) 𝑒24ℎ
− , Árnyékoló nélkül 

 

f) 𝑒24ℎ
− , Árnyékolóval 

10. ábra - A rangsor első 5 helyezettjének Si,d,max értékei teljesítmény-jellemzőnként, égtájanként és tájoláson-

ként rangsorolva  
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11. ábra – AZ IDA ICE és az EnergyPlus Si,d értékeinek összehasonlítása [PT6]: a) Belső felületi hőmérséklet b) 

Napi energianyereség 𝑒24ℎ
+  c) Napi energiaveszteség 𝑒24ℎ

−  

 

A szoftverek közötti összehasonításnál megállapítottam, hogy bár az IDA ICE-ban nagyobb 

részletességgel adhatjuk meg a DSF adatait, a vizsgált teljesítményjellemzők szempontjából 

ennek kicsi a relevanciája – az érzékenységi rangsor elején található paraméterek azonos rész-

letezettséggel adhatók meg. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a két szoftver matematikai 

modelljének eltérése befolyással bír arra, hogy melyik paraméter mennyire érzékeny, ami be-

folyásolhatja a tervezés során az optimalizálás eredményét.  
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