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0. Regisztrációs hét 

1.  A városklimatológia alapfogalmai.   Hőmérséklet, szél, sugárzás mérési módszerei  

2.  A talajérdesség befolyása a szélsebesség 
profiljára, kanyonhatás.  

Műszerbemutató  

3.  A városklíma tér és időbeli lehatárolása, 
dinamikája, a városi légtér szerkezete.    

Szélcsatorna mérés esettanulmányok  

4.  A szennyezőanyagok terjedése. A sky view 
faktor.   

A halszemoptikás képek értelmezése, solar pyramid, 
goniometrikus nappálya diagramok  

5.  A városi hősziget, összefüggése a település 
méretével. A városi szél, a tetőréteg.   

Esettanulmányok magyar és külföldi városokra  

6.  Az antropogén hőleadás, az épületekből 
származó hő, a fűtési idény dinamikus 
egyensúlya, a hűtési idény öngerjesztő  
folyamatai. 1. rész  

Egy épületcsoport téli hőleadásának számítása  

7.  Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete 

8.  Az antropogén hőleadás, az épületekből 
származó hő, a fűtési idény dinamikus 
egyensúlya, a hűtési idény öngerjesztő  
folyamatai. 2. rész Az envimet szoftver 
bemutatása.  

Az envimet input értelmezése  

9.  Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 
meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete  

10.  A városi légkör összetételének módosulásai, 
városi légszennyezés, levegőminőség.   

Az envimet cellaszerkezetének létrehozása  

11.  A városi felszín energia és vízegyenlege.  Envimet feladat futtatásának inditása  

12.  A légnedvesség és csapadékviszonyok 
módosulásai a beépített területeken.  

Envimet eredmények kiértékelése  

13.  A zöld területek hatása, városi szellő. 
Utcakomfort. A városklíma kutatás módszerei 

Az evapotranspiráció hatása, a parkok által generált 
szellő A szabadtéri komfort jellemzői 

14.  Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete  
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