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A Föld éghajlata

• A Föld klímája a fizikai, kémiai és a 
biológiai állapothatározókkal jellemzett 
állapotok összessége. Az éghajlat 
megnyilvánulás, nem tárgy!

• Hogyan jellemezendő az „állapotok 
összessége”?

• Mindig valamilyen szempontok szerint!



Az eddig használt klímaosztályozási 
szempontok?

• Köppen (1936): a biomok hő- és 
vízellátottsági szempontjai alapján [a 
hőellátottsági szempont (hőmérsékleti 
küszöbértékek) messze dominánsabb!]



Az eddig használt klímaosztályozási 
szempontok?

• Thornthwaite (1948), Feddema (2005): 
nincs bioszféra (vegetáció), hőellátottság: 
potenciális evapotranspiráció (PET), 
vízellátottság: csapadék



Az eddig használt klímaosztályozási 
szempontok?

• Jendritzky and Tinz (2009): humán 
hőterhelés (ún. „érzékelhető hőmérséklet”, 
küszöbértékek)



És az e prezentációban használt 
szempont?

• Az „operatív hőmérséklet” (To) és az 
individuumra vonatkozó „ruházati index” 
(rcl) területi eloszlása a Földön. 



Cél

• A To és az rcl területi eloszlásának 
elemzése,

• a To és az rcl területi eloszlásának 
összevetése Köppenel,

• az évközi és az emberi tulajdonságok 
különbözőségével okozta rcl különbségek 
összevetése.



Módszertan

• A ruhával fedett emberi test energia-
egyenlegének számítása!



A ruházattal fedett emberi test?
• Ruházat? Szorosan tapad az emberi testre. 

• Az emberi test belsejében a hőmérséklet 
Tb=37 °C, a bőrfelszín hőmérséklete Ts=34 °C. 

• Gyalogoló ember (1,1 m∙s-1), nincs izzadás!



A ruházat és a bőrfelszín 
energiaegyenlegei

• Ruházat:

• Bőrfelszín:

• M .



To és rcl

• A sugárzás-konvektív hőmérséklet:

. 

• A ruházat hőhatását jellemző ellenállás-
paraméter ([sm-1], vagy [Clo], 1 Clo=186.7 sm-1)

௦ௗ 



To és rcl: értelmezés

• A To [°C] magában hordozza a 
léghőmérséklettel, a sugárzással és a széllel
okozott együttes hőterhelést! Csak a környezeti 
kényszerektől függ.

• Az rcl azt a hűtőhatást fejezi ki hőtöbblet esetén 
(nyáron, amikor negatív), vagy azt a melegítő
hatást fejezi ki hőhiány esetén (télen, amikor 
pozitív), ami ahhoz szükséges, hogy az emberi 
test „hő-egyensúlyban” legyen a környezetével.

• Az emberi test hő-egyensúlyos állapotát 
„komfort zónának” nevezzük!!! 



Gyalogoló ember?
• A gyalogolásunkkor elhasznált M [Wm-2]

.



Adatok

• Éghajlati adatok: léghőmérséklet, sugárzás, 
szélsebesség

• Humán adatok: testtömeg [kg], testmagasság 
[cm], kor [év], nem, és mellmagasságban a test 
kerülete (K = pi ∙ D).



Éghajlati adatok

• Landolt-Börnstein, 

adatok:1991-1995,

skála: Világ



Amikor az MMT megkapja a 
Landolt-Börnstein-t



Franz Rubel: a köppeni örökség 
letéteményese 



És amikor Michael Hantel az 
MMT tiszteletbeli tagja lett



Humán adatok

• Embertani Tanszék, ELTE, Zsákai Annamária

• Ezúttal: Baksa Mátyás, Ács Ferenc és egy 
kövér ember adatai



Eredmények



Köppeni klímaosztályozás 
sematikusan és filozófiailag



Köppen-Geiger-féle térkép (1954)



9195 – légkör teteje, átlagos (5 
év) évi sugárzási egyenleg



9195 – földfelszín, 5 évi 
sugárzási egyenleg átlag



Évi To területi eloszlása 1992-ben



Évi To ingadozás területi eloszlása



Évi rcl területi eloszlása 1992-ben



Évi rcl ingadozás területi eloszlása



rcl területi eloszlása 1992 
januárjában



rcl területi eloszlása 1992 
júliusában



Az rcl évi értékének és ingadozásá-
nak együttes ábrázolása



Az rcl évi értékének és ingadozásá-
nak együttes ábrázolása-számkulcs

Clo-dclo csoportbeosztás 1992 (B.M.)

Clo

Dclo -2.04 – -0.64 -0.64 – 0.47 0.47 – 1.69 1.67 – 4.45

-4.91 – -1.92 1 5 9 13

-1.92 – 0.25 2 6 10 14

0.25 – 1.19 3 7 11 15

1.19 – 3.12 4 8 12 16



Ember-okozta rcl különbségek 
területi eloszlása



Évközbeni rcl különbségek (91-92) 
területi eloszlása



Évközbeni rcl különbségek (92-93) 
területi eloszlása



Fundamentális 
ember-Föld-egyenesek



Konklúzió

• Hőterhelés: a mindennapi életünket 
legjobban meghatározó környezeti 
terhelés típus.

• Az emberi tulajdonságok okozta rcl

különbségek nagyobbak is lehetnek, mint 
az az évközi rcl különbségek az adott 
embernél.



Konklúzió

• Hőterhelés: mind éghajlat, mind testalkat 
típus függő; így mindenki másképpen 
érzékeli ugyanazon időjárás/éghajlat 
hőterhelését!



Konklúzió
• Akarva, akaratlanul idézhetjük Alexander 

von Humboldtot!



Legvégül: Humboldt mondásai a 
Földdel és az emberrel 
kapcsolatban

• Milyen gyönyörű a napfény, mintha 
mennyországba hívná a Földet.

• A Világ mindenütt teljes, ahova nem jut el 
az ember a maga kínjaival. 


