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IntroductionIntroduction

Solar radiation Solar radiation isis a significant energy a significant energy 
source in urban environments source in urban environments 

A felszA felszíínre jutnre jutóó szolszolááris energia ris energia 
öösszege fsszege füügg: gg: 

-- NapNap--FFööld geometria ld geometria éévszakos vszakos 
vvááltozltozáássááttóól l 

-- a hely fa hely fööldrajzi koordinldrajzi koordinááttááititóól l 
-- a la léégkgkööri kri köörrüülmlméényektnyektőől l 

(id(időőjjáárráás, ls, léégszennyezettsgszennyezettséég)  g)  
-- a va váárosi felszrosi felszííngeometringeometriááttóól l 

((ééppüületek, letek, áárnyrnyéékolkoláás)s)

It is inportant to calculate the It is inportant to calculate the 
irradiation in the complex urban irradiation in the complex urban 
surfacesurface

A szolA szolááris sugris sugáárzrzáás jelents jelentőős forrs forráás s 
lehet vlehet váárosi krosi köörnyezetekben rnyezetekben 

Fontos feladat a besugFontos feladat a besugáárzrzáás s 
kiszkiszáámmííttáássáára az ra az öösszetett vsszetett váárosi rosi 
kköörnyezetbenrnyezetben

The amount of solar energy The amount of solar energy 
reaching reaching the surface the surface depends:depends:

-- the seasonal change of the Earththe seasonal change of the Earth--
Sun geometrySun geometry

-- the location of the placethe location of the place
-- the atmospheric conditionsthe atmospheric conditions ((local local 

weatherweather,, air pollutionair pollution))
-- urban surface geometryurban surface geometry (building (building 

heightsheights andand distribution,distribution, shadingshading))

A szolA szolááris sugris sugáárzrzáás jelents jelentőős forrs forráás s 
lehet vlehet váárosi krosi köörnyezetekben rnyezetekben 

BevezetBevezetééss

Calculation of the solar Calculation of the solar 
radiation for urban areasradiation for urban areas

Aims and objectivesAims and objectives

-- Mutual shading (buildings, trees)Mutual shading (buildings, trees)

-- Az Az ééppüületek kletek köölcslcsöönnöös s 
leleáárnyrnyéékolkolóó hathatáássáátt

CCéélkitlkitűűzzééss

A besugA besugáárzrzáás szs száámmííttáása vsa váárosi rosi 
terterüületekenleteken

SzolSzolááris energia potenciris energia potenciááll

??

quantify potential solar energyquantify potential solar energy

??

-- A fA fáák k áárnyrnyéékolkolóó hathatáássáátt

-- Tiszta lTiszta léégkgköört feltrt feltéételezvetelezve

-- KlimatolKlimatolóógiai szempontbgiai szempontbóól l 
jellemzjellemzőő ididőőjjáárráási viszonyok si viszonyok 
esetesetéénn

-- Clear sky conditionsClear sky conditions

-- Climatologicaly potetntial sky Climatologicaly potetntial sky 
conditionsconditions

VizsgVizsgáált terlt terüület let 
SzegedSzeged (46(46ººN, 20N, 20ººE) E) 
magassmagassáág g 79 m 79 m 
ssíík terk terüületlet

Calculation areaCalculation area (C)(C) 0,0,33 kmkm22,,
8080 000000 mm22 buildings withbuildings with
1100 m average height m average height 

Irradiance calculationIrradiance calculation

SzegedSzeged (46(46ººN, 20N, 20ººE) E) 
SWSW Hungary Hungary 
at 79 m at 79 m aslasl
on a flat plain on a flat plain 

Study area Study area 

SzSzáámmííttáási tersi terüület (C)let (C) 0,0,33 kmkm22,,
8080 000000 mm22 ééppüületlet
1100 m m áátlag magasstlag magassáágg

BesugBesugáárzrzáás szs száámmííttááss

Applied dataApplied data
DDigital surface modeligital surface model

FelhasznFelhasznáált adatok lt adatok 

Surface geometry (building, trees)Surface geometry (building, trees)

Solar radiationSolar radiation

DigitDigitáális fellis felüületmodellletmodell

FelszFelszíín geometria (n geometria (ééppüületek, fletek, fáák)k)

BesugBesugáárzrzááss

DigitDigitáális fellis felüületmodell letmodell 
Based onBased on
-- the digital elevation model of the the digital elevation model of the 

area (natural relief)area (natural relief)
-- 3D building database of Szeged 3D building database of Szeged 

(building footprints, and height)(building footprints, and height)
-- location of the ridges and eaves location of the ridges and eaves 

(digitized from aerial photographs)(digitized from aerial photographs)

Digital surface modelDigital surface model
AlapjaAlapja
-- digitdigitáális domborzat modell lis domborzat modell 

((termterméészetes domborzatszetes domborzat))
-- Szeged 3D Szeged 3D ééppüület adatblet adatbáázisazisa

((ééppüület alaprajzok let alaprajzok éés magasss magassáágg))
-- az eresz az eresz éés tets tetőőgerinc vonalakgerinc vonalak

((lléégifotgifotóók alapjk alapjáán azonosn azonosíítvatva))



Fa adatbFa adatbááziszis
Based onBased on
-- 3D point cloud produced by 3D point cloud produced by 

photogrammetry methodphotogrammetry method
-- The shapes of the tree crowns was The shapes of the tree crowns was 

located ising spectral inicies located ising spectral inicies 
(NDVI)(NDVI)

Tree crown databaseTree crown database
ElElőőáállllííttáásasa
-- 3D pontfelh3D pontfelhőő elelőőáállllííttáása sa 

fotogrammetriai eszkfotogrammetriai eszköözzöökkelkkel
-- HatHatáárvonalak lehatrvonalak lehatáárolroláása sa 

magassmagassáág g éés spektrs spektráális (NDVI) lis (NDVI) 
informinformáácicióók alapjk alapjáánn  slopesunsunslopesunslope aahhhhi  coscossinsincoscos

Calculation of theCalculation of the
solar radiationsolar radiation

A besugA besugáárzrzáás szs száámmííttáása sa 

The key parameter The key parameter is the angle (i) is the angle (i) 
between the direction of the Sun between the direction of the Sun 
and normal of the slopeand normal of the slope

A besugA besugáárzrzáás szs száámmííttáássáának alapja nak alapja 
adott felszadott felszíín vagy tetn vagy tetőő normnormáálislisáának nak 
éés a Nap irs a Nap iráánya knya köözzöötti sztti szöög (i)g (i)

hhsunsun: Nap horizont feletti magass: Nap horizont feletti magassáágaga
aasunsun: Nap azimut sz: Nap azimut szöögege
hhslopeslope: lejt: lejtőőszszöögg
aaslopeslope: kitetts: kitettséégg

hhsunsun: : solar altitude angle solar altitude angle 
aasunsun: : solar azimuth angle solar azimuth angle 
hhslopeslope: : slope angleslope angle
aaslopslopee: : slope aspect slope aspect 
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refl h
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h

II sin
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cos)294.2271.0( 2
0  

iIIdir cos0  

II00: nap: napáállandllandóó

: a l: a léégkgköör r áátbocstbocsááttáási egysi együütthattthatóójaja

II00: : solar constant solar constant 

: : atmospheric transmittance atmospheric transmittance 

A direkt (A direkt (IIdirdir), sz), szóórt (rt (IIdiffdiff) ) éés a s a 
reflektreflektáált (lt (IIreflrefl) sug) sugáárzrzáás:s:

A direct (A direct (IIdirdir), diffuse (), diffuse (IIdiffdiff) and ) and 
reflected (reflected (IIreflrefl) radiation:) radiation:

Calculation of theCalculation of the
solar radiationsolar radiation

A besugA besugáárzrzáás szs száámmííttáása sa 

: a l: a léégkgköör r áátbocstbocsááttáási egysi együütthattthatóójaja : : atmospheric transmittance atmospheric transmittance 

Tiszta lTiszta léégkgköör esetr esetéénn

  sunsun hhM sin614sin6141229 2 

 MM ee 095.065.056.0  

KlimatolKlimatolóógiailag tipikus esetbengiailag tipikus esetben

10 10 éév besugv besugáárzrzáás adatainak s adatainak 
felhasznfelhasznáálláássáával egy iterval egy iteráácicióós s 
szszáámmííttáással kerssal kerüült kiszlt kiszáámmííttáásrasra

Clear sky conditionsClear sky conditions

Climatologically potential caseClimatologically potential case

It was approximated with an 
iteration algorithm using the 10-year 
long measured irradiation dataset

refldiffdir IIIK 

refldiff IIK 

Calculation of theCalculation of the
solar radiationsolar radiation

A besugA besugáárzrzáás szs száámmííttáása sa 

Napon vanNapon van

ÁÁrnyrnyéékban vankban van

Ha az adott pontHa az adott pont

not in shadenot in shade

in shadein shade

If the point isIf the point is

SzSzáámmííttááss Avenue algoritmusAvenue algoritmus

4 jellegzetes napon4 jellegzetes napon

30 perces felbont30 perces felbontáássalssal

CalculationCalculation Avenue algorithmAvenue algorithm

44 representative dayrepresentative day

3030 min time stepmin time step

A besugA besugáárzrzáás az s az áárnyrnyéékolkoláás s 
figyelembevfigyelembevéételteléével  (vel  (KKshadeshade):):

The irradiation with the shading The irradiation with the shading 
effect  (Keffect  (Kshadeshade):):

ResultsResultsEredmEredméényeknyek
KKüülterlterüületi leti éés Belters Belterüületi mleti méért rt 
besugbesugáárzrzáási adatainak si adatainak 
öösszevetsszevetéésese

Urban Rural comparison of theUrban Rural comparison of the
measured irradiance datameasured irradiance data

A kA küüllöönbsnbséég mg méérréési si 
hibahathibahatááron belron belüülili

The difference is within the The difference is within the 
accuary of the measurementaccuary of the measurement

ResultsResultsEredmEredméényeknyek
Tiszta lTiszta léégkgköör, nyr, nyáári napfordulri napfordulóó Clear skyClear sky, Summer solstice, Summer solstice
MaximumMaximum DDééli tetli tetőőkköönn

A szA száámos helyen mos helyen 

Az alacsony Az alacsony ééppüületeken leteken 
besugbesugáárzrzáás css csöökkenkkenééss

MaximumMaximum Southern roofsSouthern roofs

Several placesSeveral places

Energy loss Energy loss atat the the 
low buildingslow buildings



ResultsResultsEredmEredméényeknyek
Tiszta lTiszta léégkgköör, r, 
tavaszitavaszi--őőszi napszi napééjegyenljegyenlőősséégg

Clear skyClear sky, , 
MarchMarch--September equinoxes September equinoxes 

Alacsonyabb napmagassAlacsonyabb napmagassáág g 

Az Az áárnyrnyéékolkoláás hats hatáása nagyobb sa nagyobb 
terterüületen jelentkezikleten jelentkezik

Lower Sun altitude Lower Sun altitude 

The shading effect The shading effect 
occuroccurss in in a a wider areawider area

ResultsResultsEredmEredméényeknyek
Tiszta lTiszta léékkkköör, tr, tééli napfordulli napfordulóó Clear skyClear sky, , WinterWinter solsticesolstice

ÁÁrnyrnyéékolkoláás miatti besugs miatti besugáárzrzáás s 
cscsöökkenkkenéés a teljes ters a teljes terüületen leten 

A besugA besugáárzrzáás s éérrééke alacsonyabbke alacsonyabb

Az Az áárnyrnyéékolkoláás hats hatáása jelentsa jelentőősebbsebb

The shading decreaseThe shading decreasess the solar the solar 
energy gain in the whole area energy gain in the whole area 

The value of the irradiation is lowerThe value of the irradiation is lower

The energy loss is relatively higherThe energy loss is relatively higher

ResultsResultsEredmEredméényeknyek
KlimatolKlimatolóógiailag lehetsgiailag lehetséégesges Climatologically potentialClimatologically potential

NyNyáárr

TTééll

SummerSummer

WinterWinter

ResultsResultsEredmEredméényeknyek
KlimatolKlimatolóógiailag lehetsgiailag lehetséégesges Climatologically potentialClimatologically potential

TavaszTavasz

ŐŐszsz

SpringSpring

AutnmAutnm

ÖÖsszegzsszegzééss ConclusionsConclusions

-- LLéétrehoztunk egy mtrehoztunk egy móódszert a dszert a 
besugbesugáárzrzáás szs száámmííttáássáárara

-- We have developed a method for We have developed a method for 
irradiance calculationirradiance calculation

-- Ez az Ez az úúj mj móódszer figyelembe veszi dszer figyelembe veszi 
az az ééppüületek egymletek egymáásra sra éés a fs a fáák k 
ééppüületekre gyakorolt letekre gyakorolt áárnyrnyéékhatkhatáássáátt

-- KiszKiszáámmíítottuk egy jelenttottuk egy jelentőős ms mééretretűű
vváárosi terrosi terüület potencilet potenciáális energia lis energia 
szolszolááris energia bevris energia bevéételteléétt

-- RRáámutattunk, hogy a homogmutattunk, hogy a homogéén n 
tettetőőmagassmagassáággúú vváárosrrosréészek a szek a 
napenergia alkalmaznapenergia alkalmazáás s 
szempontjszempontjáábbóól ell előőnynyöösebbsebb

-- This nThis novelovel method takes into method takes into 
account the effect of the mutual account the effect of the mutual 
shadingshading and the shading of the and the shading of the 
treestrees

-- We carried out irradiance We carried out irradiance 
calculation for a large urban areacalculation for a large urban area

-- Our results reveal the importance Our results reveal the importance 
of the effect of mutual shading on of the effect of mutual shading on 
the possible solar energy gain the possible solar energy gain 
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