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1.1  RÉSZLETES MÓDSZEREK ÉS DINAMIKUS SZIMULÁCIÓ - MIKOR 

ALKALMAZZUK? 

Az egyszerűsített módszerek az energiamérlegben az időben változó hatásokat átlagértékkel 

veszik figyelembe. A legegyszerűbb megoldás a szezonális (éves) értékekkel való számítás. A 

havi módszerek már figyelembe veszik a szezonális változásokat. Ugyanakkor az órai 

módszerek és a dinamikus szimuláció tükrözik a nappali-éjszakai és az átmeneti ingadozások 

hatását is. Számos olyan tényező van, amely egy napon belül dinamikusan változik, például: 

 

● Árnyékolások működése 

● Hőmérsékletbeállítások (éjszakai és hétvégi visszaállítás) 

● Szükségletek 

● Foglaltság 

● A gépi szellőzés napi működése 

● Éjszakai szellőztetés 

● Az elosztóhálózat és a tárolók hőmérséklete 

● A környezeti energiát hasznosító berendezések energiafogyasztása 

● Kiesések (hétvége). 

 

1. ábra: Dinamikus hatások egy épületben: időszakos hatások és azok átlagértékei (Dick van Dijk BUILD UP 

Webinar series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

Az 1. ábra néhány dinamikusan változó paraméter időbeli változását szemlélteti. Látható, 

hogy az átlagértékkel történő számítás torzító hatású lehet. Például az árnyékolók átlagos 
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alacsony kihasználtsága azt a téves következtetést eredményezheti, hogy a szoláris terhelés 

ellen alig van védelem. Holott a valóságban az árnyékolók használata valószínűleg a 

terheléshez igazodik. 

 

2. ábra. A veszteségek és nyereségek időbeli változása egy nap alatt (régi épület) (Dick van Dijk BUILD UP Webinar 

series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

 

Minél jobban hőszigetelt egy épület, annál jelentősebb a probléma. A 2. ábra egy régi, rosszul 

szigetelt épület napi veszteségeit és nyereségeit mutatja. A különbség az aktuális hőigény, 

amely mindig pozitív. Ez azt jelenti, hogy egész nap van fűtési igény. Mivel a nyereségek teljes 

mértékben kihasználásra kerülnek, az igény az átlagértékekkel pontosan kiszámítható. 

 

3. ábra: A veszteségek és nyereségek időbeli változása egy nap alatt (alacsony energiafelhasználású épület) ( Dick 

van Dijk BUILD UP Webinar series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 
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Ezzel szemben egy jól szigetelt épület esetében (3. ábra) a déli órákban a nyereségek 

meghaladják a veszteségeket, ami azt jelenti, hogy a fűtési igény nulla. Átlagértékkel 

számolva az eredmények helytelenek, mert a nyereségek egy része ezekben az órákban nem 

hasznosul, de ez nem tükröződik az átlagértékekben. Így a meghatározott fűtési igény az 

egész napra nézve kisebb, mintha az óránkénti módszert vagy szimulációt használnánk. A havi 

és szezonális módszerek tehát torzításhoz vezetnek, amit korrekciós tényezők (ebben az 

esetben: hasznosítási tényező) alkalmazásával kezelünk. 

 

 

4. ábra: A fűtési vagy hűtési igény napi változásai az átmeneti időszakban (Dick van Dijk BUILD UP Webinar series 

Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

Egy napon belül különböző időszakokban lehet fűtési és hűtési igény (4. ábra). A görbe alatti 

területek a pozitív térfélen a napi fűtési igényt, a negatív térfélen pedig a napi hűtési igényt 

mutatják. Ezek értéke 2,4 kWh és 1,0 kWh. Átlagértékekkel számolva viszont a fűtési igény a 

két érték különbsége, ami 1,4 kWh, a hűtési igény pedig nulla. Ez a probléma óránkénti vagy 

szimulációs módszerek alkalmazásával kezelhető, de korrekció nélkül még a napi léptékű 

számítás is pontatlan. 
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5. ábra: A napkollektoros használati melegvíz-termelés kapcsolási rajza és energiaáramlásai (Laurent Socal BUILD 

UP Webinar series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

 

6. ábra: A napkollektort elérő sugárzási energy (Qsol;gen), a tároló hőcserélőjén keresztül átadott hő 

(Qsol;loop;off) és a szivattyú energiafogyasztásának (Esol;sol;aux) változása. (Laurent Socal BUILD UP Webinar 

series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

Az épületgépészeti rendszerek területén is számtalan példa adható a dinamikus hatások 

jelentőségére. Egy napkollektoros rendszer esetében a kollektor túlmelegedhet, és a 

szivattyú leáll, amíg újra le nem hűl (a szivattyúvezérlés a tárolótartály alsó zónájának 

hőmérséklete alapján működik). Ez a helyzet kevésbé napos időjárás esetén nem jellemző, 

amikor a kollektorhoz érkező teljes sugárzási energia kihasználható. Intenzív sugárzás esetén 

azonban csak részleges hasznosítás történik. Ezt az esetet a 6. ábra szemlélteti. A harmadik 
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és az utolsó nap borult. Ekkor a szivattyú egész nap működik, és amíg van napenergia-hozam, 

addig a hasznosítás teljes. A többi napon a szivattyút korábban le kell állítani, mert a 

tárolótartály alsó zónája túlmelegszik. Ez a leállás jelentősen csökkenti a kihasználtságot. Még 

fontosabb tényező a napi használati melegvíz-igény. Ez általában szintén nincs szinkronban a 

termeléssel. A szezonális vagy havi módszer esetében a problémát korrekciós tényezőkkel 

(lefedési aránnyal) kezelik, de ilyen tényezők csak bizonyos tipikus esetekre állnak 

rendelkezésre. 

 

7. ábra: A használati melegvíz vezetékek dinamikus lehűlése a cirkulációs körön kívüli szakaszokon (Laurent 

Socal BUILD UP Webinar series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

A hőelosztó hálózat is dinamikus tulajdonságokkal is jellemezhető. A 7. ábra a cirkulációs 

körön kívüli csőszakasz fűtési és hűtési folyamatát mutatja egy csapolási ciklusban. Az ábra 

szemlélteti, hogy a napi átlagos vízhőmérséklet (szaggatott piros vízszintes vonal) 

meghatározása, amelyből az egyszerűsített számítási módszer alkalmazásakor a havi és az 

évszakos átlagokat számítják, nem egyszerű feladat. Az eredmények helytelenek, ha a 

számítást a méretezési melegvíz hőmérsékleti értékek felhasználásával végezzük. A probléma 

jól modellezhető szimulációval és az óránkénti módszerrel, amennyiben a csapolási ciklusok 

időbeli és mennyiségi jellemzői pontosan ismertek. 
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8. ábra: A szén-dioxid-koncentráció napi alakulása egy lakásban (Laurent Socal BUILD UP Webinar series Webinar 

4: EPB standards hourly vs monthly methods 26 May 2020) 

A dinamikus hatások szerepe a komfort paramétereken alapuló szabályozási megoldások 

esetében is jelentős. Erre példa a CO2-koncentráció-szabályozott szellőztetés. A szén-dioxid-

koncentráció függ a foglaltságtól és a használattól. A 8. ábra egy lakásban végzett CO2-mérés 

eredményeit mutatja. A legmagasabb koncentráció éjszaka jelentkezik, amikor mindenki 

otthon van. A koncentráció napközben fokozatosan csökken, amikor elmennek otthonról, és 

este, amikor hazatérnek, ismét emelkedni kezd. Ha található friss levegős gépi szellőztető, 

akkor az a beállítások alapján magasabb koncentrációnál bekapcsol. Ez a koncentráció 

magasabb lehet, mint a napi átlagkoncentráció. Ez akár azt is eredményezheti, hogy a 

szezonális módszer esetén nincs szükség gépi szellőztetésre, míg az óránkénti módszer 

esetén jelentős lehet az igény. 
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9. ábra: Egy napelemes hőszivattyús rendszer termelése (PV energiatermelés) és igénye (hőszivattyú 

energiafogyasztása) (Laurent Socal BUILD UP Webinar series Webinar 4: EPB standards hourly vs monthly methods 

26 May 2020) 

Végezetül egy példa a fotovillamos energia termelésre. A 9. ábra egy napelemekkel 

támogatott hőszivattyús rendszer havi energiaigényét és a napelemes energiatermelést 

mutatja. A napelemek által termelt villamos energia éves átlagban fedezni tudja a hőszivattyú 

villamos energiaigényét. Ha azonban a havi termelést vizsgáljuk, ez már egyáltalán nem így 

van. Ez azt jelenti, hogy az éves átlaggal történő számítás hibás eredményekhez vezet, ha 

nincs a hasznosulásnak megfelelő korrekció. Az ábrán nem látszik, de a probléma napi 

ciklusban is jelentkezik: éjszaka vannak fűtési igénycsúcsok, miközben a napelem nem termel 

energiát. Tehát a probléma valóban jól modellezhető óránkénti módszerrel vagy 

szimulációval. 

Láthattuk, hogy a lehető legkisebb időléptékkel történő számítás sok esetben pontosabb 

eredményeket ad, különösen az alacsony energiaigényű épületek és a megújuló 

energiarendszerekkel ellátott épületek esetében. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a 

részletes számítási módszer csak akkor ad pontosabb eredményeket, ha a bemeneti adatok 

kellő részletességgel és megbízhatósággal állnak rendelkezésre. A fent említett példák 

esetében: ha a belső hőterhelés, a csapolási igények vagy a szén-dioxid-koncentráció napi 
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értékei nem ismertek, és csak feltételezésekkel lehet megadni, akkor a részletes módszerek 

sem adnak pontosabb eredményeket. A részletes módszerek idő- és erőforrásigényesebbek, 

mint az egyszerűsített módszerek. A bonyolultabb számítási folyamat miatt nagyobb a hiba 

valószínűsége, és az ellenőrzésük is nehezebb. 

 

1.2  AZ ÉPÜLETENERGETIKAI SZ IMULÁCIÓ TÖRTÉNETE 

Az épületek az egyik legjelentősebb energiafogyasztók, a globális energiamennyiség mintegy 

30%-át igénylik. Ezáltal az épületek hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt bocsátanak ki, 

például CO2-t. A CO2-kibocsátás napjaink egyik legégetőbb problémája, számos törekvés van 

a különböző szennyezések csökkentése érdekében. Az épületek energiaigényének és 

károsanyag kibocsátásának csökkentése érdekében az energiafogyasztás és az azt 

befolyásoló tényezők pontos ismerete szükséges. Az épületek igényei és terhelései többek 

között épületenergetikai szimulációs eszközök segítségével határozhatóak meg. [1][2] 

Az épületenergetikai szimuláció története a XX. század közepén kezdődött. Az első olyan 

ASHREA folyóiratban közölt tanulmány, melynek témája, hogy hogyan lehet számítógépeket 

épületgépészeti szimulációs feladatok megoldására alkalmazni, 1959-ben jelent meg. Ez a 

cikk a kompresszorhengerekben lévő gáznyomás Bendix G-15 számítógép segítségével 

történő meghatározásáról szólt. [1][3] 

Az '50-es években egy IBM 7094 számítógépet is alkalmaztak épületszimulációs problémák 

megoldására a National Bureau of Standards-nál (NBS), de ez a számítógép FORTRAN 

programozási nyelvet használt. 1964-ben ezt a számítógépet használták termikus 

paraméterek meghatározására. [1][3] 

1967-ben az ASHREA megalapította az energiaigényekkel foglalkozó munkacsoportját: Task 

Group on Energy Requirements (TGER). A munkacsoport célja egy nyilvános 

épületenergetikai szimulációs szoftver létrehozása volt. Ugyanebben az évben az Automated 

Procedure for Engineering Consultants kidolgozott egy, a korlátozott memóriájú 

számítógépekhez megfelelő számítási eszközt. [1] 

A mérnökök és programozók elkezdték a különféle szimulációs problémák megoldására a 

számítógépeket használni és saját programokat kezdtek fejleszteni. A '60-as évek második 

felében a mérnökök sokat dolgoztak a hűtési és fűtési terhelés számítási problémák 

megoldásán. 1970-ben megtartották az első számítógépes épületenergetikai szimulációval 

foglalkozó szimpóziumot – “Use of Computers for Environmental Engineering Related to 

Buildings” – Gaithersburg-ben, Maryland-ben, mely esemény nagy sikert aratott. [1][3] 

A ’70-es években számos épületenergetikai szimulációs program létezett már, de ezek 

nagyon eltérő fejlettségi szinten álltak. Egyes programok nagyon részletesek voltak, és 



10 
 

képesek voltak óránkénti eredményeket számolni, míg más programok csak egyensúlyi 

állapotokat tudtak kezelni. A programok kidolgozásában és az anyagi támogatásban 

tapasztalható különbségek miatt a meglévő szimulációs programok közül számos eltűnt. [1] 

Az ASHRAE TGER munkacsoportja 1975-ben kiadott egy 2 kötetes könyvet a kutatók és 

fejlesztők munkájának segítése céljából. A könyvek összefoglalták a meglévő szimulációs 

programok számítási és modellezési módszereit. [1] 

1979-ben az Electric Power Research Institute (EPRI) jelentésében 31 szoláris fűtési és hűtési 

szimulációs számítógépes programot mutattak be és hasonlítottak össze. Ez a jelentés 

részletes tájékoztatást adott a bemutatott szimulációs programokról, és remek összefoglalót 

is szolgáltatott ezekről. [1] 

1985-ben Seattle-ben, Washington-ban tartották a Building Energy Simulation Conference-t. 

Ez a konferencia nemcsak mérnöki szempontból volt figyelemre méltó, de az eseményen az 

is fontos szerepet kapott, hogy bemutassák az épületszimulációs programok fejlesztésének 

történetét és jelenlegi állását a világ különböző részein. [1] 

Megtapasztalva az épületszimulációs programok előnyeit, a '90-es évekig számos szimulációs 

eszközt fejlesztettek ki melyek különféle számítási módszereket alkalmaztak, azonban ezek 

többsége eltűnt. Sok cég nem hozta nyilvánosságra a szimulációs programjainak számítási 

módszerét, és ez az oka annak, hogy nem tudták ezen programokat megfelelő módon 

fejleszteni. Ezzel szemben a nyilvános szimulációs programokat számos kutató használta, és 

ezáltal azok gyorsan fejlődhettek. [1] 

A kormány elkezdte támogatni néhány nyilvános szimulációs program fejlesztését, ami a 

magáncégeket nehéz pénzügyi helyzetbe hozta. Eddigre számos megbízható számítási 

módszer és szimulációs eszköz került kifejlesztésre, így a hangsúly áttevődött a meglévő 

szimulációs programokhoz új interfészek létrehozására. [1] 

A nyilvános programok általában a weighting factor method-ot (pl. DOE-2) és a heat balance 

method-ot (pl. BLAST) használják az épület fűtési és hűtési terhelésének meghatározására. A 

weighting factor method előre kiszámított/egyedi súlytényezőket alkalmaz, hogy a 

felületeken keresztül áramló hőáramot fűtési és hűtési terheléssé alakítsa. A heat balance 

method minden felületen konduktív, konvektív és sugárzó hőmérleggel számol. [1] 

Az épületenergetikai szimuláció még mindig a figyelem középpontjában áll. Számos kutatás 

foglalkozik a különböző szimulációs programok vizsgálatával: épületmodellezésre való 

használhatóságukkal. Az együttműködés előnyeit felismerték, és számos kezdeményezés 

született a szakemberek közös munkára való motiválására. Ilyen kezdeményezés volt pl. az 

első épületenergetikai modellezési innovációs csúcstalálkozó is (Building Energy Modelling 

Innovation Summit), amelyet 2011-ben a Colorado állambeli Boulder-ben tartottak. [1] 
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1.3  SZIMULÁCIÓS PROGRAMOK TÍPUSAI  

Az épületenergetikai szimulációs programok segítségével egy meglévő vagy tervezett épület 

különböző paraméterek melletti energiafogyasztása könnyen meghatározható, az 

eredmények összehasonlíthatóak, ezáltal használatuk elősegíti az energiaigények 

csökkentését. A szimulációs programok segítségével a tervezés folyamata egyszerűbbé válik: 

a tervezők könnyebben tudnak dönteni, hiszen megvizsgálhatják, hogy a különböző 

módosítások hogyan befolyásolják az épület viselkedését. Ezek a programok nem csak az 

energia mennyiségek kiszámítására alkalmasak, de segítik a mérnökök munkáját az 

épületgépészeti rendszer kiválasztásában, az építési és üzemeltetési költségek 

meghatározásában, valamint a komfort paraméterek kiszámításában. [4] 

Számos épületenergetikai szimulációs program van használatban. Ezek a programok eltérő 

számítási módszereket használnak, eltérő bonyolultságúak, eltérő felhasználási 

lehetőségekkel rendelkeznek és a bemenő adatok meghatározása is eltérő lehet az egyes 

programokban. Minél összetettebb egy szoftver, annál több tapasztalattal rendelkező 

felhasználóra van szükség. A használandó szoftver kiválasztása a személyes preferenciáktól 

és a kutatás céljától függ. Számos cikk szól az épületenergetikai szimulációs eszközök 

összehasonlításáról. A manapság általánosan használt legösszetettebb épületenergetikai 

szimulációs programok például az Energy Plus, az ESP-r (Energy Simulation Software tool), az 

IDA ICE (Indoor Climate Energy), az IES-VE (Integrated Environmental Solutions – Virtual 

Environment) és a TRNSYS. [4][5] 

A részletes épületenergetikai szimulációs programok első generációját, mint például a DOE-

e, a Blast és az ESP-r, az olajembargó idején, az 1970-es években fejlesztették ki. Az energia 

ára emelkedett, így az energiafogyasztást csökkenteni kellett. Az 1990-es évek közepén 

megjelent az energiaszimulációs programok bonyolultabb következő generációja, mint 

például az Energy Plus és a DeST. Széleskörű elterjedésük elősegítése céljából third-party 

module-okat és interfészeket is létrehoztak, ilyen például az eQuest, az OpenStudio és a 

DesignBuilder. Ezek a részletes szimulációs programok különböző módszereket és modelleket 

használnak a szimulációs eredmények meghatározására. A conduction transfer function (CTF) 

és thermal response factor módszerek a tranziens hőáramlás számításakor alkalmazhatóak, 

a radiant time series módszer a hűtési terhelés meghatározására alkalmas, a lumped 

parameter modellek az épület energiafogyasztásának kiszámítására használhatóak. [1][2] 

Az egyszerű épületenergetikai és terhelésértékelési modellek szimulációs eredményei nem 

olyan pontosak, mint a részletes szimulációs programoké, mivel azok állandósult állapotot 

feltételeznek. Ezek a modellek ideálisak arra, hogy gyors eredményt szolgáltassanak, 

segítséget nyújtsanak a döntéshozatalban, és segítsenek megtalálni a legmegfelelőbb modell 

opciókat. Egyszerűsített módszerként az épületek fűtési igényének meghatározására a 

degree-day módszer alkalmazható, energiateljesítményük kiszámítása pedig bin módszerrel 

lehetséges. [2] 
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Az épületek energiafelhasználásának elemzésére statisztikai és regressziós módszerek is 

alkalmazhatóak. A multiple linear regression (MLR) és artificial neutral network (ANN) 

módszerek historikus adatok alapján számítják ki az épületek terhelését és 

energiafogyasztását. A Support vector machine (SVM) modellek szintén alkalmazhatóak az 

épületek energiafelhasználásának vizsgálatára. A lakók viselkedése nagymértékben 

befolyásolja az épületek energiaigényét, ezért fontos viselkedésük elemzése, azok 

modellezési módszereinek fejlesztése. A hibamodellek az épületgépészeti és a 

vezérlőrendszerek hibáira mutatnak rá, amelyek hatalmas energiaveszteséget okozhatnak. 

[2] 

Az épületenergetikai szimulációs eszközök a termikus zónákat egységesként kezelik, amely 

módszer - elsősorban nagy zónák esetében - nem vezet pontos eredményre. Azonban a 

computational fluid dynamics (CFD) képes kezelni a levegő tulajdonságainak eloszlását, és az 

egyes épületszimulációs szoftverek, mint például a DesignBuilder tartalmazzák azt. Az 

épületenergetikai és környezetszimulációs eszközök párosítása mindkét oldalról kedvező: az 

épületenergetikai szimuláció segítségével pontosabb peremfeltételek szolgáltathatóak a CFD 

számításokhoz, a CFD segítségével pedig pontosabb bemenő adatok határozhatóak meg az 

épületenergetikai szimulációkhoz. [2] 

1.4  A SZIMULÁCIÓ LÉPÉSEI 

Az épületenergetikai szimuláció folyamatának három fő lépése van. Először is modellezni kell 

a vizsgált épületet: a szerkezeteket és a szerkezeti anyagokat meg kell határozni a használt 

szoftverben, vagy ezen adatok importálhatóak más programból is. Az energiafogyasztást 

nagymértékben befolyásolja a lakók viselkedése, ezért a második lépés során meg kell adni 

az épülethasználat részleteit (pl. személyes tevékenységek, meglévő berendezések, komfort 

paraméterek, különböző menetrendek, stb.). Ezen információk megadása után harmadik 

lépésként futtatható az épületenergetikai szimuláció, a kapott eredményeket pedig 

ellenőrizni kell. Ez az ellenőrzés minden esetben szükséges: a programok jelezik a futási 

hibákat, de téves szimulációs eredményeket hibás bemeneti adatok is okozhatnak. [4] 

A szimuláció lépéseinek elsajátítására egy példa feladatsor készült a DesignBuilder-ben, 

amely az egyik legismertebb épületenergetikai szimulációs szoftver. A szoftver számító 

motorja az EnergyPlus. A gyakorlatok teljes szövege a mellékletben található, amely 

feladatokat tartalmaz a következő témakörök szerinti bontásban: 

● Geometria 

● Szerkezetek, nyílászárók 

● Világítás, árnyékolás 

● Menetrendek, sablonok 

● Terhelés számítások, egyszerű gépészet 

● Részletes gépészet, megújuló energiaforrások. [6] 
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Az Energy Plus története 1996-ban kezdődött az Amerikai Egyesült Államokban. Az Egyesült 

Államokban korábban két épületenergetikai szimulációs programot fejlesztettek ki: a DOE-2-

t és a BLAST-t. A DOE-2-t az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE), a BLAST-t 

pedig az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma (DOD) támogatta. Ezeknek a programoknak 

a fenntartása és fejlesztése túl drágává vált, ezért a két meglévő és jól működő program 

alapján egy új szimulációs szoftver, az EnergyPlus készült. Az Energy Plus-t az Energiaügyi 

Minisztérium (DOE) támogatja. Modulárisan szerkezetett kódolású a program, és heat 

balance számító motorral rendelkezik, mint a BLAST. Az EnergyPlus nem rendelkezik vizuális 

felülettel, ezért a felhasználóbarát használatához külső szoftvereszközre van szükség, ilyen 

például a DesignBuilder. A számítás időlépései módosíthatóak, így a szimulációs eredmények 

változó pontossággal határozhatóak meg. A program kiszámítja a különböző típusú 

terheléseket és fogyasztásokat, mint például a rendszer különböző részeinek 

villamosenergia-fogyasztását vagy a szimulált zónák hőnyereségét.[4][5][7] 

Az EnergyPlus három fő része a simulation manager, a heat and mass balance simulation 

module és a building systems simulation module. A simulation manager összefogja a teljes 

szimulációs folyamatot. Például biztosítja a kommunikációt és az adatáramlást a program 

különböző részei között, illetve koordinálja azok működését. A heat and mass balance 

simulation module és a building systems simulation module nagy hatással vannak egymásra. 

A heat and mass balance simulation module minden időlépésben kiszámítja a terheléseket, 

és információt ad a szimulált zóna viszonyokról a building systems simulation module 

számára. A building systems simulation module meghatározza az épületgépészeti rendszerrel 

kapcsolatos szimulációs eredményeket és visszacsatolást ad a heat and mass balance 

simulation module részére, amely ezáltal a következő lépésben potenciálisan módosított 

térhőmérsékletekkel számol. [7] 
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Figure. 10. Energy Plus szerkezete [7] 

Az épületmodellezés során meg kell határozni az épület környezetének jellemzőit. Ez nem 

csak a pontos helyszínt jelenti: például a tájolást és az időjárási viszonyokat is be kell állítani. 

Az épület energiafogyasztása jelentősen függ a környezeti feltételektől: ugyanannak az 

épületnek Norvégiában vagy Olaszországban nagyon eltérő az energiaigénye. A DesignBuilder 

a program minden területén nagy adatbázissal rendelkezik, azonban nem csak ezeket az 

alapértelmezett adatokat lehetett alkalmazni. A rendelkezésre álló adatsorok 

módosíthatóak, illetve saját adatbázis is importálható a programba. 

 

Figure 11. DesignBuilder – Location tab 

Egy épület geometriájának modellezésekor nem csak a külső felületek, hanem a belső 

szerkezetek is megadhatóak. Az emeletek általában egy-egy blokként vannak modellezve. 

Egyes esetekben azonban az épület geometriája olyan bonyolult lehet, hogy több blokkot kell 

létrehozni ugyanazon emelet modellezéséhez. A blokkok zónákra oszthatóak, amely zónák 

nem feltétlenül felelnek meg az épület egyes helyiségeinek. A helyiségek egy zónával 

reprezentálhatóak, vagy bizonyos tulajdonságaik szerint külön zónákra is oszthatóak. Például 

egy irodaház esetében bizonyos feltételek mellett az egyes irodahelyiségeket egy zónává 

lehet összevonni a szimulációs idő lerövidítése érdekében. Egy másik példa lehet egy 

hatalmas irodahelyiség, amelyet több virtuális zónára kell felosztani az igényelt 

komfortparamétereknek és tevékenységeknek megfelelően. A DesignBuilder-ben standard 

komponens blokkok (az ábrán rózsaszínnel) is létrehozhatóak. Ezek a blokkok nem vesznek 

részt az energiaszámításokban, de a szimuláció során figyelembe van véve azok árnyékoló 

hatása. Ha egy helyiség vagy annak egy része a talajszint alatt van, akkor annak a 

hőveszteségei és -nyereségei eltérnek a földfelszín felettiekétől. Ennek oka, hogy külső 

felületük a talajjal és nem a külső levegővel érintkezik. Ilyen esetekben ground komponens 

blokkokat (az ábrán zölddel) lehet használni ennek a hatásnak a modellezésére. 
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Figure 12. DesignBuilder – Egy épület geometriája 

A szerkezetek tulajdonságait is meg kell adni a programban. A DesignBuilder saját 

adatbázissal rendelkezik, amely különféle építőanyagokat tartalmaz. Ezeknek az anyagoknak 

minden tulajdonsága ellenőrizhető, módosítható, és lehetőség van új építőanyagok 

adatbázisba vételére is. 
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Figure 13. DesignBuilder – Anyagok 

Nemcsak alapértelmezett anyagok, hanem előre meghatározott szerkezetek is 

megtalálhatóak a programban. Ezeket a szerkezeteket is lehet módosítani, illetve újakat is 

létre lehet hozni. A szerkezeteket rétegről rétegre lehet megadni, meghatározva azok 

anyagát és vastagságát. 
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Figure 14. DesignBuilder – Szerkezetek 

Az épület szerkezetei közé tartoznak a nyílászárók is. A nyílászárók tulajdonságait a 

falszerkezetekéhez hasonlóan lehet beállítani. 

 

Figure 15. DesignBuilder – Nyílászárók 
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A DesignBuilder-ben két különböző megjelenítési mód alkalmazható a vizsgált épület 

megjelenítésére. Az alapértelmezett megjelenítési mód (Model Data) alkalmazásával az 

egyes szerkezeti elemek megtekinthetőek és ezáltal ellenőrizhető, hogy a program valóban a 

szükségesnek ítélt szerkezetet alkalmazza-e az adott felületen. A különböző típusú 

szerkezetek különböző színekkel vannak jelölve, mely színek szintén módosíthatóak. A másik 

megjelenítési mód (Rendered View) használata valósághűbb megjelenítést biztosít, virtuális 

„bejárásra” alkalmas. 

 

Figure 16. DesignBuilder – Model data, Rendered view 

A különböző árnyékoló elemek, mint például az épületek, a hegyek és a fák a 

DesignBuilderben standard komponens blokkokkal modellezhetőek. Az épület nappálya 

diagramja az év különböző napjaira, különböző időpontokra elkészíthető. Napi lefutású 

szimulációkat is lehet készíteni az épület szoláris terhelésének vizsgálatára. A nyílászárókon 

különféle árnyékolási lehetőségek is alkalmazhatóak. Ezek az árnyékolók lehetnek külső 

árnyékoló szerkezetek (local shading), vagy az ablakot közvetlenül árnyékoló elemek (window 

shading), amelyek adott menetrend szerint üzemeltethetőek. 

 

Figure 17. DesignBuilder – Nappálya diagram 
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Az árnyékolás hatása egyértelműen megfigyelhető a szimulációs eredményeken. Az ábra 

ugyanazon helyiség szoláris terhelését mutatja egy tipikus nyári héten árnyékolással (fent) és 

árnyékolás nélküli (lent) esetekben. Látható, hogy a helyiség nyílászáróin alkalmazott külső 

árnyékoló szerkezetek segítségével a szoláris terhelések jelentősen csökkenthetőek, azok 

hatása nem elhanyagolható. 

 

 

Figure 18. DesignBuilder – Külső nyílászárókon keresztüli szoláris nyereségek árnyékolással és árnyékolás nélküli 

esetekben 

A világításra jellemző paramétereket is meg lehet adni, például annak működési 

menetrendjét, a tulajdonságait; és világításvezérlést is lehetett alkalmazni. 
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Figure 19. DesignBuilder – Lighting tab 

A program előre meghatározott tevékenységsablonokat tartalmaz. Alkalmazásukkal 

automatikusan betöltődnek a DesignBuilder által meghatározott helyiségspecifikus 

tulajdonságok, mint például a jelenlét, a hőmérséklet értékek, a berendezések teljesítménye, 

a használati melegvíz fogyasztás, stb. Mindezen tulajdonságok egyenként módosíthatók. 

 

Figure 20. DesignBuilder – Activity tab 

Több lehetőség is van az épületben a jelenlét megadására. Az ajánlott megoldás a kompakt 

menetrend létrehozása, amely meghatározza a napi menetrendeket meghatározott 

időszakokra, különböző típusú napokra. Bemenő adatként a létszámot meg lehet adni, a 

menetrend pedig ennek a létszámnak a százalékos változását mutatja. A bal oldali ábrán egy 

kompakt menetrend példája látható, a jobb oldali ábra pedig a jelenlétből származó 

hőnyereséget mutatja be. Megfigyelhető, hogy a hőnyereség pontosan illeszkedik az adott 

menetrendhez. A menetrendek nem csak a jelenlét megadása esetén alkalmazhatóak, hanem 

például a szellőztetés, a világítás, a számítógép-használat, és a fűtés megadása esetén is. A 

menetrendjüket nagyon hasonló módon lehetne megadni. 
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Figure 21. DesignBuilder – Jelenlét 

A DesignBuilder épületenergetikai szimulációs szoftver használata során egyszerű és részletes 

épületgépészeti rendszer beállításokat lehet alkalmazni. Egyszerű épületgépészeti rendszer 

beállítások alkalmazása esetén a rendszer működési paraméterei egyszerűsített módon 

adhatók meg. A szimulációs programban erre az esetre is különböző sablonokat lehet találni, 

melyek az alapértelmezett tulajdonságok és beállított értékek módosításával vagy anélkül is 

használhatóak. Ezeknek a szimulációknak a számítási ideje lényegesen rövidebb, mint a 

részletes épületgépészeti rendszer beállításokat alkalmazó modelleké, de ennek megfelelően 

eredményeik is kevésbé pontosak. 

 

Figure 21. DesignBuilder – Simple HVAC 
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Részletes épületgépészeti rendszer beállítások alkalmazásával kapcsolási rajzok készíthetőek 

az épületgépészeti rendszer modellezésére. Erre az esetre is rendelkezésre állnak sablonok, 

de az egyes hurkok külön is megadhatóak mind az ellátói, mind a felhasználói oldalon. Ezeket 

a hurkokat össze lehetett kötni, és pontosan meg lehetett adni a rendszerelemek 

tulajdonságait. A modellezett zónákat a bennük található épületgépészeti rendszerek szerint 

kell csoportokra bontani. 

 

Figure 22. DesignBuilder – Detailed HVAC 

A megújuló energiaforrások egyszerű vagy részletes épületgépészeti rendszer beállításokat 

alkalmazva is rendszerbe integrálhatóak. Az ábrán példa kapcsolási rajzok részletei láthatóak, 

a bal oldalon napkollektor, a jobb oldalon talajhőcserélőt látható. 
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Figure 23. DesignBuilder – Renewable energy sources 

Többféle szimuláció futtatható, ezek tulajdonságai beállíthatóak. Mind a szimulációs 

periódus (éves, nyári-téli hetes szimulációk, meghatározott időszakok, stb.), mind a kimeneti 

eredmények részletessége megadható. Minél többféle, minél nagyobb felbontású adatra van 

szükség, annál hosszabb lesz a szimulációs idő. A szimulációs eredmények megjelenítése 

során a különböző típusú adatok külön-külön is megvizsgálhatóak, illetve a megjelenítési mód 

is változtatható. 
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Figure 24. DesignBuilder – Szimuláció 

Ez az ábra egy vizsgált épület napi adatait mutatja egy évre vonatkozóan: különböző 

energiaigények, terhelések és komfort paraméterek figyelhetők meg. A számított 

eredmények ellenőrzése minden esetben szükséges: egy esetlegesen hibásan megadott 

paraméter nagy hibákat okozhat. Például kiderülhet, hogy a vizsgált szerkezeti anyagok és 

épületgépészeti rendszerek nem alkalmasak a vizsgált épület ellátására. Az eredményeket 

nem csak az egész épületre, hanem az egyes zónákra is lehet ellenőrizni és elemezni. 

 

25. ábra: DesignBuilder – Szimulációs eredmények 
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1.5  EREDMÉNYEK ELEMZÉSE, A SZIMULÁCIÓ CÉLJAI  

Az épületek elemzéséhez a tervezők gyakran használnak dinamikus termikus szimulációs 

programokat az épület belső termikus és energetikai viselkedésének kiszámításához [8] [9]. 

Az épületenergetikai szimulációs (BES: building energy simulation) szoftvereszközök az 

ingerekre adott termikus vagy emberi viselkedési válaszok széles skáláját tudják értékelni 

[10]. Ezek a szimulációk lehetővé teszik a különböző tervezési vagy utólagos felújítási 

forgatókönyvek összehasonlítását az éves energiafogyasztás és a beltéri komfort 

szempontjából, nagyon idő- és erőforrás-hatékony módon. Ezen elemzési technikák 

alkalmazásával optimális energiamegtakarítás érhető el, és ezáltal csökkenthető az épületek 

üvegházhatású gázkibocsátása. Sok esetben a tervezés és a szimulációk célja a beltéri komfort 

és az épület energiafogyasztásának optimalizálása. A gyakorlati szakemberek a BES-

eszközöket a túlmelegedés előrejelzésére, a fűtési és hűtési terhelések kiszámítására, a 

berendezések méretezésére, az alternatív technológiák (energiahatékonyság és megújuló 

energia) értékelésére, a jogszabályi megfelelésre vagy újabban az integrált 

teljesítménytervezésre vagy minősítésre használják [11] [12]. Számos tervezési 

módszertanban a BES integrált, jól működő támogató eszközként szolgál a teljes tervezési 

folyamat optimalizálásához [13] [14]. [15] 

A BES-t széles körben használják az épület életciklusának különböző fázisaira. A tervezés korai 

szakaszában az energiafogyasztási becslések és összehasonlítások döntő fontosságúak a 

tervezőcsoport számára visszajelzésként és a döntéshozatal támogatására. Később, a 

tervezés fejlesztési szakaszában a szimuláció alapján ellenőrizhető a követelményeknek való 

megfelelés, és a szimuláció segítheti a tervezőket a fűtési, szellőztetési és légkondicionáló 

(HVAC) rendszerek hűtési és fűtési méretezését. Szintén ebben a fázisban a BPS hasznos 

eszköz a fenntartható minősítési folyamat (például a LEED) támogatására [16]. Az épület 

elkészülte után a BES-modellek felhasználhatók a teljesítménydiagnosztikára és a valós idejű 

épületenergetikai rendszer automatikájával való integrációra. Az utólagos felújítási 

projektekben a BES segítségével értékelni lehet a különböző beavatkozási lehetőségek 

hatását az energiamegtakarítás és a kibocsátáscsökkentés maximalizálása érdekében. [15] 

Valójában egy épület energiafogyasztása számos paraméter függvénye:  

● az épület fizikai jellemzői, 

● az épülettechnikai rendszerek jellemzői, ellenőrzése és karbantartása,  

● az időjárási paraméterek, 

● a lakók viselkedése,  

● egyéb szociális paraméterek [17]. 

Ezért az energiafogyasztás előrejelzései mindig tartalmaznak egy bizonyos fokú 

bizonytalanságot, amely az egyes bemeneti paraméterek megbízhatósági szintjétől függ [18] 

[19]. Rendkívül fontos, hogy meghatározzuk a szimulációink pontos célját és az elvárt 
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megbízhatósági szintet, mielőtt elkezdjük a BES-modellek felépítését. A szimulációk 

lefuttatása után az eredményeket a célkitűzéseink szemszögéből kell elemezni. [15] 
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1.7  1. MELLÉKLET. GEOMETRIA 

⮚ Helyszínsablon kiválasztása: BUDAPEST/PESTSZENTL. 

⮚ Nyisson egy új fájlt, és adj hozzá egy 10 méter magas épülettömböt. 

 

⮚ Nevezze el “Földszint”-nek. 

⮚ Adjon hozzá egy 30 X 60 X 10 méteres tömböt a "Földszint" tetején. 

 

⮚ Nevezze el “Első emelet”-nek. 

⮚ Adjon hozzá egy 30 X 60 X 10 méter magas tömböt az "Első emelet" tetejére. 

⮚ Vágja le a felső blokkot, és hozzon létre egy nyeregtetőt. 

⮚ Törölje a felesleges blokkokat. 
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⮚ Nevezze el az új blokkot “Tető”-nek. 

⮚ Építési vonalak segítségével helyezzen el egy kontúrblokkot a déli homlokzat 

közepén. 

 

⮚ Rajzolja meg a kontúrblokk függőleges síkját, és extrudálja 40 méter hosszan. 

⮚ Vágja ki a déli tető mentén a kontúrblokkot. 

⮚ Törölje a felesleges blokkot. 

⮚ Konvertálja a kontúrblokkot építőblokká. 
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⮚ Nevezze el a blokkot "Kicsi" blokknak. 

⮚ Rajzoljon egy lyukat a "Tető" és a "Kicsi" blokkok csatlakozásához. 

 

⮚ Rajzoljon válaszfalakat a " Földszint " és az " Első emelet " termikus zónákra való 

felosztásához. 

⮚ Nevezze el a zónákat az ábráknak megfelelően. 
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⮚ Vizualizálja a modellt. 
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⮚ Mentse el a modellt “ Gyakorlat 1” néven. 
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1.8  2. MELLÉKLET. ÉPÍTMÉNYEK, NYÍLÁSZÁRÓK  

⮚ Nyissa meg a "Gyakorlat 1” fájlt. 

⮚ Hozzon létre egy másolatot a Projekt partíció konstrukcióról és nevezze el 

“Gyakorlat partíció”-nak. 

⮚ Szerkessze a "Gyakorlat partíciót" a következő táblázat adatai szerint. 

 

⮚ Töltse be az „Exercise partition”-t belső partícióként. 

 

⮚ Hozzon létre egy másolatot a "Project wall"-ról /Projekt fal”, és nevezze el "Gyakorló 

fal"-nak. 

⮚ Állítsa be az U-értéket 0,3 W/m2K-ra, és mentse el a módosításokat. 

⮚ Változtassa meg a "Gyakorlófal" színét narancssárgára. 

⮚ Használja a "Gyakorlófalat" a "Földszint" blokk külső falaként. 

⮚ Vizualizálja a modellt. 
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⮚ Az „Első emelet” blokk nyílásait állítsa át Folyamatos vízszintes típusra, 50%-os 

ablak-fal arányú és 1 m-es küszöbmagassággal. 

 

⮚ Rajzoljon két ferde tetőablakot (kör, r=5 m) az északi tetőre az alábbi ábra szerint. 
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⮚ Törölje a "Földszinti" tömb északi homlokzatának nyílásait. 

⮚ Rajzoljon 3X4 m-es külső ajtót a "keleti" zóna északi homlokzatának közepére. 

⮚ Másolja az ajtót a "nyugati" zóna északi homlokzatának közepére. 

⮚ Változtassa meg a „Nyugati” zóna külső ajtajának szerkezetét Opaque Door, 

Nonwinging, U-0,500 (2839)-re. 

⮚ Vizualizálja a modellt. 

 

⮚ Mentse el a modellt “ Gyakorlat 2” néven. 
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1.9  3. MELLÉKLET. VILÁGÍTÁS, ÁRNYÉKOLÁS  

⮚ Nyissa meg a "Gyakorlat 2” fájlt. 

⮚ Hozzon létre egy 30 X 30 X 50 méter magas komponensblokkot az épület keleti 

oldalán, hogy megvizsgálja a szomszédos épület árnyékoló hatását. Tartson 30 

méter távolságot a blokkok között. 

 

⮚ Használja a napút diagramot és mutasson az árnyékokat, hogy megvizsgálja a 

komponens blokk árnyékoló hatását a meghatározott időben: július 15., 9 óra. 
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⮚ Válassza ki a „T8 (25 mm átmérő) Fluorescent – triphopspor – LINEAR dimming 

daylighting control” világítási sablont az épület szintjén. 

⮚ Állítsa be a normalizált teljesítménysűrűséget 5 W/m2 - 100 lux értékre. 

⮚ Állítsa be a munkasík magasságát 0,5 m-re. 

⮚ Vigye a világításérzékelőt a "3" zónában 8 méterrel közelebb az északi külső falhoz. 

 

⮚ Futtasson napi és óránkénti szimulációt egy téli tipikus hétre, óránként 4 időlépéssel. 

⮚ Hasonlítsa össze az "1", "2" és "3" zóna világítása által generált napi belső 

nyereséget. 

 

 

1 

2 
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⮚ helyi árnyékolást a "Déli" zónában. 

⮚ Válassza ki az "1.0m Overhang " típust. 

⮚ Vizualizálja az eredményt. 

 

⮚ Futtasson óránkénti szimulációt egy tipikus nyári hétre, és hasonlítsa össze a "Déli" 

zónában lévő külső ablakok szoláris nyereségét helyi árnyékolással és anélkül. 

 

 

⮚ Mentsük el a modellt a helyi árnyékolással a "Déli" zónában, és nevezzük el 

"Gyakorlat 3"-nak. 

3 

without shading 

with shading 
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1.10  4. MELLÉKLET. ÜTEMTERVEK, SABLONOK  

⮚ Nyissa meg a "Gyakorlat 3" fájlt. 

⮚ Változtassa meg a „4” zóna tevékenységi sablonját „Residential spaces – Domestic 

circulation”-re. 

⮚ Hasonlítsa össze a zóna beállítási adatait a "3" zóna adataival. 

 

⮚ Módosítsa a "Déli" zóna foglaltsági ütemezését az alábbi ábra szerint. A diagram 

adatai hétköznapokra érvényesek, minden más napon az épület üres. 

⮚ Nevezze el az ütemtervet "Gyakorlat ütemtervnek". 

 

⮚ Futtasson óránkénti szimulációt egy nyári tervezési hétre, és ellenőrizze a foglaltsági 

adatokat a "Déli" zónában. 
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⮚ Modify the heating operation schedule of „1” zone to have set back operation every 

time and full heating in weekdays between 12-14. 

⮚ Módosítsa az „1” zóna fűtési ütemezését úgy, hogy minden alkalommal 

visszakapcsolás, hétköznapokon pedig teljes fűtés legyen 12-14 óra között. 

⮚ Nevezze el az ütemtervet "Gyakorló fűtési ütemterv 1" –nek. 

⮚ Módosítsa a „3” zóna fűtési ütemezését, hogy minden alkalommal teljes fűtési 

üzemmódban legyen. 

⮚ Nevezze el az ütemtervet "Gyakorlatfűtési ütemterv 3". 

⮚ Futtasson le egy téli tervezési heti óránkénti szimulációt, és ellenőrizze a levegő 

hőmérsékletét az "1", "2" és "3" zónában, és hasonlítsa össze a fűtési és fűtés 

korlátozási hőmérsékletekkel. 

 

 

 

⮚ Mentse el a modellt “ Gyakorlat 4” néven. 

  

1 

2 

3 
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1.11  5. MELLÉKLET: TERHELÉSSZÁMÍTÁS, EGYSZERŰ HVAC  

⮚ Nyissa meg a "Gyakorlat 4" fájlt. 

⮚ Állítsa a "Kis" és "Tető" blokkok zónatípusát Fél-külső, nem kondicionált zónára. 

⮚ Futtasson a fűtési tervezési számításokat, és ellenőrizze a különböző 

hőveszteségeket a "4. zónában". 

⮚ Módosítsa a "4. zóna" fűtési beállított hőmérsékletét 25 °C-ra, és ellenőrizze, hogy 

ez mennyire befolyásolja a hőveszteséget. 

 

Üvegezési kW -18,17 -22,40 

Falak kW -3,87 -4,62 

Mennyezetek (int) kW -3,67 -4,40 

Padlók (int) 6,98 -0,9 

Partíciók (int) 2,72 -1,07 

 

⮚ Futtassa a hűtés tervezési számítását 1,3 tervezési tartalékkal, és tekintse meg a 

szimuláció eredményeit a különböző zónákban. 

⮚ Ellenőrizze a teljes hűtési terhelést és a tervezési teljesítményt (457,66 kW és 594,96 

kW). 

⮚ ⮚ Ellenőrizze, hogy melyek a csúcsidőszakok az épületben. 

 

⮚ Futtasson éves napi szimulációt a hőmérséklet-eloszlási kimenettel. 

⮚ Ellenőrizze a komfortadatok eloszlását a "Déli" zónában. 
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⮚ Az épület szintjén törölje az összes adatot, hogy a Tevékenység lapon a zónaszintig 

alapértelmezett legyen. 

⮚ Set the infiltration to 1 ac/h constant rate. 

⮚ A HVAC lapon állítsa be a Radiator heating, Boiler HW, Nat vent” sablont. 

⮚ Módosítsa a használati melegvíz-sablont / DHW/, állítsa be a használati melegvíz 

szállítási hőmérsékletét 55 °C-ra, és nevezze el a sablont "Gyakorló használati 

melegvíz"-nek. 

⮚ Állítsa be a külső levegő meghatározási módszerét " Min fresh air (Per person)””-ra. 

⮚ A tevékenység lapon állítsa be a minimális friss levegőt 30 l/s-személyre. 

⮚ Futtasson szubórás szimulációt (ne felejtse el kikapcsolni a hőmérséklet-eloszlás 

kimenetét) egy téli tervezési hétre, óránként 10 időlépést használva. 

⮚ Vizualizálja az eredményeket. 
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⮚ Mentse el a modellt “ Gyakorlat 5” néven. 
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1.12  6. MELLÉKLET. RÉSZLETES HVAC, MEGÚJULÓ INTEGRÁCIÓ  

⮚ Nyissa meg a "Gyakorlat 4" fájlt. 

⮚ Állítsa a modellbeállításokat a részletes HVAC rendszer használatához. 

⮚ Adjon hozzá melegvíz-üzem hurkot. 

⮚ Addjon hozzá hűtővíz-üzem hurkot. 

⮚ Adjon hozzá egy zónacsoportot, amely a "Földszintet" szolgálja ki. 

⮚ Adjon hozzá egy zónacsoportot, amely az "Első emeletet" szolgálja ki. 

⮚ Használjon vízradiátort a "Földszinti" zónacsoport fűtésére. 

⮚ Az "Első emelet" zónacsoport fűtésére és hűtésére használjon fain coil egységet. 

⮚ Csatlakoztassa az alkatrészeket. 

⮚ Módosítsa a hűtő sablonját "Léghűtés alapértelmezett"-re. 

⮚ Töltse be a "DHW Instantaneous Electric" HVAC sablont a "Keleti" és "Nyugati" zónák 

melegvízzel való ellátásához. 

⮚ Szerkessze a használati melegvíz-hurok vízmelegítőjét úgy, hogy külső 

fűtőműcsatlakozással rendelkezzen. 

⮚ Csatlakoztassa a kazánhoz. 

 

⮚ Futtasson egy éves szimulációt napi kimeneti intervallumokkal a jelentéskészítéshez, 

óránként 4 időlépéssel. 

⮚ Vizualizálja az eredményeket. 
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⮚ Adjon hozzá egy 10 X 20 méteres napkollektort - melegvíz a déli tető bal oldalán. 

 

⮚ A DHW hurkot törölje a HVAC rendszer fülön. 

⮚ Töltsön be egy "Solar Assisted DHW" HVAC sablont, és cserélje ki a törölt DHW Loop 

részt a megfelelő résszel. Csatlakoztassa a rendszereket úgy, hogy ne csak a 

napkollektor legyen képes meleg vizet előállítani, hanem a már meglévő bojler is. 

⮚ Adja hozzá a "Földszint" blokkot a vízkivezetés kiszolgált zónáihoz. 
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⮚ Futtasson éves szimulációt havi kimeneti intervallumokkal. 

⮚ Vizualizálja az eredményeket, és ellenőrizze az adatokat. 

 

⮚ Módosítsa a napkollektor típusát fotovoltaikusra. 

 

⮚ Törölje a használati melegvíz-hurkot. 
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⮚ A Termelés lapon jelölje be az Elektromos terhelésközpontok bevonása 

jelölőnégyzetet. 

⮚  Módosítsa az 1. terhelésközpontot: hozzon létre egy másolatot a "DC inverter"-ről 

és nevezze el "Gyakorlat inverter"-nek. A generátorok listáján válassza ki a 

létrehozott PV napkollektort. 

⮚ Futtasson éves szimulációt óránként 4 időléptékkel, és jelölje be a Kimenet lapon az 

Összefoglaló táblázatok - Éves összefoglaló jelentések összesítése menüpontot. 

⮚ Ellenőrizze, mennyi energiát termel a PV. 
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⮚ Mentse el a modellt “6. Gyakorlat” néven.  

 

 

 

 

 

 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen 

tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 
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