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7.3.1  MI A DESIGNBUILDER? 

A DesignBuilder olyan fejlett számítási eszköz az integrált épülettervezéshez, amely a gyors 

3D épületmodellezést dinamikus energiaszimulációkkal kombinálja. Az épületszimulációs 

folyamat megkönnyítésére fejlesztették ki felhasználóbarát modellezési környezettel, 

melynek segítségével a felhasználó virtuális épületmodellekkel dolgozhat. Ez az egyik 

legnépszerűbb BES (building energy simulation) szoftver, amely az EnergyPlus dinamikus 

szimulációs motorja alatt működik, és teljesítményadatokat generál. A DesignBuilder az 

ASHRAE időjárási adatbázist használja a szimulációs modell bizonyos helyeihez. Számos 

teljesítményadat szimulálható, például: energiafogyasztás, CO2 kibocsátás, 

komfortkörülmények, nappali megvilágítás, maximális nyári hőmérséklet, valamint a fűtő-

szellőző-légkondicionáló (heating, ventillation and air conditioning, HVAC) rendszerek. A 

DesignBuilder egy háromdimenziós alapmodellezőből és 11 modulból áll, amelyek 

együttesen mélyreható elemzést biztosítanak bármely épület számára.  Minden modul teljes 

mértékben integrálható a társaival, így Ön választhat egyes modulokat, vagy választhatja 

valamelyik csomagot (1. ábra). 

 

1. ábra - A DesignBuilder felépítése és moduljai. Forrás: designbuilder.co.uk 

Modulok: 

• 3-D Modeller - Az alapmodul, a hatékony 3-D épületmodellező. 

• Vizualizáció - renderelt képek és helyszíni árnyékoláselemzés. 

• Tanúsítás - EPC és Part-L2 számítások az Egyesült Királyságban és Írországban. 

• Szimuláció - EnergyPlus szimulációk energia- és komfortelemzésekhez. 
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• Nappali megvilágítás - A nappali fénytényezőket és a megvilágítást vizsgálja a 

Radiance segítségével. 

• HVAC - Az EnergyPlus HVAC hatékony és rugalmas interfésze. 

• Költség - Az építési költségek korai szakaszában történő becslése. 

• LEED - LEED EAp2 és ASHRAE 90.1 számítások. 

• Optimalizálás - Több szempontú optimalizálás a tervezési célok elérésének 

elősegítése érdekében. 

• Szkriptelés - Az EnergyPlus szimulációk testreszabása az EMS vagy az FMU 

segítségével. 

• A CFD (Computational Fluid Dynamics) kiszámítja a levegő tulajdonságainak 

eloszlását az épületekben és azok körül. 

A DesignBuilder többféle formátumú importálási és exportálási lehetőséget biztosít, hogy 

maximalizálja az átjárhatóságot más eszközökkel (2. ábra). 

 

2. ábra - A DesignBuilder átjárhatósága. Forrás: designbuilder.co.uk 

A DesignBuilder továbbá viszonylag nyílt platformot biztosít, amely teljes hozzáférést biztosít 

a szimulációs bemenetekhez, kimenetekhez, az energiagazdálkodási rendszer (EMS) 

futásidejű szkript-eszközeihez és az EnergyPlus forráskódjához (3. ábra). A Scripting modul 3 

különböző eszközkészlethez biztosít hozzáférést: 

• EMS Runtime Scripting eszközök  

• C# scripting eszközök  

• Python szkriptelés  
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3. ábra - A DesignBuilder bővíthetősége. Forrás: designbuilder.co.uk 

A DesignBuilder az összes fő modelladatot egyetlen .dsb kiterjesztésű fájlban tárolja, így a 

projektmodellek a kapcsolódó eredményekkel együtt továbbíthatók. A .dsb fájl a 

következőket tartalmazza: 

• Épületgeometria 

• Modelladatok beállításai 

• HVAC (heating, ventillation, air conditioning) adatok 

• Modellkomponensek és sablonok 

• Bármely felhasználó által meghatározott időjárási fájl 

• Bármilyen felhasználó által definiált textúra 

• A fűtéstervezés, hűtéstervezés, szimuláció, napfény, költség/szén-dioxid, 

optimalizálás és CFD összes eredménye (beleértve az összes projektváltozatot) 

7.3.2  MODELLGEOMETRIA LÉTREHOZÁSA  

A modellgeometria létrehozása előtt meg kell határozni az adatokat: a címet, az elemzés 

típusát és a helyszínt (4. ábra) - amely meghatározza az adott helyszínen található összes 

épület földrajzi elhelyezkedését és időjárási adatait. Lehetőség van különböző 

helyszínsablonokból adatokat betölteni, vagy felülbírálni az alapértelmezett adatokat. 

Lehetőség van továbbá AutoCAD-ben vagy más CAD-programokban létrehozott 2D DXF 

alaprajzfájlok, illetve az egyéb bitkép alapú rajzformátumok importálására. Ez képezi az 

alapsíkot az egyes blokkok vagy zónák helyes létrehozásához az épület 

projektdokumentációjának megfelelően. Ezenfelül lehetőség van a gbXML adatformátumot 
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használó 3D-s BIM-adatok importálására is. A folyamat elindításához kattintson a Fájlok, majd 

az Importálás gombra. 

 

4. ábra - Új fájl létrehozása 

Ezt követően a program a modellezési környezetbe ugrik, ahol három alapvető képernyő 

található: a navigációs panel, a szerkesztési képernyő és az információs panel (5. ábra). 

Lehetőség van egy vagy több épület hozzáadására a telephelyről. Minden épület saját 

modellopciókkal rendelkezik, és külön szimulálódik, de megosztja a telephely modelladatait 

a telephely többi épületével. Az Új épület hozzáadása lapon megjelenik az Új épület 

hozzáadása párbeszédpanel, amely lehetővé teszi néhány alapvető beállítás elvégzését: 

• Épület - az épületmodell alapbeállítása 

• Alapértelmezett adatok - alapértelmezett adatok az építésre, tevékenységre, 

üvegezésre, világításra és HVAC-ra vonatkozóan. 

 

5. Modellezési környezet a DesignBuilderben  
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A DesignBuilder modellek adathierarchiába szerveződnek az adatok öröklésével együtt, ahol 

az alapértelmezett adatok a hierarchiában felette lévő szintről öröklődnek, így a blokkadatok 

az épületszintről, a zónaadatok a blokkadatokról és a felszíni adatok a zónaadatokról 

öröklődnek (6. ábra). E hierarchiamechanizmus biztosítja az adatok gyors, teljeskörű 

beállítását az épületmodellben. 

 

6. Modelladatok hierarchiája  

Az épület szintjén lehetőség van blokkok hozzáadására vagy szerkesztésére. A blokkok a 

háromdimenziós DesignBuilder-modell létrehozásához használt alapelemek, amelyek 

vízszintes vagy függőleges síkokon 2D-s kerületeket rajzolnak, majd ezeket a kerületeket 

extrudálják, hogy háromdimenziós alakzatokat alkossanak. Az épülethez háromféle blokk 

adható hozzá: 

• Az építőelemek a 3 dimenziós épülettömegek létrehozásának mechanizmusa. 

Gyakran egyszerűen csak Blocks néven említik őket, és olyan építőelemekből állnak, 

mint a falak, födémek és tetők. Az építőblokkok belsőleg feloszthatók, hogy több 

zónát alkossanak. 

• A vázlatblokkok a bonyolultabb építőelem-geometria létrehozásának segítésére 

szolgálnak. 

• A komponensblokkok olyan vizuális, földi és árnyékoló struktúrák létrehozására 

szolgálnak, amelyek nem tartalmaznak zónákat. 

A blokkok sokoldalú objektumok, és a létrehozást követően könnyen módosíthatók felületük 

mozgatásával, nyújtásával, sőt tetszőleges síkok segítségével történő vágásával is. Általában 

egy blokk egy teljes épületszintet képvisel. Egy blokk elhelyezése után további blokkok 

rajzolhatók a blokk bármelyik felületére, és így összetettebb aggregált blokkok hozhatók 

létre. 
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7. Építőelem létrehozása  

Miután egy extrudált blokk kerületét egy síkra rajzoljuk, a blokk automatikusan extrudálódik 

a magassággal. Ez az új blokk előre meghatározott építési tulajdonságokkal rendelkezik, 

egyedi építőelemekkel. Az új bejegyzés a Navigátor panelen történik, ahol lehetőség van 

kattintásra és a helyszíni hierarchiában való folyamatos navigálásra a szerkezetek, zónák, 

blokkok és épületek között (8. ábra). Egyszerű kattintással lehet váltani e csoportok között (9. 

ábra). 

 

8. Új építőelem  
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9. A modellhierarchia elemei közötti váltás.  

Az építőblokkok tetszőleges számú zónára oszthatók a blokk belsejében lévő partíciók 

megrajzolásával (10. ábra). A válaszfalak szabadon elhelyezhetők a blokkban, akár szabadon 

állóan, akár egy külső blokkfalhoz vagy meglévő válaszfalhoz illesztve. A blokkba rajzolt első 

válaszfal vastagságának megadásával a következő válaszfalak az elsővel megegyező 

vastagságúak lesznek. Háromféle válaszfal típus adható meg: 

• Standard (szürke) - fő válaszfalak 

• Virtuális (sárga) - külön zóna létrehozására olyan esetekben, amikor nincs valódi 

építmény. 

• Függő (kék) - válaszfalak, hogy figyelembe vegyék a zónán belüli hőkapacitást 

 

10. Válaszfalak rajzolása blokkban  

A zóna típusa blokk- vagy zónaszinten állítható be a Tevékenység lapon, ahol 4 zónatípus 

választható: 
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• Standard - a fő burkolaton belül elhelyezkedő zóna, amely általában (de nem feltétlenül) 

lakott, fűtött és/vagy hűtött. Ez a zónatípus az épület fő burkolatán belüli olyan zónákat 

is magában foglalja, amelyek nem lakottak és nem közvetlenül fűtöttek vagy hűtöttek, 

például az ideiglenesen nem lakott irodák is ebbe a kategóriába tartozhatnak. 

• Félig külső, nem klimatizált - a zóna nem lakott, nem fűtött és nem is hűtött, és az épület 

fő burkolatán kívül helyezkedik el. A nem klimatizált terek példái a tetőterek, télikertek, 

a padló alatti kúszóterek (crawlspace), parkolók stb. 

• Üreg - a zóna egy keskeny, zárt függőleges üreg, mint például az üvegezett üreg egy 

kettős homlokzaton vagy egy Trombe-falon belül. Ez az algoritmus az ISO 15099 szabvány 

alapján kiszámítja az ilyen üreg konvekciós együtthatóit. 

• Plenum - olyan zóna, amely nem lakott, és nincs fűtés, hűtés vagy mechanikus szellőzés 

(bár természetesen a levegő áramolhat rajta keresztül, hogy kielégítse az általa kiszolgált 

zónák igényeit). 

A szerkezeti komponensek a falakon, tetőkön, talajon és az épületburkolat egyéb átlátszatlan 

részein (fal, padló, tető stb.) keresztül történő hővezetés modellezésére szolgálnak (11. ábra). 

Ezek a Construction lapon/fülön (12. ábra) meghatározott fizikai tulajdonságokkal rendelkező 

egyedi anyagrétegekből állnak (12. ábra). A szerkezet hőtechnikai tulajdonságai a rétegek 

alapján kerülnek kiszámításra, minden rétegnek van egy anyagreferenciája és vastagsága (13. 

ábra). Az építőelem keresztmetszete minden anyagréteget megjelenít (14. ábra). 

 

11. Construction lap 
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12. A fal egyes anyagrétegeinek meghatározása a Construction lapon 

 

13. A falszerkezet számított hőtechnikai tulajdonságai 
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14. A falszerkezet keresztmetszete 

Nyílások  

A modell adatai (ablakok, ajtók, szellőzők, nyílások, alfelületek) a Modelladatok (Model Data) 

Nyílások (Openings) fülén (15. ábra) adhatók meg, ahol ezek elrendezése, működése és 

szerkezeti adatai (az alfelületek kivételével) megadhatók. Az olyan beállításokkal, mint az 

ablakok falhoz viszonyított aránya (WWR), az ablakmagasság, az ablakok egymástól való 

távolsága és a párkánymagasság, könnyen megváltoztatható az üvegezés területe és 

elrendezése a falakon. Az épülethomlokzatok konfigurációja részletesebben szabályozható 

egyedi ablakok rajzolásával a felületek szintjén vagy korábban rajzolt ablakok másolásával 

épületszinten. Ezenkívül ablakárnyékolás is beépíthető a napenergia-nyereség csökkentése 

és az ablakokon keresztüli hővezetéssel szembeni ellenállás növelése érdekében. A külső 

ablakokhoz kétféle árnyékolás adható meg: 

• Ablakok árnyékolása (redőnyök, függönyök stb. falak és tetők). 

• Helyi árnyékolás (túlnyúlások, lamellák, oldalsó lamellák csak a külső falakon) 
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15. Beállítások a Nyílások (Openings) lapon 

 

Nyílások és részfelületek létrehozása egy zóna felületén a módosítani kívánt felületre 

kattintva végezhető el. Ablakok rajzolásakor a teljes nyílásfelületet meg kell rajzolni a 

szövetben, beleértve a kerethez szükséges helyet is. Ablak hozzáadásához az "Ablak 

rajzolása" (Draw window) eszközre kell kattintani (16. ábra). 
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16. Ablakok rajzolása 

 

A kézzel rajzolt vagy másolt egyedi nyílások világos színekkel jelennek meg, hogy 

megkülönböztessék őket a (szürke) alapértelmezett nyílásoktól: Sárga - ablakok, kék - 

alfelületek, zöld - nyílások, cián - ajtók, magenta - szellőzőnyílások (17. ábra). 

 

17. A rajznyílások különböző lehetőségei 
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7.3.3  HVAC RENDSZEREK 

A HVAC-rendszerek (fűtés, szellőzés, légkondicionálás) kétféleképpen modellezhetők: 

egyszerű HVAC (18. ábra) és részletes HVAC. A HVAC-modellektől független modellezési 

lehetőségek is léteznek: természetes szellőzés, földcsövek, használati melegvíz, 

levegőhőmérséklet-elosztás. 

 

18. Egyszerű HVAC fül 
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Az egyszerű HVAC a tervezés korai szakaszában vagy más olyan elemzésekhez használható, 

ahol a fűtési, hűtési és mechanikus szellőztetési rendszerek részletes kezelésére van szükség. 

Összefoglalva, az egyszerű HVAC: 

• Az energiafelhasználás kiszámítása a terhelések és a rendszer CoP-értéke 

(teljesítményegyüttható) alapján történik. 

• Működési vezérlés beállítási pontokkal és ütemezésekkel. 

• Egyszerű jelölőnégyzet hozzáadja vagy eltávolítja a rendszereket. 

• A sablonok különböző rendszerek teljesítményjellemzőinek beállítására 

használhatók. 

• A segédberendezéseket és a használati melegvizet ütemezések alapján modellezik. 

• A mech-vent, HR, nat-vent, vegyes szellőztetés stb. is modellezhető. 

Az egyszerű HVAC és a részletes HVAC opció közötti váltás a Modellbeállítások 

párbeszédpanelen, majd az Adatok lapon történik (19. ábra). 

 

19. Egyszerű HVAC fül 

A részletes HVAC opcióban a HVAC-rendszert teljes részletességgel modellezik az EnergyPlus 

levegő- és vízoldali komponensek használatával, amelyeket egy sematikus elrendezési 

rajzban összekapcsolnak (20. ábra). Ez a módszer nagyobb erőfeszítést igényel a HVAC-modell 

leírásának beállítása során, és a HVAC-rendszerek nagyobb ismeretét igényli, mint az 

egyszerű HVAC opció. Ezenkívül ez az opció nagyobb rugalmasságot biztosít, de a beállítási 

pontok stb. beállításával járó többletmunka árán, különösen a nagy modellek esetében. 

Lehetőség van például különböző fűtési és hűtési beállítási értékek beállítására különböző 
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napszakokra vagy évszakokra vonatkozó ütemezéssel. Összefoglalva, a részletes HVAC 

használatával: 

• az energiafelhasználás kiszámítása részletes teljesítmény- és szabályozási paraméterek, 

például teljesítménygörbék, beállítási pontkezelők, szekvenciális vezérlések stb. alapján 

történik. 

• Diagrammokat kapunk a leggyakoribb típusú E+ rendszerek összetevőinek 

összekapcsolásával. 

• A levegő- és vízelosztó rendszereket a melegvíz-, a hűtővíz-, a kondenzátor- és a 

levegőellátási hurkokkal modellezik. 

• A zónacsoportok a másodlagos, zónaszintű rendszerelemek meghatározására szolgálnak, 

és a zónák egyszerre többféle végberendezéssel is rendelkezhetnek (21. ábra). 

 

20. Részletes HVAC rendszer 
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21. Részletes HVAC elemek a zónában 

 

 

7.3.4  HASZNÁLAT 

A Tevékenység (Activity) lapon található adatok lehetővé teszik a zónák használatának 

meghatározását (22. ábra). 
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22. Tevékenység lap 

Az ehhez meghatározandó fontosabb elemek: kihasználtság időtartama, berendezések, 

világítás, HVAC működés, fűtési és hűtési hőmérsékleti beállítási pontok, komponensblokkok 

átláthatósága (általában szezonális). Az ütemezések (Schedules) csak akkor használhatók a 

szimulációkban, ha az Időzítési (Timing) modell opció az "ütemezések" (Schedules) opcióra 

van állítva (23. ábra). Az ütemezés az időben változó tulajdonságok beállítására szolgál, és 

többféleképpen adható meg: 

• Tipikus munkanap (egyszerű, kevésbé rugalmas) 

• Ütemezések (Schedules): rugalmas, leggyakrabban használt 
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o 7/12 (24 órán belüli értékek megadása a hét 7 napjára és az év 12 hónapjára) 

o Kompakt (profil írása szöveges jelöléssel) 

• Ünnepnapok (az ütemezés kiegészítése) 

 

23. Az Ütemezések (Schedules) szerkesztése 

 

 

7.3.5  SZIMULÁCIÓ 

A szimulációs modell elkészülte után a szimulációs folyamat a Szimuláció fülre kattintva 

indítható el, ahol számos lehetőség áll rendelkezésre a szimuláció és a generált kimenetek 

módosítására. A szimuláció kezdő és zárónapja a kezdő nap és hónap, valamint a zárónap és 

hónap kiválasztásával (24. ábra) jelölhető ki, vagy kiválasztható egy jellemző időszak az Info 

panelen található linkek segítségével: 

• Éves szimuláció - az év mind a 365 napja. 

• Nyári tervezési hét - az év legmelegebb heteként azonosított hét. 

• Tipikus nyári hét - a nyárra jellemzőnek ítélt hét. 

• Egész nyár - az egész nyár szimulációja (az időjárási adatfordító által meghatározottak 

szerint). 

• Téli tervezési hét - az év leghidegebb heteként azonosított hét. 

• Tipikus téli hét - a télre jellemzőnek ítélt hét. 

• Egész tél - az egész tél szimulációja (az időjárási adatfordító által meghatározottak 

szerint).   
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Ezenkívül a Kimeneti intervallumok a rendelkezésre álló listából választhatók ki: 

• Havi és lefutási időszak 

• Napi 

• Óránként 

• Óránkénti bontásnál gyakrabban 

 

24. Számítási lehetőségek beállítása 

 

7.3.6  EREDMÉNYEK 

A szimulációs folyamat befejezése után az Elemzés (Analysis) lapon megjelennek a 

kiválasztott épület vagy más csoportok átlagos és összes szimulációs adatai a 

modellhierarchia (blokkok, zónák stb.) szerint (25. ábra). Ezenkívül lehetőség van a Results 

Viewer alkalmazással dolgozni, amely egy vagy több .eso fájlban tárolt EnergyPlus 

eredmények megtekintésére használható (26. ábra). Ez letölthető a DesignBuilder 

weboldaláról. 
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25. Szimulációs adatok a DesignBuilderben 

 
26. Szimulációs adatok a Results Viewer alkalmazásban 
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7.3.7  HIVATKOZÁSOK 

DesignBuilder szimulációs dokumentáció a DesignBuilder v7-hez. 

www.designbuilder.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

 

  

 

 

 

 

http://www.designbuilder.co.uk/
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