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Mi a DesignBuilder?

• fejlett számítási szoftver integrált épülettervezéshez, amely egyesíti a gyors
3D épületmodellezést és a dinamikus energetikai szimulációt;

• az egyik legnépszerűbb BES (building energy simulation) szoftver;
• az EnergyPlus dinamikus szimulációs motorja alatt működik;
• felhasználóbarát modellezési környezetet biztosít.
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Source: designbuilder.co.uk
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Source: designbuilder.co.uk
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Source: designbuilder.co.uk
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A DesignBuilder minden fontos modell adatot egyetlen .dsb fájlban tárol,
amely tartalmazza a következőket:
• épületgeometria
• modelladatok beállításai
• HVAC (fűtés, szellőztetés, légkondicionálás) adatok
• Modell komponensek és sablonok
• a felhasználó által meghatározott időjárás adatok
• a felhasználó által meghatározott textúra
• A fűtéstervezés, hűtéstervezés, szimuláció, napfény, költség/szén-dioxid,
optimalizálás és CFD összes eredménye (beleértve az összes projektváltozatot)
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Modellgeometria létrehozása

A modellgeometria létrehozása előtt meg kell határozni az adatokat: a címet, az
elemzés típusát és a helyszínt.
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Modellgeometria létrehozása

Lehetséges adatokat feltölteni:
• különböző helyszínsablonokból, vagy felülírni az alapértelmezett adatokat;
• AutoCAD-ben vagy más CAD-programokban létrehozott 2D DXF
alaprajzfájlok, illetve az egyéb bitkép alapú rajzformátumok importálásával;

• gbXML formátumú 3-D BIM adatok importálásával.
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Modellgeometria létrehozása

Az Add new building (Új épület hozzáadása) fülön található az “Add new
building” párbeszédpanel, amely lehetővé teszi az alapvető beállítások
elvégzését:
• Épület - az épületmodell alapbeállítása

• Alapértelmezett adatok - alapértelmezett adatok az építésre, tevékenységre,
üvegezésre, világításra és HVAC-ra
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Modellgeometria létrehozása
ADesignBuilder modellek adathierarchiába szerveződnek.
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Modellgeometria létrehozása
Az épülethez háromféle blokk adható hozzá:
• Building Block-ok, amelyek segítségével 3-D épülettömegek hozhatók

létre. Gyakran egyszerűen csak Blocks néven említik őket, és olyan
építőelemekből állnak, mint a falak, födémek és tetők .

• Outline Block-ok (vázlatblokkok), bonyolultabb építőelem-geometria
létrehozására.

• Component Block-ok olyan vizuális, földi és árnyékoló struktúrák
létrehozására, amelyek nem tartalmaznak zónákat.
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Modellgeometria létrehozása
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Modellgeometria létrehozása
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Modellgeometria létrehozása
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Modellgeometria létrehozása
Háromféle válaszfalat lehet választani:
• 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
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Modellgeometria létrehozása
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Modellgeometria létrehozása
A zóna típusa blokk- vagy zónaszinten állítható be a Tevékenység (Activity)
lapon, ahol 4 zónatípus választható:
• Standard
• Félig külső, nem klimatizált
• Üreg
• Plénum
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“Construction” fül
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A fal anyagrétegeinek
meghatározása a
“Construction” fülön
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A falszerkezet
hőtechnikai
tulajdonságai
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A nyílások modell adatai
(ablakok, ajtók, szellőzők,
nyílások, alfelületek) a
Nyílások (Openings) fülön
adhatók meg.
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A kézzel rajzolt vagy másolt egyedi nyílások élénk színűek, hogy
megkülönböztethetők legyenek a szürke, alapértelmezett nyílásoktól:
sárga – ablakok,
kék - alfelületek,
zöld – kis nyílások,
ciánkék – ajtók,
Magenta – szellőzők
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HVAC rendszerek

A HVAC (főtés, szellőzés légkondicionálás) rendszerek kétféleképp
modellezhetők:
• egyszerű HVAC
• részletes HVAC

Független modellezési lehetőségek: természetes szellőzés, földcsövek,
használati melegvíz, levegőhőmérséklet-elosztás
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HVAC rendszerek

Egyszerű HVAC :

• Energiafelhasználás kiszámítása a terhelések és a rendszer CoP-értéke
(teljesítményegyüttható) alapján

• Működési vezérlés beállítási pontokkal és ütemezésekkel
• Egyszerű jelölőnégyzet hozzáadja vagy eltávolítja a rendszereket.
• Sablonok különböző rendszerek teljesítményjellemzőinek beállítására
• Segédberendezések és használati melegvíz modellezése ütemezések alapján
• Mech-vent, HR, nat-vent, vegyes szellőztetés stb. is modellezhető.
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Egyszerű HVAC fül



28

HVAC rendszerek
Az egyszerű HVAC és a részletes HVAC opció közötti váltás a
Modellbeállítások párbeszédpanelen, majd az Adatok lapon történik.
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Részletes
HVAC
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Részletes HVAC elemek
a zónában
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Tevékenység (Activity)

A Tevékenység (Activity) fülön lévő adatok lehetővé teszik a zónák
használatának meghatározását.

Az ehhez meghatározandó fontosabb elemek: kihasználtság időtartama,
berendezések, világítás, HVAC működés, fűtési és hűtési hőmérsékleti beállítási
pontok, komponensblokkok átláthatósága (általában szezonális).
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Activity fül
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Tevékenység (Activity)

Az ütemezés az időben változó tulajdonságok beállítására szolgál, és
többféleképpen adható meg:

• Tipikus munkanap (egyszerű, kevésbé rugalmas)
• Ütemezések (Schedules): rugalmas, leggyakrabban használt

o 7/12 (24 órán belüli értékek megadása a hét 7 napjára és az év 12 hónapjára)
oKompakt (profil írása szöveges jelöléssel)

• Ünnepnapok (az ütemezés kiegészítése)
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Ütemezés
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Szimuláció
A szimulációs modell elkészülte után a szimulációs folyamat a Szimuláció fülre
kattintva indítható el. A szimuláció kezdő és zárónapja a kezdő nap és hónap,
valamint a zárónap és hónap kiválasztásával jelölhető ki.

A Kimeneti intervallumok a rendelkezésre álló listából választhatók ki:

• Havi és lefutási időszak
• Napi
• Óránként
• Óránkénti bontásnál gyakrabban
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Szimuláció



37

Eredmények
A szimulációs folyamat befejezése után az Elemzés (Analysis) lapon
megjelennek a kiválasztott épület vagy más csoportok átlagos és összesített
szimulációs adatai a modellhierarchia (blokkok, zónák stb.) szerint.
Lehetséges a Results Viewer alkalmazással is dolgozni, amely egy külön
alkalmazás egy vagy több .eso fájlban tárolt EnergyPlus eredmények
megtekintésére. A DesignBuilder honlapról tölthető le.
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Szimulációs
adatok
DesignBuilderben



39

Szimulációs
adatok Result
Viewerben



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Jakub Čurpek
jakub.curpek@stuba.sk

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


