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7.3 SIMULÁCIE V DESIGNBUILDER 

7.3.1 ČO JE  DESIGNBUILDER? 

DesignBuilder predstavuje pokročilý výpočtový nástroj pre integrovaný návrh budov, ktorý 

kombinuje rýchle 3D modelovanie budov s dynamickými energetickými simuláciami. Je 

vyvinutý na uľahčenie procesu simulácie budov pomocou užívateľsky prívetivého 

modelovacieho prostredia, kde môžete pracovať s virtuálnymi modelmi budov. Je to jeden z 

najpopulárnejších softvérov BES, ktorý pracuje pod dynamickým simulačným programom 

EnergyPlus na generovanie údajov. DesignBuilder používa návrhovú databázu počasia 

ASHRAE pre určité miesta simulačného modelu. Je možné simulovať celý rad údajov o výkone, 

ako sú: spotreba energie, emisie CO2, komfortné podmienky, denné osvetlenie, maximálne 

letné teploty a systémy HVAC. DesignBuilder obsahuje hlavný 3-D modelár a 11 modulov, 

ktoré spolupracujú na poskytovaní hĺbkovej analýzy akejkoľvek budovy. Každý modul je plne 

integrovateľný so svojimi náprotivkami, takže si môžete vybrať jednotlivé moduly alebo si 

vybrať niektorý z balíkov (obr. 1). 

 

1. obrázok – Štruktúra a moduly DesignBuilder. Zdroj: designbuilder.co.uk 

Moduly 

• 3-D Modeller - Základný modul, efektívny 3-D modelár budov. 

• Visualisation - Vykreslené obrázky a analýza tieňovania stránok. 

• Certification - EPCs a Part-L2 výpočty pre UK a Írsko. 

• Simulation - Simulácie EnergyPlus pre analýzy energie a komfortu. 

• Daylighting - faktory denného svetla a osvetlenie pomocou Radiance. 
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• HVAC - Výkonné a flexibilné rozhranie pre EnergyPlus HVAC. 

• Cost - Odhad nákladov na výstavbu v počiatočnom štádiu. 

• LEED - LEED EAp2 a ASHRAE 90.1 výpočty. 

• Optimisation - Optimalizácia podľa viacerých kritérií, ktorá pomôže splniť ciele 

návrhu. 

• Scripting - Prispôsobenie si simulácie EnergyPlus pomocou EMS alebo FMU. 

• CFD - Computational Fluid Dynamics (výpočtová dynamika fluida) počíta distribúciu 

a vlastností vzduchu v budovách a okolo nich. 

DesignBuilder poskytuje viacero možností importu a exportu v rôznych formátoch na 

maximalizáciu interoperability s inými nástrojmi (obr.2). 

 

2. obrázok – Interoperabilita DesignBuilder. Zdroj: designbuilder.co.uk 

Navyše, DesignBuilder poskytuje relatívne otvorenú platformu s plným prístupom k 

simulačným vstupom, výstupom, nástrojom pre runtime skriptovania Energy Management 

System (EMS) a zdrojovému kódu EnergyPlus (obr. 3). Modul skriptovania poskytuje prístup 

k 3 rôznym súpravám nástrojov: 

• EMS Runtime Scripting tools  

• C# Scripting tools  

• Python Scripting  
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3. obrázok – Rozšíriteľnosť DesignBuilder. Zdroj: designbuilder.co.uk 

DesignBuilder ukladá všetky svoje hlavné údaje o modeli do jedného súboru s príponou .dsb, 

čo vám uľahčuje odosielanie modelov projektov spolu s príslušnými výsledkami kolegom a 

klientom. Súbor .dsb obsahuje: 

• Geometria budovy 

• Nastavenia údajov modelu 

• Údaje o HVAC 

• Modelové komponenty a šablóny 

• Akékoľvek užívateľom definované súbory počasia 

• Akékoľvek textúry definované užívateľom 

• Všetky výsledky pre návrh vykurovania, návrh chladenia, simuláciu, denné 

osvetlenie, náklady/uhlíková stopa, optimalizácia a CFD (vrátane všetkých variácií 

projektu)  

7.3.2 VYTVORENIE GEOMETRIE MODELU 

Predtým, ako začneme vytvárať geometriu modelu, je potrebné definovať údaje: názov, typ 

analýzy a umiestnenie (obr. 4). Kde poloha definuje geografickú polohu a údaje o počasí pre 

všetky budovy v danej lokalite. Dáta je možné načítať z rôznych šablón umiestnenia, alebo 

prepísať predvolené údaje. Je tiež možné importovať 2-D DXF pôdorysné súbory vytvorené v 

CAD programoch, alebo iných formátoch výkresov založených na bitmapách. Tá vytvorí 

základnú rovinu pre správne vytvorenie jednotlivých blokov alebo zón podľa projektovej 

dokumentácie stavby. Navyše je možné importovať 3-D BIM dáta pomocou dátového 

formátu gbXML. Ak chcete spustiť proces, kliknite na Súbory a potom na Importovať. 
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4. obrázok – Vytvorenie nového súboru 

Potom program preskočí do modelovacieho prostredia s rôznymi záložkami, kde sú tri 

základné obrazovky: navigačný panel, editačná obrazovka a informačný panel (obr. 5). Je 

možné pridať jednu alebo viac nových budov z úrovne lokality. Každá budova má svoj vlastný 

súbor možností modelu a je simulovaná samostatne, ale zdieľa údaje o modeli lokality s 

ostatnými budovami na lokalite. Záložka Add new building predstavuje dialógové okno 

„Pridať novú budovu“, ktoré umožňuje vykonať niektoré základné nastavenia: 

• Building - základné nastavenie modelu budovy 

• Default Data - predvolené hodnoty pre Konštrukcie, Aktivitu, Zasklenie, Osvetlenie 

a HVAC 

 

5.obrázok – Modelové prostredie v DesignBuilder  

Modely DesignBuilder sú organizované v hierarchii údajov spolu s dedením údajov, kde sa 

predvolené údaje dedia z úrovne vyššie v hierarchii, takže údaje bloku sa dedia z úrovne 

budovy, údaje zóny sa dedia z údajov bloku a povrchové údaje z údajov zóny (obr. 6). Tento 
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mechanizmus hierarchie poskytuje rýchly spôsob globálneho nastavenia údajov v modeli 

budovy. 

 

6.obrázok – Model data - hierarchia  

Na úrovni budovy je možné pridávať alebo upravovať bloky. Bloky sú základné prvky 

používané na vytvorenie 3-D DesignBuilder modelu a sú vytvorené nakreslením 2-D obvodov 

na horizontálnych alebo vertikálnych rovinách a následným vytlačením týchto obvodov do 3-

D tvarov. Do budovy je možné pridať tri typy blokov: 

• Building Blocks sú mechanizmom na vytváranie 3-D objemov budov. Často sa 

nazývajú jednoducho bloky a pozostávajú zo stavebných prvkov, ako sú steny, 

podlahové/stropné dosky a strechy. Stavebné bloky môžu byť vnútorne rozdelené 

na niekoľko zón. 

• Outline Blocks sa používajú na pomoc pri vytváraní zložitejšej geometrie stavebných 

blokov. 

• Component Blocks sa používajú na vytváranie pohľadových, zemných a tieniacich 

štruktúr, ktoré neobsahujú zóny. 

Bloky sú všestranné objekty a po vytvorení sa dajú ľahko upravovať posúvaním ich povrchov, 

naťahovaním a dokonca aj rezaním pomocou ľubovoľných rovín. Zvyčajne blok predstavuje 

celé poschodie budovy. Keď je blok umiestnený, ďalšie bloky môžu byť nakreslené na 

akýkoľvek povrch bloku, aby sa vytvorili komplexnejšie agregátové bloky. 
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7.obrázok – Vytvorenie - building block  

Po nakreslení obvodu vytlačeného bloku na rovinu sa blok automaticky vysunie o výšku. 

Tento nový blok má preddefinované vlastnosti budovy s jednotlivými konštrukčnými 

komponentmi. Nový záznam sa nachádza v paneli Navigátor, kde je možné v hierarchii lokality 

nepretržite prechádzať medzi štruktúrami, zónami, blokmi a budovami (obr. 8). Jednoduchým 

kliknutím je možné prepínať medzi týmito skupinami (obr. 9). 

 
8.obrázok – Nový building block  

   

9.obrázok – Prepínanie medzi prvkami v hierarchii modelu. 
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Stavebné bloky je možné rozdeliť na ľubovoľný počet zón nakreslením priečok vo vnútri bloku 

(obr. 10). Priečky je možné umiestniť voľne v rámci bloku buď samostatne stojace, alebo 

pripojené na vonkajšiu blokovú stenu alebo existujúcu priečku. Zadaním hrúbky prvej priečky 

nakreslenej v bloku nadobudnú nasledujúce priečky rovnakú hrúbku ako prvá. Je možné 

zadať tri typy oddielov: 

• Standard (šedé) – materiálové priečky 

• Virtual (žlté) – na vytvorenie samostatnej zóny v prípadoch, keď neexistuje skutočná 

konštrukcia 

• Hanging (modré) – priečky, aby sa zohľadnila tepelná kapacita vnútri zóny 

 

10.obrázok – Kreslenie priečok v bloku 

Typ zóny je možné nastaviť na úrovni bloku alebo zóny na karte Aktivita, kde je možné vybrať 

4 typy zón: 

• Standard - zóna je v hlavnom obale a je zvyčajne (ale nie nevyhnutne) obsadená a 

vyhrievaná a/alebo chladená. Tento typ zóny zahŕňa aj zóny v rámci hlavného plášťa 

budovy, ktoré nie sú obývané a nie sú priamo vykurované ani chladené, ako napríklad 

kancelárie, ktoré sú dočasne neobývané. 

• Semi-exterior unconditioned - zóna nie je obývaná a nie je vykurovaná ani chladená a 

leží mimo hlavného plášťa budovy. Príkladmi neklimatizovaných priestorov sú strešné 

priestory, slnečné priestory, prielezy, parkoviská atď. 

• Cavity - zóna je úzka utesnená vertikálna dutina, ako je zasklená dutina v rámci dvojitej 

fasády alebo Trombeho stena. Tento algoritmus vypočítava koeficienty konvekcie pre 

takúto dutinu na základe normy ISO 15099. 
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• Plenum - zóna je pretlakový priestor, ktorý nie je obsadený a nemá kúrenie, chladenie 

ani mechanické vetranie (hoci cez neho samozrejme môže prúdiť vzduch, aby vyhovoval 

potrebám zón, ktorým slúži). 

Konštrukčné komponenty slúžia na modelovanie vedenia tepla stenami, strechami, zemou a 

inými nepriehľadnými časťami plášťa budovy (stena, podlahy, strechy a pod.) (obr. 11). 

Vyrábajú sa z jednotlivých vrstiev materiálu s definovanými fyzikálnymi vlastnosťami v 

záložke Konštrukcia (obr. 12). Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie sú vypočítané na 

základe vrstiev, pričom každá vrstva má referenčný materiál a hrúbku (obr. 13). Pri každej 

vrstve materiálu je zobrazený prierez stavebným prvkom (obr. 14). 

 

11.obrázok –Záložka konštrukcií 
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12.obrázok – Definícia jednotlivých materiálových vrstiev steny v záložke Konštrukcií. 

 

13.obrázok – Vypočítané tepelnotechnické vlastnosti stenovej konštrukcie 
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14.obrázok – Prierez konštrukciou steny 

Údaje o modeli otvorov (okná, dvere, vetracie otvory, diery, povrchy) je možné zadať na karte 

Otvory v údajoch modelu (obr. 15), kde je možné nastaviť pre ne (okrem podpovrchov) údaje 

o usporiadaní, prevádzke a konštrukcií. Nastavenia ako % plochy okna k stene (WWR), výška 

okna, vzdialenosť medzi oknami a výška parapetu. Je možné jednoducho zmeniť množstvo 

zasklenia a jeho rozmiestnenie na stenách. Konfiguráciu fasád budov je možné kontrolovať 

podrobnejšie nakreslením jednotlivých „vlastných“ okien na úrovni povrchu alebo 

kopírovaním predtým nakreslených okien na úrovni budovy. Okrem toho je možné zahrnúť 

aj tienenie okien na zníženie solárnych ziskov a zvýšenie odolnosti voči transferu tepla 

oknami. Pre vonkajšie okná je možné zadať dva typy tienenia: 

• Tienenie okien (žalúzie, závesy atď. steny a strechy). 

• Miestne tienenie (presahy, žalúzie, bočné lamely len na vonkajších stenách) 
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15.obrázok – Možnosti na karte Otvory 

Vytváranie otvorov a podploch v zónovom povrchu je možné vykonať kliknutím na povrch, 

ktorý chcete upraviť. Pri kreslení okien by sa mala zakresliť celá plocha otvoru vrátane 

priestoru potrebného pre rám. Ak chcete pridať okno na plochu, kliknite na nástroj „Nakresliť 

okno“ (obr. 16). 
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16.obrázok – Kreslenie okien 

Vlastné otvory, ktoré boli nakreslené ručne, alebo skopírované, sú zobrazené v jasných 

farbách, aby sa odlíšili od (sivých) predvolených otvorov: žltá – okná, modrá – podpovrchy, 

zelená – otvory, azúrová – dvere, purpurová – vetracie otvory (obr. 17 ). 

 

17.obrázok – Rôzne možnosti kreslenia otvorov 
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7.3.3 HVAC (TZB) SYSTÉMY 

Systémy HVAC je možné modelovať dvoma spôsobmi: jednoduchým HVAC (obr. 18), alebo 

detailným HVAC. K dispozícii sú aj možnosti modelu HVAC: prirodzené vetranie, zemné 

výmenníky, teplá voda pre domácnosť, distribúcia teploty vzduchu. 

 

18.obrázok – Záložka – jednoduché HVAC  
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Jednoduché HVAC je vhodné na použitie v počiatočných fázach návrhu alebo na iné analýzy, 

kde sa vyžaduje detailné spracovanie vykurovacích, chladiacich a mechanických ventilačných 

systémov. Jednoduché HVAC uvažuje: 

• Spotreba energie sa vypočítava na základe priestorového zaťaženia a systémovej 

hodnoty CoP. 

• Prevádzkové riadenie poskytované nastavenými hodnotami a harmonogramami. 

• Jednoduché zaškrtávacie políčko pridáva alebo odstraňuje systémy. 

• Šablóny možno použiť na nastavenie výkonnostných charakteristík rôznych systémov. 

• Prídavné zariadenia a TÚV sú modelované na základe plánov. 

• Modelovať možno aj nútenú ventiláciu, prirodzenú ventiláciu, zmiešanú ventiláciu atď. 

Prepínanie medzi jednoduchým HVAC a podrobným HVAC je v dialógovom okne Model 

Options a následne v záložke Data (Obr. 19). 

 

19.obrázok – Jednoduché HVAC záložka 

V detailnom HVAC je HVAC systém modelovaný podrobne pomocou komponentov 

EnergyPlus, ktoré sú navzájom spojené na schematickom výkrese (obr. 20). Táto metóda 

vyžaduje viac úsilia pri nastavovaní popisu modelu HVAC a väčšie znalosti o systémoch HVAC 

ako možnosť jednoduché HVAC. Okrem toho táto možnosť poskytuje zvýšenú flexibilitu, ale 

za cenu dodatočnej práce pri nastavovaní požadovaných hodnôt atď., najmä pre veľké 

modely. Napríklad je možné nastaviť rozsah rôznych požadovaných hodnôt vykurovania a 

chladenia pomocou plánov pre rôzne časy dňa alebo roka. S detailným HVAC: 

• Spotreba energie sa vypočítava na základe podrobných parametrov výkonu a riadenia, 

ako sú krivky výkonu, manažéri nastavených hodnôt, sekvenčné kontroly atď. 
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• Schématický systém je vybudovaný spojením komponentov najbežnejšieho typu E+ 

systémov do slučky. 

• Systémy rozvodov vzduchu a vody sú modelované pomocou slučiek pre horúcu vodu, 

slučky chladenej vody, kondenzátora a prívodu vzduchu. 

• Skupiny zón sa používajú na špecifikáciu sekundárnych komponentov systému na úrovni 

zón a zóny môžu mať viacero typov koncových jednotiek súčasne (obr. 21). 

 

 

20.obrázok – Detailný HVAC systém 
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21.obrázok – Detailné HVAC elementy v zóne 

7.3.4 AKTIVITA 

Údaje na záložke Aktivita umožňujú definovať aktivitu (využívanie) zón vrátane viacerých 

informácií (obr. 22). 
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22.obrázok – Aktivita záložka 

Je potrebné definovať režimy: Časy obsadenosti, Vybavenie, osvetlenie, Prevádzka HVAC, 

Menovité hodnoty teploty vykurovania a Chladenia, Priehľadnosť blokov komponentov 

(zvyčajne sezónne). Plány sa používajú iba v simuláciách, keď je možnosť „Timing model 

option” nastavená na „Plány“ 'Schedules' (Obr. 23). Časové plány sa používajú na nastavenie 

časovo premenných vlastností a možno ich zadať niekoľkými spôsobmi: 

• Typický pracovný deň (jednoduchý, menej flexibilný) 

• Rozvrhy (flexibilné, najpoužívanejšie) 

o 7/12 (zadajte hodnoty do 24 hodín pre 7 dní v týždni a 12 mesiacov v roku) 
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o Kompaktný (napísať profil pomocou textovej notácie) 

• sviatky (dodatok k rozvrhu) 

 

23.obrázok – Editovanie rozvrhov  

7.3.5 SIMULÁCIA 

Po dokončení simulačného modelu je možné spustiť proces simulácie kliknutím na záložku 

Simulácia, kde je niekoľko možností ovládania simulácie a generovaných výstupov. Vyberte 

počiatočný a koncový deň pre simuláciu výberom počiatočného dňa a mesiaca a koncového 

dňa a mesiaca (obr. 24), alebo alternatívne vyberte typické obdobie pomocou odkazov na 

informačnom paneli: 

• Annual simulation - všetkých 365 dní v roku. 

• Summer design week - týždeň označený za najteplejší v roku. 

• Summer typical week - týždeň identifikovaný ako typický pre leto. 

• All summer - simulovať celé leto (ako ho identifikoval prekladač údajov o počasí). 

• Winter design week - týždeň označený ako najchladnejší v roku. 

• Winter typical week - týždeň identifikovaný ako typický pre zimu. 

• All winter - simulovať celú zimu (ako to určil prekladač údajov o počasí). 

Okrem toho, výstupné intervaly možno vybrať jedným alebo viacerými intervalmi z 

dostupného zoznamu: 

• Mesačne  

• Denne 

• Každú hodinu 

• Minútové 
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24.obrázok – Úprava možností výpočtu 

 

7.3.6 VÝSLEDKY 

Po dokončení procesu simulácie sa na karte Analýza zobrazí priemerné a celkové údaje 

simulácie pre vybranú budovu alebo iné skupiny podľa hierarchie modelu (bloky, zóny atď.) 

(Obr. 25). Okrem toho je možné pracovať s „Results Viewer”, čo je samostatná aplikácia a 

možno ju použiť na prezeranie výsledkov EnergyPlus uložených v jednom alebo viacerých 

súboroch .eso (obr. 26). Dá sa stiahnuť z webovej stránky DesignBuilder. 
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25. Simulačné dáta v DesignBuilder 

 
26.obrázok – Simulačné dáta v Result Viewer 

7.3.7 LITERATÚRA 

DesignBuilder Simulation Documentation for DesignBuilder v7. 

www.designbuilder.co.uk 

http://www.designbuilder.co.uk/
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Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA  

za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. 
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