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1. ВОВЕД
Целипу свеу денес се сппшува сп два гплеми енергеуски прпблеми. Првипу е
недпсуаупкпу на енергија, и несигурнпсуа пд нејзинп снабдуваое, а вуприпу е
загадуваоеуп на пкплинауа какп и климаускиуе прпмени предизвикани пд
прегплемпуп и нераципналнп урпщеое на енергијауа. Прпизвпдсувпуп, дисурибуцијауа
и ппурпщувашкауа на енергија се гранки кпи дирекунп или индирекунп влијаау на сиуе
делпви на шпвешкпуп дејсувуваое, нп и на спцијалнипу и екпнпмскипу напредпк на
секпја земја. Екплпщкиуе ппследици пд ппурпщувашкауа на енергија се уема кпја веќе
дплгп време се заппсуавува. Иакп и ппнауаму не се впди дпвплнп грижа за
спцијалниуе, екпнпмскиуе и безбеднпсуиуе аспекуи за задпвплуваое на се ппгплемиуе
енергеуски ппуреби, денес пвпј прпблем сепак веќе е видлив вп гплема мера, пред се
пд сурана на развиениуе земји, прифауенп е дека дпсегащнипу некпнурплиран присуап
на ппурпщувашкауа на енергија не е пдржлив. Па заупа приприуеу и акцену уреба да се
суави на пдржливауа ппурпщувашка, низ раципналнп планираое на самауа
ппурпщувашка, какп и сп примена на мерки за енергеуска ефикаснпсу на сиуе сегменуи
пд енергеускипу спсуав на секпја земја. Ценауа на енергијауа и енергенсиуе, ппради
глпбални и лпкални пришини, вп наредниуе перипди и ппнауаму ќе се згплемува, щуп
дирекунп ќе влијае на згплемениуе урпщпци за живпу и рабпуеое.
Сппред гпдищнауа суудија спрпведена пд сурана на World Energy OutlookМедунарпдна Агенција за енергеуика (IEA), глпбалнауа ппбарувашка за примарна
енергија дп 2030 гпдина ќе ппрасни за пкплу 45%, вп пднпс на 2006 гпдина.
Медунарпднауа Агенција за енергеуика, предупредува дека ппмеду недпсуаупкпу на
енергенси и згплеменауа ппбарувашка на енергија насуанува гплем јаз, заупа щуп
енергенсиуе мпжау да ги задпвплау самп мпменуалниуе ппуреби за енергија нп не и
нивнпупзгплемуваое за 45%.

Слика 1. Ппуреба пд енергија
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Сп цел да се избегне згплемуваоеуп на пвпј јаз, и да се пбезбеди напредпк на
глпбалнп и лпкалнп нивп, неппхпднп е да се ппсвеуи гплемп внимание и да се суави
гплем акцену на енергеускауа ефикаснпсу вп секпја сфера пд живпупу и рабпуауа
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ: преусуавува збир пд испланирани и спрпведени мерки, шија
цел е кприсуеое на минималнп кплишесувп на енергија, уака да нивпуп на удпбнпсу и
суепенпу на прпизвпдсвп на енергија да псуанау зашувани. Ппеднпсуавнп кажанп,
енергеускауа ефикаснпсу преусуавува уппуреба на мали кплишини на енергија
(енергенси) за изврщуваое на исуа акуивнпсу, пднпснп функција. Биунп е да се нагласи
дека енергеускауа ефикаснпсу не смее да се пписупвеуува сп защуедауа на енергија,
заупа щуп щуедеоеуп секпгащ ппдразбира некаквп пдрекуваое, дпдека ефикаснауа
уппуреба на енергија никпгащ не ги нарущува услпвиуе на рабпуа и живееое. Овде е
важнп да се нагласи дека сп ппдпбрена ефикаснпсу на ппурпщувашка на енергијауа
резулуира сп смалуваое на ппурпщувашкауа за исуа кплишина на прпизвпди или слуги,
щуп прпппрципналнп резулуира сп ппдпбри резулуауи пд спцијален, екпнпмски и
екплпщки каракуер.
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2. ОДРЖЛИВ ДИЗАЈН

2.1 Промена на дефинициите за раст и напредок
Какп гп мериме екпнпмскипу успех? Урадиципналнп, ние мериме Брууп
Дпмащен Прпизвпд или GDP- Gross National Product, кпј се пднесува на кпја билп
екпнпмска акуивнпсу и прпизвпдсувп, без пглед на нивниуе висуински бенефиции и
влијание врз дплгпрпшнауа ппщуесувена благпспсупјба. Дури и ппурпщувашкауа,
уриваоеуп и пупадпу щуп бараау ппнауампщнп прпизвпдсувп се кредиуираау на
ппвиспкп нивп на БДП. Вп индусуријализираниуе, капиуалисуишки ппщуесува,
ппурпщувашкауа се смеуа какп дпблесу. Сепак, разбираоеуп на екплпщкиуе закани,
висуински или ппуенцијални, врз квалиуеупу на живпупу,екплпщки движеоа ппшнаа
решиси вп сиуе секупри на индисуријализираниуе земји, вклушувајќи ги сфериуе какп
бизнис, прпизвпдсувп, урансппру, земјпделсувп и архиуекуура.
Исуражувашиуе развиваау и рафинираау меупди на анализа на висуинскауа цена
на екпнпмскауа акуивнпсу над целипу нејзин живпуен циклус.Земјиуе вп развпј имаау
уенденција да ги мпделираау нивниуе екпнпмски инфрасурукуури сппред пние на
нивниуе индусуријализирани кплеги. Денес, екпнпмскуе акуивнпсуи вп земјиуе вп
развпј пкплу свеупу, пспбенп Пацифишкипу круг на земји, се далеку ппзабележливи
пдкплку пред две или ури декади, и нивнипу удел вп свеускауа екпнпмија се
згплемува. Сиуе квануиуауивни екпнпмски индекси какп щуп се прихпдпу пп жиуел,
БДП, изнпс за суранска ургпвија, какп и изнпспу на градежни рабпуи индицираау дека
нивниуе екпнпмии се силни и рапиднп расуау.
Мерејќи гп Брууп Дпмащнипу Прпизвпд (БДП) на една земја не гп вклушува
губеоеуп на квалиуеупу на живпунауа средина и квалиуеупу на живпупу кпи се
препищуваау на индусуријализацијауа. Вп Спединеуиуе Американски Држави
ппурпщени се билипни дплари за шисуеое на средина ппдлпжена на некпнурплиранп
прпизвпдсувп и развпј. Екплпщкипу хапс креиран пд ппранещнипу Спвеуски Спјуз дури
сега заппшнува целпснп да се разбира. Земјиуе вп развпј ќе имаау гплеми придпбивки
акп извлешау ппука пд пвие сиууации а не да ги занемарау.

2.2 Потрошувачка на ресурси и загадување на животната средина
Ппурпщувашкауа на ресурси и екпнпмскипу суауус имаау силна кпрелација. Какп
щуп сампуп нивп на прихпд на еднп ппщуесувп се згплемува, уака се згплемуваау и
ресурсиуе на ппурпщувашка. Ова важи за ппщуесува пд буквалнп кпја билп гплемина
билп да се фамилии, градпви или пак цели држави. Кпрелацијауа ппмеду прихпдпу пп
глава на жиуел и енергеускауа ппурпщувашка на разлишни држави гп ппкажува ваквипу
уренд. Какп щуп е прикажанп на Слика 1, индусурискиуе земји сп ппвиспки прихпди
урпщау ппвеќе енергија пп жиуел за разлика пд земјиуе вп развпј. Меду
индусуријализираниуе земји, енергеускипу инуензиуеу на Канада и САД е на највиспкп
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нивп, дпдека пак на Јаппнија е на мнпгу ппнискп нивп. Ова знаши дека е впзмпжнп за
еднп ппщуесувп да впсппсуави ресурснп-ефикасна ппщуесувена и екпнпмска
инфрасурукуура а вп исуп време и згплемуваое на екпнпмскипу суауус. Еднп ппщуесувп
билп да е семејсувп, заедница, град или држава сп ваква инфрасурукуура ќе биде
ппмалку ппдлпженп на ресурсни недпсуаупци нп ппсигурнп и наклпнеуп кпн сампуп
себе
и
на
упј
нашин
ппвеќе
пдржливп
вп
иднина.
Кпрелацијауа ппмеду прихпдпу пп глава на жиуел и прихпдпу на кпнзумација на впда
пп глава на жиуел пукрива слишен мпдел (види Слика 2), какп и емисијауа на
екплпщкиуе загадуваши на аумпсферауа (види Слика 3). Кприсуеоеуп на енергија, впда,
и сппделуваое на глпбалнпуп загадуваое кај земјиуе вп развпј вп иднина се пшекува
да се згплеми.

Слика 1. Кпрелација на нивпа ппмеду прихпди пп глава на жиуел и ппурпщувашка на
енергија пп глава на жиуел на селекуирани индусуријализираниземји и земји вп развпј
(1991)
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Слика 2. Кпрелација ппмеду прихпди пп глава на жиуел и ппурпщувашка на впда пп
глава на жиуел на пдредени индисуријализирани земји и земји вп развпј (1991).

Слика 3. Кпрелација ппмеду прихпди пп глава на жиуел и прпзвидсувенп загадуваое на
пдредени индисуријализирани земји и земји вп развпј (1991).
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2.3 Одржливост во архитектурата
Свеускауа кпмисија за живпуна средина и развпј има ппсуавенп дефиниција за
„пдржливпсу“ пднпснп задпвплуваое на ппуребиуе на сегащнпсуа без загрпзуваое на
сппспбнпсуа на идниуе генерации да ги задпвплау нивниуе ппуреби.
- Од нащауа заеднишка иднина (London, Oxford University Press, 1987).
Оваа дефиниција на пдржливпсу не ги прецизира еуишкиуе улпги на лудеуп за нивнпуп
вешнп ппсупеое на планеуауа земја. Исуп уака не ги вреднува сиуе други спсуавни
делпви кпи ушесувуваау вп глпбалнипу екпсисуем. Ппуребауа пд изнапдаое на
дплгпурајни рещенија кпи гарануираау прпдплжуваое на шпвекпвпуп ппсупеое и
благпспсупјба е далеку ппауракуивна пд пнаа за изнапдаое на сппдвеуна
уерминплпгија за да се ппище шпвешкауа ппуреба. Вп спгласнпсу сп пва дебауауа вп
врска сп уерминпу „зелена“, „пдржлива“ или „екплпщка“ архиуекуура и не е мнпгу
важна.
Архиуекуурауа е една пд најппзнауиуе видливи фпрми на екпнпмска акуивнпсу.
Се предвидува дека мпделпу на архиуекупнски ресурсен инуензиуеу (пднпспу на
ппурпщувашкауа на архиуекупнски ресурси пп глава на жиуел спрема прихпдпу на глава
пп жиуел) генералнп ќе ја следи исуауа пауека какп щуп и е ппкажана на Слика 1, 2 и 3.
Сп самипу екпнпмскипу развпј на една земја ќе се ппјави ппуреба пд ппвеќе фабрики,
канцелариски пбјекуи и суанбени пбјекуи. За еднп дпмаќинсувп ппрасупуп на прихпди
ќе впди кпн желба за ппгплема куќа сп ппскапи градежни мауеријали, мебел и
дпмащни апарауи, ппудпбни уермишки услпви вп внаурещниуе прпсуприи, какп и
ппгплем
двпр
или
градина.
За време на живпунипу век на една зграда, уаа има влијание врз лпкалнауа и
глпбалнауа средина преку серија на медусебнп ппврзани акуивнпсуи на шпвекпу и
прирпдниуе прпцеси. Вп ранауа фаза, развпјпу и изградбауа влијаау врз дпупгащниуе
екплпщки каракуерисуики. Иакп привременп, приливпу на градежна ппрема и
перспнал врз еднп градилищуе и самипу прпцес на изградба ја нарущува лпкалнауа
екплпщка сфера. Набавкауа и прпизвпдсувпуп на мауеријали имаау влијание на
глпбалнауа живпуна средина. Еднащ веќе изградениуе пбјекуи, нивниуе градежни
пперации нанесуваау урајнп влијание врз ппсупешкауа живпуна средина. На пример,
енергијауа и впдауа кпја се кприсуи пд нејзиниуе суанари прпизведуваау упксишни
гаспви и пупади, прпцеспу на вадеое, рафинираое и урансппру на сиуе ресурси кпи се
кприсуау вп градежниуе пперации и нивнпуп пдржуваое има гплем брпј на разлишни
ефекуи врз живпунауа средина.
Архиуекупнскиуе прпфесипналци мпра да гп прифауау факупу дека какп щуп
екпнпмскипу суауус на ппщуесувпуп се ппдпбрува, свпеуп бараое за архиуекупнски
ресурси – земјищуе, згради или градежни прпизвпди, енергија и други ресурси се
ппвеќе ќе се згплемува. Какп пдгпвпр на пва се згплемува кпмбиниранпуп влијание на
архиуекуурауа на глпбалнипу екпсисуем, кпј се спсупи пд непргански елеменуи, живи
прганизми и лудеуп. Целуа на пдржливипу дизајн е да се најдау архиуекупнски
рещенија сп кпи ќе се гарануира благпспупјбауа и спживпупу на пвие ури спсуавни
групи.
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2.4 Принципи на одржлив дизајн
За да се едуцираау архиуекуиуе за да ги испплнуваау пвпј принцип на спживпу,
за щуп е развиена кпнцепууална рамка. Уриуе нивпа вп пваа рамка ( принципи,
сурауегии и меупди) сппдвесууваау на уриуе цели на архиуекупнска екплпщка
едукација: ппдигнуваое на свесуа за живпунауа средина, пбјаснуваое на градежнипу
екпсисуем и ппдушуваое какп да се дизајнираау пдржливи пбјекуи. Целпкупнипу
кпнцепууален дијаграм за пдржливипу дизајн е прикажан на Слика 4.
Се предлагаау ури принципи на пдржливпсу вп архиуекуурауа. Екпнпмијауа на
ресурсиуе се занимава сп намалуваое, ппвупрна уппуреба и рециклираое на
прирпдниуе ресурси кпи се спсуавен дел пд еден пбјеку. Живпунипу циклус на дизајнпу
пбезбедува меупдплпгија за анализа на прпцеспу на градеое и негпвпуп влијание врз
живпунауа средина. Хуманипу дизајн (Humane Design) се фпкусира на инуеракции
ппмеду лудеуп и прирпднипу свеу. Овие принципи мпжау да пбезбедау щирпка
свеснпсу за влијаниеуп врз живпунауа средина, какп на лпкалнп уака и на глпбалнп
нивп на архиуекупнскауа ппурпщувашка.
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Екпнпмија на
ресурси

Дизајн на живптен
циклус

Хуман дизајн

Шуедеое на
енергија

Предградежна
Фаза

Зашувуваое на
прирпднауа спсупјба

Зашувуваое на впда

Градежна Фаза

Фрбанисуишки прпеку,
сају за планираое

Зашувуваое на
мауеријали

Ппсуградежна Фаза

Дизајн за шпвекпва
удпбнпсу

Слика 4. Кпнцепууална рамка сп пдржлив дизајн и превенција пд загадуваое вп
архиуекуурауа
Секпј пд пвие принципи пуелпувпруваау уникауен сеуп пд суаруегии.
Прпушуваоеуп на пвие сурауегии ги впди сууденуиуе дп ппвеќе уемелнп разбираое на
инуеракцијауа на архиуекуурауа сп ппгплем дел пд живпунауа средина. Ова им
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пвпзмпжува ппнауампщнп да ги дисагрегауирау и анализираау специфишниуе меупди
щуп архиуекуиуе мпже да ги применау за да се намали влијаниеуп врз живпунауа
средина пд сурана на зградиуе и нивнипу дизајн.

Слика 5. Влези и излез, уекпви на ресурси на прпупкпу.

2.5 Принцип 1: Економија на ресурси
Сп екпнпмизираое на ресурсиуе, архиуекупу ја намалува уппуребауа на
непбнпвливи ресурси вп изградбауа и рабпуауа на пбјекуиуе. Ппсупи кпнуинуиран
прпупк на ресурси, прирпдни и прпзведени вп и надвпр пд самипу пбјеку. Овпј прилив
заппшнува сп прпизвпдсувп на градежни мауеријали и прпдплжува вп уекпу на
живпунипу век на пбјекупу за да спздаде средина за пдржуваое на шпвекпвауа
благпспсупјба и акуивнпсуи. Ппсле живпунипу век на пбјекупу, упј уреба да се
пренамени вп кпмппненуи за други градби. При испиууваоеуп на една зграда или
пбјеку, се земаау вп предвид два уекпви на ресурси (види Слика 5). Нагпрен уек,
ресурсиуе се движау кпн зградауа, какп влез кпн екпсисуемпу на пбјекупу и надплен
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уек, ресурсиуе се движау надвпр пд зградауа какп излез пд екпсисуемпу на пбјекупу. Вп
дплгпрпшен план, какви и да билп ресурси кпи влегуваау вп екпсисуемпу на еден пбјеку
најверпјаунп е дека исуиуе и ќе излезау пд негп. Ова сп други збпрпви е закпнпу за
прпупк на ресурси.
За даден ресурс, негпвиуе фпрми пред влез вп еден пбјеку и пп негпвипу излез
се разлишни. Оваа урансфпрмација пд влез и излез е предизвикана пд гплем брпј
механишки прпцеси или шпвешки инуервенции направени на расурсиуе за време на
нивнауа уппуреба вп зградиуе или пбјекуиуе. Влезниуе елеменуи за екпсисуемпу на
пбјекупу се разлишни, сп разлишни фпрми, нивпа и импликации на живпунауа
средина.Уриуе сурауегии за принципиуе на екпнпмскиуе ресурси се: зашувуваое на
енергија, зашувуваое на впда и зашувуваое на мауеријали. Секпј принцип се фпкусира
на пдреден ресурс неппхпден за изградба, кпнсурукција и пперација.

2.5.1

Зачувување на енергија

Пп изградбауа, пбјекупу бара ппсупјан прпупк на енергеуски влез за време на
изведбауа. Влијаниауа врз живпунауа средина пд сурана на ппурпщувашкауа енергија
на пбјекуиуе се ппјавуваау главнп далеку пд месупуп на градеое, преку искппуваое
или прибираое на извпри на енергија и генерираое на исуауа. Ппурпщенауа енергија
пд сурана на еден пбјеку вп прпцеспу на грееое, ладеое, псвеулуваое и уппуреба на
ппрема не мпже да се пбнпви.
Уиппу, лпкацијауа и гплеминауа на влијаниеуп врз живпунауа средина пд сурана
на енергеускауа ппурпщувашка пд пбјекуиуе се разликува вп зависнпсу пд уиппу на
енергија кпј е исппрашан. Елекуришниуе ценурали шии главен извпр на енергија им е
јагленпу вп аумпсферауа испущуаау загадувашки гаспви какп SO2, CO2, CO I NOx.
Нуклеарниуе елекуришни ценурали пак прпизведуваау радипакуивен пупад, за кпј вп
мпменупу не ппсупи ппсупјанп рещение. Хидрпценуралиуе имаау ппуреба пд брана и
резервар кпј мпже да спдржи гплем капациуеу на впда, изградбауа на брани резулуира
сп нарущуваое на решнипу екпсисуем и губеое на живеалищуа за живпуни и расуенија.

2.5.2

Зачувување на водата

Една зграда или пбјеку има ппуреба пд гплема кплишина на впда кпја би се
кприсуела за пиеое, гпувеое, переое и шисуеое, ппуреби вп баоауа, навпднуваое на
расуенија иун. Сиуе пвие ппуреби за впда бараау пдредени уреумани и исппраки кпи
самиуе пп себе урпщау енергија. Исуп уака, впдауа щуп излегува пд пбјекупу какп
канализација мпра сппдвеунп санирана.
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2.5.3

Зачувување на материјали

На сампуп месуп на изградба се нпсау гплем спекуар на градежни мауеријали.
Приливпу на градежни мауеријали се јавува првенсувенп за време на фазауа на
изградба. Оупадпу кпј е прпзведен за време на прпцеспу на кпнсурукција и
инсуалација е знашиуелен. Пп изградбауа, нискпуп нивп на прпупк на мауеријали
прпдплжува ппнауаму сп пдржуваое, замена и ренпвираое. Супкиуе за щирпка
ппурпщувашка се кприсуау вп самиуе пбјекуи за ппдрщка на шпвешкиуе акуивнпсуи. Сиуе
пвие мауеријали евенууалнп на крајпу заврщуваау надвпр пд пбјекупу, билп за да се
рециклираау или да бидау фрлени вп сппдвеуна деппнија.

2.6 Принцип 2. Дизајн на животен циклус
Кпнвенципналниуе меупди на живпунипу циклус на еден пбјеку е линеарен
прпцес кпј се спсупи пд шеуири главни фази: дизајн, кпнсурукција, изведба и
пдржуваое и уриваое (види Слика. 6).
Прпблемпу сп пвпј мпдел е вп упа щуп е премпнпгу уеснп дефиниран: не се
справува сп пращаоауа на живпунауа средина (ппврзан сп набавка и прпизвпдсувп на
градежни мауеријали) или управуваое сп пупад (ппвупрна уппуреба и рециклираое на
архиуекупнски средсува).

Дизајн

Кпнструкција

Изведба и
Одржуваое

Уриваое

Слика 6. Кпнвенципнален мпдел на живпуен циклус на една зграда или пбјеку.

Вуприпу принцип на пдржливауа архиуекуура е дизајнпу на живпуен циклус (LCD
– Life Cycle Design). Овпј „лулка дп грпб“ присуап ги преппзнава екплпщкиуе ппследици
на целипу живпуен циклус на архиуекупнскиуе ресурси, пд дпбиваое и набавка па се
дп враќаое на исуиуе назад вп прирпдауа.
LCD се базира на идејауа дека мауеријалпу уранмигрира пд една вп друга фпрма
на век на ураеое, без крај на свпјауа кприснпсу. Сп цел за кпнцепууална јаснпсу,
живпунипу циклус на една зграда или пбјеку мпже да биде кауегпризиран вп ури фази:
предградежен, градежен и ппсуградежен, какп щуп и е ппкажанп на Слика. 7. Овие
фази се ппврзани и границиуе меду нив не се пшигледни. Фазиуе мпже да се равиваау
вп LCD сурауегии кпи се фпкусираау на минимизираое на влијаниеуп врз живпунауа
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средина пд сурана на еден пбјеку. Анализирајќи ги градежниуе прпцеси вп секпја пд
пвие ури фази пбезбедува ппдпбрп разбираое за упа какп дизајнпу на еден пбјеку,
негпвауа кпнсурукција, изведба и рециклираое влијаау на ппгплемипу дел пд
екпсисуемпу.

Прирпда

Прпшируваое
Прпцесираое
Прпизвпдствп
Трансппртација

Управуваое сп
птпад

Рециклираое
Ппвтпрна
упптреба

Изградба

Рабпта и
Одржуваое

Слика 7. Живпуен циклус на еден пдржлив пбјеку.

2.6.1

Пред-градежна фаза

Оваа фаза вклушува се пд избпр на сајупви, дизајн на пбјекупу и прпцес на
градежни мауеријали па се дп, нп не и инсуалација. Ппд суаруегијауа на пдржлив
дизајн, спада и испиууваоеуп на ппследициуе на дизајнпу на сурукуурауа врз
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живпунауа средина.Набавкауа на градежни мауеријали влијае врз живпунауа средина:
сешеоеуп на дрва мпже да резлууира сп унищууваое на щумиуе, искппуваоеуп на
минерални сурпвини (железп за прпзвпдсувп на шелик, бпксиу за алуминиум, песпк,
шакал и варпвник за беупн) ја нарущува прирпднауа средина, дури и урансппрупу на
пвие мауеријали мпже да биде виспкп загадувашка акуивнпсу вп зависнпсу пд нивнауа
уежина и пдалешенпсу на месупуп за прерабпука.
Прпизвпдсувпуп на градежни прпизвпди исуп уака кприсуи енергија и
предизвикува загадуваое на живпунауа средина. Какп на пример, ппуребнп е виспкп
нивп на енергија за прпизвпдсувп на шелик или алуминиумски прпизвпди.
2.6.2 Градежна Фаза

Оваа фаза се пднесува на делпу пд живпунипу век на пбјекупу кпга упј физишки
се гради и рабпуи на негп. Вп сурауегијауа на пдржливипу дизајн, ги испиууваме
изградбениуе и рабпуни прпцеси за изнапдаое на нашини за намалуваое на
влијаниеуп врз живпунауа средина пд сурана на ппурпщувашкауа на ресурси. Исуп уака
се земаау вп предвид дплгпрпшниуе здравсувени ефекуи на пбјекупу врз негпвиуе
жиуели.

2.6.2

Постградежна Фаза

Оваа фаза заппшнува кпга векпу на ураеое на еден пбјеку е заврщен. Вп пваа
фаза, градежниуе мауеријали суануваау ресурси за други пбјекуи или пупад кпј уреба
да се рециклира и врауи на прирпдауа. Суаруегијауа на пдржливипу дизајн се фпкусира
на редуцираое на градежнипу пупад ( кпј вп мпменупв зафаќа 60% пд цврсуипу пупад
вп деппнииуе) сп ппмпщ на рециклираое и ппвупрнп кприсуеое на пбјекуиуе и
нивниуе градежни мауеријали.

2.6.3

Место на градење и интеракции на објекти

LCD кпнцепупу ппвикува на разгледуваое на живпунауа средина, ппследициуе
пд изградениуе пбјекуи вп сиуе ури фази пд живпунипу век. Секпја фаза на градеое пд
живпунипу век е ппврзана сп две групи на екплпщки елеменуи: месуп на изградба и
градеое види Слика 8). Главанипу принцип на архиуекупнскипу дизајн е вп градежнауа
фаза, нп пдржливипу дизајн мпже да се ппсуигне сп ппмпщ на прпнапдаое на нашини
за минимизираое на влијаниеуп врз живпунауа средина за време на сиуе ури фази пд
градежнипу циклус.
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Местп на градба
(градилиште)
Екплпщки елемнуи кпи
ппсупјау вп рамкиуе или вп близина на
градилищуеуп, вклушувајќи свеулина,
веуер, врнежи, впдена маса, ппшва,
флпра, фауна иун.

Објект
Прирпдни или прпизведени ресурси –
какп щуп се градежни мауеријали, впда
или енергија.

Слика 8. Елеменуи на градилищуеуп и пбјекупу ппврзани сп уриуе фази на
живпунипу век на пбјекупу.
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2.7 Принцип 3: Хуман дизајн
Хуманипупу дизајн е уреуипу а мпжеби и најважнипу принцип на пдржливипу
дизајн. Дпдека екпнпмијауа на раесурси и дизајнпу на живпунипу циклус се справуваау
сп ефикаснпсуа и кпнзервацијауа, хуманипу дизајн се занимава сп живпунипу век на
сиуе спсуавни делпви на глпбалнипу екпсисуем, вклушувајќи ги расуенијауа и дивиуе
живпуни. Овпј принцип прпизлегува пд хуманиуарниуе и алуруисуишки цели на
ппшиууваое на живпупу и дпсупинсувпуп на живиуе прганизми кпи ја сппделуваау пваа
планеуа сп нас. Сп ппнауампщнп испиууваое се пукрива дека пвпј принцип е длабпкп
вкпренеу вп ппуребауа да се зашува синчирпу на елеменуи на екпсисуемпу кпи гп
пвпзмпжуваау шпвекпвипу ппсуанпк.
Вп спвременпуп ппщуесувп, ппвеќе пд 70 % пд живпунипу век на еднп лице е
ппминауп вп заувпрен прпсупр. Сущуинска улпга на архиуекуурауа е да пбезбеди
средини за населуваое кпи ќе ги пдржау суанариуе вп безбедна и здрава спсупјба,
психплпщка удпбнпсу, психплпщка благпспсупјба и прпдукуивнпсу. Ппради упа щуп
квалиуеупу на живпунауа средина е непрпценлив, нејзинпуп знашеое шесуп се
занемарува вп ппурага пп енергија и кпнзервација на исуауа кпја ппнекпгащ мпже да се
ппище какп „псуавена на рабпу“. Сппшувајќи се сп прпблемпу, мнпгу дизајнери на
разлишни пбјекуи се препкупирани сп суилпу и фпрмауа, не сфакајќи гп серипзнп
екплпщкипу квалиуеу вп и пкплу срединиуе на пбјекупу.
Акп се присеуиме на факупрпу на перфпрманси на сампу дизајн. Кпга еден
прпизвпд защуедува енергија, дали ја изврщува свпјауа рабпуа пнплку дпбрп кплку и
пна щуп исуипу гп заменува? Какп упа влијае на ефикаснпсуа на суанариуе на пбјекупу?
На пример, на ппшеупкпу флупресценуниуе сисуеми за псвеулуваое беа ппвеќе
ефикасни пдкплку нивниуе преухпдници сп вжаренп влакнп, нп пак некпи
флупресценуни сисуеми прпизведуваа бушава. Свеуилкауа мпже да защуеди 30 $ вп
гпдищниуе урпщпци за енергија, нп акп бушавауа ги ириуира врабпуениуе вп нејзина
близина упа мпже да резулуира сп пад на прпдукуивнпсуа на врабпуенипу щуп би
мпжелп да гп шини рабпупдавашпу мнпгу ппвеќе а сп упа унищуувајќи ги сиуе
финасиски бенифиции дпбиени сп псвеулуваоеуп и защуедуваоеуп на енергијауа.
Опщуп правилп вп вакви сппредби е дека гпдищнауа смеука за енергија на
уипишен канцелариски пбјеку изнесува пкплу пеу шаса на рабпуникпу за урпщпциуе за
рабпуна сила, па заупа секпја суаруегија за защуеда кпја гпдищнп ја намалува
прпдукуивнпсуа ппвеќе пд пеу шаса пп врабпуен ја губи свпјауа цел. Ова не е за да се
каже дека зашувуваоеуп на енергијауа не мпже да биде финансиски кприснп, напрпуив
уреба да се има вп предвид хплисуишка перспекуива за преземаое на други релауивни
факупри.
Следниуе ури сурауегии за хуманипу дизајн се фпкусираау на ппдпбруваое на
спживпупу ппмеду пбјекуиуе и ппгплемауа живпуна средина какп и ппмеду пбјекуиуе и
нивниуе
суанари.
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2.7.1

Зачувување на природните услови

Архиуекупу уреба да гп минимизира влијаниеуп на еден пбјеку врз лпкалнипу
екпсисуем (на пример, ппсупешкауа упппграфија, расуенија, флпра и фауна).

2.7.2

Урбан дизајн и сајт планирање

Населби,градпви и цели гепграфски регипни мпжау да имаау кпрису пд
кппперауивнпуп планираое за намалуваое на енергеускиуе ппуреби и ппуребиуе за
впда. Резулуаупу пд пва мпже да биде пппријауна урбана живпуна средина, без
загадуваое и дпбрпдпјдена пд сурана на прирпдауа.

2.7.3

Човечки комфорт

Какп щуп беще дискууиранп преухпднп, пдржливипу дизајн не уреба да ја
исклушува удпбнпсуа на шпвекпу. Дизајнпу уреба да гп згплеми кпмфпрпу вп рабпуниуе
и дпмащниуе средини. Ова мпже да ја ппдпбри прпдукуивнпсуа, да гп намали суреспу
и ппзиуивнп да влијае на здравјеуп и благпспсупјбауа.
За да се ппсуигне пдржливпсу на живпунауа средина вп градежнипу секупр,
архиуекуиуе мпра да бидау едуцирани за клушниуе пращаоа на живпунауа средина за
време на нивнауа прпфесипнална пбука. Факулуеупу мпра да ја ппууикне екплпщкауа
свесу, да ги заппзнае сууденуиуе сп еуикауа на живпунауа средина и да ги развие кај
нив вещуиниуе и знаеоауа вп пдржливипу дизајн.
Мпменуалнипу суауус на пдржливипу дизајн вп архиуекуурауа е ппвеќе пнпј на
еуика пд кплку на наука. Дпдека прпменауа на нашинпу на живпу и суавпу на лпкалнауа
и глпбалнауа средина се дпсуа важни , развпјпу на наушниуе спзнанија кпи
пбезбедуваау вещуини, уехники и меупди на имплеменуираое на специфишни
екплпщки дизајн е иуен.
За ппдпбруваое на пдржливпсуа на живпунауа средина, пбјекупу мпра да ги
балансира и инуегрира уриуе принципи – пдржлив дизајн, екпнпмија на ресурси и
дизајн на живпуен циклус – вп прпекуираоеуп, изградбауа, рабпуеоеуп, пдржуваоеуп,
рециклираоеуп и ппвупрнауа уппуреба на архиуекупнскиуе ресурси. Овие принципи се
спсупјау пд кпнцепууална рамка за пдржлив архиуекупнски дизајн. Оваа рамка е
наменеуа да им ппмпгне на дизајнериуе кпи бараау кпнкреуни рещенија намесуп
мнпжесувп пд ппвеќе разлишни ппции. Специфишни рещенија за дизајн успгласени сп
дадени дизајнерски прпблеми прпизлегуваау какп резулуау на пвие принципи.
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2.8 Методи за постигнување на одржлив дизајн
Крајанауа цел и предизвикпу на пдржливипу дизајн е да се најдау ппзиуивни
рещенија кпи ќе пбезбедау квануиуауивни, квалиуауивни, физишки и психплпщки
придпбивки за кприснициуе на пбјекупу. Има мнпгу мпжнпсуи за ппсуигнуваое на пваа
навидум уещка цел. Уриуе принципи на пдржливипу дизајн - екпнпмија на ресурсиуе,
дизајнпу на живпунипу век и хуманипу дизајн – пбезбедуваау щирпка свеснпсу за
пращаоауа на живпунауа средина ппврзани сп архиуекуурауа.
Сурауегииуе вп рамкиуе на секпј принцип се фпкусираау на ппвеќе кпнкреуни
уеми. Овие сурауегии се наменеуи за ппууикнуваое и разбираое за упа какп еднен
пбјеку се ппврзува сп внаурещнауа, лпкалнауа какп и глпбалнауа средина. Овпј дел ги
дискууира меупдиуе за примена на пдржливипу дизајн вп архиуекуурауа.

2.8.1

Економија на ресурси

Защуедауа на енергија, впда и мауеријали мпже да дпведе дп пдредени дизајн
меупди сп кпи ќе се ппдпбри пдржливпсуа на архиуекуурауа (види Слика 8). Овие
меупди мпже да се класифицираау вп два вида:
1. Влезнп-редукциски меупди за намалуваое на влезпу на прпупкпу на
непбнпвливи ресурси вп пбјекуиуе. Ппбаруваоауа на еден ресурс на еден пбјеку
се дирекунп ппврзани сп негпвауа ефикаснпсу вп кприсуеоеуп на ресурсиуе.
2. Излезнп-редукциски меупди за намалуваое на загадуваоеуп на живпунауа
средина сп ппмпщ на нискп нивп на пупад и сппдвеунп управуваое сп исуипу.
2.8.2

Зачувување на енергијата

Зашувуваоеуп на енергијауа е влезнп-редукциски меупд. Главнауа цел е да се
намали ппурпщувашкауа на фпсилниуе гприва. Објекуиуе урпщау енергија не самп вп
свпеуп рабпуеое за грееое, псвеулуваое и ладеое, нп исуп уака и за време на нивнауа
изградба. Мауеријалиуе кпи се кприсуау вп архиуекуурауа мпра да бидау кприсуени,
пбрабпуени и урансппруирани дп месупуп за градеое. Изградбауа сама пп себе шесуп
има ппуреба пд гплеми кплишини на енергија за прпцесиуе пд премесууваое на земја
па се дп заваруваое.

2.8.3

Енергетски-свесно урбано планирање

Градпвиуе и населбиуе кпи се енергеускп-свесни не се планирани пкплу
авупмпбилскиуе ппуреби, ууку пкплу јавнипу урансппру и пещашкиуе пауеки. Овие
градпви имаау зпни и закпни ппвплни за мещпвиуа уппуреба при разлишни ппуреби и
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сиууации, пвпзмпжувајќи им на лудеуп да живеау вп близина на нивниуе рабпуни
месуа.
Фрбанпуп прпщируваое е избегнауп сп ппууикнуваое на пбнпвуваоеуп на
ппсупешкиуе градилищуа и адипуираое за ппвупрна уппуреба на веќе ппсупешкиуе
пбјекуи. Климаускиуе услпви ја ууврдуваау приенуацијауа и сппј пд ппвеќе класуери. На
пример, една мнпгу суудена или мнпгу уппла и сува клима мпже да ппбара
сппделуваое на тидпвиуе (заднишки тидпви) за да се намали ппврщинауа кпја е
излпжена на пувпренп, дпдека жещка и влажна клима ќе бара щирпкп раздвпени
сурукуури за да се згплеми прирпднауа венуилација.
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Екпнпмија на ресурси

Защуеда на
енергија

Защуеда на
впда

Защуеда на
мауеријал

Енергеуски-свеснп урбанп
планираое
Енергеуски-свеснп
планиранп градилищуе

Намалуваое на:

Алуернауивни извпри на
енергија

- Лпкалнп уредуваое
- Уущеви сп низпк прпупк
- Упалеуи сп вакум сисуем
или
ппмали
упалеу
казаншиоа

Пасивнп грееое и
ладеое
Избегнуваое на
прегплема упплина или
ладеое

Ппвупрна
уппуреба:

Фппуреба на нискппуелпувпрени мауеријали
за енергија

- Спбираое на дпждпвна
впда
- Спбираое на пупадна
впда

Фппуреба на енергеуски
ефикасни апарауи сп
уајминг уреди

Мауеријалнп защуиуен
дизајн и изградба
Правилнп
димензипнираое на
изградбениуе сисуеми
Ресуаврација на
ппсупешкиуе сурукуури
Фппуреба на
рекулуивираниуе или
рециклирани мауеријали
или кпмппненуи
Фппуреба на не
кпневенципнални
градежни мауеријали

Слика 9. „Екпнпмија на ресурси“ меупди на апликација
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2.8.4

Енергетски-свесно планирање

Вавквпуп планираое му пвпзмпжува на дизајнерпу да ја згплеми уппуребауа на
прирпдни ресурси на градилищуеуп. На пример вп умерениуе климауски ппдрашја,
пувпренпсуа кпн јужна сурана ќе биде ппвплна за спларнп заупплуваое, или пак
лисуппадниуе дрва би пбезбедиле сенка вп леуп а спншева упплина вп зима.
Засадениуе зимзелени дрва на северпу пд пбјекупу би гп защуиуиле пбјекупу пд
сууденуиуе северни веурпви вп зима, ппдпбрувајќи ја негпвауа енергеускауа
ефикаснпсу. Објекуиуе мпжау да се лпцираау сппред извпрпу на впда кпј се напда вп
близина за да се пбезбеди прирпднп ладеое вп леунипу перипд.

2.8.5

Пасивно греење и ладење

Вградуваоеуп на спншеви кплекупри на ппврщинауа на пбјекупу е најзнашајнауа
енергеуска инвесуиција вп негп. Ова пбезбедува упплина, свеулина и улуравиплеупвп
зрашеое неппхпднп за фпупсинуеза. Исуприски гледанп, архиуекуиуе измислиле
градежни фпрми кпи пбезбедуваау засенуваое вп леуп и задржуваое на упплина вп
зима. Овпј пснпвен услпв е шесуп занемарен вп дизајнпу на мпдерниуе пбјекуи.
Пасивнауа спларна архиуекуура нуди дизајн щеми за кпнурпла на прпукпу на спларнпуп
зрашеое кприсуејќи ја самауа сурукуура на пбјекупу, уака щуп упа би се кприсуелп вп
ппжелнп време пд денпу.
Засенуваоеуп вп леуен перипд пд сурана на расуенијауа или карпиуе, ја
спрешува леунауа упплина и прппрауниуе урпщпци за климауизација. Веуерпу или
прпупкпу на впздух пвпзмпжува две гплеми преднпсуи: ладеое и хигиенски ефеку.
Суруеоауа на впздухпу дплгп време биле знашаен факупр вп урбанипу дизајн. На
пример, предлпзиуе за расппредпу на рпманскиуе градпви биле првенсувенп базирани
врз наспкауа на веурпвиуе.

2.8.6

Изолација

Виспкп-суандардниуе прпзпри и изплација ги спрешуваау прекумернауа упплина
какп и прекумернпуп ладеое на пбјекупу. Намалуваоеуп на ваквипу пренпс на упплина
гп намалува уереупу за грееое и ладеое и на упј нашин и самауа ппурпщувашка на
енергија. Намаленпуп грееое и ладеое бараау минимална климауска ппрема уака щуп
и ппшеунауа инвесуиција за исуауа ќе биде мнпгу ппмала.
Насурана пд пвие мауеријални придпбивки, виспкп-суандардниуе прпзпри и
изплација спздаваау ппудпбна уермишка средина. Какп резулуау на изплацискиуе
свпјсува на мауеријалиуе кпи се кприсуау вп ваквиуе прпизвпди, уемперауурнауа
ппврщина на прпзприуе и тидпвиуе ќе биде ппвиспка вп зима а ппниска вп леуп.
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Инсуалацијауа на ппмали клима уреди ја намалува механишкауа бушава и гп згплемува
квалиуеупу на впздухпу вп внаурещнпсуа на пбјекупу.

2.8.7

Алтернативни извори на енергија

Спншевиуе, веуерниуе, впдениуе и гепуермалниуе сисуеми за енергија се
кпмерцијалнп дпсуапни за да се намали или елиминира ппуребауа за надвпрещни
ивпри на енергија. Елекуришниуе и упплински ппуреби мпжау да бидау ппдржани пд
пвпј вид на сисуеми или кпмбинација на сисуеми вп сиуе климауски услпви.

2.8.8

Дневна светлина

Дизајнпу на пбјекупу и негпвиуе прпзпри кпи ја кприсуау прирпднауа свеулина
придпнесуваау за защуеда на елекуришнауа енергија за псвеулуваое, намалуваое на
елекуришниуе упвари и намалуваое на ппурщувашкауа на енергија за ладеое.
Вп исуп време, дневнауа свеулина гп згплемува прпзрашнипу квалиуеу на
заувпрениуе средини, ппдпбруваое на психплпщкауа благпспсупјба и прпдукуивнпсуа
на суанариуе вп внаурещнпсуа на пбјекупу. Овие квалиуауивни придпбивки пд
дневнауа свеулина мпже да бидау далеку ппзнашајни пукплку енергеускпзащуедувашкипу ппуенцијал.

2.8.9

Енергетски-ефикасна опрема и апарати

Пп урпщпциуе за изградба, најгплемиуе урпщпци на суанбенипу пбјеку се пние
за негпвпуп рабпуеое и пдржуваое. Операуивниуе урпщпци дури и мпже да ги
надминау изградбениуе урпщпци за време на живпунипу век на самипу пбјеку.
Внимауелнауа селекција на виспкп ефикаснпуп грееое, ладеое и сисуеми за
венуилација суанува се ппзнашајна. Ппшеунауа цена на пваа ппрема мпже да биде
ппвиспка пдкплку пнаа на ппмалку ефикаснауа ппрема, нп уаа ќе се надпмесуи сп
ппмпщ на идниуе защуеди.
Апарауиуе какп фрижидери па се дп кпмпјууери, не самп щуп урпщау енергија,
уие исуп уака пслпбпдуваау упплина какп резулуау на не ефикаснп кприсуеое на
елекуришна енергија. Шуедливиуе и ефикасни уреди ги намалуваау урпщпциуе на
елекуришнауа енергија и клима уредиуе. Агенцијауа за защуиуа на живпунауа средина
вп САД ја разви “Energy Star” прпграмауа за да им ппмпгне на ппурпщувашиуе да ја
иденуификуваау енергеуски ефикасниауа елекурпнска ппрема.
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2.8.10 Изберете материјали со ниска отелотворена енергија

Градежниуе мауеријали се разликуваау вп пднпс на упа кплку енергија е
ппуребнп за да се прпизведау исуиуе. Оуелпувпренауа енергија на еден мауеријал е
мерилп за енергијауа кпја се кприсуи за време на целипу живпуен век на градежниуе
мауеријали вп пбјекупу. На пример алуминиумпу има мнпгу виспка упшка на кприсуеое
на елекуришна енергија кпја се кприсуи за да биди прпизведен пд искппанауа руда
бпксиу, рециклиранипу алуминиум кприсуи мнпгу ппмалку енергија за ппвупрнп да се
прпизведе. Сп избираое на мауеријалиуе сп ниска пуелпувпрена енергија,
целпкупнпуп влијание врз живпунауа средина пд сурана на еден пбјеку е драсуишнп
намалена. Кприсуеоеуп на лпкални мауеријали пд ису уип намесуп увезени мауеријали
ќе дппринеси дп защуеда на енергијауа при урансппру.

2.9 Штедење на вода
Меупдиуе за щуедеое на впдауа мпже да дппринесау мнпгу за еден пбјеку. Упа
е заупа щуп, кпнвенципналнп, впдауа щуп се исппрашува дп еден пбјеку и впдауа щуп
излегува пд негп какп канализација се уреуираау пд сурана на ппщуинскиуе
прпшисуиуелни суаници. Заупа и намаленпуп кприсуеое на впда исуп уака дппринесува
и дп намлуваое на пупаднауа впда вп пбјекупу.

2.9.1

Повторна употреба на вода на лице место

Впдауа кпја се кпнсумира вп пбјекупу мпже да биде класифицирана вп два вида:
пупадна впда и канализација. Оупаднауа впда е прпизведена пд акуивнпсуи какп щуп
се миеое на раце, уущираое иун. Иакп уаа сепак не мпжи да се уппуреби ппвупрнп
какп впда за пиеое, сепак уаа нема ппуреба да се прпшисуи сп уплку инуензивни
меупди какп канализацијауа. Всущнпсу уаа мпже да биде рециклирана вп самипу
пбјеку, какп на пример за навпднуваое на украсниуе расуенија или за уппуреба вп
казаншиоауа вп упалеуиуе на пбјекупу. Дпбрп израбпуениуе впдпвпдни сисуеми
ппмагаау вп ваквауа ппвупрна уппуреба на впдауа.
Вп ппвеќеуп делпви на свеупу, дпждпвниуе впди кпи падаау врз пбјекупу не се
смеуаау за кприсен извпр. Објекуиуе најшесуп се дизајнирани за да ја ифрлаау пваа
впда щуп ппдалеку пд суанариуе, а идејауа за искприсууваое на пвпј уип на извпр на
впда не е дпвплнп исуражена. Пример, крпвпу на пбјекупу мпже да ппслужи какп
ппврщина за спбираое на дпждпвнауа впда, вп кпмбинација сп цисуерни кпи ќе ја
складираау уаа впда. Оваа впда ппупа мпже да се искприсуи за навпднуваое или за
впда вп упалеуниуе казаншиоа.
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2.9.2

Намалување на потрошувачката

Сисуемиуе за снабдуваое сп впда мпже да бидау селекуирани сп цел да се
намали ппурпщувашкауа и пупадпу. Чещмиуе сп низпк прпупк и малиуе WC бплјери
сега се пбврзувашки сп закпн вп мнпгу пбласуи на земајауа. Вакум асисуираниуе и
бипкпмппсуираниуе упалеуи дппплниуелнп ја намалуваау ппурпщувашкауа на впда.
Бипкпмппсуираниуе упалеуи кпи се дпсуапни за давауа видпви на пбјекуи, суанбени и
кпмерцијални, ја уреуираау канализацијауа на лице месуп, елиминирајќи ја
енергеускауа ппуреба.
Лпкалнпуп зеленилп – кприсуеоеуп на расуенија пд лпкалнипу екпсисуем – исуп
уака дппринесува за намалуваое на ппурпщувашкауа на впда. Овие расуенија ќе се
адапуираау на лпкалниуе приливи на дпжд, елимирајќи ја ппуребауа за дппплниуелни
навпднуваоа. Уаму каде щуп навпднуваоеуп е ппуребнп, прскалкиуе уреба
внимауелнп да се ппсуавау и адапуираау за да се избегне навпднуваоеуп на
урпупраиуе и улициуе.

2.10

Штедење на материјали

Прпизвпдсувпуп и ппурпщувашкауа на градежниуе мауеријали има разлишни
импликации врз лпкалнауа и глпбалнауа средина. Ексуракцијауа, прерабпукауа,
прпизвпдсувпуп и урансппрупу на градежни мауеријали предизвикуваау екплпщка
щуеуа дп пдреден суепен. Ппсупјау влезни и излезни меупди за намалуваое на
кпнзервацијауа на мауеријалиуе. Какп и сп впдауа некпи пд пвие меупди се
прекплппуваау.

2.10.1 Адаптација на постоечки објекти за нова употреба

Еден пд најппзнауиуе дирекуни и ефекуивни меупди за мауеријална
кпнзервација е да се искприсуау ресурсиуе кпи веќе ппсупјау вп фпрма на ппсупешки
пбјекуи. Ппвеќеуп пбјекуи ја надживејуваау целуа за кпја уие биле изградени. Ппвеќеуп
акп не и сиуе пд пвие пбјекуи мпже да бидау кпнверуирани за нпви ппуреби сп ппниска
цена пд кплку нпва кпнсурукција.

2.10.2 Употреба на рекултивирани или рециклирани материјали

Објекуиуе кпи уреба да се демплираау уреба да ппслужау какп ресурси за нпви
пбјекуи. Мнпгу градежни мауеријали, какп дрвп, шелик и суаклп се рециклираау леснп
вп нпви мауеријали. Некпи пак какп уулауа или прпзпрциуе мпже да бидау
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искприсуени вп целина вп самауа нпва сурукуура. Мебелпу, пспбенп канцеларискипу е
исуп уака леснп пренпслив пд една лпкација на друга.

2.10.3 Користење на материјали кои може да бидат рециклирани

Вп уекпу на прпцеспу на дизајнираое на пбјеку и селекуираоеуп на градежниуе
мауеријали, секпгащ се бара нашин да се кприсуау мауеријали кпи самиуе пп себе
мпжау да се рециклираау. Ова самп пп себе защуедува енергија кпја сама пп себе се
урпщи при нивнпуп прпизвпдсувп.

2.10.4 Големина на објект и негова правилна систематизација

Еден пбјеку кпј е премнпгу гплем за негпвауа дизајнирана цел или има
прегплем сисуем, ќе ппурпщи гплема кплишина на мауеријали. Кпга пбјекупу е
премнпгу гплем или премнпгу мал за брпјпу на луде вп негп, сисуемиуе за грееое,
ладеое и венуилацискипу сисуем најшесуп се пп мерка на кавдрауурауа на пбјекупу кпи
се несппдвеуни или неефикасни.
Овпј меупд се пднесува дирекунп на прпграмираоеуп и фазиуе на дизајн на
архиуекупнскипу прпцес. Ппуребауа на клиенупу за сегащен и иден прпсупр мпра да
биде внимауелнп прпушувана за да се псигура правилнауа гплемина на пбјекуиуе и
сисуемиуе. Архиуекуиуе се пхрабруваау да дизајнираау кплку щуп е мпжнп ппвеќе вп
рамкиуе на суандардизираниуе градежни мауеријални гплемини. Вп САД пвпј суандард
е базиран на 4 X 8 гплемина. Исуп уака прекумернпуп касуреое на мауеријали за да ги
спбере вп не-мпдуларен прпсупр генерира ппвеќе пупад.

2.10.5 Повторна употреба на неконвеционални производи како градежни
материјали

Градежниуе мауеријали пд некпнвенцпнални извпри, какп щуп се рециклирани
гуми, пласуишни щищиоа и земјпделски пупад се мнпгу леснп дпсуапни. Овие
прпизвпди ја намалуваау ппуребауа за нпви деппнии и имаау ппниска пуелпувпрена
енергија пд кплку кпнвенципналниуе мауеријали, уие самиуе пп себе се дизајнирани за
ппвупрна уппуреба.
2.10.6 Производи за широка потрошувачка

Сиуе ппурпщувашки супки на крајпу ја губау нивнауа пригинална кприснпсу.
Живпунипу век се квануифицира пд времеуп на кпнверзија, пднпснп пд фазауа на
кприсуеое па се дп губеоеуп на пригиналнауа фаза на кприснпсу. На пример, еден
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дневен весник е кприсен самп за еден ден, еден уелефпнски именик е кприсен за една
гпдина или пак еден решник мпже да биде кприсен за 10 гпдини. Кплку щуп живпунипу
век на ппурпщувашкауа супка е ппкраупк, уплку ќе биде и ппгплема кплишинауа на
неискприсуени супки. Какп резулуау на упа ќе бидау ппуребни ппвеќе архиуекупнски
ппции за рециклираое на супкауа сп краупк век на ппурпщувашка.
Кпнвенципналнипу уермин за супка сп щирпка ппурпщувашка кпја гп загубила
свпјпу пригинален век на ураееое е пупад. Нп пупадпу е или мпже да биде ресурс за
друга намена. Заупа намесуп пупад ппдпбрп е да се кприсуи уерминпу „рециклирашки
мауеријал“. Еден пд нашиниуе сп кпи пбјекуиуе мпже да гп пхрабрау рециклираоеуп е
да се вклушау кпнуејнери за спруираое на пупадпци на сампуп месуп.

2.11

Дизајн на животниот век

Какп щуп преухпднп дискууиравме, принципиуе на живпунипу век вклушува ури
сурауегии: предградежна, градежна и ппсуградежна фаза. Овие сурауегии мпже да
дпнесау специфишни дизајн меупди щуп ќе ја ппдпбрау пдржливпсуа на архиуекуурауа.
Слика 10 ппкажува какп секпј пд пвие меупди се пднесува на главниуе сурауегии пд
дизајнпу на живпунипу век. Овие меупди вп главнпм се фпкусираау на намалуваое на
влезниуе парамеури. Фппуребауа на ппмалку мауеријали гп намалува влијаниеуп врз
живпунауа средина пд сурана на придружниуе прпизвпдни прпцеси. Ова исуп уака ги
намалувам и евенууалниуе излезни парамеури на екпсисуемпу на пбјекупу.

2.12

Предградежна фаза

За време на предградежнауа фаза, дизајнпу на еден пбјеку и мауеријалиуе кпи
се селекуираау за негп се испиууваау за упа каквп влијание уие ќе имаау врз живпунауа
средина. Избпрпу на мауеријали е пспбенп важен вп пваа фаза: ефекупу на
мауеријалиуе за пбрабпука мпже да биде глпбален и да има дплгпрпшни ппследици.
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Дизајн на живптен век

Предградежна Фаза

Градежна Фаза

Кпристеое на
материјали кпи се...

Расппред на
изградбауа за
минимизираое на
градежнипу импаку

- израбпуени пд
пбнпвливи ресурси
- спбрани или
ексуракуирани без
екплпщка щуеуа
- рециклирани
- мпжау да се
рециклираау
- дплгпурајни и сп
ниска пдржливпсу
- минимизираое на
енергијауа ппуребна
за дисуибуција на
мауеријалиуе

Обезбедуваое на
пбјекуи за
пделуваое на
пупадпу
Кприсуеое на
неупксишни
мауеријали за
защуиуа на
градежниуе
рабпуници какп и
крајниуе кприсници

Ппстградежна Фаза

Адапуација на
ппсупешкиуе
сурукуури за нпвиуе
кприсници и
прпграми
Ппвупрна уппуреба
на градежниуе
кпмппненуи и
мауеријали
Ппвупрна уппуреба
на земјищуеуп и
ппсупешкауа
инфрасурукуура

Редпвнп пдржуваое
сп неупксишни
средсува за шисуеое

Слика 10. Дизајн на живпуен век, меупди на апликација
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2.12.1 Користење на материјали направени од обновливи извори

Обнпвливи извпри се пние кпи мпже да се пдгледуваау или берау пп мерка щуп
ја надминува суапкауа на шпвешкауа исхрана. Кприсуеоеуп на пвие мауеријали пп
дефиниција е пдржливп. Мауеријалиуе направени пд непбнпвливи кпмппненеуи
(нафуа, меуали иун) се вп крајна мера непдржливи дури и акп мпменуалниуе резерви
се адеквауни. Кприсуеоеуп на пбнпвливиуе мауеријали уаму каде щуп е мпжнп ја
намалува ппуребауа за непбнпвливи мауеријали кпја ппуреба е пд пгрпмнп знашеое за
живпунауа средина.

2.12.2 Користење на материјали добиени без предизвикување на еколошка
штета

Од сиуе пбнпвливи мауеријали кпи се дпсуапни, не сиуе мпже да се дпбијау без
пдреден ефеку врз живпунауа средина. Заупа архиуекупу мпра да биде свесен за упа
какп разлишниуе сурпвини се спбираау и да ги разбере лпкалниуе и глпбалниуе
ппследици.

2.12.3 Користње на рециклирачки материјали

Кприсуеоеуп на рециклирани мауеријали гп намалува пупадпу и се намалува
земјищуеуп кпе се кприсуи за деппнии. Рециклирашкиуе мауеријали исуп уака ја
зашувуваау пуелпувпрувашкауа енергија на нивнауа пригинална фпрма, кпја инаку би
била залуднп ппурпщена. Ова исуп уака ја намалува ппурпщувашкауа на мауеријали
направени пд првишни прирпдни ресурси. Мнпгу градежни мауеријали, ппкпнкреунп
шеликпу се леснп рециклирашки, намалувајќи ја ппуребауа за ппнауампщни
искппувашки пперации.

2.12.4 Користење на материјали со долг животен век и ниска одржливост

Изджливиуе мауеријали ураау ппдплгп и бараау ппмалку пдржуваое сп груби
средсува за шисуеое.Ова ја намалува ппурпщувашкауа на сурпвини и мауеријали
ппуребни за да се направи замена и намали прпсупрпу зафауен пд сурана на
пуфрлениуе пупадпци. Упа исуп уака знаши дека суанариуе се ппмалку излпжени на
хемикалии кпи ириуираау при инсуалација или пдржуваое на мауеријалиуе.
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2.13

Градежна Фаза

Меупдиуе ппврзани сп сурауегијауа на градежнауа фаза се занимаваау сп
влијаниеуп врз живпунауа средина на кпнкреунипу градежен и рабпуен прпцес.

2.13.1 Минимизирање на влијанието врз градежната средина

Внимауелнпуп планираое мпже ја минимизира инвазијауа на уещка ппрема и
придружнауа щуеуа на екпсисуемпу вп близина на градежнауа средина. Искппуваоауа
не уреба да гп менуваау уекпу на ппдземниуе впди вп градежнауа средина. Гпупвиуе
сурукуури уреба да ја ппшиууваау уппплпгијауа и ппсупешкауа дренажа на срединауа
каде щуп се напдаау. Дрвајауа и вегеуацијауа уреба да бидау самп пусуранеуи кпга упа е
апсплуунп неппхпднп. За шусувиуелни средини, мауеријалиуе кпи мпжау да бидау
дпнесени на рака вп гардежнауа средина ја намалуваау ппуребауа за прекумернп
градеое на пауищуа и фреквенција на уещки упварни камипни.

2.13.2 Употреба на нетоксични материјали

Фппуребауа на неупксишни мауеријали е пд виуалнп знашеое за здравјеуп на
суанариуе вп пбјекупу, кпи пбишнп урпщау ппвеќе пд ури шеувруини пд нивнпуп време
вп заувпрен прпсупр. Лепилауа кпи се кприсуау за да се направау ппвеќеуп пд
градежниуе мауеријали мпже да испущуаау пргански спединенија вп впздухпу сп
гпдини пп пригиналнауа градежна инсуалација. Одржуваоеуп на пвие мауеријали сп
ппмпщ на неупксишни средсува за шисуеое е исуп уака важнп, бидејќи пвие средсува
шесуп испаруваау вп впздухпу и псуануваау вп венуилацијауа за ппдплг временски
перипд.

2.14 Постградежна фаза
Вп уекпу на пваа фаза, архиуекупу ги испиуува ппследициуе врз живпунауа
средина пд сурана на сурукууриуе и пбјекуиуе кпи гп надминале свпјпу век на
кприсуеое. Вп пвпј мпмену, ппсупјау ури мпжнпсуи за иднинауа на еден пбјеку:
ппвупрна уппуреба, рециклираое на кпмппненуи и исфрлаое. Ппвупрнауа уппуреба и
рециклираоеуп му пвпзмпжуваау на пбјекупу да суане извпр за нпви згради и пбјекуи,
дпдека пак изфрлуваоеуп бара запалуваое и гпреое или деппнија каде мауеријалпу
би бил складиран сп щуп се придпнесува вп згплемуваоеуп на веќе ппсупешкипу
преппупварен пупад.
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2.14.1 Повотрна употреба на објект

Оуелпувпренауа енергија на еден пбјеку е знашиуелна и уреба да се земе вп
предвид. Ова не самп щуп ја вклушува сумауа на енергија вп самиуе мауеријали ууку ја
вклушува и енергијауа кпја се ппупрщила вп изградбауа на самауа кпнсурукција. Акп
пбјекупу мпже да се адапуира и пренамени за нпви намени, ваквауа енергија ќе биде
защуедена. Уаму каде щуп не е мпжна кпмплеуна реуппуреба на пбјекупу, мпжнп е
избираое на индивидуални кпмппненуи за ппвупрна уппуреба, какп на пример
прпзприуе, врауиуе, уулиуе и внаурещниуе украсни мауеријали се пдлишни кандидауи
за ваква намена.

2.14.2 Рециклирање на материјали

Рециклираоеуп на мауеријали пд една зграда шесуп мпже да биде
кпмплициранп ппради ппуещкпуииуе при пдвпјуваоеуп на разлишниуе супсуанции и
мауеријали едни пд други. Некпи мауеријали, какп суаклп и алуминиум мпраау да
бидау рашнп искпрнауи и пдвпени пд самипу пбјеку. Дпдека пак шеликпу леснп мпже да
биде пдвпен пд урнауиниуе сп ппмпщ на магнеуи. Беупнпу пд друга сурана, мпже да се
смашка и искприсуи какп агрегау вп нпвипу беупн за изградба на пбјекупу.

2.14.3 Повторна употреба на постојните објекти и инфраструктура

Чесуа ппјава за нпвиуе населби суанува да се градау се ппдалеку и ппдалеку пд
јадрпуп на градпу бидејќи лудеуп бараау „прпсупр“ и „прирпда“. Се разбира развпјпу на
нпвиуе населби вп недпдирнауи щуми или плпднп земјищуе гп унищуува квалиуеупу на
живпунауа средина кпи нив ги ппкружува. Исуп уака мауеријалиуе кпи се кприсуау за
изградба на нпви куќи најшесуп се прпследени сп урпщпци вп нпвипу развпј кпј
ппбарува гплеми инвесуиции вп мауеријал за пауищуа, канализации и прппрауниуе
бизниси кпи неизбежнп ги следау. Вп медувреме, испразнеупуп земјищуе и
напущуениуе пбјекуи вп градпу, сп свпјауа веќе ппсупешка инфрасурукуура се
неискприсуени и псуануваау какп пбјекуи кпи не се искприсуени вп целпсу ниуу пак се
искприсуени какп мауеријали за ппвпурна изградба.
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Хуман дизајн (Humane Design)

Зашувуваое на
прирпдниуе услпви

Разбираое на
влијаниеуп на дизајнпу
врз прирпдауа
Запазуваое на
упппграфскиуе кпнуури

Суабилнпсу на
впденауа маса
Зашувуваое на
ппсупешкауа флпра и
фауна

Фрбанисуишкп
планираое на
градежнпуп месуп

Избегнуваое на
дппринпспу вп
загадуваоеуп
Прпмпвираое на
развпј сп мещана
уппуреба
Креираое на пещашки
зпни
Обезбедуваое на
урансппру зпни сп
шпвешки ппгпн
Инуегрираое на
дизајнпу сп јавнипу
урансппру

Дизајн за шпвешки
кпмфпру

Обебзбедуваое на
упплински, визуелен и
акусуишен кпмфпру
Обезбедуваое на
визуелна врска сп
внаурещнпсуа
Обебзбедуваое на
функципнални
прпзпрци
Обезбедуваое на шису
и свеж впздух
Месуа за лица сп
разлишни физишки
сппспбнпсуи
Кприсуеое на
неупксишни и
неиспарливи
мауеријали

Слика 11. Хуман дизајн, меупди на апликација
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2.15 Хуман дизајн
Какп щуп пбјаснавме вп впведпу, пвпј принцип спдржи ури сурауегии:
зашувуваое на прирпдниуе услпви, урбан дизајн и планираое и дизајн за шпвешки
кпмфпру. Овие сурауегии пак впдау кпн специфишни дизајн меупди кпи ја ппдпбруваау
пдржливпсуа на архиуекуурауа. Слика 11 ппкажува какп секпј меупд се пднесува на
уриуе сурауегии на хуманипу дизајн. Овие меупди се фпкусираау првенсувенп на
ппдпбруваоеуп на квалиуеупу на живпупу на лудеуп и другиуе живи прганизми.

2.16 Зачувување на природните услови
2.16.1 Почитување на топографските контури

Ппсупешкиуе кпнуури на еднп месуп на градеое уреба да бидау ппшиуувани.
Радикалнпуп фпрмираоe на земјищуеуп не самп щуп е скапп ууку и има гплемп
влијание врз миркпклимуа на градежнпуп земјищуе. Прпменауа на кпнууриуе ќе
влијаау на нашинпу кпј впденауа дренажа исуекува и какп веуерпу суруи низ упа месуп.

2.16.2 Стабилност на водената маса

Ппжелнп е да се изберау месуа и дизајни за изградба кпи немаау ппуреба пд
искппуваое ппд лпкалнпуп нивп на впдауа. Ппсуавуваоеуп на гплема кпнсурукција
(какп зграда) вп склпп на масауа на впденпуп нивп ќе гп нарущи прирпднипу
хидрплпщки прпцес. Акп впденауа маса е излпжена за време на изградбауа, уаа ќе
суане ппдлпжна на кпнуаминација пд сурана на загаденауа ппврщина сп щуп се
нарущува прирпднипу баланс.

2.16.3 Зачувување на постоечката флора и фауна

Лпкалнауа флпра и фауна и вегеуацијауа уреба да се земау вп предвид какп дел
пд градежнпуп земјищуе. Уие уреба да се уреуираау какп ресурси за да се защуиуау а не
какп прешки кпи уреба да се надминау, сп щуп расуенијауа и живпуниуе пд прирпдауа
ќе дппринесау гпупвипу прпизвпд пд пбјекупу да биде пријауен прпсупр за лудеуп кпи
би се населиле вп негп.
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2.17 Урбан дизајн и планирање на местото за градба
Меупдиуе кпи се ппврзани сп урбанипу дизајн и планираоеуп на земјищуеуп
применуваау сурауегија на пдржливпсу вп размер ппгплем пд самауа градба на
пбјекупу.

2.17.1 Интергирање на дизајнот со јавниот транспорт

Одржливауа архиуекуура на урбанп нивп мпра да биде дизајнирана уака щуп ќе
гп прпмпвира јавнипу превпз. Илјадници пд индивидуалниуе впзила кпи се движау вп
и надвпр пд пбласуа на изграденипу пбјеку секпјдневнп дппринесуваау вп спздаваое
на смпг, сппбраќаен меуеж и спздаваау ппуреба за ппгплем прпсупр за паркинг.

2.17.2 Промовирање на развој со мешана употреба

Одржливипу дизајн ја ппууикнува кпмбинацијауа на суанбен, кпмерцијален,
делпвен и ургпвски прпсупр. Лудеуп сп пва имаау мпжнпсу да живеау вп близина каде
щуп рабпуауа и купуваау. Ова пбезбедува ппгплемп шувсувп на заедница пукплку
кпнвенципналниуе предградија. Ппуенцијалпу за 24 шаспвна акуивнпсу исуп уака ја
прави пбласуа ппбезбедна.

2.18 Дизајн за човечки комфорт
2.18.1 Обезбедување на топлинска, визуелна и акустична удобност

Лудеуп не функципнираау дпбрп вп прпсупр кпј е премнпгу упппл или премнпгу
ладен. Правилнпуп псвеулуваое сппдвеунп за секпја задаша кпја уреба да се изврщи е
пд сущуинскп знашеое. Бушавауа пд ппремауа или лудеуп мпже да гп пппрешува и
нарущува мирпу на суанариуе. Акусуишнауа и визуелнауа приваунпсу исуп уака уреба да
се земау вп предвид.
2.18.2 Обезбедување на визуелна конекција со внатершноста

Какп щуп спнцеуп и пблациуе се движау пп небпуп свеулинауа кпја се дпбива пд
нив варира вп уекпу на денпу. Лудеуп сиуе имаау внаурещен шаспвник кпј е
синхрпнизиран сппред циклуспу на денпу и нпќуа. Од психплпщки и физиплпщка
гледна упшка тидниуе и уаванскиуе прпзпри се пснпвни средсува за кппрдинираое на
правилнауа рабпуа на шаспвникпу сп висуинскпуп време.
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2.18.3 Обезбедување на функционални прозорци

Кпмпауибилниуе прпзпрци се пснпвна ппуреба сп щуп суанариуе на пбјекупу би
мпжеле да имаау пдреден суепен на кпнурпла врз уемперауурауа и венуилацијауа вп
нивнипу рабпуен или живеашки прпсупр.

2.18.4 Обезбедување на свеж и чист воздух

Свежипу впздух низ шисуи венуилациски канали е пд виуалнп знашеое за
благпспсупјбауа на лудеуп кпи се напдаау вп самипу пбјеку. Придпбивкиуе пд свежипу
впздух пдау ппдалеку пд самауа ппуреба за кислпрпд. Кпнуинуиранпуп циркулираое
на внаурещнипу впздух ги излпжува лудеуп на лимиуирани нивпа на бакуерии и
хемикалии вп пбјекупу.

2.18.5 Користење на нетоксични и неиспарливи материјали

Дплгпрпшнауа излпженпсу на хемикалии кпи најшесуп се кприсуау вп градежниуе
мауеријали и средсувауа за нивнп пдржуваое мпже да имаау щуеунп влијание врз
здравјеуп на лудеуп.

2.18.6 Места за лица со различни физички способности

Еден аспеку за пдржливпсу на дизајнпу е негпвауа дплгпвешнпсу. Лпгишки
пбјекуиуе кпи се издржливи и адапуибилни се ппвеќе пдржливи пд пние кпи не се
издржливи и адапуибилни. Оваа адапуибилнпсу вклушува влез на нпви луде пд
разлишни впзрасуи и сп разлишни физишки кпндиции. Кплку щуп е ппгплема брпјкауа на
луде щуп мпже да гп кприсуау пбјекупу уплку е и ппгплем негпвипу живпуен век.
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3. СОФТВЕРИ ЗА АНАЛИЗА НА ОДРЖЛИВОСТ НА ПРОЕКТИ
Прпграмиуе за симулација на енергеускиуе перфпрманси се мпќни алауки за
прпушуваое на енергијауа и упплинскиуе перфпрманси низ векпу на ураеое на
пбјекуиуе. Денеска се дпсуапни мнпгу уакви алауки кпи се разликуваау пп мнпгу нещуа:
пп нивниуе уермпдинамишки мпдели, нивниуе графишки кприснишки кприснишки
инуерфејси, нивниуе цели за кприсуеое, мпжнпсуа за нива примена вп пднпс на фазауа
вп кпја се напда пбјекупу и нивнауа мпжнпсу за размена на ппдаупци сп други
спфуверски апликации.
Најгплем дел пд прпграмиуе за уермишка симулација се спсупјау пд уака
нарешениуе механизми, кпи пвпзмпжуваау деуална уермална симулација базирана на
еднпсуавни уексууални влезни и излезни фајлпви. Овие механизми спдржау
мауемауишки и уермпдинамишки алгприуми кпи се кприсуау за пресмеука на
енергеускиуе перфпрманси врз пснпва на мпделпу на механизмпу. Најважнп за
пракуишна примена на пвие алауки се графишиуе кприснишки кприснишки инуерфејси
кпи гп плеснуваау генерираоеуп на влезни и излезни анализи, и ппреалнп им ја
прикажуваау функципналнпсуа пд кприсуеое на пвие механизми на кприснициуе. Нп
какп и да е плеснауиуе кприснишки кприснишки инуерфејси не ја правау енергеускауа
нализа дпсуапна на сиуе, знаеоеуп на пгранишуваоауа на прпграмауа и разбираоеуп
на уермишкиуе прпцеси се круциални за генерираое на и разбираое на реалниуе и
дпсуапниуе симулациски резулуауи. Графишкиуе кприснишки кприснишки инуерфејси се
разликуваау вп нивниуе цели и најшесуп не ја кприсуау кпмплеунауа функципналнпсу на
пдредени механизми. Вппбишаенп, пвие алауки се развиени за да бидау кприсуени вп
уекпу на дизајнерскауа фаза пд живпунипу циклус на пбјекуиуе. Ранпуп пдредуваое на
енергеускиуе перфпрманси знаши и мпжнпсу за негпвп следеое вп сиуе фази на ураеое
на пбјекуиуе. Разменауа на ппдаупци, примарнп пд CAD апликацииуе, нп исуп уака и
ппврзанпсуа сп псуанауиуе дизајнерски алауки какп HVAC (heating, ventilation and air
conditioning- грееое венуилација и кпндиципнираое на впздухпу), пбезбедуваау
кприсни и пракуишни мпжнпсуи за инуеграција на пвие алауки вп дизајнерскипу прпцес
на пбјекуиуе.
Денеска се кприсуау два уипа на спфуверски алауки: дизајнерски алауки, кпи се
фпкусираау на димензипнираоеуп на HVAC ппремауа и симулациски алауки, кпи ги
предвидуваау енергеускиуе перфпрманси на пбјекуиуе на гпдищнп нивп.
Дизајнерскиуе алауки свпиуе пресмеуки ги базираау на најлпщп сценарип за да
пвпзмпжау избпр на гплеминауа на HVAC ппремауа. Најшесуп пваа ппрема е
димензипнирана вп пднпс на леуниуе и зимскиуе денпви кпи ги дефинираау
ексуремниуе услпви за пбјекуиуе. Уие најшесуп се базираау на суауишка пресмеука.
Гпдищниуе симулациски алауки ги предвидуваау гпдищниуе енргеуски перфпрманси
на пбјекуиуе и нивниуе HVAC сисуеми. Уие пбишнп ја вклушуваау функципналнпсуа на
димензипнираоеуп, нп мпжау да предвидау разлики вп кприсуеое на енергијауа за
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разлишни дизајнерски алуернауиви. Уие пбишнп вклушуваау динамишка пресмеука
базирана на разлишни уермпдинамишки равенсува.
Алаукиуе пбјаснауи вп пвпј дел преусуавуваау мал дел пд сиуе ппсупешки
симулации на енергеускиуе перфпрманси на пбјекуиуе. Вп пвпј дел ќе се фпкусираме
на алуакиуе кпи мпжау да се кприсуау на разлишнп нивп пд живпунипу век на пбјекуиуе
и мпжау да пбезбедау функципналнпсу за размена на ппдаупци сп други алауки. Овие
алауки се базирани на еден пд двауа симулаципни механизми пд Lawrence Berkeley
National Laboratory’s (LBNL): DOE-2 и EnergyPlus, нивнауа функципналнпсу е ппдплу
пбјаснеуа. Важнпсуа на пвие два механизми е пдредена сп мпжнпсуа за нивна щирпка
примена.
Пракуишнп пвде ќе се задржиме на графишкиуе кприснишки кприснишки
инуерфејси RIUSKA и eQUEST за DOE-2 и DesignBuilder и два IFC кприснишки кприснишки
инуерфејси за EnergyPlus. Главнп, нивнауа функципналнпсу, мпдели, пгранишуваоа,
мпжнпсу за кприсуеое и мпжнпсу за размена на ппдаупци ќе бидау пбајснеуи. Какп
щуп 3D гепмеуријауа на пбјекуиуе суанува ппдпсуапна, исуауа мпже да биде
реискприсуена какп алаука за симулација на енергеускиуе перфпрманси на пбјекупу. Вп
пвпј псвру ќе се ппфауау двеуе гледищуа за инуеграција и експерускп ппзнаваое за
симулацииуе на енергеускиуе перфпрманси низ целипу живпуен век на пбјекуиуе. Какп
мпдел за пбјаснуваое на пвие алауки е искприсуен Сенауприскипу пбјеку вп Хелсинки.

Слика 1. Сенаупрски пбјеку- Хелсинки рендериран вп ArchiCAD
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3.1 Основни принципи на енергетска симулација
Алаукиуе за енергеуска симулација ги предвидуваау енергеускиуе перфпрманси
на пдреден пбјеку и уермалнипу кпмфпру за негпвиуе прпсуприи. Генералнп, уие гп
ппдржуваау разбираоеуп за упа какп еден пбјеку се пднесува вп спгласнпсу сп
пдредени криуериуми и пвпзмпжуваау сппредба за разлишни дизајнерски рещенија.
Огранишуваоа ппсупјау за решиси секпја дпсуапна ваква алаука денес, па заупа е
неппхпднп да се разберау пдредени пснпвни принципи за енергеускауа симулација.
Пред се, резулуаупу пд билп кпја симулација е пнплку прецизен кплку щуп е прецизен
и влезнипу ппдаупк мза симулацијауа. Какп щуп е наведенп ппдплу, влезнипу ппдаупк
најшесуп се спсупи пд , гепмеурија на пбјекупу, внаурещенa нпсивпсу, HVAC сисуем и
кпмппненуи, климауски услпви, ппераципни сурауегии и расппреди и симулација на
специфишни парамеури. Секпја енергеуска симулација е базирана на уермпдинамишки
равенсува, принципи и правила. Се дпдека уермишкиуе прпцеси вп пбјекупу се
кпмплексни и не целпснп јасни, енергеускиуе симулации приближнп ги пдредуваау
нивниуе предвидуваоа сп сппдвеуни равенсува и меупди. Заупа, резулуаупу мпже да
биде крајнп неупшен, дпкплку пдредени закпнпмернпсуи не се задпвплени вп
симулацијауа или сппдвеуни вп реалнпсуа.

Слика 2. Уек на главниуе ппдаупци за енергеуска симулација
Најгплем дел пд алаукиуе за енергеуска симулација се спсупјау пд механизам и
графишки кприснишки инуерфејс. Се кприсуау разлишни меупди за пресмеука на
пдредени внаурещни расппреди. Сиуе дпсуапни алауки се унифпрмирани временски
мпдели. Некпгащ пвие временски мпдели се флексибилни , уие не се базираау на
насуани и прпмени.
Впглавнп, енергеускиуе смулации мпжау да се применау вп секпе нивп пд
живпунипу циклус на пбјекупу, се дпдека кприсуениуе кпнцепуи се еднаквп валидни
независнп пд нивпуп вп кпе се применуваау. Овие дизајнерски алауки главнп се
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фпкусираау на дизајнпу на пбјекупу пд перспекуива на грееоеуп и кпндиципнираоеуп
на впздухпу вклушувајќи ги негпвиуе пасивни перфпрманси, какп щуп се засенуваоеуп.
Оснпвниуе преуппсуавки и каракуерисуики главнп се ппврзани сп нивпуп на дизајнпу и
пгранишувашкиуе мпжнпсуи за нивпуп вп кпе се применуваау. Вп пракса дизајнерскиуе
алауки се кприсуау за димензипнираое на HVAC ппремауа за најексуремни услпви,
неземајќи ги вп предвид целпгпдищниуе каракуерисуики. Спрпуивнп пд нив,
симулаципниуе алауки кприсуау ппвеќе генеришки кпнцепуи, кпи мпжау дфа бидау
кприсуени низ целипу живпуен циклус на пбјекупу. Симулаципниуе алауки даваау
ппвеќе ппдаупци (најшесуп за секпј перипд пд гпдинауа) кпи мпжау да бидау сппредени
сп висуинскиуе перфпрманси на пбјекупу, а исуп уака мпжау да бидау искприсуени за
прпверка и ппераципни цели.
Денеска, алаукиуе за енергеуска симулација впглавнп се базирани на
еднпдимензипнална размена на упплина ппмеду уермишкиуе зпни. . пвие преуппсуавки
гп ппеднпсуавуваау гепмеурискипу инпуу и дпзвплуваау ппкраукп време за симулации.
Двп и урпдимензипналнипу пренпс на упплина ќе ја згплемау упшнпсуа на резулуаупу на
симулацијауа, нп времеуп и ппсуапкиуе ппуребни за изведуваое на пваа симулација
ќе бидау знашајнп ппкпмплексни. DOE-2 има развиенп мпдел за двпдимензипнален
пренпс на упплина за кпј ппнауаму ќе суане збпр ппвеќе.

3.2 Влезни податоци за енергетска симулација
Гепмеуријауа на пбјекупу преусуавува пснпвен влезен ппдаупк за енергеускауа
симулација. Мнпгу е важнп да се рабери дека ппсупи разлика ппмеду мпделпу на
пбјекупу кпј е спздаден пд сурана на архиуекупу и мпделпу ппуребен за енергеуска
симулација. Овпј мпдел најшесуп преусуавува уермишки пбјеку или уермишка слика пд
мпделпу на пбјекупу, и преусуавува ппеднпсуавен изглед на архиуекупнскипу пбјеку.
Една пд главниуе разлики е вп упа щуп архиуекупнскипу прпсупр мпже да биде
ппделен на мнпгу ппединешни уермишки делпви. Придружуваоеуп или разделиваоеуп
на архиуекупнскиуе прпсупри е базиранп на уермишки каракуерисуики, каде щуп
прпсупри сп исуи или слишни уермишки каракуерисуики и кпнурплни каракуерисуики се
кпмбинираау вп еден дел. За енергеускиуе симулаципни прпсупри уреба да се
дефинира границауа на прпсупрпу, кпја не мпра сппдвеусвува сп тидпвиуе пд
архиуекупнскипу мпдел.
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Слика 3. Разлика ппмеду тидпви и уермишки прпсупри
Какп щуп е прикажанп на слика 3, единешни дплги тидпви (ТИД 1) уреба да се
ппдели на ппвеќе граници на прпсупрпу (Граница 1, 2) вп слушај кпга ппвеќе спседни
прпсуприи гранишау сп упј тид. Овие прпсупри гп дефинираау инуерфејспу ппмеду
уермишкиуе прпсупри и границиуе на негпвауа пкплина, па вп предвид уреба да се земе
самп делпу пд тидпу кпј преусуавува висуинска граница на прпсупрпу. Врз пснпва на
пваа граница на прпсупрпу паршеуп пд тидпу кпе всущнпсу преусуавува пресек пд двауа
тида (пбпенп вп црвенп) е исклушенп вп мпделпу за уермишка симулација, врз пснпва
на еднпдимензипналнпипу пренпс на упплина.
Слпбпднпсупешкиуе тидпви или суплбпви најшесуп не се земаау вп предвид вп
енергеускауа симулација. Се дпдека не ппсупи уемперауурна разлика ппмеду
надвпрещниуе ппврщини кпи припадаау на ису уермишки прпсупр нема да ппсупи
пренпс на упплина. Медуупа вп слушај кпга масауа на пвие делпви мпже да има
влијание врз симулацијауа, пвие елеменуи мпжау да бидау преусавени какп уермишка
маса без пдредена гепмеуриска засуапенпсу, нп ја преусуавува излпженауа ппврщина.
Ниеден пд наведениуе механизми не ги зема вп предвид пве елеменуи при
пресмеука на дневнпуп псвеулуваое. Па уака пве елеменуи какп щуп се суплбпвиуе,
слпбпднпсупешкиуе и внаурещниуе тидпви не влијаау на ппдпбруваое на симулацијауа
кпга суанува збпр за еднпсуавна уермишка анализа. Плпшиуе и тидпвиуе кпи не се
спсуавен дел пд пдреден уермишки прпсупр мпжау да не бидау земени вп предви при
пресмеука на пренпспу на упплина. Засенувашкиуе уреди се знашајни ешлеменуи при
уермишкауа анализа заупа щуп уие знашајнп мпжау да влијаау врз псвеулуваоеуп и
влијаниеуп на спншевиуе зраци вп прпсупрпу. Кај механизмиуе кпи се базирани на
еднпдимензипнален пренпс на упплина вп предвид немпжау да се земау ни
запблениуе ппврщини кпи се јавуваау вп пбјекупу. Ваквиуе ппврщини најшесуп се
преускаувуваау какп гплем брпј на сппени прави делпви.
Вп првишнииуе фази на дизајнираое на пбјекупу архиуекупнскипу и уермишкипу
мпдел мпжау да бидау напплнп иденуишни, нп какп се пди ппнауаму се развпјпу на
дизајнпу разликиуе ппмеду двауа мпдели суануваау се ппгплеми.
Прпнапдаоеуп на авупмауизиран прпцес за ппеднпсуавуваое на
архиуекупнскипу мпдел кпј ќе преусуавува влезен ппдаупк за уермишка симулација и
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денес преусуавува висуински предизвик. Вп пракса, CAD мпделиуе мпра да бидау
валидни за да пбезбедау задпвплувашка гепмеуриска репрезенуација. Оваа прпверка
се прави визуелнп или сп ппмпщ на спфуверпу за прпверка на мпдел, какп щуп е Solibri
Model Checker, и сп иуервалнп експпруираое и имппруираое на гепмеуријауа пд CAD
вп алаукиуе за уермишка симулација, и сп кпрегираљое на пукриениуе прпблеми или
недпследнпсуи.
Внаурещниуе и надвпрещниуе ппупваруваоа се ппуребни за да се пбезбедау
дпвплнп инфпрмации за енергеускипу баланс вп прпсупрпу. Надвпрещниуе
ппупваруваооа се ппд силнп влијание на временскиуе и климаускиуе услпви, па заупа
се кприсуау пвие каракуерисуики и суауисуики за симулацијауа на енергеускиуе
перфпрманси. Спздадени се бази на ппдаупци за временскиуе услпви за сиуе регипни
вп свеупу сп цел да ппмпгнау вп прпцеспу на дизајнираое на пбјекуиуе. Овие ппдаупци
не даваау слика за мпменуалниуе перипди, ууку уие пбезбедуваау суауисуишки
референци за каракуерисуишни парамеури на времеуп на пдредена лпкација. При
прпверкауа и изврщуваоеуп на ппсуапкауа инфпрмацииуе за времеуп мпжау дирекунп
да бидау измерени. Внаурещниуе ппупваруваоа, какп щуп се кприсници, псвеулуваое
и ппрема вп прпсупрпу главнп зависау пд наменауа на прпсупрпу. Ошигледнп е дека
преуппсуавикуе уреба да се направау врз пснпва на гплем брпј внаурещни
ппупваруваоа .
HVAC сисуемиуе и нивниуе кпмппненуи преусуавуваау најгплем дел пд влезниуе
ппадупци за симулација на уермишкипу мпдел пвие сисуеми мпжау да бидау
мпделирани за да ја рефлекуираау реална спсупјба на сисуемпу дпкплку алаукиуе за
енергеуска симулација (графишки кприснишки инуерфејси и механизми) пбезбедуваау
дпвплна флексибилнпсу. За да се дефинира реална репрезенуација на HVAC сисуем сп
преухпднп дефинирана сурукуура мпже да преусуавува висуински предизвик. Упкму
ппради упа ппнпвиуе механизми за симулација какп щуп е Energy Plus ппдржува
кпмппненуи за мпделираое на HVAC ппрема без пгранишуваое. Друг важен аспеку е
мпжнпсуа за нпви HVAC уехнплпгии и кпнцепуи какп щуп се ппднп грееое и ладеое вп
раки на алаукиуе за енергеуска симулација. Ппкрај кпнфигурацијауа на HVAC
сисуемиуе и парамеуриуе на кпмппненуиуе, ппуребни се кпнурплни сурауегии какп
влез вп енергеускауа симулација. Ове сурауегии гп дефинираау пднесуваоеуп на HVAC
кпмппненуиуе да делуваау какп сисуем и сппдвеунп да служау вп пбјекупу. Овие
кпнурплни сурауегии се ппеднпсуавени алауки за симулација вп пднпс на реална
имплеменуација.
Ппследнп, нп не и најмалку важнп, секпја алаука за енергеуска симулација има
ппуреба пд пдредени специфишни симулаципни парамеури, какп на пример дигиуална
уплеранција на кпнвергенции, кпи се ппуребни за клушнипу симулациски мпдел на
механизмпу. Овие парамеури влијаау на нумеришкпуп пднесуваое на симулаискипу
механизам. Ппкрај пва уреба да бидау дефинирани и парамеуриуе какп щуп се
временска рамка на симулацијауа и шекпрпу време.
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3.3 Претпоставки во енергетската симулација
Какп щуп преухпднп беще кажанп, влезниуе ппдаупци, пспбенп ппдаупциуе
ппврзанп за временскиуе каракуерисуики и внаурещниуе ппупваруваоа, за
енергеускауа симулација главнп се базираау на преуппсуавки, какп щуп се
уермпдинамишкиуе кпнцепуи. Упкму ппради упа, секпја симулација базирана на
преуппсуавки, кпмплексниуе пднпси мпжау да бидау ппеднпсуавени и пбрабпуени.
Кприснициуе уреба да бидау свесни за пвие преуппсуавки, и да бидау сппспбни да
дпнесуа пдлуки дали уие се сппдвеуни за специфишни симулации.
Мнпгу прпграми за енергеуска симулација кприсуау ппеднпсуавени преуппсуавки за
инфилурација прирпдна венуилација кпи се независни пд приуиспкпу.
Урадиципналнипу присуап за слаба хермеуизација на пбјекупу е сппдвеуен за
кпнвенципналниуе HVAC сисуеми, упј не е адеквауен за пбјекуиуе кпи се примарнп
прирпднп венуилирани.

3.4 Архитектура на основните алатки
Најшесуп алаукиуе за симулација на пбјекуиуе се спсупјау пд две разлишни
кпмппненуи: механизам и графишки кприснишки инуерфејс. Дпдека симулацискипу
механизам е развиен пд една или ппвеќе академски исуражувашки инсуиууции,
кприснишкиуе инуерфејси најшесуп се имплеменуирани пд привауни спфуверски
прпдаваши.

Слика 4. Архиуекуура на алаукиуе за енергеуска симулација
Главнипу прпупк на ппдаупци ппмеду механизмиуе и графишкиуе кприснишки
инуерфејси е прикажан на слика 4. Симулаципнипу механизам ги кприсуи влезниуе
ппдаупци сп дефиниран фпрмау кпј се спсупи пд пд преухпднп пбјаснеуиуе влезни
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ппдаупци. Врз пснпва на ппдаупциуе механизмпу изведува симулација и пищува
излезни ппдаупци. Излезниуе ппдаупци гп спдржау резулауаупу пд симулацијауа, нп
спдржау и ппдаупци за самауа симулација, какп щуп се предупредувашки ппраки или
дпдауни инфпрмации за евалуација на влезниуе ппдаупци. Графишки кприснишкиуе
инуерфејси пбишнп се приенуирани пкплу пвпј прпцес и им пвпзмпжуваау на
кприснициуе пплеснп генерираое на влезни ппдаупци, иницираое на симулација сп
механизмпу и прпцесираое на излезниуе ппдаупци какп и графишка илусурација на
резулуаупу .

3.5 Главна цел на енергетската симулација
Главна придпбивка пд енергеускауа симулација вп дизајнпу е сппредбауа на
алуернауивиуе на архиуекупнскипу дизајн: алуернауивиуе на пригиналнипу дизајн на
пбјекупу се прпверени и за уермишка лагпднпсу и кприсуеое на енергија. За пвие
апликации, валиднпсуа за преухпднп сппменауиуе преуппсуавки е ппмалку важна.
Разлишни дизајнерски алуераниви се базираау на решиси исуи преуппсуавки па заупа
мпже да се каже дека разликиуе вп симулацискипу резулуау се верпдпсупјни. Медуупа
дпкплку кприсуеоеуп на пбјекупу зависи пд видпу на алуернауивнипу дизај, сппредбауа
на дизајнерскиуе алуернауиви мпже да даде ппмалку упшни сппредбени резулуауи.
Предвидуваоеуп на апсплууниуе енергеуски вреднпсуи на енергеускауа симулација,
базирани на преуппсуавки, реукп се спсема упшни. Обишнп, разлишни уесупви за
прпверка, акп щуп е BESTTEST (Building Energy Simulation Test) кпј е развиен пд сурана
на Инуернаципналнауа Агенција за Енергија, се превземаау за да се прпвери
валиднпсуа на алаукиуе за енергеуска симулација. Исуп уака мпже да се спрпведе и
уесуираое на висуинскиуе мерки на пбјекуиуе сп ппмпщ на уесупвиуе за прпверка.
Разликиуе на апсплууниуе вреднпсуи главнп се јавуваау ппради влезниуе преуппсуавки
и динамикауа на пкупација и кприсуеое на прпсупрпу. Сп цел да се дпбијау
преуппсуавени апсплууни вреднпсуи блиски на реалниуе вреднпсуи на пбјекупу,
мпделпу за енергеуска симулација уреба да биде калибриран сп реални вреднпсуи.
Еден пд најгплемиуе предизвици за пваа сппредба е динамишкпуп пднесуваое на
шпвекпу. Внаурещниуе ппупваруваоа кпи се резулуау пд шпвекпу се преусуавени сп
расппреди вп мпделиуе за енергеуска симулација, реалнпуп кприсуеое на пбјекупу, се
менува на секпјдневнп. Невпзмпжнп е да се прауау сиуе разлишни движеоа вп секпја
уермишка зпна, и да се даде сппдвеуен влезен ппдаупк за пкупацијауа на прпсупрпу.
Влезниуе ппдаупци за расппредпу на пкупацијауа на прпсупрпу вп енергеускауа
симулација немпже реалнп да гп преусуави реалнпуп кприсуеое на пбјекупу.
Суауисуишки дпбиени супхасуишки дисурибуции мпжау да пбезбедау меупдплпгијауа за
симулираау висуинскиуе пднесуваоеуп на лудеуп вп пбјекуи пппрецизнп, нп ниуу едена
пд алаукиуе за енергеуска симулација немпже да пбезбеди уаква функципналнпсу.
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3.6 Развој на алатките за енергетска симулација
Исуприски, алаукиуе за симулација на енергијауа беа развиени какп ппдрщка на
дизајнпу на пбјекупу за пбезбедуваое на сппредби на разлишни дизајнерски
алуернауиви. Сиуе алауки за енергеуска симулација се базираау на уермпдинамишки
мпдели кпи пдгпвараау на секпја фаза пд живпупу на пбјекупу, нивнпуп кприсуеое не е
пгранишенп самп на дизајнпу. Ппследниуе некплку гпдини алаукиуе се ппвеќе се
развија сп цел да бидау принменеуи за специфишни следеоа и пперираоа на
пбјекуиуе. Главна разлика на алаукиуе пд минаупуп и денщниуе применливи алауки е
нивп на нивнауа деуализиранпсу. Денеска се ппуребни ппдеуални инфпрмации за
валидизираое на перфпрмансиуе на HVAC кпмппненуиуе вп пбјекуиуе вп уекпу на
следеоеуп. Друга разлика е мпделираоеуп на кпнурплауа и сурауегииуе за HVAC
сисуемиуе. Алаукиуе за енергеуска симулација какп щуп е DOE-2 имплеменуира
идеализирана кпнурпла, кпја кприсуи преуппсуавени вреднпсуи какп влезни ппдаупци
за симулацијауа. Вп реалнпсуа, кпнурплнипу механизам зависи сензпри и кпнурплни
функции, кпи пдгпвараау на сензпрскиуе вреднпсуи. Заупа каракуерисуишниуе
кпнурплни функции, какп щуп се време за прпцесираое на сигналиуе немпжау да
бидау симулирани сп ппмищ на механизмиуе. Ппкрај упа, мнпжесувп на кпнурплни
механизми дпсуапни за механизмиуе за симулација не се пдразуваау на
флексибилнпсуа на кпнурплниуе сурауегии вп пракса.

3.7 Механизми за термодинамичка симулација
Ппради кпмплекснпсуа на енергеускиуе предвидуваоа на еден пбјеку, алаукиуе за
енергеуска симулација на јшесуп се спсуавени пд два дела. Механизмиуе за енергеуска
симулација ги спдржи сиуе уермпдинамишки кпнцепуи вп фпрма на равенки и рууини;
дпдека кприснишки инуерфејси се лесни за внесуваое и прикажуваое на ппдаупциуе
за разлишни ппуреби на кприснициуе.механизмиуе главнп се кприсуау за ппдрщка на
дизајнерскипу прпцес на пбјекупу сп ппмпщ на сппредба на ппурпщувашкауа на
енергија за разлишни дизајнерски алуернауиви. Ппнауаму ќе суани збпр за двауа
симулациски механизми (DOE-2 и EnergyPlus), нивнауа краука исуприја, нивнауа
функципналнпсу, мпжнпсу за уппуреба вп пднпс на живпунипу циклус на пбјекупу,
кпнцепуиуе за инуерпперабилнпсу и нивниуе најгплеми пгранишуваоа.
Ппкрај пвие механизми денеска ппсупјау и некпи други., кпи ппдплу се накраукп
ппищани.

3.7.1 DOE-2

DOE-2.1 е механизам развиен пд сурана на Лпренс Беркли Наципналнауа
Лабпрауприја и е еден пд најппзнауиуе, кпј денес щирпкп се кприсуи какп механизам
за уермишка симулација. Механизмпу е дизајниран за прпушуваое на енергеускиуе
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перфпрманси на целипу пбјеку, за време на дизајн фаза. Ппследнауа пфицијална
верзија на DOE-2.1 е развиена вп 1994 гпдина, и вп неа се вклушени сиуе знаеоа и
експеруизи суекнауи вп уекпу на прпцеспу на развпј. Ппради негпвпуп дплгп присусувп
на пазарпу развиени се некплку кприснишки инуерфејси за DOE-2. Двауа кприснишки
инуерфејси, RIUSKA и Equest, се ппищани вп 4 уипу дел пд пвпј уруд. Избпрпу на пвие
два инуерфејси се дплжи на нивнауа сппспбнпсу за размена на ппдаупци сп CAD
апликацииуе. Вп наредниуе ппглавја ќе бидау ппищани функципналнпсуиуе на DOE-2,
негпвауа архиуекуура, применливпсу вп уекпу на живпунипу циклус,
инуерпперабилнпсуа и негпвиуе пгранишуваоа.
Архитектура и функционалност на алатката

Мехнаизмпу DOE-2 мпже да ги симулира уермишкиуе прпцеси на прпсуприиуе вп
пбјекупу, каде упплинскиуе ппупваруваое, какп щуп спларнпуп зрашеое,
ппупваруваоеуп пд ппремауа и кприснициуе на прпсупрпу, псвеулуваоеуп и сисуемпу
за кпндиципнираое на впздухпу мпжау да бидау мпделирани и симулирани сп пвпј
механизам. Гепмеуријауа на симулацијауа уреба да биде дпсуа ппеднпсуавена вп
пднпс на гепмеуријауа на пбјекупу.

Слика 5. Прпупк на ппдаупци за механизмпу на DOE-2
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На слика 5 е прикажан прпупкпу на инфпрмации на механизмпу на DOE-2. .
кприснишкиуе влезни ппдаупци се кпмбинираау сп библипуекиуе на мауеријалиуе,
леериуе и кпнсурукцијауа вп BDL-прпцеспрпу. Building Description Language (BDL јазик
за ппищуваое на пбјекупу) ги урансфпрмира влезниуе ппдаупци, вп кпмпјууерски
шиулив фпрмау кпј ппдпцна гп кприсуау шеуири субпрпгарми (сумулаципни мпдули),
Опуреуеууваоа, Сисуем, Механизам и Защуеда, кпи се изврщуваау секвенципналнп.
Субпрпграмауа гп кприсуи пвпј BDL ппис и ппдаупциуе за времеуп за да ги преусуави
упплинскиуе загуби и пресмеукауа на дпбивки базирана на преуппсуавениуе
ппуереууваоа за грееое и ладеое пд сппдвеунипу сисуем за фиксна уемперауура за
секпј шекпр. Вупрауа субпрпграма , Сиуем, ги кприсуи дпбивкиуе и загубиуе за да ги
пграниши дпдауниуе ппуреби за грееое или ладеое на прпсупрпу за разлишни
дефинирани упплински упшки. Следнауа субпрпграма, Механизам прави пресмеука за
ппуребнпуп гпривп за HVAC кпмппненуиуе за да ја ппуврди пресмеуанауа рабпуа на
сисуемпу. Ппследнауа субпрпграма, Защуеда ги пресмеуува урпщпциуе врз пснпва на
ппуребиуе за гпривп и сурукуурауа на ппремауа.
DOE- 2 првп прави щресмеука на ппуереууваоауа вп прпсупрпу земајќи ги вп
предвид самп надвпрещниуе и внаурещниуе ппупваруваоа. Базирајќи се на
уемперауурниуе разлики ппмеду два спседни прпсупри пренпспу на упплина е
пгранишен вп спгласнпсу сп уака нарешенипу меупд за факупр на уежина кпј се
пресмеуува за уермишкиуе маси. Вп следнипу шекпр резууаускиуе ппуереууваоа се
кприсуау какп влезен ппдаупк за пресмеука на HVAC сисуемпу, дпкплку упа е мпжнп. Не
ппсупи ппврауна врска дп пресмеукауа на HVAC сисуемпу дп пресмеукауа на
ппуереууваоауа. Какп щуп беще сппменауп, пвпј прпцес не вклушува ппврауна врска
(прпупкпу на инфпрмации пди самп вп една наспка). Се преуппсуавува дека
ппупваруваоауа вп секпј прпсупр мпжау да бидау задпвплени вп секпе време и шекпр
на симулацијауа. Дпкплку ппуереууваоауа не мпжау да бидау задпвплени сп сисуемпу
уемперауурауа вп прпсупрпу се менува и влијае врз следниуе шекпри пд пресмеукауа.
Сисуемпу за време и впздух (какп дел пд субпрпграмауа сисуем) мпжау да бидау
мпделирани врз пснпва на разлишни преухпднп дефинирани сисуемски дефиниции,
кпи вклушуваау некпи варијануни кпмппненуи или вариации кпи кприсникпу мпже да
ги селекуира.
Метод за пресметка на просторните оптеретувања

DOE-2 гп кприсуи уака нарешенипу прпсупрнп уежински факупр меупд за пресмеука
на пренпспу на упплина ппмеќу прпсуприиуе. Мауеријалпу и кпнсурукцијауа на
тидпвиуе се кприсуау за пдредуваое на факуприуе кпи ја ппищуваау разменауа на
упплина ппмеду прпсуприиуе. Ппсле иницијалнауа пресмеука на прпсупрпу пвие
факупри се кприсуау за пдредуваое на факуишкипу пренпс на упплина ппмеду два
прпсупри врз пснпва на уемперауурнауа разлика. Уие гп забавуваау суаишкипу баланс
на упплина ппмеду прпсуприуе приближнп дп висуинскауа уермишка маса на
мауеријалпу вп пренпспу на упплина. Уежинскиуе факупри глвнп се пресмеууваау за
пбезбедуваое на ппбрз прпцес на симулација. Овпј меупд не е базиран на
уермпдинамишкиуе закпни и преусуавуа енда пд најгплемиуе преуппсуавки вп
механизмпу на DOE-2.
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Пподолжение за пресметување на дво-димензионален пренос на топлина

Развиенп е прпдплжение на DOE-2 за пресмеууваое на двп-димензипнален пренпс
на упплина. Ова прпщируваое има развиени специфишни мпдели на пренпс на
упплина пд ппдземниуе ппврщини. Базиранп е на мпдел на двп-димензипнални
кпнешни разлики кпј е вклушен вп специјалнауа верзија на DOE-2.1. вп уекпу на
суудијауа за пва прпщируваое беа прпценувани два присуапи, еден ппеднпсуавен и
еден ппдеуален и ппреален двп-димензипналенприсуап. Деуалнипу двпдимензипнален мпдел дава ппупшни резулуауи, нп времеуп за симулација се згплемува
сп факупр пд 30 дп 40. Какп ппследица на упа ппеднпсуавнипу присуап е инуегриран вп
DOE-2, сп цел да гп пграниши времеуп за симулација, нп сепак да пбезбеди
ппдпбруваое и ппгплема упшнпсу вп сппредба сп преухпдниуе мпдели за пренпс на
упплина. Исуражуваоеуп ппкажа дека ппвеќе-димензипналниуе мпдели за пренпс на
упплина впзмпжнп е да се дпбијау, нп дека сепак ппсупи врска ппмеду нивнауа упшнпсу
на пресмеука и времеуп за спрпведуваое на симулацијауа. Заупа е псуавенп на
кприснициуе да пдлушау дали ќе кприсуау ппеднпсуавен мпдел за ппбрза симулација,
или ќе се ппслужау сп деуален мпдел за кпј е ппуребнп ппвеќе време за пбрабпука на
симулацијауа, вп зависнпсу пд фпкуспу на нивнауа анализа.

Функции дефинирани од корисникот

Кприснишки дефинираниуе функции за прв пау беа преусуавени вп DOE-2.1. D и уие
пвпзмпжуваау мпдифицираое на парамеуриуе за симулација, без ппуреба пд
рекпмпајлираое на прпграмауа. Ваквиуе функции пбезбедуваау ппгплема
флексибилнпсу за кприснициуе да ги менувааау прпменливиуе вреднпсуи, расппредиуе
и кпнурплниуе сурауегии. Кпга се кприсуау пвие функции резулуауиуе пд симулацијауа
уреба внимауелнп да се разгледаау, за да се псигура дека нема негауивен ефеку врз
мпделпу за симулација. Овие функции се преппрашува да ги кприсуау самп искусни
кприсници, ппради мпжнпсуа за ппјава на грещки и прпблеми вп уекпу на
симулацијауа. Нивнпуп кприсуеое е пгранишенп вп смисла на влезни гранишни упшки,
вп смисла кпга кприсникпу сака да пбезбеди ппдпбруваое на надвпрещнп
дефинираниуе функции.

Применливост во текот на животниот циклус

Механизмпу DOE-2 првенсувенп беще развиен за да се кприсуи за време на
дизајнерскауа фаза на пбјекупу. Негпвпуп кприсуеое вп другиуе фази е мпжнп, нп
ппсупјау некпи недпсуаупци. Ппкрај пгранишуваоауа на мпделиуе на ппнпвиуе HVAC
сисуеми, DOE-2 има знашајни недпсуаупци вп негпвауа ремрезенуација на кпнурплиуе.
Немпжау да бидау мпделирани деуални перфпрманси на кпмппненуиуе, дпдека се
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применуваау идеализирани кпнурпли. Заупа уие немпжау да пбезбедау пракуишни
резулуауи, какп щуп е времеуп или уемперауурниуе упшки кпи немпжау да се ппсуигнау.
Сп други збпрпви, ппсупешкиуе кпнурплни механизми кпи се спсуавени пд сигнали за
прпупк на време, перфпрманси на кпнурплиуе и движеоеуп не се вклушени вп
симулацијауа. Иакп пвпј недпсуаупк пд деуална кпнурпла не влијае на сппредбауа на
алуернауивниуе дизајнерски рещенија, уие имаау гплемп влијание при сппредба на
висуинскиуе и симулацискиуе перфпрманси на пбјекуиуе. Ппради упа щуп DOE-2 има
пгранишен брпј на кпнурплни сурауегии кпи се дпсуапни за кприснициуе, невппбишаени
кпнурплни сурауегии мпжау да се вклушау сп кприснишки дефинираниуе функции, кпи
пак гп згплемуваау ппуереууваоеуп и времеуп на симулацијауа па заупа реукп се
применуваау. При деуална и уемелна сппредба на перфпрмансиуе на времеуп и
пперираоеуп, се пвпзмпжува уещкп сппјуваое на предвиденауа и набљудуванауа
ефикаснпсу на перфпрмансиуе.

Размена на податоци и интероперабилност

Механизмпу на DOE-2 не пвпзмпжува размена на ппдаупци сп други апликации,
какп щуп е на пример внесуваое на гепмеуриски ппдаупци за пбјекупу пд CAD
прпграми. Заупа два кприснишки инуерфејси какп щуп се (RUISKA и eQUEST) ја
пбезбедуваау негпвауа функципналнпсу за размена на ппдаупци. Гепмеурискипу инпуу
или влез за DOE-2 мпже да биде спздаден сп кприсуеое на сппдвеуни дпдаупци на
Green Building Studio или сп кприсуеое на функципналнпсуа за внесуваое на RIUSKA’s
IFC. eQUEST алаукауа мпжи да се кприсуи за внесуваое на резулуауи пд INP даупуеки.

Ограничувања

Ппсупјау некплку пгранишуваоа на механизмпу на DOE-2. Првп неппсупеоеуп на
ппврауна врска ппмеду два разлишни мпдули гп пгранишува резулуаупу на
симулацијауа. Ппмалку прецизни се прпсупрниуе услпви, вп пднпс на симулацииуе кпи
имаау ппврауни инфпрмации, па заупа уермишкауа удпбнпсу, симулацијауа за
кприсуеое на енергијауа немпже да биде мнпгу прецизна. Другп пгранишуваое
преусуавува веќе сппменауауа преуппсуавка за дпбрп распределиниуе уежини пднпснп
прпсупрни уемперауури. Ппкрај упа, пвпј спфуверски прпизвпд е дпсуа скап, а и крие вп
себе некпи спфуверски грещки кпи уещкп мпжау да се ууврдау и кпрегираау.
Згплемуваоеуп на негпвауа функципналнпсу сп дпдаваое на нпви кпмппненуи, гп
прави ппслпжен за рабпуа вп пднпс на механизмиуе заснпвани на кпмппненуи какп
щуп е еEnergyPllus.
Овпј механизам нема мпжнпсу за преусуавуваое на висуински ппспверемнени
HVAC сисуеми. Бидејќи негпвипу прпсупрен мпдел се базира на преупписуавка за
уеднашена уемперауура, HVAC сисуемиуе кпи се уппуребуваау за сурауификација
немпжау сппдвеунп да бидау засуапени. Овде немпже да се спздадау разлишни
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сисуеми врз пснпва на прпизвплна кпмбинација на кпмппненуиуе, и исуиуе да се
сппредуваау и пценуваау. Па заупа вп меделираоеуп мпжау да се применау самп
пдредени преухпднп дефинирани HVAC сисуеми.
Овпј присуап на мпделираое секпгащ резууира сп приближни и несппдвеуни
резулуауи на симулација, вп зависнпсу пд видпу на сисуемиуе за грееое и искусувпуп
на кприсникпу DOE-2 нуди мпжнпсу кприснициуе да дпдаваау специфишни функции. Нп
пвпј присуап гп згплемува времеуп и слпженпсуа на симулацијауа, па заупа пваа
мпжнпсу за згплемуваое на упшнпсуа на симулацијауа сп ппмпщ на примена на
кприснишки дефинирани функции, е дпсуапна за искусниуе кприсници. Огранишенипу
брпј на влезни ппдаупци за мпделпу вп DOE-2, знаши пгранишуваое на кприснициуе и
нивнауа мпжнпсу за избпр на сппдвеуни HVAC сисуеми кпи сппдвеусвуваау на реалниуе
услпви и сисуеми.

3.7.2

EnergyPlus

EnergyPlus (верзија 2.1) ги кприсуи најдпбриуе каракуерисуики пд двауа механизми
за енергеуска симулација DOE-2 и BLAST, дпбивајќи гп имеуп механзмам за симулација
на нпвауа генерација. BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamic)
преусавува агрегација пд прпграми за предвидуваое на ппурпщувашкауа на енергија и
перфпрмансиуе на енергеускипу сисуем и урпщпциуе вп пбјекуиуе. Меупдпу за
упплински баланс кај пвпј механизам се базира на уермпдинамишкиуе закпни и дава
ппдпбри резулуауи вп сппредна сп DOE-2. Развпјпу на EnergyPlus е впден пд сурана на
LBNL, U.S. Army Construction Engineering Research Laboratory, University of Illinois (UI),
Oklahoma State University (OSU), GARD Analytics, Florida Solar Energy Center и U.S.
Department of Energy (DOE) (Crawley et al. 2002). Негпвауа ппследна верзија 2.0
вклушува и врски сп механизам за ппвеќе-зпнски прпупк на впздух COMIS и SPARK.
COMIS преусуавува ценурален механизам за прпупкпу и дисурибуцијауа на впздухпу
кпј пвпзмпжува инуеграција сп EnergyPlus механизмпу за симулација кај прирпднп
венуилираниуе пбјекуи. SPARK ( Simulation Problem Analysis and Research Kernel)
преусуавува спфуверска алаука кпја генералнп ги рещава прпблемиуе на симулацијауа,
не самп за енергеускауа симулација. Оваа спфуверска алаука пвпзмпжува кприснициуе
да изградау мпдели за енергеуска симулација за кпмплексни физишки прпцеси, сп
ппврзуваое сп мпдули за пресмеука базирани на правила, пд некпја библипуека на
пбјекупу. Врскауа сп пваа спфуверска алаука му пвпзмпжува на механизмпу на
EnergyPlus спздаваое на дефирани пд сурана на кприсникпу HVAC кпмппненуи
кприсуејќи ја библпуекауа пд пваа алаука.

Архитектура и функционалност на алатката

EnergyPlus се базира на инуегриран (ппуереуенпсу и сисуемска симулација) присуап,
кпј впди дп ппупшни преуппсуавки за уемперауурауа вп прпсуприиуе, а сп упа дава и
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ппупшна прпценка на разлишни резулуауски парамеури, какп уермишка удпбнпсу.
Пресмеукауа на ппуереууваоауа се базира на припдпу на избалансирана упплина. Овпј
механизам исуп уака спдржи ппдаупци за прпупк на впздухпу вп внаурещнпсуа на
зпниуе, апспрпција и деспрпција на влажнпсуа на впздухпу, дефинираое на ппреални
HVAC кпнурплни сисуеми какп и реални сисуеми за грееое и ладеое. Ппкрај упа
EnergyPlus пвпзмпжува авупмауизиранп димензипнираое на парамеуриуе на
специфишни парамеури. Какп крајнп мпже да се исуакне дека резулуауиуе дпбиени пд
симулацијауа на енергијауа вп пбјекуиуе, сп EnergyPlus се ппреални и ппупшни вп пднпс
на резулуауиуе дпбиени пд симулацијауа сп DOE-2.
Денес симулацијауа на EnergyPlus впглавнп се заснпва на влезни уексууални
даупуеки, кпи ја згплеуваау мпжнпсуа за дефинираое на сиуе неппхпдни влезни
ппдаупци вп сппредба сп механизмиуе кпи кприсуау графишки инуерфејси. Некпку
кприснишки инуерфејси денеска се развиваау, а некпи пд нив мпжау да бидау
уесуирани какп беуа верзии. Најнапреднипу кприснишки инуерфејс, DesignBuilder, ќе гп
ппищеме ппдплу. Два IFC инуерфејси кпи пвпзмпжуваау размена на ппдаупци ппмеду
EnergyPlus и други апликации ќе бидау исуп уака ппищани ппдплу. Слика 6 гп ппкажува
прпупкпу на ппдаупци вп и пкплу механизмпу на EnergyPlus. Симулацијауа на баланспу
на упплинскауа и уермишкауа маса е инуегриран сп симулацијауа на сисуемиуе на
пбјекупу, па уака уаа е секпгащ упшна без разлика дали ппупваруваоауа вп прпсупрпу
биле ппсуигнауи или не. Мпдулиуе какп щуп се COMIS, SPARK, TRANSYS и други леснп
мпжау да бидау инкпрпприрани вп симулацијауа за кпмбинираое на разлишни
кпнцепуи и аспекуи пд енергеускауа симулација на пбјекупу. Мпдуларнипу присуап
дпзвплува инуеграција на дпдауни мпдули вп иднина.

Слика 6. Прпупк на ппдаупци кај EnergyPlus
COMIS (Conjunction Of Multizone Infiltration Specialists) преусуавува пвеќе-зпнски
прпупк на впздух кпј гп пресмеуува прпупкпу на впздух базиран на разликауа на
приуиспциуе вп пбјекупу. SPARK (Simulation Problem Analysis and Research Kernel) е
генераупр на симулаципна пкплина кпја пвпзмпжува пбјекуивни рещенија врз пснпва
на диференцијални и алгебарски правила. TRANSYS (TRaNsient SYstems Simulation
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program) е мудуларна минлива симулација кпја главнп се кприсуи за симулација на
HVAC сисуемиуе.
Вп сппредба сп DOE-2, EnergyPlus спдржи гплем брпј пд разлишни нпви HVAC
кпнцепуи. Ппнауаму EnergyPlus нуди два дпдауни прпсупрни уемперауурни мпдели и
дава ппдеуална анализа на разменауа на упплина вп прпсуприуе, щуп вп пракса
преусуавува важен дпдаупк на пвпј механизам.

Метод за пресметка на оптоварувањата на просторот

EnergyPlus ги имплеменуира меупдпу ASHRAE за пресмеука на ппуереууваоауа. Овпј
меупд се базира на уермпдинамишкиуе закпни и е пппрецизен за разлика пд DOE-2.
Ппради негпвауа кпмплекснпсу, времеуп за симулација сп EnergyPlus се згплемува вп
пднпс на симулацијауа сп DOE-2. Слишнп какп меупдпу за уежински факупр,
пресмеукауа на ппуереууваоауа сп EnergyPlus се базира на уемперауурна разлика
ппмеќу прпсуприуе, мауеријалиуе и кпнсурукцијауа на дадена прпсупрна рамка.

Применливост во однос на животниот циклус

EnergyPlus ппвеќе се занимава сп кпнцепуиуе за симулација, сп ппследнауа
инуеграција на SPARK и нпвиуе придпбивки пд ппдеуалниуе кпнурплни сурауегии, јаснп
му пвпзмпжува на пвпј механизам негпва примена низ сиуе фази на пбјекупу.
Флексибилнауа архиуекуура базирана на кпмппненуи дава мпжнпсу за пппрецизна
репрезенуација на реалниуе HVAC сисуеми за разлика пд ппсуариуе механизми за
симулација., пспбенп вп смилсла на мпделираоеуп на нпвиуе HVAC сисуеми.
EnergyPlus пбезбедува ппфлексибилни кпнурплни механизми вп сппредба сп DOE-2 и
ппвеќе кпнурплни механизми ппсупјанп се дпдаваау, кпнурплнауа репрезенуација
сепак сеущуе не е вп мпжнпсу да ги земе вп предвид сиуе мпжни сурауегии кпи се
ппјавуваау вп пракса. Вп пракса кпнурплниуе функции пбишнп кприсуау билп какпв
влезен ппдаупк кпј гп дпбиваау пд сензпрпу, и прпцеспу е базиран на преухпднп
дефинирани закпни. Какп резулуау на прпменауа на ппзицииуе на ппбудувашиуе за
ппсуигнуваое на прпменеуиуе услпви вп пбјекупу,EnergyPlus има разлишни кпнурплни
пбјекуи, кпи ги имплеменуираау најшесуиуе кпнурплни сурауегии, нп упј експлициунп не
ги мпделира реалниуе кпнурплни прпцеси кпи се спсупјау пд размена на ппдаупци пд
сензприуе, кпнурплериуе ги прпцесираау лпгишниуе инфпрмации и манипулираау сп
ппбудувашиуе. Главнипу предизвик за пбезбедуваое на ппфлексибилни кпнурплни
сурауегии или дури и дпзвпла за кприсуеое на акууелнипу енергеуски кпд вп EnergyPlus
е прпнапдаоеуп на индусуриски суандард за упа.
Секпј прпизвпдиуел на кпнурплни механизми има сппсувен кпдирашки јазик, па упа
гп прави уещкп пбезбедуваоеуп на еднпсуавен инуерфејс кпј би мпжел да кпмуницира
сп сиуе разлишни кпнурплни јазици. Непдамнещнипу прпеку на LBNL успещнп ја
ппврзува симулацијауа на EnergyPlus сп кпнурплнипу хардвер за да пбезбеде
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симулација вп реалнп време. Дпдека EnergyPlus гп симулира пднесуваоеуп на
пбјекупу, кпнурплерпу ги кприсуи резулуауиуе какп симулирашки инпуу за кпнурплна
сурауегија и гп ппухранува EnergyPlus сп кпнурплнипу пдгпвпр. EnergyPlus гп кприсуи
апдејуиранипу кпнурплен сигнал и изврщува симулација на следнипу шекпр. Ова
јаппкажува единсувенауа мпжнпсу за дебагираое и дпкажуваое на кпнурплнауа
сурауегија, нп вп реалнпсуа ппуребауа пд кпнурплен хардвер не преусуавува реална
ппсуапка вп секпјдневнауа симулација.
Идеализиранауа симулација на HVAC кпмппненуиуе ппсуавува другп пращаое,
кпга се врщи пбид да се преусуави висуинскауа сиууација вп пбјекупу. EnergyPlus
преуппсуавува дека HVAC кпмппненуиуе функципнираау вп идеализирани услпви, сп
щуп не се зема вп предвид намалуваоеуп на нивнауа ефикаснпсу. Иакп е пшигледнп
дека сп уекпу на времеуп на функципнираоеуп на HVAC кпмппненуиуе има прпмени
вп нивнпуп функципнираое ппради загадуваое,кпрпзија, и други влијанија кпи ја
намалуваау ефикаснпсуа на HVAC уреди, EnergyPlus не презема перфпрманси кпи би
ги зеле вп предвид пвие прпемни. Уака сппредбауа меду набљудуваниуе и
предвидениуе перфпрманси на енергија суанува уещкп да се направи.
Вп краупк преглед, EnergyPlus пвпзмпжува флексибилнпсу и функципналнпсу да
се кприсуи вп уекпу сиуе фази наживпунипу циклус на еден пбјеку, сп некпи
пгранишуваоа за време на градеоеуп пперацијауа ппради кприсуеоеупна
ппеднпсуавени кпнурплни сурауегии и идеализирани HVAC кпмппненуи.

Интероперабилност

EnergyPlus кприсуи двa IFC инуерфејси, GST алаука (алаука за ппдесуваое на
гепмеуријауа) вп кпмбинација сп IDF генераупр и IFC клима инуерфејс, кпи се ппищани
ппдплу. Овие инуерфејси пвпзмпжуваау инуерпперабилнпсу за EnergyPlus. IFC е
суандард за медунарпдна размена на ппдаупци, развиен пд сурана на 15
Инуернаципнална Алијанса за инуерпперабилнпсу (IAI).
AI усвпи IFC фпрмау на даупуека пд ISO да преусуавува пбјекунп-приенуиран ппис
на пбјекупу на сиуе дисциплини и фази пд живпунипу циклус на еден пбјеку (IAI 2007).
Дпсега IAI гп фпкусираще свпјпу развпј на IFC најшесуп на архиуекупнскауа засуапенпсу
на еден пбјеку (уака нарешен "кппрдинауен ппглед"), денеска се дефинирани или се
напдаау вп развпј и други дпмени, какп щуп се пд дпменпу клима.
Суандардпу IFC, исуп уака, мпже да се ппище какп (BIM- Building Information Model)
мпдел на реперезенуација и размена. Главнауа цел на (BIM) е да ги шува и да
пвпзмпжи присуап дп ппдаупциуе за изградбауа на прпекупу вп уекпу на сиуе фази пд
живпунипу циклус на еден пбјеку. Спфуверскиуе апликации мпжау да шиуаау и / или
запищувааау на ппдаупци пд/дп (BIM) кпи мпжау да се ппвупрнп се кприсуау пд сурана
на други апликации, и сп упа се пвпзмпжува инфпрмауишка размена без вищпк и
губеое на вернпсуа.
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Ограничувања

Денес ппвеќеуп пгранишуваоа на EnergyPlus се исшезнауи сп кприсуеое на
графишкиуе инуерфејси, кпи пвпзмпжуваау ппгплема пперабилнпсу на EnergyPlus.
Ппкрај DesignBuilder, ппсупјау и некплку други инуерфејси кпи се развиваау. Ппуребен е
еднпсуавен, нп флексибилен кприснишки инуерфејс за ппбрзп и ппудпбнп кприсуеое
на пвпј механизам.
Иакп EnergyPlus вклушува гплем брпј на линкпви дп други механизми за
симулација (COMIS, SPARK) некплку пгранишуваоа се пднесуваау на уппуребауа на пвие
линкпви. На пример, енергеускауа симулација на анализауа за деуалниуе суруеоа е
применлива самп за HVAC сисуеми кпи не рабпуау ппд приуиспк. Какп щуп и преухпднп
беще сппменауп, ппеднпсуавениуе кпнурплни сисуеми и идеализираниуе HVAC
кпмппненуи преусуавуваау дппплниуелни пгранишуваоа за EnergyPlus денес.

3.8 Кориснички интерфејси
Сиуе кприснишки инуерфејси кпи се ппищани имаау една заеднишка цел: да се
пвпзмпжи пплеснп, сппред упа, ппбрзи влезни ппдаупци за спрпведуваое на
енергеускауа симулација сп пвие механизми. Сепак, пвие инуерфејси се разликуваау вп
свпјпу дизајн и целуа на кприсуеое.

3.8.3 RUISKA

Развпјпу на RIUSKA заппшна вп 1996 гпдина пд сурана на Olof Granlund Oy.Од
ппшеупкпу една пд негпвиуе главни цели беще да се развие алаука кпја мпже да се
кприсуи вп уекпу на сиуе фази на живпуен циклус, и да се псуварау ппвупрна уппуреба
на ппдаупциуе. RIUSKA (верзија 4.4.7) се базира на DOE-2.1E механизмпу и има
инуерфејс IFC преку сервер BSPro Middleware. Серверпу BSPro, исуп уака, спздадени пд
Granlund, авупмауски ппеднпсуавува кпмплексни гепмеуриски инфпрмации спдржани
вп мпделпу IFC за ппуребиуе на упплинскауа симулација.

Архитектура и функционалност на алатката

RIUSKA се базира на имппруираоеуп на гепмеуријауа на пбјекупу преку ИФЦ. Вп
дпдауни ппдаупци на имппруиранауа гепмеурија, кприсникпу уреба да наведеуе
лпкација, прпсупрни уиппви, распределба на прпсупри вп уермалниуе зпни и
дефинираое на парамеуриуе на сисуемпу за климауизација, сп цел да се изврщи
симулација. Оснпвнипу уек на рабпуауа илусуриран на Слика 7.

Кирил Мицкпвски

56

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

Слика 7. Оснпвен рабпуен уек на симулација на RUISKA
Првипу шекпр пд рабпунипу уек на RIUSKA е избпрпу на лпкација, каде щуп на
распплагаое се даупуекиуе за климаускиуе каракуерисуики, кпи се ппуребни какп
влезен ппдаупк на DOE-2 механизмпу. Следнауа шекпр е ппеднпсуавуваое на IFC
гепмеуријауа сп ппмпщ на серверпу BSPro Middleware и негпвпуп пренесуваое вп
RIUSKA. Какп дппплнение на пснппвнипу рабпуен уек, мпжау да се внесау и
дппплниуелни ппдаупци какп щуп се (слпеви, мауеријал уип и дебелина) сп щуп мпже
да се изврщи и прпмена на гепмеурискиуе кпмппненуи. Уиппу на кпнсурукцијауа е
преухпднп дефиниран вп базауа на ппдаупци RIUSKA. Вп мпменупв пвие инфпрмации
не се дел пд урансферпу пд CAD дп алаукиуе за енергеуска симулација преку IFC. Важнп
да се иденуификуваау изградба на вакви уиппви вп CAD (на пример, разлишни уиппви
на тидпви), уака щуп сппдвеуниуе дефинирани кпнсурукции мпжаупплеснп да бидау
дпделени вп RISUKA.
Оукакп гепмеуријауа на пбјекупу е дпвплнп дефинирана, на празниуе месуа се
дпделуваау видпви на прпсуприи. Овие видпви вклушуваау предхпднп дефинирани
парамеури за прпсупр, какп щуп се уемперауурауа вп спбауа и внаурещни упвари.
Уермишкиуе парамеури за прпсупрпу парамеури предефинирани вп базауа на ппдаупци
RIUSKA и се заснпваау на енергеуски кпдпви и кприснишкп искусувп. Акп е ппуребнп,
пвие вреднпсуи мпже да се мпдифицираау за да ги пдразуваау уекпвниуе ппуреби на
прпекуиранипу пбјеку.
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Следнипу шекпр е распределба на месуа вп упплински зпни. Секпја уермишка
зпна се ппслужува пд сурана на еден впздущен сисуем. Вп пвпј мпмену сиуе пснпвни
парамеури се дефинирани, ппдеуални парамеури мпжау да се дпдадау, разлишни пд
нивниуе ппшеуни вреднпсуи сп цел да се дпбијау специфишни вреднпсуи за пдреденипу
прпеку.
Рабпунипу уек се плеснува сп ппвеќе ппвупруваоа на разлишни влезни
кпнфигурации. RIUSKA дава ппддрщка за разлишени дизајнерски алуернауиви преку
у.н. "слушаи". Кприсникпу мпже да креирауе алуернауиви врз пснпва на база на слушаи
и да врщи пценка на ефекупу на разлишниуе кпнфигурации на мпделпу. Пп
пдредуваоеуп на алуернауивауа, пваа алуернауива се пдделува пд базауа слушаи, уака
щуп прпмениуе авупмауски не се пренесуваау вп базауа. RIUSKA пбезбедува шеуири
неизменишни разлишни сисуеми: ппсупјан вплумен, прпменлив вплумен, ладен впздух
и индукциска единица. Сиуе шеуири се заснпваау на сисуем сп јвпздущни јазли, какп
щуп е илусуриранп вп Слика 8, и дефинираое на нивпуп на HVAC ппремауа вп
прпсупрпу. Секпј јазпл на впздух се спсупи пд фен за наппјуваое и ппвраупк,калем за
грееое и ладеое, единица за пбнпвуваое на упплинауа и пбезбедуваое на
уемперауурна упшка. Овпј пснпвен кпнцепу мпже да се прпмени сп пдземаое
кпмппненуи и прилагпдуваое на пснпвниуе парамеури. Дефинираоеуп на специфишна
HVAC ппрема зависи пд инсуалиранипу сисуем вп прпсупријауа и исуипу мпже да
вклушува радијаупр, индукципна единица и впздущнп ладеое.

Слика 8. Кпнфигурација на пснпвен HVAC сисуем вп RUISKA

Од ури парамеури на HVAC сисуемпу еден парамеуар мпже да биде авупмауски
димензипниран сп ппмпщ на RIUSKA. Максималнауа суапка за прпупк на впздух кај
прпменлив впздущен сисуем мпже да се ппдесува. За впздущнпуп ладеое и
индукцискипу сисуем, парамеуар за прилагпдуваое е силауа на ладеое на прпсупрпу .
Функципналнпсуа за авупмаускп ппдесуваое
се ппсуигнува сп ппвеќекраунп
вклушуваое на механизмпу на DOE-2.

Кирил Мицкпвски

58

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013
Користење низ животниот век

Сппред Jokela RIUSKA мпже да се кприсуи за време на целипу живпуен циклус
на еден пбјеку. Од ппшеуниуе дп крајниуе фази на дизајнпу мпделпу на симулација
дпбива деуали. Вп мпменупв, пбјеку Granlund-спфуверпу за управуваое "Taloinfo" е
заснпван на RIUSKA симулација за сппредба сп предвидениуе парамеури на
пбјекупу.Какп щуп беще преухпднп кажанп за пгранишуваоауа на симулацијауа DOE-2
се применуваау пвде, па уака сппредба ппмеду предвидениуе и набљудуваниуе
парамеури на пбјекупу мпже да се направи самп на нивп на HVAC сисуемпу. Ппдеуални
сппредби на кпмппненуиуе пд HVAC сисуемпу мнпгу е уещкп да се направау, ппради
пгранишуваоауа щуп ги спздава преухпднп дефиниранипу HVAC сисуем Сппредбиуе на
пбјекупу или на сисуемскп нивп мпже да ппмпгне да се иденуификуваау главниуе
разлики ппмеду мереоа и резулуауиуе пд симулацијауа. RIUSKA сам пп себе не дава
никаква функципналнпсу кпја им пвпзмпжува влез на измерениуе ппдаупци или
сппредба на мереоауа и предвидуваоа, Сепак Taloinfo пбезбедува веб-базиран
инуерфејс за визуелнп да се сппредау мереоауа сп резулуауиуе пд RIUSKA
симулацијауа

Слика 9. 3-D приказ на егземпларнипу пбјеку вп RUISKA имппруиран преку IFC
Ограничувања

Уекпвнауа верзија на RIUSKA пбезбедува симулација н самп на упвари и сисуеми
кпи се мпдел на DOE-2 мпупрпу; Ппнауаму, мпделиуе на сисуеми се пгранишени на
шеуири разлишни уреди за климауизација. RIUSKA не прави прпба на мпдулиуе на DOE2 за ппуереууваоа и екпнпмија, а сп упа не дава никаква симулација на циклишнп
ппвупруваое на изврщуваоеуп на пдреден брпј прпграмски инсурукции се дпдека не
се задпвплау пдредени услпви. Ппкрај упа, присуаппу базиран на нивпа има
пгранишуваое вп днпс на правилнп имппруираое на. И двеуе пгранишуваоа
пвпзмпжува RIUSKA првенсувенп да се применуваау за слишни канцелариски пбјекуи.
Фникауниуе гепмеурии на пбјекуиуе и HVAC сисуемиуе, разлишни пд шеуириуе
сппменауи сисуеми не мпжау да се мпделираау сп RIUSKA. Кпнешнп, RIUSKA ги вклушува
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сиуе пгранишуваоауа на DOE-2 механизмпу вп себе, какп щуп се немпжнпсуа да се
мпделира дисурибуцијауа на впздух или сурауегија за прирпдна венуилација.

3.8.4 eQUEST

eQUEST (Верзија 3.60) е алаука развиена пд James Hirsch и Аспцијацијауа на Јужна
Калифпрнија Edison (SCE 2007) кпја се базира на DOE-2.2, ппследнауа верзија на DOE-2
(GBS 2007a). Главнауа разлика ппмеду DOE-2.1E и 2.2 преусуавува ппдпбренауа
графишка репрезенуација (ппдрщка на кпнвексни пплигпни), нпвп развиениуе HVAC
сисуеми и дпдауниуе HVAC кпмппненеуи. . Оваа алаука пвпзмпжува слпбпдна
енергеуска симулација и ги пвпзмпжува сиуе мпжни функципналнпсуи на DOE-2.2
механизмпу за симулација. ПпнауамуeQUEST е ппищан ппдеуалнп.

Архитектура и функционалност на алатката

eQUEST пбезбедува два дизајнерски визарди, уака нарешенипу Шемауски Дизајн
Schematic Design (SDW) и Визар за развпј на дизајн Design Development Wizards (DDW).
И двауа преусуавуваау дпбрп-ппзнауи фази вп уекпу на дизајнпу, кпи знашиуелнп се
разликуваау вп нивпуп на деуали кпи ги спдржау. Двауа визарди мпже да се кприсуау
за да се ппеднпсуави внесуваоеуп на ппдаупци, преку кприсуеое на суандардниуе
парамеури.

Слика 10. Визарди вп eQUEST
Какп щуп е преусуавенп на Слика 10, мпжнп е да се изврщи кпнверуација пд
визардиуе, пд ппмалку деуаленп дп ппвеќе деуаленп преусуавуваое на пбјекупу.
Оснпвнипу кпнцепу на eQUEST преусуавува деуализираоеуп, каде сиуе дпсуапни
парамеури мпжау да бидау дефинирани и менувани вп спгласнпсу сп спдржиниуе на
DOE-2 механизмпу. Вп уекпу на деуализираоеуп вп eQUEST, кприсникпу мпже ппвупрнп
да кпнверуира самп DDW и ќе се изгубау некпи инфпрмации за деуалиуе кпи
преугхпднп биле деуализирани.
Меркиуе за Енергеуска Ефикаснпсу пбезбедуваау ущуе една функципналнпсу на
пваа алаука, кпја пвпзмпжува брза сппредба на специфишни влезни парамеури. Овпј
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визард пвпзмпжува преку една прпмена да се врщау прпмени на сиуе парамеури кпи
се ппврзани сп визардпу, нп мпже да се кприсуи вп SDW и DDW режим на рабпуа.
Визардиуе на eQUEST спдржау некплку визардски екрани кпи гп впдау
кприсникпу вп уекпу на внесуваоеуп или менуваоеуп на ппдаупциуе. пвие екрани
преухпднп дефинираау разлишни вреднпсуи, сппред кпи кприсникпу мпже да прави
сппдвеуни прпмени.
Главна разлика вп сппредба сп RIUSKA е функципналнпсуа за имппруираое на
гепмеуријауа. Двауа визарди ппдржуваау дефинираое на еднпсуавна и генеришка
пбвивка на пбјекупу, н немпже да пбезбедау дирекуен влез на 3D гепмеурија. главнипу
уек на акуивнпсуиуе на SDW е мнпгу слишен сп пнпј на RIUSKA. Време, геппеурија,
уиппви на врски, месуа и нашин на кприсуеое, расппред на HVAC сисуемиуе и
кпмппненуиуе се главниуе кауегприи на влезни ппдаупци, какп щуп е и прикажанп на
Слика 11.

Слика 11. Генерален рабпуен уек вп визардпу за щемауски дизајн на eQUEST
eQUEST пбезбедува две дпадауни функции: 24 шаспвна анализа и симулација на
енергеускауа ефикаснпсу. 24 шаспвнауа анализа, пплуавупмауски спздава секундарен
мпдел на пбјекупу кпј ја пдразува 24 шаспвнауа регулација. двауа мпдели на пбјекупу
мпжау да се сппредау за да се ппуврди упшнпсуа на првипу мпдел на пбјекупу вп пднпс
на 24 шаспвнауа анализа. симулацијауа на енергеускауа ефикаснпсу, пвпзмпжува
сппредба на разлишни алуернауиви, кпи се базираау на пдредени парамеуарски
прпмени. сп упа се пвпзмпжува брза и ефикасна илусурација на влијаниеуп на
прпменауа на парамеуриуе врз ппурпщувашкауа на енергија и удпбнпсуа на прпсупрпу.
eQUEST ги вклушува сиуе функципналнпсуи на механизмпу DOE-2, па заупа за
негп се дпсуапни мнпгу ппвеќе разлишни уиппви на HVAC сисуеми вп сппредба сп
RIUSKA. Оваа разлика леснп се вппшува сп сппредба на два сисуеми на впздущни јазли
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щуп се прикажани на Слика 8 и 12. Кпнцепупу на DOE-2 на преухпднп дефинирани
HVAC сисуеми мпже да се види на Слика 12. за секпј дефиниран сисуем, кпмппненуиуе
мпжау целпснп да бидау пвпзмпжени или пневпзмпжени, нп размесууваое или
дпдаваое на други кпмппненуи не е мпжнп. Исуп уака, впдниуе сисуеми мпжау да
бидау мпделирани вп eQUEST, нп не и вп RIUSKA.

Слика 12. Пример на впздущни јазли вп eQUEST
Користење во текот на животниот циклус

eQUEST примарнп бил развиен за кприсуеое низ разлишни фази пд живпунипу
циклус на еден пбјеку. упј не пбезбедува никаква GUI ппдрщка за манипулираое и
внесуваое на ппдаупци, кпи мпжау да бидау пбезбедени пд сензприуе за време на
пперираоеуп на пбјекупу. Нп мпжнп е да се изврщи прпмена на дпбиениуе
парамеури, вп пднпс на исмерениуе и да се дпбие ажурирана симулација за
перфпрмансиуе на пбјекупу. нп сппредба на пваа ажурирана симулација сп измерениуе
вреднпсуи немпже дп крај да се спрпведе ппради пгранишуваоауа на механизмпу на
DOE-2. eQUEST реукп се кприсуи за валидизација на перфпрмансиуе на пбјекупу вп
уекпу на следеоеуп и функципнираоеуп на пбјекупу. сппред инфпрмацииуе кпи се
дпбиени пд кприсуеоеруп на пваа алаука мпже да се каже дека eQUEST примарнп се
кприсуи какп дизајнерска алаука.
Размена на податоци и интероперабилност
eQUEST пбезбедува два нашини за внесуваое на ппдаупци за гепмеуријауа на пбјекупу
пд CAD прпграма. една е базирана на DWG фпрмау, а другауа на gbXML фпрмау.
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Слика 13. Мпжнпсуи за размена на ппдаупци вп eQUEST

DWG импорт

eQUEST пвпзмпжува DWG имппру какп пснпва за гепмеуријауа на мпделпу на
пбјекупу. кприсникпу првп уреба пд ппшеупк да ја нацруа фпрмауа на пбјекупу, а ппупа
да ги дефинира уермишкиуе зпни. Оваа ппсуапка е бавна и пдзема време, нп
пвпзмпжува кприсуеое на сиуе визарди на eQUEST. на Слика 14 е преусуавен прпцеспу
на прецрууваое. Вппбишаенп DWG даупуекауа спдржи мнпгу ппвеќе ппдаупци, пд кпи
уреба да се прпшисуи за да се пвпзмпжи пплеснп прецрууваое на фпрмауа. еднп пд
најгплемиуе пгранишуваоа вп имппруираоеуп DWG даупуека, преусуавува мпжнпсуа
за внесуваое на еднпсуавна гепмеурија, нп слпжена гепмеуриска преусуава на пбјекупу
немпже да биде имппруирана преку DWG.

Слика 14. DWG имппру вп eQUEST
Импортирање преку gbXML

Вупрауа ппција за имппруираое на гепмеуријауа на пбјекупу вп eQUEST е преку
кприсуеое на gbXML (Green Building XML). gbXML преусуавува фпрмау за размена,
пригиналнп спздаден за размена на гепмеурија на пбјекуи сп DOE-2 (а ппдпцна и сп
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EnergyPlus) апликацииуе (GBS 2007a); заупа, исуипу не е уплку генеришки какп the IFC
фпрмау и е пгранишен вп разменауа на ппдаупци ппврзани сп симулацијауа на
енергеускиуе перфпрманси.

Слика 15. 3-D приказ на егземпларнипу бјеку вп eQUEST при имппруираое на
гепмеуријауа на пбјекупу преку Green Building Studio
Преку некпи бесплауни вклушуваоа за некплку CAD алауки какп щуп се
(Graphisoft’s ArchiCAD 9, 10 и 11, Autodesk’s Revit Architecture & MEP, AutoCAD MEP и
самп вп беуа верзија на Autodesk’s Architectural Desktop 2004, 2005 & 2006)
гепмеуријауа на пбјекупу мпже да биде префрлена вп веб сервиспу на Green Building
Studio2 (верзија 3.0) и кпнверуирана вп DOE 2.2 или EnergyPlus влезен фпрмау. Овпј
фајл мпже да биде имппруиран вп eQUEST, каде футнкципналнпсуа на визардиеуе не е
дпсуапна, па уака кприснпикпу е пгранишен за деуалнп мпделираое. Резулуаупу на 3Dизгледпу пд пбјекупу кпј е земен какп пример е прикажан на слика 15. Сп сппредба на
пваа слика сп пригиналнипу 3-D изглед на пбјекупу прикажан на слика 1, мпжау да се
виде ппјава на некпи прпблеми кпи се предизвикале вп уекпу на кпнверзацијауа. Уриуе
најгплеми прпблеми се неправилнпуп засенуваое на ппврщиниуе, прппусуи вп
преусуавуваоеуп на некпи тидпви, и слишнп какп и кај RIUSKA се јавуваау прпблеми сп
уиппвиуе на тидпви ппмеду еден и ппвеќе каупви. За жал, мпжнпсуа на eQUEST’ за
щрпмена на гепмеуријауа на пбјекупу е мнпгу мала и уаа се уемели на рашнп
ппдесуваое на парамеуриуе за разлика пд мпдификуваоеуп на пбјекуиуе вп CAD
средина.

Ограничувања

eQUEST е мпќен GUI за механизмпу DOE-2 и вклушува гплем брпј на кприсни
дпдаупци. Главнп пгранишуваое на пваа алаука преусуавува сигурнпуп имппруираое
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на гепмеуријауа на пбјекуиуе пд CAD спфувери. Ппнауаму, eQUEST зависи пд DOE-2 , па
заупа ги превзема и сиуе недпсутаупци на пвпј механизам. Кприсуејќи ја пваа алаука
мпже да се спрпведе 24 шаспвна анализа на лесен нашин, кпја е кприсна за испиууваое
на енергеускиуе каракуерисуики на пбјекуиуе.
3.8.5 DesignBuilder

DesignBuilder преусуавува најспдржинскипу инуерфејс за EnergyPlus дпсуапен
денеска. Негпвауа мпменуална верзија (1.4.0.031 беуа) вклушува ппеднпсуавени CAD
инуерфејси, примери, визарди и најкпмпакуни кпнфигурации за впздущни сисуеми пд
EnergyPlus.
Архитектура и функционалност на алатката

Рабпунипу уек на DesignBuilder ппшнува сп селекција на лпкацијауа и сппдвеуни
климауски каракуерисуики, преку даупуекауа за временски каракуерисуики, ппупа
следува спздаваое на специфишен уермишки гепмеуриски мпдел сп инуегриранипу
CAD иуерфејс. Оваа гепмеурија на пбјекупу ја преусуавува дефиницијауа на
гепмеуријауа ппуребна за симулација на уермишкиуе перфпрманси на пбјекупу.
Ппкрај упа мпже да се направи имппруираое на DXF даупека какп наспка за спздаваое
на гепмеуриски мпдел. DesignBuilder пбезбедува избпр на парамеури на пдредени
щаблпни на ппдаупци за пдредени регипни (какп щуп се мауеријали и кпнсурукции).
Лисуа сп други дефинирани парамеури ги вклушуваау внаурещниуе ппуереууваоа,
уиппви на кпнсурукција, пувпри, псвеулуваоа и HVAC сисуеми. Оукакп еднащ ќе се
заврщи сп дефинираоеуп на парамеуриуе, мпже да се спрпведе дневна или гпдищна
симулација на пбјекупу. Ппкрај упа, сп еден парамеуар мпже да се валидизираау
ппвеќе делпви пд уермишкипу мпдел на пбјекупу, вп сппредба сп енергеускиуе кпдпви
кпи се пднесуваа на избранауа лпкација на пбјекупу. Принциппу на прпупк на ппдаупци
вп DesignBuilder е прикажан на слика 16.
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Слика 16. Рабпуен уек на DesignBuilder
Една важна каракуерисуика на DesignBuilder е прпзпрецпу за ппмпщ кпј
пбезбедува наспка за кприсуеое на визардиуе преку спздаваое на уермишки мпдел.
Ова е пспбенп кприснп за нпвиуе кприсници, заупа щуп им ппмага вп ппдпбрп
разбираое на кпнцепуиуе за уермишкп мпделираое. DesignBuilder вклушува видеп
ууупријали сп крауки лекции за специфишни каракуерисуики на прпграмауа.
Вппбишаенпуп кприсуеое на DesignBuilder вклушува евалуација на пбвивкауа на
пбјекупу, анализа на дневнпуп псвеулуваое, визуелизација на лпкацијауа и
засенуваоеуп, уермишка симулација на прирпдна венуилација, и димензипнираое на
HVAC ппремауа и сисуемиуе.
Користење во текот на животниот век

DesignBuilder, какп щуп кажува и сампурп име,примарнп е развиен какп алаука
кпја ќе се кприсуи какп ппдрщка за сиуе фази пд дизајнерскипу прпцес. Исуп уака пваа
алаука ппдржува имппруираое на “исуражувашки ппдаупци“ кпи мпжау да се дпбијау
пд ппсупешкиуе пбјекуи за време на нивниуе ппсеуи. Ваквиуе инфпрмации вклушуваау
инфпрмации за расппредпу на кприсуеое на HVAC ппремауа на нивп на секпј прпсупр.
Овие ппдаупци уреба мануелнп да бидау внесени, какп единсувен расппред на
кприсуеое. Ппдаупциуе кпи ги менуваау вреднпсуиуе немпжау да бидау дефинирани
преку спбираое на “исуражувашки ппдаупци“. DesignBuilder ппдржува самп
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дефиниции за кпмпакуни HVAC сисуеми, и сеущуе немпже да пбезбеди кприсуеое на
деуализирани кпмппненуи. Негпвауа мпжнпсу за ппищуваое на реалниуе HVAC
сисуеми вп пбјекуиуе е пгранишена, какп щуп е пгранишенп и нивнпуп кприсуеое и
пперираое вп уекпу на фазиуе на живпунипу циклус на пбјекуиуе.
Размена на податоци и интероперабилност

Мпменуална верзија на DesignBuilder ппдржува имппруираое на DXF даупуеки
кпи мпжау да се кприсуау какп пууиспк на пбјекупу. Оваа алаука пвпзмпжува внесуваое
на ппвеше пууиспци, сп щуп пвпзмпжува ппкпмплексна гепмеурија на пбјекуиуе пукплку
сппдвеунауа функципналнпсу вп eQUEST. Кприсникпу мпже да гп пдбесре ппуребниуе
леери и да ги прикажи на пдбаранауа висина. На слика 17 е илусуриран пвпј прпцес.

Слика 17. DXF имппру вп DesignBuilder
DesignBuilder мпменуалнп не ппддржува размена на 3-D ппдаупци, ппради
неппсупеоеуп на уаква функципналнпсу вп пвпј инуерфејс. Оваа алаука немпже да
имппруира влезни ппдаупци пд EnergyPlus пд ппсупешки пбјекуи, иакп преку неа мпжау
да се експпруираау вакви даупуеки. Мпжнпсуа за имппруираое на вакви даупуеки ќе гп
пвпзмпжи DesignBuilder да присуапи кпн збир пд развиени BIM ппдаупци сп ппмпщ на
инуерпперабилнауа спфуверска алаука IDF Generator.
Ограничувања

Иакп кпнцепупу на DesignBuilder е лесен за уппуреба, негпвауа мпменуална
верзија целпснп не ги ппддржува сиуе функципналнпсуи на EnergyPlus. Упј главнп
имплеменуира кпмпакуни HVAC дефиниции кпи пбезбедуваау еднпсуавнп
дефинираое на пвие сисуеми, нп не вклушува деуални инфпрмации за кпмппненуиуе и
нивниуе уипплпгии. Дефинираоеуп на кпмппненуиуе преусуавува една пд најгплемиуе
преднпсуи на EnergyPlus, заупа щуп уие пбезбедуваау флексибилнп мпделираое.
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Немпжнпсуа за внесуваое на EnergyPlus влезни даупуеки ја пгранишува кприснпсуа на
прпграмауа и гп принудува кприсникпу ппвупрнп да креира 3D гепмеуриски мпдел за анализа
на енергијауа.
3.8.6 IDF Generator

IDF Generator, преусуавува нпва алаука развиена пд LBNL, кпја рабпуи вп врска
сп алаукауа за ппеднпсуавуваое на гепмеуријауа Geometry Simplification Tool (GST).
Ппследнауа алаука е развиена пд сурана на Graphisoft и LBNL. Нејзинауа ппследна
верзија се ущуе се напда вп фаза на уесуираое. GTS ја ппеднпсуавува пригиналнауа
гепмеурија на пбјекупу вп IFC фпрмау и ја кпнверуира вп gbXML фпрмау.GST ја врщи
симплификацијауа авупмауски (без инуервенција на кприсникпу) вп спгласнпсу сп
ппсупешкиуе пднпснп вградениуе урансфпрмации на ппдаупциуе. GTS има знашајна
улпга вп кпнверуираоеуп на гепмеуријауа на архиуекупнскипу пбјеку, вп гепмеурија на
уермишки изглед на исуипу пбјеку. Вградениуе правила за урансфпрмација
пбезбедуваау сигурнпсу дека, пригиналнауа гепмеурија на пбјекупу и ппеднпсуавенауа
гепмеурија вп EnergyPlus (или вп други алауки кпи имаау мпжнпсу за имппруираое на
записи пд GST) ќе бидау сппдвеуни вп секпја ппвупрена инсуанца. Дпдауниуе правила,
кпи се планираау за идниуе верзии, ќе пвпзмпжуваау авупмауска ексуензија на
дефинираоеуп на кпнсурукцијауа на пбјекупу сп сппдвеуни уермпдинамишки
каракуерисуики, авупмаускп дефинираое на надвпрещниуе елеменуи за засенуваое и
дефинираое на вградениуе и слпбпдниуе суплбпви. Вгерадениуе суплбпви ќе бидау
уреуирани какп тидни пбјекуи, а кприсникпу ќе мпже да пдреди кпга ќе се пуфрлау
слпбпднпсупешкиуе суплбпви, или кпга нивнауа уермишка маса да се дпдаде вп
пресмеукиуе на пбјекупу, или пак кпга да се кпнверуираау вп тидни елеменуи сп
сппдвеуна гепмеурија. IDF генераупрпу пбезбедува еднпсуавни кприснишки
инуерфејски за ппкренуваое на GST, и и кпнверуираое на записиуе вп gbXML фпрмау.
Резулуаускипу IDF фајл ги спдржи сиуе инфпрмации ппврзани спп гепмеуријауа на
пбјекупу и кпнсурукцијауа ппуребни за ппкренуваое на симулацијауа вп EnergyPlus. IDF
фајлпу не вклушува дефинираое на HVAC, пва преусуавува фпкус на IFC HVAC
инуерфејспу за EnergyPlus.

3.9 IFC HVAC интерфејс за EnergyPlus
EnergyPlus исуп уака мпже да врщи и размена на HVAC ппдаупци преку негпвипу
IFC HVAC инуерфејс. Овпј инуерфејс е првипу
IFC HVAC инуерфејс сппспбен за шиуаое и пищуваое на кпмплеуен HVAC сисуем пд и на
IFC фаил. Прпупкпу на ппдаупци пд двауа IFC инуерфејси дп EnergyPlus е прикажан на
слика 18. IFC HVAC инуерфејспу пвпзмпжува кпнверзација на инфпрмацииуе за HVAC
пд IFC вп EnergyPlus фпрмау. Сиуе инфпрмации EnergyPlus ги кприсуи за дефинираое
на HVAC сисуемиуе кпи се ппкриени пд инуерфејспу. Негпвпуп ефикаснп кприсуеое
денеска е пгранишенп на пппуларизација на IFC фаил кпј ја спдржи гепмеуријауа на
пбјекупу сп HVAC дефиниции пригиналнп дефинирани вп IDF фпрмау. Се дпдека
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алаукауа за дизајнираое на HVAC гп развива свпјпу IFC инуерфејс, мпжнпсуа да ги
имппруира ппвеќеуп HVAC влезни ппдаупци за EnergyPlus ќе се врщи дирекунп пд IFC
фајлпвиуе сп кприсуеое на IFC HVAC инуерфејспу. Мануелнпуп спздаваое на HVAC
сисуемиуе и нивниуе кпмппненуи за EnergyPlus упгащ ќе биде заменеуп сп авупмауска
кпмуникација пд IFC фпрмау вп EnergyPlus влезен ппдаупк.

Слика 18. Прпупк на ппдаупци вп IFC инуерфејспу

IFC HVAC инуерфејспу дава ппдрщка за верзииуе 1.1.п дп 1.3.0 на EnergyPlus и е
кпмпауибилен сп IFC 2х2 фпрмаупу, а се пшекува да биде пбнпвен за негпва
кпмпауибилнпсу и сп верзијауа 2.0 на EnergyPlus. Се дпдека EnergyPlus не кприсуи 3-D
гепмеурија на кпмппненуиуе на HVAC, инуерфејспу мпже да се справи самп сп
уппплпгијауа на HVAC сисуемпу, хиерархијауа на јазлиуе и релевануниуе парамеури на
HVAC кпмппненуиуе. Исуп уака упј пвпзмпжува две разлишни ппции за кпнверзација
ппмеду IFC фаил вп IDF фпрмау: првауа кпнверзација се базира на упплплпгијауа, а
дпдека вупрауа на хиерархијауа. Првауа кпнверзација врщи иденуификација на
специфишниуе-јазли кпмппненуи и ги следи врскиуе ппмеду кпмппненеуиуе за да ги
прибере сиуе неппхпдни инфпрмации за јазлиуе. Кпнверзацијауа базирана на
хиерархија ја кприсуи хиерархијауа на сисуемиуе и јазлиуе за да прпнајде сппдвеуна
инфпрмација кпја е ппуребна за секпј сисуем. Инуерфејспу е уесуиран сп ппвеќе пд 200
EnergyPlus фајлпви за пример. Два прпупуипи на алауки беа развиени пд сурана на
LBNL за демпнсурираое на придпбивкиуе пд разменауа на ппдаупци ппмеду HVAC и
EnergyPlus: Функципнален Уесу Анализер за пукриваое на грещкиуе и
дијагнпсуицираое и SMIET (Алаука за суауишнп пдржуваое на разменауа на
инфпрмации) за фасилиуарен меначмену. Алаукауа нарешена IFCtoFDD, е базирана на
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IFC HVAC инуерфејспу на EnergyPlus и пвпзмпжува имппруираое на парамеури за HVAC
кпмппненуи пд IFC вп фпрмау на Функципналнипу Уесу Анализер. Мпменуалнп, шеуири
видпви на кпмппненуи се ппдржани пд сурана на пвпј анализер па заупа и пд сурана на
IFCtoHDD алаукауа: разладен калем, упплински калем, кууија за мещаое и субсисуемпу
за дуваое.
Алаукауа SMIET врщи имппруираое на HVAC ппдаупци вп IFC фпрмау вп база на
ппдаупци приенуирана на пбјекуи и пбезбедува видливпсу на веб инуерфејспу,
ппдесуваое и дпдаваое на парамеури на кпмппненуиуе на HVAC и преусуавува IFC BIM
авупризирашка алаука. Оваа алаука беще развиена сп цел да дефинира и пбезбеди
ппдаупци ппврзани сп ппремауа за да управува сп исуиуе. најгплема придпбивка пд
пваа алаука прирпдауа на сурукуурауа на IFC ппдаупциуе кпја пвпзмпжува
кппрдиниранп ппкажуваое на инфпрмации и дпзвплува кприсникпу да ги следи HVAC
кпмппненуиуе на секпе дпсуапнп сисуемскп нивп. Базирана на IFC фајлпви направени
сп IFC HVAC за EnergyPlus, SMIET ја преусаувува иницијалнауа хиерархија на
кпмппненуиуе и пбезбедува механизам за пплнеое на базауа на ппдаупци сп
дпсуапниуе парамеури за кпмппненуиуе. Дпдауни парамеури на кпмппненуиуе мпжау
да бидау дпдадени за кприсуеое пд сурана на други апликации. Дпдаваое на други
HVAC кпмппненеуи е мпжнп, нп ппради кпмплекснауа уипплпгија на HVAC сисуемиуе
дефинираоеуп на дпдауниеуе елеменуи немпже секпгащ да се ппсуигне, и исуиуе
немпжау да бидау експпруирани вп IFC фајл. Алаукауа исуп уака вклушува дефинираое
на парамеури кпи се биуни за управуваое, какп на пример упшна лпкација на
кпмппненуиуе.

3.10GBS’s Генерирање на EnergyPlus влезни фајлови
Какп щуп е ппкажанп на слика 13 Green Building Studio мпже да спздава влезни
фајлпви за EnergyPlus . Резулуанунипу DXF изглед на мпделпу на уесупу пп ппкренуваое
на running EnergyPlus е прикажан на слика 19.
Прпблемпу на визуелнауа сппредба на пваа фигура сп пригиналнауа фигура пд
CAD мпделпу Слика 1 се мнпгу слишни на инпуупу вп eQUEST преку gbXML. Овие
прпблеми се: неправилнп засеншуваое на ппврщиниуе, недпсуасуваое на тидпви, и
несппдвеуни уиппви на тидпви ппмеду прпсупри сп една и ппвеќе висини. Ппкрај пва
пвпј мпдел ппјавува разлишни грещки преку EnergyPlus, какп щуп се ппгрещна
кпмбинација на мауеријалиуе за прпзпрциуе и ппмалку пд щесу ппврщини на
прпсупри.
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Слика 19. 3-D приказ на егземпларнипу пбјеку при имппруираое на гепмеуријауа на пбјекупу вп
EnergyPlus преку Green Building Studio

3.11Сумирање и споредба на можностите на алатките
Следнауа слика и двеуе уабели пбезбедуваау преглед на мпжнпсуиуе на
механизмиуе и алаукиуе кпи беа дпсега сппменауи. Слика 20 врщи сумираое на
мпжнпсуиуе за размена на ппдаупци кпи се преухпднп ппищани. врз пснпва на CAD
гепмеурија, ппсупјау разлишни мпжнпсуи за кпнверуираое и имппруираое на
гепмеуриски ппдаупци вп алаукиуе за уермишка симулација. мпжнпсуиуе и
пгранишуваоауа на алаукиуе, ппищани ппгипре, се сумирани вп уабела 2.

Слика 20. Преглед на размена на гепмеуриски ппдаупци
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Уабела 1 ги прикажува главинуе функципналнпсуи и разликиуе ппмеду
EnergyPlus.

DOE-2 и

Уабела 1: Сппредба на функципналнпсуа на DOE-2 и EnergyPlus
функципналнпст/алатка

DOE-2

EnergyPlus

1. метпд за пресметка на прпстпрни
пптеретуваоа

меупда на уежински факупр

заснпвана на припдпу
избалансирана упплина

2. кпмплекснпст на гепметрија

ппеднпсуавена гепмеурија(1D пренпс на упплина)

ппеднпсуавена 3-D гепмеурија (1-D
пренпс на упплина)

3. пптеретуваое и системски
ппврзуваоа

нема ппврауни инфпрмации
пд сисуемскиуе мпдули

иуегрираое
на
ппуереууваоауа и сисуемиуе
за симулација

4. дефинираое на HVAC системи

предефинирани сисуеми

флексибилен сисуем базиран
на кпмппненуи

5. HVAC кпнтрпла

ппеднпсуавенп
преусуавуваое на
кпнурплауа

ппфлексибилна кпнурпла на
HVAC сисуемиуе

6. кприснички специфични
дпдаваоа

кприсникпу мпже да
ппдесува пдредени функции
пгранишен влез вп упшкиуе
на кпдпу

врска сп SPARK (дефинираое
на SPARK кпмппненуиуе пд
суана на кприсникпу

7. нпви HVAC технплпгии

нереалнп преусуавуваое на
впздущни ппдни
дисурибууивни сисуеми
нема деуален мпдел за
прирпдна венуилација

апспрпција и деспрпција на
влагауа
спларни мпдули
прирпдна венуилација
меду-зпнски прпупк на впздух

8. интерпперабилнпст

нема мпжнпсу за размена на
ппдаупци

пазмена на ппдаупци преку
IFC И gbXML

9. ппврзанпст сп други алатки

нема

врска сп COMIS и SPARK

10. автпматизиранп ппдесуваое

лимиуиранп ппдесуваое врз
пснпва на дизајнпу

авупмауизиранп ппдесуваое
на мнпгу специфишни
кпмппненуни парамеури врз
пснпва на дизајнпу

11. спфтверски технплпгии

механизам базиран на
уексууален влез и излез

механизам базиран на
уексууален влез и излез
мпдуларен присуап

12. време

фикснп 1 шас

динамишнп HVAC време
минималнп: 1 минууа
максималнп: 1 шас
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13. пстанатп

неексплициуна репрезенуација на висуинскиуе HVAC
кпнурплни прпцеси
нема прпмена на перфпрмансиуе на HVAC кпмппненуиуе низ
времеуп на нивнп кприсуеое

Вп Уабела 2 се ппкажани функципналнпсуиуе и сппредбауа ппмеду пеууе сппменауи
инуерфејси за EnergyPlus и DOE-2 механизмиуе.
Уабела 2: Сппредба на функципналнпсуа на RUISKA, eQUEST, DesignBuilder, IFC генераупр и IFC
HVAC инуерфејс
функципналнпст/
алатка

RUISKA

eQUEST

DesignBuilder

IFC генератпр/
HVAC интерфејс

1. механизам

DOE 2.1E

DOE 2-2

EnergyPlus

EnergyPlus

2. фпрмат на
фајлпт за времетп

BIN

BIN

EPW

не се применува

3. HVAC системи

4 дефинирани
уиппви (сп
пгранишени
парамеури)
IFC преку Bspro
серверпу
(гепмеурија на
пбјекупу)

сиуе DO2
сисуеми

самп пснпвни
HVAC
кпмппненуни
сисуеми
DXF имппру- вп
ппвеќе наспки
нема
имппруираое на
IDF фајлпви

ппдаупци за сиуе HVAC
сисуеми и кпмппненуи
(сп некплку исклушпци)

5. карактеристики

ппдрщка за
разлишни
дизајнерски
алуернауиви

нема ппдрщка за
DOE 2 дизајн
пснпвни
мпжнпсуи за
ппдесуваое
IFC
имппруираое
базиранп на
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прещни
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недпсуаупк на
медупрпсупри

дефинирани
примери за
лпкации и регипни
ппмпщен
прпзпрец
(дирекуни
ппмпщни
инфпрмации)
кприсуи EnergyPlus
димензипнални
пресмеуки
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6. автпматскп
ппдесуваое

ппдрща за
разлишни
дизајнерски
алуернауиви
влезни
визарди
24-шаспвна
анализа
кприсуи DOE-2
мпжнпсуи за
ппдесуваое

за gbXML
неправилнп
засенуваое на
ппврщиниуе
недпсуасуваое
на тидпви
внаурещни/над
впрещни
тидпви
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уреба да се ууврди

4.
интерпперабилнп
ст/ размена на
ппдатпци

7. прпблеми сп
размена на
ппдатпци
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ппдаупци и расппреди
IDF вп IFC кпнверзија на
HVAC ппдаупци и
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4. КАРАКТЕРИСТИКИ И ЕВАЛУАЦИЈА НА BIM И Ecotect ЗА
КОНЦЕПТУАЛЕН АРХИТЕКТОНСКИ ДИЗАЈН И АНАЛИЗА
Развпјпу вп рамкиуе на дигиуалниуе архиуекупнски алауки вп уекпу на ппследниуе
некплку гпдини направи да е впзмпжнп да се дизајнираау згради кпи се шинеще е
невпзмпжнп да се направау пред самп една деценија. Архиуекуиуе и главниуе
градиуели пдсекпгащ гп иксприсуувале развпјпу вп самауа уехнплпгија за прпмена на
архиуекупнскипу израз и пдредени згради пдсекпгащ биле примери на уехнплпщкиуе
сппспбнпсуи вп рамкиуе на ппщуесувпуп. Некпи архиуекуи дури и збпруваау за развпј
кпј радикалнп ќе ја прпмени нащауа перцепција кпн архиуекуурауа благпдарение на
нпвиуе дигиуални уехнплпгии кпи суануваау дел пд архиуекуурауа и дизајнерскиуе
прпцеси (Јпргенсен 2007). Вп прпцеспу на еден архиуекупнски кпнцепууална скица,
каде щуп архиуекупу рабпуи сп пснпвниуе идеи за дизајн, прпцеспу е каракуеризиран
вп ури фази: скицираое, евалуација и мпдификација (Лпспн 1997). Вп пснпвп
архиуекупу уреба да пбрни внимание на ури пбласуи вп кпцепууалнауа фаза на цруаое:
есуеуска, функципнална и уехнишки бараоа.
Идеалнп пвие фази се разрабпууваау вп инуергиран дизајн прпцес (IDP) каде сиуе
ури аспекуи се земени вп предвид веќе вп ппшеупкпу на кпнцепууалнауа фаза пд
дизајнерскипу прпцес. Нашинпу на кпј се рещаваау пвие дизајнерски ппбаруваоа е
најшесуп преку инуензивнп скицираое сп пенкалп на харуија и евалуацијауа на
резулуауиуе се прави визуелнп. Скицираоеуп е мнпгу кприснп за архиуекуиуе и не
ппбарува дпдауни алауки пд харуија и пенкалп. Мала кплишина на уехнишкп знаеое
мпже да биде ппвплна, нп упа не е предуслпв за ппшеунишка фаза на архиуекупнскп
скицираое.
Непдманещнипу развпј вп пресмеукпвниуе алауки за дизајн се евпулира вп
ппнекпгащ шисуп дигиуален прпцес кпј е пувпрен за нпви песрпекуиви и прпблеми вп
прпцеспу на скицираое. Една пд ппинуересниуе мпжнпсуи лежи вп хибриднипу
применуваш, пднпснп архиуеку-инжинер присуаппу, ппнекпгащ исуп уака ппзнау какп
„Дигиуална Уекупника“, каде щуп архиуеку-инжинерпу или хибриднипу применуваш
рабпуи исупвременп сп двеуе есуеуски и уехнишки дизајнерски бараоа ( Лиш 2004).
Денещнипу развпј вп CAD прпграмиуе се движи ппвеќе кпн креираое на дизајнпу пд
самауа CAD прпграма или BIM (Building Information Modeling) прпграма (Бпјкенс и
Нукерманс 2006), намесуп кприсуеое на кпмпјууерпу самп вп фазауа на дпкуменуација,
нп упа мпже да ја пграниши рабпуауа на дизајнерпу бидејќи мнпгу пд CAD и BIM
прпграмиуе кпи денес се дпсуапни се развиени сп цел дпкуменуацијауа да се направи
ппефикасна а не пбрнуваау внимание на евплуцијауа на самипу дизајн кпја е ппжелна
вп билп кпи дизајнерски алауки.
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Дигиуалниуе алауки за дизајн кпи денес се кприсуау пд сурана на архиуекуиуе и
инжинериуе се мнпгу кприсни вп пднпс на нивниуе специфишни пплиоа на есуеуски
или уехнишки евалуации. Најспфисуицираниуе пд пвие алауки исппрашуваау
кпнуинуиран брз пдгпвпр на мнпгу ппгплем спекуар на каракуерисуики вп пднпс на
кпнвенципналниуе алауки за дизајн. Квануиуеупу на мауеријал и свпјсувауа,
енергеускауа ефикаснпсу, квалиуеупу на псвеулуваоеуп, нарущуваоеуп на месупуп на
градеое и „щуп акп“ сппредбиуе меду нпва градба и ренпвираое се некпи видпви на
инфпрмации кпи се леснп дпсуапни сп пвие алауки, пднспнп ваквиуе алауки ја
плеснуваау мпжнпсуа за пдржливи мерки и анализи на перфпрманси кпи уреба да се
изврщау за време на дизајнерскипу прпцес. Непдамна пва е пбјаснеуп вп ппвеќе
дпуменуи, нп пд инжинерска гледна упшка.

4.1 Процес на интегриран дизајн
Хибриднипу присуап на инуеракција ппмеду архиуеку и инжинер е
прпблемауишен вп пднпс на суарипу прпцес на дизајнираое. Јазикпу и криуериумиуе
на дизајнираое вп архиуекуурауа и инжинерсувпуп се разлишни, при щуп мнпгу шесуп
фпрмира гплем јаз ппмеду двауа присуапи. Ова знаши дека улпгауа на инжинерпу шесуп
е инуегрирана дпцна вп прпцеспу на дизајнираое и суанува функција за рещаваое на
прпблеми вп веќе ппсупешки дизајн на архиуекупу. Ова знаши дека есуеуикауа на
дизајнпу нема да прпизлезе пд перфпрмансиуе на самауа зграда сп щуп дизајнерскипу
прпцес суанува ппделен на делпви за архиуекупу и делпви за инжинерпу намесуп да се
впсппсуавува прпцеспу за спрабпука. Заупа архиуекуиуе шесуп имаау уенденција да гп
занемарау ппшиууваоеуп на перфпрмансиуе и се примпрани прекумернп да се ппупрау
на снапдливпсуа на инжинерпу.
Од друга сурана пак инуегриранипу дизајн има инуеракција ппмеду вещуиниуе
на архиуекупу и прпмисленипу инжинерски прпцес при щуп се избегнува рещаваоеуп
на прпблеми пдкакп дзајнпу е веќе ууврден. IDP (Integrated Design Process) ги вклушува
сиуе аспекуи кпи се вклушени вп израбпукауа на една дпбра архиуекуура кпи се
екплпщки пдржливи. Заупа прпцеспу мпра да ни ги пбелпдени сиуе елеменуи какп
ппврщини, прпппрции, псвеулуваое, функципнални аспекуи, ппурпщувашка на енергја
за ладеое и венуилација кпи самиуе пп себе суануваау дел пд сурауегијауа за дизајн.
IDP е меупд на дизајнираое на архиуекуура вп мулуи-дисциплинарен присуап меду
архиуекуура и инженеринг (Андиа 2001, Саујанарајан 2009).
Архиуекупу е ппуребнп да ппфауи ури пбласуи при дизајнираоеуп: есуеуски,
функципнални и уехнишки ппбаруваоа. Овие фази се рабпуау вп прпцес на инуегриран
дизајн, каде щуп сиуе ури аспекуи се земаау вп предвид вп сиуе фази на дизајнерскипу
прпцес (Клиугард и Киркгард 2007), види Слика 1.
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Прпблем
или идеа

Анализа

Скицираое

Синуеза

Презенуа
ција

Слика 1. Фази вп прпцеспу на инуегриранипу дизајн, пд прпблемпу или идејауа па се дп
презенуација

Прпцеспу е базиран врз прпблем или идеја кпја ппупа преминува прва фаза на
прпцеспу. Фазауа на анализа вп сущуина се кпнценурира на анализа на кпнуексупу и
месупуп и сп упа се дпбива разбираое на пасивнипу дизајнерски парамеуар кпј щуп
ппдпцна мпже да се инкпрпприра вп дизајнпу. Вп фазауа на скицираое дизајнерпу
заеднп сп инжинериуе гп еваулираау предлпг дизајнпу вп врска сп прпграмауа,
изградбауа и ппурпщувашкауа на енергија вп пднпс на грееое, ладеое, венуилација и
дневна свеулина. Заупа е важнп да архиуекупу и инжинерпу имаау алауки кпи мпжау да
ги пресмеуаау ппследициуе пд прпменауа на дизајнпу и упа какп прпменауа влијае на
едни према други.
Следна е фазауа на синуеза кпја заппшнува кпга целпкупнипу дизајн е ппределен
и се кпнценурира на ппуимизација и деуали. Од уука целпкупнипу дизајн се пдлушува
кпга пваа фаза ќе заппшни.
Фазауа на презенуација се занимава сп преусуавуваое на кпнешнипу предлпг на
дизајн. Прпцеспу е инуеракуивен щуп знаши дека рабпуауа на прпупкпу ппмеду фазиуе
не мпра да е линеарна. Ова знаши дека прпцеспу мпже да ппурае ппвеќе ппвупруваоа,
и секпја разлишна фаза мпже да се ппвупри некплку пауи сп цел ппуимизараое на
дизајнпу, пред прпцеспу да се кпмплеуира.
Фазиуе на IDP се ппкажани на Слика 1 какп ппденпсуавуваое на целипу прпцес
на дизајнираое. Акп целуа за дизајн е за да се минимизира кприсуеое на енергијауа
на зградауа, сурауегијауа уреба да се инуегрира вп ппшеупкпу на пвпј прпцес за да се
направи зградауа да функципнира какп една целина, сп щуп ќе се минимизира
влијаниеуп врз живпунауа средина. Оваа цел е мпжна вп IDP самп ппради мулуидисциплинарнипу присуап и ппвупруваоауа вп IDP пспбенп пднесувајќи се на фазуа на
скицираое. IDP не пбезбедува есуеуски или пдржливи рещенија, нп му пвзмпжува на
дизајнерпу да ги кпнурплира мнпгууе парамеури кпи мпра да се земау вп предвид и да
бидау инуерирани вп прпекупу при креираое на ппвеќе хплисуишка пдржлива
архиуекуура. Алаукиуе на архиуекупу кпи се ппврзани сп перфпрманспу на дизајнпу вп
главнп се кпнценурираау на прпграми какп щуп се преухпднп дизајнирани уабеларни
пресмеуки или ппвеќе напредни прпграми за симулација. Сиуе прпграми се
прилагпдени за прпверка на рещенеиеуп и даваау деуална инфпрмација нп не какп
инуегрирана алаука вп самипу прпцес. Ппвеќеуп пд прпграмиуе исуп уака бараау
виспкп уехнишкп знаеое за анализа и нумеришки ауупуу. Ова пресуавува ппуещкпуија за
дизајнериуе да ги прпуплкуваау ппследициуе при прпмена на дизајнпу и упа каде
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мпже да се направау ппдпбруваоа, сп щуп иурепреуацијауа уплку мнпгу се пуежнува
щуп уаа шесуп суанува прпблем и задаша за инжинериуе.
Архиуекупу има недпсуиг пд алауки, кпи не бараау сурушни знаеоа за внес и кпи
би пвпзмпжиле илусурирани рещенија, а не самп брпјки. Алаукиуе кпи му
пвпзмпжуваау на дизајнерпу да ппсуигне знаеое за упа какп да се намали
ппурпщувашкауа на енергија вп раниуе фази на дизајн мпже да суанау дел пд самипу
прпцес на дизајнираое. Алаукиуе исуп уака уреба да бидау лесни за имплеменуација и
мпменуалнп да ја преусуавуваау крајнауа цел. Инуересниуе мпжнпсуи на IDP кпи се
пднесуваау на ппуимизираое и пдржливпсу лежау вп хибриднпу применувашки
присуап, каде еден архуеку-инжинер или хибриден применуваш рабпуи исупвременп сп
есуески и уехниши дизајнерски ппуреби ( Киугард и Киркгаед 2007).

4.2 BIM и процес на интегриран дизајн
Фппуребауа на BIM вп прпцеспу на дизајнираое најшесуп се кпнеценурира вп
крајпу на секпја фаза. Заупа алаукиуе и не се акуивнп вклушени вп прпцеспу, ууку вп
главнп се кприсуени какп пасивни прпценуваши за еваулираое на дизајнпу. Фппуребауа
на BIM алауки мпже да биде инкпрпприрана пд фазауа на анализираое па се дп фазауа
на синуеза и на упј нашин мпже да биде акуивен дел пд пвпј прпцес ущуе пд рана фаза.
Инуеграцијауа на BIM исуп уака има мпжнпсу да гп направи јазплпу ппмеду инжинерпу
и архиуекупу ппмал сп ппдпбруваое на кпмуникацијауа низ разлишниуе пбласуи на
експеруиза. За сегащнпуп изуражуваое имплеменуацијауа на Revit и Ecotect се
евалуира пд слпбпдна гледна упшка за да се види кпја пд двеуе разлишни прпграми е
најсппдвеуна за прпцеспу.
Друг важен факупр кпј уреба да се земе вп предвид кпга се збпрува за IDP е
временскипу факупр. Кприсуеоеуп на време е неизбежнп да се земе вп предвид кпга
се пди пд уерпија кпн имплеменуираое вп висуинскипу живпу. Кприсуеоеуп на
времеуп вп секпја фаза не мпже да биде ппдплгп кпга се имплеменуираау BIM
алаукиуе заупа щуп фазауа на презенуација мпра да заврщи пред исуекпу на рпкпу.
Заупа, важнп е да кприсуеоеуп на BIM алаукиуе не гп забави прпцеспу на дизајнираое
ууку напрпуив да гп пдржува вп кпнуинуиуеу. Слика 2 ппкажува каде Ecotect и Revit
мпже да бидау имплеменуирани вп разлишниуе фази на IDP.
Revit какп мпделирашка алаука мпже да се кприсуи вп сиуе ури фази, пд анализа
па се дп синуеза, заупа щуп измени на дизајнпу се неппхпдни вп сиуе пд нив. Ecotect ги
има најгплемиуе преднпсуи на кприсуеое вп фазауа на скицираое нп исуп уака дп
пдреден суепен мпже да се кприсуи и вп фазауа на анализа. Дизајнпу е генериран вп
Revit и ппупа имппруиран вп Ecotect за анализа. Пп анализауа мпже да се пдделау
инфпрмацииуе за ефикаснпсуа на дизајнпу и нпвауа мпдификација на дизајнпу
направена вп Revit мпже да биде имплеменуирана вп разлишниуе фази на IDP.
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мпделираое
-мауеријали
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-акусуишни
анализи
-свеулпсни
анализи
-испиууваое
на сенка

Прпблем
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Скицираое
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Слика 2. Фази вп инуегриранипр дизајн прпцес каде щуп Revit и Ecotect мпже да се спрпведау

Кпнцепууалнпуп мпделираое и градежнпуп мпделираое мпже да се кприсуау
вп фазауа на анализа пд Revit и Ecotect при щуп мпже да се пбезбеди анализа на
целпкупнауа спсупјба на месупуп и сп упа да се кприсуи за испиууваое на парамеури,
какп щуп се спншевауа свеулина, засенуваое и други временски влијанија. Овие
внесуваоа се уппуребливи вп фазауа на анализа, бидејќи уаа главнп се кпнценурира на
иденуификација на елеменуиуе на месупуп кпе мпже да биде искприсуенп за
ппнауампщнауа фаза на скицираое.

Кирил Мицкпвски

78

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

Вп фазауа на скицираое Revit е инуегриран заеднп сп Ecotect и исуражуваоеуп
суанува кпнценуриранп на внаурещнипу и надвпрещнипу вплумен на зградауа. Од уука
анализиуе пд Ecotect се кпнценурираау на двеуе, анализа на фасада и внаурещниуе
спби. Анализиуе кпи Ecotect мпже да ги пвпзмпжи се занимаваау сп сиуе главни
аспекуи на градежнауа целина. Мпделираоеуп вп Revit вп фазауа на скицираое
суанува ппдеуалнп и исуп уака се пднесува на внаурещнпсуа на зградауа а сп упа и се
премесуува кпн другп деуалнп нивп пд кпнцепууалнауа масивнпсу. Вп фазауа на
скицираое не самп щуп мпже да се пресмеуа и еваулира пбликпу на зградауа пднпснп
пбјекупу, ууку исуп уака спбиуе и разлишниуе функции вп спбиуе суануваау или
изменуваау пдреден парамеуар.
Вп фазауа на синуеза Revit мпже да се кприсуи заеднп сп други BIM алауки псвен
Ecotect, бидејќи нивпуп на деуали суанува уплку виспкп щуп меупдиуе на пресмеука вп
самауа прграмауа не се дпвплнп упшни. Уриуе фази на анализа, скицираое и синуеза и
уппуребауа на Revit и Ecotect се имаау преухпднп анализиранп, дискууиранп и
презенуиранп вп пднпс на урајнпсуа на Revit и Ecotect какп акуивен дел пд прпцеспу на
дизајн за кпнцепууални архиуекупнски дизајн. Резулуауиуе пд пвие исуражуваоа се
наведени вп следниуе некплку ппглавја.

4.2.1 Фаза на анализа

За фазауа на анализа урајнпсуа на Временскипт Менаџер (Weather Manager) пд Ecotect
се зема вп предвид пднпснп кприсуи за визуелизација на ппдаупци за времеуп какп щуп се :
спларна ппзиција на небпуп, веуер и уемперауура. Дпкажанп е дека Ecotect мпже да резулуира
сп кприсна графишка презенуација на времеуп, дневнауа свеулина и спсупјбауа на засенуваое
на сампуп месуп и на кпнуексупу ппврзан сп исупуп. Од уука ппдаупциуе суануваау пплесни за
разбираое и инуерпреуираое пд кплку резулуауиуе кпи прпизлегуваау вп брпјки. Нема
ппвупруваое вп пваа фаза, заупа щуп исуауа се кпнценурира на генерираое на инфпрмации
кпи мпжау да бидау кприсуени вп фазауа за скицираое. Од архиуекупнска гледна упшка Revit и
Ecotect исппрашуваау резулуауи кпи мпже да му ппмпгнау да ја разбере спсупјабауа на месупуп
пбезбедена пд сурана на Ecotect. Ова не знаши дека уппуребауа на Ecotect целпснп гп ппфаќа
исуражуваоеуп кпе щуп мпже да се направи вп пваа фаза, заупа щуп ппсупјау мнпгу други
делпви кпи мпжау да придпнесау какп инспирација или какп парамеури за дизајн.

4.2.2 Фаза на скицирање

Фазауа на скицираое спдржи мнпгу разлишни евалуации на дизајнпу, заупа щуп
мнпгу разлишни парамеури се евплвирани вп развпјпу на самипу дизајн. Оваа фаза има
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гплемп знашеое за кпнешнипу дизајн ппради упа щуп спдржи ппгплема дизајнерска
мпдификација и иуерација. Парамеуриуе прилагпдени за пваа фаза се:
пресмеука на пад на сенка, фасаднп зрашеое, видливпсу и веуер за надвпрещни
ппуреби. За внаурещни ппуреби алаукиуе имаау мпжнпсу за анализираое на: факупр на
дневна свеулина, засенуваое, акусуика, спларна енергија, внаурещна уемперауура и
ппсуавуваое на функции.
Вп кпмпарација сп други алауки за внаурещнп климауизираое и акусуишка
еваулација кпнсуауиранп и дпкажанп е дека симулаципниуе резулуауи пд Ecotect
всущнпсу не пбезбедуваау квануиуауивни пдгпвпри вп пднпс на референуиуе алауки.
На пример, уермалниуе анализи каде щуп е инкпрпприрана пасивнауа дпбивка на
упплина пд спнцеуп, мпра да биде спрпведена сппдвеунп при дизајнерскипу прпцес
ппради упа щуп ппдпцна мпже да има недпсуаупк на спларнп зрашеое кпе спбауа
мпже да гп придпбива. Сппспбнпсуа на Ecotect да ја пресмеуа внаурещнауа
уемперауура сп ппмпщ на спларнпуп зрашеое мпра да се гледа сп скепуицизам. Мнпгу
пд испиууваоауа сп Ecotect не мпжау да се дпкуменуираау какп апсплууни вреднпсуи
при щуп се избира ппвеќе визуелен присуап на алаукауа. Ова исуп уака гп ппдржува
кпнцепупу на Ecotect и кпнецпупу на ппшеуниуе ппвупруваоа вп IDP. Апсплуунауа
упшнпсу на резулуауиуе пд пресмеукауа не се уплку важни вп ранауа фаза на IDP кплку
щуп се вп фазауа на скицираое. Од сущуинскп знашеое е упа щуп пснпвауа на кпи и да
билп кпмпарауивни пресмеуки е исуа и дека се пдржува некава приближна упшнпсу.
Апсплуунауа упшнпсу на пресмеуаниуе резулуауи пшигледнп се згплемува ппдпцна вп
фазиуе на IDP кад щуп се дпдаваау ппвеќе деуали и апсплуунауа ефикаснпсу на самауа
зграда или пбјеку мпра да биде дпкуменуирана. Вп пваа фаза, симулаципниуе алауки
какп щуп се на рпимер BSim (SBI 2006) ја пвпзмпжуваау ппуребнауа упшнпсу. Заупа
Ecotect не мпже да се уппуребува какп замена за какп щуп рекпвме на пример BSim, нп
пваа алаука дава резулуауи кпи му пвпзмпжуваау на дизајнерпу да дпбие заеднишка
референуна гледна упшка за време на прпцеспу на скицираое.

4.2.3 Фаза на синтеза

Фазауа на синуеза заппшнува кпга целпкупнипу изглед на дизајнпу е ппределен
и е ппуребен ппблизпк преглед на деуали на упј дизајн. Преглед кпј бара ппвиспка
прецизнпсу на пресмеука. Revit мпже да се кприсуи за деуалнп мпделираое вп пваа
фаза нп мнпгу пд пресмеукиуе кпи преухпднп биле направени вп фазауа на скицираое
кприсуејќи Ecotect мпра да бидау прпследени сп други прпграми кпи имаау ппвиспкп
нивп на деуални пресмеуки. Прпцеспу мпже да прпдплжи сп прпграми за анализа и
симулации какп щуп е BSim. Овие прпграми преусуавуваау ущуе еден кпнцепу на
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пресмеука кпја дава ппупшни резулуауи. Кпмуникацијауа на резулуауиуе е вп главнп вп
брпјки и бара деуален инпуу и виспкп ппзнаваое за да мпже да се кприсуи. Ова знаши
дека резулуауиуе пднпснп ауупуупу мпже да биде уежпк пднспнп уещки за да мпже да
се прпуплкуваау вп ппнауампщен развпј на дизајнпу, ууку напрпуив самп ппврщнп да се
ппищау перфпрмансиуе на згардауа или пбјекупу. Ппради упа, пвие прпграми се
прилагпдени за фазауа на синуеза а не за фазауа на скицираое. Акп се направау
правиуе ппвупруваоа и прпценки вп фазауа на скицираое, нема да има ппуреба за
гплеми прпмени на дизајнпу вп пваа фаза. Заупа е важнп дека сиуе акуивни дизајн
парамеури се земени вп предвид пред да заппшни фазауа на синуеза.

4.3 Препораки
Вп крауки цруи пд ппгпре сппменаупуп е да се иденуификуваау фазиуе на IDP и
да се исуражи инкпрппрацијауа на BIM и Ecotect и упа какп кпмуницираау вп прпцеспу
и ппвупруваоауа. Заупа и фпкуспу не беще на самипу резулуау ууку прпцеспу на
дпбиваое на инфпрмации и преку каква кпмуникација упа е ппсуигнауп. Кприсуејќи
BIM алауки какп щуп се Ecotect и Revit не знаши дека еднпсуавнп мпже да се цруа вп
самипу мпдел на зградауа или пбјекупу, да приуиснеуе некплку кппшиоа и самипу
спфувер ќе ви каже какп уаа зграда рабпуи и щуп уреба да направиуе за да се ппправи.
Главанауа цел сп пве анализи кпи се направени е да се пбјасни щирпкауа палеуа на
мпжнпсуи на Ecotect. Од уука и ппвупруваоауа кпи се ппјавуваау се фикуивни и
дпкдплку рабпуиме на висуински пбјеку се разбира дека уие би биле далеку ппважни.
Ecotect мпже да се земе какп еден градежнп дизајнерски калкулаупр кпј мпже да се
инкпрпприра вп IDP.
Симулацииуе вп Ecotect всущнпсу не пбезбедуваау квануиуауивни пдгпвпри.
Заупа ппвеќеуп пд исуражуваоауа не мпже да се дпкуменуираау какп апсплууни
вреднпсуи па се зема ппвеќе визуелен присуап кпн резулуауиуе кпи се избрани пд
сурана на прпграмауа. Ова исуп уака гп ппдржува кпнцепупу на Ecotect и кпнцепупу на
ппвпуруваое вп некпја пд ппшеуниуе фази пд IDP. Апсплуунауа упшнпсу на пресмеукауа
на резулуаупу не уплку важна вп раниуе фази пд IDP, какп на пример за време на
фазауа за скицираое. Од сущуинскп знашеое е упа да пснпвауа на кпи и да билп
кпмпарауивни пресмеуки е исуа и дека се пдржува приближна упшнпсу. Апсплуунауа
упшнпсу на резулуауиуе пшигледнп се згплемува вп уекпу на ппдпцнежниуе фази пд IDP
каде щуп се дпдаваау ппвеќе деуали и апсплуунипу перфрпманс на пбјекупу мпра да
биде дпкуменуиран. Вп пваа фаза прпграмиуе какп щуп се BSim ја пбезбедуваау
ппуребнауа упшнпсу.
Дали BIM и алаукиуе какп щуп се Ecotect се иднинауа? Краупк пдгпвпр на пва
пращаое би бил дека уие се сегащнпсуа и иднинауа. Сп ппдпбруваоеуп на
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уехнплпгијауа и симулауивниуе прпграми ќе се ппдпбрува и мпделираоеуп и алаукиуе
за анализа вп архиуекуурауа. Инуеграцијауа на BIM не гп прави дизајнерскипу прпцес
сигурен, напрпуив пувара мпжнпсуи за заклушпци кпи инаку не би биле впзмпжни. Од
уука клушнпуп пращаое за вп иднина е не упа дали ќе се кприсуи BIM ууку кпј и щуп ќе
правиме сп сиуе инфпрмации дпбиени какп резулуау пд пвие алауки. Уука веќе дпадаау
на ппврщина вещуиниуе кпи архиуекупу и мулуи-дисциплинарнипу IDP уреба да ги
ппкажау.

Кирил Мицкпвски

82

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

5. Симулација на објект од Sketchup во Ecotect
Дизајнираоеуп на кпј и да билп пбјеку никпгащ не билп пплеснп кприсуејќи гп
Sketchup. Уимпу пд Google гп направија 3D мпделираоеуп уплку еднпсуавнп щуп
прпсешнипу кприсник мпже да симнува и дизајнира без мнпгу наппр. Сп ппмпщ на пваа
прпграма мпжеуе да ја дизајнирауе ващауа куќа , да направиуе редизајн на ващауа кујна
или да гп визуелизирауе ващипу нпв расппред на мебелпу вп нејзе. Вп пвпј прпеку ние ќе
разгпвараме и ќе ги пбјасниме пснпвниуе принципи на дизајн и планираое на 3D мпдели.
Пред да прпдплжиме ппнауаму сп 3D аспекупу за дизајнираое ппуребнп е да дефинираме
јасна идеја за пна щуп сакаме да гп ппсуигнеме вп пвпј прпеку. Дпкплку дизајнираме куќа,
какп щуп е и слушајпу сп нас ппуребнп е да си замислиме какп сакаме уаа да изгледа какп
финален исхпд. Дпбра идеја е да се разгледаау разлишни дизајнерски списанија и вебсајупви за иснпирација, и да се дпбие шувсувп за уехнишкиуе аспекуи на пбјекупу пднпснп
куќауа кпја сакаме да ја дизајнираме.
Ппшнуваме сп груби цруежи на харуија иакп исупуп пва е преппрашливп и мпже да се
напарави дирекунп вп Sketchup сп щуп ќе ни се пбезбеди референуна упшка за
ппнауампщнп прпекуираое и дизајнираое. Најпрвп заппшнуваме сп пснпвниуе мерки и
гплемини на куќауа кпја ја имаме замисленп. Оснпвни мерки кпи уреба да ги земеме вп
предвид се надвпрещниуе и внаурещниуе димензии, деблинауа на надвпрещниуе и
внаурещниуе тидпви и висинауа на секпе нивп. Опщуп земенп надвпрещниуе тидпви се
пбишнп ппдебели пд внаурещниуе, а исуп уака уреба да ја суандардизираме и висинауа на
секпј спрау. Дпкплку не сме сигурни за димензииуе на пбјекупу кпј сакаме да гп
дизајнираме упгащ ппуребнп е да ги земиме вп предвид мпменуалниуе димензии на
нащауа куќа па пд уаму да ургниме дали ќе ги уппуребиме исуиуе или саканипу пбјеку ќе
биде ппмал или ппгплем. Дпбар извпр на инфпрмации за димензии и гплемини се
разлишни списанија за недвижен импу каде щуп мпже да се видау суандардниуе гплемини
на куќи и згради.

5.1 Алатки
Уука ќе ги пбјасниме самп пснпвниуе алауки кпи ни се ппуребни за дизајнираое на
прпеку вп Sketchup. Исуп уака ќе пбјасниме кпи алауки ни се ппуребни и зпщуп. Ппшеунипу
екран на Google Sketchup е вп перспекуивен ппглед. Исуп уака на ппшеупк мпжеме да
избереме вп кпи единици за мерка сакаме да рабпуиме, вп нащипу слушај избираме
милимеури какп на сликауа ппдплу.
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Слика 1. Ппшеуен екран вп Sketch up
На ппшеунипу екран екран мпжеме да забележиме црвена,зелена и сина линија,
пвде веќе навлегуваме вп гепмеуријауа. Црвенауа линија ја преусуавува Х пскауа,
зеленауа линија ја пресуавува Y пскауа а синауа линија ја пресуавува Z пскауа.
Испрекинауиуе линии преусуавуваау сппдвеуниуе негауивни пски на X, Y и Z. Sketchup е
исклушиуелнп инууиуивен и ппмага сп предвидуваое на следнипу лпгишен ппуег. Какп
щуп цруаме и пдиме ппнауаму Sketchup ни предлага шекпри сп ппмпщ на упшки и
линии. Ова е и еден пд пришиниуе зпщуп пвпј спфувер е уплку прифаулив и лесен за
рабпуа. Сп цел да мпжиме да мпделираме сп ппгплема леснпуија накраукп ке ги
пбјаснам алукиуе и крауенкиуе на уасуаруауа. Оснпвниуе алауки кпи ни се ппуребни за
дизајнираое на куќа се следниуе.
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Слика 2. Select, Line, Rectangle, Circle, Arc

Избери (Select) – Празнп месуп
Оваа алаука ги селекуира сиуе пбјекуи на кпи ке кликнеуе. Одбираме предмеу сп
дирекунп кликнуваое на негп или сп кликнуваое на некпја блиска пбласу и влешеое
на исуауа кпн пбјекупу.
Линија (Line) – “L” клуш
За креираое на тидпви, ппдпви, уавани и мнпгу ппвеќе ппуребна ние пваа алаука. За
кприсуеое на пваа алаука селекуираме ппјдпвна упшка гп пслпбпдуваме глувшеуп и
ппупа селекуираме заврщна упшка. Не е ппуребнп да гп влешеме глувшеуп за креираое
на линија.
Правпагплник (Rectangle) – “P” клуш
Круг (Circle) – “C” клуш
Лак (Arc) – “A” клуш

Слика 3. Make Component, Eraser, Tape Measure, Paint Bucket
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Make Component – нема крауенка
Кпмбинира делпви за да направи елемену на дизајнпу. Кприсен за спздаваое прпзпрци, врауи,
паршиоа мебел иун.
Eraser– “E” клуш
Оваа алаука брище несакани елеменуи. За кприсуеое на пваа алаука еднпсуавнп држеуе гп
кппшеуп на глувшеуп над делпу кпј сакауе да гп избрищеуе. Акп упа е линија или
кпмппненуа,целипу елемену уреба да биде избрищан.
Tape Measure – “T” клуш
Ова е непрпценлива алаука кпја ни пвпзмпжува да се измерау разлишни линии и ппврщини.
Исуп уака сп ппмпщ на пваа алаука се креираау кпнсурукциски линии кпи се пд гплема ппмпщ
при дизајнираое и ппдредуваое на разни елеменуи.
Paint Basket – “P” клуш
Селекуираое на бпја за тидпви, врауи и селекуираое на разлишни мауеријали какп суакла,
плпшки, крпвпви иун.

Слика 3. Push/Pull, Move, Rotate, Offset
Приуисни/Ппвлеши (Push/Pull) – “P” клуш
Оваа инуелегенуна алаука е верпјаунп најпппуларнауа вп Sketchup. Леснп мпжеуе да
извлекувауе делпви за згплемуваое на вплуменпу. Оваа алаука е пдлишна кпга сакауе
да ппдигнувауе тидпви. Оваа ќе биде една пд нащиуе најуппуребувани алауки.
Ппмесууваое (Move) – “M” клуш
Сп пваа алаука мпже да премесуувауе или кппирауе. За ппмесууваое на пдреден
елемену избереуе гп и прпменеуе ја негпвауа лпкација сп избираое на негпвауа
мпменуална пплпжба и ппмесууваое вп ппсакуванауа пплпжба. Нема ппуреба пд
држеое и ппвлекуваое сп глувшеуп.
Рпуираое (Rotation) – “Q” клуш
Ппуребнп е да се кликне еднащ и ппупа да се пдбери агплпу на рпуација.
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Офсеу (Offset) – “F” клуш
Ова е дпсуа кприсна алаука сп кпја мпже да се направи кппија пд некпј елемену на
некпја ппврщина и исуауа да се кппира внауре или надвпр пд негп. Оваа алаука дпада
дп израз при дизајнираоеуп на внаурещни и надвпрещни тидпви бидејќи нема
ппуреба да правиме ппвупрнп мереое на исуиуе. Офсеу алаукауа авупмауски гп
дуплира упшнипу сппднпс на главнп ппсуавениуе линии.

Слика 4. Orbit, Pan, Zoom, Dimensions, Protactor
Орбиуираое/Orbit – “O” клуш
Прпмена на агплпу на камерауа
Пан/Pan – “H” клуш
Оваа алаука ја движи камерауа нагпре и надплу или левп и деснп.
Зум/ Zoom – “Z” клуш
Димензии – нема крауенка
Земаое на мерка на пдреден пбјеку
Protractor – нема крауенка
Земаое на агплни мереоа на пбјекупу.
Ова се пснпвниуе алауки кпи ни се ппуребни за дизајнираое на пбјекупу. Вп самауа
прпграма има други универзални алауки кпи ќе ни се ппуребни какп на пример
undo,delete и слишнп.
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5.2 Креирање на основа
За ппшеупк, ппуребнп е да гп избериме Menu Bar, и да пбереме Camera->Standard-->Top. Ова ќе ни ппкаже ппглед пдпзгпра или у.н. пуишја перспекуива на
ппврщинауа. Следнп се враќаме на Camera и пдбираме Parallel Projection пд падашкпуп
мени. Ова ќе ни даде прецизен 2D ппглед. Бидејќи Sketchup е ппвеќе инууиуивен пд
пвпј ппглед а исуп уака избираоеуп на Parallel Projection исуп уака ќе ни ппмпгне за
влешеое на прецизни линии.
Сп кприсуеоеуп на Line алаукауа и физишкиуе мереоа кпи се направени врз
пбјекупу заппшуваме сп цруаое на пснпвауа на пбјекупу. Какп щуп наппменавме ппгпре
не е ппуребнп влешеое на глувшеуп ууку самп избираое на ппшеуна упшка А и избираое
на крајна упшка Б, бидејќи самп на вакпв нашин ќе дпбиеме прецизни резулуауи. Какп
щуп гп влешеме глувшеуп ќе гп забележиме прпзпрецпу Value Control Box (VCB) вп
деснипу дплен агпл кпј ги снима и запищува нащиуе мереоа. Исуп уака уука мпжеме и
да ја внесиме ппсакуванауа мерка пдкакп ќе избереме заврщна упшка Б и да
приуиснеме енуер. Самауа линија авупмауски ќе се рекпнфигурира сппред меркауа кпја
ние му ја зададпвме.

Слика 5. Ппшеуна пснпва на прпекупу
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Одкакп ќе ги нацруаме сиуе надвпрещни тидпви на куќауа следнп е да ги
ппсуавиме внаурещниуе тидпви. Најпрвп уреба да се псигураме дека сиуе линии се
ппврзани и заувпрени. Линииуе ќе се урансфпрмираау пд дебели вп слаби линии акп
уие се правилнп заувпрени. Следнп ги селекуираме сиуе линии на надвпрещниуе
тидпви. Ја избираме Offset алаукауа (или F на уасуауурауа) и креираме инденуишен
внаурещен тид на пснпвауа пд надвпрещниуе тидпви. Внесуваме упшна мерка на
дебелина вп VCB алаукауа вп дплнипу десен агпл и суиускаме енуер.
Следен шекпр е селекција на пдделни спби какп дневна,кујна или купауилп.
Креираме тидпви сп ппмпщ на line алаукауа, мпра да бидеме преупазливи да ги
избираме упшкиуе на внаурещниуе тидпви а не надвпрещниуе. Исуп уака уука креираме
и внаурещни тидпви пделнп за секпја спба. Внаурещниуе тидпви ппуребнп е да бидау
ппуенки пд надвпрещниуе. Ова е мпралнп дпкплку сакаме да креираме реалнп
рендерираое при креираоеуп на тидпвиуе. Ова е неппхпднп дпкплку сакаме да ја
уппуребиме алаукауа push/pull при щуп ни е ппуребнп лице а не линија. Лице е
ппврщинауа ппмеду ури или ппвеќе линии.
Ппслем креираоеуп на тидпвиуе се прави прпсупр за врауи. Ппуребни се врауи
или влезни нашини за секпја пд спбиуе. Креираоеуп на врауиуе се прави сп цруаое на
две паралелни линии кпи ги сешау тидпвиуе. Извлекувае пд тид А па се дп тид Б
правејќи правпагплник. Одкакп ќе гп направиме пвпј правпагплник ја кприсуиме
алаукауа за брищеое за да гп избрищеме упј дел и да спздадеме прпсупр за влез или
врауа.

Слика 6. Заврщна пснпва на прпекупу
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Какп ппција кпја уреба да се наппмене е дека вп секпј прпеку кпј гп дизајнираме
мпжеме да смесуиме и разлишен мебел какп суплици,маси, плакари иун. Овие
елеменуи ги имамае и вп гпупва фпрма вп библипуекауа на Sketchup сп избираое на
“Get More” мениуп кпе ни пвпзмпжува симнуваое на мнпгубрпјни мпдели пп наща
желба. На инуернеу ппсупјау безбрпј мпдели направени за кприсуеое пд сурана на
мнпгу енуузијасуишки кприсници на пваа прпграма кпи се бесплауни. Суаваоеуп на
внаурещни елеменуи какп мебел вп пдреден пбјеку, исуп уака ни пвпзмпжува и реална
визуелизација и инуеракција на пбјекупу. Вп нащипу пример пвај е шекпр ќе гп
занемариме бидејќи врщиме груб дизајн на куќа без внаурещни елеменуи.
Оукакп ќе ја креираме пснпвауа вп Sketchup следува пплеснипу дел на
издигнуваое на тидпвиуе и ппкривпу на куќауа. Овпј дел е ппвпзбудливипу дел пд
прпцеспу на дизајнираое сп Sketchup бидејќи кпнешнп имаме мпжнпсу да ја
искприсуиме Push/Pull алаукауа. Уаа ни пвпзмпжува да гп згплемиме и намалиме
вплуменпу на лицеуп. Упа е пснпвен инсурумену за спздаваое на ури димензипнални
тидпви вп нащипу мпдел.

Слика 7. Применуваое на Push/Pull алаукауа

Заппшнуваме сп пушукуваое на “O” на нащауа уасуауура за да присуапиме дп
алаукауа за прбиуираое – Orbit. Ппуребнп е да ја смениме приенуацијауа на нащипу
пбјеку сп цел да мпжеме упшнп да манипулираме сп негп. Ппуребнп е да ги испиуаме и
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пдредиме сиуе агли на приенуација на пбјекупу за да видиме кпј агпл е за нас
најппвплен. Ги ппдигнуваме надвпрещниуе тидпви сп ппмпщ на Push/Pull алаукауа. Ја
избираме крауенкауа “P” на нащауа уасуауура за акуивација на Push/Pull алаукауа. Гп
ппсуавуваме глувшеуп над ппврщинауа на тидпу. Сп еден клик ja акуивираме Push/Pull
алаукауа и ја внесуваме саканауа мерка за вплумен на тидпвиуе сп ппмпщ на
уасуауурауа.

Слика 8. Ппсуавуваое на врауи и прпзпрци
Ппшнуваме сп дпдаваое на прпзпрци и врауи на пбјекупу. Вп нащипу пример
упа ќе бидау самп правпагплници бидејќи какп щуп рекпвме правиме самп груба скица
за ппупа да мпжеме да изврщиме симулација на исуауа. Дпкплку сакаме да пбрнеме
ппвеќе внимание на пвпј дел мпра да присуапиме вп Components,сп пувараое на
Window пд мени падашкпуп мени и пдбираое на ппцијауа Component. Од пвпј
прпзпрец ја избираме папкауа сп ппсакуванипу архиуекупнски елемену. За дпдаваое
на прпзпрец или врауа на пбјеку избираме гпупв мпдел пд пвпј прпзпрец и сп ппмпщ
на влешеое сп глувшеуп гп ппсуавуваме на тидпу. За ппгплема прецизнпсу мпжеме ја гп
кприсуиме алаукауа меурп (tape measure). Дпкплку сакаме да ппсуавиме ппкрив
ппуребнп е да направиме рамна ппврщина над сиуе тидпви пднпснп целипу пбјеку.
Ппупа сп кприсуеое на алаукауа Push/Pull гп згплемуваме вплуменпу. Цруаме линија
кпја пресуавува пресек на пваа ппврщина кпја преухпднп ја нацруавме и сп ппмпщ на
алаукауа Move избираме и ургаме нагпре.
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Слика 9. Кприсуеое на Components мени

Опција кпја Sketchup ни ја нуди а вреди да се наппмени е финална декпрација
на пбјекупу. Какп и преухпднп сп избираое на Components имаме присуап дп разни
дизајни на елемнуи, вклушувајќи мебел, бпи и разлишни мауеријали и уексуури. Сп
ппмпщ на пвие ппции мпжиме да гп декприраме нащипу пбјеку а дпкплку не најдеме
нещуп пп нащ вкус упгащ мпжеме да сименеме елеменуи пд гплемауа даупуека на
Sketchup на инуернеу сураницауа. За да симнеме други елемнуи за нащипу пбјеку
избираме Get More пд мениуп Components. Ова не нпси дирекунп дп веб сурана каде
щуп мпжиме да симнуваме ексура кпмппненуи бесплаунп. Инсуалацијауа на пвие
кпмппненуи е авупмауска и нема ппуреба пд ресуаруираое на Google Sketchup. Исуп
уака за ппсуавуваое на бпја на тидпвиуе ја избираме алаукауа Paint Bucket, ја избираме
ппсакуванауа бпја и сп ппмпщ на глувшеуп ја избираме ппврщинауа кпја сакаме да ја
пбпиме. Какп дпдауна ппција исуп уака мпжеме да избереме разни гпупви мпдели на
дрва, уревни ппврщини, пгради иун.
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5.3 Префрлување на објектот од Sketchup во Ecotect
Објекупу кпј веќе сме гп дизајнирале вп Sketchup ппуребнп е да гп префрлиме
вп Ecotect, нп за пва да биде впзмпжнп ппуребнп е преухпднп да гп припремиме.
Најпрвп ппвупрнп гп пувараме пбјекупу вп Sketchup и пд File мениуп избираме Export-->
3D Model, а кпга ке се ппјави прпзпрецпу за зашувуваое мпра да се псигураме да ја
избереме ппцијауа OBJ (*.obj) пд падашкпуп мени на Export type какп на сликауа
ппдплу.

Слика 10. Ппдгпупвка на мпделпу за експпруираое пд Sketchup

Оукакп ке гп ппдгпувиме пбјекупу вп Sketchup ја пувараме прпграмауа сп кпја
сакаме да ја изврщиме симулацијауа,вп пвпј слушај Ecotect. Избираме Import-->3D CAD
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Geometry пд File мениуп нп исуп уака и уука уреба да нагласиме дека се рабпуи за .obj
уип на фајл сп упа щуп ќе избереме Wavefront (*.obj) а ппупа ќе гп лпцираме преухпднп
зашуванипу пбјеку щуп гп направивме вп Sketchup. Прпцедурауа е прикажана на слика
11.

Слика 11. Имппруираое на пбјекупу вп Ecotect
Сп иврщуваое на пвие шекпри пред сампуп имппруираое вп Ecotect на левауа
сурана пд прпзпрецпу уреба да видиме пример пд пбјекупу кпј би се имппруирал. Не е
мпралнп нп акп сакаме мпжеме да избереме и именуваме разлишни елеменуи пред
сампуп имппруираое на пбјекупу вп Ecotect. Една пд ппважниуе рабпуи на кпја уреба
да пбрнеме ппсебнп внимание да ја пдселекуираме ппцијауа Invert Y&Z Axis и да
ппсуавиме сппдвеуен сппднпс. Вп нащипу слушај пбјекупу кпј гп правевме вп Sketchup
беще дизајниран вп милимеури па заупа и уука гп избираме исуипу сппднпс Milimetre
(1:1).
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Слика 12. Избираое на сппдвеуни парамеури

5.4 Соларна и светлосна симулација во Ecotect
Пп дизајнираоеуп на пбјекупу вп Sketchup и негпвпуп ппдгпувуваое за
префрлаое вп Ecotect следува изведуваоеуп на спларнауа и свеулпсна симулација на
исуипу. Овпј прпцес е дпсуа еднпсуавен дпкплку сме заппзнаени сп пснпвнипуе алауки
кпи ни се ппуребни какп и пснпвниуе парамеури кпи уреба да ги ппдесиме.
Префрленипу пбјеку кпј би уребалп да изгледа какп примерпу ппдплу какп
ппшеуна слика би уребалп да е вп уабпу Visualize кпј се напда на левауа сурана пд
нащипу екран. Мпделпу е прикажан вп бпи сппдвеуни на пние кпи ние преухпднп сме
му ги задале .

Слика 13. Ппдесуваое на временски ппдаупци
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За да мпжеме да ги изврщиме кпрекуниуе свеулпсни анализи ппуребнп е да ги
ппдесиме или симнеме временскиуе ппдаупци сппдвеуни на нащауа лпкација каде
сакаме да гп ппсуавиме мпделпу. Вп нащипу слушај најблиска лпкација кпја ја имаме
дпсуапна вп даупуекауа на ппдаупци е спседна Ауина. Кликнуваме на симбплпу вп вид
на земјина уппка и селекуираме Load Weather File пд каде щуп ја избираме
ппуребанауа лпкација и избираме Open. Дпкплку нема дпсуапна временска лпкација
кпја е блиску дп нас упгащ мпжеме да сименеме дпдауни даупуеки пд инуернеу или да
креираме наща лпкација. Приуискаме F10 или избираме Display Shadows пд деснпуп
мени на екранпу за да се прикажау сенкиуе вп зависнпсу пд времеуп и денпу. Исуп уака
мпжеме да гп ппдесиме времеуп и денпу на гпрнипу дел пд екранпу пдма дп
парамеуриуе за време. Дпкплку е ппуребнп мпже да се извржи и ппдесуваое и
прпмена на ефекуиуе за сенки на ппврщиниуе на мпделпу сп кликнуваое на уабпу
Visualization Settings пд деснауа сурана на екранпу и избираое на Shade Surfaces
ппцијауа.
Исуп уака вп пвпј уаб се напда ппцијауа за вклушуваое или исклушуваое на
дневниуе и временски спншеви пауеки кпи би ни дале дпбра преусуава за ппзицијауа
на нащипу мпдел спрема пдредени спншеви инуервали вп уекпу на денпу.

Слика 14. Дневни и временски спншеви пауеки
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Дпдауна и дпсуа ефекуивна алаука кпја би ја кприсуеле и кпја вреди да се
наппмени пд Shadow Settings мениуп е вклушуваоеуп на ппсегпу на сенкиуе кпј би ни
прикажал варијации на сенки вп зависнпсу пд временскипу инуервал.
Следна симулација кпја би ја изврщиле врз нащипу мпдел е Incident Solar
Radiation симулацијауа. Оваа симулација врщи анализи за прпценка на индирекунпуп
спншевп зрашеое врз секпја ппврщина пд нащипу мпдел. Има некплку разлишни
ппдесуваоа кпи мпжеме да ги искприсуиме вп нащипу слушај за прикажуваое на
разлишни инфпрмации. Една пд пвие е и визардпу Solar Access Analysis. Избирајќи гп
пвпј визард ги псуаваме сиуе парамеури кпи ни се ппнудени вп шекприуе на default и на
крајпу избираме OK сп щуп прпграмауа заппшнува сп пресмеуки и му е ппуребнп
пдреденп време за да ги заврщи исуиуе.

Слика 15. Solar Access Analysis симулација
Симулацијауа за прикажуваое на свеулпсни нивпа на пдредена ппврщина е
ущуе една симулација кпја ќе ја изврщиме врз нащипу пбјеку. Најпрвп ги селекуираме
ппврщиниуе врз кпи сакаме да ги изврщиме анализиуе. Избираме Modify -->Surface

Кирил Мицкпвски

97

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

Subdivision-->Rectangular Tiles ппупа ја избираме гплеминауа уака щуп, щуп ппмала е
гплеминауа резулуауиуе би биле пппрецизни нп исуп уака и времеуп за пресмеука би
билп и ппдплгп. Одкакп ке ја селекуираме ппврщинауа гп избираме Calculate-->Solar
Access Analysis визардпу. Ппвупрнп ппминуваме низ исуиуе шекпри какп и преухпднп
каде щуп избираме Time Period, Average или Cumulative, прпверуваме дали зададениуе
мерки се самп за даденауа ппврщина и ги брищеме вреднпсуиуе за другиуе ппврщини.
Вп ппцијауа Shading Mask избираме Detailed а дпдека за ппбрза пресмеука избираме
Medium или Low. Ппсле заврщуваоеуп на пресмеукауа би ребалп да ни се прикажау
варијации на бпи врз ппврщинауа пд пбјекупу кпја ја пдбравме, пвие бпи гп
преусуавуваау нивпуп на зрашеое.

Слика 16. Симулацијауа за прикажуваое на свеулпсни нивпа
Ппдеуални инфпрмации за дадена ппврщина какп дијаграми и уабели мпжеме
да дпбиеме и видиме вп уабпу Analysis. Ппсупјау шеуири ппции за спларни калкулации:
Single day – прикажува вреднпсу на излпженпсу на пдредена ппврщина сппред саауи.
Average Daily – прпсешна вреднпсу на зрашеое за секпј месец.
Total Monthly – Кумулауивна вреднпсу за секпј месец.
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Full Hourly – исуп какп total monthly сп прикажуваое на секпј ден ппсебнп.
Ппследна анализа кпја би ја изврщиле е Analysis in Radiance кпја ќе ни
пвпзмпжи ппдеуална свеулпсна и спларна анализа. Ппсуавуваме камера кпја би била
нащипу агпл на гледаое, кликнуваме на Camera кпја се напда на левауа сурана пд
екранпу. Одкакп ќе ја ппдесиме камерауа сме ппдгпувени за експпруираое,вп Export
уабпу на деснауа сурана пд екранпу избираме Export Model Data. Избираме
ILLUMINANCE за реденираое на изнпспу кпј пада на ппврщинауа. Изврщуваме ущуе
некплку ппдесуваоа вп следниуе шекпри за гплемина на сликауа и упнпсуа на
пресмеукауа ја ппсуавуваме Medium. Вп зависнпсу пд ппдесуваоауа кпи ќе ги зададеме
мпже да пдземи пдреденп време дури пресмеукауа да заврщи а ппупа мпжеме да
генерираме некплку слики сп инфпрмации. Вп самауа ппшеуна слика каде щуп ја
ппсуавивме камерауа изврщуваме измени ппуребни за пресмеука какп щуп е пплеуп
Information Overlay каде щуп ппсуавуваме вреднпсу 4000 намесуп 1000 и ја клкнуваме
зеленауа сурелка за да генерираме нпва слика.

Слика 17. Analysis in Radiance симулација
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6. ЗАКЛУЧОК
Смалуваоеуп на енергеускиуе ппуреби, применауа на пбнпвливиуе извпри на
енергија какп и защуиуауа на пкплинауа, вп кпмбинација сп развпј на руралниуе
ппдрашја, преусуавуваау цели кпи ги следи пвпј прпеку развивајќи кпнцепу за
енергеуски сампсупјни екплпщки и спцијални живеалищуа. Овпј кпнцепу на енергеуски
сампсупјни пбјекуи преусуавува мпдел за прпекуираое на куќи вп руралниуе средини,
сп и без развиена инфрасурукуура.
Ппкрај ваквауа инуервенција згплемуваоеуп на енергеускауа ефикаснпсу на
пбјекуиуе денес уреба да преусуавува приприуеу вп акуивнпсуиуе на ппдрашјеуп на
енергеуикауа. Дирекуивиуе јаснп упаууваау на иунауа ппуреба за смалуваое на
ппурпщувашкауа на енергија вп пбјекуиуе, кпи се јавуваау какп најгплем енергеуски
ппурпщуваш.
The Architects Council of Europe (Еврппски спвеу на архиуекуи) нагласува дека
„пбјекуиуе мпра да бидау функципнални, да ураау ппдплгп, да бидау ппелегануни, да
кприсуау щуп ппмалку енергија и ппдпбрп да се пднесуваау кпн пкплинауа и
исупријауа“. Ппсебнп се исуакнува ефикаснпсуп кприсуеое на енергијауа какп и
вклушуваоеуп на меркиуе за енергеуска ефикаснпсу пд сурана на сиуе ушесници вп
прпцеспу на прпекуираое, изградба, рекпнсурукција и пдржуваое на пбјекуиуе.
Знашеоеуп на енергијауа и згплемуваоеуп на ценауа на енергенсиуе ја
намеунуваау се ппгплемауа ппуреба за правилнп и раципналнп управуваое сп
енергијауа вп пбјекуиуе. Објекуиуе денес преусуавуваау единсувена целина пд
архиуекуура и енергеуика, при щуп ппурпщувашкауа на енергија се дели на енергија за
грееое, припрема на уппла впда, ладеое, венуилација, псвеулуваое и енергеуски
ппурпщуваши. Сп правилна примена на меркиуе при изградбауа на нпвиуе пбјекуи ,
какп и при рекпнсурукција на суариуе кпи не ги задпвплуваау енергеускиуе
каракуерисуики, мпже да се придпнесе за знашајнп ппдпбруваое на нераципналнауа
ппурпщувашка на енергијауа вп пвпј секупр.
Дпдауниуе влпжуваоа за ппсуигнуваое на пвие мерки преусуавуваау
исплаулива инвесуиција имајќи ги вп предвид придпбивкиуе пд нив какп щуп се:
намалуваое на упплинскиуе загуби, намалуваое на ппуребауа пд кпнвенвципнални
сисуеми за грееое и ладеое, намалуваое на ппурпщувашкауа на енергија какп и
намалуваое на щуеуниуе влијанија врз пклинауа.
Оснпвен прпблем кпј мпже да се пшекува вп иднина е недпсуаупкпу пд сурушен
кадар за спрпведуваое на енергеуски аудиуи, израбпука на ппдлпга за енергеуска
серуификација на пбјекуиуе какп и управуваое сп ппурпщувашкауа на енергија вп
пбјекуиуе, пднпснп енергеуски меначмену. Ппуребауа за едукација вп ппдрашјеуп на
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енергеуикауа на пбјекуиуе ппсупи на секпе нивп. Надлежниуе инсуиууции мпраау да
пбезбедау сппдвеунп ппзнаваое и пбразпвание на сурушниуе кадри за идниуе прпмени
кпи ги пшекуваау.

Од се щуп беще дпсега наведенп, на крај мпжеме да издвпиме некплку наспки
за идниуе зафауи на сиуе ушесници вп прпекуираоеуп, изградбауа, рекпнсурукцијауа и
пдржуваоеуп на пбјекуиуе:
1. Секпј пбјеку преусуавува единсувен сппј на архиуекуура, кпнсурукција и
кпмплеуна енергеуика
2. Знашеоеуп на енергијауа и згплемуваоеуп на ценауа на енергенсиуе ја
намеунува се ппгплемауа ппуреба за правилнп и раципналнп управуваое сп
енергијауа вп пбјекуиуе
3. Суанбениуе пбјекуи преусуавуваау најгплеми ппединешни ппурпщуваши не
енергија сп најгплем ппуенцијал за енергеуска защуеда.
4. Секпј пбјеку преусуавува ппурпщуваш на енергија, а смислауа на спвременауа
архиуекуура и градежнищувп е да се знае какп да се намалау и
ппуимизираау енергеускиуе ппуреби на пбјекуиуе и да им пвпзмпжау на
кприснициуе раципналнп управуваое сп ппурпщувашкауа на енергија.
5. При прпекуираоеуп уреба да ушесувува мулуидисциплинарен уим пд
сурушоаци, кпи мпраау уеснп да спрабпууваау пд самипу ппшеупк на
прпекуираоеуп.
6. Вп фаза на идеен прпеку ппуребнп е да се дпнесау сурауещки пдлуки за
енергеуикауа на пбјекупу, кпи ќе влијаау и на архиуекупнскпуп прпекуираое.
7. На секпј ппгплем прпеку се преппрашува ангажираое на енергеуски
кпнсулуауну и израбпука на енергеуска суудија вп фаза на идејнипу прпеку,
какп и да се анализираау ппуималниуе мпжнпсуи за примена на спвремени
мерки за енергеуска ефикаснпсу, избпр на енергенс, избпр на сисуем за
грееое, кпгенерација и слишнп.
8. Прпекуануиуе се дплжни да гп упауау инвесуиупрпу и иднипу кприсник вп
сиуе мпжнпсуи за енергеуска ефикаснпсу и спвремениуе сисуеми на грееое,
венуилација и климауизација какп и мпжнпсуа за кприсуеое на пбнпвливи
извпри на енергија.
9. Вп секпј ппсупешки пбјеку секпгащ ппсупи пдреден ппуенцијал за защуеда на
енергија. Вп уекпу на пдржуваоеуп, каде щупе е мпжнп уреба да се
размисли за мпжнпсуа за згплемуваое на упплинскауа защуеда и ппщуп за
енергеускауа ефикаснпсу.
10. При секпја рекпнсурукција или адапуација на ппсупешкиуе пбјекуи уреба да
се направи енергеуски преглед на спсупјбауа сп цел да се пдредау
ппуенцијалиуе за енергеуска защуеда.
11. Едукацијауа и псппспбуваоеуп на енергеуски сурушни кадри еден е пд
најважниуе нашини за надминуваое на бариериуе за имплеменуација на
меркиуе за енергеуска ефикаснпсу.
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12. Импеменуацијауа на дирекуивиуе за енергеуска ефикаснпсу уреба да дпведе
дп згплемуваое на градежниуе акуивнпсуи и развпј на цела градежна
индусурија.
13. Се преппрашува следеое на развпјпу на наципналниуе и инуренаципналниуе
механизми за финансираое и ппууикнуваое на енергеускауа ефикаснпсу сп
цел да се реагира вп правп време.

Кирил Мицкпвски

102

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

Литература
National Pollution Prevention Center for Higher Education,
Bazjanac, V. (2002). "Early Lessons From Deployment of IFC Compatible Software." Fourth
Euro. Conf. Product Process Modelling, Portoroz, Slovacia
Bazjanac, V., and Maile, T. (2004). "IFC HVAC interface to EnergyPlus - A case of expanded
interoperability for energy simulation." SimBuild 2004 Conference, Boulder
Bazjanac, V., and A. Kiviniemi. (2007) “Reduction, simplification, translation and
interpretation in the exchange of model data”. In D. Rebolj (ed), CIB W78, Proc. 24th conf.
bringing ITC knowledge to work, Maribor, SI. Faculty of Civil Engineering, University of
Maribor.
Birdsall, B., Buhl, W. F., Ellington, K. L., Erdem, A. E., and Winkelmann, F. C. (1990).
"Overview of the DOE-2 building energy analysis program, Version 2.1D." Lawrence Berkeley
Laboratory
BLAST. (2003). Cho, S. and J. S. Haberl
"COMIS, Multizone Air Flow Model Homepage. Crawley, D. B., Lawrie, L. K., Winkelmann, F.
C., Buhl, W. F., Pedersen, C. O., Strand, R. K., Liesen, R. J., Fisher, D. E., Witte, M. J.,
Henninger, R. H., Glazer, J., and Shirey, D. B.
"EnergyPlus: New, Capable, and Linked." eSim 2002 Conference, Montreal, Quebec, Canada
Crawley, D. B., Hand, J. W., Kummert, M., and Griffith, B. T. (2005)."Contrasting the
Capabilities of Building Energy Performance Simulation Programs." Proceedings of Building
Simulation 2005, Montreal, Quebec, Canada
California Energy Commission. (2007). "Title 24, Part 6, of the California Code of Regulations:
California's Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Buildings.
DesignBuilder(2007). "DesignBuilder Software Homepage.
EnergyPlus(2007)."EnergyPlus, Getting started with EnergyPlus."
eQUEST(2006). "eQUEST…the Quick Energy Simulation Tool, An overview." Fischer, M,
Bazjanac, V, Maile, T.
“Improving and Verifying Building Performance”,(2006) CIFE Seed project,
Green Building Studio, Inc. (2007). “The Green Building Studio for ArchiCAD“
Granlund. (2007). "Olof Granlund Oy, Company homepage.

Кирил Мицкпвски

103

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

International Alliance for Interoperability (IAI). (2007). "International Alliance for
Interoperability (IAI) - North America"
International Energy Agency (IEA). (2007). "International Energy Agency."
Jokela, M., Keinänen, A., Lahtela, H., and Lassila, K. (1997). "Integrated Building Simulation
Tool - Riuska." Insinööritoimisto Olof Granlund Oy.
Juha-Matti, K. (2003). "Use of Building Information System to Analyze Energy Performance,"
Master Thesis (in Finnish), Tampere University of Technology. E. Kolderup, T. Hong, L. Miller,
A. Rendek, A. Daly, G. Paliaga, D. Goldman, J. Arent, A. Tahir, J. Kennedy, S. Blanc. (2006)
“Evaluation of Green Building Studio”,
LBNL. (2003). "VisualSPARK2.0 User Guide."
LBNL. (2007). "EnergyPlus."
Progman Oy. (2007). "MagiCAD."
Southern California Edison (SCE). (2007). "Southern California Edison."
SPARK. (2007). "VisualSPARK - Homepage."
Simulation Research Group (SRG), Lawrence Berkeley National Laboratory and James J.
Hirsch and Associates. (1998). "Overview DOE-2.2."
Strand, R. K., and Pedersen, C. O. (2001)."Modularization and Simulation Techniques for
Heat Balance Based Energy and Load Calculation Programs: The Experience of the ASHRAE
Loads Toolkit And EnergyPlus." Proceedings of Building Simulation 2001, Rio de Janiero,
Brazil.
TRANSYS. (2007). "TRANSYS"
U.S. Department of Energy (U.S. DOE). (2007). "Building Energy Software Tools Directory."
Winkelmann, F. C., Bridsall, B. E., Buhl, W. F., Ellington, K. L. and Erdem, A. E. (1993). "DOE-2
Supplement Version 2.1E", (1993).
Xu, P., Haves, P., and Deringer, J. (2004)."A Simulation-based testing and training
environment for building controls." SimBuild 2004, Building Sustainability and Performance
Through Simulation, Boulder, CO, USA.
Xu, P., Haves, P., and Moosung, K. (2005)."A Semi-Automated Functional Test Data Analysis
Tool." 13th National Conference on Building Commissioning, New York City, NY, (2005).
ANDIA, A. (2001). "Integrating Digital Design and Architecture During The Past Three
Decades.; " Florida International university” Miami.
Autodesk. (2005). "Building Information Modeling for Sustainable Design."
Autodesk. (2010). "Ecotect Analysis 2010 Visualize Sustainable Design."

Кирил Мицкпвски

104

Примена на алауки на вирууелнп инжинерсувп за анализа на пдржливпсу на прпекуи
Нпември 2013

AZHAR, S., and BROWN, J. (2009). "BIM for Sustainability Analyses." International Journal of
Construction Education and Research.
BOEYKENS, S., and NEUCKERMANS, H. (2006). "Improving design workflow in architectural
design applications." International Journal of Architectural Computing.
JØRGENSEN, K. G. (2007). Hvad er digital arkitektur?, Danish Architectural Press.
KLITGAARD, J., AND KIRKEGAARD, P. H. "Interactive construction design tool with real time
analysis." International Synposium on Shell and Spatial Structures, Structural Architecture Toward the future looking to the past, Venice.
LAM, K. P., and YEANG, K. (2009). "Computational Building Performance Modelling and
Ecodesign." Architectural Design.
LAWSON, B. (1997). How designers think - the design process demystified, Architectural
press. LEACH, N., TURNBULL, D., and WILLIAMS, C. (2004). Digital tectonics, Artmedia press.
MIDDLEBROOKS, R. E. (2008). "Realizing the Future of Sustainable Design through BIM and
Analysis." MEP ENGINEERING.
SATHYANARAYANAN, R., DEROME, D., and RIVARD, H. (2009). "The need for an integrated
computer-based tool to support building envelope design." King Saud University.
SBI. (2006). "Integrated software for thermal analysis of buildings and installations." Statens
Byggeforskningsinstitut.
THUESEN, N. (2009). "BIM and the integrated design process." AOD-MA3-ARK3, Department
of Architecture and Design, Aalborg.

Кирил Мицкпвски

105

