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Absztrakt – A Solar Decathlon Europe 2012 nemzetközi verseny keretében feladat egy terveken létező 
épület energiafogyasztásának előzetes becslése, vizsgálata. A szükséges szimulációt MATLAB környezetben 
végeztük el, melyben felépítettük a teljes épületszerkezetet, valamint a belső teret érő hőáramokat. E cikk 
célja rövid áttekintést nyújtani a végzett munkáról, valamint bemutatni néhány eredményt. 

 

A Solar Decathlon Europe egy nemzetközi verseny, amelynek célja egy kizárólag napenergiával működő 
épület megtervezése és megépítése. A verseny helyszínén a ház tíz próbának lesz alávetve. Ennek részeként 
előzetes feladat az épület éves és verseny alatti energiafogyasztásának vizsgálata, szimulációja volt. A 
feladathoz MATLAB Simulink nevű beépülő modulját használtuk, mely elsősorban dinamikus vizsgálatokra 
szolgál, az idő szerinti differenciálegyenletek megoldásának segítségével szolgáltat eredményeket. Alkalmas 
arra, hogy a szükséges hőtani folyamatok felépítése után az épület viselkedését vizsgáljuk vele különböző 
hatások esetén. A modell stabilitási kritériumok figyelembevételével a számítási kapacitás határáig 
finomítható, igen jó közelítéssel írja le a végbemenő folyamatokat. 

A modellalkotásnál a belső levegőt, mint tárolót vettük figyelembe. Erre hatnak különböző hőáramok, 
amelyek jelentősen befolyásolhatják a belső hőmérsékletet: 

 szoláris nyereség 
 épületszerkezet hővesztesége/hőnyeresége 
 belső hőforrások (berendezések, világítás) 
 bent tartózkodó személyek által termelt hő 
 hűtés/fűtés és szellőzés által bevitt hő (a felület-temperálást az egyes rétegrendek szimulációjánál 

vizsgáltuk) 

A házat madridi klímaadatokkal vizsgáltuk. A beérkező szoláris nyereség a legmarkánsabb hőterhelés az 
épületben, ezért ennek bejutását kell a leginkább megakadályozni. Az épületet ezért kettős héjalású 
árnyékoló-szerkezettel védjük. A szimuláció során állandó átlagos mértékű árnyékolást tételeztünk fel, ezzel 
jelentősen egyszerűsítve a modellt. A valóságban az árnyékolók mozgatása folyamatos lesz. Később 
tervezzük a modell valós használathoz jobban illeszkedő finomítását. A beérkező sugárzást a 
klímaadatbázisból input adatként vittük be. 

A személyek által termelt hőt állandó értékkel (500 W) vettük figyelembe. 

Az általunk tervezett szellőztető berendezés a frisslevegő igény kiszolgálása mellett passzív stratégia 
segítségével csökkenti az épület hűtési-fűtési energiaigényét, ezért a szellőzés tervezett üzemállapotai a 
következők: Nyáron amennyiben a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított érték, a légkezelő 



frisslevegős üzemmódban a külső térből direkt módon juttatja a szellőző levegőt a helyiségekbe, a hűtési 
igénynek megfelelő teljesítménnyel. A szabályozás néhány tized fokos toleranciával megpróbálja a 
hidegebb külső levegővel előállítani a hűtési igényt. A hűtőberendezés csak akkor kapcsol be, ha a belső 
hőmérséklet kikerül a tolerancia tartományból. Ha a kinti hőmérséklet magasabb, mint a belső parancsolt 
érték, bekapcsol a hűtés, megfelelő teljesítményszabályozással. A légtechnikai rendszer csak az épület 
szármára szükséges minimális friss levegőmennyiséget biztosítja, hogy minél kevesebb hő jusson be a 
házba. Ebben az üzemállapotban a hatékonyságot a légkezelő berendezésbe épített hővisszanyerő is segíti. 
Ekkor a szabályozás a belső levegő minőségének paraméterei alapján (széndioxid szint, relatív 
páratartalom) határozza meg a szellőző levegő mennyiségét. 
Téli-átmeneti üzemmódban ugyanez történik, csak ellentétes módon. A kinti magasabb hőmérséklet esetén 
– néhány tized fokos toleranciaszintig – csak a légkezelő működik, egyébként a fűtési rendszer üzemel, a 
szellőztető berendezés csak a szükséges frisslevegő mennyiségét biztosítja. Amennyiben fűtési igény 
keletkezik, a légkezelő frisslevegős üzemmódról hővisszanyerős módra vált. 

A belső hőnyereségek a világítás és a berendezések (hűtő, számítógép, stb.) által leadott hő. Ezt 300 W 
állandó értéken vettük figyelembe. A jövőben erre is szükséges lesz egy függvényt generálni a pontosabb 
fogyasztási adatok érdekében. 

A hűtés/fűtés beépítésénél a fentebb részletezett szabályozást is megalkottuk, tehát arról is közelítő képet 
kaptunk, hogyan fog üzemelni az épület a verseny alatt, illetve éves viszonylatban. A szabályozási modell 
segítségével a valós szabályozásunk paramétereinek finomhangolására is lesz módunk. 

A felépített modell áttekintő képe látható az 1. ábrán. Az épület szerkezeti elemeit, részleteit önálló 
blokkokban szerveztük a jobb áttekinthetőség céljából. A környezet meteorológiai paramétereit (a 
hőmérsékletet és a sugárzást) a program külső adatfájlból nyeri. 



 

1. ábra 

Először megvizsgáltuk az épület határoló szerkezeteinek (padló, fal, tető) felépítését és viselkedését hőtani 
szempontból, hogy képet kapjunk a közelítő dinamikáról, valamint javaslatot tegyünk rétegrendi 
változtatásokra. Ehhez a Simscape nevű beépülő modult alkalmaztuk, amely valós hőtani folyamatok 
(hővezetés, hőátadás) leírására alkalmas. A rétegeket a következőképpen építettük fel: a lengő tömeget a 
réteg közepére koncentráltuk, két oldalt hővezetés történik fél rétegvastagságban (2. ábra). Ezen a vonalon, 
a C_L és a C_R között hőáram van, a réteg hőmérsékletét a termikus tömegnél mérjük. Amennyiben hő 
bevitel van a rétegben, ez a tömegbe érkező hőáramként jelenik meg. A szerkezet két szélén a 
peremfeltételeket a változó külső, illetve a parancsolt belső hőmérséklet adja, ezek egy-egy hőátadással 
kapcsolódnak a falszerkezethez (3. ábra). 



 

2. ábra 

 

3. ábra 

A szellőzésnél a folyamatos teljesítményszabályozások elé be van építve egy feltételképző blokk, ami a 
külső hőmérséklet és a belső parancsolt érték különbségét figyeli, és ennek megfelelően kapcsol a 
hőszivattyú és a külső szellőztetés üzeme között. A teljesítményszabályozást külön a hőszivattyúnál és a 
légkezelőnél is PID szabályozó végzi. A visszacsatolt hibajelet igyekszik 0-ra csökkenteni, ehhez a 
rendelkezésre álló teljesítménnyel gazdálkodhat. A feltételképző pedig kiválasztja a megfelelő 
üzemállapotot. A hűtés, tehát mint hőáram jelenik meg az összegzőben. A szabályozó paramétereinek 
változtatásával nyílik lehetőség a rendszer finomhangolására. 
 



Szimulációs eredmények 
 
A felső grafikonon a hőmérsékletek alakulása van, sárgával az aktuális belső hőmérséklet, lilával a külső 
hőmérséklet közvetlenül az adatbázisból. 
Alul a belső levegőt érő hőáramok láthatóak kW mértékegységgel. A hőterhelések pozitív előjellel, a hűtés, 
illetve egyéb távozó hőáramok negatív előjellel, tehát a hűtési igény negatív irányban nő. 

A részletes színkód a diagramokhoz: 

 citromsárga: a hőszivattyú által szolgáltatott teljesítmény 
 magenta: a beérkező szoláris nyereség (árnyékolással) 
 ciánkék: a belső hőnyereségek (0,3 kW) 
 piros: a bent lévő személyek által leadott hő (0,5 kW) 
 zöld: a légtechnika által bevitt hő 
 sötétkék: az épületszerkezet hővesztesége 

Az éves szimulációt két részre bontottuk, egy nyári félévre, amikor 24 °C-on tartjuk a belső hőmérsékletet, 
ez április 15. és október 15. között van (4416 óra). A téli (fűtési) félév az év többi része, ilyenkor 22 °C-ra 
állítjuk a szabályozást (4344 óra). A vizsgálatot az árnyékolást is figyelembe véve végeztük a madridi 
klímaadatok alapján, az ablak egyenértékű teljes szoláris sugárzásátocsátóképességének ( g érték) 
figyelembe vételével. Nyáron legalább 2 kW hűtési teljesítmény szükséges a nyereségáramok 
kiegyenlítésére (4. ábra). A légtechnika a beállításnak megfelelően kapcsol, amikor szükséges (zöld vonal). A 
beérkező szoláris nyereség jelentős, ezt az árnyékoló rendszer megfelelő szabályozásával lehet a 
komfortérzet romlása nélkül csökkenteni. Előfordul, hogy télen is hűteni kell a házat, mivel a belső 
hőterhelés mellett a szoláris nyereség meghaladhatja az 1,5 kW-ot, viszont a szigetelés illetve a 
hővisszanyerő berendezés miatt a hőveszteségek minimálisak (5. ábra). Ekkor a szabályozás segítségével - a 
már ismertetett módon- a passzív rendszerrel próbáljuk a fölösleges hőt az épületből elszállítani. 

 

4. ábra 



 

5. ábra 

A szimuláció eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

A becsült energiaigény nyári félévben: 

 hőszivattyú: 1905 kWh 
 szellőzés: 80,5 kWh 

Téli félévben: 

 hőszivattyú: 516 kWh 
 szellőzés: 4,5 kWh 

Látható, hogy Madridban a nyári hűtés igény messze meghaladja a téli fűtési hőigényeket, ez Budapest 
esetében várhatóan kiegyenlítettebb lesz az éghajlati viszonyoknak megfelelően. Azzal az egyszerűsítéssel 
éltünk, hogy a szellőzés fogyasztásában nincs benne, amikor a hőszivattyú üzeme alatt minimális 
teljesítményen üzemel, ezt a hőszivattyú teljesítményénél vettük figyelembe. 

Éves energiaigény: 

 hőszivattyú: 2421 kWh 
 szellőzés: 85 kWh 

 

Összefoglalás 
A felépített modell kielégítően pontos képet ad az épület hőtani viselkedéséről, azonban még rengeteg 
munka szükséges a folyamatos finomítás elvégzéséhez, mivel kezdetben rengeteg elhanyagolást tettünk. A 
ház elkészülte után lesz lehetőség a modell validálására, valódi kiértékelésre. 


