
  انرژي پالس)(EnergyPlus  نرم افزار

ها هاي كامپيوتري هستند كه براي محاسبه ميزان مصرف انرژي در ساختمانبرنامه ،ساختمان مبحثدر  سازيافزارهاي شبيهنرم  
باشد كه هر كدام از آنها داراي مدل و روش حل و فرضيات مخصوص ها زياد ميحال حاضر تعداد اين برنامه شود. دراستفاده مي
كه  باشد مي دنيا حاضر حال انرژي سازي شبيه افزارهاي نرم قدرتمندترين از يكيEnergyPlus  نرم افزار. باشندبه خود مي

 و معماران مهندسان، اختيار در را ساختمان از انرژي جامع ساز شبيه يك افزار نرم اين. در دسترس مي باشدبه صورت رايگان 
ي انرژي و مصرف آب قرار مي دهد. استفاده از انرژي پالس توسط متخصصين بخش ها مدل در كاربرد منظور به محققان

ساختمان سبب بهينه كردن طراحي براي استفاده ي كمتر از انرژي و آب خواهد گشت. انرژي پالس، سيستم گرمايشي، 
پالس داراي توانمندي هاي  سرمايشي، روشنايي، تهويه و ديگر جريان هاي انرژي را در كنار نياز آب مدل مي نمايد. انرژي

يه سازي شب، شرايط آسايش، تهويه طبيعي و ا بازه ي زماني كمتر از يك ساعتخالقانه و مفيدي در شبيه سازي همچون: آناليز ب
  مي باشد. يكپارچه ساختمان، سيستم اصلي و ثانويه را دارا

  سرفصل دوره

به صورت مقدماتي و در مدت زمان محدود ارايه مي گردد سعي خواهد شد به مباحث ذيل اشاره كارگاه اين با توجه به اينكه 
  گردد:

  آشنايي با نحوه ي نصب نرم افزار و شروع به كار با آن .١
 رنحوه ي شبيه سازي نرم افزا .٢

 با منو ها و قسمت هاي مختلف نرم افزار و كاربرد هر يك از بخش هاي آنآشنايي  .٣

 توضيحات درمورد داده هاي آب و هوايي و نحوه هاي وارد كردن آن به نرم افزار .٤

  EP launch آشنايي با .٥

 IDF يلدر مورد ساختن يك فاتوضيحات  .٦

 و بانك مصالح و داده ها IDF editor  معرفي .٧

 روند انجام يك پروژه و حداقل اطالعات مورد نياز براي آن با حل يك مثال .٨

 schedule  آموزش قسمت هاي مربوط به زمان بندي و .٩

 HVAC سيستم هاي  كلي در مورد توضيحات .١٠

 نحوه ي تعريف خروجي هاي مورد نياز .١١

  چند پروژه ي خاصيك يا توضيح  .١٢

 


