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KAVRAMSAL ENERJĐ ANALĐZĐ 

Kavramsal tasarım, binanın temel biçiminin tanımlandığı erken tasarım evresidir. Bu evrede 
biçim ile ilgili kararları verirken, enerji analizi yapılarak tasarlanan biçiminin ne kadar enerji 
etkin olduğu test edilir ve elde edilen sonuçlara göre gerekirse tasarım revize edilir.  

Bu süreçte aşağıdaki adımlar takip edilir. 
Vasari yazılımında yapılan kavramsal analiz 
Autodesk'in Green Building Studio bulut servisi 
aracılığıyla gerçekleşir. Bunun için ücretsiz bir 
Autodesk 360 hesabı oluşturmak gerekir. 

https://360.autodesk.com 

 
1. Adım - Kavramsal analiz için daha önceki 
konularda anlatılan adımlar takip edilerek bir 
biçim tasarlanır 

  
2. Adım -Bu biçimin bir bina olarak algılanıp 
analiz edilebilmesi için kat seviyelerinin 
eklenmesi gerekir. 

 
3. Adım -Model seçilerek Analyze 
sekmesinden Energy Analysis panelinin 
olduğu yerdeki "Enable Energy Model" 
düğmesine basılır. 

Bu sayede daha önce pasif olan Energy 
Model Display panelindeki "Show Mass 
Surface" ve "Show Mass Zones"düğmelerinin 
etkinleştiği görülür.  BU düğmelerin anlamları 
aşağıdaki gibidir: 
 

  

                
 

Binanın basit, orijinal hali 
 

kabuk üzerine yüzeyler 
giydirilerek sunulur 

 
Zones (mahaller) mekan ve 

katlardaki  eylemlerle ilgilenir. 
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4. Adım Bina tipi ve yeri ile ilgili olarak 
seçimler yapmak üzere Analyze sekmesi� 
Energy Analysis paneli�Energy Settings ile 
açılan iletişim kutusunda yandaki alanlardan 
seçim yapılır. Yandaki seçimde bina tipi müze 
yer ise ABD'de Ohio eyaletinde Columbus 
şehri olarak seçilmiştir. Vasari bina tipine 
hesaplamalarında referans veri kullanılır. 
Referans verisi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer 
alıyor. 
 

 

 

5. Adım: Analyze sekmesi� Energy Analysis 
paneli�Run Energy Simulation ile enerji 
simülasyonu çalıştırılır.  

"Run Energy Simulation" iletişim kutusunda 
Green Building Projesi için bir isim verilir. Bir 
proje adı (Project Name) farklı olaslıklar (Run 
Name) test edilebilir.  

Simülasyon işlemi Autodesk sunucusunda 
gerçekleşecektir. 

 

 
6. Adım: Analiz tamamladığında bir uyarı 
gözükür. Analiz adına tıklayarak simülasyon 
sonuçlarını görüntülenebilir veya 

 
 

7. Adım: Sonuçlar herhangi bir zamanda 
Analyze sekmesi� Energy Analysis 
paneli�Results & Compare ile proje 
ağacından analiz seçilebilir. 

Settings sekmesinden hangi çizelgelerin 
görüntüleceği ve Results sekmesinden de 
enerji analiz verisi görünümü ayarlanabilir. 

 

 

7. Adım: Farklı tasarımlar için yukarıdaki 
adımlar takip edilerek analizler oluşturulabilir. 
Bu analizlerin kıyaslanması istemirse Results 
and Compare pencersinde simülasyon adları 
(Ctrl+tıklama) aynı anda seçilerek Compare 
komutuyla  kıyaslanabilir. 
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ĐPUCU ���� Vasari Referans Verileri

Vasari'deki enerji ayarları ASHRAE (
Conditioning Engineers) kuruluşuna ait standartları kullanır.
etki eder. Buradaki beş referans verisi önemlidir:

Building Type Data  
(Bina tipi verisi) 

 

Occupancy Schedules 
(Kullanım zamanları) 

 

AUTODESK VASARI DERS NOTLARI 

Bina Performans Analizi Sertifika Programından adapte edilmiştir. 

Vasari Referans Verileri 

Vasari'deki enerji ayarları ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
) kuruluşuna ait standartları kullanır.Bu ayarlar binada enerji kullanımına 

i beş referans verisi önemlidir: 

Energy Settings altında bulunur ve farklı bina tipleri ile ilgili 
referans değrler  yer alır. Örneğin müze binalarıyla ilgili başlıklar
aşağıdaki gibidir: 

 
Bina tipi verilerinden birisi olan bu başlıkta  binanın hangi 
zamanlarda kaç kişi tarafından kullanıldığını belirler. 
olarak hafta içi ve sonu bir günlük (24 saatlik) kullanımı baz alır. 
0 (en az� boş) ve 1 (en çok) rakamları ile doluluk ifade edilir. 
100 kişilik bir ofiste 0.5 doluluk 50 kişinin binada olduğunu 
gösterir. Aşağıda ofis binalarına ait haftaiçi ve s
üzere kullanım zamanları görülmektedir. Hafta içi en yoğun, 
C.tesi daha az yoğun kullanım varken, pazar günleri hiçbir 
kullanım yer almamaktadır. 
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American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Bu ayarlar binada enerji kullanımına 

arklı bina tipleri ile ilgili 
yer alır. Örneğin müze binalarıyla ilgili başlıklar 

 

binanın hangi 
zamanlarda kaç kişi tarafından kullanıldığını belirler. Haftalık 

afta içi ve sonu bir günlük (24 saatlik) kullanımı baz alır. 
) ve 1 (en çok) rakamları ile doluluk ifade edilir. 

100 kişilik bir ofiste 0.5 doluluk 50 kişinin binada olduğunu 
Aşağıda ofis binalarına ait haftaiçi ve sonu olmak 

üzere kullanım zamanları görülmektedir. Hafta içi en yoğun, 
C.tesi daha az yoğun kullanım varken, pazar günleri hiçbir 
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Building Operating 
Schedules  
(Bina işletim zamanları) 

 

Yukarıdaki başlıkla benzerlik gösterir ve seçilen bina tipi için 
kendisi için varolan (default) veya farklı bina işletim 
zamanlarının seçimi sağlanabilir.  

• 24/7: 7 gün 24 saatlik bir düzende çalışma olduğunu 
• 24/6: 6 gün 24 saatlik bir düzende çalışma olduğunu 

(pazarları tatil) 
• 24/5: haftaiçi 24 saatlik düzenden çalışma olduğu 

HVAC Systems (Đklimlendirme 
sistemleri) 

 

 

Farklı iklimlendirme sistemleri yer alır. Farklı sistemlerle ilgili 
referans verileri kullanılarak enerji analizi yapılır. Ofis için seçilen 
varsayılan iklimlendirme sistemi detayları: 

 

Space Type Data  
(Mekan tipi verisi) 

Farklı bina mekanları için kabul edilen referans verileridir.  
Mahal (Show Mass Zones) modunda çalışıldığında 
tanımlanabilir. Yüzey seçilidiğinde Properties paletinde Energy 
Analysis başlığında yer alır. Tüm bina (building) veya mekansal 
seçimler yapılabilir. 
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