Zaprojektuj lepszą
przyszłość
Program Spacemaker pozwala uzyskać lepszy wgląd,
podejmować mądrzejsze decyzje oraz usprawnić współpracę
na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Energia użytkowa

Mikroklimat

Energia słoneczna

Światło słoneczne

Sprawdzaj na bieżąco wpływ decyzji
projektowych na zużycie energii
przez system ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, oświetlenie i inne
urządzenia

Usprawnij projektowanie terenów
miejskich i zewnętrznego komfortu
termicznego dzięki analizie mikroklimatu

Oceń potencjał pozyskiwania energii
odnawialnej przez systemy paneli
fotowoltaicznych na dachach

Analizuj usłonecznienie fasad budynków
i powierzchni gruntu

Światło naturalne

Wiatr

Hałas

Widok

Zobrazuj dostęp do światła naturalnego
przy uwzględnieniu okolicznych
budynków i budowy otoczenia

Analiza wiatru pozwala obliczyć wpływ
budynku i jego otoczenia na lokalne
wzorce przepływu powietrza

Sprawdź, jak hałas wpływa na zewnętrzne
warunki otoczenia, aby oszacować
potencjalne ryzyko dyskomfortu
akustycznego

Wizualizuj osie widokowe i zmierz
zasięg pola widzenia użytkowników
oraz odległości do okolicznych punktów
orientacyjnych

Zdjęcie Vridsløse, za zgodą Cobe

Współcześni specjaliści w dziedzinie projektowania
budynków oraz zarządzania nieruchomościami potrzebują
najlepszych w swojej klasie rozwiązań do tworzenia
nowoczesnych środowisk wspierających zrównoważony
rozwój z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Analizy, którym możesz zaufać

Szacowanie energii użytkowej

Modelowanie mikroklimatu

Program Spacemaker umożliwia zbadanie
i przetestowanie projektów w sposób dokładniejszy
niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w kontekście
przyjazności dla mieszkańców, zrównoważonego rozwoju
i zgodności z przepisami. Analizuj wiele kryteriów
równocześnie, aby uzyskać natychmiastowy pogląd na
temat efektów poszczególnych zmian projektowych.
Podejmuj lepiej przemyślane decyzje oraz identyfikuj
i rozwiązuj ewentualne trudności już na wczesnym etapie
planowania.

Zrozumienie wpływu wczesnych decyzji projektowych
na stopień wykorzystania energii jest kluczowe dla
ograniczenia jej zużycia oraz dla tworzenia bardziej
inteligentnych, zrównoważonych przestrzeni miejskich.

Analiza mikroklimatu polega na zestawieniu sumy
wpływu warunków środowiskowych (światła dziennego,
promieniowania słonecznego, pogody oraz wiatru)
z historycznymi danymi klimatycznymi dla danego
obszaru oraz przeanalizowaniu wpływu na odczuwalny
komfort termiczny mieszkańców. Już na wczesnym etapie
planowania pozwala ona na szybkie i dokładne zbadanie
zewnętrznego komfortu cieplnego, określenie obszarów
problematycznych oraz przeprowadzenie symulacji
optymalnych, czyli bardziej wydajnych i zrównoważonych
rozwiązań.

Dzięki funkcji szybkiej analizy energetycznej
programu Spacemaker (obecnie w wersji beta) możesz
zwizualizować wpływ czterech kluczowych parametrów
— proporcji okien do ścian oraz wartości U konstrukcji
ścian, dachu i okien — uzyskując w ten sposób szybki
i dokładny obraz szacowanego zużycia energii przez
poszczególne warianty projektowe.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Spacemaker to narzędzie niezwykle przydatne we wczesnej fazie projektowania,
ponieważ pozwala szybko przetestować poszczególne pomysły i udowodnić ich
zalety, zarówno pod względem kwestii mikroklimatycznych, takich jak wietrzność
czy usłonecznienie, jak i hałasu czy innych parametrów środowiskowych.
Mads Birgens
dyrektor ds. urbanistyki, Cobe

Pozyskiwanie energii słonecznej
Wizualizuj warunki nasłonecznienia i zacienienia na
dachach budynków oraz zaplanuj kwestie pozyskiwania
energii słonecznej już w najwcześniejszych stadiach
projektowania. Funkcja analizy systemu fotowoltaicznego
programu Spacemaker wykorzystuje dane dotyczące
usłonecznienia budynku/obszaru do szybkiego
i dokładnego prognozowania potencjalnej produkcji
energii za pomocą paneli. Po ustawieniu kąta nachylenia
paneli program Spacemaker automatycznie uwzględnia
kontekstowe informacje o bryle budynku i otoczeniu
w celu obliczenia potencjału wytwarzania energii
odnawialnej na obszarze objętym projektem.

Optymalizacja dostępu do światła
naturalnego
Kluczowym elementem przy opracowywaniu
zrównoważonego budynku jest optymalizacja dostępu
do światła naturalnego oraz pola widoku. Program
Spacemaker umożliwia zbadanie, już na etapie
projektowania, kwestii naturalnego oświetlenia
i widoczności, z uwzględnieniem uwarunkowań
terenowych i okolicznych obiektów. Funkcja analizy
współczynnika pionowego komponentu nieba oraz
kątów zasłonięcia w programie Spacemaker pozwala
w ciągu kilku sekund zbadać stopień dostępu do światła
naturalnego oraz pole widoku poszczególnych wariantów
projektowych.

Podążając za słońcem
Uwzględniając zacienienie wywołanego przez
sąsiednie budynki lub inne elementy otoczenia,
program Spacemaker może dokładnie obliczyć stopień
usłonecznienia fasady budynku i otaczającego go terenu
dla poszczególnych pór roku. Możliwość wygenerowania
wyników dla wskazanej daty oraz przedstawienia danych
nasłonecznienia i zacienienia w postaci intuicyjnej
mapy cieplnej pozwala prędko zbadać, przetestować
i zweryfikować poszczególne warianty projektowe.
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Obrazy tworzone przez program Spacemaker są czytelne dla każdego, niezależnie
od poziomu wiedzy technicznej. Przekazują konkretne informacje na temat
hałasu, wietrzności i nasłonecznienia w atrakcyjny wizualnie sposób… Program
Spacemaker pozwala nam zwiększać świadomość znaczenia tych kwestii.
Rob Grim
dyrektor ds. planowania miejskiego, Mei

Minimalizacja hałasu

Ocena przepływu powietrza

Ochrona pola widoku

Poziom hałasu w środowisku jest istotnym czynnikiem
wpływającym na samopoczucie mieszkańców miast.
Tradycyjny proces obliczania natężenia hałasu potrafi
być kosztowny i czasochłonny. Tymczasem błyskawiczne,
aktualizowane na bieżąco symulacje w programie
Spacemaker oferują architektom i urbanistom
poręczną wizualizację wpływu decyzji projektowych na
przewidywany poziom hałasu na całym obszarze.

Wraz z rozwojem miast wzrasta ryzyko niekorzystnego
oddziaływania wiatru na budynki i przestrzenie miejskie.
Łatwa w użyciu, nowoczesna funkcja analityczna
programu Spacemaker bada wpływ wiatru na komfort
pieszych oraz specyficzne dla danego miejsca warunki
przepływu powietrza. Analiza zostaje automatycznie
dostosowana do danej lokalizacji i umożliwia
błyskawiczny dostęp do potrzebnych danych.

Program Spacemaker oferuje wszelkie informacje
potrzebne do projektowania osi widokowych,
wzbogacając doświadczenie użytkowników za
sprawą integracji ze środowiskiem zewnętrznym.
Dzięki prezentacji pola widzenia od fasady oraz osi
widokowych w kierunku atrakcyjnych obiektów, takich
jak jeziora, parki czy rzeki, program Spacemaker pomaga
podejmować świadome decyzje w zakresie kształtowania
wrażeń wizualnych mieszkańców już na wczesnym etapie
projektowania.
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Pakiet rozwiązań Spacemaker w zakresie zrównoważonego rozwoju to
wymierne wsparcie dla architektów, deweloperów i urbanistów.
Możliwość prowadzenia rozważań w oparciu o konkretne wyniki oraz wizualizacji wpływu
poszczególnych decyzji na szereg aspektów środowiskowych wyposaża zespoły projektowe w wiedzę
niezbędną do tworzenia bardziej inteligentnych i zrównoważonych przestrzeni miejskich.

Rozpocznij 30-dniowy okres próbny już teraz

