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OPTIMISATION OF THE ENERGY SAVING HOUSING ESTATES -  
CRITERIA, CONSTRAINS, SOLUTION METHOD 

 
 In the paper criteria and constrains in optimisation problem of the housing estates 
are presented. The number of the criteria with an expert system is selected. Different 
methods applying to solving housing estate optimizations problems are described among 
them: multicriteria optimisation, evolutional optimisation. Basic information of the 
decomposition aspects in the complex problem of the optimisation is included as well. 
 

STRESZCZENIE 
 
 Omówiono kryteria i ograniczenia występujące w zagadnieniach optymalizacji 
osiedli energooszczędnych oraz dokonano wyboru liczby kryteriów za pomocą systemu 
ekspertowego. Przedstawiono metody stosowane przy rozwiązywaniu zagadnienia 
optymalizacji osiedli, a mianowicie: optymalizację wielokryterialną, optymalizację 
ewolucyjną i podstawy dekompozycji złożonych zagadnień optymalizacji. 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Optymalizacja osiedli mieszkaniowych jest zagadnieniem bardzo szerokim 
obejmującym wiele cech tych osiedli, które mieszkańcy mogą traktować jako miary 
satysfakcji, czy też stopień spełnienia ich oczekiwań. Celem optymalizacji jest więc 
osiągnięcie możliwie najlepszych wartości tych mierników przyjmowanych jako kryteria. 
 W tej pracy rozpatrywano zagadnienie optymalizacji osiedla z punktu widzenia 
kryteriów dotyczących minimalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych lub 
minimalizacji energii potrzebnej do wzniesienia tych budynków i zapewnienia 
wymaganego komfortu w mieszkaniach, a także minimalnego obciążenia środowiska 
spowodowanego budową i funkcjonowaniem osiedla. To ostatnie wymaganie nabiera 
obecnie coraz większego znaczenia. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie 
zagadnieniami ochrony środowiska. Powstało pojęcie zrównoważonego rozwoju, czyli 
takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 
 Ocena oddziaływania budynków na środowisko jest jednym z ważnych 
instrumentów, za pomocą którego można oszacować wpływ na środowisko różnych 
technologii budowlanych, metod wybierania surowców, materiałów i elementów 



 160

budowlanych, sposobów zagospodarowania odpadów porozbiórkowych oraz strategii 
zarządzania gotowymi obiektami budowlanymi. 
 W ciągu kilku ostatnich lat w szeregu krajów prowadzone są badania nad 
opracowaniem metody oddziaływania budynków na środowisko. Ewolucję tych metod 
oceny przedstawiono w pracach [7], [8]. W wyniku analizy metod ISO, GBC i innych, 
opracowana została przez A. Panka metoda oceny oddziaływania budynku na środowisko 
E-audyt, która mogłaby zostać prototypem oficjalnej metody służącej do określenia jakości 
środowiskowej budynków. Jest to metoda porównawcza w odniesieniu do przyjętego 
wzorca. Wzorzec stanowi hipotetyczny budynek tzw. budynek referencyjny 
zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i powszechną praktyką 
budowlaną oraz posiadający takie same parametry (wielkość, liczba pomieszczeń i ich 
przeznaczenie, liczba użytkowników, położenie itp.), jak budynek oceniany. Budynek 
referencyjny jest ustalany dla każdego ocenianego obiektu. Obszerny opis metody E-audyt 
przedstawiony jest w pracy [8]. 
 
 
2. ZBIÓR  WYMAGAŃ – KRYTERIA I OGRANICZENIA 
 
 Osiedla muszą spełniać szereg wymagań, które można podzielić na kryteria i 
ograniczenia. Jako kryterium może być przyjmowane takie wymaganie, które da się 
przedstawić w postaci funkcji zależnej od zmiennych decyzyjnych i które powinno 
przybierać wartość maksymalną lub minimalną. Przykładem wymagania, które można 
przyjąć jako kryterium jest roczne zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku, przy 
czym powinno być ono możliwie małe. Jako ograniczenia można przyjmować wymagania, 
np. wynikające z przepisów, wyrażające żądanie, aby pewne wielkości nie przekraczały 
wielkości granicznych (odległość budynku od granicy działki nie może być mniejsza od 
odległości podanej w przepisach). 
 Wymagania wymienione w metodzie oceny E-audyt, które mogą być przyjmowane 
jako kryteria. 
● Minimum energii skumulowanej i eksploatacyjnej. 
● Minimum zużycia materiałów z uwzględnieniem wykorzystania zastanych elementów 

budowlanych i materiałów znajdujących się na terenie inwestycji i odzysku materiałów z 
remontu lub rozbiórki. 

● Minimum kosztu budowy 1 m2 budynku. 
● Minimum kosztu eksploatacji i remontów. 
● Minimum kosztu w cyklu zużycia budynku. 
● Minimum emisji gazów cieplarnianych. 
● Minimum emisji gazów niszczących powłokę ozonową (powstających w wyniku 

procesów produkcyjnych oraz w wyniku eksploatacji budynku). 
● Minimum emisji gazów powodujących kwaśne deszcze. 
● Minimum zakłócenia przepływu powietrza wokół wysokich budynków. 
● Maksimum wartości ekologicznej terenu. 
 Wymagania wymienione w metodzie oceny E-audyt, które mogą być przyjmowane 
jako ograniczenia.  
● Ograniczenie powierzchni zabudowy. 
● Ograniczenia dotyczące zacienienia obiektów sąsiednich w lecie i w zimie. 
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● Ograniczenie hałasu wewnątrz pomieszczeń. 
● Ograniczenie akumulacji wilgoci wewnątrz elementów konstrukcji i przegród budynku. 
● Zapewnienie właściwej skuteczności wentylacji. 
● Zapewnienie właściwej temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
● Ograniczenie temperatury promieniowania w pomieszczeniach. 
● Zapewnienie właściwej wilgotności względnej w pomieszczeniach w zimie i w lecie. 
● Ograniczenie nadmiernej prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach. 
● Zapewnienie właściwego wskaźnika oświetlenia dziennego w pomieszczeniach. 
● Zapewnienie właściwego natężenia oświetlenia sztucznego. 
● Zapewnienie właściwej odległości od okien sąsiednich budynków. 
● Zapewnienie dostępu do bezpośredniego promieniowania słonecznego. 
● Zapewnienie właściwej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. 
● Ograniczenie hałasu od urządzeń wewnętrznych. 
● Zapewnienie właściwej izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych. 
● Zapewnienie możliwości niezależnego sterowania poszczególnymi strefami budynku. 
● Zapewnienie możliwości indywidualnej kontroli ogrzewania, chłodzenia lub wentylacji 

osobno w każdym pokoju wchodzącym w skład jednego lokalu. 
● Dostosowanie rozwiązań technicznych systemu do jego zadań. 
● Spełnienie wymagań dotyczących eksploatacji w warunkach skrajnych obciążeń. 
● Zagospodarowanie wód opadowych na terenie wokół budynku. 
● Zapewnienie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych. 
● Zapewnienie parkingów o odpowiednich parametrach. 
● Dostępność publicznych środków transportu. 
 W zagadnieniach optymalizacji konieczne jest określenie kryteriów optymalizacji, 
zmiennych decyzyjnych oraz warunków ograniczających. Musi też być precyzyjnie 
określony obiekt optymalizacji, a więc wielkość budynku, warunki komfortu wewnątrz 
budynku, a także inne wymagania. Jeżeli optymalizowany ma być również teren wokół 
budynku, to konieczne jest sprecyzowanie wymagań dotyczących tego terenu. 
 
 
3. METODY STOSOWANE PRZY ROZWIĄZYWANIU ZAGADNIENIA 
 
3.1. Optymalizacja wielokryterialna 
 
 Optymalizacja wielokryterialna polega na wyborze najlepszego rozwiązania z 
szeregu możliwych wariantów na podstawie wielu kryteriów, czyli wektora funkcji celu fT 
= (f1, f2,...,fj) [2]. 
 Sformułowanie zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej (wektorowej) jest 
następujące. Znaleźć n-wymiarowy wektor zmiennych decyzyjnych x ∈ X , który 
minimalizuje wektorową funkcję celu, tzn. znaleźć 
  

X∈x
min f(x), 

gdzie:  
f: X ⇒ Rj jest wektorową funkcją celu i ma postać następującą: 
 
  fT(x) = {f1(x), f2(x), ...,fj(x)}, 
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obszar X = {x ∈ Rn : g(x) ≤ 0,   h(x) = 0} jest obszarem dopuszczalnym. 
 Przestrzeń celów B jest przestrzenią j-wymiarową, w której wartości wektorowej 
funkcji celu fT = (f1, f2,...,fj) są przedstawione w postaci punktu. Obszar celów Y jest częścią 
przestrzeni celów, stanowiącą odwzorowanie obszaru dopuszczalnego X z przestrzeni 
zmiennych decyzyjnych w przestrzeń celów. 
 Rozwiązaniem idealnym zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej nazywane jest 
takie rozwiązanie xid, które ekstremalizuje każdą funkcję celu niezależnie od pozostałych. 
A więc, w przypadku poszukiwania minimum f(x), xid jest rozwiązaniem idealnym 
zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej jeżeli xid ∈ X i f(xid) ≤ f(x) dla każdego x ∈ X. 
Ponieważ funkcje celu są na ogół konfliktowe, rozwiązanie idealne najczęściej istnieje poza 
obszarem rozwiązań dopuszczalnych. 
 Rozwiązaniem niezdominowanym nazywane jest rozwiązanie, w którym żadna 
funkcja celu nie może być polepszona bez jednoczesnego pogorszenia przynajmniej jednej 
z pozostałych funkcji celu. A więc xND jest rozwiązaniem niezdominowanym jeżeli nie 
istnieje x ∈ X takie, że fj(x) ≤ fj(xND) przy j ∈ J = {1, 2,..., j} oraz fj(x) < fj(xND) dla 
przynajmniej jednego j ∈ J. Poszukiwanie rozwiązań niezdominowanych jest nazywane 
optymalizacją w sensie Pareto. Rozwiązanie w sensie Pareto nie jest na ogół jednoznaczne. 
Zwykle istnieje wiele wektorów x* w obszarze X, którym odpowiada wektor f* = f(x*) 
stanowiący zbiór kompromisów. 
 Ze względu na dużą liczbę rozwiązań niezdominowanych trzeba dokonać wyboru 
rozwiązania najlepszego na podstawie dodatkowego kryterium. To rozwiązanie jest 
nazywane rozwiązaniem preferowanym. Rozwiązanie preferowane xpr jest rozwiązaniem 
niezdominowanym wybranym na podstawie dodatkowego kryterium. Odpowiada ono 
wartościom funkcji celu f(xpr) leżącym w obszarze celów i jest ono uważane za rozwiązanie 
najlepsze. 
 Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej rozwiązuje się najczęściej w dwu 
etapach. Najpierw poszukuje się zbioru kompromisów, a następnie wybiera się ze zbioru 
kompromisów rozwiązanie preferowane. 
 Istotnym zagadnieniem jest sposób wyboru rozwiązania preferowanego, czyli 
jednoczesnego uwzględnienia wielu kryteriów ze sobą sprzecznych. W metodzie oceny E-
audyt proponowana jest hierarchiczna metoda współczynników wagowych, polegająca na 
przypisaniu każdemu subkryterium, a następnie kryterium, wag zależnych od istotności 
danego subkryterium lub kryterium. Zaletą tej metody jest jej prostota, natomiast wadą 
trudność określenia współczynników wagowych, zwłaszcza w przypadku dużej liczby 
zupełnie różnych kryteriów. 
 Innym sposobem poszukiwania rozwiązania preferowanego jest metoda metryczna 
polegająca na znajdowaniu, w bezwymiarowej przestrzeni celów, minimalnej odległości od 
punktu idealnego rozwiązania dopuszczalnego należącego do zbioru kompromisów. Ta 
metoda nie wymaga określania współczynników wagowych, natomiast, w przypadku gdy 
wartości poszczególnych funkcji celu wyrażane są w różnych jednostkach, konieczne jest 
określenie sposobu sprowadzenia fizycznej przestrzeni celów do przestrzeni 
bezwymiarowej. 
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3.2. Optymalizacja ewolucyjna 
 
 Pojęcie optymalizacji ewolucyjnej wprowadził i wyczerpująco omówił Paczkowski 
w pracy [5]. Optymalizacja ewolucyjna różni się od optymalizacji standardowej tym, że 
kompletne sformułowanie zagadnienia optymalizacji zastąpione jest szeregiem prostszych 
zadań formułowanych kolejno, przy czym w sformułowaniu zadania następnego 
wykorzystywane są wyniki uzyskane w rozwiązaniach zadań poprzednich. 
 W poprawnie sformułowanym zagadnieniu optymalizacji standardowej muszą być 
określone: funkcja lub funkcje celu, zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, a także 
zależności pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi, a funkcjami celu. W pewnych przypadkach 
sformułowanie kompletnego zagadnienia optymalizacji może być trudne, a pominięcie np. 
istotnego ograniczenia lub funkcji celu może prowadzić do rozwiązania formalnie 
poprawnego, ale nie przydatnego. 
 W przypadku, gdy trudno jest sformułować od razu kompletne zagadnienie 
optymalizacji można wybrać drogę optymalizacji ewolucyjnej i uzyskać ostateczne 
rozwiązanie poprzez rozwiązanie kilku zadań cząstkowych. 
 Paczkowski [5] pojęcie optymalizacji ewolucyjnej traktuje bardzo szeroko. Ewolucji 
mogą podlegać: zmienne decyzyjne, funkcje celu, obszar dopuszczalny, metody analizy, 
dekompozycja zadania i jego model. W tej pracy pojęcie to traktowane jest węziej. 
Dodawane lub eliminowane mogą być: ograniczenia, funkcje celu oraz zmienne decyzyjne. 
 W ewolucji zadania optymalizacji zasadniczą role odgrywa wiedza zdobywana w 
trakcie jego rozwiązywania. Po rozwiązaniu zadania cząstkowego można zorientować się 
co do: 
- wrażliwości funkcji celu na poszczególne zmienne decyzyjne, 
- charakteru funkcji celu i obszaru dopuszczalnego,  
- aktywności poszczególnych ograniczeń, 
- położenia rozwiązania wewnątrz lub na brzegu obszaru dopuszczalnego,  
- istnienia innych aktywnych zmiennych decyzyjnych i ograniczeń, 
- potrzeby wprowadzenia dodatkowych funkcji celu lub eliminacji istniejących, 
- efektywności zastosowanej metody optymalizacji. 
Ta wiedza, zdobyta w wyniku rozwiązania k-tego zadania optymalizacji ewolucyjnej, 
pozwala na sformułowanie zadania k + 1.  
 Duże znaczenie w optymalizacji ewolucyjnej ma zagadnienie dekompozycji. Bez 
stosowania dekompozycji zwłaszcza dekompozycji obiektu i jego elementów [5] trudno 
byłoby, przy obecnym stanie techniki obliczeniowej, efektywnie rozwiązywać problemy 
optymalizacji realnych obiektów technicznych. 

3.3. Dekompozycja w programowaniu nieliniowym 

 Rozwiązywanie zadań optymalizacji o dużej liczbie zmiennych decyzyjnych oraz 
dużej liczbie ograniczeń zarówno równościowych jak nierównościowych może zostać 
znacznie uproszczone, jeśli zadanie pierwotne zostanie zdekomponowane, tzn. podzielone 
na kilka zadań częściowych  
 Metody dekompozycji zostały przedstawione w monografii [1]. Tutaj przedstawiono 
zagadnienie optymalizacji dwuetapowej metodą parametryczną. 
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 W tej metodzie zadanie globalne dzielone jest na dwa poziomy. Na poziomie 
dolnym funkcja celu jest minimalizowana względem części zmiennych decyzyjnych, a 
pozostałe zmienne (zmienne koordynacyjne) mają wartości ustalone. Wynik optymalizacji 
na tym poziomie zależny jest od zmiennych koordynacyjnych traktowanych jako 
parametry. Zadanie poziomu górnego polega na znalezieniu optymalnych wartości 
zmiennych koordynacyjnych oraz zapewnienie dopasowania do siebie wzajemnie 
wszystkich zadań poziomu dolnego (zadań częściowych). 
 Niech zadanie pierwotne optymalizacji jednokryterialnej w przestrzeni A = Rn 
zostanie zdefiniowane następująco: 
  znaleźć X∈x̂ takie, że dla każdego X∈x zachodzi 
  ( ) ( )xx ff ≤ˆ  (1) 
gdzie f(x) jest funkcją celu, a X jest zbiorem rozwiązań dopuszczalnych. Zbiór rozwiązań 
dopuszczalnych określony jest w przestrzeni A następująco: 
  ( ) ( ){ }0,0: =≤=⊃ xxx hgXA     (2) 
 Sformułowanie (1) jest równoznaczne z poszukiwaniem minimum funkcji f ze 
względu na x, tzn.: 
  ( )x

x
f

X∈
min  przy ograniczeniach (2) (3) 

 Jeśli zostanie wprowadzony zbiór zmiennych koordynacyjnych v wówczas zadanie 
(3) przyjmuje postać: 
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gdzie xi (i = 1, 2,..., N) są pewnymi podzbiorami zbioru x. 
 Oznacza to zatem, że zbiór zmiennych decyzyjnych x należy podzielić na podzbiory 
w taki sposób, aby zadanie dolnego poziomu: 
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było kilkoma niezależnymi zadaniami minimalizacji względem części x1, x2,..., xN 
zmiennych wektora x. 
 Wzór (5) wyraża zadanie dolnego poziomu lub zadanie lokalne optymalizacji. 
Zadanie to jest parametryczne względem zbioru zmiennych koordynacyjnych v. 
 W przypadku istnienia ograniczeń podział zbioru x powinien być taki, aby możliwe 
było wyodrębnienie ograniczeń na zmienne koordynacyjne v nie zawierające zmiennych xi. 
W praktyce należy zazwyczaj rozpoczynać próbę podziału od dekompozycji ograniczeń, a 
następnie sprawdzać, czy proponowany podział zbioru x na części x1, x2, ..., xN prowadzi do 
takiej postaci funkcji f : 
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  ( ) ( ) ( )[ ]N
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która pozwala na rozłączną minimalizację [1]. 
 Jeśli rozwiązanie dolnego poziomu oznaczone zostanie jako: 
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= ,   i = 1, 2, ..., N 

to zadanie górnego poziomu (lub inaczej zadanie optymalizacji globalnej) przyjmie postać: 
 
  ( ) ( ) ( ) ( )( )vvvx

vx NVX
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 W rozpatrywanym zagadnieniu wielokryterialnej optymalizacji osiedli 
mieszkaniowych, ze względu na złożoność problemu, występuje znaczna liczba zmiennych 
decyzyjnych. W celu znalezienia rozwiązania zastosowano dekompozycję zadania 
globalnego. W konsekwencji analizowano kilka mniejszych zadań lokalnych, a następnie je 
skoordynowano, aby uzyskane rozwiązania były poprawnym wynikiem rozwiązania 
zadania globalnego. Rozważono dekompozycje: wektora zmiennych decyzyjnych, wektora 
funkcji celu, obszaru dopuszczalnego, metod optymalizacji oraz obiektu optymalizacji. W 
przypadku optymalizacji złożonych obiektów budowlanych szczególnie obiecująca wydaje 
się być dekompozycja obiektu optymalizacji, gdyż koordynacja zadań cząstkowych jest 
możliwa za pomocą niewielkiej liczby zmiennych decyzyjnych (koordynacyjnych), a 
ponadto taki podział dość intuicyjny, ze względu na analogie w procesie projektowania. 
 
3.4. Preferowana liczba kryteriów w optymalizacji osiedli energooszczędnych 
 
 Przy wyborze liczby kryteriów skorzystano z systemu doradczego doboru liczby 
kryteriów optymalizacji w obiektach budowlanych [6]. W systemie tym, w którym jest 
rozwiązywane zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej, jako funkcje celu przyjęto: 
nakłady poniesione na analizę optymalizacyjną oraz oczekiwane efekty wynikające z 
zastosowania optymalizacji. System składa się z czterech podstawowych elementów: bazy 
wiedzy, bazy danych, mechanizmów sterowania oraz interfejsu użytkownika. Baza wiedzy 
została opracowana na podstawie wywiadu z ekspertami i jest wynikiem ich doświadczenia 
i wiedzy. 
 W modelu przyjęto następujące zmienne decyzyjne oraz dopuszczalne zakresy ich 
zmienności: 
x1 - liczba kryteriów optymalizacji (1 – 10), 
x2 - stopień złożoności obiektu (elementarny, prosty, złożony, bardzo złożony), 
x3 - stopień ważności obiektu (lokalny, miejscowy, regionalny, światowy), 
x4 - wielkość lub przewidywany koszt obiektu (mały, średni, duży, wielki), 
x5 - seryjność obiektu (jednostkowa, średnia, duża wielka), 
x6 - sposób wspomagania analizy obiektu (bez wspomagania, komputerowe wspomaganie 

projektowania, dekompozycja, komputerowe wspomaganie procesu wyboru, 
optymalizacyjne systemy ekspertowe), 
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x7- liczba niezależnych czynników oceny obiektu (1 – 8), 
x8 - dopuszczalny czas przygotowania projektu (krótki, średni, długi, bardzo długi). 
 Zaproponowane zmienne decyzyjne mają charakter ogólny. W przypadku 
konkretnego obiektu optymalizacji nie wszystkie muszą być brane pod uwagę. 
Lingwistycznym opisom zmiennych należy przypisać wartości deterministyczne lub 
rozmyte.  
 W systemie wprowadzono pojęcie współczynników motywacji do optymalizacji δ . 
Zmienne x2 do x5 oraz x7 i x8 pogrupowano parami, określając dla nich wartości 
częściowych współczynników motywacji do optymalizacji 421, δδδ i  służących do 
wyznaczania liczby kryteriów. Zmienną decyzyjną x6 potraktowano osobno, 
przyporządkowując poszczególnym sposobom wspomagania analizy obiektu odpowiednio 
przedziały częściowego współczynnika motywacji 3δ . Przy określaniu liczby kryteriów x1 
wykonywane są następujące kroki [6]: 
- określane są wartości zmiennych od x2 do x8 najlepiej charakteryzujące rozpatrywany 
obiekt, 
- odczytywane są z nomogramów istniejących w systemie wartości częściowych 
współczynników motywacji do optymalizacji ,41 δδ do  
- obliczany jest globalny współczynnik optymalizacji 
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- w zależności od wartości δ  przyjmowana jest liczba kryteriów x1 na podstawie wykresu 
istniejącego w systemie. 
 
 Aby określić liczbę kryteriów w optymalizacji osiedli energooszczędnych za 
pomocą omawianego wyżej systemu przyjęto następujące zmienne decyzyjne: 
x2 - stopień złożoności obiektu - bardzo złożony, 
x3 - stopień ważności obiektu - miejscowy, 
x4 - wielkość lub przewidywany koszt obiektu - duży, 
x5 - seryjność obiektu - jednostkowa, 
x6- sposób wspomagania analizy obiektu - dekompozycja, komputerowe wspomaganie 

procesu wyboru, 
x7- liczba niezależnych czynników oceny obiektu - 5, 
x8 - dopuszczalny czas przygotowania projektu - średni. 
 Po wprowadzeniu powyższych wartości zmiennych decyzyjnych do systemu 
doradczego uzyskano następujące wartości częściowych współczynników motywacji do 
optymalizacji: .1,2,1,4 4321 −==−== δδδδ  Globalny współczynnik optymalizacji 

,4=δ  czemu odpowiada preferowana liczba kryteriów równa 4. 
 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 Po przeanalizowaniu wymagań zestawionych w rozdziale 2 w sformułowaniu 
zagadnienia optymalizacji osiedla przyjęto kryteria następujące. 
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1) Minimum kosztu wzniesienia budynku obejmujące koszty: pozyskania surowców, 
produkcji materiałów i elementów budowlanych oraz budowy. Mogą tu być uwzględniane 
koszty ponoszone w procesie remontów i utrzymania budynków, a nawet koszty rozbiórki 
budynku po upływie założonego okresu eksploatacji. 
2) Minimum energii eksploatacyjnej w ciągu roku, a więc energii potrzebnej do utrzymania 
komfortu (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) i odpowiedniego oświetlenia wnętrz oraz 
energia zużywana przez inne instalacje i wyposażenie. 
3) Minimum obciążenia środowiska, a więc minimum: emisji gazów cieplarniach, emisji 
gazów niszczących powłokę ozonową, emisji gazów powodujących kwaśne deszcze, 
odpadów stałych i ścieków. 
4) Minimum zakłócenia przepływu powietrza wokół wysokich budynków. 
 Przedstawione zagadnienie jest wielopoziomowym zadaniem optymalizacji i może 
być zdekomponowane na szereg zadań cząstkowych. Przede wszystkim można rozpatrywać 
najpierw optymalizację poszczególnych budynków, a następnie optymalne rozmieszczenie 
tych budynków na terenie osiedla. Zagadnienie optymalizacji budynku też może być 
zdekomponowane na trzy podzadania obejmujące optymalizację: przegród zewnętrznych 
kształtów budynków oraz źródeł ciepła. W każdym z tych zadań cząstkowych występują 
inne zmienne decyzyjne, inne warunki ograniczające, a funkcje celu mają postać mniej lub 
bardziej rozbudowaną. 
 Jako kryterium minimum emisji zanieczyszczeń warto przyjmować kryterium 
zintegrowane obejmujące sumę ważoną wszystkich zanieczyszczeń. Poszczególnym 
zanieczyszczeniom można bowiem stosunkowo łatwo przypisać odpowiednie 
współczynniki wagowe. Podobnie jako kryterium minimum zakłócenia przepływu 
powietrza wokół budynków można przyjmować kryterium zintegrowane obejmujące [4]: 
- minimum pola o prędkości wiatru 0 – 1 m/s, 
- maksimum pola o prędkości wiatru 1 – 5 m/s, 
- maksimum pola o prędkości wiatru 3 – 6 m/s. 
 Po rozwiązaniu przedstawionego powyżej zagadnienia przeprowadzona zostanie 
optymalizacja sieci zewnętrznych, a więc sieci ciepłowniczej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gazowej. 
 Pozostałe wymagania są uwzględnione jako warunki ograniczające. Poza 
warunkami wymienionymi w rozdziale 2 wprowadzono dodatkowe warunki dotyczące 
objętości budynków, ich maksymalnych wymiarów (wysokości, szerokości i długości), 
oraz liczby mieszkańców. Wprowadzenie tych ograniczeń jest konieczne z uwagi na 
potrzebę precyzyjnego określenia przedmiotu optymalizacji. 
 Zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej budynków mieszkalnych w osiedlach 
energooszczędnych może być sformułowane jako zadanie optymalizacji ewolucyjnej. 
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