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Streszczenie:   W pracy przedstawiono wyniki rozwiąza-
nia problemu optymalnego  kształtowania budynków jednoro-
dzinnych sformułowanego jako zadanie optymalizacji dwukry-
terialnej i wielopoziomowej. Przyjęte kryteria to minimum 
kosztu przegród zewnętrznych i minimum sezonowego zapo-
trzebowania na energię do ogrzewania. Zmieniając wartości 

dolnych ograniczeń dla izolacyjności ścian, oraz górnych ogra-
niczeń dla wielkości współczynnika przeszklenia ściany połu-
dniowej wyznaczono przekrój rozwiązań optymalnych, uzysku-
jąc w konsekwencji zbiór danych dla projektowania budynków 
o założonym przez projektanta zapotrzebowaniu na energię do 
ogrzewania. 

Słowa kluczowe:  Oszczędność energii, ograniczenie zapo-

trzebowania na energię do ogrzewania, optymalizacja wielopo-
ziomowa 

1. WPROWADZENIE 

Obowiązek opracowywania charakterystyki energe-

tycznej budynków, wprowadzony Rozporządzeniem Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku [4], 

spowodował zasadniczy wzrost zainteresowania projek-

tantów problemem projektowania budynków o niskim 

zapotrzebowaniu na energię związaną z ich eksploatacją.  

Proponowana metoda opracowywania charaktery-

styki energetycznej budynków, podobnie zresztą jak 
i inne propozycje ocen, dotyczą oceny istniejących lub 

zaprojektowanych obiektów.(oceny projektów). Nie sta-

nowią, przynajmniej w obecnej formie, istotnej pomocy 

przy projektowaniu nowych obiektów. Trudno wymagać 

by Projektant przy opracowaniu każdego projektu, nieza-

leżnie od wielkości zadania inwestycyjnego przeprowa-

dzał symulacje komputerowe, lub rozwiązywał problemy 

optymalnego kształtowania związane z ochroną cieplną 

budynku. Powinien natomiast korzystać z odpowiednie-

go zbioru informacji dotyczących projektowania ochrony 

cieplnej budynku, informacji pomocnych w podejmowa-

niu decyzji w procesie projektowania. W pracy przed-

stawiono metodę formułowania problemów optymalnego 

kształtowania jednorodzinnych niskoenergetycznych 
budynków mieszkalnych i sposób  ich rozwiązania 

z wykorzystaniem optymalizacji wielopoziomowej i wie-

lokryterialnej oraz przykłady uzyskanych wyników.  

2. OPTYMALIZACJA BUDYNKÓW JEDNORO-
DZINNYCH I ZESPOŁÓW TAKICH BUDYNKÓW 

2.1. Założenia 

Analizowane są standardowe rozwiązania budynków 
niskoenergetycznych o ścianach murowanych. Przez 

rozwiązania standartowe autorzy rozumieją budynki 

o obniżonym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania 

przy zachowaniu rozwiązań funkcji i formy budynku 

stosowanych powszechnie w budownictwie krajowym. 

Zadania formułowane są tak, by możliwa była ocena 

rozwiązań projektowych w porównaniu z budynkiem 

spełniającym wymagania normatywne w zakresie ochro-

ny cieplnej budynków. Analiza i ocena wpływu zmien-

nych decyzyjnych na jakość rozwiązania może stanowić 

podstawę do ustalenia wytycznych dotyczących racjo-

nalnego projektowania budynków niskoenergetycznych 
[3]. W przykładzie analizowano model budynku o stałej 

powierzchni użytkowej. 

2.2. Sformułowanie problemu, metoda rozwiązania 

2.2.1 Ogólne sformułowanie 

Zadanie sformułowano jako problem optymalizacji dwu-

kryterialnej Ki.  
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K(m*) = min Ki(m)        (i=1,2)                                     (1) 

              
m ∈ Q 

gdzie: Q(m) = {m: g (m) ≥0}                                                                           
 

Wprowadzając podział zbioru zmiennych M na klasy 
MA = V zbiór zmiennych dyskretnych i MB = U zbiór 

zmiennych ciągłych zadanie optymalizacji można zapi-

sać jako zadanie wielopoziomowe: 
 

K(m*) = min [min Ki (v,u)]                                           (2) 

    
v ∈ V     u ∈ Q 

gdzie: Q(vi, u) = {(vi,u): g(vi,u) ≥0}    

 
Ki = {K1, K2} – wektorowa funkcja celu                      (3) 
 

K1- koszt realizacji przegród zewnętrznych budynku [zł] 

K2- zapotrzebowanie na energię do ogrzewania [kWh/a] 

 
V= {vi}, i = 5 - zbiór zmiennych decyzyjnych dyskret-

nych,         

U = {ui}, i = 8 - zbiór zmiennych decyzyjnych ciągłych, 

G = {gj(vi, u)}, j = 8 - zbiór ograniczeń.                       (4) 

2.2.2. Zmienne decyzyjne dyskretne 

v1 - Parametry ścian zewnętrznych 

v2 - Parametry okien 

v3 - Forma budynku 

v4 - Forma zabudowy szeregowej 

v5 – Azymut  N-S 

2.2.3. Zmienne decyzyjne ciągłe 

u1 – u4 - współczynniki przeszklenia   

u5 - opór cieplny ścian zewnętrznych 

u6 - wsp. kształtu podstawy budynku 

u7 - opór  cieplny stropodachu/dachu 

u8 - opór cieplny podłogi na gruncie 

   

Wartości zmiennych dyskretnych i zbiory ograniczeń 

przedstawiono w pracach [1,2] 

2.2.4. Wektorowa zmienna dyskretna (syntetyczna) 

Zbiór wartości wszystkich zmiennych dyskretnych 

(uwzględnianych w zadaniu) jest produktem kartezjań-
skim zbiorów wartości poszczególnych zmiennych: 

 

W = ×Vi   i = 1,..,5                                                         (5) 
Elementami tego zbioru są piątki uporządkowane: 

(v1j, v2k, v3l, v4m, v5,n,)       

j = 1,..,13; k = 1,..,4; l = 1,2,3,4 ; m=1,..,10; n=1,..,8 

 

Każdy taki zbiór (uporządkowaną piątkę) przyjęto jako 

definicję wartości wektorowej zmiennej decyzyjnej w, 

określającej (charakteryzującej) w sposób syntetyczny 

rozwiązanie projektowe budynku (postać budynku) 

np.  j = k = l =m=n=1    ⇒  w1 = (v11, v21, v31, v41, v5,1)       
„budynek murowany, ściany zewnętrzne dwuwarstwo-

we: konstrukcja z betonu komórkowego, termoizolacja 

z wełny mineralnej, okna standardowe, parterowy, budy-

nek indywidualny o azymucie 0
0
”.     

wi ∈ W     i = 1,.., 12480                                                (6)  
Poszczególne wartości wi, zmiennej w, determinują róż-

ne i niezależne zadania poziomu optymalizacji. Ten po-

dział zadania wyjściowego traktowany być może jako 

jego dekompozycja wstępna. Zadanie (2) zastąpione zo-

stało zadaniem:  

 

K(v*,u*)=K(w*,u*)=minK[minK(w,u)]                        (7)  

                                 
w ∈W           u∈U

                                        
                

zdekomponowanym na poziomie dolnym na 12480 nie-
zależnych zadań optymalizacji ze wględu na zmienne 

ciągłe. 

W zbiorze W, w oparciu o analizę zależności funkcji 

celu i ograniczeń od poszczególnych wartości zmiennej 

dyskretnej v można wprowadzić podziały prowadzące do 

sformułowania zdekomponowanego zadania wielopo-

ziomowego  uzyskując istotne zmniejszenie liczby zadań 

na dolnym poziomie optymalizacji.  

 

 

Rys. 1. Schemat zadania optymalizacji budynków jednorodzin-
nych i ich zabudowy. 
Fig. 1. The scheme of family buildings optimization task. 

 

Metody dekompozycji zadania przedstawiono w pracy 

[1] 

3. OCENA DECYZJI PROJEKTOWYCH W ZA-
KRESIE ZMIENNYCH DECYZYJNYCH CIĄ-

GŁYCH 

3.1 Sposób określenia informacji 

Zadania optymalizacji ze względu na wartości 

zmiennych decyzyjnych ciągłych są zadaniami progra-

mowania nieliniowego z ograniczeniami.  
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Warunki konieczne optymalności rozwiązania okre-

ślają warunki Khuna-Tuckera. Dla rozpatrywanych za-

dań są to także warunki wystarczające. Na podstawie 

analizy tych warunków można wykazać, że wartości 

optymalne zmiennych ciągłych leżą zawsze na brzegu 

rozwiązań dopuszczalnych. Fakt ten wykorzystano dla 

sterowania rozwiązaniem zadań poprzez zmianę warun-

ków ograniczających. 

Wyniki otrzymano na drodze numerycznej wykorzy-
stując pakiet programów CAMOS (autor A. Osyczka). 

Do obliczeń zadań optymalizacji jednokryterialnej (po-

ziom dolny: min K1, min K2) wykorzystano metodę kom-

binowaną złożoną z metody losowej i metody iteracyjnej 

zmiennych tolerancji. Do poszukiwań rozwiązania prefe-

rowanego (w zadaniu polioptymalizacji) wykorzystano 

metodę kryterium globalnego.  

3.2. Przykład 

Sposób analizy rozwiązań pokazano dla wartości zmien-

nej syntetycznej: 

w6 = (v16, v21, v31, v41, v5,1)       

„budynek murowany, ściany zewnętrzne dwuwarstwo-

we: konstrukcja z cegły pełnej, termoizolacja ze styro-

pianu, okna standardowe, parterowy, budynek indywidu-

alny o azymucie 0
0
”.     

 3.3. Zmiana ograniczeń 

Zadanie pierwsze 

W zadaniu pierwszym analizowano wrażliwość funkcji 

celu K1 i K2 z uwagi na zmianę dolnej granicy oporu 
cieplnego przegród zewnętrznych pełnych.  

 
Tabela 1. Zmiana dolnej granicy Rs, Rd, Rp 

Table 1. The change of lower bounds: Rs, Rd, Rp 

 W1 W2 W3 W4 W1-W4 

 Rimin [m
2K/W] Rimax  

Rs 3,33 4,0 5,0 6,66 10 

Rd 3,33 4,0 5,0 6,66 10 

Rp 1,5 2,625 3,75 4,875 6 

 
 

Zależność zapotrzebowania na energię końcową od 

zmiany kosztów obudowy budynku przedstawiono w 

tabeli 2 oraz na rysunku 2. 

Na wykresie przedstawiono wartości wskaźnika sezono-

wego zapotrzebowania na energię do ogrzewania.  
 

Tabela 2. Zależność zmiany zapotrzebowania na energię w 
zależności od kosztów przegród  [%] 

Table 2 Energy-costs relation [%] 

 min F1 min F2 

[%] W1 W2 W3 W4 W1-W4 

F1 100,0 104,8 110,8 119,3 100,0 

F2  100,0 76,7 63,0 52,4 100,0 

 
 

 
Rys. 2. Zależność zmiany zapotrzebowania na energię w zależ-
ności od kosztów przegród  [%] 
Fig.2. Energy-costs relation [%] 

 
 

 
Rys. 3. Wartości wsk. E [W/m2K] 
Fig. 3 The walue of E [W/m2K] 

 
 

Zadanie drugie 

W zadaniu drugim analizowano wrażliwość funkcji celu 
K1 i K2 z uwagi na zmianę górnej granicy współczynni-

ka przeszklenia na elewacji południowej. 
 

Tabela 3. Zmiana dolnej granicy r1 

Table 3. The change of upper bound: r1 

 W1-W4 W1 W2 W3 W4 

ri [-] rmin [-] rmax [-] 

r1 0,19 0,28 0,40 0,60 0,80 

r2 0,135 0,18 

r3 0,08 0,10 

r4 0,135 0,18 

 

Wrażliw ośc kosztów  i energii na zm ianę g
5
m in, g

7
m in i g
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Zależność zapotrzebowania na energię końcową od 

zmiany kosztów obudowy budynku przedstawiono  

w tabeli 4 oraz na rysunku 4. 

 

 

Rys. 4. Zależność zmiany zapotrzebowania na energię w zależ-
ności od kosztów przegród  [%] 

Fig.4. Energy-costs relation [%] 
 
 

Tabela 4. zależność zmiany zapotrzebowania na energię w 
zależności od kosztów przegród  [%] 

Table 4 Energy-costs relation [%] 

 min F1 min F2 

[%] W1-W4 W1 W2 W3 W4 

F1 100,0 100 101 103 105 

F2  100,0 100 97 91 86 

4. PODSUMOWANIE 

Przytoczone wyniki analizy wskazują że zwiększenie 

termoizolacyjności przegród zewnętrznych (rys.2, 
tabl.2), przy niewielkim wzroście kosztu tych przegród 

(dla przypadku granicznego wzrost o19%) w sposób 

istotny ogranicza zapotrzebowanie na energię do ogrze-

wania (o 48%). Podobnie zwiększenie stopnia przeszkle-

nia ściany południowej powoduje minimalny wzrost 

kosztu przegród zewnętrznych (o 5%) dając istotne 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię (o 14%). 

 Wydaje się, że zaproponowana ocena wyników roz-

wiązań zadań optymalizacji wielokryterialnej, jednoro-

dzinnych budynków mieszkalnych, wykorzystująca for-

malne cechy rozwiązań optymalnych, może dostarczyć 

istotnych informacji wspomagających racjonalne projek-

towanie standardowych budynków niskoenergetycznych. 

MAKE USE OF MULTICRITERION OPTYMIZATION 

TASKS RESULTS IN THE DESIGNING LOW ENERGY 
BUILDINGS 

Summary: Optimization tasks were formulated (and worked) 
as a problems in designing low-energy apartment buildings. It 
is multi-criteria (minimum costs and minimum energy con-
sumption) and multi-level optimization problems.  
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