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Streszczenie:   W pracy przedstawiono wyniki eksperymen-
tów numerycznych związanych z aktywnym wykorzystaniem 
masy termicznej budynku jako magazynu energii cieplnej, pocho-

dzącej z tańszej taryfy nocnej. Element grzejny umieszczono 
w masywnej podłodze a do jego sterowania wykorzystano za-
awansowane techniki sztucznej inteligencji. Uzyskano kilkupro-
centowe obniżenie kosztów ogrzewania w stosunku do obecnie 
stosowanych systemów sterowania. 

Słowa kluczowe:  Sztuczna inteligencja, inteligentne sterowanie, 

symulacja budynku. 

1. WPROWADZENIE 

Problem oszczędzania energii w budownictwie, oprócz 

kwestii ekologicznych, ma najczęściej na  celu obniżenie 

kosztów eksploatacyjnych obiektu. Większość prac skupia 

się przede wszystkim na tworzeniu rozwiązań umożliwiają-

cych zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Tutaj sku-

piono się na możliwościach, jakie daje masa termiczna bu-
dynku, wykorzystania ciepła wytworzonego w okresach 

doby o tańszej taryfie energii elektrycznej, w celu obniżenia 

średnich kosztów ogrzewania, przy jednoczesnym zacho-

waniu akceptowalnych parametrów komfortu termicznego.  

2. SYMULATOR 

W ramach pracy stworzono symulator, który wiernie oddaje 

dynamikę cieplną budynku. Do modelowania rozpływu 

energii wykorzystano najdokładniejszą metodę opartą 

o metodę różnic skończonych [1]. Przeprowadzono ekspe-

rymenty numeryczne, mające na celu weryfikację stworzo-

nego modelu budynku.  
W ramach eksperymentów przeprowadzono symulacje nu-

meryczne dla pomieszczenia o rozmiarach: długość - 3m, 

szerokość - 4m, wysokość - 3m. W ścianie południowej 

umieszczono okno o wymiarach 1.5m na 1.5m i po-

wierzchni przeszklenia 70%. Założono, że w pomieszcze-

niu występuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.  

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

♦ współczynnik przenikalności promieniowania słonecz-

nego dla szyby g = 0.6, 

♦ współczynnik przenikania dla całego okna 

U = 1.0 W/m2K 
♦ ilość wymian powietrza 0.8 1/h 

♦ sprawność odzysku ciepła 70% 

Założono następujące rodzaje przegród : 

♦ ściany: tynk cementowo-wapienny 15mm (3 węzły), 

beton komórkowy odmiany 500 24cm (5 węzłów), sty-

ropian 10cm (3 węzły) 

♦ dach: płyta G-K 15mm (3 węzły), wełna mineralna 

między krokwiami 18cm (5 węzłów) 

♦ podłoga: klepka dębowa 15mm (3 węzły), wylewka 

betonowa 5cm (5 węzłów), styropian 10cm (3 węzły).  

Węzły rozmieszczono równomiernie w każdej z warstw. 

Element grzejny umieszczono w podłodze w pierwszym 
węźle powyżej izolacji.  

Symulator napisano w środowisku C++  z wykorzystaniem 

funkcji Matlaba. 

3. ALGORYTMY STERUJĄCE 

Ze względu na specyfikę zadania, zaproponowano nowator-

ski model systemu sterowania, który uwzględnia możliwe 

zmiany pojemności cieplnej budynku, np. wynikające ze 

zmiany wystroju wnętrza.  

Pierwszym z elementów systemu jest sieć neuronowa, która 

przewiduje krótkoterminowe parametry pogody mające 

bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie energetyczne bu-
dynku. Drugim elementem jest agent uczący się ze wzmoc-

nieniem, który podejmuje decyzję o włączeniu lub wyłą-

czeniu systemu grzewczego, na podstawie aktualnych wa-
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runków pogodowych, temperatury wewnętrznej oraz  krót-

koterminowej prognozy pogody podawanej przez sieć neu-

ronową.  

3.1. Sieć neuronowa 

Sieć neuronowa, użyta w tym zastosowaniu, składa się z 3 

warstw. Warstwa wejściowa zbiera informacje o sumie 

nasłonecznienia, temperaturze oraz prędkości wiatru na 3,6 

i 9 godzin wcześniej. Warstwa ukryta składa się z 10 neu-

ronów z sigmoidalną funkcją aktywacji. Warstwa wyjścio-

wa ma jeden neuron z liniową funkcja aktywacji. Na wyj-

ściu sieci otrzymujemy informację o prognozowanej śred-
niej temperaturze w ciągu następnych 6 godzin. 

W trakcie badań eksperymentalnych nad krótkotermino-

wym przewidywaniem parametrów pogody, wykonano 

bardzo wiele testów z różnymi algorytmami i w rezultacie 

najlepszym i najbardziej efektywnym okazał się algorytm 

opierający się na metodzie gradientów sprzężonych z regu-

laryzacją (ang. Scaled Conjugate Gradient SCG). Bardzo 

pomocna w wyborze zbioru algorytmów do testów była 

praca Moller'a [5], który jest pomysłodawcą niniejszego 

algorytmu. Zostało tam porównane ze sobą kilka najbar-

dziej popularnych algorytmów. Przedstawione wyniki te-
stów pokazały, że wyniki uczenia z wykorzystaniem algo-

rytm SCG są zdecydowanie lepsze od konkurentów. Szcze-

góły omawianego algorytmu można znaleźć w pracy [5]. 

Uczenie sieci neuronowej odbywa się na podstawie danych 

klimatycznych IMGW z lat 76-85 oraz typowego roku me-

teorologicznego [4]. Nauczona sieć stanowi gotowy model 

i w podstawowej wersji nie jest douczana w trakcie działa-

nia systemu.  
 

 

 

Rys. 1. Model systemu sterowania. 
Fig. 1. Controller model. 

3.2. Uczenie ze wzmocnieniem 

Druga część systemu uczącego to algorytm uczący się ze 

wzmocnieniem. Tutaj został użyty algorytm Q-learning 

[8, 9].  

Algorytmy uczące się ze wzmocnieniem charakteryzują się 
tym, że wykonywanie uczonego zadania i jego faktyczne 

uczenie odbywa się jednocześnie. Uczeń uczy się strategii 

wykonywania danego działania tylko na podstawie interak-

cji z otaczającym go środowiskiem, bez żadnej wcześniej-

szej wiedzy na jego temat. Komunikacja ucznia ze środowi-

skiem, w którym operuje, odbywa się poprzez obserwacje 

przez ucznia stanu, w jakim znajduje się środowisko, wy-

konywanie określonych akcji oraz otrzymywanie informa-

cji oceniającej wykonane działanie, zwane wzmocnieniem. 
W przypadku zadania inteligentnego termostatu stan mo-

żemy zdefiniować poprzez dostępne w symulatorze para-

metry, tj. w tym przypadku: 

♦ temperatura zewnętrzna, 

♦ temperatura wewnętrzna, 

♦ średnia temperatura zewnętrzna w kolejnych 6 godzi-

nach (prognozowana przez sieć neuronową), 

♦ aktualny czas. 

Ilość parametrów charakteryzujących stan może być odpo-

wiednio modyfikowana w zależności od ich dostępności 

i celu uczenia. 

Zbiór dozwolonych akcji zdefiniowany jest następująco: 
♦ włącz ogrzewanie, 

♦ wyłącz ogrzewanie. 

Wzmocnienie jest najważniejszym parametrem uczenia ze 

wzmocnieniem. Dla zadania inteligentnego termostatu zde-

finiowano je następująco: 
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Jak widać ocena ucznia następuje na podstawie dwóch kry-

teriów. Pierwsze z nich uwzględnia różnicę między aktual-

ną temperaturą w pomieszczeniu a jej wartością zadaną, 

drugie natomiast pobór energii.  

Częściowe składniki wzmocnienia definiujemy następująco: 
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gdzie 
akt

t  - aktualna temperatura wewnątrz, 
zad

t - temperatura 

zadana w danym okresie czasu, komfortuzakres_  - suma 

dolnej i górnej dozwolonej wartości temperatury. 
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gdzie: 
consum

t

t

E∑
−24

- koszt zużytej energii za ostatnie 24 godzi-

ny, Emax - maksymalny możliwy koszt zużytej energii za 

ostatnie 24 godziny. 

Wagi 
1
w i 

2
w umożliwiają regulację wartości poszczegól-

nych członów odpowiedzialnych za komfort i zużycie ener-

gii. W zależności od wartości wag system będzie starał się 

trzymać w zadanym zakresie temperatur, lub będzie pozwa-

lał na większe wahania temperatur przy mniejszym całko-

witym koszcie energii. 
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Celem uczenia jest maksymalizowanie nagród długotermi-

nowo. Oznacza to, że wykonywane przez ucznia działania 

w krótkiej perspektywie czasowej mogą nie przynosić du-

żego zysku, ale w końcu zaczynają owocować właściwą 

strategią działania. Uczeń musi zatem uwzględniać opóź-

nione skutki wybranych przez siebie akcji, wiele kroków po 

ich faktycznym wykonaniu. Takie podejście nazywa się 
uczeniem z opóźnionym wzmocnieniem lub uczenie się na 

podstawie opóźnionych nagród. 

W opisywanym przypadku najczęściej przyjmuje się jako 

kryterium jakości zdyskontowaną sumę otrzymywanych 

nagród. Uczeń rozpoczynając działanie w chwili 0=t , ma 

obowiązek maksymalizować następujące wyrażenie: 
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gdzie [ ]1,0∈γ  to współczynnik dyskontowania, którego za-

daniem jest regulacja stopnia ważności nagród natychmia-

stowych i tych otrzymywanych w dłuższej perspektywie 

czasowej. W badaniach eksperymentalnych przyjęto 

95.0=γ . 

Proces uczenia sformułowany jest w postaci algorytmu Q-
learning. Algorytm nie wymaga żadnej wiedzy wstępnej 

o otaczającym środowisku, natomiast jego działanie opiera 

się wyłącznie na dynamicznych interakcjach z tą przestrze-

nią. Algorytm Q-learning, w trakcie swojego działania, 

uczy się funkcji wartości akcji, dzięki czemu ma możliwość 

wartościowania uczonej strategii i jednocześnie może ją 

poprawiać.  

Rozpatrywane algorytmy wykorzystują do wartościowania 

uczonej strategii metodę różnic czasowych TD (ang. Tem-

poral Differences). Polega ona na predykcji wartości funk-

cji na podstawie dwóch kolejnych prognoz z następujących 
po sobie chwil czasowych. Zakłada się, że przewidywana 

wartość funkcji w chwili późniejszej jest dokładniejsza ze 

względu na zwiększającą się wiedzę ucznia wraz z upły-

wem czasu. Korekta wartości rozpatrywanej funkcji jest 

dokonywana na podstawie błędu, definiowanego jako róż-

nica wspomnianych prognoz z dwóch następujących po 

sobie kroków, wcześniejszej mniej dokładnej i późniejszej 

bardziej wiarygodnej. W przypadku algorytmów uczących 

się ze wzmocnieniem, wartością szacowaną w kroku t jest 

zdyskontowana suma przyszłych nagród, którą nazywa się 

dochodem TD. 
Algorytm Q-learning jest algorytmem niezależnym od stra-

tegii i nie musi posługiwać się strategią, której się uczy. 

Algorytm uczy się funkcji wartości akcji. Zawiera ona in-

formacje zarówno o wartości stanu jak i o wartości akcji w 

niej wykonanej. Błąd TD jest wyrażony jako różnica sumy 

),(max
1
axQr

ttat +
+ γ , która jest nowym oszacowaniem warto-

ści funkcji  Q , uwzględniającym natychmiastową nagrodę 

po wykonaniu akcji 
t
a  w stanie 

t
x oraz maksymalną warto-

ścią funkcji Q  w następnym stanie.  

Reguła aktualizacyjna będzie miała zatem postać: 

 ),(),(max
1 tttttatTD

axQaxQr −+=∆
+
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4. WYNIKI E EKSPERYMENTÓW 

Eksperymenty numeryczne przeprowadzona z użyciem 

danych meteorologicznych Typowego Roku Meteorolo-

gicznego [4]. Założono temperaturę zadaną 19
o

C w godzi-

nach 22- 5 i temperaturę 20
o

C w pozostałych godzinach. 

Niższa taryfa obowiązuje w godzinach nocnych 22-6 i też 

13-15. Koszt 1kWh na taryfie nocnej 0.28zł i 0.48zł na ta-

ryfie dziennej. 
 

 

Rys. 2.  Koszty ogrzewania na taryfie dziennej. 
Fig. 2. The day tariff running cost 

 

Rys. 3.  Koszty ogrzewania na taryfie nocnej. 
Fig. 3. The night tariff running cost 

 

Rys. 4.  Suma kosztów ogrzewania. 
Fig. 4. Total running cost 
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Rys. 5.  Średnie w sezonie grzewczym odchylenie standardowe od 
temperatury komfortu. 
Fig. 5. Standard deviation from temperature comfort level in heat-
ing season. 

Przedstawione wykresy obrazują zmianę kosztów ogrzewa-
nia oraz odchylenia od  temperatury wewnętrznej w trakcie 

nauki. Koszty użytkowania systemu grzewczego z  trady-

cyjnym, nadążnym systemem sterowania, w analizowanym 

sezonie grzewczym wynoszą 391zł. Inteligentny system jest 

w stanie obniżyć te koszty do około 360zł co stanowi po-

prawę o około 8%. Jednocześnie należy się spodziewać 

średnich odchyleń od zadanej temperatury wewnętrznej na 

poziomie 1.5
o

C, przy czym układ ma tendencję do przekra-

czania zadanego poziomu w trakcie trwania tańszej taryfy 

nocnej a zaniżania w trakcie trwania taryfy droższej, dzien-

nej.  
Niestety nauka tej klasy algorytmów jest bardzo długa. Jak 

widać na załączonych wykresach, poprawa następuje po 

prawie 500 cyklach rocznych działania systemu grzewcze-

go. Jest to oczywiście abstrakcyjnie długo co wymaga spe-

cjalnego podejścia do implementacji tego typu sterowania 

w praktyce. W rzeczywistym systemie należy podzielić 

fazę nauki od fazy faktycznego sterowania systemem 

grzewczym i douczać sterownik danymi zebranymi np. 

w ciągu ostatnich 24 godzin. Tego typu rozwiązania są czę-

sto stosowane [9], co zachęca do wykorzystania omawianej 

pracy w praktyce.  

5. WNIOSKI 

W pracy przedstawiono wynik badań nad inteligentnym 

sterowaniem systemem grzewczym, którego elementy od-

dające ciepło umieszczono w masywnej konstrukcji budyn-

ku. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji przepro-

wadzone dla pojedynczego pomieszczenia pokazujące, że 

dzięki zastosowaniu inteligentnego sterowania można obni-

żyć koszty ogrzewania na poziomie 8% w stosunku do ty-

powo wykorzystywanego sterowania nadążnego.  

Warto dodać, że oryginalne połączenie dwóch typów algo-

rytmów sztucznej inteligencji (uczącej się pod nadzorem 

sieci neuronowej i bez nadzoru, algorytmu uczącego się ze 
wzmocnieniem) umożliwiło powstanie systemu sterowania, 

który może adaptować się do zmieniających się warunków 

otoczenia, np. bezwładności cieplnej pomieszczenia. Dalsze 

prace będą koncentrować się nad możliwością wdrożenie 

praktycznego przedstawionego systemu sterowania.  

ARTIFICIAL INTELLIGENT APPROACH FOR FLOOR 
HEATING CONTROL 

Summary:   The results of the investigation of energy perfor-
mance of massive building envelope with a heating element 
placed in the massive floor has been shown in the paper. The pro-

posed control approach of floor heating system is based on the 
advanced artificial intelligent methods. The results show that the 
floor heating system has good thermal storage performance, which 
can be used to a night-running model to obtain energy-saving 
benefits efficient and economic running cost. Investigated algo-
rithm shows a few percent potential to decrease energy cost,  
in comparison to typical used control systems. 
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