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Пропонується спосіб оптимізації декількох геометричних параметрів енергоефективних будівель одночасно 
(форма, пропорції,  опір тепловтратам огороджувальних конструкцій, азимут будівлі та інше)  з метою підви-
щення енергоефективності.  
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Вступ. На сьогодні проблема енергоресурсозбере-

ження в електричних системах вимагає комплексного 
розв’язання. На підприємствах це можливо не тільки 
за рахунок оптимізації параметрів електричних систем, 
але й за рахунок оптимізації параметрів будівель, що 
значно впливають на витрати енергії (для опалення та 
гарячого водопостачання будинків й т. ін.). Так, при 
розробці проектів нових промислових будинків актуа-
льним є підвищення їх енергоефективності, викорис-
тання відновлюваних екологічно чистих джерел енер-
гії (сонця, землі, вітру та ін.), розробка енергоекономі-
чних та енергоефективних будинків. Підвищення ене-
ргоефективності будинків можливе за рахунок оптимі-
зації параметрів (форми, пропорцій, розподілу утеп-
лювача, орієнтації будівель, геліоприймачів та ін.). 

На рис. 1 наведено геометричні параметри 
 

будівлі, які впливають на енергоефективність. 
Аналіз попередніх досліджень. Вирішенню пи-

тання підвищення енергоефективності будівель при-
свячено роботи [1–4], але в них визначалися опти-
мальні пропорції будівель з точки зору мінімізації 
тепловтрат через огороджувальні конструкції за од-
ним параметром (пропорцій). У роботах [5, 6] окре-
мо  оптимізувалася форма будівлі та окремо параме-
три утеплення непрозорих конструкцій будівлі з 
точки зору мінімального теплового балансу огоро-
джувальних конструкцій. 

Мета роботи. Розробити спосіб оптимізації декі-
лькох геометричних параметрів гранних енергоефек-
тивних будівель одночасно з метою мінімізації тепло-
вого балансу огороджувальних конструкцій з атмос-
ферою, підвищення енергоефективності будівель. 

Геометрична  форма

Параметри пропорцій будівлі при 
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Рисунок 1 – Параметри, що впливають на енергоефективність 

 
Матеріал і результати дослідження. Поверхня 

гранної будівлі складається з окремих граней. Кри-
волінійна поверхня апроксимується площинами, 
утворюються грані. Для будівлі пропонується спосіб 
оптимізації декількох геометричних параметрів од-
ночасно з метою зменшення теплового балансу ого-
роджувальних конструкцій. Для цього складається 

математична модель теплового балансу iQ∆  кожної 

грані енергоефективного будинку, що включає па-

раметри пропорцій будинку (a, b, h, rb, ω, α), пара-
метри утеплювача (опір тепловтратам Rsti) непрозо-
рих конструкцій (граней), параметри утеплювача 
(опір тепловтратам Rvi) світлопрозорих конструкцій, 
площу світлопрозорих конструкцій ivS , параметри 

розташування вікон на фасадах будівлі  (Аvі,ωvі), 
азимутальну орієнтацію будівлі (Аb), параметри орі-
єнтації геліоприймачів (Аkі,ωkі), площу геліоприйма-
чів (Skі) та інше. 
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Площу вікон на грані можливо знайти за форму-
лою: 

 =ivS f(Spid·Npov·F·Рі), (1) 

де Spid=f(a ,b, rb, α) –  площа підлоги поверху, що 
залежить від параметрів пропорцій будинку; Npov– 
кількість поверхів будівлі; F– співвідношення площі 
вікон  до площі поверху (від 0,125 до 0,2); Рі – кое-
фіцієнт засклення стін будинку (від 0 до 1). 

Математична модель теплового балансу грані 
будівлі можливо надати у вигляді нелінійної функції 
з декількома змінними. 

Цільова функція 
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Тепловий баланс огороджувальних конструкцій 
гранної будівлі при цьому мінімізується за наступною 
формулою: 

Система обмежень: 

 kіib QQQ ∑∑ −∆=∆ ; (3) 

 min→∆ bQ . (4) 

Кількість утеплювача залишається незмінною: 

 constSRSR vіvіstisti =+∑∑ , (5) 

але обмежуються параметри опору тепловтратам 
утеплювача: 

 71 ≤≤
сті

R ;    7,05,0 ≤≤ viR . (6) 

Залежно від типів оптимізації параметрів уточ-
нюються обмеження, де ziumi tt , – умовна і 

фактична температури зовнішнього повітря; r i – 
альбедо поверхні грані; 

isrQ  – енергетична 

освітленість повітря короткохвильовою радіацією; 
),( ististisr AfQ ω=  або ),( istibisr AfQ ωλ+=  при оптимі-

зації орієнтації будівлі; 
bA – азимут будівлі; λ і – 

кут між орієнтацією будівлі та грані; ikQ  – кіль-

кість короткохвильової сонячної радіації, що над-
ходить на сонячний колектор; izstα  – коефіцієнт 

теплообміну між зовнішньою поверхнею 
огородження і зовнішнім повітрям; 

istS  – площа 

непрозорої грані огороджувальних конструкцій; 

istR  – опір тепловтратам непрозорих огороджува-

льних конструкцій; 183 – кількість діб опалюваль-
ного періоду; ivR  – опір тепловтратам світлопро-

зорих огороджувальних конструкцій [8].; dD  – кі-

лькість градусо-діб опалювального періоду [8]; iζ  

– коефіцієнт, що враховує затінення віконного 
прорізу непрозорими елементами [8]; 

оiε  – коефі-

цієнт відносного проникнення сонячної радіації 
для світлопрозорих конструкцій [8]; Kі  – коефіці-
єнт дійсних умов хмарності, що впливають на над-
ходження  сонячної радіації [8]. 

Розв’язання даної задачі зводиться до оптимізації 
нелінійної функції  з використанням ЕОМ за декіль-
кома змінними (метод Хука–Дживіса) [7]. 

У результаті досліджень  при оптимізації пропо-
рцій будівлі (змінні параметри пропорцій (a, b, h,)) 
ефект зменшення  тепловтрат становив 5,68 %. 

При оптимізації перерозподілу утеплювача 
(змінні параметри утеплювача опору тепловтратам 
Rst1, Rst2, Rst3, Rst4, Rst5, Rst6 ) тепловтрати скоротилися 
на 11,23 %. 
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Рисунок 2 – Аксонометрія будинку 
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Рисунок 3 – План будинку 

 
При оптимізації перерозподілу утеплювача 

(змінні параметри утеплювача опору тепловтратам 
Rst1, Rst2, Rst3, Rst4, Rdax5, Rpid6) та оптимізації пропор-
цій будівлі (змінні параметри пропорцій (a, b, h,)) 
( рис. 2, 3) скорочення тепловтрат становило  12,31 %. 

Висновки. Для вирішення проблеми енергоресу-
рсозбереження запропоновано комплексний підхід. 
Пропонується  спосіб оптимізації декількох параме-
трів енергоефективних будівель (пропорцій та роз-
поділу утеплювача, орієнтації будівлі та ін.), з ме-
тою мінімізації теплового балансу огороджувальних 
конструкцій з атмосферою, що підвищує енергоефе-
ктивність будівлі. Для будинку в Києві за рахунок 
оптимізації пропорцій та розподілу утеплювача теп-
ловтрати через огороджувальні конструкції змен-
шилися на 12,31 %. Даний спосіб доцільно викорис-
товувати при комплексному вирішенні проблеми 
енергоресурсозбереження. 
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Предлагается способ оптимизации нескольких геометрических параметров энергоэффективных зданий од-
новременно (это форма, пропорции, сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций, азимут здания и 
др.) с целью повышения энергоэффективности. 
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A method of optimizing multiple parameters simultaneously energy efficient buildings (shape, aspect ratio, heat loss 
resistance building envelope, building azimuth, etc.) to improve energy efficiency. 
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