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Пропонується спосіб оптимізації декількох геометричних параметрів енергоефективних будівель одночас-
но (форма, пропорції, опір тепловтратам огороджувальних конструкцій, азимут будівлі та інше) з метою підви-
щення енергоефективності. Для будинку в Києві (що має форму прямокутного паралелепіпеду) оптимізація 
пропорцій та перерозподілу утеплювача по огороджувальних конструкціях дає зменшення тепловтрат 12.31%. 
Даний спосіб доцільно використовувати при проектуванні енергоактивних та енергоекономічних будівель. 
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A method of optimization of several geometric parameters of energy efficient buildings simultaneously (shape, 
proportions, heat resistance of frame structures, buildings and other azimuth) to improve energy efficiency. For building 
in Kiev (the shape of a rectangular parallelepiped) optimization of the proportions and redistribution of insulation on the 
enclosure of reducing heat loss gives 12.31%. This method should be used in the design of power-and energy-efficient 
buildings. 
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Предлагается способ оптимизации нескольких геометрических параметров энергоэффективных зданий од-
новременно (форма, пропорции, сопротивление теплопотерям ограждающих конструкций, азимут здания и 
прочее) с целью повышения энергоэффективности. Для дома в Киеве (который имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда) оптимизация пропорций и перераспределения утеплителя по ограждающих конструкциям 
дает уменьшение теплопотерь 12,31%. Данный способ целесообразно использовать при проектировании энер-
гоактивных и энергоэкономичных зданий. 
Ключевые слова: энергоэффективные здания, геометрическое моделирование, оптимизация параметров, 

тепловой баланс, ограждающие конструкции, архитектурное проектирование 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні пробле-

ма енергозбереження в Україні загострюється і на-
буває глобального значення. До 40% енергоносіїв, 
що видобувається, витрачається на опалення та га-
ряче водопостачання будинків. 

Питоме енергоспоживання в Україні значно бі-
льше, ніж у країнах Європи, це стосується і будіве-
льної галузі. Переважна більшість будинків в Украї-
ні на сьогодні не відповідає вимогам енергозбере-
ження. 

При розробці проектів нових будинків актуаль-
ним є підвищення їх енергоефективності, викорис-
тання відновлюваних екологічно чистих джерел 
енергії (сонця, землі, вітру та ін.), розробка енергое-
кономічних та енергоефективних будинків. Підви-
щення енергоефективності будинків можливе за 
рахунок  оптимізації параметрів (форми, пропорцій, 
розподілу утеплювача, орієнтації та інше). 

На рис. 1 наведено геометричні параметри будів-
лі, які впливають на її енергоефективність. Для оп-
тимізації параметрів енергоефективних будівель 
необхідно розробити математичну модель. 

Вирішенню питання підвищення енергоефектив-
ності будівель присвячено роботи [1–4], але в них 
визначалися оптимальні пропорції будівель з точки 
зору мінімізації тепловтрат через огороджувальні 
конструкції за одним параметром (пропорцій). У 
роботах [5, 6] окремо оптимізувалася форма будівлі 
та окремо параметри утеплення непрозорих конс-
трукцій будівлі з точки зору мінімального теплового 
балансу огороджувальних конструкцій. 

Метою даної роботи є розробка способу оптимі-
зації декількох (N) геометричних параметрів гранних 
енергоефективних будівель одночасно з метою міні-
мізації теплового балансу огороджувальних конс-
трукцій з атмосферою, підвищення енергоефектив-
ності будівель. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Поверхня гранної будівлі складається з окремих 
граней. Криволінійна поверхня апроксимується 
площинами, утворюються грані. Для будівлі пропо-
нується спосіб  оптимізації декількох геометричних 
параметрів одночасно з метою зменшення теплового 
балансу огороджувальних конструкцій. Для цього 
складається математична модель теплового балан-
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су iQ∆  кожної грані енергоефективного будинку, 
що включає параметри пропорцій будинку (a, b, h, 
rb, ω, α), параметри утеплювача (опір тепловтратам 
Rsti) непрозорих конструкцій (граней), параметри 
утеплювача (опір тепловтратам Rvi) світлопрозорих 
конструкцій, площу світлопрозорих конструкцій 

ivS , параметри розташування вікон на фасадах бу-
дівлі (Аvі,ωvі), азимутальну орієнтацію будівлі (Аb), 
параметри орієнтації геліоприймачів (Аkі,ωkі), площу 

геліоприймачів (Skі) та інше.Площу вікон на грані 
можливо знайти за формулою 

         =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 пло-
щі вікон  до площі поверху (від 0,125 до 0,2); Рі – 
коефіцієнт засклення стін будинку (від 0 до 1). 

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

Геометрична  форма
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Рисунок 1 – Параметри, що впливають на енергоефективність 
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Тепловий баланс огороджувальних конструкцій 

гранної будівлі при цьому мінімізується за наведе-
ною нижче формулою. 

Система обмежень: 
kіib QQQ ∑∑ −∆=∆ ,                        (3) 

min→∆ bQ .                                (4) 
Кількість утеплювача залишається незмінною. 

constSRSR vіvіstisti =⋅+⋅ ∑∑ ,                   (5)   
але обмежуються параметри опору тепловтратам 
утеплювача: 

           71 ≤≤ стіR ,       7,05,0 ≤≤ viR .         (6) 
Залежно від типів оптимізації параметрів уточню-
ються обмеження, де ziumi tt ,  – умовна і фактична 
температури зовнішнього повітря; ri – альбедо 

поверхні грані; isrQ  – енергетична освітленість 

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

оптимізації орієнтації будівлі; bA  – азимут будівлі; 

λ і  – кут між орієнтацією будівлі та грані; ikQ  – 
кількість короткохвильвої сонячної радіації, що над-
ходить на сонячний колектор; izstα  – коефіцієнт 
теплообміну між зовнішньою поверхнею 
огородження і зовнішнім повітрям; 

istS – площа не-

прозорої грані огороджувальних конструкцій; 
istR  – 

опір тепловтратам непрозорих огороджувальних 
конструкцій; 183 – кількість діб опалювального пері-
оду; ivR  – опір тепловтратам світлопрозорих огоро-
джувальних конструкцій [7].; dD – кількість градусо-
діб опалювального періоду [7]; iζ  – коефіцієнт, що 
враховує затінення віконного прорізу непрозорими 
елементами [7]; оiε –коефіцієнт відносного проник-
нення сонячної радіації для світлопрозорих констру-
кцій [7]; Kі – коефіцієнт дійсних умов хмарності, що 
впливають на надходження  сонячної радіації [7]. 
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Розв’язання даної задачі зводиться до оптимізації 
нелінійної функції  з використанням ЕОМ за декіль-
кома змінними (метод Хука–Дживіса) [8]. 

У результаті досліджень при оптимізації пропорцій 
будівлі (змінні параметри пропорцій a, b, h,) ефект 
зменшення тепловтрат становив 5,68% (рис. 2, 3). 
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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, Rst5, Rst6 ) тепловтрати скоротилися 
на 11,23 %. 

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,) 
скорочення тепловтрат становило 12,31%.  

ВИСНОВКИ. Для підвищення енергоефективно-
сті запропоновано  спосіб оптимізації параметрів 
енергоефективних будівель (пропорцій та розподілу 
утеплювача, орієнтації будівлі та ін.) з метою міні-
мізації теплового балансу огороджувальних конс-
трукцій з атмосферою, що підвищує енергоефектив-
ність будівлі. Для будинку в Києві оптимізація про-
порцій та перерозподілу утеплювача по огороджу-
вальних конструкціях дає зменшення тепловтрат на 
12,31%. Даний спосіб доцільно використовувати 
при проектуванні енергоактивних та енергоекономі-
чних будівель. 
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