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Streszczenie
W rozprawie omówiono problematykę projektowania budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym. Zaproponowano nowatorskie podejście do projektowania
oparte na autorskim algorytmie. Praca składa się z trzech głównych części – studialnej,
badawczej oraz analitycznej i ośmiu rozdziałów.
We wprowadzeniu przeanalizowano konteksty oraz definicję obszaru działań
badawczych. Przeprowadzono przegląd literatury dotyczącej budownictwa o dodatnim bilansie
energetycznym, scharakteryzowano: aktualne standardy energetyczne, odnawialne źródła
energii, efektywność energetyczną, pojęcie egzergii w budownictwie i w energetyce, a ponadto
zasady projektowania budynków o dodatnim bilansie energetycznym.
W rozdziale trzecim omówiono sytuację decyzyjną, w której konieczne jest
wykorzystanie wielokryterialnych metod wspomagania podjęcia decyzji, które szczegółowo
opisano. Kolejno zaprezentowano autorski algorytm metodyki projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, składający się z pięciu etapów. Pierwszy –
analityczny – polega na utworzeniu bazy danych wejściowych dla konkretnego
przedsięwzięcia. Drugi opiera się na identyfikacji dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań
budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energii. Etap trzeci – bardzo istotny – bazuje na
wyborze zbioru kryteriów decyzyjnych (wszystkie zebrane kryteria przedstawiono i opisano w
rozdziale czwartym) oraz identyfikacji relacji między kryteriami (z wykorzystaniem metody
delfickiej – badania zespołu ekspertów – opis w rozdziale 5.2). W czwartym etapie określono
profil preferencji decydenta (zob. rozdział 5.3). Ostatni, piąty etap, rozpoczyna się od
obliczenia kolejno: docelowych wag kryteriów decyzyjnych, wartości zmiennych dla wcześniej
zidentyfikowanych dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań, normowania wartości
zmiennych. Ponadto utworzono ranking, dyskusję wyników obliczeń oraz wyboru najbardziej
kompromisowego rozwiązania budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym. W
celu potwierdzenia stosowalności zaproponowanej metodyki projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym wykonano cztery przykłady obliczeniowe.
Pierwszy i trzeci uwzględnia wszystkie kryteria decyzyjne, natomiast drugi i czwarty wyłącznie
kryteria, które wykazują charakter przyczynowy. W podsumowaniu zrewidowano założony cel
rozprawy, zweryfikowano postawione tezy, wnioski ogólne, rekomendacje oraz wskazano
kierunek dalszych badań.
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Abstract
The dissertation discusses the issues of designing residential buildings with a positive
energy balance. An innovative approach to design based on an original algorithm was proposed.
The paper consists of three major parts - study, research and analysis- in eight chapters.
The introductory part analyses the contexts and the definition of the area of research
activities. A review of the literature on buildings with a positive energy balance was carried out
and the following issues were described: current energy standards, renewable energy sources,
energy efficiency, the concept of exergy in construction and energy engineering, and the
principles of designing buildings with a positive energy balance.
The third chapter discusses a decision-making situation in which it is necessary to use
multi-criteria methods of supporting the decision-making process, which are described in detail.
Next, the author's five-stage algorithm of the methodology of designing residential buildings
with a positive energy balance is presented. The first - analytical stage - is based on creating an
input database for a specific project. The second, relies on the identification of permitted and
acceptable solutions for a residential building with a positive energy balance. The third stage –
a crucial one - is based on the selection of a set of decision criteria (all the collected criteria are
presented and described in chapter four), and the identification of the relationship between the
criteria (using the Delphi method - expert team research – description in chapter 5.2). The fourth
stage deals with the preference profile of the decision maker (see chapter 5.3).
The fifth and final stage begins with calculating successively: target weights of decision
criteria, variable values for previously identified permitted and acceptable solutions, and
standardization of variable values. In addition, a ranking was created, and a discussion of the
calculation results and the choice of the most compromise solution for a residential building
with a positive energy balance. In order to confirm the applicability of the proposed
methodology for designing residential buildings with a positive energy balance, four calculation
examples were made. The first and third takes into account all the decision criteria, while the
second and fourth only focuses on the criteria that are causal. In the concluding part, the
assumed aim of the dissertation is reviewed, the formulated theses, general conclusions and
recommendations are verified, and the direction of further research is indicated.
Keywords
Plus Energy buildings, planning methodology, multicriteria analysis
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1. WPROWADZENIE
1.1.

Problematyka projektowania budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym
W efekcie wyczerpywania się surowców naturalnych – będących nośnikami energii
konwencjonalnej, wzrostu bogactwa społeczeństwa i łatwości pozyskiwania energii, a ponadto
utrzymującego się od pewnego czasu trendu ograniczania zużycia energii pierwotnej pod każdą
jej formą, powstają budynki zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.
Budownictwo przyjazne środowisku oraz człowiekowi – realizowane zgodnie z
powyższym założeniem – uwzględnia przeciwdziałanie nadmiernemu zubożeniu ośrodka
naturalnego poprzez oszczędzanie jego zasobów, w tym paliw kopalnych, a także zapobieganie
jego zanieczyszczeniu [6, 8, 27, 44]. Wzrost dobrobytu społeczeństwa, o którym była mowa
powyżej, następuje synergicznie z ochroną środowiska naturalnego przy zachowaniu harmonii.
Istotną cechą idei zrównoważonego rozwoju jest jej wielopłaszczyznowość, czyli taki rozwój
podstawowych elementów systemu kształtującego przyszłość społeczności ludzkiej, tj.
środowiska, społeczeństwa i gospodarki, aby żaden z nich nie stanowił zagrożenia dla
pozostałych.
Nie ulega wątpliwości, że budownictwo kubaturowe ma wpływ na wyżej wymienione
elementy. Do aspektów środowiskowych kwalifikuje się cechy związane z obiektem
budowlanym w pełnym cyklu jego życia, mogące oddziaływać na środowisko naturalne. Wśród
nich najczęściej wymienia się m.in. potencjały: wzmacniania efektu cieplarnianego, niszczenia
warstwy ozonowej, eutrofizacji i zakwaszania, a ponadto mikroklimat, emisję ditlenku węgla
oraz substancji niebezpiecznych, wytwarzanie odpadów, zużycie wody.
Do aspektów społecznych zalicza się m.in. warunki mikroklimatu w pomieszczeniach i
możliwość ich indywidualnej regulacji przez użytkownika, jakość powietrza wewnętrznego,
wody pitnej, komfort akustyczny i wizualny, a ogólnie rzecz ujmując parametry komfortu
klimatycznego [69], a także efektywne wykorzystanie powierzchni, adaptowalność, brak barier,
publiczny dostęp do obiektu i bezpieczeństwo [26, 27].
Wśród aspektów ekonomicznych wskazuje się wszystkie składowe związane z budynkiem
w pełnym cyklu jego życia, wpływające na rozwój ekonomiczny otoczenia. Są to m.in. analiza
kosztów cyklu życia obiektu (LCA), pozwalająca na oszacowanie wszelakich kosztów
związanych z obiektem, koszty inwestycyjne poszczególnego rozwiązania, opłaty
eksploatacyjne itd. [26].
Zarządzanie zasobami nieodnawialnymi stanowi jedną z kluczowych kwestii
zrównoważonego rozwoju. Dzisiejsze budownictwo mieszkalne charakteryzuje się sporymi
możliwościami zmniejszania zapotrzebowania na energię pierwotną, związanego z
dostarczeniem ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej. W raportach z 2009 roku [43] oraz z
2012 roku [45] wskazano sektor budownictwa – sektor środowiska zabudowanego jako
najbardziej perspektywiczny dla znacznej poprawy efektywności energetycznej. Trzeba
zwrócić uwagę, że potencjał obniżenia zużycia nieodnawialnych nośników energii pierwotnej
przekracza 12,0 milionów ton oleju ekwiwalentnego (TOE). Stanowi to około 13% rocznego
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zużycia nieodnawialnych nośników energii w Polsce. Zgodnie z nowszym raportem z 2017
roku [44] w latach 2005–2015 zanotowano spadek udziału gospodarstw domowych w finalnym
zużyciu energii z 35% do 31%, mimo to pozostają one nadal największym konsumentem
energii finalnej.
Warto podkreślić, że budynki mieszkalne odgrywają ważną rolę w zużyciu energii na całym
świecie. Budynek wykorzystuje energię przez całe swoje życie, tj. od budowy, poprzez
użytkowanie, aż po rozbiórkę. Wysokoefektywny, zrównoważony obiekt powinna cechować
wysoka wydajność energetyczną, minimalizacja wewnętrznych i zewnętrznych strat egzergii
oraz utrzymanie pożądanych warunków komfortu klimatycznego przy niewielkim koszcie oraz
przy minimalnym wpływie na środowisko [55]. Coraz większą wagę przywiązuje się do metod
służących poprawie efektywności wykorzystania paliw kopalnych lub zastępuje się ich zużycie
odnawialnymi nośnikami energii. Synergia tych działań dla budownictwa mieszkalnego może
przyczynić się do spadku udziału gospodarstw domowych w finalnym zużyciu energii
pierwotnej, a tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych do środowiska naturalnego,
co jest zgodne – jak już wspomniano – z ideą zrównoważonego rozwoju.
W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu konieczne jest wprowadzenie zmian w
procesie projektowania budynków mieszkalnych, poprzez:
- obniżenie zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną, na które wpływ ma kształt,
struktura i charakterystyka energetyczna budynku oraz jego techniczne wyposażenie,
- wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
- zwiększenie sprawności systemów wykorzystywanych do zapewnienia komfortu
klimatycznego w budynku,
- zwiększenie sprawności przetwarzania energii przez urządzenia wyposażenia domowego,
- umożliwienie dwukierunkowego przepływu energii w każdej z postaci,
- maksymalne wykorzystanie naturalnych (pasywnych) strategii wspomagania ogrzewania i
chłodzenia oraz wykorzystania światła naturalnego.
Przygotowanie projektu budowlanego jest w istocie procesem rozwiązywania
problemów decyzyjnych i dlatego wymaga twórczego myślenia. W obecnych czasach
dostępnych jest wiele narzędzi komputerowych, które wspomagają ten proces. Przykładami są
programy umożliwiające rysowanie, jak AutoCAD, narzędzia do modelowania
trójwymiarowego – SketchUp, oprogramowania symulacyjne, jak np. programy obliczeniowe
symulujące zużycie energii [75].
Dotychczas nie opracowano metodyki projektowania budynków mieszkalnych z
otwartym zbiorem kryteriów decyzyjnych, która uwzględniałaby modelowanie preferencji
decydenta wykorzystujące na ten cel badania statystyczne grupy decydentów. Brakuje także
metodyki odnoszącej się do wzajemnej zależności kryteriów decyzyjnych. Konieczne jest więc
opracowanie nowej metodyki projektowania budynków mieszkalnych uwzględniającej
powyższe wytyczne, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, umożliwiającej obniżenie
globalnej konsumpcji nieodnawialnej energii pierwotnej w sektorze gospodarstw domowych
oraz – w oparciu o szereg kryteriów i parametrów, stanowiących zbiór otwarty – zgodnie z
określoną preferencją decydenta przy wzięciu pod uwagę relacji występujących pomiędzy
kryteriami decyzyjnymi. Wybór kompromisowego rozwiązania staje się problemem
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decyzyjnym. Wymaga użycia jednej (lub wielu) z wielokryterialnych metod wspomagania
podejmowania decyzji. Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest więc opracowanie
nowatorskiej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym.
1.2. Tezy rozprawy
1) Proces projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym jest
problemem wielokryterialnym, dla którego rozwiązania konieczne jest zastosowania
metodyki (algorytmu) uwzględniającej szereg zależnych od siebie zmiennych
(kryteriów) decyzyjnych.
2) Kryteria decyzyjne mogą być wzajemnie od siebie zależne, przez co konieczne jest
wyznaczenie relacji między nimi (wag relacji).
3) Wybór dopuszczalnych technicznie rozwiązań możliwy jest po stworzeniu modelu
preferencji decydenta, którego budowa opiera się o badania wybranej grupy
decydentów.
4) Skuteczność metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym powinna zostać zweryfikowana poprzez zastosowanie jej dla
wybranego studium przypadku.
1.3. Cele badawcze
Najważniejszym celem naukowym rozprawy doktorskiej jest opracowanie metodyki
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym zgodnych z
zasadami zrównoważonego rozwoju. Stworzono więc otwarty zbiór kryteriów decyzyjnych i
wybrano takie, które spełniają szereg postulatów czytelnych dla wszystkich uczestników
procesu podejmowania decyzji (wyczerpujące, spójne i pozbawione redundancji). Kluczowym
aspektem metodyki jest wyszczególnienie preferencji zależnych i niezależnych od decydenta.
Pierwsze z nich wyznacza się, przeprowadzając ankietyzację grupy celowej (osób
zainteresowanych budową budynków mieszkalnych) z zastosowaniem badań społecznych.
Preferencje niezależne od decydenta polegają na określeniu zależności (relacji) pomiędzy
poszczególnymi kryteriami oceny, które wyznacza się, przeprowadzając ankietyzację grupy
ekspertów.
Dla realizacji celu naukowego pracy zidentyfikowano następujące zadania badawcze:
1) Określenie zasad projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym.
Zadanie miało charakter poznawczy i teoretyczny. Wykonano przegląd i analizę
krytyczną literatury oraz norm, standardów projektowania. Sformułowano zasady i
wytyczne projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym.
2) Opis powszechnie znanych wielokryterialnych metod wspomagania podjęcia decyzji
oraz wybór kilku z nich w celu budowy metodyki.
Zadanie miało charakter poznawczy i teoretyczny. Wykonano przegląd i opis znanych
wielokryterialnych metod wspomagania podejmowania decyzji oraz wybrano kilka z
nich, które zostały użyte w celu budowy metodyki projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym.
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3) Opracowanie metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym. Stworzono autorski algorytm metodyki projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym.
4) Budowa otwartego zbioru kryteriów decyzyjnych i wybór grupy kryteriów do dalszych
analiz. Zadanie miało charakter poznawczy. Wykonano przegląd i opis matematyczny
kryteriów decyzyjnych, które uporządkowano w grupy kryteriów głównych. Utworzono
zbiór kryteriów głównych oraz przypisanych do nich podkryteriów decyzyjnych.
5) Identyfikacja relacji pomiędzy kryteriami decyzyjnymi – ankietyzacja zespołu
ekspertów (metoda delficka) z wykorzystaniem metody DEMATEL. Zadanie miało
charakter badawczy.
6) Określenie profilu preferencji decydenta – ankietyzacja grupy decydentów (metoda
badań społecznych) z wykorzystaniem metody AHP/ANP. Zadanie miało charakter
badawczy.
7) Weryfikacja metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym dla wybranych rzeczywistych obiektów. Zadanie miało charakter
aplikacyjny.
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2. BUDOWNICTWO O DODATNIM BILANSIE
ENERGETYCZNYM
2.1.

Standardy energetyczne budynków i ich rola

2.1.1. Wprowadzenie
Ugruntowanie się na świecie polityki realizującej strategię zrównoważonego rozwoju było
punktem wejścia do wprowadzenia w budownictwie mieszkaniowym przepisów
normatywnych wyraźnie ograniczających zapotrzebowanie na energię w tym sektorze. Efekty
uzyskano przede wszystkim dzięki zaostrzeniu wymagań w zakresie izolacyjności termicznej
przegród budowlanych oraz zdefiniowania ograniczeń, co do wartości wskaźnika rocznego
zapotrzebowania na energię pierwotną (EP).
Obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku w Polsce Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [142] po raz
pierwszy uporządkowało kwestie oceny energetycznej obiektów architektonicznych, która
dotąd ograniczała się tylko do wskazania granicznych współczynników przenikania ciepła dla
przegród zewnętrznych budynku i wskazówek jakościowych dotyczących konieczności
stosowania rozwiązań ograniczających zużycie energii. Historia funkcjonowania
rozporządzenia [142], wielokrotnie nowelizowanego [143], wskazuje, że tylko częściowo
wykorzystano potencjał ograniczenia zużycia energii pierwotnej w sektorze środowiska
zabudowanego [43, 44, 45].
W Unii Europejskiej przyjęto dyrektywę 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest
długotrwały proces realizowany przez poszczególne kraje członkowskie, prowadzący do
poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a tym samym całego sektora budownictwa
[138]. W Polsce konsekwencją przyjęcia dyrektywy było opracowanie i wprowadzenie
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 926) zmieniającego poprzednio obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690) [139, 140]. Najnowsza nowelizacja rozporządzenia (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285) [141]
zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 roku.
Efektem powyższych przepisów jest arbitralne ograniczenie maksymalnej wartości
wskaźnika zużycia energii pierwotnej (EP), określającego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla obiektów kubaturowych niezbędne
do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz
oświetlenia. Wprowadzono cząstkowe wartości wskaźnika EP (zob. tab. 2.1.1.A.),
odpowiednio EPH+W określający sumaryczne zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej na
potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla wszystkich
typów budownictwa kubaturowego, a dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych także wskaźniki zużycia
nieodnawialnej energii pierwotnej na potrzeby chłodzenia (ΔEPC) oraz oświetlenia
wbudowanego (ΔEPL).
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Poza wprowadzeniem maksymalnych wartości wskaźnika EP wprowadzono również
obowiązek spełnienia minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności przegród
budowlanych i elementów technicznego wyposażania obiektów oraz innych obostrzeń
związanych z oszczędnością energii, w tym konieczność spełnienia minimalnej zalecanej
szczelności powietrznej obudowy budynku, a także związanych z ograniczeniem ryzyka jego
przegrzewania w okresie letnim [141].
Tab. 2.1.1.A. Cząstkowe wartości wskaźnika EP dla budynków mieszkalnych [141]
Lp. Budynek mieszkalny

1
2
3

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

Zużycie nieodnawialnej
energii pierwotnej

Cząstkowe wartości wskaźnika EP
[kWh/(m2rok)]
od 1 stycznia 2017 r.
od 31 grudnia 2020 r.

EPH+W

95
85

70
65

ΔEPC*

10*Af,C/Af

5*Af,C/Af

ΔEPL

0

0

gdzie:

Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona),
określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynków [m2],
Af,C – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona), zgodnie z ww.
przepisami [m2],
*) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 [kWh/(m2rok)].

Działania podjęte celem certyfikacji energetycznej budynków podlegających obrotowi,
zwiększenia wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków oraz regularna kontrola
systemów ogrzewania i klimatyzacji mają przyczynić się do poprawy charakterystyki całego
sektora budynków z punktu widzenia redukcji zużycia paliw nieodnawialnych, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa, a także zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom [138,
139, 140, 141].
Podsumowując, konieczne jest wprowadzenie kolejnych działań obniżających
intensywność energetyczną polskiej gospodarki w sektorze środowiska zabudowanego, w
tym budownictwa mieszkalnego. Należy dążyć, by każdy nowy budynek mieszkalny i/lub
modernizowany był projektowany jako obiekt o dodatnim bilansie energetycznym,
wpływając bezpośrednio i znacząco na poprawę wskaźnika intensywności energetycznej
gospodarki Polski [72].
2.1.2. Budownictwo o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. [138]
wprowadzono pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB), czyli obiektu o
bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej obejmującej liczbowy wskaźnik zużycia
energii pierwotnej wyrażony w kWh/m2 na rok. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość
wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu z energii pozyskiwanej ze
źródeł odnawialnych (w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w
pobliżu) oraz wynikać z zastosowania wydajnych rozwiązań instalacyjno-konstrukcyjnych.
Określa tym samym minimalny standard nowo wznoszonych budynków, który w pełni
obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku dla obiektów zajmowanych przez władze publiczne oraz
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będące ich własnością, natomiast od 1 stycznia 2021 roku ma moc prawną dla wszystkich nowo
budowanych budynków. Powyższa definicja nie precyzuje, czy projektowany obiekt powinien
być samowystarczalny energetycznie, co oznacza, że dopuszczone jest bilansowanie energii
produkowanej na miejscu i wyeksportowanej do sieci oraz dostarczanej z sieci, co byłoby
zgodne z zapisami zamieszczonymi w normach [136] oraz [137, 138, 139].
W celu doprecyzowania ogólnej definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii,
zgodnej z [138], należy określić, które strumienie energii powinny zostać włączone do oceny
charakterystyki energetycznej oraz – co równie istotne – w jaki sposób współczynniki nakładów
energii pierwotnej należy wykorzystać w obliczeniach wskaźnika zapotrzebowania na energię
pierwotną budynku. Do ujednolicenia metodologii niezbędne staje się wytyczenie granicy
bilansowej obiektu (zob. rys. 2.1.2.A) z włączeniem energii pozyskiwanej za pomocą
odnawialnych źródeł energii, jak również sprecyzowanie pojęcia „w pobliżu” zawartego w
dyrektywie [138].
Zgodnie z normą [137] granica bilansowa budynku obejmuje obszar, na którym znajduje się
budynek oraz najbliższe otoczenie obiektu. Energia jest wykorzystywana lub wytwarzana z
uwagą, że wewnątrz granicy systemu jego straty uwzględniane są w sposób jawny, natomiast
na zewnątrz brane są pod uwagę we wskaźniku konwersji. Przyjęto, że aktywne systemy
pozyskiwania energii odnawialnej (promieniowanie słoneczne, energia kinetyczna wiatru lub
wody) nie są częścią bilansu energetycznego budynku. Jedynie nieodnawialna energia
pierwotna dostarczona przez urządzenia wytwarzające oraz energia pomocnicza – potrzebna do
dostarczania energii ze źródła (np. kolektora słonecznego) – do danego obiektu są
uwzględniane w bilansie energii. Na poziomie krajowym podejmuje się decyzje, czy ta energia
jest częścią energii dostarczonej, czy nie jest. Zgodnie z normą [137] oceniać można grupę
budynków, jeżeli są zlokalizowane na tej samej działce lub obsługują je te same systemy
techniczne. Na poziomie krajowym ustala się zasady dotyczące granic, zależne od celu oceny
energetycznych właściwości użytkowych i typu budynków.
W normie [137] zobrazowano (zob. rys. 2.1.2.A) jakie strumienie energii obejmuje swym
zakresem granica bilansowa budynku oraz zwrócono uwagę na obliczeniowy wskaźnik
energetyczny, który – zgodnie z założeniami [137] – dotyczy wykorzystania energii do
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, a także oświetlenia. Nie obejmuje energii do innych
potrzeb, o ile nie zdecydowano inaczej na poziomie krajowym. W dyrektywie [138]
zdefiniowano charakterystykę energetyczną budynku jako obliczoną lub zmierzoną ilość
energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym
użytkowaniem (czyli energii zużytkowanej do: ogrzewania, chodzenia, wentylacji, ciepłej
wody i oświetlenia).
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Rys. 2.1.2.A. Granica systemu bilansowania – przykład przepływów energii [137]

Standard nowo wznoszonych obiektów swym zakresem nie dotyczy zużycia energii przez
urządzenia gospodarstwa domowego, odpowiedzialne za konsumpcję energii pierwotnej. Co
istotne, uwzględnienie energii zużywanej przez urządzenia elektroenergetyczne jest konieczne
dla przedstawienia kompletnej charakterystyki energetycznej budynku.
Potrzeby energetyczne budynku mieszkalnego najczęściej dotyczą trzech form energii
użytkowej:
• ciepła,
• chłodu,
• energii elektrycznej.
Zgodnie z [140, 141] zapotrzebowanie na energię użytkową EU, wyrażoną w kWh/m2a,
określa roczne zapotrzebowanie energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej dla wszystkich typów budownictwa kubaturowego oraz – ponadto –
roczną ilość energii do chłodzenia i oświetlenia dla obiektów użyteczności publicznej,
zamieszkania zbiorowego, budynków produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych.
Obliczana jest dla określonych warunków klimatycznych i standardowego użytkowania
obiektu, stanowi miarę efektywności energetycznej budynku.
W tab. 2.1.2.A przedstawiono zapotrzebowanie energii użytkowej na cele ogrzewania dla
różnych standardów energetycznych budynków występujących w Polsce [63].
Tab. 2.1.2.A. Zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania [63]
Zapotrzebowanie na energię użytkową
na cele ogrzewania
Typ budynku
[kWh/(m2rok)]
Pasywny
≤ 15
Niskoenergetyczny (NF 40)
≤ 40
Energooszczędny
60
Standardowy
120
Energochłonny (z lat 80.)
220
Wysoce energochłonny (z lat 60.)
350
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Każda z trzech form energii użytkowej wymaga dostawy określonych nośników energii
końcowej pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł, z uwzględnieniem sprawności elementów
technicznego wyposażenia budynków. Zapotrzebowanie na energię końcową jest miarą
efektywności energetycznej budynku i jego instalacji technicznych.
Końcową miarą oceny energetycznej budynku jest zużycie nieodnawialnych nośników
energii pierwotnej, niezbędnych do wytworzenia nośników energii końcowej w danej
gospodarce. W polskim prawie [140, 141] tę właśnie pierwotną miarę określa się wskaźnikiem
zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej budynku – EP, będącym ilorazem łącznego
rocznego zużycia energii pierwotnej przez budynek i jego powierzchnię użytkową o
regulowanej temperaturze, wyrażony w kWh/m2a.
Wskaźnik EP jest podstawą oceny energetycznej budynku, jego spełnienie – w przypadku
projektowanych budynków [140, 141] – stanowi warunek konieczny do udzielenia decyzji o
pozwoleniu na budowę. Wyznacza się go ze wzoru (2.1.2.A).
EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL
gdzie:
- EPH+W
- ΔEPC
- ΔEPL

(2.1.2.A)

– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, kWh/(m2rok),
– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, kWh/(m2rok),
– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia, kWh/(m2rok).

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [141] nie ma
konieczności spełnienia maksymalnych cząstkowych wartości wskaźnika EP, odpowiednio
EPH+W dla wszystkich typów budownictwa kubaturowego, natomiast dla obiektów
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i
magazynowych także na potrzeby chłodzenia (ΔEPC) oraz oświetlenia wbudowanego (ΔEPL).
Aktualnie projektowane budynki muszą spełniać wyłącznie sumaryczną maksymalną wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, zgodnie ze wzorem (2.1.2.A).
2.1.3. Budownictwo pasywne (BP)
Standardem wyprzedzającym polskie wymagania w zakresie efektywności energetycznej
jest idea budownictwa pasywnego, zgodna z normami The Passive House Institute (PHI), która
łączy wysoki komfort mieszkalny z bardzo niskim zużyciem energii. Budownictwo pasywne
cechuje znakomita efektywność energetyczna, optymalny komfort cieplny i wysoki stopień
zadowolenia użytkowników z warunków otaczających, a także ochrona przed potencjalnymi
szkodami wywołanymi nadmierną kondensacją pary wodnej [46–50, 63, 64, 66, 68, 69, 72].
Obiekty w standardzie pasywnym charakteryzuje niskie zapotrzebowanie na energię
użytkową (EU) do celów ogrzewania i wentylacji wynosząca nie więcej niż 15 kWh/m 2rok.
Jest ona jednym z czterech głównych kryteriów w procesie certyfikacji obiektu przez PHI (zob.
tab. 2.1.3.A). Przedstawione kryteria dla budownictwa pasywnego obowiązują od kilkunastu
lat [50].
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Tab. 2.1.3.A. Dotychczasowe podstawowe kryteria dla budynku pasywnego [50]
Lp.
[-]
1
lub
2
3
4

Kryterium
[-]
Zapotrzebowanie na energię użytkową
do celów ogrzewania i wentylacji „Euc.o.”
Szczytowe obliczeniowe obciążenie grzewcze
Zapotrzebowanie na energię pierwotną „EP”
(ogrzewanie, chłód, ciepła woda użytkowa,
oświetlenie, urządzenia gospodarstwa domowego)
Szczelność powietrzna budynku n50
(próba na podciśnieniu oraz nadciśnieniu)
Częstotliwość występowania nadmiernych temperatur
w okresie letnim

Wartość
[-]
≤ 15

Jednostka
[-]

≤ 10

kWh/(m2rok)
W/m2

≤ 120

kWh/(m2rok)

≤ 0,6

1/h

≤ 10

%

Na etapie projektowania obiektów pasywnych narzędziem niezbędnym do ich optymalizacji,
a następnie weryfikacji, jest pakiet projektowania budynków pasywnych (The Passive House
Planning Package – PHPP) [47]. Liczne badania i porównania wyników pomiarów wykazały
dobrą korelację obliczeń przeprowadzonych w PHPP ze średnią rzeczywistą wartością zużycia
energii, co potwierdza wiarygodność przeprowadzanych analitycznie obliczeń [46, 50].
W 2015 roku Passive House Institute (PHI) rozbudował istniejący system oceny budynków
pasywnych, wprowadzając klasy energetycznych obiektów certyfikowanych, odpowiednio: PH
Classic, PH Plus, PH Premium. Budynek pasywny może je osiągnąć w zależności od
zapotrzebowania na odnawialną energię pierwotną i ilość „wyprodukowanej” energii
odnawialnej (zob. rys. 2.1.3.A). W tab. 2.1.3.B podano aktualne kryteria dla nowo
wznoszonych budynków pasywnych [46, 50].
PH Classic – to tradycyjny budynek pasywny, wymaga jednak odnawialnych źródeł energii
pierwotnej (PER), zastępujących poprzednie warunki dotyczące granicznej wartości
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP).
PH Plus – to budynek, w którym wytwarzana jest dodatkowa energia pochodząca ze źródeł
odnawialnych, np. z instalacji fotowoltaicznej (PV). Takie obiekty wytwarzają przynajmniej
tyle samo energii, co zużywają dla bilansowania netto rocznego.
PH Premium – to obiekt, w którym wytwarzana energia pochodząca ze źródeł odnawialnych
znacząco przewyższa zapotrzebowanie obiektu. To szczególnie ambitne rozwiązanie dla
decydentów. Budynek staje się kompleksem o dodatnim bilansie energetycznym, generującym
znacznie większą ilość energii od własnego zapotrzebowania.

Rys. 2.1.3.A. Nowe klasy energetyczne dla budynków pasywnych [46, 50].
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Należy mieć przy tym na uwadze, że ilość energii generowanej w okresie letnim nie ulega
wyrównaniu w zimie. W okresie letnim energia będzie wymagała sezonowego
przechowywania, co powoduje straty. Jeżeli ten czynnik nie zostanie uwzględniony podczas
planowania, obiekt nie będzie odpowiednio zoptymalizowany, a odnawialne źródła energii nie
zostaną w pełni wykorzystane.
Trzeba też zauważyć, że przy certyfikacji do standardu PH Plus i PH Premium ilość
wygenerowanej odnawialnej energii pierwotnej odnosi się do powierzchni rzutu budynku na
płaszczyznę gruntu, a nie do powierzchni ogrzewanej, ponieważ przestrzeń zabudowy budynku
nie może zostać wykorzystana na inny cel.
Tab. 2.1.3.B. Aktualne podstawowe kryteria dla budynku pasywnego [46, 50].
Classic
Lp.
[-]
1

Kryterium
[-]
Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na energię użytkową
do celów ogrzewania i wentylacji
lub Szczytowe obliczeniowe obciążenie grzewcze
2
Chłodzenie
Zapotrzebowanie na energię użytkową
do celów chłodzenia i osuszania

3

Szczelność

4

Szczelność powietrzna budynku n50
(próba na podciśnieniu oraz nadciśnieniu)
Odnawialna energia pierwotna (PER)
Zapotrzebowanie na odnawialne źródła
energii pierwotnej (PER)

kWh/(m2rok)
W/m2

≤ 15 + osuszanie1

≤ 60
lub

kWh/(m2rok)

zmienna wartość graniczna2

lub

kWh/(m2rok)

≤ 10

W/m2

≤ 0,6

1/h

≤ 45

≤ 30

±15 kWh/(m2rok) odchylenia od kryteriów
-

lub

2

Jednostka
[-]

≤ 10

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
(w odniesieniu do objętego obszaru)

1

Premium

≤ 15

Szczytowe obliczeniowe obciążenie
chłodnicze

lub

Plus
Wartość
[-]

≥ 60

≥ 120

… z kompensacją dla powyższego odchylenia
przez inną kwotę generowaną

kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)

– zmienna wartość graniczna dla procesu osuszania, z uwzględnieniem danych klimatycznych, niezbędnej
krotności wymian powietrza świeżego oraz wewnętrznych zysków wilgoci (obliczenia wg PHPP)
– zmienna wartość graniczna dla zapotrzebowania na chłód oraz procesu osuszania, z uwzględnieniem
danych klimatycznych, wymaganej krotności wymian powietrza świeżego oraz wewnętrznych zysków ciepła i
wilgoci (obliczenia wg PHPP)

W celu zagwarantowania standardu budynku pasywnego, oprócz kryteriów głównych
zgodnie z [50] określono dodatkowe minimalne wymagania dotyczące m.in.:
■ częstotliwości występowania nadmiernych temperatur (ilość godzin w danym roku
z temperaturą wewnętrzną przekraczającą 25°C):
– dla budynku bez systemu aktywnego chłodzenia: ≤ 10%
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– dla budynku z systemem aktywnego chłodzenia: system musi być odpowiednio
zwymiarowany
■ częstotliwości występowania nadmiernej wilgotności (ilość godzin w danym roku
z zawartością wilgoci powietrza przekraczającą 12 g/kg):
– dla budynku bez systemu aktywnego chłodzenia: ≤ 20%
– dla budynku z systemem aktywnego chłodzenia: ≤ 10%
■ minimalnej ochrony termicznej (minimalny poziom ochrony termicznej budynku ma
prowadzić do spełnienia głównych kryteriów standardu pasywnego)
■ satysfakcji użytkowników
■ systemu wentylacji
– Sterowanie
Wydajność instalacji wentylacji musi być regulowana w zależności od bieżącego
zapotrzebowania. W budynkach mieszkalnych regulacji dokonuje użytkownik dla każdej
jednostki mieszkalnej (zaleca się 3 tryby pracy: standardowa wydajność / standardowa
wydajność + 30% / standardowa wydajność – 30%).
– Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach
Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w osłonie termicznej budynku muszą zostać
bezpośrednio lub pośrednio wentylowane z wystarczającą wydajnością przepływu powietrza.
Dotyczy to także pomieszczeń, które nie są stale użytkowane przez ludzi, pod warunkiem, że
wentylacja nie spowoduje nieproporcjonalnie wysokich wydajności.
– Relatywnie niska wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego
Jeżeli w PHPP obliczona wartość wilgotności względnej powietrza wynosi poniżej 30%, należy
podjąć skuteczne środki zaradcze (np. odzysk wilgoci, nawilżanie powietrza, automatyczne
sterowanie wydajnością przepływu w danej strefie, rozszerzona wentylacja kaskadowa lub
monitorowanie rzeczywistej wilgotności względnej powietrza z możliwością reakcji na
przekroczenia).
– Poziom hałasu (system wentylacji nie może powodować hałasu w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przybywania ludzi)
– Przeciągi (system wentylacji nie może powodować niekomfortowych przeciągów)
■ warunków granicznych dla przeprowadzenie obliczeń w PHPP.
Budownictwo pasywne zapewnia sprawdzony, wysokoefektywny standard, stosowany od
ponad 30 lat. Budynek mieszkalny zaprojektowany w ten sposób powinien stanowić bazę
wyjściową, a także spełniać fundamentalne wymogi projektowania budynków o dodatnim
bilansie energetycznym.
2.1.4. Budownictwo o dodatnim bilansie energetycznym
Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) oraz podstawowe budynki pasywne są
już dziś – w procesie projektowania – traktowane jako etapy pośrednie. Budynek lub zespół
budynków o dodatnim bilansie energetycznym to niezależny pod względem energetycznym
twór, nie wymaga stosowania konwencjonalnych źródeł energii do celów grzewczych,
dostarczenia chłodu oraz doprowadzenia energii elektrycznej.
Przy projektowaniu budynków o dodatnim bilansie energetycznym niezmiernie istotną
kwestią jest prawidłowe określenie ich granicy bilansowania (zob. rys. 2.1.4.A i rys. 2.1.4.B).
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W pracy The age of positive energy buildings has come. Franhofer Institute for Building
Physics [51] zarysowano wizję na najbliższe lata, w której budynki wytwarzają więcej energii
niż konsumują. Obiekty funkcjonujące jako dostawcy energii wykorzystują zupełnie nowe
sposoby zabezpieczenia. Autorzy artykułu – Hans Erhorn & Heike Erhorn-Kluttig – zwrócili
uwagę, że w Niemczech budynki energooszczędne mają długą tradycję, od ponad 30 lat są
przedmiotem badań, a od 15 lat standard niskoenergetyczny stał się ustawową koniecznością.
Inicjatorem powstania pierwszego obiektu badawczego o dodatnim bilansie energetycznym był
Instytut Fraunhofera. W 1999 roku oddano do użytku dom jednorodzinny we Fryburgu (niem.
Freiburg). Mieszkańcy obiektu są całkowicie niezależni energetycznie, energia elektryczna i
ciepło pochodzi wyłącznie z energii słonecznej.

Rys. 2.1.4.A. Granica systemu wyeksportowanej energii netto – przykład przepływów energii
[26]

Rys. 2.1.4.B. Granica systemu bilansowania – przykład przepływów energii [26]
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W artykule, o którym mowa [51] wskazano także inne przykłady budynków o dodatnim
bilansie energetycznym. Podano trzy cechy, którymi powinny cechować się tego typu obiekty,
takie:
1) jak najwyższa efektywność energetyczna,
2) jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię,
3) jak największe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
2.2.

Efektywność energetyczna w budownictwie

2.2.1. Wprowadzenie
Drogą do nasycenia popytu energetycznego jest zmniejszenie zużycia energii poprzez
poprawę efektywności energetycznej. Środowisko zabudowane odpowiedzialne jest za ok. 30–
40% całkowitego zużycia energii pierwotnej na świecie. Posiada zatem wysoki potencjał
redukcyjny, który można wykorzystać, poprawiając charakterystykę energetyczną
poszczególnych obiektów. Środowisko zabudowane odpowiada za zużycie ok. 12% dostępnej
wody pitnej oraz ok. 45–65% odpadów bytowo-gospodarczych niepodlegających najczęściej
recyklingowi [103]. W związku z powyższym powstały organizacje propagujące wzrost
efektywności energetycznej środowiska zabudowanego, eksponujące jednocześnie ideę
budownictwa zrównoważonego.
Jednostki odpowiedzialne za projektowanie oraz eksploatacje obiektów zrównoważonych
potrzebują jasnych i rzetelnych narzędzi oceny budynków. Obecnie istnieje wiele metod
pomiaru i oceny efektywności środowiskowej danego obiektu, określanych często jako systemy
oceny budynków (BRS – Building Rating Systems). Dwie najbardziej powszechne to angielska
metoda BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) oraz
amerykańska metoda LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), a także mniej
popularne: Green Star (Australia), certyfikat PHI (Niemcy) oraz zielone etykiety w Chinach
[75].
W 2013 roku w Polsce stworzono program Poprawa efektywności energetycznej opierający
się na dopłatach do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Głównym celem projektu
była oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 przez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowo budowanych
budynkach mieszkalnych [44]. Tym sposobem próbowano zachęcić społeczeństwo do
wznoszenia budynków efektywnych energetycznie. Stworzono standard nowo wznoszonych
budynków NF40 i NF15, spełniając szereg wymogów opracowanych specjalnie na potrzeby
wspomianego powyżej programu finansowania, które w wielu aspektach przewyższały i
poszerzały te wynikające z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz definicji budynku
o niskim zużyciu energii [139].
2.2.2. Egzergia w budownictwie i energetyce
Podstawą do utworzenia standardów energetycznych budynków jest analiza bilansu
energetycznego pozwalająca na ilościową ocenę przepływów energii w układach
termodynamicznie otwartych (a w ten właśnie sposób można traktować budynek i jego
najbliższe otoczenie – zob. rys. 2.2.2.A).
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Analiza ta nie odróżnia jakości i praktycznej przydatności różnych postaci energii, np. 1 kW
ciepła wysokoparametrowego jest „więcej wart” od 1 kW ciepła niskotemperaturowego.
Równanie bilansu energii nie gwarantuje zadowalającej oceny sprawności energetycznej
procesów termodynamicznych [5, 6, 8, 12, 13, 52].
W celu umożliwienia odróżnienia jakości i praktycznej przydatności różnych postaci energii
oraz oceny sprawności energetycznej procesów termodynamicznych utworzono analizę
egzergetyczną, uwzględniającą drugą zasadę termodynamiki, która określa, że wszelkie
rzeczywiste procesy termodynamiczne zachodzące w przyrodzie są nieodwracalne, co oznacza,
że są źródłem entropii.

Rys. 2.2.2.A. Model energetyczny dla systemu termodynamicznie otwartego [52, 72]

Z fizycznego punktu widzenia egzergia jest miarą zdolności do wykonania pracy przez
określony zasób energii. Służy ona do określenia praktycznej przydatności energetycznej danej
materii. Wśród podstawowych zastosowań związanych z projektowaniem i analizą systemów
cieplnych oraz badaniem doskonałości procesów cieplnych, analiza egzergetyczna jest
gwarantem prawidłowej oceny jakości nośników energii. Wspomaga gospodarowanie
zasobami nieodnawialnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zakładającymi
ograniczenie zużycia nieodnawialnych bogactw naturalnych [5].
Nie ulega wątpliwości, że analiza egzergetyczna jest użytecznym narzędziem w pracach
badawczych
zmierzających
ku
zwiększaniu
energooszczędności
budownictwa
mieszkaniowego w zakresie utrzymania warunków komfortu klimatycznego mieszkańców przy
możliwie niskim zużyciu energii [5]. Celem i wynikiem tego typu prac badawczych jest –
przede wszystkim – zaprojektowanie obiektów i systemów energetycznych możliwie
niskoegzergetycznych, czyli zmniejszających nakład egzergii przy wytwarzaniu i
gospodarowaniu ciepłem oraz energią elektryczną. Systemy o niskiej egzergetyczności
obejmują zwiększenie stopnia eksploatacji energii chemicznej paliw (wysoka efektywność
energetyczna) lub zastąpienie paliw kopalnych systemami wykorzystującymi odnawialne
źródła energii, niskie zużycie ciepła i energii elektrycznej oraz wykorzystanie do celów
grzewczych ciepła o niskiej temperaturze [5].
Praktyczną różnicę pomiędzy bilansowaniem energetycznym a egzergetycznym przedstawia
prosty przykład porównania 1 kJ energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownię, jako
zdecydowanie bardziej użyteczną formę energii w stosunku do 1 kJ energii unoszonej przez
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wodę użytą do chłodzenia elektrowni. Innym praktycznym porównaniem jest cena danych
nośników energii, chociażby 1 kWh energii elektrycznej jest ok. 3 razy droższa od 1 kWh ciepła
przetworzonej w kotle gazowym kondensacyjnym z pierwotnego nośnika energii. W
uproszczeniu przyjmuje się, iż energia elektryczna oraz praca mechaniczna charakteryzują się
największą przydatnością praktycznego wykorzystania, można z nich bowiem uzyskać
dowolną inną postać energii w równoważnej ilości. Natomiast energia dostępna w postaci
ciepła nie może być całkowicie zamieniona na pracę – nawet w idealnym procesie cyklicznym.
Przydatność praktyczna ciepła ma charakter zmienny, jest tym większa im bardziej temperatura
źródła ciepła odbiega od temperatury otoczenia [2, 52, 55].
Jan Szargut [12] przedstawił praktyczne zalecenia w celu zmniejszenia niedoskonałości
procesów cieplnych. Można by je nazwać swoistym dekalogiem dla każdej osoby mającej
wpływ na efektywność energetyczną procesów cieplnych. Poszukiwanie możliwości
zmniejszenia strat egzergii powinno być pierwszym etapem analizy schematów i warunków
eksploatacji procesów cieplnych. W ten sam sposób należy tworzyć koncepcję
zagospodarowania obiektów na działce oraz struktury budynku.
Obecnie wszystkie obliczenia zużycia energii w budynkach, tj. obliczania mocy grzewczej,
mocy chłodniczej, zapotrzebowania na energię użytkową, a także wyznaczenie temperatury w
pomieszczeniach [136, 138, 139] opierają się na wykorzystaniu bilansów energii [56]. Rzecz
jasna istnieje oczywista i niepodważalna potrzeba zwiększenia efektywności wykorzystania
energii w budynkach mieszkalnych. Koncepcja zmniejszenia zapotrzebowania oraz obniżenia
zużycia energii jest niewystarczająca, aby uzyskać wgląd we wszystkie aspekty zużycia energii
w budownictwie. Analiza egzergetyczna umożliwia najbardziej poprawną i wnikliwą ocenę
cech termodynamicznych dowolnego procesu, ułatwia znalezienie właściwego źródła energii
(o jakości wymaganej do określonego zastosowania), a ponadto gwarantuje uzyskanie źródła
dla zwiększenia efektywności energetycznej.
W pracach [56, 57, 59] zwrócono uwagę, że z największymi stratami egzergii mamy do
czynienia w jej konwencjonalnych źródłach, takich jak ciepłownie, maszynownie chłodnicze,
elektrownie, elektrociepłownie, w których dochodzi do transformacji energii zawartej w
paliwach kopalnianych na energię użyteczną (ciepło, chłód, energię elektryczną), w obszarach
magazynowania, dystrybucji i emisji. Najmniejsze straty egzergii występują w przestrzeni
budynku, ale łączne straty egzergii całego procesu dostarczania energii zależą właśnie od ilości
użytecznej egzergii skonsumowanej przez budynek.
W celu najbardziej skutecznego użycia dostarczanego do budynku strumienia egzergii
należy projektować systemy grzewcze, które utrzymują temperaturę zasilania na jak
najniższym poziomie, a systemy chłodnicze, utrzymujące temperaturę zasilania na jak
najwyższym poziomie, w taki sposób, by różnica temperatur pomiędzy źródłem ciepła, a
odbiornikiem była jak najmniejsza [55, 56, 57, 59]. Przykładem tego typu systemów są płyty
grzewcze lub stropy aktywowane termicznie na co dzień stosowane w budownictwie
pasywnym. W pracach [55, 56, 57] znaleźć można interesujący przykład – kilka tzw. budynków
niskoegzergetycznych – The Low-Exergy Buildings, zarówno nowych, jak i
zmodernizowanych. Charakteryzują się one starannym planem lokalizacji obiektu (orientacja
względem stron świata, otoczenie budynku) w celu wykorzystania pasywnych strategii
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ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i naturalnego oświetlenia w połączeniu z redukcją
wewnętrznych (np. energooszczędny sprzęt AGD i RTV, oświetlenie) i zewnętrznych (np.
wydajne zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne) obciążeń. Stwierdzono, że tego typu budynki
powstają w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, a oprócz pożądanych efektów niskiego
zużycia egzergii w odniesieniu do konsumpcji ciepła, chłodu i energii elektrycznej, zapewniają
mieszkańcom komfortowe, czyste i zdrowe środowisko wewnętrzne. Dokładnie takimi samymi
cechami charakteryzuje się idea budownictwa pasywnego zgodna z PHI, która powinna
stanowić podwalinę dla projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym.
Zastosowanie egzergii w budownictwie i energetyce było przedmiotem analiz wielu
badaczy, począwszy od rozważań naukowych i prac teoretycznych [1, 2, 4, 9, 10], poprzez
dysertacje naukowe [6, 8], na raportach i praktycznych przykładach kończąc [3, 5, 7, 31, 32,
39, 40, 55, 56, 57, 59, 60]. W pracach [55, 56, 57] udowodniono, że w pierwszej kolejności
należy zadbać o zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową budynku, a dopiero
później podjąć działania polegające na usprawnieniu systemów technicznego wyposażenia
budynku, a więc takie, które zwiększą efektywność energetyczną dostarczenia energii.
We wspomnianej uprzednio rozprawie [56] przedstawiono następujące wskazówki
projektowe dla projektantów budynków zrównoważonych:
1) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową budynku jest skutecznym i
obowiązkowym krokiem w kierunku stworzenia budynku niskoegzergetycznego. Obiekt
powinien wykorzystywać naturalne i pasywne strategie pozyskiwania energii (ciepło, energia
elektryczna) oraz odprowadzania jej nadmiaru (ciepło). Działania te mają na celu utrzymanie
parametrów komfortu klimatycznego w perspektywie całego roku. Następnie należy wziąć pod
uwagę wysokoefektywne systemy aktywne, które będą wykorzystywane w przypadku, gdy
pasywne środki okażą się niewystarczające. Decyzja odnośnie użycia aktywnych systemów
zależy od preferencji użytkownika budynku oraz od standardów i limitów uznanych za
dopuszczalne we wnętrzu obiektu.
2) Preferowana jest elastyczność konfiguracji systemów energetycznych. Stopień
elastyczności może określić analiza egzergii. Niskie obciążenie egzergią budynku oraz jego
systemów oddawania, magazynowania i dystrybucji umożliwiają otwartą konfigurację
generowania i dostarczenia egzergii, wykorzystując wiele źródeł, w tym m.in. odnawialnych
zasobów ciepła i chłodu. Większość źródeł odnawialnych osiąga wyższą efektywność w
zbliżonych temperaturach między górnym a dolnym źródłem ciepła.
3) Każde systemy, które zmniejszają obciążenia egzergii w budynku są korzystne.
Aplikacja instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zmniejsza zużycie egzergii w
celu zapewnienia pożądanych parametrów komfortu klimatycznego.
4) Możliwe jest zbudowania budynku niskoegzergetycznego (A Low-Exergy house) z
wykorzystaniem aktualnej wiedzy technicznej i powszechnie znanych rozwiązań technicznych.
Staranne planowanie, wysokie kompetencje i odpowiedni projekt z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych naturalnych źródeł energii, zastępujących aktywne źródła ciepła, chłodu i energii
elektrycznej są niezbędne i prowadzą do osiągnięcia celu.
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Z kolei w pracy [57] opisano ogólną charakterystykę sześciu systemów pasywnych
możliwych do wykorzystania w gospodarstwach domowych z punków widzenia procesu
egzergii-entropii, a ponadto przedstawiono pierwsze cztery z nich, które bezpośrednio
oddziaływują na budynek:
1) Światło dzienne (Daylighting) – służy do konsumowania egzergii słonecznej i
oświetlenia wewnętrznego. Zużycie egzergii odbywa się, gdy egzergia słoneczna jest
absorbowana przez wewnętrzne powierzchnie budynku. Egzergia powstaje w wyniku zużycia
egzergii słonecznej do oświetlenia. Może być również wykorzystywana do ogrzewania
pomieszczeń. Wówczas entropia generowana podczas zużywania egzergii musi być
eliminowana do otoczenia poprzez chłodzenie naturalne lub mechaniczne, najkorzystniej dzięki
systemowi o niskim zapotrzebowaniu egzergii do chłodzenia.
2) Ogrzewania pasywne (Passive heating) – ma na celu kontrolowanie tempa zużycia
egzergii słonecznej w trakcie dnia i nocy poprzez tworzenie przestrzeni zabudowanej za
pomocą odpowiednich materiałów, mających niską przewodność cieplną i wysoką zdolność
magazynowania ciepła. Co istotne, egzergia dostarczona w ciągu dnia konsumowana jest
również w nocy. Większość wygenerowanej entropii będzie więc spontanicznie usuwana do
atmosfery dzięki odpowiedniej obudowie budynku.
3) Zacienienie (Shading) – to kontrolowane działanie pozwalające, aby nadmiar egzergii
słonecznej został skonsumowany na zewnętrznej przegrodzie, zanim wejdzie do granicy
bilansowania środowiska zabudowanego. Zacienienie ma na celu zmniejszenie entropii
generowanej w budynku, tak aby uniknąć stosowania mechanicznego urządzenia do chłodzenia
i w ten sposób zużyć mniej egzergii w celu usunięcia nadmiaru entropii generowanej w
środowisku zabudowanym. Zewnętrzne urządzenia zacieniające są niezwykle skuteczne.
4) Darmowe chłodzenie wentylacyjne (Ventilation cooling / Free cooling system) –
polega na wykorzystaniu kinetycznej egzergii powietrza atmosferycznego. Jest ona
generowana w procesie egzergii-entropii globalnego systemu środowiskowego w celu
usunięcia entropii wytwarzanej w środowisku zabudowanym (tak jak na przykład w przypadku
entropii usuwanej do otoczenia z powierzchni ciała mieszkańców, od oświetlenia, urządzeń
elektrycznych i innych tzw. „wewnętrznych źródeł ciepła”).
Biorąc pod uwagę pasywne systemy umożliwiające efektywną wymianę egzergii i entropii
struktury budynku z otoczeniem, ważne jest, by zaprojektować taki system, w którym egzergia
dostępna z najbliższego otoczenia obiektu jest racjonalnie zużywana, a generowana entropia
sensownie wyprowadzana do otoczenia. Takie systemy nazwane zostały systemami
niskoegzergetycznymi (The Low-Exergy Systems) [56, 57, 59].
Jednym z efektów prac Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency) w
ramach programu Oszczędzanie energii w budynkach i systemach komunalnych (Energy
Conservation in Buildings and Community Systems) – ECBCS Annex 37 było opracowanie
systemów niskoegzergetycznych do grzania i chłodzenia budynków (Low Exergy Systems for
Heating and Cooling of Buildings). Kilka lat później Annex 37 został zaktualizowany poprzez
działalność Annex 49 w ramach opracowania systemów niskoegzergetycznych dla
wysokoefektywnych budynków i społeczności [7, 55, 56, 58, 59].
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Celem pierwszego programu było promowanie racjonalnego gospodarowania energią –
mobilizacja do stosowania niskotemperaturowych systemów grzewczych i systemów
chłodzenia budynków o wysokiej temperaturze. Systemy te nadają się do wszystkich typów
budynków (mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej itd.), przy czym mogą z
powodzeniem wykorzystywać różnorodne paliwa, w tym odnawialne zasoby energii jako
źródła ciepła i chłodu [55].
Celem drugiego programu był wzrost efektywności energetycznej całego procesu
dystrybucji energii, począwszy od jej przetworzenia (np. w źródłach ciepła) poprzez
dystrybucję, na odbiornikach kończąc. Dla całego łańcucha dostaw energii zaleca się
przeprowadzanie analiz energetycznych i egzergetycznych w celu wykorzystania
zoptymalizowanych strategii niskoegzergetycznych. Ponadto proponuje się integrację
tradycyjnych systemów energetycznych z lokalnymi odnawialnymi źródłami energii,
stosowanie lepszych strategii kontroli systemów energetycznych budynków prowadzących do
redukcji zapotrzebowania na egzergię. Zasadniczo całość działań sprowadza się do
zapewnienia komfortowych warunków środowiska wewnętrznego przy minimalnym nakładzie
egzergii, aby ten cel osiągnąć [9].
W efekcie przeprowadzonych prac powstało – między innymi – ogólnodostępne narzędzie
umożliwiające bilansowanie egzergetyczne w środowisku zabudowanym. Stworzono je w
arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel. W Annex 49 arkusz został uzupełniony i
ulepszony. Narzędzie analizy egzergetycznej budynków wykorzystano i scharakteryzowano w
pracach [5, 7, 9, 56, 59]. Program ten zostanie sfunkcjonalizowany także w ramach
niniejszej rozprawy.
W tym miejscu nie można pominąć artykułu [55], w którym Arif Hepbasli dokonał
obszernego przeglądu zagadnień związanych z systemami niskoegzergetycznymi. Podsumował
wykorzystanie i popyt na energię w budynkach oraz przedstawił relacje wykorzystywane do
oszacowania zapotrzebowania na energię, egzergię oraz kluczowe parametry oceny i
porównania wydajności.
Do ciekawych wniosków doszli autorzy pracy [5] Maciej Wesołowski, Aldona SkotnickaSiepsiak i Zygmunt Wierciński porównując wyniki przeprowadzonych analiz energii i egzergii
dla domów jednorodzinnych, odpowiednio niskoenergetycznego oraz pasywnego o zbliżonych
do siebie projektach. Analiza egzergii umożliwiła ocenę sprawności energetycznej różnych
obiegów cieplnych oraz wskazała miejsca, gdzie w całym procesie przepływu energii dochodzi
do jej największych strat.
W pracy [7] Zygmunt Wierciński i Aldona Skotnicka-Siepsiak przedstawili bilanse
przepływów energii i egzergii dla budynków: tradycyjnego i pasywnego, korzystając z arkusza
kalkulacyjnego utworzonego w ramach Annex 37 i zaktualizowanego oraz rozbudowanego w
ramach Annex 49. Ponadto podkreślili oni różnice w systemach grzewczych stosowanych w
obu obiektach.
Reasumując, dokonany przegląd literatury badawczej potwierdza wysoką istotność
egzergii w budownictwie. Przy przeprowadzeniu analizy egzergetycznej można
zidentyfikować miejsca, gdzie dochodzi do jej największych strat i przeciwdziałać temu
zjawisku.
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Na uwagę zasługuje także artykuł [3] autorstwa Włodzimierza Janusza Ciesielczyka, Joanny
Skoneczna-Łuczków i Jarosław Kurtyka, którzy porównali wyniki przeprowadzonych bilansów
energetycznych i egzergetycznych dla wybranego węzła technologicznego – węzła suszenia
instalacji do produkcji siarczanu amonu. Przeprowadzone obliczenia potwierdzają istotne
znaczenie analizy egzergetycznej, na podstawie której mogą powstać działania innowacyjne w
kierunku zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych.
W pracy [57] Masanori Shukuya i Abdelaziz Hammache przestawili obliczenia bilansu
egzergii oraz kalkulacje efektywności egzergetycznej dla kondycjonowania powietrza
wilgotnego oraz ogrzewania przykładowego pomieszczenia. Dla pierwszego przypadku
stwierdzono, że użycie konwencjonalnej i racjonalnej efektywności egzergetycznej jest
wystarczające w celu porównania różnych systemów kondycjonowania powietrza. W drugim
wskazano, że konieczne jest stosowanie pasywnych źródeł energii w celu realizacji systemów
niskoegzergetycznych.
Odnawialne źródła energii również zostały przeanalizowane w zakresie bilansowania
egzergetycznego. W artykule [31] Yasser Abbasi, Ehsan Baniasadi, Hossein Ahmadikia – jako
obiecujące podejście do oszczędzania energii i minimalizacji strat egzergii – przedstawili
wykorzystanie niskotemperaturowych pomp ciepła w korelacji z konwersją promieniowania
słonecznego w energią elektryczną w systemach fotowoltaicznych, dostarczoną do napędu
tychże urządzeń. Gruntowe pompy ciepła, zintegrowane z systemami dystrybucji ciepła
niskotemperaturowego, zostały uznane za najbardziej wydajną i przyjazną ekologicznie
technologię ogrzewania i chłodzenia budynków dla różnych stref klimatycznych. Badacze
przeprowadzili m.in. obliczenia efektywności egzergetycznej oraz współczynnika
zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych miesięcy w skali roku [31].
Jeszcze inną, równie ciekawą perspektywę zagadnienia wskazali Hakan Caliksan, Ibrahim
Dincer i Arif Hepbasli. W pracy [32] omówili hybrydowy system produkcji i magazynowania
wodoru oraz energii elektrycznej bazujący na energii odnawialnej. Aplikację przeanalizowali
przy użyciu bilansów energii, egzergii oraz zrównoważonego rozwoju. Przebadano również
wpływ temperatury stanu otoczenia na straty egzergii.
W artykule [39] Soteris Kalogirou, Sotirios Karellas, Konstantinos Braimakis, Camelia
Stanciu i Viorel Badescu przedstawili przegląd analiz egzergetycznych dla kolektorów
słonecznych i całych systemów solarnych, z wykorzystaniem kolektorów skupiających i nie
skupiających promienie słoneczne, kolektorów płaskich, powietrznych oraz próżniowych, a
także kolektorów hybrydowych PVT. Poprzez przeprowadzony szeroki przegląd literatury
udowodniono, że analiza egzergetyczna – dająca reprezentatywną ocenę efektywności
energetycznej danego systemu – jest cenna i może służyć do porównania ze sobą różnych
układów strukturalnych, nawet tych najbardziej złożonych.
Na koniec niniejszych rozważań warto zwrócić uwagę na artykuł [40] autorów: Fatemeh
Sobhnamayan, Faramarz Sarhaddi, Mahmood Alavi, Said Farahat, Javad Yazdanpanahi, którzy
zbadali zoptymalizowaną hybrydę panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym (PV/T)
na podstawie bilansów egzergii. Ponadto bilanse egzergii, o których mowa, dla różnych
klimatów w Iranie zostały przedstawione przez Sina Jahromi, Amir Vadiee, Mahmoud
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Yaghoubi w [41]. Z kolei Saloux, Teyssedou, Sorin w [42] przeprowadzili analizy
egzergetyczne tradycyjnych systemów fotowoltaicznych (PV) oraz hybrydowych (PV/T).
Przeprowadzony przegląd literatury wskazuje na zainteresowanie naukowców
egzergią w energetyce i odnawialnymi źródłami energii. Analiza egzergii pozwala określić
możliwości udoskonalenia procesów energetycznych. Przy projektowaniu budynków o
dodatnim bilansie energetycznym konieczne jest przeprowadzenie analizy egzergetycznej
w celu zwiększenia efektywności energetycznej zastosowanych rozwiązań.
2.3.

Zasady i wytyczne projektowania budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym
Proponuje się, aby każdy projektowany budynek mieszkalny o dodatnim bilansie
energetycznym spełniał następujące zasady oraz wytyczne:
1) Każdy budynek winien być zaprojektowany zgodnie ze standardem budynku pasywnego
wg Passive House Institute (PHI) i spełniać minimum klasę energetyczną PH Plus.
2) Do celów obliczeniowych zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną
oraz ilości wygenerowanej energii odnawialnej należy zastosować pakiet projektowania
budynków pasywnych (Passive House Planning Package – PHPP – wersja 9.6b lub nowsza).
3) W pierwszej kolejności należy zadbać o zmniejszenie zapotrzebowania na energię
użytkową budynku (działania zwiększające efektywność energetyczną budynku – obiekt
niskoegzergetyczny), a następnie podjąć działania polegające na usprawnieniu systemów
technicznego wyposażenia budynku (działania zwiększające efektywność energetyczną
dostarczenia i wyprowadzenia energii – systemy niskoegzergetyczne).
4) Należy zmaksymalizować możliwości techniczne i idee projektowe wykorzystania
naturalnych strategii wspomagania ogrzewania, chłodzenia oraz dziennego oświetlenia.
5) Należy wykorzystać praktyczne zalecenie zmniejszające niedoskonałość procesów
cieplnych.
6) Należy przeprowadzić analizę egzergetyczną, wykorzystują np. arkusz kalkulacyjny
Annex 49 Pre-Design Tool – wersja 10 lub nowsza.
7) Należy każdorazowo przeprowadzić analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. Budynek
powinien zostać zaprojektowany uwzględniając budżet, jakim dysponuje inwestor.
8) Każdy budynek musi zapewniać spełnienie wysokich parametrów komfortu
klimatycznego w jego wnętrzu.
9) Budynek należy zaprojektować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
minimalizując oddziaływanie obiektu na środowisko w całym cyklu jego życia.

________________________________________________________________________ 32
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

3. Proces projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym
3.1. Opis sytuacji decy zyjnej
Tradycyjny proces projektowania budynków mieszkalnych oparty tylko o relację czy
współpracę architekta z inwestorem z uwagi na szereg innych parametrów i kryteriów ulega
zmianie.
Grono uczestników procesu budowlanego powiększa się. Architekt – jako główny
koordynator przedsięwzięcia – zbiera informacje na temat oczekiwań klienta dotyczących
koncepcji budynku, jego kształtu, formy, wyposażenia oraz układu funkcjonalnoprzestrzennego. Zna ograniczenia, klimat lokalny, proponuje odpowiednią lokalizację i
usytuowanie budynku w terenie. Na tym etapie winien posiadać wiedzę dotyczącą wpływu
wyboru poszczególnych rozwiązań na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, zużycie energii
oraz spełnienie wymaganego komfortu klimatycznego w środowisku wewnętrznym. W tych
obszarach może liczyć na wsparcie analityka / konsultanta. W fazie realizacji inwestycji
problemów pomiędzy inwestorem, projektantem, wykonawcą, a użytkownikiem, na które
wpływ ma chociażby fakt, iż szereg projektów wykonywanych jest w ogromnym stresie
terminowym i finansowym, można uniknąć w fazie początkowej. Rolą analityka jest
zobrazowanie decydentowi (najczęściej inwestorowi) oraz architektowi i pozostałym
uczestnikom procesu budowlanego jak poszczególne zmiany obiektu, np. struktury (bryła
zwarta / rozłożysta) lub zastosowanie odpowiednich rozwiązań kontrukcyjno-materiałowych
wpłyną na określone kryteria decyzyjne, m.in. koszty początkowe, koszty użytkowania,
komfort użytkowy, czy – wreszcie – zużycie energii pierwotnej. Dzięki analizom tego typu,
tworzonym już na etapie koncepcji, a następnie przyjętych preferowanych przez decydenta
rozwiązań, powstaje przemyślana, spójna wizja projektowa obiektu, która spełnia wszystkie
wcześniej ustalone kryteria oceny [105].
Nie ulega zatem wątpliwości, że do projektowania budynków energooszczędnych, a tym
bardziej obiektów mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym koniecznym staje się
podejście interdyscyplinarne łączące wytyczne inwestora, wizję architekta, kompetencję
inżynierów oraz pracę analityka, którego rolą jest pomoc w wyborze kompromisowego
rozwiązania.
W pracy [75] z 2016 roku Xing Shi, Zhichao Tian, Wenqiang Chen, Binghui Si i Xing Jin
dokonali bardzo rozległego i krytycznego przeglądu literatury (116 prac naukowych) na temat
procesu optymalizacji energooszczędnej projektów budynków z perspektywy architektów.
Techniki we wskazanych przez badaczy pracach różniły się szczegółami, ale wykorzystano w
nich analogiczną procedurę przedstawioną na rys. 3.1.A. Składa się ona z etapów
obsługiwanych nie tylko przez projektanta, ale również z wykorzystaniem narzędzi
obliczeniowych (komputer). Proces projektowania i optymalizacji rozpoczyna się od zadania
projektowego, na podstawie którego opracowuje się wstępny projekt budynku, tzw. koncepcję
obiektu. Ze wszystkich uczestników procesu budowlanego najczęściej wykonuje ją
architektekt. Koncepcja importowana jest do programu wykonującego symulację energetyczną.
Projektant musi po pierwsze zdefiniować cel lub cele projektów, tak by móc zoptymalizować
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pierwotną wersję. Jeżeli zostaną one spełnione to proces projektowy zakończy się pomyślnie,
w przeciwnym razie będzie wymagał kolejnej iteracji. Powstaje nowy projekt, który należy
poddać symulacji energetycznej. Proces powtarza się, następuje iteracja, aż do osiągnięcia
zdefiniowanego celu lub wielu celów projektu.

Rys. 3.1.A. Ogólna procedura stosowania technik optymalizacji energooszczędnego projektu
budynku [75]

Ilość prac naukowych traktujących o technikach energooszczędnej optymalizacji projektów
budynków systematycznie rośnie (Rys. 3.1.B), zwłaszcza w ostatnim pięcioleciu, co jest
związane nie tylko ze wzrostem świadomości tematyki zrównoważonego rozwoju, ale także
zwiększeniem kosztów energii, dostrzerzeniem potencjału redukcji zużycia energii w
środowisku zabudowanym oraz coraz bardziej popularnym trendem dotyczącym wzrostu
efektywności energetycznej. Ta zmiana paradygmatu jest prawdopobobnie podstawową
przyczyną popularności technik energooszczędnej optymalizacji projektów budynków.

Rys. 3.1.B. Liczba publikacji dla określonych okresów czasu [75]

Przygotowanie projektu budowlanego to wieloetapowy, skomplikowany proces
rozwiązywania problemów decyzyjnych, dlatego wymaga twórczego myślenia. W obecnych
czasach dostępnych jest wiele narzędzi komputerowych, wspomagających przedsięwzięcie
projektowe, na przykład programy umożliwiające rysowanie, takie jak AutoCAD, narzędzia do
modelowania trójwymiarowego – SketchUp, oprogramowania symulacyjne – EnergyPlus,
TRNSYS, DOE-2, PHPP, czyli programy obliczeniowe symulujące zużycie energii [47, 75].
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Podejmuje się wiele prób łączenia programów projektowych, symulacyjnych oraz
optymalizujących w celu uzyskania kompromisowego projektu budynku energooszczędnego.
Cele przeprowadzanych optymalizacji mogą być jednoznaczne, takie jak minimalizacja
rocznego zużycia energii przez budynek, zużycie energii w całym cyklu życia obiektu, czy
minimalizacja zapotrzebowania na moc szczytową potrzebną do ogrzania lub schłodzenia
obiektu. Cele te wiążą się bezpośrednio z przepływem energii. Inne optymalizacje traktowały
przepływ energii pośrednio, np. dążeniem optymalizacji było ograniczenie emisji CO2,
redukcja rocznych kosztów zużycia energii, czy koszt cyklu życia budynku. W dokonanym
przez autorów przywołanej przed chwilą pracy [75] obszernym przeglądzie literatury, aż 67%
publikacji posiadało wyraźne cele optymalizacji związane z energią, podczas, gdy pozostałe
były pośrednio z nią związane. Oprócz koniecznych warunków optymalizacji związanej z
energią część z prac dotyczyła wielocelowych badań optymalizacyjnych, jak chociażby
poprawa warunków komfortu cieplnego, minimalizacja dyskomfortu, maksymalizacja jakości
oświetlenie czy poprawa komfortu wizualnego.
Problem zagadnień optymalizacyjnych w procesie projektowania budynków
energooszczędnych poruszyła Małgorzata Fedorczyk-Cisak w pracach [105, 106, 107]. Uczona
przeprowadziła analizę możliwości dekompozycji zadań optymalizacyjnych oraz
wykorzystania dla ich rozwiązania metod optymalizacji wielopoziomowej z użyciem obliczeń
numerycznych. Przedstawiła wnioski oraz zalecenia dla projektowania niskoenergetycznych
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Budynki najczęściej projektuje się i buduje w ramach określonego budżetu. Znając go,
można wybrać cel optymalizacji projektu, np. aby zmniejszyć koszty eksploatacji, zachowując
pożądane warunki komfortu klimatycznego. Takie podejście nie zwraca jednak uwagi na
wpływ, jaki może mieć niewielki wzrost opłat inwestycyjnych na zmniejszenie kosztów
eksploatacji lub poprawę komfortu mieszkańców. W pracy The multi-criterion optimization of
building thermal design and control [73] autorstwa Jonathan Wright Heather Loosemore
stwierdzono, że sprzężenie między kryteriami projektowymi i ich wpływ na akceptowalne
rozwiązania budynków można ocenić za pomocą wielokryterialnych metod wspomagania
podejmowania decyzji (MCDM). Zwrócono uwagę, że projektowanie budynków jest
problemem optymalizacji opartej na wielu kryteriach, dla których zawsze istnieje rozwiązanie
kompromisowe, np. pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, kosztami operacyjnymi, a
komfortem cieplnym użytkowników. Autorzy pracy [73] – Jonathan Wright oraz Heather
Loosemore – przeanalizowali zastosowanie metody genetycznego algorytmu wielu celów
(MOGA) przy pomocy metody optymalizacji w sensie Pareto w celu wyboru kompromisowej
struktury cieplnej budynku oraz systemu HVAC. W przeprowadzonej analizie użyto trzech
kryteriów decyzyjnych/projektowych, tj. koszt inwestycyjny konstrukcji budynku i systemu
HVAC, koszt operacyjny systemu HVAC oraz maksymalny dyskomfort termicznych (PPD).
Wybrane kryteria opisują wyłącznie czynniki ekonomiczne przy spełnieniu zadowalających
warunków komfortu klimatycznego. Badacze doszli do wniosków [73], że zastosowanie metod
MCDM w procesie projektowania budynków daje dwie korzyści, po pierwsze pozwala na
znalezienie akceptowalnych rozwiązań, a po drugie wskazanie tego, które jest najbardziej
pożądane. Takich samych narzędzi (algorytmu genetycznego i optymalizacji Pareto) użyto w
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pracy [74], której autorki – Luisa Caldas i Leslie K. Norford – przeprowadziły symulację
najkorzystniejszego kształtu i struktury budynku dla uzyskania jak najniższego zużycia ciepła
– do celów ogrzewania oraz energii elektrycznej – na potrzeby oświetlenia.
Proces projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie jest przedsięwzięciem
niezwykle złożonym. Towarzyszą mu czynniki informacyjne, techniczne, energetyczne,
egzergetyczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, wymagające nieustannego
podejmowania decyzji w celu osiągnięcia zamierzonego celu, który można przecież
zrealizować na wiele różnych sposobów. Sposoby te determinują rozwiązania (warianty), a
wariantom towarzyszą wspomniane wyżej czynniki. Są to cechy mierzalne, ale również –
niekiedy – trudno mierzalne, najczęściej oddziałujące na siebie wzajemnie. Wskazaniu
najbardziej korzystnego wariantu (rozwiązania kompromisowego) towarzyszyć będzie
określona sytuacja decyzyjna wynikająca z własności problemu, jak i kryteriów oceny. Wybór
najlepszego wariantu wspomagają: wiedza, doświadczenie i intuicja, natomiast wraz z rosnącą
złożonością i skalą problemów koniecznością staje się wsparcie decyzji metodami badań
operacyjnych, czyli tak zwanymi wielokryterialnymi metodami wspomagania podjęcia decyzji.
Ich użycie pozwala na wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych, a po wskazaniu
kryteriów decyzyjnych i określeniu preferencji decydenta umożliwia wybór rozwiązania
kompromisowego [95].
Z uwagi na złożone, wieloaspektowe oblicze celu głównego, jakim jest projektowanie
budynków o dodatnim bilansie energetycznym, ma on bez wątpienia wielokryterialny
charakter. Jego wielopłaszczyznowość, zróżnicowany kontekst decyzji, liczne współzależności
oraz zapotrzebowanie na kompetencje sprawia, że na etapie planowania zaangażowanych jest
wiele podmiotów. Osiągnięcie celu wymaga zatem uwzględnienia wiedzy z licznych obszarów,
m.in. urbanistyki, gospodarki przestrzennej, obszaru oddziaływań, komfortu wizualnego,
ekonomiki obiektu, technologii konstrukcyjnych, materiałów budowlanych, technologii
technicznego wyposażenia budynku, ekologii, komfortu klimatycznego, a także
bezpieczeństwa, socjologii oraz psychologii społecznej. Istotny jest ponadto niekwestionowany
wpływ jednego obszaru na drugi, gdyż są one często bezpośrednie ze sobą skorelowane.
Niestety brakuje metodyki umożliwiającej zaprojektowanie budynku mieszkalnego o
dodatnim bilansie energii, co utrudnia rozpoczęcie procesu budowlanego, zważywszy na szereg
zmiennych decyzyjnych i preferencji decydenta (inwestora), który podejmuje ostateczne
decyzje. Zespół sporządzający analizę wielokryterialną winien posiadać dostęp do zbioru
informacji dotyczących wytycznych decydenta i samego projektu budynku, określić możliwe
do zastosowania rozwiązania techniczne, wybrać zbiór kryteriów decyzyjnych i poprawnie
zbudować model preferencji decydenta, na podstawie którego wybrane zostanie rozwiązanie
kompromisowe.
Konieczne jest opracowanie metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, pozwalającej na obniżenie
globalnej konsumpcji nieodnawialnej energii pierwotnej w sektorze gospodarstw domowych,
w oparciu o szereg kryteriów i parametrów, stanowiących zbiór otwarty, zgodnie z określoną
preferencją decydenta przy uwzględnieniu relacji występujących pomiędzy kryteriami
decyzyjnymi. Wybór kompromisowego rozwiązania staje się problemem decyzyjnym,
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wymagającym użycia jednej (lub wielu) z wielokryterialnych metod wspomagania
podejmowania decyzji.
3.2.

Przegląd metod wielokryterialnego wspomagania podjęcia
decyzji i wybór właściwej

3.2.1. Wprowadzenie
Rosnąca świadomość skutków podjętych decyzji i wielka waga wielu z nich bez wątpienia
przyczyniają się do rozwoju wielokryterialnych metod wspomagania podjęcia decyzji MCDM
(Multiple Criteria Decision Making), tworząc dziedzinę badań operacyjnych. Metody
wielokryterialnego wspomagania decyzji służą do oceny i konstruowania rankingu wariantów
decyzji, będącymi zazwyczaj elementami zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Powstało wiele
propozycji analizy i syntezy złożonych problemów decyzyjnych – wśród nich na szczególną
uwagę zasługują następujące prace [88, 89, 95, 99, 101, 111].
Zasadniczo wyróżnia się dwie szkoły zajmujące się metodami podejmowania decyzji:
a) Szkołę europejską, której twórcami byli: Bernard Roy (Francja) – metody ELECTRE oraz
Jean-Pierre Brans (Belgia) – metody PROMETHEE.
b) Szkołę amerykańską, jej inicjatorem był Thomas Saaty – metoda AHP/ANP.
Podziału procedur decyzyjnych dokonali Mirosław Dytczak oraz Eugeniusz Sobczyk,
Aldona Wota i Stanisław Krężołek w swoich pracach, odpowiednio [95] i [101], klasyfikując
je według funkcji celu jako:
a) Metody wielocelowego podejmowania decyzji – MODM (Multi Objective Decision
Making Methods) [95, 101],
b) Metody wieloatrybutowe podejmowania decyzji, określane także jako wielokryterialne
metody dyskretne – MADM (Multi Attribute Decision Making Methods) [101],
natomiast w pracy [95] nazwane wielokryterialną (lub wieloatrybutową) analizą decyzji
– MCDA (multi-criteria decision analysis) lub MADA (multi-attribute decision
analysis).
Celem grupy metod MODM jest zbadanie problemów decyzyjnych, w których zbiór
wszystkich dopuszczalnych decyzji jest zbiorem ciągłym, zawierającym nieskończoną liczbę
możliwych wariantów rozwiązania. Za ich pomocą można modelować nowe koncepcje.
Zadania problematyczne posiadają zbiór kwantyfikowalnych celów, na podstawie których
podejmowana jest decyzja oraz zbiór określonych ograniczeń na wartości zmiennych
decyzyjnych możliwych wariantów [101].
Trzeba zwrócić uwagę, że metody MADM charakteryzują się ograniczoną liczbą ustalonych
wariantów decyzyjnych, ich wybór dokonywany jest na podstawie ustalonych kryteriów, które
nie muszą być kwantyfikowalne. Na przykład w sytuacji, gdy decydent określił skończony, melementowy zbiór wariantów decyzyjnych W={w1, …, wm} oraz ustalił n-elementowy zbiór
kryteriów oceny K={k1, …, kn}. Celem stosowania wielokryterialnych metod podejmowania
decyzji jest zatem uszeregowanie rozpatrywanych wariantów decyzyjnych od najlepszego do
najgorszego (problem szeregowania) zgodnie z przyjętym profilem preferencji decydenta, a
następnie wybór jednego odpowiadającego wariantu (problem wyboru) [99, 101].
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Z metodami MCDA łączy się szereg zagadnień ogólnych, związanych nie tylko z wyborem
samej metody, ale nade wszystko, z oczekiwaniami wobec nich, wielokryterialnym
charakterem podejmowanych decyzji oraz ograniczeniami ich obiektywności [95].
Wyróżnia się następujące metody ze zbioru MCDA służące określonej funkcji celu:
– PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluations),
– ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realite),
– AHP (Analytic Hierarchy Process),
– ANP (Analytic Network Process).
Powyższy zbiór uzupełniają metody odległościowe (TOPSIS, VIKOR) polegające na ocenie
wariantów według ich położenia względem wybranych punktów odniesienia [88, 89].
Duża liczba dostępnych metod sprawia, że trudno dokonać właściwego wyboru najlepszej z
nich. Wpływ na ostateczną decyzję ma wiele czynników, obejmujących charakter rozważanego
zagadnienia, możliwości metody, budowa lub wykorzystanie istniejącego narzędzia, jego
percepcję, elastyczność, szybkość i łatwość użytkowania. Nie ulega wątpliwości, że wybór
metody sam w sobie jest problemem decyzyjnym. Istnieją jednak rozwiązania o uniwersalnym
charakterze, których użyteczność sprawdzono na wielu przykładach praktycznych, przede
wszystkim tych związanych z budownictwem, uzyskując pożądane i zadowalające wyniki
analiz [65, 67, 69, 70, 95].
3.2.2. Metody wielokryterialnego wspomagania podjęcia decyzji w
budownictwie i energetyce
W pracy [28] Krystyna Czaplicka-Kolarz, Agata Fugiel i Dorota Burchart-Korol do
zintegrowanej oceny efektywności środowiskowej, kosztowej i technicznej produkcji energii
opartej na technologii zgazowania węgla, zastosowała metody AHP, PROMETHEE II i
ELECTRE I. Ranking wyników rozwiązań uzyskanych dzięki nim był tożsamy dla każdego z
przejętych scenariuszy wag poszczególnych kryteriów decyzyjnych. Wykonane analizy
spełniły oczekiwany cel i na ich podstawie stwierdzono, że wynik oceny w dużym stopniu
determinowany jest założeniami decydentów. Wiktor Adamus i Anna Gręda w pracy [100]
porównali stosowanie metod AHP oraz ANP do rozwiązania wybranych problemów
organizacyjnych i menedżerskich. Z kolei Omkarprasad Vadiya i Sushil Kumar w artykule
[132] zaprezentowali przegląd 150 zastosowań metody AHP i ANP w różnych dziedzinach
nauki, udowadniając jej szerokie spektrum stosowania, niemniej otrzymane wyniki w 27
spośród nich ocenili krytycznie. Do jeszcze innych wniosków doszli Mehmet Kabak,
Erkan Köse, O˘guzhan Kırılmaz, Serhat Burmaoğlu w pracy [103] skategoryzowali
alternatywne typy budynków zgodnie z ich charakterystyką energetyczną. W pracy [135]
Thomas L. Saaty porównał ponad 400 problemów decyzyjnych w sektorze rządowym i
prywatnym, które zostały skonstruowane jako hierarchiczne modele decyzyjne. To bez
wątpienia pozycja, która służy jako bogate źródło pomysłów w ustrukturyzowaniu złożonych
problemów decyzyjnych w formie hierarchii.
W tym miejscu nie można nie wspomnieć o artykułach [108 i 110]. Waldemar Kamrat
zastosował metodę AHP w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce.
Najpierw szczegółowo scharakteryzował specyfikę metody, a następnie udowodnił jej
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potencjał do zastosowania w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w elektroenergetyce.
Zauważył, że tradycyjne metody rozwiązujące skomplikowane problemy, mimo że chętnie
stosowane przez decydentów, nie zawsze umożliwiają uwzględnienie uwarunkowań
rynkowych. Metoda AHP, z uwagi na zintegrowane podejście do analizy i oceny wariantów,
może być racjonalnym narzędziem wspomagającym zarządzanie strategiczne w zakresie
inwestowania. W pracy [108] Waldemar Kamrat zbudował algorytm wspomagający proces
podejmowania decyzji, którego efektem jest opracowanie zaleceń strategicznych dla sektora
elektroenergetyki. Na uwagę zasługują także dokonania Agnieszki Dziadosz przedstawione w
publikacji [115], metoda AHP została użyta tu do oceny i selekcji inwestycji budowlanych, co
umożliwiło potencjalnemu inwestorowi zminimalizować ryzyko podjęcia niewłaściwej
decyzji. W pracy [67] wykorzystano metodę AHP do wyboru sposobu zasilania w energię
pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG. Z kolei w artykule
[71] autorstwa Wojciecha Grządzielskiego, Tomasza Mroza i Bartosza Radomskiego
wykorzystana analiza AHP okazała się skutecznym narzędziem planowania energetycznego
pomocnym w wyborze rekomendowanego wariantu wykorzystania biogazu, pozwalającego na
realizację strategii Smart Cities and Communities (SCC). Metoda analitycznej hierarchizacji
(AHP) była dotychczas wykorzystywana przez wielu naukowców do rozwiązywania
problemów decyzyjnych związanych z sektorem budownictwa oraz energii.
Metoda analitycznej hierarchizacji (AHP – Analytic Hierarchy Process) służy do wyboru
kompromisowego rozwiązania, w sytuacji, gdy decydent ma do dyspozycji dużą liczbę
kryteriów oceny różnych wariantów decyzyjnych. Ocena wariantów stanowi fazę
przeddecyzyjną, tym samym wpisuje się w metodykę projektowania budynków mieszkalnych
o dodatnim bilansie energetycznym [28, 88, 89, 95, 99, 101, 108, 109, 122, 126].
Rozwinięciem (rozszerzeniem) metody AHP, jednej z najbardziej znanych i najczęściej
stosowanych na świecie, stanowi metoda analitycznego procesu sieciowego – ANP (Analytic
Network Process). Można ją zastosować do rozwiązywania bardziej wyszukanych problemów
decyzyjnych. W porównaniu z AHP w metodzie ANP zrezygnowano z założenia o
preferencyjnej niezależności poszczególnych kryteriów oceny względem siebie oraz względem
poziomów istotności, na których się znajdują, co pozwala na uwzględnienie powiązań nie tylko
między nimi, a także pośród kryteriów i wariantów decyzyjnych. Porównania parami
komponentów, kryteriów oraz wariantów dokonuje się w sposób tożsamy jak w metodzie AHP,
co ułatwia wpływ aspektów trudno mierzalnych [95, 99, 100, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131].
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Rys. 3.2.2.A. Porównanie ogólnej struktury hierarchicznej do sieci decyzyjnej [100, 129]

Praktycznym narzędziem działającym w oparciu o metodę AHP/ANP jest program
komputerowy Super Decisions ©, wykorzystany w niniejszej pracy. Metoda AHP/ANP
zostanie sfunkcjonalizowana dla porównania parami głównych kryteriów decyzyjnych
oraz podkryteriów w oparciu o postawiony cel, czyli wybór budynku mieszkalnego o
dodatnim bilansie energetycznym.
Ponadto zastosowano autorski kwestionariusz ankietyzacji grupy celowej –
decydentów wyraźnie zainteresowanych budową przedmiotowych obiektów. Celem
analizy AHP/ANP jest wyznaczenie wag preferencji dla poszczególnych kryteriów
decyzyjnych (wk).
W poprzednich rozdziałach udowodniono, że kryteria decyzyjne mogą być wzajemnie od
siebie zależne, przez co konieczne jest wyznaczenie relacji między nimi (tak zwanych wag
relacji). W tym celu można wykorzystać metodę DEMATEL (DEcision MAking Trial and
Evaluation Laboratory), która powstała z myślą o rozwiązywaniu zagadnień o złożonej naturze.
Jej pierwotnym zadaniem była identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych. Następnie
została wykorzystywana w połączeniu z innymi narzędziami przetwarzania informacji i
wspomagania podejmowania decyzji, np. dla metody AHP/ANP jako narzędzie umożliwiające
identyfikację struktury sieciowej sterującej obliczeniami, dostarczając jej dobrze
wyselekcjonowane oraz odpowiednio zwagowane kryteria oceny problemu decyzyjnego (zob.
rys. 3.2.2.B). Przy dużej ilości parametrów opisujących badany podmiot użycie potencjału
aplikacyjnego metody DEMATEL jest bardzo pomocne i pozwala wyznaczyć ich wzajemnie
powiązania oraz opisać je w sposób umożliwiający porównanie [69, 88, 89, 94, 95].

b) Ustalanie priorytetów w metodzie ANP

a) Identyfikacja relacji w metodzie DEMATEL

Rys. 3.2.2.B. Podejście kombinacyjne ANP-DEMATEL [134]

Rolę i znaczenie poszczególnych komponentów wyznacza się z wykorzystaniem
wskaźników „s-” oraz „s+”. Wskaźnik „s+” – oznaczany często jako „D+R” – definiuje pozycję
________________________________________________________________________ 40
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

(position), prominencję i wpływ brutto, natomiast „s-” – oznaczany także jako „D-R” – określa
relację (relation) i/lub wpływ netto. Pierwszy z nich wyraża rolę danego obiektu w procesie
wyznaczania struktury powiązań między nimi, określa go suma zawartości dedykowanego
wiersza i dedykowanej kolumny macierzy. Drugi wyraża sumaryczny wpływ danego obiektu
na wszystkie obiekty, jego wartość opisuje różnica między sumami zawartości dedykowanego
mu wiersza i zawartości dedykowanej mu kolumny. Oba wskaźniki stanowią stymulanty,
pierwszy o preferencji rosnącej (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe znaczenie
parametru), drugi określający charakter skutkowy (s- < 0) lub przyczynowy (s- > 0) [69, 95].
Istotną i ciekawą cechą metody DEMATEL jest możliwość identyfikacji postaci struktury
wpływu w postaci diagramu przyczynowo-skutkowego (cause-effects diagram), nazywanego
zamiennie diagramem przyczynowości (causal diagram), mapą relacji wpływu (impactrelation-map, IRM), modelem strukturalnym (structural model), sieciową mapą relacji
(network relations map, NRM), mapą dwukierunkowego grafu wpływu (impact digraph map).
Przykładowy diagram przyczynowo-skutkowy obrazuje rys. 3.2.2.C.

Rys. 3.2.2.C. Przykład – diagram przyczynowo-skutkowy [69]

W pracach [88, 89] zostały opisane propozycje zastosowania metody DEMATEL w
wielokryterialnym wspomaganiu decyzji, co jest możliwe, jeżeli obiekty analizy metodą
DEMATEL utożsami się z wariantami decyzyjnymi. Wartości wskaźników „s-” oraz „s+”.
można utworzyć dla wchodzących w grę kryteriów oraz dla wszystkich wariantów
rozpatrywanych w ich świetle. W tym celu wszystkie rezultaty związane z poszczególnymi
kryteriami i podkryteriami muszą zostać doprowadzone do stanu porównywalności – należy
poddać je normalizacji, zgodnie ze wzorami 3.2.2.A i 3.2.2.B.
𝑠 + −𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑠+

Dla wskaźników „s+”

𝑆𝑖+ = 𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑗𝑠+ −𝑚𝑖𝑛𝑖,𝑗𝑠+

(3.2.2.A)

Dla wskaźników „s-”

𝑆𝑖− =

(3.2.2.B)

𝑖 𝑖,𝑗
𝑖 𝑖,𝑗
−
−
𝑠𝑖,𝑗
−𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑖,𝑗
− −𝑚𝑖𝑛 𝑠−
𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑠𝑖,𝑗
𝑖 𝑖,𝑗

Metoda DEMATEL może posłużyć również do wskazania wartości wag dla poszczególnych
kryteriów i podkryteriów decyzyjnych, co przedstawiono w pracy [88]. Obliczone wskaźniki
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„s+” i „s-” zostały wyznaczone na podstawie macierzy całkowitego wpływu, która wynika z
grafu bezpośredniego wpływu, odzwierciedlając wzajemną ważność kryteriów oceny
poszczególnych wariantów. Rola i stopień wpływu obiektów są proporcjonalne do wartości
wskaźników znaczenia i relacji, stąd określenie wag można wyznaczyć jako wartości
proporcjonalnych do średniej wartości („𝑆𝑖śr ”) odpowiedniej pary wskaźników („s+” i „s-”).
Uśrednioną wartość („𝑆𝑖śr ”) należy wyznaczyć ze wzoru 3.2.2.C:

𝑆𝑖śr =

(𝑆𝑖+ +𝑆𝑖− )
2

(3.2.2.C)

Do określenia znormalizowanych wartości wag relacji (∑ 𝑣𝑖 = 1) można wykorzystać wzór:
𝑆 śr

𝑣𝑖 = ∑𝑛 𝑖

śr
𝑖=1 𝑆𝑖

(3.2.2.D)

W niniejszej dysertacji relacje między poszczególnymi kryteriami i podkryteriami
oceny zweryfikowane zostaną przy wykorzystaniu techniki DEMATEL – za
pośrednictwem badań metodą delficką (kwestionariusze eksperckie), czego efektem
będzie określenie znormalizowanych wartości wag relacji zgodnie ze wzorem 3.2.2.D.
Połączenie metod AHP/ANP oraz DEMATEL stosuje się z powodzeniem w pracach
badawczych. Po raz pierwszy dokonano tego w artykule [104], którego autorzy opracowali
nowy model (metodę DANP, czyli połączenie DEMATEL oraz ANP) w celu odzwierciedlenia
problemów związanych z zależnościami i sprzężeniami zwrotnymi każdego czynnika
wpływającego na ocenę wydajności hotelu z gorącymi źródłami na podstawie wcześniej
wypełnionych kwestionariuszy. W zarządzaniu hotelami istotna jest nie tylko informacja, które
z czynników wpływają na wydajność oceny. Ważnym aspektem jest ponadto ustalenie wpływu
każdego z nich na pozostałe oraz które pod-czynniki wpływają na te czynniki. Ten skuteczny
model oceny wydajności umożliwia menedżerom biznesowym zrozumienie odpowiednich
działań i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W pracy [102] İlker Gölcük oraz Adil
Baykasoğlu przedstawili cztery różne sposoby zastosowania metody DEMATEL do
wyznaczania relacji pomiędzy kryteriami w ramach metody ANP. Przeprowadzili obszerny
przegląd literatury, dokładnie przeanalizowano oraz sprawdzono możliwości ich hybrydyzacji.
W tym miejscu trzeba uwzględnić innowacyjny artykuł [113]. Mohammad Abdollahi,
Meysam Arvan oraz Jafar Ramzi zastosowali metodę DEMATEL i ANP, by dokonać wyboru
odpowiedniego portfela dostawców. Przeprowadzili szczegółowe studium przypadku w celu
walidacji modelu oraz wykazania jego przydatności i wykonalności. Zastosowano metodę
DEMATEL do znalezienia zależności między wskaźnikami wydajności w celu ustalenia
struktury sieci kryteriów w modelu FANP.
W pracy [114] przeprowadzono badania dotyczące oceny wydajności tajwańskich firm z
panelami dotykowymi TFT-LCD poprzez zbudowanie modelu oceny wydajności dla NPD
bazującym na metodzie DEMATEL oraz FANP. Autorzy artykułu – Wen-Chin Chen, Hui-Pin
Chang, Kuan-Ming Lin, Neng-Hao Kan – poprzez odpowiedni zbiór literatury oraz wywiad z
ekspertami opracowali wstępny zbiór kryteriów oceny. Metodę DEMATEL użyli do ustalenia
stopnia i kierunku wpływu każdego wskaźnika oceny oraz do stworzenia struktury sieci dla
każdego wskaźnika. Analityczny proces sieciowy (ANP) wykorzystali do analizy czynników i
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wag kryteriów, natomiast wagi posłużyły do ustalenia krytycznych czynników wpływu na
wydajność NPD. Wyniki analiz mają zostać przekazane branży do wykorzystania w przyszłości
w celu realizacji komercyjnego projektu.
W pracy [91] Kuang-Husn Shih, Wan-Rung Lin, Yi-Hsien Wang, Tzu-En Hung zastosowali
metodę DEMATEL w celu wskazania relacji pomiędzy kryteriami oceny. Konieczne było
określenie kryterium, które ma największy wpływ na inne kryteria, aby dokonać poprawy
ogólnej wydajności systemu informacji organizacyjnej. Metodę ANP użyto w celu zrozumienia
różnych poglądów wyrażonych przez ekspertów podczas decyzji wdrożenia systemów
informacyjnych w branżach technologicznych.
Ponadto warto zwrócić uwagę na pracę wielu autorów [90], w której zastosowano
jednocześnie metody DEMATEL oraz ANP, lecz nie połączono ich w jedną hybrydę. Metodę
DEMATEL użyto w celu utworzenia konstrukcji relacji między różnymi czynnikami wpływu
oraz w celu wizualizacji wykazanych relacji. Metodę ANP zastosowano, by dokonać oceny
względnego znaczenia czynników i wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dla strategii
wdrażania programu zarządzania ryzykiem. W pracy [98] Yu-Ping Ou Yang, How-Ming Shieh,
Jun-Der Leu, Gwo-Hshiung Tzeng wykazali, że w klasycznym ujęciu metody ANP
normalizacja w supermacierzy odbywa się przy założeniu, że każdy klaster ma równą wagę,
przez co ignoruje różnice pomiędzy poszczególnymi klastrami, które występują w
rzeczywistym świecie. W celu uwzględnienia różnicy zaproponowano wykorzystanie
potencjału metody DEMATEL. Zaprezentowane wyniki dowodzą, że podejście to jest bardziej
odpowiednie do zastosowań w realnym świecie od rozwiązań tradycyjnych.
Ważnym elementem wielokryterialnych metod wspomagania podjęcia decyzji jest
utworzenie końcowego rankingu dopuszczalnych i akceptowalnych wariantów rozwiązań.
W tym celu w niniejszej dysertacji wykorzystano potencjał metody TOPSIS (Technique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), czyli metody podobieństwa do
rozwiązania idealnego. W metodzie o charakterze odległościowym wprowadza się pojęcie
wzorca – nazywanego rozwiązaniem referencyjnym idealnym oraz antywzorca – nazywanego
rozwiązaniem referencyjnym antyidealnym. Rozwiązanie idealne jest definiowane na
podstawie wartości, które są najlepsze wśród całego zbioru wartości dostępnych w ramach
każdego z kryteriów. Z kolei wariant antyidealny charakteryzuje się w oparciu o wartości
najgorsze. Kryteria mogą mieć charakter stymulant (preferencja rosnąca) i destymulant
(preferencja malejąca). Między każdym wariantem decyzyjnym a rozwiązaniem idealnym i
antyidealnym liczone są odległości, na podstawie których wyznacza się wartość miary.
Potencjał aplikacyjny metody TOPSIS jest bardzo duży, o czym świadczą liczne opracowania
na jej temat – m.in. [88, 89].
W niniejszej dysertacji wykorzystane zostanie podejście AHP/ANP-DEMATELTOPSIS. W celu porównania parami kryteriów decyzyjnych w oparciu o postawiony cel,
to jest wybór budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym, wykorzystuje
się metodę AHP/ANP oraz autorski kwestionariusz ankietyzacji grupy celowej –
decydentów wyraźnie zainteresowanych budową przedmiotowych obiektów. Celem jest
wyznaczenie wag preferencji kryteriów (wk). Następnie, by dokonać identyfikacji
zależności między kryteriami decyzyjnymi wykorzystana zostanie technika DEMATEL
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oraz autorski kwestionariusz badania zespołu ekspertów. Celem jest wyznaczenie wag
relacji kryteriów (vi). Porównania parami wykonywane są w odniesieniu do wszystkich
kombinacji wzajemnych powiązań pomiędzy elementami i ich grupami. Aby utworzyć
końcowy ranking dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań wykorzystuje się metodę
TOPSIS.
3.2.3. Sposoby grupowego wspomagania decyzji
Jedną z ważniejszych zalet metod AHP/ANP oraz DEMATEL jest wspieranie grupowego
procesu decyzyjnego (group decision making, GDM). W praktyce stosowane są następujące
sposoby grupowego wspomagania decyzji dla sytuacji, w której występuje wiele ekspertów
[88, 89, 95, 133]:
1) Budowanie zgodny między ekspertami.
2) Kompromis lub głosowanie.
3) Agregacja indywidualnych ocen.
4) Agregacja indywidualnych preferencji.
5) Agregacja indywidualnych struktur preferencji.
6) Rozpatrywanie ocen przedziałowych.
Dwa pierwsze sposoby sprowadzane są do jednej wspólnej oceny miar – nie wymagają
dodatkowego komentarza. Trzeci dotyczy definiowania pojedynczej oceny relacji, związanej z
rozpatrywaną parą atrybutów, agregowanej na podstawie niezależnych opinii poszczególnych
ekspertów. To właśnie ten sposób zostanie wykorzystany w niniejszej dysertacji. Czwarty
służy do wyznaczenia wypadkowych preferencji wariantów decyzji, podejmowanej na
podstawie dostarczonych przez ekspertów preferencji. Piąty sposób polega na łączeniu
ostatecznych postaci indywidualnych uporządkowań wariantów decyzji, otrzymanych
niezależnie przez eksperta, natomiast ostatni – szósty sposób – pozwala dodatkowo ujmować
aspekt wpływu niepewności informacji.
Wywiad mający na celu określenie preferencji z kwestionariuszem przeprowadzili Wiktor
Adamus i Anna Gręda [112]. Badanie wykonano z wybranymi pracownikami, pełniącymi
funkcje na różnych szczeblach zarządzania, traktując ich jako ekspertów, w celu znalezienia
rozwiązania problemu poprawy jakości oraz określenia wpływu wybranych czynników na
koszty i korzyści tych działań. W wyniku przeprowadzonych wywiadów zbudowano w ujęciu
ANP model korzyści i kosztów oraz określono kryteria kontrolne, subkryteria, a także
opracowano trzy warianty poprawy jakości [100]. Inne przykłady wykorzystania
ankiet/kwestionariuszy preferencji decydenta i/lub kwestionariuszy eksperckich można znaleźć
m.in. w pracach [91, 92, 95, 111, 133].
Prace [95, 111, 133] szczegółowo charakteryzują sposoby agregacji ocen i preferencji dla
metody AHP/ANP. Otóż sposób agregacji ocen rozpatrywanych atrybutów, dostarczonych
przez licznych ekspertów w znacznej mierze zależy od sposobu przyporządkowania przez nich
ocen. Wyróżnia się dwa zasadnicze przypadki organizacji pracy zespołu ekspertów –
definiowane jako sposoby proste.
Pierwszy polega na przyporządkowaniu relacjom znaczenia (AHP) lub wpływu na realizację
celu analizy (ANP). Przyporządkowane oceny, które są następnie uśredniane, zazwyczaj z
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wykorzystaniem średniej geometrycznej ocen dostarczonych przez poszczególnych ekspertów.
Z uwagi na możliwość braku spójności danych, istnieje przy tym możliwość rezygnacji z części
ocen. Jeżeli porównania parami dotyczą grupy n atrybutów to macierz ocen dla k-tego eksperta
przyjmuje następującą postać (3.2.3.A).

(3.2.3.A)

Macierz ocen dla k-tego eksperta przy grupie n atrybutów [95, 111, 133].

Zagregowana na podstawie ocen aij(k), dostarczonych przez każdego z K ekspertów, macierz
ocen R zawiera elementy o wartościach wyznaczanych w oparciu o następujący wzór, który
wykorzystuje koncepcję średniej geometrycznej (3.2.3.B).
𝐾

(𝑘)

𝑟𝑖𝑗 = √∏𝑘 𝑎𝑖𝑗

(3.2.3.B)

Wynikające stąd wartości wag wyrażających preferencje względem kolejnych atrybutów
można wyznaczyć zgodnie z [95, 111, 133] z wykorzystaniem metody logarytmicznych
najmniejszych kwadratów (The logarithmic least squares method, LLSM), znanej pod nazwą
metody średniej geometrycznej ocen (The simple geometric mean, SGM). Wówczas wartości
wag dla i-tego atrybutu wynoszą (3.2.3.C).
𝑛

𝑝𝑖 = √∏𝑛𝑗=1 𝑟𝑖𝑗

(3.2.3.C)

Ze względów praktycznych, związanych z agregacją rankingów cząstkowych, wymaga się,
by wagi (3.2.3.C) sumowały się do jedności, stąd istnieje konieczność przeprowadzenia ich
normalizacji, zgodnie z wzorem (3.2.3.D).
𝑝𝑖

𝑝̅𝑖 = ∑𝑛

𝑗=1 𝑝𝑗

(3.2.3.D)

Istotnym elementem metody AHP/ANP jest weryfikacja zgodności (spójności) ocen w
ramach poszczególnych macierzy, służą temu wartości odpowiednich wskaźników. Dla metody
średniej geometrycznej ocen (SGM) wykorzystuje się w tym celu geometryczny wskaźnik
spójności ( The geometric consistency index, GCI), obliczany z relacji (3.2.3.E) o progowych
wartościach nie przekraczających (GCIdop), zestawionych w tabeli (zob. tab. 3.2.3.A).

𝐺𝐶𝐼 =

2
(𝑛−1)∙(𝑛−2)

∑𝑖<𝑗 𝑙𝑛2 𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝐺𝐶𝐼𝑑𝑜𝑝

(3.2.3.E)

Tab. 3.2.3.A. Dopuszczalne wartości wskaźnika GCI [111]
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N
3
4
>4
GCIdop 0,3147 0,3526 0,370

Metoda SGM polega na oszacowaniu zgodności ocen na podstawie odchyłek w relacjach
otrzymywanych rezultatów od ich wartości, deklarowanych przy użyciu elementów
składowych macierzy ocen (aij). Konieczność zapewnienia zgodności ocen, zebranych w
ramach macierzy R sprawia jednak, że agregowanie indywidualnych ocen relacji,
pochodzących od poszczególnych ekspertów jest uciążliwe i kłopotliwe. Niespełnienie
warunku spójności skutkuje koniecznością zrewidowania wartości przydzielanych uprzednio
przez wszystkich K ekspertów.
Drugi sposób wyznaczania zagregowanych ocen, zgodnie z [95, 111, 133], wiąże się z
agregowaniem rankingów otrzymywanych przez ekspertów. Ranking budowany przez k-tego
eksperta otrzymuje się na podstawie wzoru (3.2.3.F).
𝑛

𝑝𝑖 (𝐾) = √∏𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 (𝐾)

(3.2.3.F)

Do wyznaczenia preferencji ekspertów względem rozważanej grupy atrybutów można także
wykorzystać model wierszowej średniej arytmetycznej (average normalisation AN lub simple
normalised column sum metod, SNCS), polegającej na sumowaniu znormalizowanych kolumn
macierzy ocen. Wstępnie przeprowadzona, kolumnowa normalizacja macierzy ocen A(k),
zapewnia uzyskanie znormalizowanych preferencji. Do weryfikacji spójności ocen
wykorzystywany jest współczynnik zgodności ocen Thomasa L. Saaty’ego (C.R. < 10%). W
tym celu została przybliżona maksymalna wartość własna macierz ocen λmax, korzystając
jedynie z sum kolumnowych macierzy ocen i wynikowych wyznaczonych preferencji.
Ostateczną postać rankingu atrybutów definiuje wektor powstały przez dodanie wektorów
preferencji, odpowiadających poszczególnym ekspertom (3.2.3.G).
1

(𝑘)
𝑝𝑖 = 𝐾 ∙ ∑𝐾
𝑘=1 𝑝𝑖

(3.2.3.G)

Osobne, istotne zagadnienie praktyczne związane jest z możliwością zróżnicowania
znaczenia opinii poszczególnych ekspertów [111]. Ma to szczególne zastosowanie przy
rozległym zestawie kryteriów decyzyjnych, charakterze przedmiotu decyzji, a także różnym
zasobie wiedzy eksperta, związanej m.in. z kompetencjami, doświadczeniem, zaangażowaniem
w wypełnienie kwestionariusza itd. Samo rangowanie znaczenia opinii ekspertów mogłoby być
przedmiotem oddzielnej analizy AHP/ANP. W pracy Wybrane narzędzia grupowego
wspomagania decyzji w zarządzaniu miastem [111] przestawiono trzy sposoby wartości wag
v(k), stosujące ważone postacie odpowiednich formuł agregacyjnych. W tym celu użyto
wektorów preferencji, definiujących rankingi ekspertów, uzyskanych na podstawie ocen,
dostarczonych indywidualnie przez tych samych ekspertów. Ostateczne wartości wag,
odpowiadających poszczególnym ekspertom, można wyznaczyć dzięki rozwiązaniu
zagadnienia własnego macierzy złożonej z kolumnowych wektorów 𝑣̅ 𝑘 , określających
znormalizowane wektory znaczenia ekspertów, wyznaczone przez poszczególnych ekspertów,
zgodnie z relacją (3.2.3.H).
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̅ ∙ 𝑣,
𝑣=𝑊

̅ = [𝑣̅ (1) 𝑣̅ (2) … 𝑣̅ (𝐾) ]𝑇
𝑊
𝐾𝑥𝐾

(3.2.3.H)

Mając wyznaczone wartości wag v(k), można wyznaczyć wartości końcowych preferencji
atrybutów, korzystając z poniższych zależności (3.2.3.I, 3.2.3.J, 3.2.3.K).
(𝑘)

(𝐾)

(𝑘)

(𝐾)

𝑟𝑖𝑗 = ∏𝑘 (𝑎𝑖𝑗 )𝑣
𝑝𝑖 = ∏𝑘(𝑝𝑖 )𝑣

𝑝𝑖 = ∑𝑘 𝑣 (𝑘) 𝑝𝑖 (𝐾)

(3.2.3.I)
(3.2.3.J)
(3.2.3.K)

Gdzie:
-– v(K) – jest nieujemną wagą, oddającą znaczenie K-tego eksperta spełniająca warunek
(3.2.3.L).
∑𝑛𝑘=1 𝑣 (𝑘) = 1
(3.2.3.L)
Dla agregacji indywidualnych ocen ekspertów przy użyciu formuły (3.2.3.B) wykorzystuje
się formułę (3.2.3.I), natomiast w przypadku indywidualnego ustalania preferencji przez
poszczególnych ekspertów, zgodnie z relacją (3.2.3.F) korzysta się z formuły (3.2.3.J),
natomiast dla relacji (3.2.3.G) korzysta się z formuły (3.2.3.K) [111].
W niniejszej dysertacji z uwagi na liczność porównań parami kryteriów i podkryteriów
decyzyjnych zostanie wykorzystana formuła agregacyjna wykorzystująca koncepcję
średniej geometrycznej (3.2.3.B) do agregacji ocen dostarczonych przez każdego z K
ekspertów oraz każdego z K decydentów. Dla badań społecznych (ankietyzacja
decydentów) oraz badań metodą delficką (ankietyzacja grupy ekspertów) wartości wag
zostaną wyznaczone z wykorzystaniem metody logarytmicznych najmniejszych
kwadrantów (3.2.3.C). Wymaga się, by uzyskane wagi sumowały się do jedności, stąd
należy je znormalizować (3.2.3.D). W dysertacji nie przewiduje się wykorzystania
zróżnicowania znaczenia opinii poszczególnych ekspertów/decydentów.
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3.3.

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym

Celem rozwiązania problemu decyzyjnego przedstawionego i udowodnionego w
poprzednich rozdziałach niniejszej pracy zaproponowano zastosowanie nowatorskiej metodyki
(algorytmu) projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym.
Proponowany ogólny algorytm uwzględnia wcześniej sformułowane zasady projektowania
budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, budowę bazy danych
wejściowych (w tym parametrów, wymagań oraz ograniczeń), identyfikację dopuszczalnych i
akceptowalnych przez decydenta rozwiązań. Tym samym utworzono zbiór dopuszczalnych
wariantów, które kolejno poddaje się analizie wielokryterialnej, jako narzędzia wspomagania
podjęcia decyzji i wyboru kompromisowego rozwiązania. Istotnym elementem algorytmu jest
odpowiedni wybór zbioru kryteriów decyzyjnych oraz określenie profilu preferencji decydenta.
Zbiór kryteriów decyzyjnych to zbiór otwarty. W niniejszej dysertacji wykorzystano
potencjał aplikacyjny metody DEMATEL celem dekompozycji oraz selekcji kryteriów i
podkryteriów oceny, a także do wyznaczenia wag relacji pomiędzy kryteriami decyzyjnymi.
Podmiotem oceniającym, zgodnie z ideą metody delfickiej, jest grupa ekspertów, którą
poddano ankietyzacji, posługując się autorskim kwestionariuszem eksperckim (zob. załącznik
1A). Określenie relacji między kryteriami jest niezwykle istotną kwestią w analizie
wielokryterialnej.
Budowa modelu preferencji decydenta przeprowadzana została na podstawie badań
społecznych – ankietyzacji grupy celowej, jest niezbędna dla agregacji ocen cząstkowych, to
jest wyznaczenia preferencji (określenie bezpośrednich wag dla kryteriów i podkryteriów
decyzyjnych) dla dopuszczalnych wariantów rozwiązań budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym. Wykorzystano autorski kwestionariusz, który przekazano do
wypełnienia decydentom wyraźnie zainteresowanym budową przedmiotowych obiektów.
Grupę respondentów stanowili: projektanci, wykonawcy, inwestorzy (deweloper), studenci
kierunku inżynieria środowiska, aktualni i przyszli użytkownicy. Autorski kwestionariusz
preferencji decydenta – zob. załącznik 2A.
Uszeregowanie dopuszczalnych wariantów rozwiązań budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym dokonane będzie za pomocą metody TOPSIS w celu utworzenia
rankingu dopuszczalnych wariantów oraz wyznaczenia rozwiązania idealnego i antyidealnego.
Efektem zastosowania proponowanego algorytmu ma być wybór najbardziej
kompromisowego rozwiązania budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym dla
wcześniej ustalonej bazy danych wejściowych (parametrów, wymagań oraz ograniczeń),
propozycji wariantów rozwiązań spełniających powyższe założenia oraz dla precyzyjnie
określonego profilu preferencji decydenta.
Algorytm metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym (zob. rys. 3.3.A.) składa się z pięciu głównych etapów.
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Rys. 3.3.A. Metodyka projektowania budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym
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3.3.1. ETAP I – budowa bazy danych wejściowych dla konkretnego
przedsięwzięcia
Budowa bazy danych wejściowych realizowana jest zgodnie z podstawowymi zasadami
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Zaproponowano
je w rozdziale 2.3. niniejszej dysertacji. Powstała ona dla konkretnego, analizowanego
przypadku, na wstępnym etapie procesu projektowania. Uwzględnia m.in.: klimat lokalny
(dane meteorologiczne), lokalizację, orientację i położenie w terenie planowanego obiektu,
szczegółowe wymagania komfortu klimatycznego, instrukcje i wytyczne inwestora,
przewidywany sposób i profile użytkowania obiektu, ograniczenia globalne i lokalne, w tym
przepisy, dostęp do mediów, maksymalny czas i koszty realizacji przedsięwzięcia,
akceptowalne przez decydenta idee projektowe i forma architektoniczna, a także wpływ
budynku na środowisko zewnętrzne i wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym rolę
pasywnych systemów energetycznych oraz wprowadzenie energii odnawialnej. Baza danych
wejściowych jest zbiorem otwartym, może zawierać różną ilość i jakość zmiennych, w
zależności od stopnia skomplikowania obiektu oraz czasu na podjęcie kluczowych decyzji. Po
skomponowaniu kompletnej bazy danych wejściowych dla analizowanego przypadku należy
przejść do etapu drugiego. W przeciwnym razie należy uzupełnić bazę.
3.3.2. ETAP II – identyfikacja dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań
budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energii
Po etapie budowy bazy danych wejściowych dla konkretnej inwestycji należy przejść do
etapu drugiego, czyli identyfikacji dopuszczalnych i akceptowalnych przez decydenta
rozwiązań technicznych, realnych i dostępnych dla określonego przypadku, spełniających
wcześniej narzucone wymagania, wytyczne i ograniczenia. Często zbiór dopuszczalnych
wariantów jest skończony i dyskretny. W etapie tym wykorzystuje się dekompozycję diagnozy
globalnej, tworząc macierz obserwacji ujmującą powyższe elementy. W ten sposób powstaje
zbiór dopuszczalnych wariantów rozwiązań, po którego akceptacji można przejść do etapu
trzeciego.
3.3.3. ETAP III – wybór zbioru kryteriów decyzyjnych i identyfika cja
relacji między kryteriami
Na tym etapie należy dokonać wyboru zbioru kryteriów i podkryteriów decyzyjnych. W
zaproponowanej metodyce zostały one zdekomponowane i wyselekcjonowane na podstawie
obszernego przeglądu literatury. Następnie wykorzystano metodę DEMATEL w celu
identyfikacji relacji pomiędzy wszystkimi kryteriami i podkryteriami oceny oraz określenia
wag tych relacji, które wyznacza się przy pomocy metody delfickiej, to jest badania grupy
ekspertów. Należy zebrać oceny dokonane przez wybranych ekspertów oraz przeprowadzić
analizę statystyczną. Krok ten realizuje jeden z najważniejszych celów badawczych niniejszej
rozprawy doktorskiej. Badanie szczegółowo opisano w rozdziale 5.2. Wyznaczone wagi relacji
zostaną wykorzystane w ostatnim kroku proponowanej metodyki. W przypadku akceptacji
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zbioru kryteriów decyzyjnych należy przejść do etapu czwartego metodyki, w przeciwnym
razie należy dostosować zbiór kryteriów decyzyjnych.
3.3.4. ETAP IV – określenie profilu preferencji decydenta
Następnie po dokonaniu wyboru akceptowalnego zbioru kryteriów decyzyjnych trzeba
określić profil preferencji decydenta, który sporządza się przy pomocy metody badań
społecznych, to jest ankietyzacji grupy celowej. Należy wykonać pomiar statystyczny
reprezentatywnej zbiorowości, pozyskać odpowiedzi oraz przeprowadzić analizę statystyczną.
Jest to jeden z celów badawczych niniejszej rozprawy doktorskiej. Badanie szczegółowo
opisano w rozdziale 5.3. Po analizie zebranych danych powstaje docelowy profil preferencji
decydenta, obejmujący przyporządkowanie bezpośrednich wag do wybranych wcześniej
kryteriów i podkryteriów decyzyjnych. W przypadku akceptacji utworzonego profilu należy
przejść do etapu piątego metodyki, w przeciwnym razie należy przeprowadzić ponownie
ankietyzację bądź rozszerzyć lub zawęzić grupę celową.
3.3.5. ETAP V – wybór rozwiązania kompromisowego
Ostatnim etapem metodyki jest obliczenie wartości zmiennych oraz wybór rozwiązania
kompromisowego. Najpierw należy wyznaczyć docelowe wartości wag kryteriów
decyzyjnych, które oblicza się na podstawie wcześniej uzyskanych wag relacji oraz priorytetów
decydentów za pomocą równania 3.3.5.A.
𝑣𝑖 ∙𝑤𝑖

𝑊𝑖 = ∑𝑛

𝑗=1 𝑣𝑖 ∙𝑤𝑖

(3.3.5.A)

Gdzie:
– 𝑊𝑖 – docelowa znormalizowana waga każdego podkryterium oceny, przy czym ∑ 𝑊𝑖 = 1,
– 𝑣𝑖 – jest wyznaczoną wcześniej przy użyciu metody DEMATEL znormalizowaną wagą
relacji, przy czym ∑ 𝑣𝑖 = 1,
–𝑤𝑖 – jest wyznaczoną wcześniej przy użyciu metody AHP/ANP znormalizowaną wagą
preferencji, przy czym ∑ 𝑤𝑖 = 1.
Następnie należy obliczyć wartości zmiennych charakteryzujące poszczególne warianty
rozwiązań, a także zestawić dopuszczalne minimalne i maksymalne wartości dla
poszczególnych wskaźników. Obliczone wartości zmiennych (wskaźników) poddaje się
normalizacji zgodnie ze wzorami 3.3.5.B i 3.3.5.C.
Dla stymulant:

𝑛𝑖,𝑗 = 𝑄

Dla destymulant:

𝑛𝑖,𝑗 =

𝑄𝑖,𝑗
𝑀𝐴𝑋,𝑗

𝑄𝑀𝐼𝑁,𝑗
𝑄𝑖,𝑗

(3.3.5.B)
(3.3.5.C)

Gdzie:
– 𝑄𝑖,𝑗
–𝑄𝑀𝐴𝑋,𝑗
– 𝑄𝑀𝐼𝑁,𝑗

– obliczona wartość wskaźnika dla i-tego wariantu i j-tego kryterium,
– maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika dla j-tego kryterium,
– minimalna dopuszczalna wartość wskaźnika dla j-tego kryterium.
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Po znormalizowaniu wskaźników wszystkie podkryteria oceny mają charakter stymulant.
Następnie trzeba dokonać przemnożenia uzyskanych wartości po normalizacji przez docelowe
wagi kryteriów oceny.
W celu utworzenia rankingu dopuszczalnych i akceptowalnych wariantów rozwiązań
wykorzystano metodę TOPSIS, służącą również do identyfikacji teoretycznego rozwiązania
(wariantu) idealnego oraz antyidealnego. Za jej pomocą określa się odległość między
wektorami wartości opisujących dany wariant a wektorami odpowiadającymi wariantowi
idealnemu oraz wariantowi antyidealnemu. Wariantem najkorzystniejszym jest ten, którego
wektor wartości ma jednocześnie najmniejszą odległość od wektora wariantu idealnego oraz
największą odległość od wektora wariantu antyidealnego. Następnie przeprowadzona zostaje
dyskusja wyników obliczeń, akceptacja wyniku analizy i wybór kompromisowego rozwiązania
budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym. W przypadku braku akceptacji
wyniku przeprowadzonej analizy należy cofnąć się do kroku 2, rozszerzyć zbiór
dopuszczalnych wariantów rozwiązań i/lub dokonać zmiany zbioru kryteriów decyzyjnych
i/lub wyznaczyć nowy profil preferencji decydenta.
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4. KRYTERIA OCENY DLA PROCESU PROJEKTOWANIA
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O DODATNIM BILANSIE
ENERGETYCZNYM
Proces projektowaia budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym ma
charakter niezwykle złożony, zależny od wielu wytycznych, ograniczeń oraz wymagań, będąc
wypadkową wielu czynników (cech), dla których można znaleźć synergiczne rozwiązanie
kompromisowe. Istotne jest stworzenie zbioru kryteriów i podkryteriów oceny, które najpełniej
scharakteryzują problem decyzyjny.
Kryterium stanowi narzędzie oceny wariantu decyzji w określonym aspekcie. Przy użyciu
odpowiedniej skali pomiaru, związanej z danym kryterium, możliwe jest przyporządkowanie
określonemu wariantowi zadowalającej oceny. Pozwala ona na porównanie ze sobą różnych
dopuszczalnych wariantów z uwagi na określony aspekt [95]. Kryteria z kolei umożliwiają
ustalenie preferencji lokalnych, czyli wzajemnych dominacji poszczególnych wariantów
decyzyjnych w świetle tych kryteriów/podkryteriów.
Istotnym aspektem jest liczba kryteriów, która w wielokryterialnych problemach
decyzyjnych nie może być zbyt wysoka. Należy dążyć, by maksymalna liczba porównywanych
ze sobą kryteriów nie przekraczała 7±2. W tym celu trzeba zastosować odpowiednią
dekompozycję i selekcję zbioru potencjalnych kryteriów i pogrupować je na podzbiory o
pokrewnym charakterze. W ramach poszczególnych głównych kryteriów decyzyjnych (grup
kryteriów) wyróżniono określoną liczbę kryteriów podrzędnych (podkryteriów), które
umożliwiają precyzyjne uporządkowanie rozpatrywanych wariantów pod kątem realizacji
nadrzędnego celu analizy [88].
Celem odpowiedniego skategoryzowania czynników (cech oceny) przyjęto następujący
zbiór sześciu głównych kryteriów decyzyjnych:
– kryterium techniczne,
– kryterium energetyczne,
– kryterium egzergetyczne,
– kryterium ekonomiczne,
– kryterium społeczne,
– kryterium środowiskowe.
Przedstawione w kolejnych częściach dysertacji podkryteria oceny mogą należeć
równocześnie do dwóch lub większej ilości kryteriów głównych. Nie ma jednolitych
standardów, według których jednoznacznie klasyfikuje się wszelkie wchodzące w grę kryteria
decyzyjne. Zależnie od potrzeb, w każdej z grup głównych kryteriów można przyjąć określoną
liczbę podkryteriów, ich właściwy dobór merytoryczny ma zasadnicze znaczenie z punktu
widzenia wyboru przeprowadzenia analizy wielokryterialnej, co zawsze powinno ściśle
uwzględniać specyfikę problemu decyzyjnego. Zbiór kryteriów powinien być tak dobrany, by
stanowił właściwą reprezentację interesów decydentów i aspektów analizowanego problemu
decyzyjnego. Właściwie dobrane kryteria powinny gwarantować kompleksową ocenę
wariantów decyzyjnych, a ponadto charakteryzować się przejrzystością i precyzyjnym
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zdefiniowaniem ich zakresu, celem uniknięcia wzajemnej redundancji, czyli nadmiarowości –
nakładania się [88].
Wielokryterialna analiza decyzyjna bazuje na nadaniu wszystkim kryteriom oceny
niemianowanych wartości liczbowych, dzięki temu możliwe jest ich wzajemne porównanie i
ocena wariantów z uwzględnieniem cech ilościowych, wyrażonych wielkościami liczbowymi
oraz cech jakościowych, których bezpośrednio nie da się wyrazić za pomocą wielkości
liczbowych. Cechy niemierzalne (jakościowe) podlegają kwantyfikacji, wskutek czego zostają
wyrażone za pomocą wielkości liczbowych, a można to uczynić np. przez arbitralne
wprowadzenie skali ocen, na podstawie doświadczenia eksperta, opinii grup ekspertów, czy też
w drodze ankietyzacji w określonych grupach społecznych [88].
Wybór poszczególnych podkryteriów oceny ze zbioru kryteriów głównych jest otwarty i –
w zależności od skali prowadzonych analiz, wymagań, wytycznych i ograniczeń, a także od
identyfikacji dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań – zostaje wspólnie uzgadniany przez
decydenta i analityka.
4.1.

Kryterium czynników technicznych

4.1.1. Powierzchnia użytkowa budynku (A U Z Y T K )
Powierzchnia użytkowa budynku (AUZYTK) wyrażona w [m2] może stanowić kryterium
techniczne służące do podjęcia decyzji dotyczącej wielkości budynku na wczesnym etapie jego
projektowania. Wartość ta powinna znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym
kroku proponowanej metodyki.
4.1.2. Powierzchnia zabudowy budynku (A Z A B U D )
Powierzchnia zabudowy budynku (AZABUD) wyrażona w [m2] może stanowić kryterium
techniczne służące do podjęcia decyzji odnośnie wielkości zabudowy działki budowlanej na
wczesnym etapie projektowania. Wartość ta zależy od przepisów budowlanych oraz może być
uwarunkowana lokalnymi wytycznymi i ograniczeniami. Powinna znaleźć się w bazie danych
wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki [27].
4.1.3. Kubatura użytkowa budynku (V U Z Y T K )
Kubatura użytkowa budynku (VUZYTK) wyrażona w [m3] może stanowić kryterium
techniczne służące do podjęcia decyzji odnośnie wielkości bryły budynku i jego kubatury na
wczesnym etapie projektowania. Wartość ta zależy również od przepisów budowlanych oraz
może być uwarunkowana lokalnymi wytycznymi. Powinna powinna znaleźć się w bazie
danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.1.4. Wysokość budynku (H B U D )
Wysokość budynku (HBUD) wyrażona w [m] może stanowić kryterium techniczne służące
do podjęcia decyzji dotyczącej gabarytów obiektu, a więc pośrednio również jego kubatury.
Wartość ta zależy od przepisów budowlanych oraz może być uwarunkowana lokalnymi
wytycznymi i ograniczeniami. Powinna znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym
kroku proponowanej metodyki.
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4.1.5. Ukształtowanie terenu działki
Ukształtowanie terenu działki wyrażone poprzez: a) geometrię w rzucie, np. kształt trójkąta,
prostokąta, kwadratu, trapezu itd., b) ukształtowanie w pionie, np. teren równy,
nierównomierny, górzysty, opadający w jednym kierunku, wzgórze itd., c) oddziaływanie
otoczenia, np. teren osłonięty, częściowo zabudowany, gęsto zabudowany może stanowić
kryterium techniczne służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji budynku
mieszkalnego. Teren działki i lokalizacja mogą wpływać na zużycie energii przez budynek oraz
modyfikować możliwości naturalnego lub odnawialnego pozyskiwania i dyssypacji energii.
Ukształtowanie terenu działki powinno znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym
kroku proponowanej metodyki.
4.1.6. Powierzchnia terenu działki (A D Z I A Ł K I )
Powierzchnia terenu działki (ADZIAŁKI) wyrażona w [m2] może stanowić kryterium
techniczne służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji budynku mieszkalnego.
Powierzchnia ta ma szansę oddziaływać na możliwości naturalnego lub odnawialnego
pozyskiwania i dyssypacji energii. Powinna znaleźć się w bazie danych wejściowych w
pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.1.7. Współczynnik kształtu budynku ( 𝒌𝑻 𝑨/𝑽,𝒊 )
Współczynnik kształtu budynku (A/V) wyrażony w [m2/m3] powinien stanowić kryterium
techniczne służące do podjęcia decyzji dotyczącej struktury i gabarytów obiektu. Zgodnie z
zasadami projektowania budynków energooszczędnych oraz pasywnych najkorzystniejszy
współczynnik kształtu, a więc stosunek przegród zewnętrznych budynku do jego kubatury,
winien cechować się jak najniższą wartością. Oznacza to, że bryła budynku powinna być jak
najbardziej zwarta, zbliżona kształtem do kuli lub sześcianu.

(𝐴/𝑉)𝑖 =
gdzie:
– (A/V)i
– AZEW,i

– VZEW,i

𝐴𝑍𝐸𝑊,𝑖
𝑉𝑍𝐸𝑊,𝑖

(4.1.7)

– współczynnik kształtu dla i-tego wariantu, m2/m3 lub 1/m,
– powierzchnia przegród zewnętrznych oddzielających cześć ogrzewaną
budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń
nieogrzewanych, liczona po obrysie zewnętrznym, m2,
– kubatura ogrzewanej części budynku, pomniejszona o podcienie, balkony,
loggie, galerie itp. liczona po obrysie zewnętrznym budynku, m3.

Im niższa wartość współczynnika kształtu budynku (A/V), tym lepsza jest jego ocena.
Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
4.1.8. Całkowity czas realizacji budynku [𝒌𝑻 𝑻,𝑩𝑼𝑫,𝒊]
Całkowity czas realizacji budynku wyrażony w latach stanowi istotne kryterium techniczne
dotyczące wyboru sposobu wznoszenia obiektu i jego instalacji technicznych, przez co wpływa
bezpośrednio na wybór potencjalnych rozwiązań.
𝑇𝐵𝑈𝐷𝑂𝑊𝑌,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝑇𝑃𝑅𝑍𝑌𝐺,𝑖 + 𝑇𝑍𝐸𝑅𝑂,𝑖 + 𝑇𝑆𝑈𝑅 𝑂𝑇𝑊,𝑖 + 𝑇𝑆𝑈𝑅 𝑍𝐴𝑀,𝑖 + 𝑇𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿,𝑖 + 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 ) (4.1.8)
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gdzie:
– TBUDOWY, i
–TPRZYG, i
–TZERO, i
–TSUR OTW, i
–TSUR ZAM, i
–TINSTAL, i
– TOZE, i

– całkowity czas realizacji budynku dla i-tego wariantu, lata,
– czas etapu przygotowania terenu pod budowę i doprowadzenie mediów, lata,
– czas realizacji „stanu zero”, lata,
– czas realizacji „stanu surowego otwartego”, lata,
– czas realizacji „stanu surowego zamkniętego”, lata,
– czas realizacji budowy instalacji technicznych – systemów technicznego
wyposażenia budynku, lata,
– czas realizacji budowy instalacji służących do pozyskiwania energii
odnawialnej, lata.

Im niższa wartość całkowitego czasu realizacji budynku, tym lepsza jest jego ocena.
Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą. Czas realizacji budowy obiektu
mieszkalnego stanowi istotne kryterium z uwagi na dodatkowe koszty wynikające z czasu
trwania wznoszenia budynku oraz możliwej zmiany wartości czasowej pieniądza, a także
dostępności materiałów itd. [101].
4.1.9. Funkcjonalność budynku i instalacji technicznych
Funkcjonalność budynku i jego instalacji technicznych może stanowić kryterium techniczne
służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinna znaleźć się
w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.1.10.

Utrudnienia realizacyjne [ 𝒌𝑻 𝑼,𝑹𝑬𝑨𝑳,𝒊 ]

Utrudnienia realizacyjne w budowie wyrażone jako suma utrudnień poszczególnych etapów
wznoszenia budynku, wyrażonych w skali punktowej (od 1 do 10 pkt) będące oceną projektanta
budynku stanowi kryterium techniczne dotyczące wyboru stosowanego rozwiązania [27].
𝑈𝑅𝐸𝐴𝐿,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝑈𝑃𝑅𝑍𝑌𝐺,𝑖 + 𝑈𝑍𝐸𝑅𝑂,𝑖 + 𝑈𝑆𝑈𝑅 𝑂𝑇𝑊,𝑖 + 𝑈𝑆𝑈𝑅 𝑍𝐴𝑀,𝑖 + 𝑈𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿𝐴𝐶𝐽𝐸,𝑖 + 𝑈𝑂𝑍𝐸,𝑖 ) (4.1.10)
gdzie:
– UREAL, i
– całkowite utrudnienia realizacyjne podczas budowy obiektu dla i-tego
wariantu, pkt,
– UPRZYG, i
– utrudnienia realizacyjne na etapie przygotowanie terenu pod budowę
i doprowadzenie mediów (1–10 pkt), pkt,
– UZERO, i
– utrudnienia realizacyjne na etapie „stanu zero” (1–10 pkt), pkt,
- USUR OTW, i – utrudnienia realizacyjne na etapie „stanu surowego otwartego” (1–10 pkt), pkt,
- USUR ZAM, i – utrudnienia realizacyjne na etapie „stanu surowego zamkniętego” (1–10 pkt),
- UINSTAL, i
– utrudnienia realizacyjne na etapie budowy instalacji technicznych – systemów
technicznego wyposażenia budynku (1–10 pkt), pkt,
- UOZE, i
– utrudnienia realizacyjne na etapie budowy instalacji służących do
pozyskiwania energii odnawialnej (1–10 pkt), pkt.
Im niższa wartość utrudnień realizacyjnych podczas budowy obiektu, tym lepsza jest jego
ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
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4.1.11.

Niezawodność/awaryjność instalacji technicznych

Niezawodność/awaryjność instalacji technicznych może stanowić kryterium techniczne
służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinna znaleźć się
w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.1.12.

Stopień trudności obsługi /łatwość uży tkowania

Stopień trudności obsługi/łatwość użytkowania technicznego wyposażenia budynku, jego
bezobsługowość, częstotliwość okresowej konserwacji może stanowić kryterium techniczne
służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinien znaleźć się
w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki, jako wymóg
inwestora [27].
4.1.13.

Możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami

Możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami technicznymi (kontrola zdalna i
kształtowanie parametrów wewnątrz budynku) może stanowić kryterium służące do podjęcia
decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinna znaleźć się w bazie danych
wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki, jako wymóg inwestora [27].
4.1.14.
Całkowita żywotność budynk u i jego instalacji technicznych
[𝒌𝑻 𝑻,Ż𝒀𝑪𝑰𝑨,𝒊]
Całkowita żywotność budynku (TZYCIA) wyrażona w latach może stanowić ważne kryterium
dotyczące wyboru rozwiązań technicznych podjętych przy realizacji budynku mieszkalnego.
Proponuje się wykorzystanie następującego wzoru (4.1.14).
𝑇Ż𝑌𝐶𝐼𝐴,𝑖 = 𝑤1 ∙ 𝑇𝐵𝑈𝐷,𝑖 + 𝑤2 ∙ 𝑇𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿,𝑖
gdzie:
– 𝑇Ż𝑌𝐶𝐼𝐴,𝑖
– w1, w2
–𝑇𝐵𝑈𝐷,𝑖
– 𝑇𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿,𝑖

(4.1.14)

– całkowita żywotność budynku i jego instalacji technicznych, -,
– wagi określające istotność dla poszczególnych elementów równania, -,
przy czym ∑𝑛𝑙=1 𝑤 𝑖 = 1,
– żywotność struktury budynku, lata,
– żywotność instalacji technicznego wyposażenia budynku, lata,

Przyjęto następujące wagi oceny istotności dla poszczególnych elementów równania:
w1 = 0,8,
w2 = 0,2,
Całkowita żywotność budynku (TZYCIA) charakteryzuje się preferencją rosnącą i określa
szacowany czas eksploatacji bez konieczności wykonywania remontów/napraw. Determinantą
tego wskaźnika jest średni czas eksploatacji elementu najmniej odpornego na zużycie w danym
systemie, pociąga ono za sobą konieczność modernizacji/naprawy/wymiany całego systemu.
4.1.15.

Całkowita żywotność instalacji OZE [𝒌𝑻 𝑻,𝑶𝒁𝑬,𝒊]

Całkowita żywotność zastosowanych rozwiązań technicznych instalacji odnawialnych
źródeł energii (TOZE) wyrażona w latach może stanowić alternatywne – względem całkowitej
żywotności budynku – kryterium dotyczące wyboru rozwiązań technicznych podjętych przy
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realizacji instalacji służących do pozyskiwania energii odnawialnej z otoczenia. Proponuje się
wykorzystanie następującego wzoru (4.1.15).
𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 = 𝑤1 ∙ 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑐.𝑜.,𝑖 + 𝑤2 ∙ 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑐.𝑤.𝑢.,𝑖 + 𝑤3 ∙ 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑐ℎłó𝑑𝑖 + 𝑤4 ∙ 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟,𝑖
(4.1.15)
gdzie:
– 𝑇𝑂𝑍𝐸,,𝑖
– całkowita żywotność instalacji pozyskującej energię odnawialną, -,
– 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑐.𝑜.,𝑖
– żywotność instalacji pozyskującej energię odnawialną na cele centralnego
ogrzewania dla i-tego wariantu, lata,
– 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑐.𝑤.𝑢.,𝑖 – żywotność instalacji pozyskującej energię odnawialną na cele przygotowania
c.w.u. dla i-tego wariantu, lata,
– 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑐ℎłó𝑑,𝑖 – żywotność instalacji pozyskującej energię odnawialną na cele dostarczenia
chłodu dla i-tego wariantu, lata,
– 𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟,𝑖 – żywotność instalacji pozyskującej energię odnawialną na cele pozyskania
energii elektrycznej dla i-tego wariantu, lata,
– w1, w2
– wagi określające istotność dla poszczególnych elementów równania, -,
przy czym ∑𝑛𝑙=1 𝑤 𝑖 = 1,
Przyjęto następujące wagi oceny istotności dla poszczególnych elementów równania:
w1 = 0,2,
w2 = 0,2,
w3 = 0,1,
w4 = 0,5,
Całkowita żywotność zastosowanych rozwiązań technicznych instalacji odnawialnych
źródeł energii (TOZE) charakteryzuje się preferencją rosnącą i określa szacunkowy czas
eksploatacji układu bez konieczności wykonywania remontów/napraw. Determinantą tego
wskaźnika jest średni czas eksploatacji elementu najmniej odpornego na zużycie w danym
systemie, pociąga ono za sobą konieczność modernizacji/naprawy/wymiany całej instalacji.
4.1.16.

Rozwiązania typowe i ich skalowalność

Wykorzystanie rozwiązań typowych, o powszechnie znanej strukturze, prostota instalacji
technicznego wyposażenia budynku oraz ich skalowalność, to jest zastosowanie rozwiązań w
większej skali może stanowić istotne kryterium techniczne służące do podjęcia decyzji
dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinno znaleźć się w bazie danych
wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.1.17.

Dostępność i serwis urządzeń technicznych

Dostępność i serwis urządzeń technicznego wyposażenia budynku może stanowić kryterium
techniczne służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinno
znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki, jako
wymóg inwestora.
4.1.18.

Kontrola nad procesem wznoszenia inwestycji

Kontrola nad procesem wznoszenia inwestycji może stanowić kryterium techniczne służące
do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Świadoma i pełna pozwala
uniknąć błędów wykonawczych, a indywidualny monitoring umożliwia podjęcie decyzji o
ewentualnej lokalnej zmianie, bez ponoszenia znaczących kosztów przez inwestora.
Oczywiście za kontrolę nad procesem wznoszenia inwestycji może być odpowiedzialny
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kierownik budowy, inwestor zastępczy lub inspektor budowy z ramienia inwestora. Nie ulega
wątpliwości, że powinno znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku
proponowanej metodyki, jako wymóg inwestora [101].
4.2.

Kryterium czynników energetycznych

Kryterium czynników energetycznych jest kluczowe dla projektowania budynków
o dodatnim bilansie energetycznym. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami
projektowania obiekty tego typu powinny charakteryzować się: po pierwsze graniczną
wartością zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji wynoszącą
nie więcej niż 15 kWh/m2rok, po drugie minimalnym zapotrzebowaniem na energię pierwotną,
w tym tę pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, a po trzecie wyróżniać się ilością
„wygenerowanej” energii z zasobów odnawialnych, przewyższającą jego zapotrzebowanie, w
granicy obszaru odniesienia/bilansowania. Kompleksowa ocena energetyczna budynku o
dodatnim bilansie energetycznym stanowi podstawę przy wyborze najbardziej
kompromisowych rozwiązań technicznych oraz instalacyjnych.
4.2.1. Sprawność energetyczna systemu
Sprawność energetyczna systemu jest to stosunek strumienia energii użytecznej
opuszczającej osłonę kontrolną układu termodynamicznie otwartego do strumienia energii
napędowej doprowadzanej do osłony kontrolnej. Wyznaczyć ją można za pomocą poniższej
zależności [52, 53]:
η𝑒 =

𝑢𝑠𝑒
𝐸𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑟𝑣
𝐸𝑖𝑛

(4.2.1)

gdzie:
– η𝑒
𝑢𝑠𝑒
– 𝐸𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑟𝑣
– 𝐸𝑖𝑛

– sprawność energetyczna systemu, % lub -,
– strumień energii użytecznej opuszczającej osłonę kontrolną, W,
– strumień energii napędowej doprowadzonej do osłony kontrolnej, W.

Reasmując, im wyższa wartość sprawności energetycznej systemu, tym lepsza jest jego
ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Wskaźnik nie zostaje brany pod
uwagę w niniejszej pracy, pozostawia się go jednak w otwartym zbiorze kryteriów
decyzyjnych.
4.2.2. Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej ( 𝒌𝑬𝑵 𝑬𝑷𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳,𝒊 )
W literaturze [34–38], przepisach [138–140, 141] oraz w praktyce projektowej [34] jako
główne kryterium oceny energetycznej budynków najczęściej przedstawia się wskaźnik
zużycia energii pierwotnej (EP) wyrażony w kWh na m2 powierzchni użytkowej na rok
(kWh/m2rok). Wykorzystywany jest on jako kryterium przy projektowaniu budynków [34], w
ich ocenie porównawczej [38], a także w pomiarach zużycia energii [35, 36, 37]. Warto
podkreślić, że energię pierwotną dla każdego budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym powinno wyznaczać się dla wszystkich potrzeb energetycznych obiektu,
zgodnie z poniższym wzorem.
EPTOTAL = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL + ΔEPG
(4.2.2)
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gdzie:
– EPH+W
– ΔEPC
– ΔEPL
– ΔEPG

– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, kWh/(m2rok),
– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, kWh/(m2rok),
– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia, kWh/(m2rok),
– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby pozostałych urządzeń
gospodarstwa domowego, kWh/(m2rok).

Im niższa wartość całkowitego wskaźnika zużycia energii pierwotnej budynku i systemu
zaopatrzenia w energię (EPTOTAL), tym lepsza jest ich efektywność energetyczna. Wskaźnik
charakteryzuje się preferencją malejącą.
4.2.3. Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej ( 𝒌𝑬𝑵 𝑬𝑼𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳,𝒊)
Całkowitą energię użytkową dla budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym powinno wyznaczać się dla wszystkich potrzeb energetycznych obiektu,
wyrażoną w [kWh/m2rok] zgodnie z poniższym wzorem (4.2.3).
EUTOTAL = EUW + EUW + ΔEUC + ΔEUL + ΔEUG
(4.2.3)
gdzie:
– EUH
– cząstkowa wartość na potrzeby ogrzewania i wentylacji, kWh/(m2rok),
– EUW
– cząstkowa wartość na potrzeby przygotowania c.w.u., kWh/(m2rok),
– ΔEUC
– cząstkowa wartość na potrzeby chłodzenia, kWh/(m2rok),
– ΔEUL
– cząstkowa wartość na potrzeby oświetlenia, kWh/(m2rok),
– ΔEUG
– cząstkowa wartość na potrzeby pozostałych urządzeń gospodarstwa
domowego, kWh/(m2rok).
UWAGA: maksymalna wartość EUH+W dla budynków o dodatnim bilansie energetycznym
powinna wynosić 15 kWh/m2rok.
Im niższa wartość całkowitego wskaźnika zużycia energii użytkowej budynku (EUTOTAL),
tym lepsza będzie jego efektywność energetyczna. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją
malejącą i określa miarę efektywności energetycznej budynku.
4.2.4. Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej ( 𝒌𝑬𝑵 𝑬𝑲𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳,𝒊 )
Całkowitą energię końcową dostarczaną do budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym powinno wyznaczać się dla wszystkich potrzeb energetycznych obiektu,
zgodnie z poniższym wzorem, wyrażoną w [kWh/m2rok].
EKTOTAL = EKH+W + ΔEKC + ΔEKL + ΔEKG
(4.2.4)
gdzie:
– EKH+W
– cząstkowa wartość wskaźnika EK na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, kWh/(m2rok),
– ΔEKC
– cząstkowa wartość wskaźnika EK na potrzeby chłodzenia, kWh/(m2rok),
– ΔEKL
– cząstkowa wartość wskaźnika EK na potrzeby oświetlenia, kWh/(m2rok),
– ΔEKG
– cząstkowa wartość wskaźnika EK na potrzeby pozostałych urządzeń
gospodarstwa domowego, kWh/(m2rok).
Im niższa wartość całkowitego wskaźnika zużycia energii końcowej budynku i jego techniki
instalacyjnej (EKTOTAL), tym lepsza jest ich efektywność energetyczna. Wskaźnik
charakteryzuje się preferencją malejącą i określa miarę efektywności energetycznej budynku
i jego instalacji technicznych.
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4.2.5. Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energi i użytkowej
odnawialnej ( 𝒌𝑬𝑵 𝑬𝑼,𝑶𝒁𝑬,𝒊)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej zgodnie z nowymi
kryteriami stworzonymi dla budynków pasywnych (zob. pkt. 2.1.3) odnosi się do powierzchni
zabudowy budynku (AZABUD), czyli jego rzutu na płaszczyznę gruntu, a nie do powierzchni
ogrzewanej. Jest on – co zostało uzasadnione – wskaźnikiem bardziej adekwatnym, ponieważ
przestrzeń zabudowy budynku nie może zostać wykorzystana do innego celu. Co istotne
wskaźnik ten powinno wyznaczać się dla sumy wszystkich pozyskiwanych form energii
użytkowej, zgodnie z poniższym wzorem, wyrażonym w [kWh/(m2ZABUDrok)].
𝐸𝑈𝑂𝑍𝐸,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝐸𝑈𝑂𝑍𝐸,𝐸𝐿𝐸𝐾𝑇𝑅,𝑖 + 𝐸𝑈𝑂𝑍𝐸,𝐶𝐼𝐸𝑃Ł𝑂,𝑖 + 𝐸𝑈𝑂𝑍𝐸,𝐶𝐻ŁÓ𝐷,𝑖 )
(4.2.5)
gdzie:
– EUOZE,i

– całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok),
– EUOZE,ELEKTR,i – wskaźnik ilości pozyskanej energii elektrycznej użytkowej odnawialnej
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok),
– EUOZE,CIEPŁO,i – wskaźnik ilości pozyskanego ciepła użytkowego odnawialnego
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok),
- EUOZE,CHŁÓD,i – wskaźnik ilości pozyskanego chłodu użytkowego odnawialnego
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok) lub ilość zdyssypowanego ciepła z budynku na zewnątrz w
sposób naturalny/odnawialny, wyrażony w kWh/(m2ZABUDrok).
Podsumowując, im wyższa wartość całkowitego wskaźnika ilości pozyskanej energii
użytkowej odnawialnej (EUOZE), tym lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się
preferencją rosnącą.
4.2.6. Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końc owej
odnawialnej ( 𝒌𝑬𝑵 𝑬𝑲,𝑶𝒁𝑬,𝒊)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej zgodnie
z nowymi kryteriami stworzonymi dla budynków pasywnych (zob. pkt. 2.1.3), podobnie jak
całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej odnosi się do
powierzchni zabudowy budynku (AZABUD), czyli jego rzutu na płaszczyznę gruntu, a nie do
powierzchni ogrzewanej, co uzasadnione zostało jako wskaźnik bardziej adekwatny, ponieważ
przestrzeń zabudowy budynku nie może zostać wykorzystana na inny cel. Wskaźnik ten
powinno wyznaczać się dla sumy wszystkich pozyskiwanych i wyprowadzanych form energii
końcowej, zgodnie z poniższym wzorem, wyrażonym w [kWh/(m2ZABUDrok)].
𝐸𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝐸𝐾𝑂𝑍𝐸,𝐸𝐿𝐸𝐾𝑇𝑅,𝑖 + 𝐸𝐾𝑂𝑍𝐸,𝐶𝐼𝐸𝑃Ł𝑂,𝑖 + 𝐸𝐾𝑂𝑍𝐸,𝐶𝐻ŁÓ𝐷,𝑖 )
(4.2.6)
gdzie:
– EKOZE,i

– całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok),

________________________________________________________________________ 61
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

– EKOZE,ELEKTR,i – wskaźnik ilości wyprowadzonej energii elektrycznej końcowej odnawialnej
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok),
– EKOZE,CIEPŁO,i – wskaźnik ilości wyprowadzonego ciepła końcowego odnawialnego dla i-tego
budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok),
– EKOZE,CHŁÓD,i – wskaźnik ilości wyprowadzonego chłodu końcowego odnawialnego dla i-tego
budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2ZABUDrok).
A zatem im wyższa wartość całkowitego wskaźnika ilości wyprowadzonej energii końcowej
odnawialnej (EUKOZE), tym lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją
rosnącą.
4.2.7. Energetyczna sprawność kształtu bryły budynku (η S )
Energetyczna sprawność kształtu bryły budynku wyrażona bezwymiarowo (ηS ≤ 1) określa
odwrotność wartości parametru względnej wartości strat ciepła S (S ≥ 1). Definiuje je stosunek
wielkości strat ciepła, odpowiadających rzeczywistemu kształtowi budynku do wielkości strat
ciepła, otrzymanych dla bryły idealnej pod względem minimalizacji wielkości strat ciepła.
Energetyczna sprawność kształtu staje się szczególnie przydatna jako kryterium praktyczne dla
wyboru realnych kształtów budynków, prowadzących do minimalizacji ilości ciepła,
niezbędnego do prawidłowego użytkowania. Aspekt ten jest niezwykle ważny dla budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Pojęcie energetycznej sprawności kształtu
opisał Mirosław Dytczak w Wybranych metodach rozwiązywania wielokryterialnego
problemów decyzyjnych w budownictwie [95].
Im wyższa wartość energetycznej sprawności kształtu budynku, tym lepsza jest jego ocena.
Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Z uwagi na złożoność obliczeń, to jest – w
pierwszej kolejności – wyznaczenie idealnego kształtu bryły budynku, w warunkach
sprecyzowanych wcześniej wymagań (walory użytkowe, funkcjonalne itd.) oraz wskazanie
energetycznej sprawności kształtu dla proponowanych akceptowalnych rozwiązań (wariantów)
zdecydowano, że kryterium opisującym oczekiwany kształt bryły budynku będzie
współczynnik kształtu budynku (A/V) wyrażony w [m2/m3] określający stosunek przegród
zewnętrznych budynku do jego kubatury.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że przedstawione kryterium nie zostaje brane w
niniejszej pracy pod uwagę, pozostawia się je jednak w otwartym zbiorze kryteriów
decyzyjnych.
4.3.

Kryterium czynników egzergetycznych

Analiza egzergii może być skutecznym narzędziem analitycznym umożliwiającym ocenę
sprawności różnych systemów energetycznych, w tym m.in. obiegów cieplnych, chłodniczych
oraz instalacji oświetlenia, służącym do oceny wszystkich form energii wykorzystywanych w
budynkach mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Analiza egzergii umożliwia
także określenie miejsca, w którym w całym procesie przepływu energii dochodzi do jej
największej dyssypacji, czyli strat egzergii. Miejsce to jest najsłabszym ogniwem procesu
przepływu energii i znając je można poszukać jego dalszych usprawnień [5].
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4.3.1. Sprawność egzergetyczna
W literaturze przedmiotu [57] można znaleźć trzy definicje wydajności egzergetycznej dla
procesów w stanie ustalonym. Są to: zwykła lub prosta efektywność egzergetyczna, racjonalna
efektywność egzergetyczna oraz użyteczny współczynnik egzergii.
Konwencjonalna (zwykła/prosta) efektywność egzergetyczna
Najprostszą formą sprawności egzergetycznej jest konwencjonalna efektywność
egzergetyczna, będąca stosunkiem całkowitego strumienia egzergii opuszczającego osłonę
kontrolną systemu termodynamicznie otwartego do całkowitego strumienia egzergii
wprowadzonej do osłony bilansowej (4.3.1.A) [57]:

𝜂𝐾 =
gdzie:
– 𝐵̇𝑜𝑢𝑡
– 𝐵̇𝑖𝑛

𝐵̇𝑜𝑢𝑡
𝐵̇𝑖𝑛

(4.3.1.A)

− całkowity strumień egzergii opuszczającej osłonę kontrolną systemu
termodynamicznie otwartego, W,
− całkowity strumień egzergii wprowadzonej do osłony kontrolnej systemu
termodynamicznie otwartego, W.

Racjonalna efektywność egzergetyczna
Definiowana jest jako stosunek pożądanego strumienia egzergii opuszczającej osłonę
kontrolną systemu termodynamicznie otwartego do strumienia egzergii użytej lub zużytej
(4.3.1.B) [57]:

𝜂𝑅 =
gdzie:
𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒
– 𝐵̇𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒
𝐵̇𝑜𝑢𝑡
𝐵̇𝑢𝑠𝑒𝑑

(4.3.1.B)

− pożądany strumień egzergii opuszczającej osłonę kontrolną systemu
termodynamicznie otwartego, W,

– 𝐵̇𝑢𝑠𝑒𝑑
− strumień egzergii użytej lub zużytej w osłonie kontrolnej, W.
Racjonalną efektywność egzergetyczną można zastosować do dowolnego systemu, z
wyjątkiem systemów czysto dyssypujących, ponieważ w tym przypadku nie jesteśmy w stanie
określić żadnego pożądanego produktu. Bezpośrednio związany z racjonalną efektywnością
egzergetyczną jest wskaźnik zrównoważonego rozwoju (SI) zdefiniowany w pracach [31, 32].
Wskaźnik zrównoważonego rozwoju (SI)
Trzeba zwrócić uwagę, że analizy egzergetyczne można rozszerzyć w celu zbadania
trwałości cyklu dla istniejących aplikacji lub na etapie planowania. Indeks zrównoważonego
rozwoju w ujęciu globalnym (np. w granicy budynku, jako całości) daje użyteczne informacje
na temat efektywności egzergetycznej części składowych (podsystemów) wpływających na
trwałość zasobów energetycznych oraz całego systemu. Wyższy wskaźnik zrównoważonego
rozwoju wskazuje większą trwałość procesu lub systemu.
W pracach [31, 32] wskaźnik zrównoważonego rozwoju (SI) zdefiniowano jako:
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1
1−𝛹

𝑆𝐼 =

(4.3.1.C)

gdzie:
𝑒𝑔𝑧𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑜𝑛𝑎

𝛹 = 𝑒𝑔𝑧𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑤𝑦𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑜𝑛𝑎 [−]

(4.3.1.D)

Użyteczna efektywność egzergetyczna
Definiowana jest jako stosunek strumienia egzergii użytecznej opuszczającej osłonę
kontrolną systemu termodynamicznie otwartego do strumienia egzergii napędowej
wprowadzonej do osłony bilansowej (4.3.1.E) [12, 52, 57]:

𝜂𝑏 =
gdzie:
𝑢𝑠𝑒
– 𝐵̇𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑟𝑣
– 𝐵̇𝑖𝑛

𝑢𝑠𝑒
𝐵̇𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑟𝑣
𝐵̇𝑖𝑛

(4.3.1.E)

− strumień egzergii użytecznej opuszczającej osłonę kontrolną systemu
termodynamicznie otwartego, W,
− strumień egzergii napędowej wprowadzonej do osłony kontrolnej systemu
termodynamicznie otwartego, W.

Ocena efektywności przetworzenia energii
Dla wszystkich analizowanych systemów technicznego wyposażenia budynku (TWB)
można obliczyć efektywność przetworzenia energii pierwotnej, a więc sprawność energetyczną
(iloraz energii „na wyjściu” z układu do ilości energii „na wejściu”), zgodnie z poniższą
zależnością (4.3.1.F):
𝐸

𝜂 = 𝐸𝑢 [−]
𝑑

gdzie:
– Eu
– Ed

(4.3.1.F)

– energia użyteczna – energia zużyta na potrzeby własne, J,
– energia dostarczona w paliwie, J.

Trzeba podkreślić, że kryterium oceny obliczone przy użyciu sprawności egzergetycznych
nie zostaje brane w niniejszej pracy pod uwagę, pozostawia się je jednak w otwartym zbiorze
kryteriów decyzyjnych.
4.3.2. Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (𝒌𝑬𝑮 𝑩,𝑾+𝒁,𝒊 )
Sumę strat egzergii (𝛿𝐵𝑊+𝑍,𝑖 ) dla i-tego budynku i instalacji technicznego wyposażenia
wyznacza się jako sumę strat wewnętrznych (𝛿𝐵𝑊,𝑖 ) i zewnętrznych (𝛿𝐵𝑍,𝑖 ). Do wewnętrznych
strat egzergii zaliczono straty będące wynikiem przenikania ciepła przez obudowę budynku,
dostarczenia i oddania ciepła na potrzeby utrzymania parametrów komfortu klimatycznego
obiektu (w tym podgrzew lub schłodzenie powietrza wentylacyjnego) oraz te związane z
konsumpcją energii elektrycznej. Do strat zewnętrznych egzergii kwalifikuje się straty egzergii
w źródłach ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Dla urządzeń zasilanych energią elektryczną
zaliczono straty egzergii przy transporcie energii elektrycznej i jej wytworzeniu. Dla
wszystkich źródeł energii, w zakresie zewnętrznych strat egzergii, uwzględniono straty egzergii
związane z wydobyciem paliwa, jego przetworzeniem i transportem.
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W celu przeprowadzenia obliczeń sumy strat egzergii dla i-tego budynku i jego instalacji
technicznego wyposażenia wykorzystano narzędzie stworzone w ramach Annex 49,
umożliwiające bilansowanie egzergetyczne w środowisku zabudowanym. Jest ono
ogólnodostępne. Narzędzie powstało w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel i zostało
wykorzystane, a także szczegółowo opisane m.in. w pracach [5, 7, 9, 56, 59]. Przeprowadzono
obliczenia strat egzergii wyłącznie dla okresu grzewczego. Suma strat egzergii wyznaczana jest
z formuły (4.3.2).
𝛿𝐵𝑊+𝑍,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝛿𝐵𝑊,𝑖 + 𝛿𝐵𝑍,𝑖 )
(4.3.2)
gdzie:
– 𝛿𝐵𝑊+𝑍,𝑖

– suma strat egzergii dla i-tego wariantu budynku i jego instalacji technicznych,
kW,
– 𝛿𝐵𝑊,𝑖
– wewnętrzne straty egzergii dla i-tego wariantu budynku i jego instalacji
technicznych, kW,
– 𝛿𝐵𝑍,𝑖
– zewnętrzne straty egzergii dla i-tego wariantu budynku i jego instalacji
technicznych, kW.
Im niższa wartość sumy strat egzergii dla i-tego wariantu budynku i jego instalacji
technicznych (𝛿𝐵𝑊+𝑍,𝑖 ), tym lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją
malejącą.
4.3.3. Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (𝒌𝑬𝑮 𝑩,𝑮𝑬𝑵,𝑶𝒁𝑬,𝒊 )
Sumę egzergii wygenerowanej przez odnawialne źródła energii (𝐵𝐺𝐸𝑁,𝑖 ) dla budynku i jego
instalacji pozyskujących energię odnawialną definiuje się jako sumę egzergii wygenerowanej
przez poszczególne instalacje odnawialnych źródeł energii. W tym celu wykorzystano
narzędzie stworzone w ramach Annex 49, umożliwiające bilansowanie egzergetyczne w
środowisku zabudowanym. Jest ono ogólnodostępne. Suma egzergii wygenerowanej przez
odnawialne źródła energii wyznaczana jest z relacji (4.3.3).
𝐵𝐺𝐸𝑁,𝑂𝑍𝐸,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝐵𝐺𝐸𝑁,𝐻,𝑖 + 𝐵𝐺𝐸𝑁,𝐶,𝑖 + 𝐵𝐺𝐸𝑁,𝐸,𝑖 )

(4.3.3)

gdzie:
– 𝐵𝐺𝐸𝑁,𝑂𝑍𝐸,𝑖
– 𝐵𝐺𝐸𝑁,𝐻,𝑖
– 𝐵𝐺𝐸𝑁,𝐶,𝑖
– 𝐵𝐺𝐸𝑁,𝐸,𝑖

– suma egzergii wygenerowanej przez odnawialne źródła energii dla i-tego
wariantu budynku i jego instalacji pozyskujących energię odnawialną, kWh/a,
– ilość egzergii wygenerowanej przez odnawialne źródło ciepła dla i-tego
wariantu budynku, kWh/a,
– ilość egzergii wygenerowanej przez odnawialne źródło chłodu dla i-tego
wariantu budynku, kWh/a,
– ilość egzergii wygenerowanej przez odnawialne źródło energii elektrycznej dla
i-tego wariantu budynku, kWh/a.

Im wyższa wartość sumy egzergii wygenerowanej przez odnawialne źródła energii dla
i-tego wariantu budynku i jego instalacji pozyskujących energię odnawialną (𝐵𝐺𝐸𝑁,𝑖 ), tym
lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją rosnącą.
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4.3.4. Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (𝒌𝑬𝑮 𝑩,𝑷,𝒊∗ )
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP *) wyznacza się jako sumę skumulowanego
zużycia egzergii pierwotnej przez źródła ciepła (BP,H*), chłodu (BP,C*) i energii elektrycznych
(BPE*). W przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną należy uwzględnić efektywność
wytwarzania prądu elektrycznego w elektrowni/elektrociepłowni oraz jego sprawność
transformacji i przesyłania do obudowy bilansowej budynku. Skumulowane zużycie egzergii
pierwotnej (BP *) wyznacza się ze wzoru (4.3.4).
𝐵𝑃,𝑖 ∗ = ∑𝑛𝑙=1(𝐵𝑃,𝐻,𝑖 ∗ + 𝐵𝑃,𝐶,𝑖 ∗ + 𝐵𝑃,𝐸,𝑖 ∗ )

(4.3.4.A)

gdzie:
– 𝐵𝑃,𝑖 ∗
– 𝐵𝑃,𝐻,𝑖 ∗
– 𝐵𝑃,𝐶,𝑖 ∗
– 𝐵𝑃,𝐸,𝑖 ∗

– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej dla i-tego wariantu budynku i jego
instalacji technicznych, kWh/a,
– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej przez źródło ciepła dla i-tego
wariantu budynku, kWh/a,
– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej przez źródło chłodu dla i-tego
wariantu budynku, kWh/a,
– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej przez źródło energii elektrycznej
dla i-tego wariantu budynku, kWh/a.

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej na potrzeby urządzeń zasilanych energią
elektryczną:

𝐵𝑃,𝐸,𝑖 ∗ =

𝐵𝑁𝐴𝑃,𝑖

(4.3.4.B)

𝜂𝑏,𝑒𝑙 ∙𝜂𝑡𝑟 ∙𝜂𝑏 ∗

gdzie:
𝐵𝑃,𝐸,𝑖 ∗
– 𝐵𝑁𝐴𝑃,𝑖
– 𝜂𝑏,𝑒𝑙
– 𝜂𝑡𝑟
– 𝜂𝑏 ∗

– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej przez źródło energii elektrycznej
dla i-tego wariantu budynku, kWh/a,
– egzergia napędowa systemu dla i-tego wariantu budynku i jego instalacji
technicznych, kWh/a,
– sprawność egzergetyczna produkcji energii elektrycznej, -,
–
sprawność
transformacji
i
przesyłania
energii
elektrycznej
z elektrowni/elektrociepłowni, -,
– skumulowana sprawność egzergetyczna wydobycia paliwa oraz jego
przetworzenia i transportu, -.

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej dla pozostałych źródeł energii (ciepło i chłód):

𝐵𝑃,𝐻,𝑖 ∗ =

𝐵𝑁𝐴𝑃,𝑖
𝜂𝑏

∗

i

𝐵𝑃,𝐶,𝑖 ∗ =

𝐵𝑁𝐴𝑃,𝑖
𝜂𝑏 ∗

(4.3.4.C)

gdzie:
– 𝐵𝑃,𝐻,𝑖 ∗

– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej przez źródło ciepła dla i-tego
wariantu budynku, kWh/a,
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– 𝐵𝑃,𝐶,𝑖 ∗

– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej przez źródło chłodu dla i-tego
wariantu budynku, kWh/a,
– 𝐵𝑁𝐴𝑃,𝑖
– egzergia napędowa systemu dla i-tego wariantu budynku i jego instalacji
technicznych, kWh/a,
∗
– 𝜂𝑏
– skumulowana sprawność egzergetyczna wydobycia paliwa oraz jego
przetworzenia i transportu, -.
Przyjęto, zgodnie z ustaleniami Andrzeja Ziębika, Jana Szarguta i Wojciecha Stanka [33],
że sprawność egzergetyczna wytworzenia energii elektrycznej jest stała i wynosi 𝜂𝑏,𝑒𝑙 =0,286,
założono stałą sprawność transportu energii elektrycznej 𝜂𝑡𝑟 =0,877. Jako skumulowaną
sprawność egzergetyczną wydobycia paliwa, jego przetworzenia i transport przyjęto: dla węgla
kamiennego 𝜂𝑏,𝑊𝐾 ∗ = 0,932, a dla gazu ziemnego 𝜂𝑏,𝐺𝑍 ∗ = 0,915.
Podsumowując, im niższa wartość wskaźnika skumulowanego zużycie egzergii pierwotnej
dla i-tego wariantu budynku (𝐵𝑃,𝑖 ∗ ), tym lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się
preferencją malejącą.
Poza powyższymi wskaźnikami w artykule Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do
oceny środowiskowej wybranych polimerów [11] wykazano, że bilansowanie egzergetyczne
powinno służyć jako narzędzie do oceny zużycia zasobów nieodnawialnych. Ponadto, w
pracach [11, 14, 15] zestawiono i opisano kilka technik zastosowania egzergii jako narzędzia
do oceny zużycia zasobów nieodnawialnej:
a) CExD (Cumulative Exergy Demand) – skumulowane zapotrzebowanie na egzergię,
– technika wyznaczająca sumę egzergii wszystkich zasobów (energetycznych i
nieenergetycznych), wymaganych do prowadzenia procesu lub wytworzenia produktu.
Wskaźnik CExD jest wyrażony w MJ.
b) ELCA (Exergetic Life Cycle Assessment) lub LCEA (Life Cycle Exergy Analysis) –
egzergetyczna ocena cyklu życia metodą określającą zużycie i wyczerpywanie się zasobów
naturalnych z uwzględnieniem nieodwracalności cyklu życia.
c) CExA (Cumulative Exergy Consumption for Abatement) – technika oceniająca
skumulowane zużycie egzergii w celu zmniejszenia emisji.
d)
ECExC
(Equivalent
Cumulative
Exergy
Consumtpion)
– ekwiwalent skumulowanego zużycia egzergii – metoda wyznaczająca wskaźnik
skumulowanego zużycia egzergii dla ograniczenia emisji CExCT (Cumulative Exergy
Consumption for Treatment of Emissions) w połączeniu z CExC.
e) CEENE (Cumulative Exergy Extraction from the Natural Environment)
– skumulowane pozyskiwanie egzergii ze środowiska jako metoda LCIA (Life Cycle Impact
Assessment) opierająca się na analizie egzergetycznej. Zaletą – w porównaniu z innymi
metodami oceny wpływu w konwencjonalnej analizie LCA – jest brak wskaźników ważenia.
Analiza egzergetyczna w CEENE stanowi część trzeciego etapu LCA.
f) CExC (Cumulative Exergy Consumption) – skumulowane zużycie egzergii
wszystkich zasobów naturalnych we wszystkich etapach procesu produkcyjnego lub
budowlanego.
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4.3.5. Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej ( 𝒌𝑬𝑮 𝑾𝒀𝑲,𝑶𝒁𝑬,𝒊)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej definiuje się jako stosunek ilości
energii końcowej pozyskanej z instalacji OZE do zapotrzebowania na energię końcową
budynku (4.3.5).
𝐸𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑖

𝜀𝑊𝑌𝐾,𝑂𝑍𝐸,𝑖 = 𝐸𝐾

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑖

(4.3.5)

gdzie:
– 𝜀𝑊𝑌𝐾,𝑂𝑍𝐸,𝑖

– stopień wykorzystania całkowitej pozyskanej energii odnawialnej dla i-tego
wariantu budynku wraz z jego instalacjami pozyskującymi energię odnawialną,
odniesiony do całkowitego wskaźnika zużycia energii końcowej, -,
– 𝐸𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑖
– całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii końcowej odnawialnej
dla i-tego budynku wyposażanego w instalacje pozyskujące energię odnawialną,
kWh/(m2rok),
– 𝐸𝐾𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑖 – całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej dla i-tego wariantu budynku
i jego rozwiązań instalacyjnych, kWh/(m2rok).
Należy dążyć, by wskaźnik stopnia wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej był jak
najwyższy. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją rosnącą, a użytkownik staje się
prosumentem. Prosument trudni się produkcją na własny użytek, czyli konsumuje to, co sam
wyprodukuje.
4.3.6. Wykorzystanie naturalnych strategii ogrzewania, chłodzenia oraz
oświetlenia (𝒌𝑬𝑮 𝑵,𝑺𝑻,𝒊 )
Eksploatacja naturalnych strategii ogrzewania, chłodzenia oraz oświetlenia, opisanych w
poprzednich rozdziałach niniejszej pracy, należy do fundamentalnych zasad projektowania
budynków o dodatnim bilansie energetycznym. Wytyczne wykorzystuje się na etapie tworzenia
koncepcji obiektów. Z uwagi na bardzo istotną rolę pozyskiwania naturalnych strategii
ustalono, by stanowiły one także kryterium decyzyjne wspomagające dokonanie wyboru
wariantu budynku o dodatnim bilansie energii.
Dla poszczególnych naturalnych strategii znajdujących się w zbiorze dopuszczalnych
rozwiązań budynków o dodatnim bilansie energii przypisano skalę punktową (od 1 do 5 pkt)
będącą oceną projektanta budynku (4.3.6).
𝑁𝑆𝑇,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝑁𝑆𝑇,𝑂𝐺,𝑖 + 𝑁𝑆𝑇,𝐶𝐻,𝑖 + 𝑁𝑆𝑇,𝑂𝑆,𝑖 )

gdzie:
– 𝑁𝑆𝑇,𝑖
– 𝑁𝑆𝑇,𝑂𝐺,𝑖
– 𝑁𝑆𝑇,𝐶𝐻,𝑖
– 𝑁𝑆𝑇,𝑂𝑆,𝑖

(4.3.6)

– suma ocen punktowych wykorzystania naturalnych strategii ogrzewania,
chłodzenia oraz oświetlenia dla i-tego budynku, pkt,
– ocena punktowa wykorzystania naturalnych strategii ogrzewania dla i-tego
budynku (1–5 pkt), pkt,
– ocena punktowa wykorzystania naturalnych strategii chłodzenia dla i-tego
budynku (1–5 pkt), pkt,
– ocena punktowa wykorzystania naturalnych strategii oświetlenia dla i-tego
budynku (1–5 pkt), pkt.
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Im wyższa wartość sumy ocen punktowych wykorzystania naturalnych strategii ogrzewania,
chłodzenia oraz oświetlenia dla i-tego budynku, tym lepsza jest jego ocena. Wskaźnik
charakteryzuje się preferencją rosnącą.
4.4.

Kryterium czynników ekonomicznych

Analiza czynników ekonomicznych jest bardzo ważnym kryterium przy projektowaniu
budynków o dodatnim bilansie energetycznym. Każde przedsięwzięcie finansowe powinno
zostać przekalkulowane z uwzględnieniem oceny jego ekonomicznej opłacalności.
Kryterium czynników ekonomicznych może być istotne zwłaszcza w krajach rozwijających
się, w tym w Polsce, z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne mieszkańców i inwestorów. W
literaturze przedmiotu często traktuje się je jako najważniejsze spośród konkretnych rozwiązań
energetycznych i/lub rozwiązań technicznych. W zależności od stopnia skomplikowania i skali
problemu decyzyjnego, a także wymaganego czasu analizy ekonomicznej i potrzeb decydenta,
można zastosować różne procedury oceny [52].
W niniejszej rozprawie przedstawiono najczęściej pojawiające się w literaturze oraz w
praktyce inżynierskiej sposoby oceny ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych
prowadzących do wyboru najkorzystniejszych – pod względem ekonomicznym – elementów
składowych budownictwa o dodatnim bilansie energetycznym, w tym m.in. przegród
budowlanych, urządzeń technicznego wyposażenia budynku, systemu dystrybucji ciepła i
chłodu oraz odnawialnych form pozyskiwania ciepła, chłodu i energii elektrycznej.
4.4.1. Prosty czas zwrotu inwestycji (𝒌𝑬𝑲 𝑺𝑷𝑩𝑻,𝒊 )
Metoda prostego czasu zwrotu (SPBT – Simple Payback Time) to bardzo prosty i szybki
sposób analizy ekonomicznej przedsięwzięć. Obejmuje czas potrzebny do zwrotu nakładów
inwestycyjnych, poniesionych na realizację danego projektu, liczony od momentu poniesienia
nakładów do chwili, gdy suma oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji
zrównoważy te nakłady [52, 53, 67].

𝑆𝑃𝐵𝑇𝑖 =
gdzie:
– 𝑆𝑃𝐵𝑇𝑖
– 𝐼0,𝑖
– 𝛥𝐶𝑒𝑥,𝑖

𝐼0,𝑖
𝛥𝐶𝑒𝑥,𝑖

(4.4.1)

– prosty czas zwrotu danego przedsięwzięcia dla i-tego rozwiązania
technicznego, lata,
– całkowity koszt inwestycyjny przedsięwzięcia odniesiony do podstawowego
(referencyjnego) rozwiązania, zł,
– roczna redukcja kosztów operacyjnych (eksploatacyjnych) systemu w
odniesieniu do podstawowego (referencyjnego) rozwiązania, zł/rok.

Im niższy (krótszy) i prosty czas zwrotu (𝑆𝑃𝐵𝑇𝑖 ) analizowanego przedsięwzięcia, tym lepsza
jest jego ekonomiczna wydajność. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
Powyższy wskaźnik swoje zastosowanie znajduje chociażby w celu określenia prostego
czasu zwrotu przedsięwzięcia polegającego na ulepszeniu źródeł ciepła, chłodu i/lub energii
elektrycznej. Wskazuje po jakim czasie dodatkowy nakład inwestycyjny zwróci się. W pracy
Energy Management in Built Environment [52] Tomasz Mróz zastosował metodę SPBT dla
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projektu związanego z wykorzystaniem systemu odzysku ciepła w instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej zainstalowanej w części mieszkalnej budynku
hotelowego. Efektem przeprowadzonych obliczeń uwzględniających całkowite koszty
inwestycyjne oraz oszczędności eksploatacyjne roczne (mniejsze zużycie ciepła – odzysk
ciepła, ale większe zużycie energii elektrycznej – napęd wentylatorów) jest uzyskanie prostego
czasu zwrotu z inwestycji wynoszącego 2,55 roku. To bardzo dobry wynik świadczący o
sensowności przedsięwzięcia. Trzeba podkreślić, że kryterium prostego czasu zwrotu (SPBT)
nie zostaje brane w niniejszej pracy pod uwagę, pozostawia się je jednak w otwartym zbiorze
kryteriów decyzyjnych.
4.4.2. Wartość bieżąca netto (𝒌𝑬𝑲 𝑵𝑷𝑽,𝒊 )
Metodę wartości bieżącej netto (NPV – Net Present Value) – określającą przepływ pieniądza
w czasie – uważa się za dynamiczny sposób oceny ekonomicznej. Definiowana jako suma
wartości zdyskontowanych (przy stałej stopie dyskonta) sald rocznych netto. Nalicza się ją dla
całego okresu ekonomicznego życia przedsięwzięcia (lub okresu czasu branego do analizy),
uwzględniając chociażby cykliczne koszty remontów. Wykorzystywana jest najczęściej na
wczesnym etapie analizy projektów energetycznych, w celu znalezienia najlepszych projektów
w odniesieniu do ich przepływów pieniężnych [52, 53].
𝐶𝐹

𝑙,𝑖
𝑁𝑃𝑉𝑖 = ∑𝑡𝑙=1 (1+𝑅)
− 𝐼0,𝑖
𝑙

(4.4.2.A)

gdzie:
– 𝑁𝑃𝑉𝑖 – wartość bieżąca netto dla i-tego przedsięwzięcia, zł,
– 𝐶𝐹𝑙,𝑖 – przepływ pieniężny i-tego przedsięwzięcia w jego „l-tym” roku działalności, zł/rok,
–R
– efektywna stopa zwrotu dla rozważanego rynku – stopa dyskonta, -,
–t
– liczba lata analizy NPV, lata,
– 𝐼0,𝑖 – całkowite początkowe koszty inwestycyjne dla i-tego przedsięwzięcia, zł.
Przepływ pieniądza z ocenianego przedsięwzięcia w danym l-roku oblicza się jako zysk
netto z równania:
𝐶𝐹𝑙,𝑖 = (𝐼𝑁𝐶𝑙,𝑖 − 𝐶𝑉𝐴𝑅,𝑙,𝑖 − 𝐶𝐹𝐼𝑋,𝑙,𝑖 ) ⋅ (1 − 𝑡𝐼𝑁𝐶,𝑙,𝑖 )
(4.4.2.B)
gdzie:
– 𝐼𝑁𝐶𝑙,𝑖 – przychody związane z funkcjonowaniem l-tego systemu w i-tym roku, zł/rok,
– 𝐶𝑉𝐴𝑅,𝑙,𝑖 – roczny zmienny koszt eksploatacji l-tego systemu w i-tym roku, zł/rok,
– 𝐶𝐹𝐼𝑋,𝑙,𝑖 – roczny stały koszt eksploatacji l-tego systemu w i-tym roku, zł/rok,
– 𝑡𝐼𝑁𝐶,𝑙,𝑖 – roczna stawka podatku dochodowego dla l-tego systemu w i-tym roku.
Metoda wartości bieżącej netto stosowana jest najczęściej przez przedsiębiorstwa
sprzedające energię w celu określenia rentowności różnych projektów inwestycyjnych czy
modernizacyjnych związanych m.in. z wytworzeniem, przetworzeniem, magazynowaniem,
dystrybucją i przesyłem energii [52]. Metoda ta może mieć zastosowanie w przypadku
konieczności podjęcia decyzji dotyczącej uniezależnienia się od sieci elektro-energetycznych,
cieplnych i/lub chłodniczych czy indywidualnej budowy lokalnego systemu pozyskiwania
energii, w tym ze źródeł odnawialnych. We wspomnianej wcześniej rozprawie [52] użyto
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metody NPV dla przedsięwzięcia związanego z budową lokalnego (wyspowego) systemu
grzewczego zasilanego z lokalnej ciepłowni niskotemperaturowej (tz/tp=90/40°C) o mocy
grzewczej QH = 850 kW zasilanej gazem ziemnym. System grzewczy obejmuje
zapotrzebowanie na ogrzewanie dla 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z których
każdy składa się z 10 oddzielnych mieszkań. Analizy dokonano dla dziesięciu lat, gdzie koszty
inwestycyjne wynosiły ok. 450 tys. zł, natomiast roczny przepływ pieniędzy w pierwszym roku
eksploatacji systemu wynosił ok. 140 tys. zł. Wynikiem przeprowadzonych obliczeń jest
wyznaczenie bieżącej wartości netto (NPV) po upływie dziesięciu lat, której wartość była
dodatnia i wynosiła ok. 70 tys. zł. Otrzymany wynik świadczy o tym, że analizowane
przedsięwzięcie jest opłacalne w perspektywie dziesięciu lat, co jest dopuszczalne w przypadku
inwestycji na rynku energii. Warto zwrócić uwagę, że im wyższa wartość bieżąca netto (NPV)
dla danego przedsięwzięcia, tym lepsza jest jego ekonomiczna wydajność. Wskaźnik
charakteryzuje się preferencją rosnącą.
W niniejszej dysertacji powyższy wskaźnik może zostać wykorzystany do określenia
wartości bieżącej netto (NPV) dla dopuszczalnych wariantów rozwiązań budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energii wyposażonych w instalacje odpowiadające za
pozyskiwanie energii odnawialnej. Wskaźnik nie zostaje brany w niniejszej pracy pod uwagę,
pozostawia się go jednak w otwartym zbiorze kryteriów decyzyjnych.
4.4.3. Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (𝒌𝑬𝑲 𝑰𝑹𝑹,𝑶𝒁𝑬,𝒊)
Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR – Internal Rate of Return) jest rodzajem
dynamicznej oceny ekonomicznej będącej modyfikacją wartości bieżącej netto (NPV). Zasada
metody IRR polega na znalezieniu stopy zwrotu, dla której aktualna wartość netto jest równa
zeru [52]. Może służyć także do określenia czasu, po którym poczyniona inwestycja zacznie
przynosić korzyści finansowe.
𝐶𝐹

𝑙,𝑖
𝑁𝑃𝑉𝑖 = 0 ⇒ ∑𝑡𝑙=1 (1+𝐼𝑅𝑅
= 𝐼0,𝑖
)𝑙

(4.4.3)

𝑖

gdzie:
– 𝑁𝑃𝑉𝑖 – wartość bieżąca netto dla i-tego przedsięwzięcia, zł,
–t
– liczba lata analizy NPV, lata,
– 𝐶𝐹𝑙,𝑖 – przepływ pieniężny i-tego przedsięwzięcia w jego „l-tym” roku działalności, zł/rok,
– 𝐼0,𝑖 – całkowite początkowe koszty inwestycyjne dla i-tego przedsięwzięcia, zł,
– 𝐼𝑅𝑅𝑖 – wewnętrzna stopa zwrotu dla i-tego przedsięwzięcia.
Trzeba zwrócić uwagę, że im wyższa wartość wewnętrznej stopy zwrotu (𝐼𝑅𝑅𝑖 )
przekraczająca rynkową stopę zwrotu dla danego przedsięwzięcia, tym lepsza jest jego
ekonomiczna wydajność. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją rosnącą. Metodę stosuje się
najczęściej dla aplikacji tożsamych jak w przypadku metody wartości bieżącej netto (NPV).
Oceniane przedsięwzięcie jest uważane za opłacalne, jeżeli jego wewnętrzna stopa zwrotu jest
wyższa w porównaniu do rynkowej stopy zwrotu, to jest IRRi > Ri.
We wspomnianej już dysertacji [52] użyto metody IRR dla przedsięwzięcia związanego z
zastosowaniem jednostopniowej absorpcyjnej wytwornicy wody lodowej (LiBr-H2O) służącej
do schładzania budynku biurowego o powierzchni użytkowej ok. 10 000 m2 z
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zapotrzebowaniem na moc chłodniczą wynoszącą QC = 700 kW. W pierwszej kolejności
zestawiono dane obliczeniowe, w tym m.in. efektywną stopę zwrotu R=0,04, koszty
inwestycyjne I0=500000zł, następnie obliczono roczny dochód z inwestycji (związany ze
sprzedażą chłodu), przeliczono roczny koszt zmienny i stały eksploatacji systemu, by – na
końcu – uzyskać wynik IRR = 0,034. Przyjęto perspektywę dziesięciu lat. Uzyskana wartość
IRR jest niższa niż założona efektywna stopa zwrotu R, przyjęta w danych wejściowych
(0,034<0,04), dlatego analizowane przedsięwzięcie inwestycyjne związane z produkcją i
sprzedażą chłodu nie jest opłacalne. W niniejszej pracy powyższy wskaźnik zostanie
wykorzystany do określenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla instalacji technicznych
odpowiadających za pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w zbiorze dopuszczalnych
wariantów (instalacji fotowoltaicznych).
4.4.4. Całkowity koszt operacyjny (𝒌𝑬𝑲 𝑻𝑶𝑪,𝒊)
Metodę całkowitego kosztu operacyjnego (TOC – Total Operating Cost) można zdefiniować
jako sumę przyszłych kosztów stałych i zmiennych (koszt całkowity) funkcjonowania budynku
pod względem bieżącej wartości [52].
𝐶

𝐶

𝐹𝐼𝑋,𝑙,𝑖
𝑉𝐴𝑅,𝑙,𝑖
𝐶𝑂𝑃,𝑖 = ∑𝑡𝑙=1 (1+𝑅)
+ ∑𝑡𝑖=1 (1+𝑅)
𝑙
𝑙

(4.4.4.A)

gdzie:
– COP,i – całkowity koszt operacyjny i-tego przedsięwzięcia, zł,
– CFIX,l, i
– roczny stały koszt eksploatacji i-tego budynku w l-tym roku, zł/rok,
– CVAR, l, i
– roczny zmienny koszt eksploatacji i-tego budynku w l-tym roku, zł/rok,
–R
– efektywna stopa zwrotu dla rozważanego rynku – stopa dyskonta,
–t
– liczba lata analizy ekonomicznej, lata.
Trzeba podkreślić, że im niższe całkowite koszty operacyjne (TOC) analizowanego
przedsięwzięcia, tym lepsza jest jego ekonomiczna wydajność. Wskaźnik charakteryzuje się
preferencją malejącą. Składa się z dwóch wartości odnoszących się odpowiednio do kosztów
stałych oraz zmiennych. Wartość kryterium umożliwia pozyskanie informacji dotyczącej
łącznego kosztu związanego z eksploatacją inwestycji, w wybranym przedziale czasowym.
Przez roczny koszt stały eksploatacji budynku rozumie się koszt uwzględniający
m.in. następujące elementy:
a) kAMOR, i
– roczne koszty amortyzacji urządzeń technicznego wyposażenia budynku, zł/a,
b) kREM, i
– roczne koszty remontu budynku, zł/a,
c) kSER+NAP, i – roczne koszty serwisu i napraw urządzeń technicznych, zł/a,
d) kUBEZP, i
– roczne koszty ubezpieczenia dla i-tego przedsięwzięcia, zł/a,
e) kPODATEK, i – roczne koszty podatków od nieruchomości dla i-tego przedsięwzięcia, zł/a,
f) kKREDYT, i – roczne koszty odsetek dla i-tego przedsięwzięcia (w przypadku uzyskania
kredytu na realizację inwestycji), zł/a,
g) kST inne, i
– inne stałe roczne koszty eksploatacji dla i-tego przedsięwzięcia (m.in. koszty
administracji, wywóz śmieci, ochrona budynku itd.), zł/a.
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Stąd:
𝐶𝐹𝐼𝑋,𝑖 = ∑(𝑘𝐴𝑀𝑂𝑅,𝑖 + 𝑘𝑅𝐸𝑀,𝑖 + 𝑘𝑆𝐸𝑅+𝑁𝐴𝑃,𝑖 + 𝑘𝑈𝐵𝐸𝑍𝑃,𝑖 + 𝑘𝑃𝑂𝐷𝐴𝑇𝐸𝐾,𝑖 + 𝑘𝐾𝑅𝐸𝐷𝑌𝑇,𝑖 + 𝑘𝑆𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒,𝑖 )
(4.4.4.B)
Przez roczny koszt zmienny eksploatacji systemu rozumie się koszt uwzględniający
m.in. następujące elementy:
a) kENERGIA, i – roczne koszty zmienne związane z zużyciem energii, zł/a,
b) kOZE, i
– roczne zyski zmienne związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej, zł/a,
c) kWOD-KAN, i – roczne koszty zmienne związane z zużyciem wody użytkowej
oraz odprowadzeniem ścieków, zł/a,
d) kZM inne, i – inne zmienne roczne koszty eksploatacji, zł/a.
Stąd:
𝐶𝑉𝐴𝑅,𝑖 = ∑(𝑘𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴,𝑖 + 𝑘𝑂𝑍𝐸,𝑖 +𝑘𝑊𝑂𝐷−𝐾𝐴𝑁,𝑖 + 𝑘𝑍𝑀𝑖𝑛𝑛𝑒,𝑖 )

(4.4.4.C)

𝑘𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1 𝑐𝐸𝑁,𝑙 ∙ 𝐸𝐸𝑁,𝑖

(4.4.4.D)

Natomiast:
gdzie:
– 𝑐𝐸𝑁,𝑙
– 𝐸𝐸𝑁,𝑖

– cena l-tego nośnika konsumowanej energii w danym roku, zł/kWh,
– roczne zużycie energii w danym roku dla i-tego wariantu, kWh/rok.
𝑘𝑂𝑍𝐸,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1 𝑐𝑂𝑍𝐸,𝑙 ∙ 𝐸𝑂𝑍𝐸,𝑖

(4.4.4.E)

gdzie:
– 𝑐𝑂𝑍𝐸,𝑙
– cena l-tego nośnika pozyskiwanej energii odnawialnej w danym roku, zł/kWh,
– 𝐸𝑂𝑍𝐸,𝑖 – roczna ilość pozyskanej energii w danym roku dla i-tego wariantu, kWh/rok.
W sektorze energetyki całkowity koszt operacyjny wykorzystywany jest najczęściej przez
konsumentów energii, którym zależy na wyborze najtańszego systemu energetycznego, to jest
takiego o najniższym całkowitym koszcie (w ujęciu całego okresu życia systemu). W niniejszej
pracy TOC można wykorzystać na cele wyboru najkorzystniejszego rozwiązania budynku o
dodatnim bilansie energii jako całości, jego instalacji technicznych lub instalacji technicznych
służących do pozyskiwania energii odnawialnej.
W rozprawie [52] metoda całkowitego kosztu operacyjnego (TOC) została użyta dla systemu
energetycznego z kotłem grzewczym opalanym gazem ziemnym stosowanego dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Przyjęto perspektywę pięciu lat dla analizowanego przypadku.
W tym miejscu nie można pominąć pracy Building Maintenance Cost Planning and Estimating:
A Literature Review [84], w której przeprowadzono przegląd literatury w obszarze planowania
i szacowania kosztów konserwacji budynków. Zwrócono uwagę, iż dobrze utrzymane obiekty
charakteryzują się funkcjonalnością w trakcie całego życia budynku. Wyróżniono dwa główne
typy prac konserwacyjnych: planowane – zapobiegawcze oraz nieplanowane – naprawcze.
Stwierdzono, że nawet przy dobrze rozplanowanych pracach zapobiegawczych mogą zdarzyć
się nieprzewidziane awarie, które należy w jak najkrótszym terminie naprawnić. Konserwacja
prewencyjna jest uzasadniona ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, a także
z uwagi na ochronę środowiska.
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W niniejszej pracy powyższy wskaźnik zostanie wykorzystany do określenia całkowitego
kosztu operacyjnego (TOC) dla poszczególnych wariantów budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym i ich instalacji technicznych.
4.4.5. Analiza kosztów życia budynku (LCC)
Analiza kosztów życia (LCC – Life Cycle Cost) to metoda uwzględniająca sposoby
określania kosztów budynku oszacowana z zastosowaniem określonej długości jego cyklu
życia. Obejmuje główne fazy cyklu życia pod względem ekonomicznym. LCC oblicza się
najczęściej zgodnie ze wzorem (4.4.5) [27, 28, 62]:
LCCi = Knabycia, i + Kposiadania, i + Klikwidacji, i

(4.4.5)

gdzie w przypadku realizacji procesu budowlanego budynku mieszkalnego należy
uwzględnić w szczególności:
Knabycia, i – wszelkie nakłady inwestycyjne (w tym koncepcje projektowe, projekty,
ekspertyzy, analizy, przygotowania itp.), zł,
Kposiadania, i – koszty eksploatacji obiektu budowlanego (koszty eksploatacyjne, przeglądy,
serwis, remonty, itp.), zł – przyjęto piętnastoletni okres eksploatacji budynku,
Kosztlikwidacji, i – koszt rozbiórki budynku lub zmiany jego przeznaczenia, wartość rezydualna
w przypadku sprzedaży nieruchomości (wzrost wartości nieruchomości), a także likwidacja i
utylizacja urządzeń technicznego wyposażenia budynku, rekultywacja terenu itp., zł,
– przyjęto sprzedaż nieruchomości z wartością rosnącą 0,5% rocznie.
Im niższa wartość kosztów życia przedsięwzięcia (LCC), tym lepsza będzie jego
ekonomiczna ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą. W Polsce analizy LCC
można przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 60300–3–3 Zarządzanie niezawodnością.
Przewodnik zastosowań. Szacowanie kosztu cyklu życia. Norma ta określa koszty cyklu życia
obiektu, jego cele, podział na poszczególne fazy, a ponadto opisuje niezawodność i wydatki z
nią związane oraz dostarcza przykładów analizy kosztu cyklu życia. W pracy [85] Paulina
Wełnic szczegółowo scharakteryzowała normy, o których mowa, wyróżniając sześć głównych
faz cyklu życia wyrobu jako:
1) koncepcja i definiowanie,
2) projektowanie i rozwój,
3) wytwarzanie,
4) instalowanie,
5) użytkowanie i obsługiwanie,
6) likwidacja.
Analiza kosztów życia (LCC) może być również z powodzeniem stosowana dla systemów
energetycznych konsumujących oraz generujących energię. Metoda ta umożliwia wyznaczenie
całkowitych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemu w rozważanym cyklu jego
życia. W pracy [76] opisano w prosty sposób cel, trudności, elementy składowe oraz modele
szacowania kosztu cyklu życia dla różnych typów źródeł ciepła dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o powierzchni 250m2. Przeanalizowano kocioł olejowy, kocioł gazowy,
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sprężarkową pompę ciepła oraz hybrydę kotła olejowego 60% z kolektorami słonecznymi. W
ujęciu LCC oba źródła energii odnawialnej są zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem od
konwencjonalnych źródeł ciepła.
Bez wątpienia pakiet do projektowania budynków pasywnych (PHPP) wymaga kolejnych
pogłębionych eksploracji o możliwość przeprowadzenia w nim analizy kosztu życia budynku
(LCC). Poszerzenie arkuszy kalkulacyjnych polegać będzie na zebraniu wszystkich materiałów
użytych do wybudowania projektowanego budynku o dodatnim bilansie energetycznym oraz
określenia ceny jednostkowej jako zbioru otwartego, który można aktualizować. Następnie
będzie trzeba oszacować nie tylko koszty eksploatacji budynku, ale również koszty utylizacji
lub wyliczyć wartość rezydualną.
4.4.6. Całkowite koszty inwestycyjne proste (K i n w )
Całkowite koszty inwestycyjne proste rozumiane są jako suma nakładów finansowych, które
należy ponieść w celu realizacji budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym
wraz z jego instalacjami technicznego wyposażenia oraz instalacjami służącymi do
pozyskiwania energii odnawialnej (OZE). Koszty te można wyznaczyć z formuły (4.4.6).
𝐾𝐼𝑁𝑊,𝑖 = ∑(𝐾𝐼𝑁𝑊,𝐵𝑈𝐷,𝑖 + 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝐼𝑁𝑆,𝑖 + 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝑂𝑍𝐸,𝑖 + 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝐼𝑁𝑁𝐸,𝑖 )

gdzie:
– 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝑖
– 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝐵𝑈𝐷,𝑖
– 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝐼𝑁𝑆,𝑖
– 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝑂𝑍𝐸,𝑖
– 𝐾𝐼𝑁𝑊,𝐼𝑁𝑁𝐸,𝑖

(4.4.6)

– całkowite koszty inwestycyjne proste dla i-tego wariantu budynku, zł,
– koszty inwestycyjne poniesione na budowę budynku do stanu deweloperskiego
dla i-tego wariantu budynku, zł,
– koszty inwestycyjne poniesione na budowę instalacji technicznego
wyposażenia budynku dla i-tego wariantu budynku, zł,
– koszty inwestycyjne poniesione na budowę instalacji OZE, dla i-tego wariantu
budynku, zł,
– inne koszty inwestycyjne związane z realizacją budowy, dla i-tego wariantu
budynku, zł.

Im niższa wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych prostych dla i-tego budynku
mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym wraz z jego instalacjami technicznego
wyposażenia oraz instalacjami służącymi do pozyskiwania energii odnawialnej (OZE), tym
lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
4.4.7. Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (𝒌𝑬𝑲 𝑫𝑮𝑪,𝑶𝒁𝑬,𝒊 )
Celem odniesienia wyników analiz LCC do jednostki powszechnie stosowanej w niniejszej
pracy – spełnienie warunków koniecznych do powstania budynku o dodatnim bilansie
energetycznym – zastosowano metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC – Dynamic
Generation Cost) [28, 96, 97]. Umożliwia ona określenie technicznego kosztu uzyskania
jednostki produktu, to jest kosztu jednostkowego równego nakładom, które pozwalają na
uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom. Wskaźnik DGC
zapewnia warunki do ułożenie listy rankingowej dla alternatywnych składowych procesu
wznoszenia budynków o jednorodnym efekcie celu. Analiza dynamicznego kosztu
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jednostkowego (DGC) dla budynku o dodatnim bilansie energetycznym umożliwia weryfikację
efektywności ekonomicznej inwestycji. Może być wykorzystywana jako kryterium oceny
działalności podejmowanych w różnych obszarach, zarówno na poziomie mikro, jak i makro,
warunkując tym samym ich funkcjonowanie. Wskaźnik DGC został opracowany w niemieckim
Banku KfW, który od wielu lat udziela kredytów na realizację inwestycji infrastrukturalnych.
Znalazł zastosowanie jako narzędzie oceny ekonomicznej inwestycji ubiegającej się o
dofinansowanie, m.in. w Niemczech i Szwajcarii oraz również w ewaluacji projektów
inwestycyjnych dokonywanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej [96, 97].
Metoda, o której mowa, zestawia ze sobą zdyskontowane nakłady oraz zdyskontowane
efekty, czyli rezultaty projektu oraz wyznacza zdyskontowany koszt uzyskania jednostki
rezultatu w całym cyklu istnienia przedsięwzięcia. Konstrukcja wskaźnika obejmuje koszty
inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją projektu oraz koszty eksploatacyjne
wynikające z funkcjonowania (utrzymania) nieruchomości występujące w całym okresie
gospodarczego życia obiektu. Może być zastosowana do oceny alternatywnych projektów,
zmierzających do osiągnięcia tego samego celu, czyli posiadających przede wszystkim wspólny
i wyrażony ilościowo wskaźnik rezultatu. Dla budynków w standardzie pasywnym wskaźnik
DGC przydaje się do wyznaczenia najkorzystniejszego rozwiązania zastosowanego w celu
osiągnięcia przez budynek parametrów obiektu pasywnego – zgodnie z PHI
(Eu=15kWh/m2rok) lub w celu wyboru odnawialnych źródeł energii umożliwiających
spełnienie przez obiekt standardu budynku o dodatnim bilansie energetycznym. W niniejszej
dysertacji wskaźnik DGC zostanie użyty w celu określenia nakładów ekonomicznych w całym
cyklu życia obiektu (LCC) do całkowitego wskaźnika ilości wyprowadzonej energii końcowej
odnawialnej (EKOZE), tym samym ustanowi on najkorzystniejszy wariant dla analizowanych
budynków o dodatnim bilansie energetycznym.

𝐷𝐺𝐶𝑖 = 𝑃𝐸,𝑖 =

𝐾𝐼 +𝐾𝐸
∑𝑡𝑙=0 𝑙,𝑖 𝑙 𝑙,𝑖
(1+𝑅)

𝐸
∑𝑡𝑙=0 𝑙,𝑖 𝑙
(1+𝑅)

(4.4.7.A)

gdzie:
– KIl, i – koszty inwestycyjne poniesione w roku „l” dla i-tego rozwiązania, zł/rok,
– KEl, i – koszty eksploatacyjne poniesione w roku „l” dla i-tego rozwiązania, zł/rok,
–R
– efektywna stopa zwrotu dla rozważanego rynku – stopa dyskonta,
–l
– rok analizy (przyjmuje wartości od 0 do t), rok,
–t
– liczba lata analizy ekonomicznej, lata,
– Ei – miara rezultatu (efekt) wyrażona w jednostkach fizycznych uzyskiwanego w
poszczególnych latach dla i-tego rozwiązania, np. kWh/m2rok,
– PE, i – cena za jednostkę fizyczną rezultatu projektu dla i-tego rozwiązania, np.
zł/(kWh/m2ZABUDrok).
Reasumując, im niższy wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) analizowanej
inwestycji, tym lepsza jest jej ekonomiczna efektywność. Wskaźnik cechuje się preferencją
malejącą. Jan Rączka [96] wyprowadził wzór na dynamiczny koszt jednostkowy. Istotnym jest,
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że formuła (4.4.7.A) jest prawdziwa, jeżeli horyzont analizy będzie równy czasowi życia
inwestycji, co oznacza, że główne składniki analizy całkowicie zużyją się w czasie trwania
przedsięwzięcia. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas należałoby sumę zdyskontowanych kosztów
pomniejszyć o zdyskontowaną wartość pozostałą do zużycia – tzw. wartość rezydualną
inwestycji. We wspomnianej przed chwilą pracy [96] zinterpretowano wskaźnik DGC m.in. z
punktu widzenia inwestora, który zamierza osiągnąć określony cel i rozważa wybór
najkorzystniejszej finansowo opcji. Analiza kosztu technicznego pozwala stworzyć ranking
rozwiązań prowadzących od osiągnięcia wyznaczonego celu od najtańszej do najdroższej opcji.
W tym przypadku aspekty finansowe (koszty inwestycyjne) są drugorzędne, ponieważ każdą
opcję można sfinansować w ten sam sposób – o ile oczywiście istnieje taka techniczna
możliwość. Najkorzystniej analizę DGC przeprowadzać należy w fazie formułowania
koncepcji budynku. Rączka [96] przedstawił i opisał dane wejściowe niezbędne do
przeprowadzenia analizy DGC. Horyzont czasowy, przyjęty do analizy, powinien odpowiadać
czasowi życia najbardziej trwałych składników inwestycji. W przypadku inwestycji
infrastrukturalnych, w tym budynków o dodatnim bilansie energetycznym, nie powinien być
krótszy niż 25 lat. Wątpliwości w podanej formule (4.4.7.A) może budzić dyskontowanie
wartości niepieniężnych – efektów użytkowych wyrażonych w jednostkach fizycznych – jest
to jednak wynik przekształcenia równości, w której zdyskontowane przychody są równe
zdyskontowanym kosztom inwestycji (4.4.7.B) [97].

∑𝑡𝑖=0

𝑃𝐸 ×𝐸𝑖
(1+𝑅)𝑖

= ∑𝑡𝑖=0

𝐾𝐼𝑖 +𝐾𝐸𝑖
(1+𝑅)𝑖

(4.4.7.B)

Justyna Dyduch [97] zastosowała wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego dla
podjęcia decyzji dotyczącej budowy małej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych wraz
z kanalizacją na terenach wiejskich. Zestawiła ze sobą dwa warianty przedsięwzięcia
inwestycyjnego różniącego się wielkością oczyszczalni i przyjętymi rozwiązaniami
technicznymi, długością sieci kanalizacyjnej oraz liczbą obsługiwanych mieszkańców gminy.
Podjęta analiza DGC pozwoliła na określenie jednostkowego kosztu oczyszczenia m3 ścieków
oraz umożliwiła wybór korzystniejszego pod względem ekonomicznym wariantu.
Dyduch [97] przedstawiła ograniczenia opisanej metody, w tym: traktowanie ceny jako
wielkości stałej w ciągu długiego okresu analizy, nieuwzględnianie sposobu finansowania
projektu (otrzymanie dotacji, kredyt) oraz podatku dochodowego od prowadzonej działalności
w okresie eksploatacji inwestycji.
4.4.8. Koszty ubezpieczenia (KU)
Koszty ubezpieczenia (KU) obliczane jako wartość rocznej stawki ubezpieczeniowej
budynku lub jego instalacji technicznych dla danego wariantu rozwiązania, wyrażone w zł/rok,
mogą stanowić kryterium dotyczące wyboru budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym lub rozwiązań technicznych podjętych przy jego realizacji. Im niższa wartość
kosztów ubezpieczenia, tym lepsza jest jego ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją
malejącą. Koszty ubezpieczenia obiektu zostały podsumowane w kryterium Całkowity koszt
operacyjny, a z uwagi na małą istotność składnika kosztów ubezpieczenia nie planuje się
wykorzystywania ich jako oddzielnego kryterium decyzyjnego. Kryterium pozostawia się
jednak w otwartym zbiorze kryteriów decyzyjnych.
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4.5.

Kryterium czynników społeczn ych

4.5.1. Kryterium spełnienia komfortu klimatycznego (𝒌𝑺𝑷𝑲𝑲 𝒊,𝒋 )
Pojęcie komfortu klimatycznego obejmuje zbiór wymagań stawianych środowisku, które
otacza człowieka, zapewniających mu dobre samopoczucie [69, 77–83].
Dominujące grupy parametrów, które mają podstawowy wpływ na odczucie optymalnego
klimatu w środowisku wewnętrznym można podzielić na:
a) oddziaływania termiczne (komfort cieplny),
b) jakość powietrza,
c) oddziaływania akustyczne (komfort akustyczny),
d) oświetlenie i barwy (komfort wizualny),
e) pozostałe parametry.
Bartosz Radomski, Karol Bandurski, Tomasz Mróz [69] określili rolę parametrów komfortu
klimatycznego dla budynków pasywnych, które zapewniają wysokie parametry komfortu
klimatycznego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na
ten cel. W artykule przedstawiono potencjał aplikacyjny metody DEMATEL do identyfikacji
roli czynników kształtujących jakość klimatu wewnętrznego w budynkach pasywnych.
Z przeprowadzonych przez badaczy [69] analiz wynika, iż parametrami łatwo mierzalnymi,
rzetelnie charakteryzującymi komfort klimatyczny w budynkach są:
a) temperatura powietrza wewnętrznego,
b) temperatura otaczających powierzchni,
c) zawartość wilgoci,
d) liczba wymian powietrza świeżego,
e) sposób dystrybucji powietrza świeżego,
f) zanieczyszczenia fizyczne (pyły),
g) poziom mocy akustycznej (wnętrza),
h) chłonność akustyczna pomieszczenia,
i) dostęp i wykorzystanie światła naturalnego,
j) stopień zacienienia światła naturalnego.
Wpływ na odczuwanie komfortu klimatycznego w budynku wywierają także parametry,
które nie są związane bezpośrednio z samym obiektem, takie jak na przykład ubiór
(izolacyjność odzieży), aktywność fizyczna, płeć oraz wiek mieszkańców. Te parametry nie są
brane pod uwagę przy porównaniu budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym. Dla budynków pasywnych stanowiących bazę dla proponowanej metodyki
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym zapewnienie
wysokich parametrów komfortu klimatycznego jest obligatoryjne. Kryterium to znajduje się
zatem w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki i jego
spełnienie jest warunkiem koniecznym.
Niemniej z uwagi na różnorodność proponowanych wariantów rozwiązań budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym postanowiono przypisać do każdego
ważnego parametru opisującego komfort klimatyczny ocenę punktową w skali od 1 do 5, gdzie
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1 oznacza najgorszą ocenę, natomiast 5 najlepszą. Ocena ta opisuje bezpośrednio wartość
określonego parametru komfortu klimatycznego lub zdolność reakcji dynamicznej instalacji
technicznych do stałego utrzymania parametrów na najwyższym poziomie. Oceny punktowej
dla poszczególnego wariantu rozwiązania dokonuje projektant instalacji sanitarnych i/lub
architekt i/lub audytor energetyczny. Wagi dla poszczególnych parametrów oraz wagi dla grup
para metrów określono na podstawie lektury artykułów [69, 77-83].
Ostateczną wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu klimatycznego dla danego
wariantu oblicza się jako iloraz sumy wartości oceny danego parametru w odniesieniu do sumy
maksymalnych wartości oceny danego parametru, korzystając z relacji (4.5.1).
∑𝑛 𝑊𝑙 𝑖,𝑗 ∙𝑤𝑙

𝑘𝑆𝑃𝐾𝐾 𝑖,𝑗 = ∑𝑛𝑙=1

𝑙=1 𝑊𝑙

𝑚𝑎𝑥

∙𝑤𝑙

(4.5.1)

gdzie:
– 𝑘𝑆𝑃𝐾𝐾

𝑖,𝑗

– wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu klimatycznego dla
określonego wariantu, wartość w zakresie (0, 1>,

– 𝑊𝑙

𝑖,𝑗

– ocena punktowa danego parametru dla określonego wariantu, wartość w
zakresie od 1 do 5 pkt,
𝑚𝑎𝑥
– 𝑊𝑙
– maksymalna ocena punktowa danego parametru, zakres od 1 do 5 pkt,
– 𝑤𝑙
– całkowita waga danego parametru.
Im wyższa wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu klimatycznego, tym lepsza
jest jego ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Oceny dla poszczególnych
wariantów rozwiązania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym opisują
bezpośrednio wartość określonego parametru komfortu klimatycznego lub zdolność reakcji
dynamicznej instalacji technicznych do stałego utrzymania parametrów na najwyższym
poziomie. Klasyfikacji spełnienia oczekiwanych parametrów komfortu klimatycznego dla
poszczególnych wariantów budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym
można również dokonać, oceniając wyłącznie poszczególne grupy parametrów komfortu
klimatycznego, to jest komfort cieplny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny i
komfort wizualny lub dokonać podziału oceny na te grupy, co przedstawiono poniżej.
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Tab. 4.5.1.A. Spełnienie parametrów komfortu klimatycznego – zestawienie parametrów wraz z wagami oraz wartością oceny danego parametru [69, 83]
Parametry komfortu klimatycznego
Waga
Symbol
Ocena punktowa
Wartość oceny
Maksymalna
Symbol
Waga grupy
Całkowita
parametru
całkowitej
danego parametru
danego parametru
wartość oceny
parametru
parametrów waga parametru
w grupie
wagi parametru dla określonego wariantu dla określonego wariantu danego parametru

Lp.

Parametr

[-]

[-]

1

Temperatura powietrza wewnętrznego

kKKtpw

0,466

2

Temperatura otaczających powierzchni

kKKtop

0,380

3

Zawartość wilgoci

kKKzw

4

Liczba wymian powietrza świeżego

kKKwym

5

Sposób dystrybucji powietrza świeżego

kKKdyspow

0,321

6

Zanieczyszczenia fizyczne (pyły)

kKKzanfiz

0,294

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[1-5]

0,140

w1

W1

i,j

W 1 *w1

0,114

w2

W2

i,j

i,j

0,154

0,046

w3

W 3 i,j

0,385

0,092

w4

W 4 i,j

0,077

w5

W5

i,j

0,071

w6

W 6 i,j

0,144

w7

W7

i,j

0,075

w8

W 8 i,j

0,131

w9

W9

i,j

0,109

w10

W 10 i,j

7

Poziom mocy akustycznej

kKKhałas

0,657

8

Chłonność akustyczna wnętrz

kKKchłon

0,343

9

Dostęp i wykorzystanie światła naturalnego

kKKświatło

0,546

10

Stopień zacienienia światła naturalnego

kKKzacien

0,454

0,301

0,240

0,219
0,240

[1-5]

[-]

i,j

W1

max

W 2 *w2

W2

max

W 3 i,j *w3

W 3 max*w3

W 4 i,j *w4

W 4 max*w4

i,j

W 5 *w5

W 5 max*w5

W 6 i,j *w6

W 6 max*w6

i,j

W 7 *w7

W 7 max*w7

W 8 i,j *w8

W 8 max*w8

i,j

W 9 *w9

W 9 max*w9

W 10 i,j *w10

W 10 max*w10

*w1
*w2

4.5.2. Kryterium spełnienia komfortu cieplnego ( 𝒌𝑺𝑷𝑲𝑪 𝒊,𝒋 )
Komfort cieplny (oddziaływania termiczne), zapewniający warunki dobrego samopoczucia, to taki stan otoczenia, w którym równowaga cieplna
organizmu ludzkiego zachowana jest przy minimalnym obciążeniu jego układu termoregulacyjnego. [27, 69, 77–83].
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego, ich utrzymanie oraz – następnie – możliwość kształtowania jest głównym celem stosowania
większości instalacji klimatyzacyjnych, co w konsekwencji może wywierać wpływ na konstrukcję budynków, dobór materiałów (np. o
odpowiedniej pojemności cieplnej), a tym samym oddziaływać na przemysł budowlany. Pożądane parametry środowiska wewnętrznego
modyfikują odczucie komfortu cieplnego, a przy ustalonym wydatku energetycznym organizmu i rodzaju odzieży, dla poszczególnych pór roku
powinny zawierać się w zakresie podanym w tab. 4.5.2.A [69].
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Tab. 4.5.2.A. Wartości optymalnych parametrów obliczeniowych środowiska wewnętrznego [69]
Okres
[-]

Parametr
[-]
Temperatura powietrza
Wilgotność względna powietrza
Prędkość przepływającego powietrza
Temperatura powietrza
Wilgotność względna powietrza
Prędkość przepływającego powietrza

Zima

Lato

Symbol
[-]
tw
φ
vpow
tw
φ
vpow

Wartość
[-]
20 - 22
30 - 50
0,2 - 0,3
24 - 26
45 - 60
0,2 - 0,3

Jednostka
[-]
°C
%
m/s
°C
%
m/s

Powyższe parametry oraz ich zakres wartości są obligatoryjne dla zachowania
zadowalających parametrów komfortu cieplnego w środowisku wewnętrznym. Innymi
parametrami charakteryzującymi komfort cieplny są m.in.: temperatura efektywna (SET),
temperatura subiektywna (Tsubeq), temperatura operatywna (To), temperatura powierzchni
otaczających (temperatura podłogi, sufitów, ścian grzewczo-chłodzących), turbulencja (Tu) itd.
[69]. Z wymienionych powyżej parametrów wybrano te, które najpełniej opisują komfort
cieplny i zestawiono je w tab. 4.5.2.B, wyboru dokonano na podstawie pracy [69]. Warto
zwrócić uwagę, że oceny uwzględniającej spełnienie powyższych wytycznych, utrzymanie oraz
możliwość kształtowania parametrów komfortu cieplnego dla poszczególnych rozwiązań
technicznych ujętych w ramach danego wariantu budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym dokonuje projektant instalacji sanitarnych i/lub architekt i/lub audytor
energetyczny. Postanowiono przypisać do każdego parametru opisującego komfort cieplny
ocenę punktową w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorszą, natomiast 5 najlepszą. Ocena ta
opisuje bezpośrednio wartość określonego parametru komfortu cieplnego. Wagi dla
poszczególnych parametrów określono na podstawie artykułu [69].
Tab. 4.5.2.B. Spełnienie parametrów komfortu cieplnego – zestawienie parametrów wraz z wagami
oraz wartością oceny danego parametru [69]
Parametry komfortu cieplnego
Lp.

Parametr

Symbol
Waga
parametru parametru

Symbol
Ocena punktowa
Wartość oceny
M aksymalna
wagi
danego parametru
danego parametru
wartość oceny
parametru dla określonego wariantu dla określonego wariantu danego parametru

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[1-5]

[1-5]

[-]

1

Temperatura powietrza wewnętrznego

kKKtpw

0,466

w11

W 11 i,j

W 11 i,j *w11

W 11 max*w11

2

Temperatura otaczających powierzchni

kKKtop

0,380

w12

W 12 i,j

W 12 i,j *w12

W 12 max*w12

3

Zawartość wilgoci

w13

i,j

i,j

W 13 max*w13

kKKzw

0,154

W 13

W 13 *w13

Ostateczną wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu cieplnego dla danego wariantu
oblicza się jako iloraz sumy wartości oceny danego parametru w odniesieniu do sumy
maksymalnych wartości oceny danego parametru, korzystając z relacji (4.5.2).
∑𝑛 𝑊𝑙 𝑖,𝑗 ∙𝑤𝑙

𝑘𝑆𝑃𝐾𝐶 𝑖,𝑗 = ∑𝑛𝑙=1

𝑙=1 𝑊𝑙

𝑚𝑎𝑥

∙𝑤𝑙

(4.5.2)

gdzie:
– 𝑘𝑆𝑃𝐾𝐶

𝑖,𝑗

– wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu cieplnego dla określonego

wariantu, wartość w zakresie (0, 1>,
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– 𝑊𝑙 𝑖,𝑗
– 𝑊𝑙 𝑚𝑎𝑥
– 𝑤𝑙

– ocena punktowa danego parametru dla określonego wariantu,
wartość w zakresie od 1 do 5 pkt,
– maksymalna ocena punktowa danego parametru, zakres od 1 do 5 pkt,
– waga danego parametru.

Im wyższa wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu cieplnego, tym lepsza jest
jego ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Oceny dla poszczególnych
wariantów budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym opisują bezpośrednio
wartość określonego parametru komfortu cieplnego lub zdolność reakcji dynamicznej instalacji
technicznych do stałego utrzymania parametrów na najwyższym poziomie.
4.5.3. Kryterium spełnienia jakości powietrza wewnętrznego (𝒌𝑺𝑷𝑱𝑷 𝒊,𝒋 )
Bardzo istotną funkcją budynków mieszkalnych jest zapewnienie pożądanego miejsca do
życia – odpoczynku, pracy czy nauki – użytkowników. Jakość powietrza wewnętrznego
wpływa bezpośrednio na zdrowie, bezpieczeństwo oraz odczucie komfortu mieszkańców
obiektu. Współcześnie, w krajach rozwiniętych, człowiek spędza do 90% swojego czasu w
pomieszczeniach zamkniętych, to właśnie dom jest miejscem relaksu oraz odpoczynku. Dobre
zarządzanie jakością powietrza wewnętrznego obejmuje m.in. dostarczenie odpowiedniej ilości
oraz
jakości
świeżego
powietrza
zewnętrznego,
wstępnie
przygotowanego
(skondycjonowanego), o pożądanych parametrach cieplnych i wilgotnościowych oraz
dystrybuowanego z odpowiednią prędkością i skutecznością, by mogło być odczuwane jako
świeże, przyjemne i stymulujące, bez negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców. To
główny cel użytkowania instalacji HVAC oraz stosowanych naturalnych strategii dostarczania
świeżego powietrza w obręb budynku. Nie można jednak zapomnieć, że zapewnienie
optymalnej jakości powietrza wewnętrznego w budynkach mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym winno być realizowane przy jak najmniejszym wydatku energetycznym [27,
69, 77–83].
Jakość powietrza wewnętrznego opisywana jest przez m.in.: stężenie zanieczyszczeń (NDS,
SO2, NO2, NOx), stężenie dwutlenku węgla (cco2), wskaźnik zanieczyszczenia zapachowego
powietrza (olf, decypol), skład chemiczny powietrza, ilość wymian powietrza świeżego,
doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza świeżego na osobę, sposób dystrybucji
powietrza wentylacyjnego, obróbkę powietrza nawiewanego, prędkość w strefie przebywania
ludzi, odsetek niezadowolonych z przeciągu (DR), zanieczyszczenia fizyczne (pyły) i inne.
Parametry te oraz ich oddziaływanie na kryterium jakości powietrza wewnętrznego
przedstawiono w pracy [69].
Z wymienionych powyżej parametrów wytypowano te, które najpełniej opisują jakość
powietrza wewnętrznego i zestawiono je w tab. 4.5.3.A, wyboru dokonano na podstawie pracy
[69]. Ostateczna ocena należy do projektanta instalacji sanitarnych i/lub architekta i/lub
audytora energetycznego. Postanowiono przyporządkować do każdego ważnego parametru
opisującego jakość powietrza wewnętrznego ocenę punktową w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza
najgorszą ocenę, natomiast 5 najlepszą. Ocena ta odnosi się bezpośrednio do wartości
określonego parametru jakości powietrza wewnętrznego. Wagi dla poszczególnych
parametrów określono na podstawie artykułu [69].
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Tab. 4.5.3.A. Spełnienie parametrów jakości powietrza wewnętrznego – zestawienie parametrów wraz
z wagami oraz wartością oceny danego parametru [69]
Parametry jakości powietrza
Lp.

Parametr

Symbol
Waga
parametru parametru

Symbol
Ocena punktowa
Wartość oceny
M aksymalna
wagi
danego parametru
danego parametru
wartość oceny
parametru dla określonego wariantu dla określonego wariantu danego parametru

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[1-5]

[1-5]

[-]

1

Liczba wymian powietrza świeżego

kKKwym

0,385

w21

W 21 i,j

W 21 i,j *w21

W 21 max*w21

2

Sposób dystrybucji powietrza świeżego

kKKdyspow

0,321

w22

W 22 i,j

W 22 i,j *w22

W 22 max*w22

3

Zanieczyszczenia fizyczne (pyły)

kKKzanfiz

0,294

w23

i,j

i,j

W 23 max*w23

W 23

W 23 *w23

Ostateczną wartość kryterium spełnienia parametrów jakości powietrza wewnętrznego dla
danego wariantu oblicza się jako iloraz sumy wartości oceny danego parametru w odniesieniu
do sumy maksymalnych wartości oceny danego parametru, korzystając z relacji (4.5.3).
∑𝑛 𝑊𝑙 𝑖,𝑗 ∙𝑤𝑙

𝑘𝑆𝑃𝐽𝑃 𝑖,𝑗 = ∑𝑛𝑙=1

𝑙=1 𝑊𝑙

𝑚𝑎𝑥

∙𝑤𝑙

(4.5.3)

gdzie:
– 𝑘𝑆𝑃𝐽𝑃

𝑖,𝑗

– wartość kryterium spełnienia parametrów jakości powietrza wewnętrznego
dla określonego wariantu, wartość w zakresie (0, 1>,

– 𝑊𝑙

𝑖,𝑗

– 𝑊𝑙 𝑚𝑎𝑥
– 𝑤𝑙

– ocena punktowa danego parametru dla określonego wariantu,
wartość w zakresie od 1 do 5 pkt,
– maksymalna ocena punktowa danego parametru, zakres od 1 do 5 pkt,
– waga danego parametru.

Im wyższa wartość kryterium spełnienia parametrów jakości powietrza wewnętrznego, tym
lepsza jest jego ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Oceny dla
poszczególnych wariantów rozwiązania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym opisują bezpośrednio wartość określonego parametru jakości powietrza
wewnętrznego lub zdolność reakcji dynamicznej instalacji technicznych do stałego utrzymania
parametrów na najwyższym poziomie.
4.5.4. Kryterium spełnienia komfortu akustycznego (𝒌𝑺𝑷𝑲𝑨 𝒊,𝒋 )
Jednym z bardziej uciążliwych czynników komfortu klimatycznego jest występowanie
niepożądanego hałasu, wpływającego bezpośrednio na samopoczucie w środowisku
zabudowanym. Klimat akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych może być oceniany
subiektywnie, zgodnie z preferencjami jednostki lub na podstawie wartości dopuszczalnych
poziomów dźwięku – ogólnych wytycznych i przepisów – dotyczących odpowiedniego
poziomu dźwięków ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Nawet nieznaczny, ale cyklicznie
występujący hałas spowodowany działaniem instalacji technicznego wyposażenia budynku
może nie tylko przeszkadzać użytkownikom, ale doprowadzić do trwałych bądź chwilowych
zaburzeń zdrowotnych, takich jak na przykład nadpobudliwość, brak koncentracji, agresja,
zaburzenia snu, stres, apatia czy choroby układy krążenia. Rolą projektanta instalacji
technicznych jest zatem – przede wszystkim – kontrola zakresu dopuszczalnego poziomu
wydzielanego dźwięku przez odpowiednio dobrane urządzenia. Zwłaszcza w budynkach
mieszkalnych – miejscach odpoczynku i relaksu – niespełnienie warunków komfortu
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akustycznego może zniweczyć ich podstawową funkcję [27, 69, 77–80, 82, 83]. W pracy [69]
jako parametry opisujące własności akustyczne środowiska wewnętrznego wskazano: poziom
ciśnienia i mocy akustycznej (wnętrza i otoczenia), widmo i częstotliwość emitowanych
dźwięków, chłonność akustyczną pomieszczenia, hałas spowodowany przepływem powietrza,
wibracje i wstrząsy (w tym te pochodzące od urządzeń technicznego wyposażenia budynku),
przenoszenie dźwięków pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami (np. poprzez instalację
wentylacji mechanicznej).
Z wymienionych powyżej parametrów wybrano te, które najtrafniej opisują komfort
akustyczny i zestawiono je w tab. 4.5.4.A, wyboru dokonano na podstawie wnikliwej lektury
pracy [69]. Ostateczna ocena należy do projektanta instalacji sanitarnych i/lub architekta i/lub
audytora energetycznego. Do każdego z wybranych parametrów przyporządkowano ocenę
punktową w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, natomiast 5 najlepszą. Ocena ta
opisuje bezpośrednio wartość określonego parametru komfortu klimatycznego. Wagi dla
poszczególnych parametrów określono na podstawie artykułu [69].
Tab. 4.5.4.A. Spełnienie parametrów komfortu akustycznego – zestawienie parametrów wraz z wagami
oraz wartością oceny danego parametru [69]
Parametry komfortu akustycznego
Lp.

Symbol
Waga
parametru parametru

Parametr

Symbol
Ocena punktowa
Wartość oceny
M aksymalna
wagi
danego parametru
danego parametru
wartość oceny
parametru dla określonego wariantu dla określonego wariantu danego parametru

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[1-5]

[1-5]

[-]

1

Poziom mocy akustycznej

kKKhałas

0,657

w31

W 31 i,j

W 31 i,j *w31

W 31 max*w31

2

Chłonność akustyczna wnętrz

kKKchłon

0,343

w32

W 32 i,j

W 32 i,j *w32

W 32 max*w32

Ostateczną wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu akustycznego dla danego
wariantu oblicza się jako iloraz sumy wartości oceny danego parametru w odniesieniu do sumy
maksymalnych wartości oceny danego parametru, korzystając z relacji (4.5.4).
∑𝑛 𝑊𝑙 𝑖,𝑗 ∙𝑤𝑙

𝑘𝑆𝑃𝐾𝐴 𝑖,𝑗 = ∑𝑛𝑙=1

𝑙=1 𝑊𝑙

𝑚𝑎𝑥

∙𝑤𝑙

(4.5.4)

gdzie:
– 𝑘𝑆𝑃𝐾𝐴

𝑖,𝑗

–

wartość

kryterium

spełnienia

parametrów

komfortu

akustycznego

dla określonego wariantu, wartość w zakresie (0, 1>,
– 𝑊𝑙

𝑖,𝑗

– 𝑊𝑙 𝑚𝑎𝑥
– 𝑤𝑙

– ocena punktowa danego parametru dla określonego wariantu,
wartość w zakresie od 1 do 5 pkt,
– maksymalna ocena punktowa danego parametru, zakres od 1 do 5 pkt,
– waga danego parametru.

Im wyższa wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu akustycznego, tym lepsza
jest jego ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Oceny dla poszczególnych
wariantów rozwiązania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym opisują
bezpośrednio wartość określonego parametru komfortu akustycznego.
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4.5.5. Kryterium spełnienia komfortu wizualnego ( 𝒌𝑺𝑷𝑲𝑾 𝒊,𝒋 )
Niewątpliwy wpływ na zadowolenie człowieka z warunków go otaczających oraz – ponadto
– na zdrowie oczu ma odpowiednie oświetlenie, czyli warunek konieczny komfortu
klimatycznego. Dlatego jednym z podstawowych zadań projektanta budynku mieszkalnego jest
wybór takich rozwiązań technicznych, które umożliwią dostarczenie jak największej ilości
światła naturalnego do wnętrza obiektu. W budynkach pasywnych, będących podstawą dla
budynków o dodatnim bilansie energetycznym, promienie słoneczne absorbowane są przez
ogromne południowe przeszklenia, tworzą niepowtarzalny nastrój i klimat, a w połączeniu z
korzystnymi widokami na zewnątrz gwarantują komfort i przyjemność z obcowania z naturą
[27, 69, 77–83]. W pracy [69] stwierdzono, że w obecnych czasach, przy otwartym dostępie do
technologii oświetlenie sztuczne zarówno barwą, jak i natężeniem źródeł światła, imituje to
naturalne. W wytycznych i przepisach ujęto wymagania dotyczące obowiązkowego natężenia
oświetlenia, w zależności od rodzaju czynności i przeznaczenia danego pomieszczenia.
Stwierdzono także, iż niekorzystnym rozwiązaniem jest zbyt mała powierzchnia przeszkleń,
czego następstwem będzie niedobór odpowiedniej ilości światła dziennego, co źle wpływa na
samopoczucie człowieka. Podobnie rzecz ma się ze zbyt dużą ilością światła, będącą przyczyną
strat ciepła w okresie grzewczym oraz nadmiernych zysków słonecznych w okresie
chłodniczym, co może skutkować przegrzewaniem pomieszczeń narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne. Zaobserwowano, że jaskrawość i barwa światła w pomieszczeniach
powinny być dobrze do siebie dostosowane. Należy unikać efektu oślepiania [69].
Parametrami charakteryzującymi wpływ oświetlenia i barw na odczucie stanu komfortu
klimatycznego są m.in.: natężenie oświetlenia naturalnego i sztucznego, barwa oświetlenia
sztucznego, dostęp i wykorzystanie oświetlenia naturalnego (w tym orientacja geograficzna
pomieszczeń), jasność i barwa wnętrz, oślepiające oświetlenie naturalne oraz sztuczne, stopień
zacienienia światła naturalnego, ukształtowanie pomieszczeń i ich gabaryty [69].
Z wymienionych powyżej parametrów wybrano te, które są łatwo mierzalne i skutecznie
opisują komfort wizualny, zestawiono je w tab. 4.5.5.A, wyboru dokonano na podstawie pracy
[69]. Ostateczna ocena należy do projektanta instalacji sanitarnych i/lub architekta i/lub
audytora energetycznego. Do każdego z wybranych parametrów przypisano ocenę punktową w
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, natomiast 5 najlepszą. Ocena ta opisuje
bezpośrednio wartość określonego parametru komfortu wizualnego. Wagi dla poszczególnych
parametrów określono na podstawie artykułu [69].
Tab. 4.5.5.A. Spełnienie parametrów komfortu wizualnego – zestawienie parametrów wraz z wagami
oraz wartością oceny danego parametru [69]
Parametry komfortu wizualnego
Lp.

[-]
1
2

Parametr

[-]

Symbol
Waga
parametru parametru

[-]

Dostęp i wykorzystanie światła naturalnego kKKświatło
Stopień zacienienia światła naturalnego

kKKzacien

Symbol
Ocena punktowa
Wartość oceny
M aksymalna
wagi
danego parametru
danego parametru
wartość oceny
parametru dla określonego wariantu dla określonego wariantu danego parametru

[-]

[-]

[1-5]

[1-5]

[-]

0,546

w41

W 41 i,j

W 41 i,j *w41

W 41 max*w41

0,454

w42

W 42 i,j

W 42 i,j *w42

W 42 max*w42
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Ostateczną wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu wizualnego dla danego
wariantu oblicza się jako iloraz sumy wartości oceny danego parametru w odniesieniu do sumy
maksymalnych wartości oceny danego parametru korzystając z relacji (4.5.4).
∑𝑛 𝑊𝑙 𝑖,𝑗 ∙𝑤𝑙

𝑘𝑆𝑃𝐾𝑊 𝑖,𝑗 = ∑𝑛𝑙=1

𝑙=1 𝑊𝑙

𝑚𝑎𝑥

∙𝑤𝑙

(4.5.4)

gdzie:
– 𝑘𝑆𝑃𝐾𝑊

𝑖,𝑗

–

wartość

kryterium

spełnienia

parametrów

komfortu

wizualnego

dla określonego wariantu, wartość w zakresie (0, 1>,
– 𝑊𝑙

𝑖,𝑗

– 𝑊𝑙 𝑚𝑎𝑥
– 𝑤𝑙

– ocena punktowa danego parametru dla określonego wariantu,
wartość w zakresie od 1 do 5 pkt,
– maksymalna ocena punktowa danego parametru, zakres od 1 do 5 pkt,
– waga danego parametru.

Reasumując, im wyższa wartość kryterium spełnienia parametrów komfortu wizualnego,
tym lepsza jest jego ocena. Kryterium charakteryzuje się preferencją rosnącą. Oceny dla
poszczególnych wariantów rozwiązania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym opisują bezpośrednio wartość określonego parametru komfortu wizualnego.
4.5.6. Walory architektoniczne
Walory architektoniczne obiektu i jego otoczenia mogą stanowić kryterium służące do
podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinny one znaleźć się w bazie
danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.5.7. Cechy estetyczne (forma) obiektu i jego otoczenia
Cechy estetyczne (forma) obiektu i jego otoczenia mogą stanowić kryterium służące do
podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania. Powinny znaleźć się w bazie
danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki [27].
4.5.8. Ryzyko społeczne
Ryzyko społeczne związane z niepewnością stosowania nowych technologii, w tym
odnawialnych źródeł energii, a także opór miejscowej ludności, w tym m.in. niebezpieczeństwo
dewastacji, akty wandalizmu czy kradzieże, może stanowić kryterium czynników społecznych
służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji budynku lub konkretnego
rozwiązania technicznego. Kryterium powinno znaleźć się w bazie danych wejściowych w
pierwszym kroku proponowanej metodyki [101].
4.5.9. Społeczna akceptacja
Społeczna akceptacja, w tym m.in. dostosowanie się bryły budynku do sąsiadujących
obiektów, akceptacja lub dezaprobata zabudowy instalacji pozyskującej energię (w tym m.in.
turbiny wiatrowej), budowa znaczących przeszkleń po stronie południowej, może stanowić
kryterium czynników społecznych służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji
budynku lub konkretnego rozwiązania technicznego. Kryterium powinno znaleźć się w bazie
danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
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4.5.10.

Elastyczność i adaptowalność

Elastyczność i adaptowalność bryły budynku lub instalacji technicznych mogą stanowić
kryterium czynników społecznych służące nie tylko do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru
bryły budynku lub instalacji technicznej, ale również do pozyskiwania energii naturalnej lub
odnawialnej. Kryterium powinno znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku
proponowanej metodyki [27].
4.5.11.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w budynku i jego najbliższym otoczeniu może stanowić kryterium
czynników społecznych służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji budynku lub
budowy zewnętrznych instalacji technicznych. Kryterium powinno znaleźć się w bazie danych
wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.5.12.

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne budynku i jego instalacji technicznych może stanowić
kryterium czynników społecznych służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru określonych
rozwiązań. Kryterium powinno znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku
proponowanej metodyki.
4.5.13.

Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie

Oddziaływanie budynku i/lub jego instalacji technicznych na otoczenie może stanowić
kryterium czynników społecznych służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru bryły
budynku lub instalacji technicznego wyposażenia, które emitują hałas na zewnątrz obiektu lub
w inny znaczący sposób oddziałują na otoczenie. Wielkość konfliktów przestrzennokrajobrazowych może być oceniana na podstawie analizy zagospodarowania przestrzennego w
sąsiedztwie badanego obiektu. Dla poszczególnych form oddziaływania na otoczenie
przypisano skalę punktową (od 1 do 5 pkt) będącą oceną projektanta budynku [27].
𝑂𝑂𝑇,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝑂𝑊𝐼𝑍,𝑖 + 𝑂𝐴𝐾𝑈,𝑖 + 𝑂𝑍𝐴𝑁,𝑖 )

gdzie:
– OOT, i
– OWIZ, i
– OAKU, i
– OZAN, i

(4.5.13)

– całkowite oddziaływanie budynku i jego instalacji technicznych na otoczenie
dla i-tego wariantu, pkt,
– oddziaływanie przestrzenno-krajobrazowe obiektu na otoczenie (1–5 pkt), pkt,
– oddziaływanie akustyczne budynku na otoczenie (1–5 pkt), pkt,
– zanieczyszczenia emitowane przez budynek i jego instalacje techniczne
do otoczenia (1–5 pkt), pkt.

Im niższa wartość całkowitego oddziaływania budynku i jego instalacji technicznych, tym
lepsza jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
4.6.

Kryterium czynników środowiskowych

Na szczególną uwagę zasługują kryteria środowiskowe. W trakcie eksploatacji budynku
mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym nie są emitowane substancje szkodliwe dla
środowiska lub wytwarza w znikomej wartości w porównaniu z konwencjonalnymi budynkami.
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Natomiast w przypadku zastosowania energetyki odnawialnej dla obiektów o dodatnim bilansie
energetycznym potrzebne są określone ilości skonsumowanej energii, a ponadto po
zakończeniu jego użytkowania, instalacja musi zostać zutylizowana. Ocena cyklu życia (LCA)
składa się z analizy wszystkich przepływów energii konsumowanej przez budynek, w tym
związanych z różnymi etapami wytworzenia systemów odpowiedzialnych za pozyskiwanie
odnawialnej energii z otoczenia.
4.6.1. Analiza cyklu życia budynku (LCA)
Analiza cyklu życia budynku (Life Cycle Assesment – LCA) to miara oddziaływania obiektu
na środowisko w całym cyklu życia. Koncepcja tej metody powstała w latach 60. XX wieku i
pierwotnie miała określać oddziaływanie na otoczenie produktów przemysłowych. Analiza
LCA polega na ustaleniu wzajemnego wpływu rozpatrywanego procesu ma środowisko oraz
określeniu ilościowym strumieni masy i energii przekazywanych i pobieranych z otoczenia.
Metoda służy do oceny potencjalnego wpływu badanego obiektu na środowisko, z
uwzględnieniem wszystkich etapów jego życia oraz procesów obejmujących wydobycie i
przetwarzanie surowców, technologie produkcji, dystrybucję, transport, użytkowanie,
recykling oraz docelowe unieszkodliwianie odpadów [11, 27]. Na świecie obserwuje się
wykorzystanie metody LCA do oceny środowiskowej wznoszenia budynków mieszkalnych.
Opierając się na analizach LCA, można ocenić oddziaływania produktów na poszczególne
kategorie wpływu, takie jak: zdrowie ludzkie, jakość środowiska naturalnego, zużycie
zasobów, a także wskazać surowce lub procesy technologiczne generujące największe
obciążenie środowiska. Jednak klasyczne podejście w analizie LCA ma szereg ograniczeń,
m.in. stosuje się różne miary zużycia substancji bądź energii, często nieporównywalne, co
uniemożliwia stworzenie współzależności pomiędzy różnymi rodzajami szkodliwego
oddziaływania. W pracach [11, 14–21] wykazano nieporównywalność składowych analizy
LCA i zaproponowano, by wspólnym miernikiem jakości poszczególnych surowców,
materiałów i paliw w całym cyklu życia danego obiektu była egzergia, która służyć może jako
narzędzie do oceny zużycia zasobów nieodnawialnych, co wykazano już wcześniej w rozdziale
2.2.2. W pracach [11, 14–21] podjęto próbę zdefiniowania relacji między egzergią a
zrównoważonym rozwojem. Wyprowadzono pojęcie egzergetycznej analizy cyklu życia (The
Exergetic Life Cycle Analysis – ELCA), którą można uznać za rozszerzenie regularnych analiz
cyklu życia. Nieodwracalność produktu jest równa całkowitemu zniszczeniu egzergii w cyklu
życia budynku. W metodzie rozróżnia się zasoby nieodnawialne i odnawialne.
Problematyczną kwestią w przypadku budynków projektowanych jest określenie stanu
obiektu po zakończeniu jego eksploatacji, natomiast dla budynków istniejących trudno z kolei
określić niezbędne dane dotyczące budowy i konsumowanej wówczas energii w celu
wytworzenia materiałów budowlanych.
Wytyczne dotyczące oceny cyklu życia LCA ujęto w normach serii ISO14000 (od 14040 do
14049). Zgodnie z założeniami zawartymi w normie ISO 14040 metoda oceny cyklu życia
(LCA) składa się z czterech następujących po sobie etapów [28]:
– określenie celu i zakresu pracy,
– zbieranie danych LCI (Life Cycle Inventory),
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– ocena wpływu LCIA (Life Cycle Impact Assessment),
– interpretacja otrzymanych wyników dla wybranych kategorii szkód i kategorii wpływu.
Istnieją różne metody oceny wpływu cyklu życia badanej technologii, wśród nich można
wyróżnić m.in. metodę ReCiPe 2008 [28–30]. Wyniki analizy LCA podjętej metodą ReCiPe
2008 w skumulowanej postaci obejmują kilkanaście kategorii wpływu na środowisko. Są to:
zmiana klimatu, zubożenie warstwy ozonowej, zakwaszenie lądowe, eutrofizacja wód,
tworzenie smogu fotochemicznego i pyłów, toksyczność dla ludzi, ekotoksyczność,
zagospodarowanie terenu, zużycie wody, wykorzystanie zasobów mineralnych oraz
wykorzystanie paliw kopalnych.
Przykładowe kryteria oceny [28]:
LCA – emisja gazów cieplarnianych kg CO2 eq/FU,
LCA – toksyczność dla ludzi kg 1,4-DB eq/FU,
LCA – wyczerpywanie paliw kopalnych kg eq ropy/FU,
gdzie FU (Functional Unit) – jednostka funkcjonalna – to ilościowy efekt systemu
produkcyjnego stosowany jako jednostka odniesienia, a 1,4 – DB (1,4 dichlorobenzene) – 1,4
– dichlorobenzen.
Do przeprowadzenia obliczeń potencjalnego wpływu oddziaływania na środowisko
naturalne budynków w pracach [22–25] wykorzystano oprogramowanie SimaPro służące do
przeprowadzania analiz LCA. Narzędzie funkcjonuje w oparciu o kilkanaście ogólnoprzyjętych
metod do określania wpływu konkretnych wyrobów na środowisko. W pracy [22] Michał
Borkowski przygotował metodę umożliwiającą ocenę dowolnego obiektu budowlanego w
pełnym cyklu istnienia, której końcowy rezultat sprowadzono do kwantyfikowalnych
wskaźników umożliwiających porównywanie poszczególnych faz istnienia budynku między
sobą i/lub całego budynku z innymi budynkami pełniącymi tę samą funkcję. Na podstawie
wyników obszernych analiz dotyczących energochłonności całych obiektów Antoni
Stachowicz i Małgorzata Fedorczak-Cisak [27] stwierdzili, że różnice w energochłonności
realizacji budynku w zależności od użytej technologii nie przekraczają 20%, konkretnie dla
konstrukcji drewnianej energochłonność wynosi ok. 4,4 GJ/m2, dla konstrukcji stalowej ok. 5,5
GJ/m2, natomiast dla konstrukcji betonowej ok. 5,1 GJ/m2. Z kolei Jacek Kapuściński i Andrzej
Rodzoch przeprowadzili analizy porównawcze dla budynku jednorodzinnego
dwukondygnacyjnego wykonanego w czterech różnych technologiach budowlanych, to jest
tradycyjnej, drewnianej, pasywnej i ekologicznej. Dla fazy budowy dla budynku pasywnego
energochłonność wyniosła 6,68 GJ/m2 [23] .
W metodzie IMPACT 2002, którą wykorzystano w pracach [22–25] stosuje się następujące
współczynniki normalizacji dla czterech głównych kategorii szkód:
a) Zdrowie ludzkie
– 0,0077 DALY/osoba/rok,
b) Jakość ekosystemu
– 4650 PDF*m2*rok/osoba/rok,
c) Zmiana klimatu
– 9950 kgCO2/osoba/rok,
d) Zasoby
– 15200 MJ/osoba/rok,
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gdzie: DALY (Disability Adjusted Life Years) – jednostka oceny szkodliwości dla zdrowia,
wskazująca strumień substancji szkodliwych w tonach w ciągu roku, PDF (Potentially
Disappeared Fraction of species) – potencjalnie zanikła frakcja – odnosi się do wyginięcia
organizmów, które uznane jako strategiczne dla ekosystemu i powinny w nim występować w
określonej ilości.
W pracy Normalisation in product life cycle assessment: An LCA of the global and European
economic systems in the year 2000 [30] przedstawiono dane dotyczące emisji substancji
szkodliwych dla środowiska, zestawiono w czytelny sposób źródła i podstawę ekstrapolacji. Z
uwagi na skomplikowanie obliczeń i ilość niezbędnych danych w celu dokładnego
sporządzenia analizy cyklu życia dla każdego z analizowanych w niniejszej pracy budynków
postanowiono oszacować wartości obciążenia środowiska w skali punktowej, bazując na
wskaźnikach i relacjach wykazanych w pracach [11, 22–25, 27–30]. Oszacowane wartości
obciążenia środowiska są wartościami zgrubnymi i mają na celu jedynie porównanie
analizowanych wariantów budynków o dodatnim bilansie energetycznym.
Wartość wskaźnika analizy cyklu życia budynku (LCA) definiuje się jako sumę wskaźników
oddziaływań na środowisko na każdym etapie życia budynku, od wytworzenia materiałów,
poprzez etap budowy, użytkowanie, kończąc na etapie rozbiórki budynku Wskaźnik odnosi się
do powierzchni ogrzewanej obiektu. Można wyznaczyć go z wykorzystaniem następującej
formuły (4.6.1):

𝐿𝐶𝐴𝑖 =

𝐿𝐶𝐴𝑊𝑌𝑇,𝑖 +𝐿𝐶𝐴𝐵𝑈𝐷,𝑖 +𝐿𝐶𝐴𝑈Ż𝑌𝑇,𝑖 +𝐿𝐶𝐴𝑅𝑂𝑍,𝑖
𝐴𝑓,𝑖

(4.6.1)

gdzie:
– LCAWYT,i – oddziaływanie na środowisko w fazie wytworzenia materiałów i wyrobów
budowlanych, Pt,
– LCAWYT,i – oddziaływanie na środowisko w fazie budowy, Pt,
– LCAWYT,i – oddziaływanie na środowisko w fazie użytkowania budynku (przyjęto 100 lat
eksploatacji obiektu), Pt,
– LCAWYT,i – oddziaływanie na środowisko w fazie rozbiórki budynku, Pt,
– Af
– powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza, m2.
Im niższy jest wskaźnik analizy cyklu życia budynku (LCA) obrazujący oddziaływanie na
środowisko, tym wyższa jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
W przyszłych pracach badawczych planuje się rozbudować pakiet do projektowania
obiektów pasywnych (PHPP) o możliwość przeprowadzenia analizy cyklu życia budynków
(LCA). Rozbudowa arkuszy kalkulacyjnych polegać będzie na zebraniu wszystkich
materiałów, użytych do wybudowania projektowanego budynku o dodatnim bilansie
energetycznym oraz określenia wpływu na środowisko (np. zgodnie z metodą IMPACT 2002
dla czterech obszarów, to jest zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zmiany klimatu, zużycie
zasobów) dla wszystkich trzech faz cyklu istnienia budynku (budowa, eksploatacja, rozbiórka).
4.6.2. Wskaźnik emisji ditlenku węgla (E C O 2 )
Wartość wskaźnika emisji ditlenku węgla (CO2) definiuje się jako sumę emisji CO2 powstałą
w efekcie sumy potrzeb energetycznych budynku (ciepło, chłód, energia elektryczna) w okresie
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objętym analizą powierzchni ogrzewanej budynku. Można ją wyznaczyć z wykorzystaniem
następującej formuły (4.6.2):

𝐸𝐶𝑂2,𝑖 =
gdzie:
– ECO2,i
– ECO2,il
–l
–t
– Af,i

∑𝑡𝑙=0 𝐸𝐶𝑂2,𝑖 𝑙
𝐴𝑓,𝑖

(4.6.2)

– wskaźnik emisji CO2 dla i-tego wariantu w budynku w okresie objętym
analizą, kg CO2/m2,
– emisji CO2 na wszystkie potrzeby energetyczne obiektu w l-tym roku
dla i-tego wariantu budynku, kg CO2/rok,
– rok analizy (przyjmuje wartości od 0 do t), rok,
– liczba lata analizy środowiskowej, lata,
– powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza, m2.

Im niższy jest wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2) powodowany przez wszystkie potrzeby
energetyczne obiektu (ciepło, chłód, energia elektryczna) w okresie objętym analizą, tym
wyższa jest jego ocena. Wskaźnik charakteryzuje się preferencją malejącą.
4.6.3. Redukcja emisji ditlenku węgla
Wartość redukcji emisji ditlenku węgla (CO2) powstałej w efekcie zastosowaniem
ekologicznego rozwiązania pozyskiwania energii – innowacyjnej względem rozwiązania
konwencjonalnego – można wyznaczyć z wykorzystaniem następującej formuły (4.6.3):

𝑑𝐸𝐶𝑂2,𝑖 = ∑𝑡𝑙=0 𝑑𝐸𝐶𝑂2,𝑙

(4.6.3)

gdzie:
– dECO,i
– redukcja emisji CO2 w roku „l” dla i-tego wariantu, kg CO2/rok,
–i
– rok analizy (przyjmuje wartości od 0 do t), rok,
–t
– liczba lat analizy środowiskowej, lata.
Im wyższa jest suma redukcji emisji ditlenku węgla powodowana przez wszystkie potrzeby
energetyczne obiektu w okresie objętym analizą, tym wyższa jest ocena kryterium
środowiskowego. Redukcja emisji ditlenku węgla charakteryzuje się preferencją rosnącą.
Wskaźnik nie zostaje brany w niniejszej pracy pod uwagę, pozostawia się go jednak w
otwartym zbiorze kryteriów decyzyjnych.
4.6.4. Koherentność odnawialnych źródeł energii ( 𝒌𝑺𝑺 𝑲,𝑶𝒁𝑬,𝒊 )
Koherentność odnawialnych źródeł energii rozumiana jest jako spójność wydajności
energetycznej źródła energii odnawialnej z zapotrzebowaniem na tę energię w osłonie
bilansowej budynku i jego najbliższego otoczenia. W przypadku odnawialnych źródeł energii
bardzo często ilość pozyskanej przez nie energii ma bezpośredni związek z otoczeniem
atmosferycznym, w tym z temperaturą, wilgotnością powietrza zewnętrznego, jego entalpią,
prędkością wiatru i nasłonecznieniem. Wartość tych parametrów jest zmienna w czasie, zależy
między innymi od pór roku, warunków klimatycznych oraz lokalizacji. Wiele źródeł
odnawialnej energii jest niekoherentnych z zapotrzebowaniem na energię w budynku, jak na
przykład powietrze atmosferyczne, czy promieniowanie słoneczne, a następnie wody
powierzchniowe. Dobrą koherentnością w przypadku pomp ciepła cechują się dolne źródła
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energii, takie jak: wody podziemne, gruntowe i geotermalne oraz sam grunt, który osiąga m/w
stałe parametry termiczne poniżej 8,0 m zagłębienia. Dla pomp ciepła wartością bezpośrednio
wpływającą na ich efektywność przetworzenia energii jest różnica między dolnym, a górnym
źródłem ciepła, która powinna być jak najniższa. Zadowalający poziom wynosi Δt=20 K, a
bardzo dobry poziom to Δt=10–15 K. Koherentność odnawialnych źródeł energii może
stanowić istotne kryterium środowiskowe dotyczące wyboru instalacji pozyskujących energię
odnawialną.
Z uwagi na zmienne w czasie parametry otoczenia zewnętrznego, które można prognozować
na podstawie danych archiwalnych oraz ze względu na ich wzajemną relację i wpływ na
budynek jako miarę koherentności odnawialnych źródeł energii postanowiono przypisać skalę
punktową ukazującą zależność zmiany warunków otoczenia zewnętrznego na wydajności
źródła odnawialnego. Dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii w zbiorze
dopuszczalnych rozwiązań przypisano skalę punktową (od 1 do 5 pkt), gdzie 1 oznacza, że
wydajność źródła jest niekoherentna, natomiast 5, że wydajność źródła jest koherentna z
zapotrzebowaniem na energię w budynku. Ocena dokonywana jest przez projektanta instalacji
pozyskujących energię odnawialną (4.6.4).
𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑖 = ∑𝑛𝑙=1(𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑂𝐺,𝑖 + 𝑁𝑂𝑍𝐸,𝐶𝐻,𝑖 + 𝑁𝑂𝑍𝐸,𝑂𝑆,𝑖 )
(4.6.4)
gdzie:
– 𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑖
– suma ocen punktowych obrazująca koherentność odnawialnych źródeł energii
względem zapotrzebowania energii dla i-tego budynku, pkt,
– 𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑂𝐺,𝑖
– ocena punktowa koherentności odnawialnych źródeł energii względem
zapotrzebowania na ciepło dla i-tego budynku (1–5 pkt), pkt,
–𝐾𝑂𝑍𝐸,𝐶𝐻,𝑖
– ocena punktowa koherentności odnawialnych źródeł energii względem
zapotrzebowania na chłód dla i-tego budynku (1–5 pkt), pkt,
– 𝐾𝑂𝑍𝐸,𝑂𝑆,𝑖
– ocena punktowa koherentności odnawialnych źródeł energii względem
zapotrzebowania na energię elektryczną dla i-tego budynku (1–5 pkt), pkt.
Im wyższa wartość sumy ocen punktowych obrazująca koherentność odnawialnych źródeł
energii względem zapotrzebowania energii dla i-tego budynku, tym lepsza jest jego ocena.
Wskaźnik charakteryzuje się preferencją rosnącą.
4.6.5. Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)
Czas zwrotu energii (Energy Pay-Back Time) z wytworzenia odnawialnych źródeł energii
obliczany jest zgodnie z formułą (4.6.5). Definiuje on czas, po którym ilość wytworzonej przez
odnawialne źródła energii zrówna się z ilością zainwestowanej energii ze źródeł
konwencjonalnych przez cały okres życia instalacji [61, 70].
𝐸

𝐸𝑃𝐵𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 = 𝐸 𝐼𝑁𝑉,𝑖

𝑂𝑍𝐸,𝑖

(4.6.5)

gdzie:
– 𝐸𝑃𝐵𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 – czas zwrotu energii poniesionej na wytworzenie odnawialnego źródła energii
dla i-tego wariantu budynku o dodatnim bilansie energii, lata,
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– 𝐸𝐼𝑁𝑉,𝑖

– 𝐸𝑂𝑍𝐸,𝑖

– energia zainwestowana przez cały okres życia instalacji odnawialnego źródła
energii (od wydobycia surowca, poprzez produkcję elementów składowych, jak
moduły lub falowniki, eksploatacji systemu, zarządzania oraz utylizację), kWh,
– roczna ilość energii generowana przez instalację odnawialnego źródła energii,
kWh/rok.

Wskaźnik czasu zwrotu energii z OZE (EPBT) zależny jest od wielu czynników pośrednich,
jak na przykład technologii produkcji, materiału, z którego zostało wykonane urządzenie, typu
falownika, konstrukcji nośnej, wydajności systemu itd. Khagendra P. Bhandari, Jennifer M.
Collier, Randy J. Ellingson oraz Defne S. Apul [61] przeprowadzili krytyczny przegląd
literatury i na jego podstawie zestawili średnie wartości energii zainwestowanej w całym cyklu
życia obiektu dla instalacji fotowoltaicznych opartych o wykorzystanie różnych materiałów, w
tym ogniw polikrystalicznych i monokrystalicznych (zob. tab. 4.6.5.A). Wartości te zostaną
również uwzględnione w niniejszej rozprawie.
Tab. 4.6.5.A. Wartości EINV w stosunku do powierzchni analizowanego ogniwa fotowoltaicznego [61]

Średnia wartość
Odchylenie
standardowe

Typ zastosowanego ogniwa
mono-Si
poly-Si
6 225
3 914
1 729,2
1 087,2
2 883
2 212
800,8
614,4

Jednostka
MJ/m2
kWh/m2
MJ/m2
kWh/m2

Należy wybierać takie rozwiązania techniczne odnawialnych źródeł energii, by czas zwrotu
energii EPBT był jak najkrótszy. Wskaźnik EPBT charakteryzuje preferencja malejąca.
4.6.6. Wskaźnik pozyskanej energii z OZE wobec energii zainwestowanej
(EROI)
Wskaźnik pozyskanej energii z OZE wobec energii zainwestowanej (EROI – Energy Return
On Energy Invested) charakteryzuje iloraz wygenerowanej w ciągu całego cyklu życia energii
z odnawialnego źródła energii w stosunku do zainwestowanej energii w całym cyklu życia.
Wskaźnik wyznaczany zostaje z relacji 4.6.6. [61].
𝐸𝑅𝑂𝐼𝑂𝑍𝐸,𝑖 =

𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿,𝑂𝑍𝐸,𝑖
𝐸𝐼𝑁𝑉,𝑖

𝐿𝑇

= 𝐸𝑃𝐵𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖

𝑂𝑍𝐸,𝑖

(4.6.6)

gdzie:
– 𝐸𝑅𝑂𝐼𝑂𝑍𝐸,𝑖

– wskaźnik pozyskanej energii wobec energii zainwestowanej w cały cyklu życia
instalacji odnawialnego źródła energii dla i-tego wariantu budynku o dodatnim
bilansie energii, kWhOZE/kWh,
– 𝐸𝐼𝑁𝑉,𝑖
– energia zainwestowana przez cały okres życia instalacji odnawialnego źródła
energii (od wydobycia surowca, poprzez produkcję elementów składowych, jak
moduły lub falowniki, eksploatacji systemu, zarządzania oraz utylizacji), kWh,
– 𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑂𝑍𝐸,𝑖 – całkowita ilość energii wygenerowana przez cały okres życia instalacji
odnawialnego źródła energii, kWhOZE,
– 𝐿𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖
– czas życia instalacji odnawialnego źródła energii dla i-tego wariantu budynku
o dodatnim bilansie energii, lata,
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– 𝐸𝑃𝐵𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 – czas zwrotu energii poniesionej na wytworzenie odnawialnego źródła energii
dla i-tego wariantu budynku o dodatnim bilansie energii, lata.
Należy wybierać takie rozwiązania techniczne odnawialnych źródeł energii, by wskaźnik
EROI posiadał jak najwyższą wartość. Charakteryzuje go preferencja rosnąca. Wskaźnik
pozyskanej energii z OZE wobec energii zainwestowanej (EROI) zależny jest – podobnie jak
wskaźnik EPBT – od ilości energii zainwestowanej w całym cyklu istnienia instalacji
odnawialnego źródła energii, pochodzącej najczęściej z konwencjonalnych źródeł energii.
Wskaźnik EROI jest korzystniejszym miernikiem środowiskowym od EBPT, ponieważ ujmuje
ilość energii generowanej w całym cyklu życia instalacji [61]. Wskaźnik nie zostaje brany w
niniejszej pracy pod uwagę, pozostawia się go jednak w otwartym zbiorze kryteriów
decyzyjnych.
4.6.7. Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)
Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Pay-Back Time) z wytworzenia
odnawialnych źródeł energii obliczany jest zgodnie z formułą (4.6.7). Definiuje on okres, po
którym ilość uniknięcia emisji gazów cieplarnianych powstałych w efekcie zastosowania
odnawialnych źródeł energii zrówna się z ilością zainwestowanej emisji gazów cieplarnianych
ze źródeł konwencjonalnych przez cały okres życia instalacji.
𝐺𝐻𝐺

𝐺𝑃𝐵𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 = 𝐺𝐻𝐺 𝐼𝑁𝑉,𝑖

𝑂𝑍𝐸,𝑖

(4.6.7)

gdzie:
– 𝐺𝑃𝐵𝑇𝑂𝑍𝐸,𝑖 – czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych poniesionych na wytworzenie
odnawialnego źródła energii dla i-tego wariantu budynku o dodatnim bilansie
energii, lata,
– 𝐺𝐻𝐺𝐼𝑁𝑉,𝑖 – emisja gazów cieplarnianych związana z zużyciem energii zainwestowanej
przez cały okres życia instalacji odnawialnego źródła energii (od wydobycia
surowca, poprzez produkcję elementów składowych, jak moduły lub falowniki,
eksploatacji systemu, zarządzania oraz utylizację), kg CO2-eq,
– 𝐺𝐻𝐺𝑂𝑍𝐸,𝑖 – roczna wartość unikniętej emisji gazów cieplarnianych z ilości wygenerowanej
energii przez instalację odnawialnego źródła energii, kg CO2-eq/rok.
Wskaźnik czasu zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT) zależny jest, podobnie
jak EPBT, od wielu czynników pośrednich, m.in. technologii produkcji, materiału, z którego
zostało wykonane urządzenie, typu falownika, konstrukcji nośnej, wydajności systemu itd. Do
jego obliczenia posłużono się relacją 4.6.5. z zastrzeżeniem, że za podstawę obliczeń bierze się
emisję gazów cieplarnianych zamiast ilości energii. Należy wybierać takie rozwiązania
techniczne odnawialnych źródeł energii, by czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych GPBT
był jak najkrótszy. Wskaźnik GPBT charakteryzuje preferencja malejąca.
4.6.8. Uwarunkowania środowiska zewnętrzn ego
Uwarunkowania środowiska zewnętrznego, w tym m.in. lokalizacja budynku w pobliżu
terenów zielonych i lasów, mogą stanowić kryterium czynników środowiskowych służące do
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podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji budynku. Powinny znaleźć się w bazie danych
wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki.
4.6.9. Wykorzystanie naturalnych materiałów
Wykorzystanie naturalnych materiałów może stanowić kryterium czynników
środowiskowych służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru konkretnego rozwiązania
budynku. Taka wytyczna powinna znaleźć się w bazie danych wejściowych w pierwszym kroku
proponowanej metodyki.
4.6.10.

Ryzyko środowiskowe

Ryzyko środowiskowe związane z oddziaływaniem budynku i jego instalacji technicznych
na otaczające środowisko zewnętrzne i odwrotnie, w tym m.in. na ilość emitowanych
zanieczyszczeń przez budynek, poziomskażenia powietrza zewnętrznego czerpanego przez
instalację wentylacji mechanicznej do budynku, rozpoznanie lokalnej róży wiatru oraz
nasłonecznienia, które bezpośrednio wpływają na efektywność instalacji pozyskującej
odnawialną lub naturalną energię, może stanowić kryterium czynników środowiskowych
służące do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji budynku oraz instalacji technicznych
służących pozyskiwaniu energii odnawialnej. Ryzyko środowiskowe powinno znaleźć się w
bazie danych wejściowych w pierwszym kroku proponowanej metodyki [101].
4.7.

Zestawienie wybranych kryteriów oceny i sposób ich
normalizacji

Grupa kryteriów wybranych do zastosowania w metodyce projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym powinna spełniać szereg postulatów i
charakteryzować się w szczególności czytelnością dla wszystkich uczestników procesu
podejmowania decyzji, wyczerpującym charakterem, spójnością i brakiem redundancji [88, 89,
95].
Każdy zbiór kryteriów decyzyjnych powinien spełniać następujące wymagania [88]:
a) wyczerpywalność oceny, to jest uwzględnić wszystkie możliwe aspekty rozważanego
problemu decyzyjnego,
b) spójność oceny, to jest właściwe kształtowanie preferencji decydenta, czyli wzajemna
ważność kryteriów,
c) nieredundancja kryteriów, to jest niepowtarzalność zakresów znaczeniowych
poszczególnych kryteriów.
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Tab. 4.7.A. Zbiór wybranych kryteriów decyzyjnych
Zbiór wybranych kryteriów decyzyjnych
Lp.

Grupa
kryteriów

Symbol
parametru

Kryterium

Symbol
kryterium

Preferencja

Przedział
wartości

Odwołanie

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

malejąca

(0, 1>

4.1.7

2

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

malejąca

(0, 1>

4.1.8

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

malejąca

(0, 1>

4.1.10

4

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

rosnąca

(0, 1>

4.1.14

5

Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)

kT T,OZE,i

rosnąca

(0, 1>

4.1.15

6

Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)

kEN EP,TOTAL,i

malejąca

(0, 1>

4.2.2

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

malejąca

(0, 1>

4.2.3

Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)

kEN EK,TOTAL,i

malejąca

(0, 1>

4.2.4

9

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EU OZE)

kEN EU,OZE,i

rosnąca

(0, 1>

4.2.5

10

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

rosnąca

(0, 1>

4.2.6

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

malejąca

(0, 1>

4.3.2

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

kEG B,GEN,OZE, i

rosnąca

(0, 1>

4.3.3

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)

kEG B,P, i*

malejąca

(0, 1>

4.3.4.A

14

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)

kEG WYK,OZE, i

rosnąca

(0, 1>

4.3.5

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (N ST)

kEG N,ST,i

rosnąca

(0, 1>

4.3.6

16

Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)

kEK IRR,OZE,i

rosnąca

(0, 1>

4.4.3

Całkowity koszt operacyjny (TOC)

kEK TOC,i

malejąca

(0, 1>

4.4.4.A

Analiza kosztów życia budynku (LCC)

kEK LCC,i

malejąca

(0, 1>

4.4.5

19

Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)

kEK K,INW,i

malejąca

(0, 1>

4.4.6

20

Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)

kEK DGC, OZE,i

malejąca

(0, 1>

4.4.7

3

Kryterium
techniczne

kT

7
8

Kryterium
energetyczne

kEN

12
13

Kryterium
egzergetyczne

kEG

17
18

Kryterium
ekonomiczne

kEK
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Lp.

Grupa
kryteriów

Symbol
parametru

Kryterium

Symbol
kryterium

Preferencja

Przedział
wartości

Odwołanie

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

rosnąca

(0, 1>

4.5.2

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

rosnąca

(0, 1>

4.5.3

Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)

kSP KA,i

rosnąca

(0, 1>

4.5.4

24

Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)

kSP KW,i

rosnąca

(0, 1>

4.5.5

25

Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)

kSP O,OT,i

malejąca

(0, 1>

4.5.13

26

Analiza cyklu życia budynku (LCA)

kSS LCA, i

malejąca

(0, 1>

4.6.1

27

Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)

kSS E,CO2, i

malejąca

(0, 1>

4.6.2

Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)

kSS K,OZE, i

rosnąca

(0, 1>

4.6.4

Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)

kSS EPBT, i

malejąca

(0, 1>

4.6.5

Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

kSS GPBT i

malejąca

(0, 1>

4.6.7

21
22
23

Kryterium
społeczne

Kryterium
28
środowiskowe
29
30

kSP

kSS

Z uwagi na możliwości percepcji człowieka, liczba rozpatrywanych jednocześnie atrybutów jest ograniczona. Zgodnie z regułą sformułowaną
przez George’a A. Millera [116] wynosi ona 7±2. Liczba atrybutów pojedynczej grupy powinna zawierać się w przedziale maksymalnie od 5 do
9. Przy tym istotne jest, by nie przekraczać górnej granicy zakresu, co prowadziłoby do nieuchronnego zacierania różnic w rankingu atrybutów
[95]. Zgodnie z powyższym do każdej grupy komponentów sieci decyzyjnej (kryteriów głównych) wybrano 5 atrybutów (podkryteriów oceny) i
zestawiono je w tab. 4.7.A.
Wykorzystywane w niniejszej pracy zbiory kryteriów oceny (cech) mają charakter otwarty i mogą zostać w każdej chwili rozbudowane
o kolejne kryteria decyzyjne, ustalone pomiędzy decydentem a analitykiem.
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5. OKREŚLENIE RELACJI I MODELOWANIE PREFERENCJI
DECYDENTA
Wybór budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym (BMDBE) jest
zagadnieniem decyzyjnym, to decydent szuka kompromisowego (najlepszego) rozwiązania
spośród dopuszczalnych rozwiązań (wariantów). Proces ten realizuje cel (wybór rozwiązania
kompromisowego) i utożsamia się z uporządkowaniem preferencyjnym na określonym zbiorze
wariantów. Podczas tworzenia rankingu dopuszczalnych rozwiązań bierze się pod uwagę
wybrane kryteria oceny (zbiór zidentyfikowanych cech), wagę relacji oraz preferencje
decydenta. Wówczas wybór najlepszego wariantu sprowadza się do selekcji wariantu o
największej preferencji.
5.1.

Wyznaczanie preferencji zależnych i niezależnych od decydenta

Pojęcie preferencji pojawia się wszędzie tam, gdzie występują porównania. Wyróżnia się
dwa rodzaje preferencji, odpowiednio – porządkujące oraz klasyfikujące. Pierwsze z nich
pozwalają zorganizować rozpatrywane rozwiązania w określonej kolejności – odpowiadają im
relacje poprzedzania/następowania – prowadzą do identyfikacji najbardziej preferowanego
wyboru. Nie wyklucza się zastosowania tych relacji na potrzeby klasyfikacji. Drugi rodzaj
preferencji umożliwia klasyfikację rozwiązań wg stopnia podobieństwa, umożliwia ich
grupowanie, dyskryminację i przydział do określonej kategorii [95].
Preferencje mogą być ujmowane na dwa sposoby, po pierwsze dzięki uwzględnieniu
odpowiedniej skali numerycznej (z rozróżnieniem nieporównywalności), a po drugie na
podstawie znajomości pewnych miar cech porównywalnych obiektów (rozwiązań) [95].
Określenie zależności (relacji) pomiędzy poszczególnymi podkryteriami oceny w obrębie
wszystkich podkryteriów będzie niezależne od preferencji decydenta, a należeć będzie do
zespołu ekspertów – zgodnie z przeprowadzonymi badaniami metodą delficką (szczegółowo
na ten temat zob. rozdział 5.2). Wyznaczenie preferencji zależnej od decydenta polegać będzie
na wskazaniu wag dla poszczególnych podkryteriów oceny w danej grupie głównych kryteriów
decyzyjnych oraz samych kryteriów głównych. Na ten cel przeprowadzono ankietyzację grupy
celowej z zastosowaniem badań społecznych – wyniki badań przedstawiono w rozdziale 5.3.
Dla obu przypadków, to jest w celu określenia zależności (relacji) pomiędzy
poszczególnymi podkryteriami oceny w obrębie wszystkich podkryteriów oraz w celu
wyznaczenia wag dla poszczególnych podkryteriów oceny w danej grupie kryteriów
decyzyjnych postanowiono przygotować dwa różne kwestionariusze (zob. załącznik 1A oraz
załącznik 2A). Zgodnie z [119, 120] ankiety są narzędziem pomiarowym i jak każde narzędzie
tego typu mogą dostarczyć użytecznych wyników lub prowadzić do błędnych wniosków, a w
skrajnym przypadku wręcz szkodliwych decyzji. W celu stworzenia kwestionariuszy
korzystano m.in. z prac [54, 86, 87, 93, 118–121]. Dla obu stworzonych ankiet w wersji próbnej
– w pierwszej kolejności – przeprowadzono niezależne badania pilotażowe, mające na celu
przetestowanie kwestionariuszy (grupa pięciu respondentów). Zweryfikowano kryteria
poprawności testu [119], w tym obiektywność, standaryzację, rzetelność, trafność, normy,
właściwą adaptację oraz ogólne cechy ankiet, a ponadto ich zrozumiałość, przejrzystość,
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długość, a także reakcje respondentów. Wynikiem badania pilotażowego było uproszczenie
struktury kwestionariusza polegające na zmianie pojedynczych pytań mających na celu
porównanie par w zwarte tabele. Zdecydowana większość zadanych pytań służy do
potwierdzenia założeń badawczych: osiągnięcia celów: bezpośredniego – określenia wartości
liczbowych dokonanych ocen poszczególnych par porównań oraz pośredniego – przepisania
się do określonej grupy respondentów, ocenę własnej wiedzy i doświadczenia dla wybranego
typu budownictwa oraz dla danych grup kryteriów oceny (umożliwia potencjalne wagowanie
udzielanych przez respondenta odpowiedzi). Ponadto dodano kilka pytań personalnych
definiujących profil respondenta – wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania. Co ważne w
niniejszej pracy nie uwzględniano odpowiedzi na tak szczegółowe pytania – mają one charakter
wyłącznie informacyjny. W przyszłości dane te można wykorzystać. Obie ankiety
podsumowuje pytanie dotyczące czasu poświęconego na wypełnienie kwestionariusza.
Istotne jest, by stworzone kwestionariusze były nie tylko sprawdzone pod kątem
metodycznym, ale cechowały się wysoką rzetelnością i trafnością ocen dokonanych przez
respondentów. W tym celu posłużono się m.in. jedną z cech metody ANP, czyli możliwością
oceny jakości respondentów (w pierwszym przypadku zespołu ekspertów, natomiast w drugim
określonej grupy decydentów) dokonujących porównań. Na podstawie geometrycznego
wskaźnika spójności GCI, opisanego w rozdziale 3.2.3, wyznaczanego w ramach
poszczególnych macierzy dla grupy ocen respondentów biorących udział w ankietyzacji,
oblicza się, na ile zachowuje ona przechodniość ocen, czyli wskazuje, czy logicznie oceniane
są relacje (wpływ/preferencja) dla każdej grupy komponentów, np. dla trójki komponentów a,
b, c – jeżeli a jest preferowane nad b i b jest preferowane nad c, to a jest też preferowane nad
c. W przypadku braku spójności ocen dla zebranej grupy respondentów (ekspertów lub
decydentów), czyli dla sytuacji, gdy GCI > GCIdop niespełnienie warunku skutkuje
koniecznością zrewidowania wartości przydzielanych przez wszystkich K respondentów.
5.2.

Metoda delficka – badanie zespołu ekspertów

Metoda delficka – badanie zespołu ekspertów – ma na celu określenie relacji pomiędzy
poszczególnymi komponentami sieci decyzyjnej. Zgodnie z metodą ANP/DEMATEL (zob.
szczegółowo na ten temat rozdział 3.2.2.) porównania parami wykonywane są w odniesieniu
do wszystkim kombinacji wzajemnych powiązań pomiędzy elementami [69, 95, 117]. W
metodzie ANP stosuje się 9-cio stopniową skalę porównań, tzw. skalę Saaty’ego i tę skalę
oceny zastosowano w badaniu.
W celu oceny zależności pomiędzy poszczególnymi kryteriami oceny wykorzystano metodę
DEMATEL. Podmiotem oceniającym, zgodnie z ideą metody delfickiej jest grupa ekspertów,
którą poddano ankietyzacji, wykorzystując autorski kwestionariusz ekspercki – zob. załącznik
1A.
5.2.1. Budowa kwestionariusza
Ocena intensywności wpływu pomiędzy poszczególnymi kryteriami i podkryteriami
decyzyjnymi wymagała udziału ekspertów. Ich opinie są z reguły odmienne, a stanowiska
zbudowane na podstawie rozmaitych priorytetów, systemów wartości, kompetencji, zasobów
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wiedzy czy wykształcenia i doświadczenia. W tym celu należało – w pierwszej kolejności –
stworzyć kwestionariusz ekspercki, wybrać grupę celową (zespół ekspertów), przeprowadzić
badania ankietowe i – na końcu – przeprowadzić analizę statystyczną [118–121].
Zgodnie z metodą DEMATEL oraz metodą analitycznego procesu sieciowego (ANP)
należało porównać ze sobą wszystkie kryteria i podkryteria oceny, zarówno w ramach
poszczególnych grup kryteriów decyzyjnych, jak i każdego podkryterium oceny. Do
porównania elementów w parach zastosowano dyskretną i nieujemną ocenę, to jest 9-stopniową
skalę, która symbolizuje intensywność wpływu jednego z kryterium oceny, rozpatrywanych w
ramach pary, na drugie, wraz ze stopniem zerowym, odpowiadającym brakowi bezpośredniego
wpływu. Należało porównać ze sobą 6 głównych kryteriów decyzyjnych oraz 30 podkryteriów.
Łączna liczba porównań wyniosła 450. Liczba porównań jest równa L=n*(n-1)/2, gdzie n –
liczba porównań. Dla tak dużej liczby obserwacji należało odpowiednio i przejrzyście
przygotować kwestionariusz ekspercki między innymi na podstawie lektury prac [54, 86, 87,
93, 118–121]. Respondent, wykorzystując stopień relacji (skalę relacji / wpływu) służący do
oceny porównań parami i interpretowany w sposób przedstawiony w kwestionariuszu został
poproszony o przyporządkowanie dla każdej pary wartości relacji (określenie intensywności
wpływu) – od absolutnego wpływu (–9/+9) do braku wpływu (0), która według niego
przyczynia się do osiągnięcia celu, to jest wyboru najkorzystniejszego rozwiązania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Wszystkie pytania dotyczące określenia
intensywności wpływu miały charakter zamknięty, w każdym z nich respondent zaznaczał
wartość liczbową na osi skali Saaty’ego. Zastosowano metodę porównania parami, która dla
osób ankietowanych jest najłatwiejsza do udzielenia poprawnej odpowiedzi – realizuje się ją w
sposób intuicyjny. Zawsze podkryterium decyzyjne umieszczone z lewej strony skali było
porównywane ze wszystkimi innymi podkryteriami decyzyjnymi znajdującymi się z prawej
strony. Pary pogrupowano wg kolejności kryteriów i podkryteriów decyzyjnych w sposób
tabelaryczny. Dzięki temu ankieta stała się czytelna i transparentna, zastosowanie tego typu
rozwiązania ułatwiało proces jej wypełniania, a także wykluczono sytuację, w której osoby
ankietowane nie potrafią udzielić odpowiedzi. Korzyścią przyjętej struktury ankiety jest
również łatwiejsza analiza statystyczna danych. Kwestionariusz ekspercki umieszczono w
załączniku 1A. Pierwsza strona ankiety opisuje grupę celową, przedstawia cel badania, określa
przybliżony czas pracy, a także podaje dane teleadresowe do autora. Na kolejnych stronach
objaśniono kwestionariusz, opis skali intensywności wpływu między porównywalnymi
elementami, jak również wskazano definicje kryteriów głównych i podkryteriów oceny. Od 5
strony rozpoczyna się właściwa część ankiety, pierwsze pytanie dotyczy przepisania się do
określonej grupy respondentów, drugie typu budownictwa reprezentowanego przez
respondenta. Pytania 3–10 obejmują porównywanie par kryteriów i podkryteriów decyzyjnych.
Pytanie 11 polega na samoocenie wiedzy i doświadczenia respondenta w zakresie kryteriów
głównych. Pytanie 12 odnosi się do danych personalnych respondenta, pozwalających
przydzielić go do określonych grup, m.in. z uwagi na wykształcenie, wiek, czy miejsce
zamieszkania. Pytanie 13 ma charakter informacyjny i dotyczy czasu poświęconego na
wypełnienie kwestionariusza eksperckiego przez respondenta. Czas na wypełnienie ankiety
oszacowano na ok. 30–60 minut, który dla większości respondentów (>70%) okazał się
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niewystarczający (tylko 12,9% odpowiedziało w 30–45 min, 16,1% – 45–60 min), pojawiły się
prywatne opinie, że czas poświęcony na uzupełnienie kwestionariusza zdecydowanie
przekraczał ten określony przez autora (25,8 % dla 60–75 min oraz 45,2% dla ponad 75 min).
Ankietę kończy strona 13, czyli podziękowania za pracę i poświęcony czas, przypomniane
zostały ponadto dane teleadresowe autora. Informacje i wyniki zawarte w kwestionariuszu są
anonimowe i stanowią jedynie element składowy niniejszej dysertacji naukowej.
Ważnym elementem przeprowadzonych badań metodą delficką jest prawidłowy dobór
próby i jakości respondentów, czyli osób które posiadają odpowiednią wiedzę oraz
doświadczenie w analizowanej tematyce. Na potrzeby niniejszej dysertacji przygotowany
kwestionariusz ekspercki skierowano do ekspertów w dziedzinie architektury i urbanistyki,
budownictwa, inżynierii środowiska lub energetyki. Dobór grupy respondentów dla badania
był celowy i ściśle zdefiniowany – stanowią ją osoby zatrudnione w jednostkach naukowych,
jednostkach badawczych oraz funkcjonujące w biznesie, które z racji swoich zainteresowań,
wiedzy i doświadczenia należy uznać za ekspertów.
Dystrybucję ankiet eksperckich dokonano z podziałem na trzy kategorie:
1) source_a – eksperci z Politechniki Poznańskiej – 16 osób,
2) wersja_1 – eksperci z innych uczelni i jednostek badawczych – 57 osób,
3) ver_1 – specjalistów branżowych – 15 osób.
Kwestionariusz ekspercki w wersji papierowej został przesłany do łącznie 73 ekspertów
zatrudnionych w jednostkach naukowych oraz w jednostkach badawczych, a także do 15
specjalistów branżowych. Wypełnione ankiety otrzymano od 8 ekspertów z Politechniki
Poznańskiej, od 12 ekspertów z innych uczelni i jednostek badawczych oraz od 11
specjalistów branżowych. Łącznie na 88 przesłanych ankiet zostało wypełnionych 31, co
stanowi 35,2%.
Ankietę stworzono w dwóch formach, w wersji papierowej (zob. załącznik 1A), która została
przesłana w sposób tradycyjny do wybranych ekspertów oraz w wersji
elektronicznej/internetowej przesłanej drogą mailową do tych samych osób oraz – ponadto –
do kilku specjalistów funkcjonujących w biznesie. W ten sposób umożliwiono ekspertom
wybór korzystniejszej dla nich formy kwestionariusza do wypełnienia. Wersja elektroniczna w
formie aplikacji została zbudowana za pomocą algorytmu, który na podstawie schematów pytań
zbudował odpowiednie pola w ankiecie i odsyłał do odpowiednich struktur danych, również
zbudowanych na podstawie schematów odpowiedzi.
Przykład copypase_example.js:
number – numer pytania,
description – opis pytania,
type – typ pola w formularzu (checkbox, radio, input),
maxAnswers – maksymalna ilość odpowiedzi,
minAnswers – minimalna ilość odpowiedzi,
radioOptions – (opcjonalnie, w zależności od typu pola), wartości pól możliwych do wyboru,
subquestions – podzbiór zawierający podpytania:
number: numer,
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labelX: opis z lewej strony,
labelY: opis z prawej strony,
type: typ pola w formularzu,
value: wartość pola w formularzu/ankiecie.

Dla każdego pytania w ankiecie wygenerowane zostały struktury danych, które zawierały
informacje o:
•
•
•

numerze pytania,
czy dane pole zostało wypełnione,
wartości wypełnionego pola.

5.2.2. Analiza statystyczna
Na 88 rozdystrybuowanych kwestionariuszy eksperckich zebrano wypełnionych 31 sztuk,
co stanowi 35,2% skuteczności dystrybucji ankiet. Wynik ten – z uwagi na czasochłonność
wypełniania ankiet i skierowanie ich do ekspertów piastujących wysokie stanowiska naukowe
oraz specjalistów w biznesie – należy uznać za zadowalający. Zebrane dane zostały poddane
dalszej analizie statystycznej w programie MS Excel. Pytania od 3 do 10 stanowią ocenę
intensywności wpływu jednego z kryterium na drugie, zgodnie z dziewięciostopniową skalą
Saaty’ego, która symbolizuje intensywność wpływu jednego z obiektów, rozpatrywanych w
ramach pary, na drugi, wraz ze stopniem zerowym, odpowiadającym brakowi bezpośredniego
wpływu. Na cele analizy statystycznej postanowiono stopień zerowy (ocena „0”) zastąpić liczbą
„1”, by móc wykonać obliczenia średniej geometrycznej. Oczywiście, do dalszych obliczeń
uwzględnić należy relacje od stopnia zerowego. W załączniku 1B przedstawiono rozkład
częstości ocen dokonanych przez wszystkich ekspertów.
Do oceny statystycznej pozyskanych danych i uzyskanych wyników ankietyzacji
wykorzystano wartość modalną Mo (dominanta, moda), która jest jedną z podstawowych miar
opisowych w statystyce. Mo to wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia lub
wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym stanowi
argument, dla którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą. Aby w
danym szeregu przedziałowym istniała dominanta, musi istnieć jeden najliczniejszy przedział.
Wartość modalna pozwala scharakteryzować populację pod względem jej typowości.
Wartość modalna może zostać wyznaczona z relacji (5.2.2.A):
𝑛𝐷 −𝑛𝐷−1
𝐷 −𝑛𝐷+1 )+(𝑛𝐷 −𝑛𝐷−1 )

𝑀𝑜 = 𝑥𝐷 + (𝑛
gdzie:
– 𝑥𝐷
– 𝑛𝐷
– ℎ𝐷
– 𝑛𝐷−1
– 𝑛𝐷+1

∙ ℎ𝐷

(5.2.2.A)

– lewy koniec przedziału z dominantą,
– liczebność przedziału z dominantą,
– długość przedziału z dominantą,
– liczebność przedziału przed przedziałem z dominantą,
– liczebność przedziału po przedziale z dominantą.

W celu dodatkowego opisu statystycznego rozkładu cechy populacji zebranych ocen
intensywności wpływu postanowiono również obliczyć średnią geometryczną 𝑥̅ oraz medianę.
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Średnia geometryczna zaliczana jest do miar wartości przeciętnej (miar położenia), które to
mają wskazać wartość typową dla badanej populacji. Pozwala ona na ocenę przeciętnej cechy
mierzalnej w zbiorowości statystycznej. Została wyznaczona ze wzoru (5.2.2.B):
𝑛

𝑛
𝑥̅ = √𝑥1 𝑓1 ∙ 𝑥2 𝑓2 ∙ … ∙ 𝑥𝑘 𝑓𝑘 = √∏𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 𝑓𝑖

gdzie:
– 𝑥𝑖
–𝑛
–𝑛

(5.2.2.B)

– wartość zmiennej w szeregu,
– ilość zmiennych w szeregu,
– ilość zmiennych o takiej samej wartości w szeregu.

Mediana określa wartość przeciętną występującą w danym przedziale, jest miarą centralną
sytuującą się dokładnie w środku uszeregowanych obserwacji, tzn. 50% obserwacji leży na
lewo od niej i 50% obserwacji znajduje się na prawo od niej, co można zapisać zgodnie ze
wzorem (5.2.2.C):
𝑃(𝑋 ≤ 𝑀𝑒) ≥ 0,5𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑃(𝑋 ≥ 𝑀𝑒) ≤ 0,5
(5.2.2.C)
gdzie:
– 𝑀𝑒
– wartość mediany.
Weryfikacja zgodności (spójności) ocen
W załączniku 1B w ostatniej kolumnie obliczono geometryczny wskaźnik spójności ocen
GCI, opisany szczegółowo w rozdziale 3.2.3. Wyznacza się go w ramach poszczególnych
macierzy dla grupy ocen respondentów biorących udział w ankietyzacji.
Spójność ocen dla zebranej grupy ekspertów zawsze spełnia warunek, to jest GCI > GCIdop.
Zgodnie z powyższym zebrane oceny przebadanej grupy celowej posiadają wysoką rzetelność
i trafność ocen dokonywanych przez respondentów. Nie ma przesłanek do zrewidowania
wartości ocen przydzielanych przez wszystkich K respondentów.
5.2.3. Wyznaczenie wektorów wag współzależności wybranych kryteriów
oceny
W przypadku proponowanej metodyki projektowania budynków o dodatnim bilansie
energetycznym poszczególne kryteria i podkryteria oceny są najczęściej zależne od siebie.
Należy koniecznie wyznaczyć relację pomiędzy poszczególnymi kryteriami i podkryteriami
oceny. W tym celu zostanie wykorzystany potencjał metody DEMATEL.
W celu wyznaczenia intensywności wpływu poszczególnych kryteriów i podkryteriów
decyzyjnych na pozostałe postanowiono wykorzystać średnią geometryczną z uzyskanych
ocen w wyniku przeprowadzonego badania metodą delficką. Uznano, że jeżeli dla danej pary
kryteriów decyzyjnych większość ekspertów (minimum 16 z 31 przebadanych) wskaże wartość
relacji wynoszącą „0”, wówczas przyjmuje się, że te kryteria nie wykazują względem siebie
wpływu (czyli mamy do czynienia z brakiem wpływu). Kolumna obrazująca brak wpływu
znajduje się w załączniku 1B.
W kolejnym kroku należało sporządzić macierz bezpośredniego wpływu, znormalizowaną
macierz bezpośredniego wpływu oraz macierz całkowitego wpływu. Wszystkie utworzone
macierze wykonano dla kryteriów głównych oraz dla podkryteriów oceny – zob. załącznik 1C.
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Metoda DEMATEL została opisana w rozdziale 3.2.2. W tab. 5.2.3.A przedstawiono rolę i
znaczenie poszczególnych komponentów w kontekście oddziaływania całkowitego. Wskaźnik
„s+” („D+R”) definiuje pozycję, prominencję i wpływ brutto, natomiast wskaźnik „s-” („DR”), określa relację i/lub wpływ netto. Im wyższa wartość wskaźnika „s+” dla danego
kryterium/podkryterium, tym wykazuje ono wyższy poziom wzajemnych powiązań z innymi
kryteriami/podkryteriami. Oba wskaźniki stanowią stymulanty, pierwszy o preferencji rosnącej
(im wyższa wartość wskaźnika, tym większe znaczenie parametru), drugi określający charakter
skutkowy (s- < 0) lub przyczynowy (s- > 0). W tab. 5.2.3.A wyjustowano czynniki o
charakterze przyczynowym (s- > 0), natomiast kursywą zaznaczono kryteria o charakterze
skutkowym (s- < 0).
Tworząc kompozycję kryteriów głównych i podkryteriów oceny, opisujących budynki o
dodatnim bilansie energii na wykresie ciągu przyczynowo-skutkowego (zob. rys. 5.2.3.A i rys.
5.2.3.B) można wykazać hierarchię oraz korelację pomiędzy poszczególnymi elementami.
Tab. 5.2.3.A. Rola i znaczenie poszczególnych kryteriów głównych oraz podkryteriów oceny
D+R
s+
kT
kEN
kEG
kEK
kSP
kSS

D-R
s3,28
3,10
2,69
3,08
2,95
3,12

D+R
s+
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i

D+R
s+
-1,01
0,73
1,42
0,40
-0,59
-0,95

kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

D-R
s0,44
0,60
0,40
0,61
1,24
0,36
0,58
0,71
0,86
0,39

D-R
s0,99
0,28
0,30
0,21
0,21
1,07
0,69
0,75
0,49
0,47

D+R
s+
0,23
0,39
-0,16
0,38
1,16
-0,04
-0,43
-0,71
-0,38
-0,12

kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i

0,99
0,13
0,06
0,07
-0,08
-0,95
0,36
-0,003
0,27
0,06
D-R
s-

0,20
0,13
0,15
0,18
0,49
0,70
0,54
0,37
0,36
0,33

0,01
0,08
-0,04
-0,06
-0,27
-0,47
-0,32
0,23
-0,12
-0,17
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Rys. 5.2.3.A. Klasyfikacja kryteriów głównych

Uzyskane wyniki analizy wykonanej metodą DEMATEL dla głównych kryteriów
pozwalają sformułować następujące wnioski:
– Istnieją relacje pomiędzy poszczególnymi kryteriami głównymi wpływającymi na proces
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, eksperci dla
każdej analizowanej pary kryteriów głównych wskazali wartość i kierunek relacji.
– Równe 50% kryteriów głównych (3 sztuki) ma charakter przyczynowy, a pozostałe 50%
kryteriów głównych (3 sztuki) ma charakter skutkowy.
– Najważniejszym kryterium głównym, posiadającym najsilniejszy charakter przyczynowy
(s- = 1,42) jest kryterium czynników egzergetycznych (kEG), jego istotność wynosi (s+ = 2,69),
co oznacza, że to kryterium charakteryzuje się najniższym poziomem wzajemnych powiązań z
innymi kryteriami.
– Charakter przyczynowy posiada także kryterium czynników energetycznych (kEN) - s- =
0,73 oraz kryterium czynników ekonomicznych (kEN) - s- = 0,40, oba te kryteria posiadają
istotność odpowiednio s+ = 3,10 oraz s+ = 3,08.
– Pozostałe trzy główne kryteria posiadają charakter skutkowy, odpowiednio kryterium
czynników społecznych (kSP) - s- = -0,59 i istotność s+ = 2,95, kryterium czynników
środowiskowych (kSS) - s- = -0,95 i istotność s+ = 3,12 oraz kryterium czynników technicznych
(kT) - s- = -1,01 i istotność s+ = 3,28, niemniej to kryterium posiada najwyższy poziom
wzajemnych powiązań z innymi kryteriami.
– Wykorzystanie metody DEMATEL pozwala na klasyfikację kryteriów głównych
mających wpływ na proces projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami metodą delficką grupy ekspertów.
– Po przeprowadzeniu analizy metodą DEMATEL można wyeliminować ze zbioru
czynników wpływających na proces projektowania budynków o dodatnim bilansie
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energetycznym kryteria główne, które mają wyłącznie charakter skutkowy i są zdecydowanie
mniej ważne od kryteriów o charakterze przyczynowym.
– Zbiór kryteriów głównych wpływających na proces projektowania budynków o dodatnim
bilansie energetycznym ma charakter otwarty i może być modyfikowany w procesie
decyzyjnym.

Rys. 5.2.3.B. Klasyfikacja podkryteriów

Uzyskane wyniki analizy wykonanej metodą DEMATEL dla poszczególnych
podkryteriów pozwalają sformułować następujące wnioski:
– Eksperci dla każdej analizowanej pary podkryteriów wskazali wartość i kierunek relacji
lub jej brak, w nieco ponad połowie przypadków, to jest dla 54,5% analizowanych par
podkryteriów istnieją relacje pomiędzy nimi, które wpływają na proces projektowania
budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, dla pozostałych 45,5%
analizowanych par wskazano brak wzajemnej relacji ocenianych podkryteriów.
________________________________________________________________________ 106
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

– Równe 50% podkryteriów (15 sztuk) ma charakter przyczynowy oraz pozostałe 50%
podkryterium (15 sztuk) ma charakter skutkowy.
– Zdecydowanie najważniejszym podkryterium, posiadającym najsilniejszy charakter
przyczynowy (s- = 1,16) jest podkryterium egzergetyczne kEG N,ST,i Wykorzystanie naturalnych
strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST), jego istotność wynosi (s+ = 1,24), co oznacza
zdecydowanie najwyższy poziom wzajemnych powiązań z innymi kryteriami.
– Mniej istotnym podkryterium (s+ = 0,99), cechującym się również bardzo wysokim
poziomen wzajemnych powiązań z innymi kryteriami, posiadającym jednocześnie silny
charakter przyczynowy (s- = 0,99) jest podkryterium techniczne kT A/V,i Współczynnik kształtu
budynku (A/V).
– Skupisko trzech podkryteriów wykazuje mocny charakter przyczynowy oraz istotność, są
to odpowiednio podkryteria: egzergetyczne Suma egzergii wygenerowanej przez OZE
(BGEN,OZE) - kEG B,GEN,OZE,i, dla którego s- = 0,39 i s+ = 0,60 oraz Stopień wykorzystania
pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE) - kEG WYK,OZE,i, dla którego s- = 0,38 i s+ = 0,61 oraz
podkryterium energetyczne Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL) - kEN
EU,TOTAL,i, dla którego s- = 0,36 i s+ = 0,69.
– Na uwagę zasługują jeszcze trzy podkryteria o charakterze przyczynowym oraz o dużej
istotności, są to odpowiednio: podkryterium energetyczne Całkowity wskaźnik ilości
pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE) - kEN EU,OZE,i, dla którego s- = 0,27 i s+ =
0,49, podkryterium egzergetyczne Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)- kEG
B,W+Z,i, dla którego s- = 0,23 i s+ = 0,44 oraz podkryterium środowiskowe Koherentność
odnawialnych źródeł energii (KOZE) - kSS K,OZE,i, którego s- = 0,23 i s+ = 0,37.
– Charakter przyczynowy posiada jeszcze siedem podkryteriów, zostały one zaznaczone
kursywą w tabeli 5.2.3.A.
– Zdecydowanie najbardziej skutkowy charakter ma podkryterium energetyczne kEN
EP,TOTAL,i Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL), dla którego s- = -0,95 i s+
= 1,07, stąd charakteryzuje się ono przednajwyższym poziomem wzajemnych powiązań z
innymi kryteriami, podkryterium to jest w praktyce jednym z najczęściej stosowanych do oceny
energetycznej budynków, niemniej wyraźnie zauważalny jest jego charakter skutkowy.
– Równie silny charakter skutkowy cechuje podkryterium ekonomiczne kEK LCC,i Analiza
kosztów życia budynku (LCC), dla którego s- = -0,71 i s+ = 0,71.
– Skupisko dwóch podkryteriów wykazuje mocny charakter skutkowy, są to odpowiednio:
podkryterium środowiskowe Analiza cyklu życia (LCA) kSS LCA,i, dla którego s- = -0,47 i s+ =
0,70 oraz podkryterium ekonomiczne Całkowity koszt operacyjny (TOC) kEK TOC,i, dla którego
s- = -0,43 i s+ = 0,58.
– Delikatnie mniejszy charakter skutkowy ma podkryterium ekonomiczne Całkowity koszt
inwestycyjny prosty (KINW) kEK K,INW,i, dla którego s- = -0,38 i s+ = 0,86, jego poziom
wzajemnych powiązań z innymi kryteriami jest bardzo wysoki, sytuuje się bowiem na
czwartym miejscu z wszystkich podkryteriów oceny, podkryterium to stanowi jedno z
podstawowych kryteriów decyzyjnych w procesie projektowania klasycznych budynków
mieszkalnych.
________________________________________________________________________ 107
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

– Jeszcze dwa podkryteria zasługują na szczególną uwagę – o zasadniczo wysokim
charakterze skutkowym, są to podkryterium środowiskowe Wskaźnik emisji ditlenku węgla
(ECO2), kSS E,CO2,i, dla którego s- = -0,32 i s+ = 0,54 oraz podkryterium społeczne Oddziaływanie
budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT), kSP O,OT,i, dla którego s- = -0,49 i s+ = 0,11.
– Charakter skutkowy posiada jeszcze siedem podkryteriów, zostały one wyjustowane w
tabeli 5.2.3.A.
– Wykorzystanie metody DEMATEL pozwala na klasyfikację podkryteriów mających
wpływ na proces projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym,
zgodnie z przeprowadzonymi badaniami metodą delficką grupy ekspertów.
– Po przeprowadzeniu analizy wykonanej metodą DEMATEL można wyeliminować ze
zbioru czynników wpływających na proces projektowania budynków o dodatnim bilansie
energetycznym te podkryteria, które mają wyłącznie charakter skutkowy i są zdecydowanie
mniej istotne od podkryteriów o charakterze przyczynowym.
– Zbiór podkryteriów wpływających na proces projektowania budynków o dodatnim
bilansie energetycznym ma charakter otwarty i może być modyfikowany w procesie
decyzyjnym.
Tab. 5.2.3.B. Rola i znaczenie poszczególnych kryteriów głównych oraz podkryteriów oceny
– znormalizowane wartości
D+R
S+
kT
kEN
kEG
kEK
kSP
kSS

D-R
S1,00
0,69
0,00
0,66
0,44
0,73

D+R
S+
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i

D+R
S+
0,00
0,71
1,00
0,58
0,17
0,02

kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

D-R
S0,27
0,43
0,24
0,43
1,00
0,21
0,40
0,52
0,66
0,23

D-R
S0,78
0,13
0,15
0,07
0,07
0,84
0,50
0,56
0,32
0,31

D+R
S+
0,56
0,64
0,38
0,63
1,00
0,43
0,25
0,11
0,27
0,39

kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i

0,92
0,51
0,48
0,48
0,41
0,00
0,62
0,45
0,58
0,48
D-R
S-

0,06
0,00
0,02
0,04
0,32
0,51
0,37
0,21
0,21
0,18

0,45
0,49
0,43
0,42
0,32
0,23
0,30
0,56
0,39
0,37

W tab. 5.2.3.B przedstawiono znormalizowane wartości z tab. 5.2.3.A. Trzeba zauważyć, że
im wyższa wartość wskaźnika „s+” („D+R”), tym dane kryterium/podkryterium wykazuje
wyższą pozycję, prominencję i wpływ brutto, natomiast im niższa jego wartość tym dane
kryterium/podkryterium posiada mniejszą istotność. Poniżej wartości minimalnej określonej
przez analityka (np. 0,20 dla kryterium głównego i/lub np. 0,10 dla podkryterium oceny) można
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dane kryterium/podkryterium usunąć ze zbioru kryteriów/podkryteriów oceny. Im wyższa
wartość wskaźnika „s-” („D-R”), określającego relację i/lub wpływ netto, tym większy
charakter przyczynowy danego kryterium/podkryterium oceny.
W celach porównawczych dla podkryteriów oceny postanowiono przeprowadzić obliczenia
i utworzyć macierze zgodnie z metodą DEMATEL dla przypadku, w którym porównywane
byłyby wyłącznie podkryteria oceny w ramach danej grupy kryterium głównego. Brak relacji
poszczególnych podkryteriów oceny na podkryteria z innych grup kryteriów głównych.
Tab. 5.2.3.C. Rola i znaczenie poszczególnych kryteriów głównych oraz podkryteriów oceny
– dla braku relacji między grupami kryteriów głównych
D+R
s+
kT
kEN
kEG
kEK
kSP
kSS

D-R
s1,14
1,91
2,05
1,74
1,18
1,09

D+R
s+
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i

D+R
s+
-1,01
0,73
1,42
0,40
-0,59
-0,95

kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

D-R
s0,08
0,20
0,00
0,14
0,45
0,24
0,12
0,00
0,26
0,25

D-R
s0,27
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,30
0,38
0,23

D+R
s+
0,00
0,09
-0,51
-0,03
0,45
0,24
-0,10
-0,48
0,16
0,18

kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i

0,27
0,08
-0,12
0,00
0,00
-1,07
0,46
0,15
0,38
0,08
D-R
s-

0,00
0,03
0,00
0,00
0,09
0,00
0,06
0,36
0,06
0,05

-0,07
0,03
-0,02
-0,03
0,09
-0,23
-0,10
0,36
-0,01
-0,02

W tab. 5.2.3.C scharakteryzowano rolę i znaczenie poszczególnych komponentów w
kontekście oddziaływania całkowitego. W tab. 5.2.3.C wyjustowano czynniki o charakterze
przyczynowym (s- > 0), natomiast kursywą zaznaczono kryteria o charakterze skutkowym (s< 0). Hierarchia i relacja pomiędzy poszczególnymi poszczególnymi elementami – dla sytuacji
braku relacji między podkryteriami z innych grup kryteriów głównych przedstawiono na rys.
5.2.3.C.
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Rys. 5.2.3.C. Klasyfikacja podkryteriów – dla braku relacji między grupami kryteriów głównych

W wyniku przeprowadzonych obliczeń należy zauważyć, że przy nieuwzględnieniu relacji
między podkryteriami z innych grup kryteriów głównych poszczególne podkryteria są bardziej
zgrupowane względem siebie na matrycy klasyfikacji podkryteriów. Charakter przyczynowy
wykazuje 14 podkryteriów, charakter skutkowy 13 podkryteriów, natomiast 3 podkryteria nie
wykazują w ogóle charakteru relacji.
Dla charakteru przyczynowego wyróżnić można:
– Dwa podkryteria o najmocniejszym charakterze przyczynowym, odpowiednio:
podkryterium energetyczne Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL) – kEN
EU,TOTAL,i, dla którego s- = 0,46 i s+ = 0,46, to kryterium ma mocniejszy charakter przyczynowy
oraz podkryterium egzergetyczne Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i
oświetlenia (NST), kEG N,ST,i, ze wskaźnikami s- = 0,45 i s+ = 0,45, dla tego kryterium charakter
przyczynowy zdecydowanie zmniejszył się.
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– Dwa podkryteria o wysokim charakterze przyczynowym to jest podkryterium
energetyczne Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE) –
kEN EU,OZE,i, dla którego s- = 0,38 i s+ = 0,38, wykazuje ono taki sam charakter przyczynowy
oraz podkryterium środowiskowe Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE) - kSS K,OZE,
i, ze wskaźnikami s- = 0,36 i s+ = 0,36, dla tego kryterium charakter przyczynowy wzrósł.
– Na szczególną uwagę zasługują jeszcze dwa podkryteria o charakterze przyczynowym, są
to odpowiednio: podkryterium techniczne kT A/V,i Współczynnik kształtu budynku (A/V), dla
którego s- = 0,27 i s+ = 0,27, co oznacza, że podkryterium ma zdecydowanie mniejszy charakter
przyczynowy oraz podkryterium ekonomiczne kEK IRR,OZE,i, Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE
(IRROZE), dla którego s- = 0,24 i s+ = 0,24.
– Trzeba zauważyć różnicę – przy nieuwzględnieniu relacji między wszystkimi
podkryteriami (zgodnie z tab. 5.2.3.C) tylko jedno podkryterium egzergetyczne jest istotnie
znaczące (kEG N,ST,i) i ma charakter przyczynowy, ponadto jeszcze jedno podkryterium
egzergetyczne ma charakter przyczynowy (kEG B,GEN,OZE, i), natomiast pozostałe podkryteria
egzergetyczne mają charakter skutkowy. Zdecydowanie inaczej wygląda to w przypadku
uwzględnienia wszystkich relacji (zgodnie z tab. 5.2.3.A), gdzie aż cztery z pięciu podkryteriów
egzergetycznych mają charakter przyczynowy, a tylko jedno skutkowy, z czego trzy o wysokiej
istotności.
Dla charakteru skutkowego wyróżnić można:
– Zdecydowanie najbardziej skutkowy charakter ma podkryterium energetyczne kEN
EP,TOTAL,i Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL), dla którego s- = -1,07 i s+
= 1,07, co jest wynikiem podobnym w przypadku pierwszej analizy.
– Dwa podkryteria o silnym charakterze skutkowym, odpowiednio podkryterium
egzergetyczne kEG B,P, i* Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*), ze wskaźnikami s- =
-0,51 i s+ = 0,51, dla którego charakter skutkowy wzrósł oraz podkryterium ekonomiczne kEK
LCC,i Analiza kosztów życia budynku (LCC), ze wskaźnikami s- = -0,48 i s+ = 0,48, dla którego
charakter skutkowy zmalał.
– Jeszcze jedno podkryterium zasługuje na uwagę – o zasadniczo wysokim charakterze
skutkowym, jest to podkryterium środowiskowe Analiza cyklu życia (LCA) kSS LCA, i, dla którego
s- = -0,23 i s+ = 0,23, stanowi ono spadek charakteru skutkowego.
Trzeba podkreślić, że przeprowadzone obliczenia przy uwzględnieniu porównań
podkryteriów decyzyjnych wyłącznie w ramach danej grupy kryterium głównego dają
inne wyniki. Metoda DEMATEL w niniejszej dysertacji posłuży do wyznaczania wartości wag
dla poszczególnych kryteriów i podkryteriów decyzyjnych. W tab. 5.2.3.D przedstawiono
wyniki obliczeń względnych wag obrazujących znaczenie i relacje dla poszczególnych
kryteriów głównych oraz podkryteriów oceny. Wyjustowano względne wagi relacji, dla
których wartość wynosi ponad 0,4.
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Tab. 5.2.3.D. Względne wagi obrazujące znaczenie i relacje dla poszczególnych kryteriów głównych
oraz podkryteriów oceny
kT
kEN
kEG
kEK
kSP
kSS

kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i

Sśr
0,50
0,70
0,50
0,62
0,31
0,38

Sśr
0,42
0,53
0,31
0,53
1,00
0,32
0,33
0,32
0,47
0,31

kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

Sśr
0,85
0,32
0,31
0,28
0,24
0,42
0,56
0,50
0,45
0,39

kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i

Sśr
0,26
0,25
0,22
0,23
0,32
0,37
0,33
0,39
0,30
0,27

W tab. 5.2.3.E przedstawiono znormalizowane wartości wag relacji zachodzących między
kryteriami głównymi oraz podkryteriami oceny. Wyjustowano względne wagi, dla których
wartość wynosi ponad 15% dla kryteriów głównych oraz ponad 3,5% dla podkryteriów oceny.
Tab. 5.2.3.E. Znormalizowane wagi obrazujące znaczenie i relacje dla poszczególnych kryteriów
głównych oraz podkryteriów oceny
vSśri
kT
kEN
kEG
kEK
kSP
kSS

kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i

0,17
0,23
0,17
0,21
0,10
0,13

vSśri
0,035
0,045
0,026
0,045
0,085
0,027
0,028
0,027
0,039
0,027

kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

vSśri
0,072
0,027
0,027
0,024
0,020
0,036
0,047
0,043
0,038
0,033

kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i

vSśri
0,022
0,021
0,019
0,020
0,027
0,031
0,028
0,033
0,025
0,023

Po przeprowadzeniu analizy wykonanej metodą DEMATEL można dokładnie
scharakteryzować relacje lub ich brak, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi
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kryteriami głównymi i podkryteriami oceny dla procesu projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Należy uwzględnić wszystkie
zależności, jakie występują pomiędzy poszczególnymi kryteriami i podkryteriami oceny.
Zaletą wykorzystywanej metody jest jej przejrzystość w odzwierciedlaniu wzajemnych
relacji między szerokim zestawem elementów. Analityk – na podstawie ocen wyrażonych
przez ekspertów w odpowiedzi zwrotnej – może zgłaszać swoje uwagi dotyczące efektów
(kierunek i istotność) między czynnikami.
Najbardziej istotnymi kryteriami/podkryteriami oceny są te posiadające silny
charakter przyczynowy i to one właśnie, w największym stopniu, wpływają na pozostałe
kryteria/podkryteria oceny. Oznacza to, że te kryteria obrazują czynniki, na których – w
pierwszej kolejności – należy skupić się podczas projektowania budynków mieszkalnych
o dodatnim bilansie energii, są priorytetowe i w ich obrębie trzeba szukać dalszego
potencjału poprawy.
Na podstawie przeprowadzonej analizy analityk może usunąć ze zbioru
kryteriów/podkryteriów te, które wykazują silny charakter skutkowy, co oznacza, że
wpływ na nie mają także inne kryteria/podkryteria. Te same kryteria/podkryteria mogą
również pozostać w zbiorze kryteriów/podkryteriów oceny, stanowiąc wartość dodaną dla
decydenta (szerszy zbiór kryteriów decyzyjnych), dzięki czemu decydent ma świadomość,
że zostały rozpatrzone wszystkie czynniki (cechy) mające wpływ na proces projektowania
budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym.
A zatem narzędzie w postaci metody DEMATEL spełniło oczekiwaną funkcję i
umożliwiło identyfikację zależności między kryteriami i podkryteriami oceny. Uzyskane
wyniki posłużą w kolejnych częściach pracy jako wagi relacji, które zostaną wykorzystane
w metodyce projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym.
5.3.

Metoda badań społecznych – ankietyzacja

Metoda badań społecznych – ankietyzacja grupy celowej – ma na celu agregację ocen
cząstkowych (czyli określenie bezpośrednich wag kryteriów i podkryteriów decyzyjnych –
preferencji decydenta) dla dopuszczalnych wariantów rozwiązań budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym – w ten sposób tworzony jest model preferencji decydenta.
W tym celu zaproponowano wykorzystanie autorskiego kwestionariusza, który przekazano do
wypełnienia decydentom wyraźnie zainteresowanych budową przedmiotowych obiektów oraz
osobom, które w tego typu obiektach aktualnie zamieszkują (zob. załącznik 2A). Grupę
respondentów dla przeprowadzonego badania stanowili projektanci, wykonawcy, inwestorzy
(deweloper), studenci kierunku Inżynieria Środowiska, aktualni i przyszli użytkownicy.
5.3.1. Budowa kwestionariusza
W celu utworzenia modelu preferencji decydenta należało pozyskać informacje o
preferencjach poszczególnych decydentów dotyczących wyboru budynku mieszkalnego o
dodatnim bilansie energetycznym, a konkretnie uzyskać wagi dla poszczególnych kryteriów
decyzyjnych. W tym celu należało – w pierwszej kolejności – stworzyć kwestionariusz
preferencji decydenta, wybrać grupę celową (osoby wyraźnie zainteresowane budową
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budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, to jest projektanci, wykonawcy,
inwestorzy – deweloper, studenci, aktualni i przyszli użytkownicy, architekci, audytorzy
energetyczni i inni) oraz osoby, które w tego typu obiektach aktualnie zamieszkują, a następnie
przeprowadzić badania ankietowe i dokonać analizy statystycznej [118–121].
Postanowiono, by decydenci porównali ze sobą kryteria główne oraz podkryteria oceny w
ramach danego kryterium głównego. Do porównania elementów w parach zastosowano,
zgodnie z metodą analitycznej hierarchii oraz metodą analitycznego procesu sieciowego
(AHP/ANP), dyskretną i nieujemną ocenę, to jest 9-stopniową skalę Saaty’ego, która
symbolizuje stopień przewagi (skalę dominacji / preferencji) jednego z kryterium oceny,
rozpatrywanych w ramach pary, na drugie, wraz ze stopniem „1”, odpowiadającym braku
przewagi. Co ważne – oba kryteria mają takie samo znaczenie. Należało porównać ze sobą 6
głównych kryteriów decyzyjnych oraz po 5 podkryteriów oceny w każdym z kryteriów
głównych (30 podkryteriów). Łączna liczba porównań wyniosła 75. Dla takiej liczby porównań
należało przejrzyście i kompaktowo przygotować kwestionariusz preferencji decydenta, tak, by
czas jego wypełniania nie był dłuższy od 15–30 minut. Podczas tworzenia ankiety korzystano
m.in. z prac [54, 86, 87, 93, 118, 119, 120, 121]. Respondent, wykorzystując stopień przewagi
(skalę dominacji / preferencji), służący do oceny porównań parami i interpretowany w sposób
przedstawiony w kwestionariuszu został poproszony o przyporządkowanie dla każdej pary
wartości relacji (określenie przewagi ważności), od absolutnie większego znaczenia (–9/+9) do
równowagi znaczenia – takie samo znaczenie (1). Dokonywane oceny parami mają na celu
wyłonienie kryteriów decyzyjnych o najwyższej istotności według danego respondenta, co
przyczynia się do osiągnięcia celu, to jest wyboru najkorzystniejszego rozwiązania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Wszystkie pytania dotyczące określenia
stopnia przewagi miały charakter zamknięty, w każdym z nich respondent zaznaczał wartość
liczbową na osi skali Saaty’ego. Podobnie jak dla kwestionariusza eksperckiego, w
kwestionariuszu preferencji decydenta zastosowano metodę porównania parami, która dla osób
ankietowanych jest najłatwiejsza do udzielenia poprawnej odpowiedzi – realizuje się ją w
sposób intuicyjny. Zawsze podkryterium decyzyjne umieszczone z lewej strony skali
porównywano ze wszystkimi innymi podkryteriami decyzyjnymi usytuowanymi z prawej
strony. Pary pogrupowano wg kolejności kryteriów i podkryteriów decyzyjnych w sposób
tabelaryczny. Ankieta – zdaniem autora i respondentów – była czytelna i transparentna,
zastosowanie tego typu rozwiązania ułatwiało proces pracy, a ponadto wykluczono sytuacje, w
których osoby ankietowane nie potrafią udzielić odpowiedzi. Korzyścią przyjętej struktury
ankiety – podobnie jak przy ankiecie eksperckiej – jest łatwa analiza statystyczna pozyskanych
danych. Kwestionariusz preferencji decydenta znajduje się w załączniku 2A. Pierwsza strona
ankiety opisuje wybraną grupę celową, przedstawia cel badania, określa przybliżony czas
pracy, zawiera informacje, iż pozyskane dane są anonimowe, a także podaje dane teleadresowe
do autora. Kolejne trzy strony stanowią objaśnienie kwestionariusza, opis skali preferencji, jak
również definicje kryteriów głównych i podkryteriów oceny. Część właściwa ankiety składa
się z dwóch stron, pierwsze pytanie dotyczy przepisania się do określonej grupy respondentów,
drugie typu budownictwa reprezentowanego przez respondenta. Pytania 3–9 obejmują
porównywanie par kryteriów i podkryteriów decyzyjnych. Pytanie 10 polega na samoocenie
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wiedzy i doświadczenia respondenta w zakresie budownictwa pasywnego i odnawialnych
źródeł energii. Pytanie 11 dotyczy zainteresowania respondenta budową obiektu mieszkalnego
o dodatnim bilansie energetycznym. Oba pytania mają charakter informacyjny. Pytanie 12
odnosi się do danych personalnych respondenta, pozwalających przydzielić go do określonych
grup, m.in. z uwagi na wykształcenie, wiek, czy miejsce zamieszkania. Pytanie 13 jest również
informacyjne i dotyczy czasu poświęconego na wypełnienie kwestionariusza preferencji
decydenta przez respondenta – stanowi informację zwrotną dla autora ankiety. Czas na
wypełnienie ankiety oszacowano na ok. 10–15 minut, co dla większości respondentów okazało
się wystarczające (5,7% odpowiedzi 5–10 minut, 52,8% dla 10–15 minut oraz 41,5 % dla 15–
30 minut). W przypadku kwestionariusza preferencji decydenta nie pojawiły się uwagi
dotyczące przeszacowania czasu określonego przez autora na udzielenie odpowiedzi. Ankietę
kończy strona 7 – podziękowania za pracę i poświęcony czas, a ponadto przypomniano dane
teleadresowe autora. Informacje i wyniki zawarte w kwestionariuszu są anonimowe i stanowią
jedynie element składowy niniejszej dysertacji naukowej.
Ważnym elementem przeprowadzonych badań społecznych metodą ankietyzacji jest
prawidłowy dobór próby i jakości respondentów, czyli osób które rzetelnie wypełnią ankietę,
poświęcając jej uwagę i należny czas, a także posiadają zdefiniowane zdanie w badanej
tematyce. Na potrzeby niniejszej dysertacji przygotowany kwestionariusz preferencji
decydenta skierowano do osób wyraźnie zainteresowanych budową budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym (zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 11 – 79,2% jest
zainteresowanych budową takiego budynku, natomiast tylko 15,1% decydentów nie) oraz osób,
które w tego typu obiektach aktualnie zamieszkują (zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 11
– 5,7%). Grupę respondentów dla przeprowadzonego badania stanowili projektanci,
wykonawcy, inwestorzy (deweloper), studenci kierunku Inżynieria Środowiska, aktualni i
przyszli użytkownicy, architekci, audytorzy energetyczni i inni. Dobór grupy respondentów w
zależności od kategorii był ściśle określony (BUDMA 2019 / PIBP) lub losowy (WOIIB / RI).
Dystrybucję ankiet preferencji decydenta dokonano z podziałem na cztery kategorie:
1) ankiety w wersji fizycznej – rozdane podczas targów branżowych BUDMA 2019 w czasie
prezentacji autora dotyczącej instalacji technicznego wyposażenia budynków w obiektach
pasywnych – 60 sztuk,
2) source_a – dystrybucja poprzez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
(WOIIB) – bez limitu,
3) wersja_1 – dystrybucja poprzez czasopismo „Rynek Instalacyjny” (RI) – bez limitu,
4) ver_1 – dystrybucja poprzez bazę certyfikowanych projektantów Polskiego Instytutu
Budownictwa Pasywnego (PIBP) oraz osoby z otoczenia budownictwa pasywnego – 15 sztuk.
Wypełnione kwestionariusze preferencji decydenta otrzymano od 30 osób podczas
BUDMA 2019, od 5 osób za pośrednictwem WOIIB, od 8 osób poprzez czasopismo RI oraz
od 10 osób związanych z budownictwem pasywnym. Łącznie zostało wypełnionych 53
ankiet, co stanowi zadowalającą próbę.
Ankietę preferencji decydenta, podobnie jak ankietę ekspercką, stworzono w dwóch
formach, w wersji papierowej (zob. załącznik 2A), która została rozdana podczas prezentacji
autora na targach branżowych BUDMA 2019 oraz w wersji elektronicznej/internetowej
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przesłanej drogą mailową do odpowiednich osób, a także udostępnionej za pośrednictwem
strony internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB) oraz
czasopisma „Rynek Instalacyjny” (RI). W ten sposób zebrano wystarczającą ilość danych,
wielkość próby (jak wspomniano wcześniej – 53 ankiet). Wersja elektroniczna w formie
aplikacji została zbudowana za pomocą algorytmu, który na podstawie schematów pytań
stworzył odpowiednie pola w ankiecie i zapisywał do odpowiednich struktur danych, również
zbudowanych na podstawie schematów odpowiedzi.
5.3.2. Analiza statystyczna
Zebrano 53 poprawnie wypełnione ankiety, co stanowi zadowalającą próbę. Pozyskane dane
zostały poddane analizie statystycznej w programie MS Excel. Pytania od 3 do 10 stanowią
ocenę stopnia przewagi jednego z kryterium na drugie, zgodnie z 9-cio stopniową skalą
Saaty’ego i stanowią największą wartość merytoryczną zebranych kwestionariuszy preferencji
decydenta. Decydent dokonywał wyboru jednego ze zbioru możliwych ocen od –9 do +9,
stanowiących ocenę stopnia przewagi (skali dominacji / preferencji). W załączniku 2B
przedstawiono rozkład częstości ocen dokonanych przez wszystkich decydentów. Do oceny
statystycznej pozyskanych danych i uzyskanych wyników ankietyzacji wykorzystano –
podobnie jak w przypadku ankiet eksperckich – wartość modalną Mo (dominanta, moda),
średnią geometryczną 𝑥̅ oraz medianę.
Postanowiono poddać analizie statystycznej dane z podziałem na określoną grupę
respondentów i dla danej grupy w załączniku 2C przedstawiono rozkład częstości ocen
dokonanych przez poszczególnych decydentów. Wyszczególniono następujące grupy:
•
•
•
•
•

Projektant/Architekt,
Wykonawca,
Aktualny użytkownik,
Przyszły użytkownik,
Inwestor (deweloper).

Weryfikacja zgodności (spójności) ocen
W tabeli 5.2.2.A oraz w załączniku 2C w ostatniej kolumnie obliczono geometryczny
wskaźnik spójności ocen GCI, opisany szczegółowo w rozdziale 3.2.3. Wyznacza się go w
ramach poszczególnych macierzy dla grupy ocen respondentów biorących udział w
ankietyzacji.
Spójność ocen dla zebranej grupy wszystkich decydentów zawsze spełnia konieczny
warunek, to jest GCI > GCIdop. Zgodnie z powyższym zebrane oceny przebadanej grupy
celowej posiadają wysoką rzetelność i trafność ocen dokonywanych przez respondentów. Nie
ma przesłanek do zrewidowania wartości ocen przydzielanych przez wszystkich K
respondentów. Jedynie w grupie „Aktualny użytkownik” dla porównań w ramach pytania nr 7
nie został spełniony warunek spójności ocen. Z tego powodu postanowiono połączyć grupę
„Aktualny użytkownik” z grupą „Przyszły użytkownik”. Po scaleniu obu grup warunek
spójności ocen został spełniony. Obliczenia po połączeniu obu grup przedstawiono w
załączniku 2C.
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5.3.3. Wektory wag wybranych kryteriów decyzyjnych – wszyscy
decydenci
W celu wyznaczenia wektorów wag wybranych kryteriów oceny postanowiono
przeprowadzić analizę AHP/ANP z wykorzystaniem średniej geometrycznej zgodnie z opisem
matematycznym przedstawionym w punkcie 3.2.3 niniejszej pracy. Obliczenia
przeprowadzono, uwzględniając wszystkich przebadanych respondentów (decydentów).
Załącznik 2D przedstawia macierze porównań kryterium głównego oraz podkryteriów z
wyznaczeniem uporządkowania wariantów decyzyjnych. W tabeli 5.3.3.A. zestawiono
znormalizowane oceny preferencji dla kryteriów głównych, natomiast w tabeli 5.3.3.B.
przedstawiono dla podkryteriów oceny znormalizowane wartości w ramach danego kryterium
głównego, a także zaczerpnięte z supermacierzy limitów surowe dane oraz te same wartości
znormalizowane do całości.
Tab. 5.3.3.A. Wektory wag dla głównych kryteriów oceny – wszyscy decydenci
Grupa
kryterium
[-]

Kryterium
główne

Nazwa kryterium oceny
[-]
Kryterium techniczne
Kryterium energetyczne
Kryterium egzergetyczne
Kryterium ekonomiczne
Kryterium społeczne
Kryterium środowiskowe

Znormalizowana
w ramach grupy
[-]
0,14159
0,23588
0,18417
0,25527
0,07976
0,10332

Surowa
wartość
[-]
0,070797
0,117942
0,092085
0,127637
0,03988
0,051659

Rys. 5.3.3.A. Porównanie ocen preferencji wszystkich decydentów w ramach kryteriów głównych
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Tab. 5.3.3.B. Wektory wag dla wszystkich podkryteriów oceny – wszyscy decydenci
Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Nazwa podkryterium oceny
[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku i jego instalacji technicznych (TŻYCIA)
Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)
Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)
Całkowity koszt operacyjny (TOC)
Analiza kosztów życia budynku (LCC)
Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)
Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)
Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)
Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)
Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)
Analiza cyklu życia budynku (LCA)
Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)
Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)
Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)
Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)
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Znormalizowana
w ramach grupy
[-]
0,1835
0,12383
0,12981
0,29753
0,26534
0,12019
0,29045
0,14817
0,24136
0,19983
0,2147
0,15147
0,09422
0,23019
0,30942
0,13842
0,16395
0,2721
0,30949
0,11604
0,28195
0,33185
0,15547
0,11349
0,11723
0,2497
0,21675
0,17314
0,20004
0,16038

Surowa
wartość
[-]
0,012991
0,008767
0,00919
0,021064
0,018785
0,014176
0,034256
0,017475
0,028467
0,023568
0,019771
0,013948
0,008676
0,021197
0,028493
0,017667
0,020926
0,03473
0,039502
0,014811
0,011244
0,013234
0,0062
0,004526
0,004675
0,012899
0,011197
0,008944
0,010334
0,008285

Znormalizowana
w ramach całości
[-]
0,025982
0,017534
0,01838
0,042128
0,03757
0,028352
0,068512
0,03495
0,056934
0,047136
0,039542
0,027896
0,017352
0,042394
0,056986
0,035334
0,041852
0,06946
0,079004
0,029622
0,022488
0,026468
0,0124
0,009052
0,00935
0,025798
0,022394
0,017888
0,020668
0,01657
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Rozkład wektora uporządkowania dla kryteriów głównych wskazuje, że dla badanej grupy
decydentów to kryterium ekonomiczne (0,25527) ma największe znaczenie przy wyborze
budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym. Tuż obok plasuje się kryterium
energetyczne (0,23588), kolejno egzergetyczne (0,18417). Kryterium techniczne znajduje się
na czwartej pozycji (0,14159), następnie sytuuje się kryterium środowiskowe (0,10332),
natomiast najmniejsze znaczenie ma kryterium społeczne (0,07976). Na rozkład ocen może
mieć wpływ przekonanie decydentów, że budynki mieszkalne o dodatnim bilansie
energetycznym są z definicji droższe, m.in. poprzez zastosowanie zwiększonej izolacyjności i
szczelności przegród zewnętrznych, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
przegród przeszklonych o odpowiednich parametrach, konieczności wykonania szczegółowych
projektów wykonawczych oraz innych dodatkowych elementów wyposażenia przedmiotowego
budynków. W kraju rozwijającym się, jakim bez wątpienia jest Polska, kryterium ekonomiczne
ma zasadnicze znaczenie, co było do przewidzenia. Na drugiej i trzeciej pozycji znajdują się
kryterium energetyczne oraz egzergetyczne, oba bezpośrednio wpływają na fakt, czy dany
budynek jest obiektem o dodatnim bilansie energetycznym. Powszechny brak świadomości
pojęcia egzergii w społeczeństwie nie spowodował, że kryterium to znalazło się na końcu skali
ważności, natomiast jego istotność jest trzecia w hierarchii. Wysoko sklasyfikowano kryterium
techniczne na co może mieć wpływ wcześniejsze doświadczenie decydentów i jakość
świadczonych usług budowlanych. Kryteria środowiskowe oraz społeczne są również brane
pod uwagę w ocenie, jednakże ich wpływ w stosunku do pozostałych kryteriów głównych jest
niewielki. Budynki o dodatnim bilansie energetycznych bazujące na idei budynków pasywnych
charakteryzują się minimalnym wpływem na środowisko zewnętrzne oraz utrzymaniem
najwyższych standardów komfortu klimatycznego panującego w ich wnętrzu. Ten fakt, a także
różnice między tradycyjnym budownictwem a budownictwem pasywnym spowodował tak
niski wpływ obu wspomnianych kryteriów głównych na wybór preferencyjnego rozwiązania.
Kolejno na rysunkach od 5.3.3.B do 5.3.3.G przedstawiono oceny preferencji dla
podkryteriów decyzyjnych, znajdujących się w ramach kryteriów głównych (grup
komponentów sieci decyzyjnej).

Rys. 5.3.3.B. Porównanie ocen preferencji wszystkich decydentów – kryterium techniczne

Dla kryterium technicznego najbardziej preferowanymi podkryteriami oceny są: całkowita
żywotność budynku i jego instalacji technicznych (0,29753) oraz całkowita żywotność
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instalacji OZE (0,26534), co znajduje odzwierciedlenie w postaci dodatkowych kosztów
wymiany urządzeń technicznych w razie ich krótkiej żywotności. Długa żywotność budynku,
jego instalacji technicznych oraz instalacji OZE gwarantuje bezproblemowe i komfortowe
korzystanie z obiektu. Na trzecim miejscu sklasyfikowano współczynnik kształtu budynku
(0,1835), natomiast najmniej istotne są utrudnienia realizacyjne (0,12981) oraz całkowity czas
realizacji budynku (0,12383). Dwa najniżej sklasyfikowane podkryteria oceny dotyczą
wyłącznie etapu wznoszenia budynku, co w perspektywie całkowitej żywotności obiektu
stanowi najczęściej najkrótszy okres.

Rys. 5.3.3.C. Porównanie ocen preferencji wszystkich decydentów – kryterium energetyczne

Dla kryterium energetycznego najistotniejszymi podkryteriami oceny są całkowity wskaźnik
zużycia energii użytkowej (0,29045) oraz całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii
użytkowej odnawialnej (0,24136). Pierwszy ze wskaźników świadczy o wysokiej
energooszczędności budynku i jego korzystnej charakterystyce energetycznej, drugi natomiast
związany jest z pozyskaniem energii użytkowej odnawialnej, maksymalizuje wykorzystanie
pasywnych i aktywnych źródeł energii odnawialnej. Oba wskaźniki są ze sobą ściśle powiązane
w funkcji celu, prowadząc dany obiekt do budynku o dodatnim bilansie energetycznym, tzn.
minimalizując całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej zdecydowanie łatwiej jest
pozyskać wystarczającą ilość energii użytkowej odnawialnej. Na trzeciej pozycji istotności
znajduje się całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej
(0,19983), kolejno – całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (0,14817) charakteryzujący
sprawność przetworzenia energii, regulacji, przesyłu, magazynowania i wykorzystania
urządzeń pomocniczych na te cele. Najmniej istotnym podkryterium decyzyjnym w ramach
kryterium energetycznego jest całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (0,12019), co
może wynikać z braku świadomości decydentów o sposobie i skutkach przetworzenia energii
w zależności od jego rodzaju.
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Rys. 5.3.3.D. Porównanie ocen preferencji wszystkich decydentów – kryterium egzergetyczne

W ramach kryterium egzergetycznego najbardziej preferowanym podkryterium oceny jest
wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (0,30942). W tym
zakresie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczny wzrost świadomości
decydentów planujących inwestycję w budowę obiektu o dodatnim bilansie energetycznym.
Sama korzystna orientacja budynku, a także wykorzystanie pasywnych metod pozyskiwania i
dyssypacji ciepła oraz naturalnego oświetlenia jest kluczowa dla obiektów tego typu. Drugim
najistotniejszym podkryterium oceny będzie stopień wykorzystania pozyskanej energii
odnawialnej (0,23019), co ma wpływ na zastosowane rozwiązania techniczne w obrębie
budynku i jego najbliższym otoczeniu. Niewiele mniej korzystnie zostało ocenione
podkryterium sumy strat egzergii budynku i jego instalacji (0,2147), co świadczy o potrzebie
dalszego wzrostu efektywności energetycznej budynku oraz jego instalacji technicznego
wyposażenia. Na czwartym miejscu sklasyfikowano sumę egzergii wygenerowanej przez OZE,
a najmniej istotnym podkryterium oceny jest skumulowane zużycie egzergii pierwotnej, co
ponownie może świadczyć o braku świadomości decydentów o sposobach i skutkach
przetworzenia energii w zależności od jej rodzaju.

Rys. 5.3.3.E. Porównanie ocen preferencji wszystkich decydentów – kryterium ekonomiczne

Dla najbardziej istotnego kryterium głównego, czyli kryterium ekonomicznego, jako
najistotniejsze podkryterium oceny wskazano całkowity koszt inwestycyjny prosty (0,30949),
co znajduje odzwierciedlenie w kosztach inwestycyjnych, które należy podjąć, decydując się
na budowę obiektu o dodatnim bilansie energetycznym. Na tak wysoką ocenę tego
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podkryterium wpływ może mieć ograniczony budżet, jakim dysponuje przeciętny decydent.
Dopiero na drugim miejscu sklasyfikowano analizę kosztów życia budynku (0,2721), czyli
koszty całego cyklu życia obiektu, począwszy od jego wybudowania, poprzez eksploatacje, a
na utylizacji kończąc. Na trzecim miejscu plasuje się całkowity koszt operacyjny (0,16395),
charakteryzujący koszty eksploatacyjne stałe i zmienne. Kolejno sklasyfikowano wewnętrzną
stopę zwrotu dla OZE (0,13842), określającą ekonomiczną opłacalność i rentowność inwestycji
w odnawialne źródło energii. Najmniej istotnym podkryterium okazał się dynamiczny koszt
jednostkowy instalacji OZE (0,11604).

Rys. 5.3.3.F. Porównanie ocen preferencji wszystkich decydentów – kryterium społeczne

Preferencje decydentów w ramach kryterium społecznego ukierunkowane zostały – w
pierwszej kolejności – na spełnienie parametrów jakości powietrza (0,33185). Wskaźnik ten
ma wpływ bezpośrednio na zdrowie użytkowników oraz na odczucie komfortu z warunków ich
otaczających. Zwłaszcza w ostatnim okresie zmagamy się z coraz częściej przekroczonymi
dopuszczalnymi normami stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym w wielu miastach
Polski, decydenci mają świadomość korzystnego wpływu odpowiednich parametrów
jakościowych powietrza wewnątrz budynku, w środowisku zabudowanym, w którym spędzają
często ponad 80% swego czasu. Na drugim miejscu znajdują się parametry komfortu cieplnego
(0,28195), co jest głównym celem stosowania większości układów klimatyzacyjnych, a w
budynkach pasywnych wykorzystywana jest również ich pojemność cieplna związana z
masywną konstrukcją (płyta grzewczo-chłodząca, stropy aktywowane termicznie). Na trzecim
miejscu sklasyfikowano parametry komfortu akustycznego (0,15547) – to jeden z najbardziej
uciążliwych czynników komfortu klimatycznego. Na ostatnich pozycjach istotności znajduje
się podkryterium oddziaływania budynku i jego instalacji na otoczenie (0,11723) oraz
podkryterium spełnienia parametrów komfortu wizualnego (0,11349), które być może zostało
potraktowane w sposób subiektywny i relatywnie prosty do akceptacji.
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Rys. 5.3.3.G. Porównanie ocen preferencji decydentów – kryterium środowiskowe

W ramach kryterium środowiskowego najwyżej sklasyfikowano podkryterium analizy cyklu
życia budynku (0,2497), to bardzo świadomy wybór, świadczący o rozpowszechnionej wiedzy
dotyczącej wpływu oddziaływania na środowisko w perspektywie całego cyklu życia obiektu.
Budynki o dodatnim bilansie energii powinny charakteryzować się minimalnym
oddziaływaniem na środowisko. Na drugiej pozycji sklasyfikowano wskaźnik emisji ditlenku
węgla (0,21675), co ma bezpośredni związek z ilością zapotrzebowania na energię budynku.
Trzecim istotnym kryterium oceny jest czas zwrotu energii z OZE (0,20004), traktowany jako
czas, po którym ilość wytworzonej przez OZE energii zrówna się z ilością zainwestowanej
energii w wytworzenie OZE ze źródeł konwencjonalnych. Najniżej sklasyfikowano
koherentność odnawialnych źródeł energii (0,17314) oraz czas zwrotu emisji gazów
cieplarnianych z OZE (0,16038).
Na rysunkach od 5.3.3.H do 5.3.3.J przedstawiono oceny preferencji dla podkryteriów
decyzyjnych pogrupowanych w ramach grup podkryteriów o najwyższej istotności (priorytet p
> 4,0%), o średniej istotności (priorytet 2,0% ≤ p ≤ 4,0%) oraz o najniższej istotności (priorytet
p < 2,0 %).

Rys. 5.3.3.H. Porównanie ocen preferencji decydentów – grupa podkryteriów o najwyższej istotności
(priorytet p > 4,0%)
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Najbardziej istotnym podkryterium decyzyjnym dla przebadanej grupy decydentów jest
całkowity koszt inwestycyjny prosty (0,079004), dla którego waga istotności wynosi aż ok.
8,0%. To zdecydowanie najbardziej preferowane podkryterium oceny. Na drugim i trzecim
miejscu w hierarchii, zasadniczo blisko siebie, znajdują się podkryterium analizy kosztów życia
budynku (0,06946) oraz podkryterium całkowitego wskaźnika zużycia energii użytkowej
(0,068512). Na czwartym i piątym miejscu, w bardzo bliskiej ważności, sklasyfikowano
podkryterium wykorzystania naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (0,056986)
oraz podkryterium całkowitego wskaźnika ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej
(0,056934). Grupę podkryteriów o najwyższej istotności zamykają podkryteria: całkowity
wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (0,047136), stopień
wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (0,042394), całkowita żywotność budynku i
jego instalacji technicznych (0,042128) oraz całkowity koszt operacyjny (0,041852).
Spośród wszystkich podkryteriów oceny w ramach grupy podkryteriów o najwyższej
istotności (priorytet p > 4,0%) znalazły się: 3 podkryteria oceny należące do grupy kryterium
ekonomicznego oraz do grupy kryterium energetycznego, 2 podkryteria oceny należące do
grupy kryterium egzergetycznego oraz 1 podkryterium oceny należące do grupy kryterium
technicznego. W ramach grupy podkryteriów o najwyższej istotności nie znajduje się żadne
podkryterium oceny z grupy kryterium społecznego oraz z grupy kryterium środowiskowego.

Rys. 5.3.3.I. Porównanie ocen preferencji decydentów – grupa podkryteriów o średniej istotności
(priorytet 2,0% ≤ p ≤ 4,0%)

W grupie podkryteriów oceny o średniej istotności (priorytet 2,0% ≤ p ≤ 4,0%) najwyższą
istotnością cechuje się podkryterium sumy strat egzergii budynku i jego instalacji (0,039542),
kryterium to zalicza się prawie do podkryterium o najwyższych priorytetach. Na drugim
miejscu sklasyfikowane zostało podkryterium całkowitej żywotności instalacji OZE (0,03757),
kolejno – na podobnym poziomie – podkryterium wewnętrznej stopy zwrotu dla OZE
(0,035334) oraz podkryterium całkowitego wskaźnika zużycia energii końcowej (0,03495).
Powyższe 4 podkryteria oceny charakteryzują się priorytetami > 3,0%. Pozostałe 9
podkryteriów decyzyjnych cechuje się priorytetem w zakresie 2,0% ≤ p ≤ 3,0%.
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W analizowanej grupie znalazły się również dwa pozostałe podkryteria oceny z grupy
kryterium ekonomicznego (wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE – 0,035334 i dynamiczny koszt
jednostkowy instalacji OZE – 0,029622) oraz z grupy kryterium energetycznego (całkowity
wskaźnik zużycia energii końcowej – 0,03495 i całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej
– 0,028352). W ten sposób podkryteria oceny należące do grupy kryterium ekonomicznego
oraz kryterium energetycznego plasują się na wysokim pułapie istotności. Trzecią w hierarchii
grupą kryteriów oceny – zważywszy na poszczególne podkryteria – jest kryterium
egzergetyczne, dla którego kolejne dwa podkryteria oceny sytuują się w grupie podkryteriów
oceny o średniej istotności (suma strat egzergii budynku i jego instalacji – 0,039542 i suma
egzergii wygenerowanej przez OZE – 0,027896).
Najwyżej spośród kryterium społecznego zostało sklasyfikowane podkryterium spełnienia
parametrów jakości powietrza (0,026468) oraz podkryterium spełnienia parametrów komfortu
cieplnego (0,022488). Na tak niską wagę priorytetu preferencyjności wyboru kompromisowego
rozwiązania budynku o dodatnim bilansie energetycznym może wpływać fakt, że owe obiekty
bazujące na wykorzystaniu idei budownictwa pasywnego mają niejako z góry zapewnione
otrzymanie parametrów komfortu klimatycznego na najwyższym poziomie.
Z kryterium środowiskowego w grupie podkryteriów oceny o średniej istotności (priorytet
2,0% ≤ p ≤ 4,0%) znalazły się 3 z 5 podkryteriów oceny. Najbardziej istotnym jest
podkryterium analizy cyklu życia budynku (0,025798), kolejno – podkryterium wskaźnika
emisji ditlenku węgla (0,022394) oraz podkryterium czasu zwrotu energii z OZE (0,020668).
Do analizowanej grupy należą również dwa podkryteria decyzyjne z grupy kryterium
technicznego – podkryterium całkowitej żywotności instalacji OZE (0,03757) oraz
podkryterium współczynnika kształtu budynku (0,025982).

Rys. 5.3.3.J. Porównanie ocen preferencji decydentów – grupa podkryteriów o najniższej istotności
(priorytet p < 2,0 %)

Najmniej istotnym podkryterium decyzyjnym dla przebadanej grupy decydentów jest
konieczność spełnienia parametrów komfortu wizualnego (0,009052) oraz podkryterium
oddziaływania budynku i jego instalacji na otoczenie (0,009350), dla których waga istotności
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wynosi poniżej 1,0%. Na trzecim miejscu najmniej preferowanych podkryteriów decyzyjnych
znalazło się podkryterium spełnienia parametrów komfortu akustycznego (0,0124). To
zdecydowanie najmniej preferowane podkryteria oceny wyboru kompromisowego rozwiązania
budynku o dodatnim bilansie energetycznym. Na zaskakująco niskie sklasyfikowanie
podkryteriów oceny z grupy kryterium społecznego ma wpływ – przede wszystkim – niska
ocena ważności samego kryterium społecznego. Podobną relację można zaobserwować dla
grupy kryterium środowiskowego, dla którego dwa spośród pięciu podkryteriów decyzyjnych
znalazło się w grupie o najniższym priorytecie, odpowiednio podkryterium czasu zwrotu emisji
gazów cieplarnianych z OZE (0,01657) oraz koherentność odnawialnych źródeł energii
(0,017888). W analizowanej grupie sytuują się również dwa podkryteria oceny z grupy
kryterium technicznego, to jest całkowity czas realizacji budynku (0,017534) oraz utrudnienia
realizacyjne (0,01838). W grupie sklasyfikowano również jedno podkryterium oceny z grupy
kryterium egzergetycznego – skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (0,017352).
5.3.4. Wektory wag wybranych kryteriów decyzyjnych – poszczególne
grupy decydentów
Postanowiono wyznaczyć wektory wag wybranych kryteriów oceny z podziałem na
określoną grupę respondentów i dla nich przeprowadzić analizę AHP/ANP. Obliczenia
przeprowadzono, uwzględniając następujące grupy przebadanych respondentów (decydentów):
•
•
•
•

Projektant/Architekt
Wykonawca
Aktualny/Przyszły użytkownik
Inwestor (deweloper)

Załącznik 2E przedstawia macierze porównań kryterium głównego oraz podkryteriów z
wyznaczeniem uporządkowania wariantów decyzyjnych dla wszystkich wyszczególnionych 4
grup decydentów. W załączniku 2F zestawiono – dla poszczególnych grup decydentów –
znormalizowane oceny preferencji dla kryteriów głównych, a dla podkryteriów oceny
znormalizowane wartości w ramach danego kryterium głównego, a także zaczerpnięte z
supermacierzy limitów surowe dane oraz te same wartości znormalizowane do całości.
Grupa „Projektant/Architekt” oraz „Wykonawca”
Porównanie ocen preferencji dla kryteriów głównych w grupie „Projektant/Architekt”,
grupy „Wykonawca” oraz w odniesieniu do wszystkich decydentów przedstawiono na rys.
5.3.4.A. Dla grupy przebadanych decydentów najistotniejszym kryterium głównym okazało się
kryterium ekonomiczne (0,25527), kolejno kryterium energetyczne (0,23588), natomiast
trzecim istotnym kryterium głównym – jest kryterium egzergetyczne (0,18417). Dla obu
porównywanych grup, to jest decydentów „Projektant/Architekt” oraz decydentów
„Wykonawca” te same trzy kryteria główne są najbardziej istotne przy wyborze budynku
mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym, jednakże zmienia się ich waga oraz
kolejność istotności. We wszystkich przypadkach trzy najistotniejsze kryteria główne
decyzyjne stanowią łącznie ponad 60% preferencji wyboru kompromisowego rozwiązania.
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Największy udział posiadają dla grupy „Decydent” – 67,5%, następnie dla grupy
„Wykonawca” – 65,7%, a najmniejszy udział dla grupy „Projektant/Architekt” – 64,5%.

Rys. 5.3.4.A. Porównanie ocen preferencji decydentów („Projektant/Architekt”, „Wykonawca” oraz
„Wszyscy decydenci”) w ramach kryteriów głównych

Dla grupy „Projektant/Architekt” najistotniejszym głównym kryterium decyzyjnym okazało
się kryterium energetyczne (0,23904), co może mieć przełożenie w dążeniu projektantów i
architektów do uzyskania parametrów budynku o dodatnim bilansie energetycznym, jako
główny punkt wyjściowy przy projektowaniu przedmiotowego obiektu. Kolejno wskazano
kryterium ekonomiczne (0,20622) oraz kryterium egzergetyczne (0,20019) – oba kryteria
główne znajdują się na tym samym poziomie istotności. Dla grupy „Wykonawca” jako
najistotniejsze główne kryterium decyzyjne wskazano kryterium egzergetyczne (0,23614),
następnie kryterium energetyczne (0,21763), a na trzecim miejscu znalazło się kryterium
ekonomiczne (0,20287).
Wśród trzech najistotniejszych kryteriów decyzyjnych zarówno w grupie
„Projektant/Architekt”, jak i „Wykonawca” kryterium ekonomiczne odgrywa mniejszą rolę niż
w grupie wszystkich przebadanych decydentów. Nie jest już bowiem najistotniejszym
kryterium decyzyjnym. Znaczący wzrost istotności posiada kryterium egzergetyczne. Dla
grupy decydentów „Wykonawca” takie uszeregowanie kryteriów głównych może w pewien
sposób zaskakiwać, przyjęło się bowiem uważać, że dla Wykonawców najistotniejszym
kryterium powinny być kwestie ekonomiczne.
Pozostałe trzy główne kryteria decyzyjne zachowały kolejność ważności. Jako czwarte w
skali istotności – główne kryterium decyzyjne – zostało wskazane kryterium techniczne,
odpowiednio dla grup: „Decydent” (0,14159), „Projektant/Architekt” (0,15689) oraz
„Wykonawca” (0,13373). Tutaj nieoczekiwanym może wydawać się spadek istotności
kryterium technicznego dla grupy „Wykonawca”, względem preferencji wszystkich
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decydentów. Piątym w skali dominacji kryterium głównym jest kryterium środowiskowe –
„Decydent” (0,10332), „Projektant/Architekt” (0,11549) oraz „Wykonawca” (0,1235) – to
kryterium delikatnie zwiększyło swą istotność. Jako najmniej istotne główne kryterium
decyzyjne wskazano kryterium społeczne, odpowiednio „Decydent” (0,07976),
„Projektant/Architekt” (0,08216) oraz „Wykonawca” (0,08614).
Na rysunku rys. 5.3.4.B przedstawiono porównanie ocen preferencji dla poszczególnych
podkryteriów decyzyjnych, zawierających się w ramach głównych kryteriów decyzyjnych.
Porównane zostały ze sobą priorytety grupy wszystkich przebadanych decydentów, to jest
„Decydent”, grup: „Projektant/Architekt” oraz „Wykonawca”.
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Rys. 5.3.4.B. Porównanie ocen preferencji decydentów („Projektant/Architekt”, „Wykonawca” oraz
„Wszyscy decydenci”) w ramach podkryteriów decyzyjnych

Wśród podkryteriów wyboru o najwyższej istotności zaszła rozbieżność między wszystkimi
przebadanymi decydentami – grupą „Decydent”, a pozostałymi wydzielonymi grupami
decydentów, odpowiednio „Projektant/Architekt” oraz „Wykonawca”. Dla grupy „Decydent”
najistotniejszym kryterium decyzyjnym (0,079004) okazał się Całkowity koszt inwestycyjny
prosty (KINW), podkryterium to mocno traci na swojej istotności w grupie
„Projektant/Architekt” – spada do poziomu 0,059638 oraz jeszcze mocniej w grupie
„Wykonawca” – obniża się do poziomu 0,064006. Podobnie utraciło w hierarchii drugie
najbardziej istotne podkryterium decyzyjne, to jest Analiza kosztów życia budynku (LCC), które
spadło z poziomu 0,06946 dla grupy „Decydent” do poziomów odpowiednio 0,059638 dla
grupy „Projektant/Architekt” oraz 0,053056 dla grupy „Wykonawca”. Trzecie najbardziej
preferowane przez ogół przebadanych osób podkryterium oceny, to jest Całkowity wskaźnik
zużycia energii użytkowej (EUTOTAL) utrzymało swą wysoką preferencję, z poziomu 0,068512
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do poziomu 0,06675 – dla grupy „Projektant/Architekt” oraz do poziomu 0,064966 dla grupy
„Wykonawca”.
Dość niespodziewanie najistotniejszym kryterium oceny (0,073172) dla grupy
„Wykonawca” okazało się podkryterium wykorzystania naturalnych strategii grzania,
chłodzenia i oświetlenia (NST), które również dla grupy „Projektant/Architekt” zwiększyło swą
istotność do poziomu 0,065692, względem 0,056986 dla wszystkich przebadanych
decydentów. Duży wzrost dominacji odniosło podkryterium z grupy kryterium egzegetycznego
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z), dla którego priorytet wynosi 0,058696 w
grupie decydentów „Wykonawca”, a także podkryterium z grupy kryterium energetycznego
Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL), dla którego priorytet wyniósł
0,038358 w grupie „Wykonawca”. Dla grupy decydentów „Wykonawca” na istotności sporo
straciły następujące podkryteria decyzyjne: z grupy kryterium energetycznego podkryterium
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE) do poziomu
0,033312 oraz podkryterium Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL) do
poziomu 0,023792, z grupy kryterium technicznego spadło znaczenie podkryterium
Współczynnik kształtu budynku do poziomu 0,018774, a także z grupy kryterium
ekonomicznego podkryterium Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE) do poziomu
0,025976. Dla pozostałych podkryteriów decyzyjnych dla grupy decydentów „Wykonawca”
nie zaszły znaczące zmiany, jedynie w grupie kryterium środowiskowego priorytety
poszczególnych podkryteriów oceny wzrosły, najbardziej w przypadku podkryterium Analiza
cyklu życia budynku (LCA) do poziomu 0,032914.
Dla grupy decydentów „Projektant/Architekt” na podobnym poziomie najbardziej istotnych
podkryteriów decyzyjnych znajduje się aż 5 różnych kryteriów decyzyjnych, zaczynając od
najbardziej istotnego, to jest podkryterium Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej
(EUTOTAL) – 0,06675, które pozostało na podobnym poziomie, co w pozostałych analizowanych
grupach, kolejno podkryterium Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW) – 0,065084, co
stanowi spadek w porównaniu z wszystkimi przebadanymi decydentami, następnie
podkryterium Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST) –
0,065692, co stanowi wzrost, poprzez podkryterium Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej
energii użytkowej odnawialnej (EUOZE) – 0,063246, co również stanowi wzrost, kończąc na
podkryterium Analiza kosztów życia budynku (LCC), dla którego priorytet uległ obniżeniu.
Zauważalnie na istotności wzrosły następujące podkryteria decyzyjne: Stopień wykorzystania
pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE) – 0,052272, Całkowity wskaźnik ilości
wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE) – 0,05583, Współczynnik kształtu
budynku (A/V) – 0,036212.
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Grupa „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Inwestor (deweloper)”
Porównanie ocen preferencji dla kryteriów głównych dla grupy „Aktualny/Przyszły
użytkownik” i „Inwestor (deweloper)” oraz w odniesieniu do wszystkich decydentów
przedstawiono na rys. 5.3.4.C.

Rys. 5.3.4.C. Porównanie ocen preferencji decydentów („Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Inwestor
(deweloper)” oraz „Wszyscy decydenci”) w ramach kryteriów głównych

Tak jak opisano wcześniej, dla grupy przebadanych wszystkich decydentów
najistotniejszym kryterium głównym okazało się kryterium ekonomiczne (0,25527), kolejno
kryterium energetyczne (0,23588), natomiast trzecim istotnym kryterium głównym jest
kryterium egzergetyczne (0,18417). W przypadku decydentów „Inwestor (deweloper)” te same
trzy kryteria główne uznano za najbardziej istotne przy wyborze budynku mieszkalnego o
dodatnim bilansie energetycznym, nie zmienia się jednak ich kolejność istotności, z tym, że
zmienia się ich waga. Dla grupy decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” pierwsze dwa
kryteria główne, to jest kryterium ekonomiczne i kryterium energetyczne są najbardziej istotne,
przy czym zmienia się ich kolejność istotności oraz waga. Trzecim najważniejszym kryterium
głównym dla grupy „Aktualny/Przyszły użytkownik” jest kryterium techniczne, przez co
sprawia, że kryterium egzergetyczne sytuuje się na czwartym miejscu w skali istotności.
Dla grupy „Aktualny/Przyszły użytkownik” najistotniejszym głównym kryterium
decyzyjnym jest kryterium energetyczne (0,2572), które delikatnie wyprzedza – pod kątem
istotności – kryterium ekonomiczne (0,25371), co może mieć związek z faktem posiadania
budynku o dodatnim bilansie energetycznym, świadomością prestiżu zrównoważonego
rozwoju oraz bezpieczeństwa energetycznego użytkownika, bez wpływu wzrostu/spadku ceny
energii. Kolejne dwa główne kryteria decyzyjne plasują się na podobnym poziomie istotności.
W hierarchii w trzeciej kolejności sytuuje się kryterium techniczne (0,16319), które istotnie
zwiększyło wagę względem preferencji wszystkich decydentów (0,14159). Na czwartej pozycji
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znajduje się kryterium egzergetyczne (0,15568), które utraciło istotność względem preferencji
wszystkich decydentów (0,18417). Być może na fakt ten wpływa pewna obawa przed
wznoszeniem obiektu, która podnosi znaczenie kryterium technicznego. Piąte i szóste w
hierarchii główne kryterium decyzyjne to kryteria środowiskowe (0,09644) oraz społeczne
(0,07377). Oba posiadają ten sam poziom istotności dla grupy wszystkich decydentów –
odpowiednio (0,10332 i 0,07976).
Dla grupy „Inwestor (deweloper)” najistotniejszym głównym kryterium decyzyjnym jest
kryterium ekonomiczne (0,27105), co nie powinno zaskakiwać z uwagi na chęć osiągnięcia
zysku przez przedsiębiorstwa trudniące się wznoszeniem i sprzedażą budynków. Jako drugie i
trzecie kryterium główne wskazano kryteria energetyczne (0,1902) oraz egzergetyczne
(0,18243). Oba zostały sklasyfikowane na porównywalnym poziomie. W skali istotności
kryterium techniczne (0,14466) i kryterium środowiskowe (0,10565) zostały ocenione
porównywalnie, jak dla grupy wszystkich decydentów, odpowiednio (0,14159) oraz (0,10332).
Wyłącznie w grupie „Inwestor (deweloper)” kryterium społeczne zostało sklasyfikowane na
przedostatniej pozycji z preferencją wynoszącą 0,10603. Wyższa niż w przypadku pozostałych
grup waga kryterium społecznego dla grupy „Inwestor (deweloper)” może mieć związek z
grupą docelową, do której kierowany jest produkt, czyli budynek mieszkalny o dodatnim
bilansie energetycznym.
Na rysunku 5.3.4.D przedstawiono porównanie ocen preferencji dla poszczególnych
podkryteriów decyzyjnych, zawierających się w ramach głównych kryteriów decyzyjnych.
Zestawione zostały ze sobą priorytety grupy wszystkich przebadanych decydentów,to jest
„Decydent”, „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Inwestor (deweloper)”.
Priorytety dla grupy decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” w większości pokrywają
się z priorytetami z grupy wszystkich przebadanych decydentów, to jest z grupą „Decydent”.
Na taki wynik ma wpływ bez wątpienia stosunek ilości aktualnych/przyszłych użytkowników
(22 osoby) w całej grupie wszystkich przebadanych decydentów (53 osoby), który wynosi ok.
41,5%. Można natomiast zauważyć kilka znacznych wzrostów poziomu istotności. W tej grupie
nie ma jednego najbardziej znaczącego podkryterium decyzyjnego, są jednak trzy wiodące o
porównywalnym poziomie istotności. Najistotniejszym podkryterium oceny jest Całkowity
wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE), dla którego priorytet
wynosi 0,073572 – to prawie 30% wyższa istotność tego podkryterium oceny niż w grupie
wszystkich decydentów (0,056934). Drugie i trzecie najistotniejsze podkryteria oceny sytuują
się w grupie kryterium ekonomicznego, czyli odpowiednio: Analiza kosztów życia budynku
(LCC) z priorytetem wynoszącym 0,07184 oraz Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW) z
priorytetem równym 0,071516. Oba kryteria mają podobną wagę dla grupy wszystkich
decydentów. Jako czwarte i piąte kryterium wskazano podkryteria z grupy kryterium
energetycznego, to jest Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL) – 0,056738,
którego priorytet jest istotnie niższy niż dla grupy wszystkich decydentów oraz Całkowity
wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE) – 0,05494, którego
priorytet względem grupy wszystkich decydentów jest wyraźnie wyższy. Tak wysoki poziom
podkryteriów z grupy kryterium energetycznego jest najprawdopodobniej spowodowany
użytkowaniem lub chęcią użytkowania budynków o minimalnym zapotrzebowaniu na energię
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użytkową, wyposażonych w wysoce efektywne urządzenia przetwarzające energię, w tym
pompy ciepła typu glikol-woda z pionowymi odwiertami, umożliwiających pasywne
chłodzenie obiektów oraz instalację do pozyskiwania energii – instalację fotowoltaiczną. Takie
połączenie charakterystyki energetycznej budynku oraz wyposażenia instalacyjnego pozwala
uzyskać minimalny całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL), bardzo niski
całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL), wysoki całkowity wskaźnik ilości
pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE) oraz wskaźnik ilości wyprowadzonej
energii końcowej odnawialnej (EKOZE), długą żywotność budynku i jego instalacji
technicznych (TŻYCIA) oraz – wreszcie – długą żywotność instalacji OZE (TOZE). Dla obu
podkryterium oceny priorytet wynosi odpowiednio 0,051876 i 0,043438, co dowodzi
wyraźnego wzrostu względem wszystkich decydentów (0,042128 i 0,037757). Jako przyczynę
powyższych ocen można wskazać wzrost istotności kryterium głównego – technicznego.

________________________________________________________________________ 133
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

Rys. 5.3.4.D. Porównanie ocen preferencji decydentów („Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Inwestor
(deweloper)” oraz „Wszyscy decydenci”) w ramach podkryteriów decyzyjnych

Wszystkie podkryteria oceny z grupy kryterium egzergetycznego obniżyły swoje priorytety
względem wszystkich decydentów, w tym największy spadek zaliczyły podkryteria
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST) z 0,056986 do
0,047408 oraz Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE) z 0,042394 do
0,035046, co z uwagi na grupę „Aktualni/Przyszli użytkownicy” może wydawać się
zaskakującą relacją. Podkryteria oceny z grup kryteriów społecznych i środowiskowych –
mimo spadku istotności kryteriów głównych – zachowały swe wagi na podobnym poziomie,
jedynie wyraźny spadek zanotowało podkryterium z grupy kryterium środowiskowego, to jest
Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2) – 0,015512, względem priorytetu wynoszącego
0,022394 dla grupy wszystkich decydentów.
W grupie decydentów „Inwestor/Deweloper” najistotniejszym podkryterium decyzyjnym
jest Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW) z priorytetem wynoszącym 0,102502. Wysokiej
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dominacji tego podkryterium oceny należało się spodziewać. Pozostałe podkryteria z grupy
kryteriów technicznych sytuują się na podobnym poziomie preferencji dla grupy wszystkich
decydentów, jedynie podkryterium Analiza kosztów życia budynku (LCC) obniżyło swój
priorytet z 0,06946 do wartości 0,057188, natomiast podkryterium Wewnętrzna stopa zwrotu
dla OZE (IRROZE) zwiększyło priorytet do wartości 0,04544. Drugim najistotniejszym
podkryterium oceny jest Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia
(NST) – 0,061894. Na trzecim miejscu sklasyfikowano wspomniane wcześniej podkryterium
Analiza kosztów życia budynku (LCC). Czwarte miejsce w skali dominacji zajmuje
podkryterium Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EUTOTAL) – 0,053344. Na piątym
miejscu można zestawić cztery podkryteria decyzyjne o podobnym poziomie istotności, to jest
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE) – 0,046302,
Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE) – 0,04544, Całkowita żywotność budynku i jego
instalacji technicznych (TŻYCIA) – 0,044386 oraz Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej
energii końcowej odnawialnej (EKOZE) – 0,04403. Wyższe znaczenie niż dla grupy „Decydent”
posiada podkryterium Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2) – 0,031394. Kryteria posiadające
niższe priorytety w porównaniu z grupą „Decydent” to podkryteria: Współczynnik kształtu
budynku (A/V) – 0,015802 oraz Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL) –
0,021964.
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6. WERYFIKACJA METODYKI PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH O DODATNIM BILANSIE
ENERGETYCZNYM – STUDIUM PRZYPADKÓW
W celu potwierdzenia stosowalności zaproponowanej metodyki projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym wykonano cztery przykłady obliczeniowe.
Pierwszy polegający na wyborze najkorzystniejszego rozwiązania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego – o dodatnim bilansie energetycznym – z wcześniej utworzonego zbioru
dopuszczalnych rozwiązań (zważywszy na dwa różne modele preferencji decydenta,
odpowiednio „Aktualny/przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”). Ponadto
uwzględniono cały zbiór podkryteriów decyzyjnych. Drugi przykład obliczeniowy jest
analogiczny do pierwszego, jednak wzięto pod uwagę wyłącznie podkryteria oceny wykazujące
charakter przyczynowy, zamiast całkowitego zbioru wyselekcjonowanych podkryteriów
decyzyjnych. Efektem trzeciego i czwartego przykładu obliczeniowego jest wybór
najkorzystniejszego rozwiązania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, odpowiednio dla
przykładu trzeciego z uwzględnieniem całego zbioru podkryteriów decyzyjnych, natomiast dla
przykładu czwartego uwzględniono wyłącznie podkryteria oceny wykazujące charakter
przyczynowy analogicznie jak w przypadku przykładu nr 2. Wszystkie obiekty zostały
zaprojektowane zgodnie z przedstawionymi w niniejszej pracy zasadami projektowania
budynków o dodatnim bilansie energetycznym.
6.1.

Budynek mieszkalny jednorodzinny – wybór rozwiązania
(wszystkie wybrane podkryteria decyzyjne)

Zastosowano metodykę projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, zważywszy na dwa różne modele preferencji decydenta, uwzględniono
wszystkie wybrane podkryteria decyzyjne. Zidentyfikowano trzy rozwiązania techniczne,
dopuszczalne zgodnie z przedstawionymi w niniejszej pracy zasadami i wytycznymi
projektowania budynków o dodatnim bilansie energetycznym. Trzeba podkreślić, że wszystkie
z przyjętych wariantów rozwiązań spełniają wytyczne standardu budynku pasywnego zgodnie
z Passive House Institute (PHI) – standard Passive House Plus (PH Plus).
6.1.1. Budowa bazy danych wejściowych
Budowę bazy danych wejściowych zrealizowano zgodnie z podstawowymi zasadami
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, które
przedstawiono w punkcie 2.3. niniejszych rozważań. Do wyboru zbioru dopuszczalnych i
akceptowalnych rozwiązań przyjęto następującą bazę danych wejściowych:
a) budynek o powierzchni użytkowej ok. 200 m2, zamieszkały przez trzyosobową rodzinę (2
osoby dorosłe i 1 dziecko),
b) standard budynku pasywnego – PH Plus, zgodnie z Passive House Institute (PHI),
c) lokalizacja i klimat – miasto Warszawa, budynek zorientowany na południe,
d) położenie w terenie nieosłoniętym – brak naturalnego zacienienia,
e) prosta forma architektoniczna i przestrzenna,
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f) standardowy sposób i profil użytkowania budynku mieszkalnego,
g) wysokie wymagania komfortu klimatycznego – budynek wyposażony w instalacje
aktywnego ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia oraz instalację wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła (≥ 75%),
h) ograniczenia wynikające z polskich przepisów, zgodne m.in. z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
i) maksymalna integracja ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. poprzez wykorzystanie
zasobów naturalnych,
j) czas realizacji budynku – maksymalnie 5 lat,
k) maksymalne koszty inwestycyjne wynoszące 1,5 mln złotych,
l) zakres wartości cech (od minimum do maksimum), które opisują kryteria decyzyjne ze
zbioru kryteriów i podkryteriów oceny.
6.1.2. Identyfikacja dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
Zidentyfikowano trzy rozwiązania techniczne, które są dopuszczalne i akceptowalne
zgodnie z utworzoną bazą danych wejściowych i spełniają wcześniej narzucone wymagania,
wytyczne i ograniczenia.
Wariant nr I
Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej, z użyciem belki dwuteowej jako
podstawowego elementu konstrukcyjnego, wypełniony wełną drzewną odgrywającą rolę
izolacji termicznej i akustycznej. Dach wykonany z dwuteowników drewnianych
wypełnionych wełną drzewną. Posadowienie obiektu na płycie fundamentowej zaizolowanej
styrodurem ze zintegrowanym systemem grzewczo-chłodzącym zasilanym z pompy ciepła typu
powietrze-woda w układzie SPLIT. Piętro budynku ogrzewane i chłodzone z wykorzystaniem
mat kapilarnych połączonych z centralnym systemem grzewczo-chłodzącym. Przygotowanie
ciepłej wody użytkowej z centralnego źródła ciepła, to jest pompy ciepła typu powietrze-woda
z wykorzystaniem zbiornika c.w.u. o pojemności 300 l. Budynek wyposażony w system
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności.
Na dachu budynku, po stronie południowej, zlokalizowano instalację fotowoltaiczną z
wykorzystaniem paneli polikrystalicznych (39 sztuk) o łącznej mocy 9,75 kWp. Projekt
budynku Dom z ogrodem zimowym – został wykonany przez pracownię projektową Pasywny
m2, inwestor prywatny.
Wariant nr II
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, z użyciem cegły silikatowej z
wzmocnieniami z żelbetu jako elementy konstrukcyjnego, ściany zewnętrzne obłożone
styropianem grafitowym pełniącym rolę izolacji termicznej i akustycznej. Dach wykonany z z
belek dwuteowych wypełnionych wełną drzewną. Posadowienie obiektu na płycie
fundamentowej zaizolowanej styrodurem ze zintegrowanym systemem grzewczo-chłodzącym
zasilanym z pompy ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła w postaci wymiennika
pionowego (3 sondy pionowe). Piętro budynku ogrzewane i chłodzone z wykorzystaniem
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stropu aktywowanego, termicznie połączonego z centralnym systemem grzewczo-chłodzącym.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z centralnego źródła ciepła, to jest pompy ciepła typu
glikol-woda z wykorzystaniem zbiornika c.w.u. o pojemności 300 l. Budynek wyposażony w
system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o wysokiej
efektywności zintegrowany z dolnym źródłem ciepła pompy ciepła poprzez wymiennik ciepła
typu powietrze-woda (wstępną nagrzewnico-chodnicę), pełniącym funkcję gruntowego
wymiennika ciepła (GWC) służącego do podgrzewu czerpanego powietrza wentylacyjnego w
okresie zimy oraz jego chłodzenia w okresie lata. Na dachu budynku, po stronie południowej,
zlokalizowano instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem paneli polikrystalicznych (36 sztuk)
o łącznej mocy 9,36 kWp. Projekt budynku Dom słoneczny – został wykonany przez pracownię
projektową Pasywny m2, inwestor prywatny.
Wariant nr III
Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej, z użyciem belki dwuteowej jako
podstawowego elementu konstrukcyjnego, wypełniony wełną drzewną pełniącą funkcję
izolacji termicznej i akustycznej. Dach wykonany z dwuteowników drewnianych
wypełnionych wełną drzewną. Posadowienie obiektu na płycie fundamentowej zaizolowanej
styrodurem. Budynek ogrzewany i chłodzony jest z wykorzystaniem układu klimatyzacji
grzewczo-chłodzącej typu Multi Split z jedną jednostką zewnętrzną oraz pięcioma jednostkami
wewnętrznymi ściennymi zlokalizowanymi. Szczytowym źródłem ciepła jest instalacja
bezpośredniego ogrzewania elektrycznego podłogowego. Przygotowanie ciepłej wody
użytkowej z indywidualnego źródła ciepła, to jest pompy ciepła c.w.u. o pojemności 270 l
zintegrowanej z instalacją wentylacji mechanicznej, z której pobiera ciepło z powietrza
wyrzutowego w okresie grzewczym, natomiast z powietrza czerpanego w okresie chłodniczym.
Instalacja c.w.u. wyposażona jest w odzysk ciepła z wody szarej w prysznicach. Budynek
wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o
wysokiej efektywności zintegrowany z instalacją przygotowania c.w.u. Na dachu budynku, po
stronie południowej, zlokalizowano instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem paneli
monokrystalicznych (33 sztuki) o łącznej mocy 9,735 kWp. Projekt Dom z antresolą – został
wykonany przez pracownię projektową Pasywny m2, inwestor prywatny.
Podstawowe parametry wybranych wariantów budynków mieszkalnych jednorodzinnych o
dodatnim bilansie energetycznym przedstawiono w tab. 6.1.2.A.
Wizualizacje architektoniczne analizowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o
dodatnim bilansie energetycznym przedstawiono w załączniku 3A.
Wyniki obliczeń bilansów energetycznych dla analizowanych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wykonanych w programie PHPP-wersja 9.6b przedstawiono w załączniku 3B,
natomiast w załączniku 3C zestawiono wyniki obliczeń bilansów egzergetycznych
wykonanych w programie Annex 49 Pre-Design Tool.
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Tab. 6.1.2.A. Podstawowe parametry wariantów budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dodatnim bilansie energetycznym
Lp.

Parametr

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jedn.

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

206,64

265,61

198,12

m2

516,60

664,03

495,30

m3

1057,96

1121,95

1065,83

m3

0,607

0,679

0,623

-

0,60

0,60

0,60

-

3,083

3,167

2,917

lat

1 087 500

1 446 750

1 005 750

zł

Technologia szkieletowa

Technologia tradycyjna

9

Źródło ciepła
i system ogrzewania

Pompa ciepła typu powietrze-woda (SPLIT)
system centralny z ciepłem aktywnym
parter - płyta fundamentowa grzewczo-chłodząca
piętro - maty kapilarne grzewczo-chłodzące (sufit)

Pompa ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła
w postaci wymiennika pionowego (3 sondy pionowe)
system centralny z ciepłem aktywnym
parter - płyta fundamentowa grzewczo-chłodząca
piętro - strop aktywowany termicznie grzewczo-chłodzący

10

Źródło ciepła
i system przygotowania
c.w.u.

Pompa ciepła typu powietrze-woda (SPLIT)
system centralny z zasobnikiem 300l i cyrkulacją

Pompa ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła
w postaci wymiennika pionowego (3 sondy pionowe)
system centralny z zasobnikiem 300l i cyrkulacją

11

Źródło chłodu
i system chłodzenia

Pompa ciepła typu powietrze-woda (SPLIT)
system centralny z chłodem aktywnym
parter - płyta fundamentowa grzewczo-chłodząca
piętro - maty kapilarne grzewczo-chłodzące (sufit)

Pompa ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła
w postaci wymiennika pionowego (3 sondy pionowe)
system centralny z chłodem pasywnym
parter - płyta fundamentowa grzewczo-chłodząca
piętro - strop aktywowany termicznie grzewczo-chłodzący

Technologia szkieletowa
Klimatyzacja grzewczo-chłodząca typu MULTI SPLIT
z jedną jednostką zewnętrzną oraz pięcioma jednostkami
wewnętrznymi ściennymi
system lokalny z ciepłem aktywnym
szczytowe źródło ciepła - instalacja bezpośredniego
ogrzewania elektrycznego podłogowego
Pompa ciepła typu powietrze-woda (CWU)
system centralny z zasobnikiem 270l i cyrkulacją
zintegrowany z instalacją wentylacji mechanicznej,
z której pobiera ciepło z powietrza wyrzutowego
w okresie grzewczym, natomiast z powietrza czerpanego
w okresie chłodniczym
Klimatyzacja grzewczo-chłodząca typu MULTI SPLIT
z jedną jednostką zewnętrzną oraz pięcioma jednostkami
wewnętrznymi ściennymi
system lokalny z chłodem aktywnym
odpadowe źródło chłodu z pompy ciepła CWU
w okresie letnim podczas przygotowywania c.w.u.

12

System wentylacji
mechanicznej

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności 89%
ze wstępną nagrzewnicą elektryczną
projektowany bilans powietrza Vn/Vw=280/280m3/h

13

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem paneli
polikrystalicznych (39 sztuk) o łącznej mocy 9,75 kWp

[-]
1
2
3
4
5
6
7
8

Powierzchnia użytkowa
o regulowanej temperaturze
Kubatura użytkowa
o regulowanej temperaturze
Kubatura zewnętrzna
Współczynnik kształtu (A/V)
Współczynnik szczelności
budynku (n50)
Całkowity czas realizacji
budynku
Całkowity koszt
inwestycyjny prosty (KINW)
Technologia budynku

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności 87%
zintegrowany z dolnym źródłem ciepła pompy ciepła
poprzez wymiennik ciepła typu powietrze-woda
projektowany bilans powietrza Vn/Vw=400/400m3/h
Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem paneli
polikrystalicznych (36 sztuk) o łącznej mocy 9,36 kWp
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-

-

-

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności 87%
zintegrowany z instalacją przygotowania c.w.u.
projektowany bilans powietrza Vn/Vw=300/300m3/h

-

Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem paneli
monokrystalicznych (33 sztuki) o łącznej mocy 9,735 kWp

-
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6.1.3. Wybór zbioru kryteriów decyzyjnych i identyfikacja relacji między
kryteriami
Kryteria decyzyjne dotyczące wyboru budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym opisano w rozdziale 4, a w tab. 4.7 zestawiono wyselekcjonowane podkryteria
oceny przypisane do danej grupy kryterium głównego. Kolejno, zgodnie z zaproponowaną
metodyką i przy wykorzystaniu metody DEMATEL, należy określić relację pomiędzy
poszczególnymi kryteriami głównymi i podkryteriami oceny, w tym celu przeprowadzono
badania zgodnie z ideą metody delfickiej. Podmiotem oceniającym jest grupa ekspertów, którą
poddano ankietyzacji, wykorzystując autorski kwestionariusz ekspercki. Przeprowadzone
badania zakończyły się wyznaczeniem wag relacji pomiędzy poszczególnymi kryteriami i
podkryteriami, które szczegółowo przedstawiono w rozdziale 5.2. Na tym etapie można
dokonać selekcji kryteriów oceny, odrzucając te, które mają charakter wyłącznie skutkowy
i/lub nie mają większego znaczenia na wybór kompromisowego rozwiązania. Decyzją analityka
i/lub decydenta można również pozostawić określone podkryteria oceny. Z uwagi na pierwszy
przykład obliczeniowy postanowiono pozostawić wszystkie kryteria i podkryteria oceny,
zostały one ujęte w tab. 6.1.3.A. wraz z podaniem wartości wyliczonych wcześniej wag relacji.
Tab. 6.1.3.A. Wybrane kryteria decyzyjne dla wyboru budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o dodatnim bilansie energetycznym wraz z wagami relacji
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

Kryterium
techniczne

kT

Kryterium
energetyczne

kEN

Kryterium
egzergetyczne

kEG

Kryterium
ekonomiczne

kEK

Kryterium
społeczne

kSP

Kryterium
środowiskowe

kSS

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)
Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)
Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)
Całkowity koszt operacyjny (TOC)
Analiza kosztów życia budynku (LCC)
Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)
Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)
Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)
Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)
Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)
Analiza cyklu życia budynku (LCA)
Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)
Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)
Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)
Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

Waga
relacji
vj
[-]
0,072
0,027
0,027
0,024
0,020
0,036
0,047
0,043
0,038
0,033
0,035
0,045
0,026
0,045
0,085
0,027
0,028
0,027
0,039
0,027
0,022
0,021
0,019
0,020
0,027
0,031
0,028
0,033
0,025
0,023
1,000
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6.1.4. Określenie profilu preferencji decydenta
Po wyborze akceptowalnego zbioru kryteriów decyzyjnych należy przejść do etapu IV
proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym, którym jest określenie profilu preferencji decydenta. Sporządza się go przy
wykorzystaniu metody badań społecznych, to jest ankietyzacji grupy celowej. Należy wykonać
pomiar statystyczny reprezentatywnej zbiorowości, pozyskać odpowiedzi oraz przeprowadzić
analizę statystyczną. Badanie szczegółowo opisano w rozdziale 5.3. Po analizie zebranych
danych utworzono docelowy profil preferencji decydenta przy wykorzystaniu metody
AHP/ANP przedstawionej w rozdziale 3.2.2, który obejmuje przyporządkowanie
bezpośrednich wag do wybranych wcześniej kryteriów i podkryteriów decyzyjnych. Dane w
celu utworzenia preferencji decydenta pozyskano za pomocą wcześniej przeprowadzonych
badań społecznych – ankietyzacji grupy celowej. Wykonano pomiar statystyczny
reprezentowanej zbiorowości (22 osób – w przypadku grupy „Aktualny/Przyszły użytkownik”
i 17 osób – w przypadku grupy „Projektant/Architekt”). Dla analizowanych grup decydentów
w tab. 6.1.4.A zestawiono wagi dla głównych kryteriów oceny, natomiast w tab. 6.1.4.B dla
poszczególnych podkryteriów oceny. Wszystkie przedstawione wagi zostały obliczone przy
wykorzystaniu metody AHP/ANP.
Tab. 6.1.4.A. Wektory wag dla głównych kryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”
Grupa
kryterium
[-]

Kryterium
główne

Nazwa kryterium oceny
[-]
Kryterium techniczne
Kryterium energetyczne
Kryterium egzergetyczne
Kryterium ekonomiczne
Kryterium społeczne
Kryterium środowiskowe

Aktualny/Przyszły użytkownik
Znormalizowana
Surowa
w ramach grupy
wartość
[-]
[-]
0,16319
0,081596
0,2572
0,128601
0,15568
0,077841
0,25371
0,126856
0,07377
0,036887
0,09644
0,048218

Projektant/Architekt
Znormalizowana Surowa
w ramach grupy wartość
[-]
[-]
0,15689
0,078446
0,23904
0,119519
0,20019
0,100095
0,20622
0,103111
0,08216
0,041082
0,11549
0,057747

W tab. 6.1.4.C. zestawiono znormalizowane w ramach całości wagi preferencje dla
wszystkich podkryteriów oceny dla grup decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”, a także porównawczo dla grupy „Wszyscy decydenci”.
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Tab. 6.1.4.B. Wektory wag dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Nazwa kryterium / podkryterium oceny
[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku i jego instalacji technicznych (TŻYCIA)
Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)
Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)
Całkowity koszt operacyjny (TOC)
Analiza kosztów życia budynku (LCC)
Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)
Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)
Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)
Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)
Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)
Analiza cyklu życia budynku (LCA)
Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)
Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)
Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)
Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

Aktualny/Przyszły użytkownik
Znormaliz.
Znormaliz.
Surowa
w ramach
w ramach
wartość
grupy
całości
[-]
[-]
[-]
0,20409
0,016653
0,033306
0,12084
0,00986
0,01972
0,09102
0,007427
0,014854
0,31788
0,025938
0,051876
0,26617
0,021719
0,043438
0,09575
0,012314
0,024628
0,2206
0,028369
0,056738
0,18399
0,023661
0,047322
0,28605
0,036786
0,073572
0,21361
0,02747
0,05494
0,2366
0,018417
0,036834
0,14567
0,011339
0,022678
0,08809
0,006857
0,013714
0,22512
0,017523
0,035046
0,30452
0,023704
0,047408
0,14128
0,017922
0,035844
0,16498
0,020929
0,041858
0,28315
0,03592
0,07184
0,28188
0,035758
0,071516
0,12871
0,016328
0,032656
0,32063
0,011827
0,023654
0,33055
0,012193
0,024386
0,14745
0,005439
0,010878
0,10188
0,003758
0,007516
0,09949
0,00367
0,00734
0,27052
0,013044
0,026088
0,16085
0,007756
0,015512
0,18655
0,008995
0,01799
0,23543
0,011352
0,022704
0,14665
0,007071
0,014142
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Projektant/Architekt
Znormaliz.
Znormaliz.
Surowa
w ramach
w ramach
wartość
grupy
całości
[-]
[-]
[-]
0,23081
0,018106
0,036212
0,12097
0,00949
0,01898
0,12777
0,010023
0,020046
0,27699
0,021729
0,043458
0,24345
0,019098
0,038196
0,10447
0,012486
0,024972
0,27924
0,033375
0,06675
0,11814
0,01412
0,02824
0,26459
0,031623
0,063246
0,23356
0,027915
0,05583
0,19771
0,01979
0,03958
0,13389
0,013402
0,026804
0,07913
0,00792
0,01584
0,26111
0,026136
0,052272
0,32815
0,032846
0,065692
0,13385
0,013801
0,027602
0,14064
0,014501
0,029002
0,2892
0,029819
0,059638
0,3156
0,032542
0,065084
0,12072
0,012447
0,024894
0,29714
0,012207
0,024414
0,31883
0,013098
0,026196
0,14693
0,006036
0,012072
0,11545
0,004743
0,009486
0,12166
0,004998
0,009996
0,2625
0,015159
0,030318
0,19942
0,011516
0,023032
0,16248
0,009383
0,018766
0,20525
0,011853
0,023706
0,17034
0,009837
0,019674
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Tab. 6.1.4.C. Znormalizowane wagi preferencji dla wszystkich podkryteriów oceny
„Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

[-]

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

–

Waga preferencji
wUZj

wP/Aj

wDECj

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,033 0,036 0,026

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,020 0,019 0,018

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,015 0,020 0,018

4

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,052 0,043 0,042

5

Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)

kT T,OZE,i

0,043 0,038 0,038

1
2
3

Kryterium
techniczne

kT

6

Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)

kEN EP,TOTAL,i

0,025 0,025 0,028

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,057 0,067 0,069

Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)

kEN EK,TOTAL,i

0,047 0,028 0,035

9

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,074 0,063 0,057

10

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)

kEN EK,OZE,i

0,055 0,056 0,047

8

Kryterium
energetyczne

kEN

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

0,037 0,040 0,040

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

kEG B,GEN,OZE, i

0,023 0,027 0,028

Kryterium
egzergetyczne

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)

kEG B,P, i*

0,014 0,016 0,017

14

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)

kEG WYK,OZE, i

0,035 0,052 0,042

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,047 0,066 0,057

16

Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)

kEK IRR,OZE,i

0,036 0,028 0,035

17

Całkowity koszt operacyjny (TOC)

kEK TOC,i

0,042 0,029 0,042

13

Kryterium
ekonomiczne

kEG

Analiza kosztów życia budynku (LCC)

kEK LCC,i

0,072 0,060 0,069

19

Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)

kEK K,INW,i

0,072 0,065 0,079

20

Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)

kEK DGC, OZE,i

0,033 0,025 0,030

21

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,024 0,024 0,022

18

kEK

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,024 0,026 0,026

Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)

kSP KA,i

0,011 0,012 0,012

24

Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)

kSP KW,i

0,008 0,009 0,009

25

Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)

kSP O,OT,i

0,007 0,010 0,009

26

Analiza cyklu życia budynku (LCA)

kSS LCA, i

0,026 0,030 0,026

Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)

kSS E,CO2, i

0,016 0,023 0,022

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,018 0,019 0,018

22
23

Kryterium
społeczne

kSP

27
28

Kryterium
środowiskowe

kSS

29

Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)

kSS EPBT, i

0,023 0,024 0,021

30

Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

kSS GPBT, i

0,014 0,020 0,017

W przypadku akceptacji utworzonego profilu należy przejść do etapu piątego zastosowanej
metodyki, w przeciwnym razie trzeba przeprowadzić ponownie ankietyzację bądź rozszerzyć
lub zawęzić grupę celową. Nie ma podstaw, by odrzucić utworzony profil preferencji dla
wybranych grup celowych. Zgodnie z powyższym należy przejść do etapu V proponowanej
metodyki.
6.1.5. Obliczenia wartości kryteriów/podkryteriów decyzyjnych dla
poszczególnych wariantów rozwiązania budynku
Ostatni etap proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym rozpoczyna obliczenie docelowych wag kryteriów decyzyjnych, które
szacuje się na podstawie wcześniej uzyskanych wag relacji oraz priorytetów decydentów. W
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tab. 6.1.5.A zestawiono docelowe wagi preferencji dla wszystkich podkryteriów oceny dla grup
decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”, a także
porównawczo dla grupy „Wszyscy decydenci”.
Tab. 6.1.5.A. Docelowe wagi dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Docelowa waga
WUZj
[-]

WP/Aj WDECj
[-]

[-]

1

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,067 0,070

0,051

2

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,015 0,014

0,013

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,011 0,014

0,013

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,034 0,027

0,027

3

Kryterium
techniczne

kT

4
5

Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)

kT T,OZE,i

0,025 0,021

0,021

6

Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)

kEN EP,TOTAL,i

0,024 0,024

0,028

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,075 0,085

0,089

Kryterium
energetyczne

Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)

kEN EK,TOTAL,i

0,056 0,032

0,041

9

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,078 0,064

0,059

10

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)

kEN EK,OZE,i

0,051 0,050

0,043

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

0,036 0,037

0,038

kEG B,GEN,OZE, i 0,028 0,032

0,034

8

kEN

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Kryterium
egzergetyczne

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)

kEG B,P, i*

0,010 0,011

0,013

14

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)

kEG WYK,OZE, i

0,044 0,063

0,052

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,112 0,149

0,132

16

Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)

kEK IRR,OZE,i

0,027 0,020

0,026

Całkowity koszt operacyjny (TOC)

kEK TOC,i

0,032 0,021

0,032

Analiza kosztów życia budynku (LCC)

kEK LCC,i

0,054 0,043

0,051

13

kEG

17
18

Kryterium
ekonomiczne

kEK

19

Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)

kEK K,INW,i

0,078 0,069

0,085

20

Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)

kEK DGC, OZE,i

0,024 0,018

0,022

21

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,014 0,014

0,013

22

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,014 0,015

0,015

Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)

kSP KA,i

0,006 0,006

0,006

23

Kryterium
społeczne

kSP

24

Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)

kSP KW,i

0,004 0,005

0,005

25

Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)

kSP O,OT,i

0,006 0,007

0,007

26

Analiza cyklu życia budynku (LCA)

kSS LCA, i

0,023 0,025

0,022

27

Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)

kSS E,CO2, i

0,012 0,017

0,017

Kryterium
środowiskowe

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,016 0,016

0,016

29

Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)

kSS EPBT, i

0,016 0,016

0,014

30

Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

kSS GPBT, i

0,009 0,012

0,011

suma

1,000 1,000

1,000

28

kSS

Obliczone docelowe wagi postanowiono zobrazować na wykresach (zob. rys. 6.1.5.A).
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Rys. 6.1.5.A. Docelowe wagi dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”

Kolejno należy obliczyć wartości zmiennych charakteryzujące poszczególne warianty
dopuszczalnych rozwiązań wraz z podaniem preferencji charakteryzującej dany wskaźnik. W
ten sposób tworzy się macierz decyzyjną wykorzystywaną w metodzie TOPSIS, co jest
pierwszym krokiem działania. Obliczenia wykonano zgodnie z przedstawionymi w rozdziale 4
wzorami i relacjami. Zestawienie danych do przeprowadzenia obliczeń oraz ich wyniki
znajdują się w załączniku 3B, natomiast w tab. 6.1.5.B zestawiono wartości liczbowe
obliczonych wskaźników wraz z podaniem preferencji dla wybranych podkryteriów oceny.
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Tab. 6.1.5.B. Wartości liczbowe wskaźników i ich preferencji dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryteriów
[-]

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
Kryterium
kT U,REAL,i
techniczne
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
Kryterium
kEN EK,TOTAL,i
energetyczne
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
kEG B,P, i*
egzergetyczne
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
Kryterium
kEK LCC,i
ekonomiczne
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
Kryterium
kSP KA,i
społeczne
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
Kryterium
kSS K,OZE, i
środowiskowe
kSS EPBT, i
kSS GPBT i

Preferencja
[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
[-]
[-]
[-]
0,61
0,68
0,62
m2/m3
3,08
3,17
2,92
lat
30,00
29,00
32,00
pkt
44,00
69,00
43,00
20,00
25,00
17,50
64,55
36,62
73,57
kWh/(m2rok)
39,61
28,82
38,30
kWh/(m2rok)
26,90
15,26
30,65
kWh/(m2rok)
96,96
91,40
92,96
kWh/(m2ZABUDrok)
27,67
33,21
24,79
kWh/(m2ZABUDrok)
2,99
2,35
4,88
kW
7,12
7,11
6,90
kW
23 776,10
17 334,98
25 979,93
kWh/a
1,77
2,34
1,61
12,00
14,00
12,00
pkt
10,18
10,13
9,47
%
157 910,45
165 899,86
174 917,43
zł
120,36
15,11
212,03
zł/m2
1 087 500,00 1 446 750,00 1 005 750,00
zł
0,33
0,03
0,65
zł/[kWh/(m2rok)]
4,69
5,00
3,24
pkt
4,68
5,00
4,39
pkt
4,34
5,00
3,69
pkt
5,00
4,45
3,45
pkt
7,00
5,00
7,00
pkt
51,30
60,62
60,06
Pt/m2
214,64
121,75
244,62
kgCO2/m2
8,00
14,00
9,00
pkt
7,10
6,78
9,49
lata
7,10
6,78
9,49
lata

W tab. 6.1.5.C zestawiono maksymalne dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników wraz
z podaniem odwołania do wzoru, z którego należy korzystać przy obliczaniu danego wskaźnika
dla wybranych podkryteriów oceny.
Tab. 6.1.5.C. Dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i

Preferencja

Max

Min

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca

[-]
1,00
5,00
50,00
100,00
25,00
100,00
50,00
50,00
150,00
50,00
5,00

[-]
0,50
1,00
6,00
25,00
15,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1,00

Jednostka Odwołanie
[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.10
4.1.14
4.1.15
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.2
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT i

rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca

10,00
30 000,00
3,00
15,00
20,00
200 000,00
250,00
1 500 000,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
9,00
100,00
300,00
15,00
10,00
10,00

0,00
10 000,00
1,00
3,00
5,00
50 000,00
10,00
500 000,00
0,01
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
50,00
100,00
3,00
5,00
5,00

-

4.3.3
4.3.4.A
4.3.5
4.3.6
4.4.3
4.4.4.A
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.13
4.6.1
4.6.2
4.6.4
4.6.5
4.6.7

Uzyskane wyniki wartości liczbowych wskaźników (zob. tab. 6.1.5.B) następnie poddaje się
normalizacji zgodnie ze wzorami 3.3.5.B i 3.3.5.C, co stanowi drugi krok w wykorzystywaniu
metody TOPSIS. Po normalizacji wszystkie wskaźniki mają charakter stymulant (zob. tab.
6.1.5.D).
Tab. 6.1.5.D. Znormalizowane wartości wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i

Preferencja

Wariant I

Wariant II

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca

[-]
0,82
0,32
0,20
0,44
0,80
0,15
0,25
0,37
0,65
0,55
0,33
0,71
0,42
0,59
0,80
0,51
0,32
0,08
0,46
0,03
0,94
0,94
0,87
1,00
0,43

[-]
0,74
0,32
0,21
0,69
1,00
0,27
0,35
0,66
0,61
0,66
0,43
0,71
0,58
0,78
0,93
0,51
0,30
0,66
0,35
0,29
1,00
1,00
1,00
0,89
0,60

Wariant III Jednostka
[-]
0,80
0,34
0,19
0,43
0,70
0,14
0,26
0,33
0,62
0,50
0,20
0,69
0,38
0,54
0,80
0,47
0,29
0,05
0,50
0,02
0,65
0,88
0,74
0,69
0,43

[-]
-

________________________________________________________________________ 148
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

26
27
28
29
30

Kryterium
środowiskowe

malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca

kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT i

0,97
0,47
0,53
0,70
0,70

0,82
0,82
0,93
0,74
0,74

0,83
0,41
0,60
0,53
0,53

-

Następnym krokiem (zgodnie z metodą TOPSIS – krok III) jest przemnożenie uzyskanych
wartości po normalizacji (zob tab. 6.1.5.D) przez docelowe wagi kryteriów oceny (zob. tab.
6.1.5.A), otrzymując tym samym oceny skorygowane dla każdego z wariantów. Z uwagi, że
wszystkie oceny skorygowane mają charakter stymulanty, to rozwiązaniem idealnym dla
każdego z kryterium oceny jest wariant z maksymalną wartością oceny skorygowanej,
natomiast rozwiązaniem antyidealnym będzie wariant z minimalną wartością (zgodnie z
metodą TOPSIS – krok IV). Oceny skorygowane oraz wskazanie rozwiązania idealnego i
antyidealnego zawarto w tabelach: 6.1.5.E, 6.1.5.F oraz 6.1.5.G. Każda z tabel dotyczy innej
grupy decydentów.
Tab. 6.1.5.E. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Wszyscy decydenci"
Skorygowane oceny - grupa decydent
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i

[-]
0,042
0,004
0,003
0,012
0,017
0,004
0,023
0,015
0,038
0,024
0,013
0,024
0,005
0,031
0,106
0,013
0,010
0,004
0,039
0,001
0,013
0,014
0,006
0,005
0,003
0,022
0,008
0,009
0,010
0,007
0,525

[-]
0,038
0,004
0,003
0,019
0,021
0,008
0,031
0,027
0,036
0,029
0,016
0,024
0,007
0,041
0,124
0,013
0,010
0,034
0,030
0,006
0,013
0,015
0,006
0,004
0,004
0,018
0,014
0,015
0,011
0,008
0,629

[-]
0,041
0,005
0,003
0,012
0,015
0,004
0,023
0,013
0,037
0,021
0,008
0,024
0,005
0,028
0,106
0,012
0,009
0,002
0,043
0,000
0,009
0,013
0,005
0,003
0,003
0,018
0,007
0,010
0,008
0,006
0,492

[-]
-

kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

Grupa decydent
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,042
0,038
0,005
0,004
0,003
0,003
0,019
0,012
0,021
0,015
0,008
0,004
0,031
0,023
0,027
0,013
0,038
0,036
0,029
0,021
0,016
0,008
0,024
0,024
0,007
0,005
0,041
0,028
0,124
0,106
0,013
0,012
0,010
0,009
0,034
0,002
0,043
0,030
0,006
0,000
0,013
0,009
0,015
0,013
0,006
0,005
0,005
0,003
0,004
0,003
0,022
0,018
0,014
0,007
0,015
0,009
0,011
0,008
0,008
0,006
0,653
0,472
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Tab. 6.1.5.F. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Aktualny/Przyszły użytkownik”
Skorygowane oceny - grupa Użytkownik
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i

[-]
0,055
0,005
0,002
0,015
0,020
0,004
0,019
0,021
0,050
0,028
0,012
0,020
0,004
0,026
0,089
0,014
0,010
0,004
0,036
0,001
0,013
0,013
0,005
0,004
0,002
0,022
0,006
0,009
0,011
0,006
0,527

[-]
0,049
0,005
0,002
0,023
0,025
0,007
0,026
0,037
0,047
0,034
0,015
0,020
0,006
0,034
0,104
0,014
0,010
0,036
0,027
0,007
0,014
0,014
0,006
0,004
0,003
0,019
0,010
0,015
0,012
0,007
0,631

[-]
0,053
0,005
0,002
0,015
0,017
0,003
0,020
0,018
0,048
0,025
0,007
0,020
0,004
0,024
0,089
0,013
0,009
0,003
0,039
0,000
0,009
0,012
0,004
0,003
0,002
0,019
0,005
0,010
0,008
0,005
0,492

[-]
-

kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

Grupa Użytkownik
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,055
0,049
0,005
0,005
0,002
0,002
0,023
0,015
0,025
0,017
0,007
0,003
0,026
0,019
0,037
0,018
0,050
0,047
0,034
0,025
0,015
0,007
0,020
0,020
0,006
0,004
0,034
0,024
0,104
0,089
0,014
0,013
0,010
0,009
0,036
0,003
0,039
0,027
0,007
0,000
0,014
0,009
0,014
0,012
0,006
0,004
0,004
0,003
0,003
0,002
0,022
0,019
0,010
0,005
0,015
0,009
0,012
0,008
0,007
0,005
0,656
0,473

Tab. 6.1.5.G. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Projektant/Architekt”
Skorygowane oceny - grupa Projektant/Architekt
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
ekonomiczne

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i

[-]
0,057
0,005
0,003
0,012
0,017
0,004
0,021
0,012
0,042
0,028
0,013
0,023
0,005
0,037
0,119
0,010
0,007

[-]
0,051
0,004
0,003
0,019
0,021
0,007
0,029
0,021
0,039
0,033
0,016
0,023
0,006
0,049
0,139
0,010
0,006

[-]
0,056
0,005
0,003
0,012
0,015
0,003
0,022
0,011
0,040
0,025
0,008
0,022
0,004
0,034
0,119
0,009
0,006

[-]
-

kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i

Grupa Projektant/Architekt
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,057
0,051
0,005
0,004
0,003
0,003
0,019
0,012
0,021
0,015
0,007
0,003
0,029
0,021
0,021
0,011
0,042
0,039
0,033
0,025
0,016
0,008
0,023
0,022
0,006
0,004
0,049
0,034
0,139
0,119
0,010
0,009
0,007
0,006
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

kEK LCC,i
kEK K,INW,i

0,004
0,032
0,001
0,013
0,014
0,005
0,005
0,003
0,025
0,008
0,009
0,011
0,009
0,551

kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

0,029
0,024
0,005
0,014
0,015
0,006
0,004
0,004
0,021
0,014
0,015
0,012
0,009
0,651

0,002
0,034
0,000
0,009
0,013
0,005
0,003
0,003
0,021
0,007
0,010
0,009
0,006
0,516

-

0,029
0,034
0,005
0,014
0,015
0,006
0,005
0,004
0,025
0,014
0,015
0,012
0,009
0,675

0,002
0,024
0,000
0,009
0,013
0,005
0,003
0,003
0,021
0,007
0,009
0,009
0,006
0,498

Zgodnie z metodą TOPSIS, aby utworzyć końcowy ranking wariantów w kolejności
malejącej, należy w kroku V metody obliczyć odległość każdego wariantu od rozwiązania
idealnego i antyidealnego, a kolejno (krok VI metody TOPSIS) obliczyć wskaźnik
podobieństwa poszczególnych wariantów do rozwiązania idealnego. Odległości oraz
współczynnik rankingowy dla wszystkich dopuszczalnych wariantów oraz dla 3 grup
decydentów zestawiono w tab. 6.1.5.H.
Tab. 6.1.5.H. Rozwiązania idealne i antyidealne dla poszczególnych grup decydentów, odległości
analizowanych wariantów od rozwiązania idealnego i antyidealnego oraz współczynniki rankingowe
Grupa decydent
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

[-]
0,042
0,472
0,014
0,046
Grupa Użytkownik

0,653

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

0,656

Odległość Odległość
d i+
d i-

Odległość Odległość
d i+
d i-

[-]
0,043
0,473
0,014
0,048
Grupa Projektant/Architekt

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

0,675

0,498

[-]
0,015
0,046
0,013

[-]
0,015
0,048
0,013

Odległość Odległość
d i+
d i[-]
0,039
0,013
0,044

[-]
0,014
0,044
0,011

Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,259
0,764
0,226
Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,258
0,773
0,212
Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,268
0,773
0,208

Końcowy ranking w kolejności malejącej przedstawiono w Tab. 6.1.5.I.
Tab. 6.1.5.I. Końcowy ranking wariantów
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant II
Wariant I
Wariant III

Grupa
decydent
[-]
0,764
0,259
0,226

Współczynnik rankingowy Ri
Grupa
Grupa
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
0,773
0,773
0,258
0,268
0,212
0,208
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Rys. 6.1.5.B. Końcowy ranking wariantów
Tab. 6.1.5.J. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant II
Wariant I
Wariant III

Współczynnik rankingowy - znormalizowany
Grupa
Grupa
Grupa
decydent
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
[-]
1,000
1,000
1,000
0,340
0,333
0,347
0,296
0,274
0,269

Rys. 6.1.5.C. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany

6.1.6. Dyskusja wyników obliczeń
Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego o
dodatnim bilansie energetycznym jest budowa obiektu zgodna z wariantem nr II. Taki sam
wynik uzyskano dla wszystkich trzech grup decydentów, z delikatnymi różnicami wartości
pomiędzy poszczególnymi grupami, co było spowodowane różnymi preferencjami
decydentów. Pozostałe dwa warianty są zdecydowanie gorszymi rozwiązaniami z punktu
widzenia przeprowadzonej analizy wielokryterialnej i plasują się na podobnym poziomie
wartości oceny.
Rozwiązanie zgodne z wariantem nr II w przeważającej ilości kryteriów decyzyjnych było
rozwiązaniem idealnym, zgodnie z metodą TOPSIS, odpowiednio wobec 30 podkryteriów
oceny, w grupie „Decydent” dla 26 podkryteriów, w grupie „Aktualny/Przyszły użytkownik”
dla 23 podkryteriów oraz w grupie „Projektant/Architekt” dla 20 podkryteriów.
Kompromisowe rozwiązanie było zdecydowanie najlepsze w wielu podkryteriach oceny,
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zwłaszcza w takich jak Analiza kosztów życia budynku (LCC), Stopień wykorzystania
pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE), Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE
(DGCOZE), Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2), Całkowity wskaźnik zużycia energii
użytkowej (EUTOTAL), Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL), Całkowita
żywotność budynku (TŻYCIA), Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE).
Kompromisowe rozwiązanie okazało się jednak w kilku podkryteriach oceny rozwiązaniem
najdalszym od idealnego, m.in. w Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW), Współczynnik
kształtu budynku (A/V). Zastosowanie proponowanej metodyki projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym pozwala analitykowi i decydentowi na
szczegółową analizę wyboru kompromisowego wariantu z grupy dopuszczalnych rozwiązań,
uwzględniając przyjęte modele preferencji decydenta i wybrane do analizy kryteria decyzyjne
oraz na obiektywny wybór rozwiązania najbardziej kompromisowego.
6.2.

Budynek mieszkalny jednorodzinny – wybór rozwiązania
(podkryteria decyzyjne z charakterem przyczynowym)

Zastosowano metodykę projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, zważywszy na dwa różne modele preferencji decydenta, z uwzględnieniem
wyłącznie podkryteriów decyzyjnych o charakterze przyczynowym. Przyjęto te same – jak w
przykładzie 6.1 – dopuszczalne technicznie rozwiązania. Wszystkie z przyjętych wariantów
rozwiązań spełniają wytyczne standardu budynku pasywnego zgodnie z Passive House Institute
(PHI) – standard Passive House Plus (PH Plus).
6.2.1. Budowa bazy danych wejściowych
Baza danych wejściowych analogiczna jak w przykładzie 6.1.
6.2.2. Identyfikacja dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
Zidentyfikowane i akceptowalne rozwiązania analogiczne jak w przykładzie 6.1.
6.2.3. Wybór zbioru kryteriów decyzyjnych i identyfikacja relacji między
kryteriami
Kryteria decyzyjne dotyczące wyboru budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym opisano w rozdziale 4, a w tab. 4.7. zestawiono wyselekcjonowane podkryteria
oceny przypisane do danej grupy kryterium głównego. Kolejno, zgodnie z zaproponowaną
metodyką i przy wykorzystaniu metody DEMATEL, określono relację pomiędzy
poszczególnymi kryteriami głównymi i podkryteriami oceny, w tym celu przeprowadzono
badania zgodnie z ideą metody delfickiej. Podmiotem oceniającym była grupa ekspertów, którą
poddano ankietyzacji, wykorzystując autorski kwestionariusz ekspercki. Przeprowadzone
badania zakończyły się wyznaczeniem wag relacji pomiędzy poszczególnymi kryteriami i
podkryteriami, które przedstawiono w rozdziale 5.2. Na tym etapie postanowiono dokonać
selekcji kryteriów oceny, odrzucając te, które mają charakter wyłącznie skutkowy. Wybrane
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podkryteria oceny zostały ujęte w tab. 6.2.3.A. wraz z podaniem wartości wyliczonych
wcześniej wag relacji.
Tab. 6.2.3.A. Wybrane kryteria decyzyjne dla wyboru budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o dodatnim bilansie energetycznym wraz z wagami relacji
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22
28

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

Kryterium
techniczne

kT

Kryterium
energetyczne

kEN

Kryterium
egzergetyczne

kEG

Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

kSP
kSS

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

Waga
relacji
vj
[-]
0,072
0,027
0,027
0,024
0,047
0,038
0,033
0,035
0,045
0,045
0,085
0,022
0,021

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,033

suma

0,553

6.2.4. Określenie profilu preferencji decydenta
Profil preferencji decydenta przyjęto analogiczny jak dla przykładu 6.1. W tab. 6.2.4.A
zestawiono wagi dla głównych kryteriów oceny, natomiast w tab. 6.2.4.C dla poszczególnych
podkryteriów oceny. Wszystkie przedstawione wagi zostały obliczone przy wykorzystaniu
metody AHP/ANP.
Tab. 6.2.4.A. Wektory wag dla głównych kryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”
Grupa
kryterium
[-]

Kryterium
główne

Nazwa kryterium oceny
[-]
Kryterium techniczne
Kryterium energetyczne
Kryterium egzergetyczne
Kryterium ekonomiczne
Kryterium społeczne
Kryterium środowiskowe

Aktualny/Przyszły użytkownik
Znormalizowana
Surowa
w ramach grupy
wartość
[-]
[-]
0,16319
0,081596
0,2572
0,128601
0,15568
0,077841
0,25371
0,126856
0,07377
0,036887
0,09644
0,048218

Projektant/Architekt
Znormalizowana Surowa
w ramach grupy wartość
[-]
[-]
0,15689
0,078446
0,23904
0,119519
0,20019
0,100095
0,20622
0,103111
0,08216
0,041082
0,11549
0,057747
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Tab. 6.2.4.B. Wektory wag dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”
Aktualny/Przyszły użytkownik
Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

Projektant/Architekt

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Znormaliz.
w ramach
grupy

Surowa
wartość

Znormaliz.
w ramach
całości

Znormaliz.
w ramach
grupy

Surowa
wartość

Znormaliz.
w ramach
całości

[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku i jego instalacji technicznych (TŻYCIA)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

[-]
0,20409
0,12084
0,09102
0,31788
0,2206
0,28605
0,21361
0,2366
0,14567
0,22512
0,30452
0,32063
0,33055

[-]
0,016653
0,00986
0,007427
0,025938
0,028369
0,036786
0,02747
0,018417
0,011339
0,017523
0,023704
0,011827
0,012193

[-]
0,033306
0,01972
0,014854
0,051876
0,056738
0,073572
0,05494
0,036834
0,022678
0,035046
0,047408
0,023654
0,024386

[-]
0,23081
0,12097
0,12777
0,27699
0,27924
0,26459
0,23356
0,19771
0,13389
0,26111
0,32815
0,29714
0,31883

[-]
0,018106
0,00949
0,010023
0,021729
0,033375
0,031623
0,027915
0,01979
0,013402
0,026136
0,032846
0,012207
0,013098

[-]
0,036212
0,01898
0,020046
0,043458
0,06675
0,063246
0,05583
0,03958
0,026804
0,052272
0,065692
0,024414
0,026196

Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)

0,18655

0,008995

0,01799

0,16248

0,009383

0,018766

W przypadku akceptacji utworzonego profilu należy przejść do etapu piątego metodyki, w przeciwnym razie trzeba będzie przeprowadzić
ponownie ankietyzację bądź rozszerzyć lub zawęzić grupę celową. Nie ma podstaw, by odrzucić utworzony profil preferencji dla wybranych grup
celowych. Zgodnie z powyższym należy przejść do etapu V proponowanej metodyki.
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Tab. 6.2.4.C. Znormalizowane wagi preferencji dla wszystkich podkryteriów oceny –
„Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

[-]

1
2
3

Kryterium
techniczne

kT

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

Waga preferencji
wUZj

wP/Aj

wDECj

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,033 0,036 0,026

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,020 0,019 0,018

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,015 0,020 0,018

4

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,052 0,043 0,042

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,057 0,067 0,069

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,074 0,063 0,057

10

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

0,055 0,056 0,047

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

0,037 0,040 0,040

9

12

Kryterium
energetyczne

kEN

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

kEG B,GEN,OZE, i

0,023 0,027 0,028

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)

kEG WYK,OZE, i

0,035 0,052 0,042

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,047 0,066 0,057

21

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,024 0,024 0,022

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,024 0,026 0,026

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,018 0,019 0,018

suma

0,513 0,558 0,510

14

22
28

Kryterium
egzergetyczne

kEG

Kryterium
społeczne

kSP

Kryterium
środowiskowe

kSS

6.2.5. Obliczenia wartości kryteriów/podkryteriów decyzyjnych dla
poszczególnych wariantów rozwiązania budynku
Ostatni etap proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym rozpoczyna obliczenie docelowych wag kryteriów decyzyjnych, które
szacuje się na podstawie wcześniej uzyskanych wag relacji oraz priorytetów decydentów za
pomocą równania 3.3.5.A. W tab. 6.2.5.A zestawiono docelowe wagi preferencji dla
wybranych podkryteriów oceny dla grup decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”, a także porównawczo dla grupy „Wszyscy decydenci”.
Tab. 6.2.5.A. Docelowe wagi dla wybranych podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”.
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Docelowa waga
WUZj
[-]

WP/Aj WDECj
[-]

[-]

1

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,112 0,107

0,086

2

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,025 0,021

0,022

3

Kryterium
techniczne

kT

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,018 0,022

0,022

4

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,057 0,042

0,045

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,126 0,130

0,149

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,131 0,099

0,099

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

0,086 0,076

0,072

kEG B,W+Z,i

9

Kryterium
energetyczne

kEN

10
11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

14
15

Kryterium
egzergetyczne

kEG

0,061 0,057

0,064

kEG B,GEN,OZE, i 0,048 0,050

0,057

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)

kEG WYK,OZE, i

0,074 0,097

0,087

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,188 0,229

0,221
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21
22
28

Kryterium
społeczne

kSP

Kryterium
środowiskowe

kSS

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,024 0,022

0,022

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,024 0,022

0,025

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,027 0,025

0,027

suma

1,000 1,000

1,000

Obliczone docelowe wagi postanowiono zobrazować na wykresach (zob. rys. 6.2.5.A).
Kolejno należy obliczyć wartości zmiennych charakteryzujące poszczególne warianty
dopuszczalnych rozwiązań wraz z podaniem preferencji charakteryzującej dany wskaźnik. W
ten sposób tworzy się macierz decyzyjną wykorzystywaną w metodzie TOPSIS, co jest jej
pierwszym krokiem działania. Obliczenia wykonano zgodnie z przedstawionymi w rozdziale 4
wzorami i relacjami. Zestawienie danych do przeprowadzenia obliczeń oraz ich wyniki zawiera
załącznik 3B, natomiast w tab. 6.2.5.B zestawiono wartości liczbowe obliczonych wskaźników
wraz z podaniem preferencji dla wybranych podkryteriów oceny.

Rys. 6.2.5.A. Docelowe wagi dla wybranych podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Tab. 6.2.5.B. Wartości liczbowe wskaźników i ich preferencji dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i

Preferencja

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
malejąca
malejąca

[-]
0,61
3,08

[-]
0,68
3,17

[-]
0,62
2,92

[-]
m2/m3
lat
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3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22

kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
egzergetyczne kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
Kryterium
społeczne
kSP JP,i
Kryterium
28
kSS K,OZE, i
środowiskowe
Kryterium
energetyczne

malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

30,00
44,00
39,61
96,96
27,67
2,99
7,12
1,77
12,00
4,69
4,68

29,00
69,00
28,82
91,40
33,21
2,35
7,11
2,34
14,00
5,00
5,00

32,00
43,00
38,30
92,96
24,79
4,88
6,90
1,61
12,00
3,24
4,39

pkt
kWh/(m2rok)
kWh/(m2ZABUDrok)
kWh/(m2ZABUDrok)
kW
kW
pkt
pkt
pkt

rosnąca

8,00

14,00

9,00

pkt

W tab. 6.2.5.C zestawiono maksymalne dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników wraz
z podaniem odwołania do wzoru, z którego należy korzystać przy obliczaniu danego wskaźnika
dla wybranych podkryteriów oceny.
Tab. 6.2.5.C. Dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22

Grupa
kryteriów
[-]

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

Kryterium
techniczne

kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
egzergetyczne kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
Kryterium
społeczne
kSP JP,i
Kryterium
28
kSS K,OZE, i
środowiskowe
Kryterium
energetyczne

Jednostka Odwołanie

Preferencja

Max

Min

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

[-]
1,00
5,00
50,00
100,00
50,00
150,00
50,00
5,00
10,00
3,00
15,00
5,00
5,00

[-]
0,50
1,00
6,00
25,00
10,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,00
3,00
3,00

[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.14
4.2.3
4.2.5
4.2.6
4.3.2
4.3.3
4.3.5
4.3.6
4.5.2
4.5.3

rosnąca

15,00

3,00

-

4.6.4

Uzyskane wyniki wartości liczbowych wskaźników (zob. tab. 6.2.5.B) następnie poddaje się
normalizacji zgodnie ze wzorami 3.3.5.B i 3.3.5.C, co stanowi drugi krok w metodzie TOPSIS.
Po normalizacji wszystkie wskaźniki mają charakter stymulant (zob. tab. 6.2.5.D).
Tab. 6.2.5.D. Znormalizowane wartości wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne
Kryterium
energetyczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

Preferencja

Wariant I

Wariant II

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca

[-]
0,82
0,32
0,20
0,44
0,25
0,65
0,55

[-]
0,74
0,32
0,21
0,69
0,35
0,61
0,66

Wariant III Jednostka Odwołanie
[-]
0,80
0,34
0,19
0,43
0,26
0,62
0,50

[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.14
4.2.3
4.2.5
4.2.6
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11
12
14
15
21
22

kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
egzergetyczne kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
Kryterium
społeczne
kSP JP,i
Kryterium
28
kSS K,OZE, i
środowiskowe

malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

0,33
0,71
0,59
0,80
0,94
0,94

0,43
0,71
0,78
0,93
1,00
1,00

0,20
0,69
0,54
0,80
0,65
0,88

-

4.3.2
4.3.3
4.3.5
4.3.6
4.5.2
4.5.3

rosnąca

0,53

0,93

0,60

-

4.6.4

Następnym krokiem (zgodnie z metodą TOPSIS – krok III) jest przemnożenie uzyskanych
wartości po normalizacji (zob. tab. 6.2.5.D) przez docelowe wagi kryteriów oceny (zob. tab.
6.2.5.A), otrzymując tym samym oceny skorygowane dla każdego z wariantów. Z uwagi, że
wszystkie oceny skorygowane mają charakter stymulanty, to rozwiązaniem idealnym dla
każdego z kryterium oceny jest wariant z maksymalną wartością oceny skorygowanej,
natomiast rozwiązaniem antyidealnym jest wariant z minimalną wartością (zgodnie z metodą
TOPSIS – krok IV). Oceny skorygowane oraz wskazanie rozwiązania idealnego i antyidealnego
zawarto w tabelach: 6.2.5.E, 6.2.5.F oraz 6.2.5.G. Każda z tabel dotyczy innej grupy
decydentów.
Tab. 6.2.5.E. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Wszyscy decydenci”
Skorygowane oceny - grupa decydent
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22
28

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

[-]
0,070
0,007
0,004
0,020
0,038
0,064
0,040
0,021
0,041
0,051
0,177
0,021
0,024

[-]
0,063
0,007
0,005
0,031
0,052
0,060
0,048
0,027
0,041
0,068
0,206
0,022
0,025

[-]
0,069
0,008
0,004
0,020
0,039
0,061
0,036
0,013
0,040
0,047
0,177
0,015
0,022

[-]
-

kSS K,OZE, i

0,014

0,025

0,016

-

0,593

0,681

0,565

suma

Grupa decydent
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,070
0,063
0,008
0,007
0,005
0,004
0,031
0,020
0,052
0,038
0,064
0,060
0,048
0,036
0,027
0,013
0,041
0,040
0,068
0,047
0,206
0,177
0,022
0,015
0,025
0,022
0,025

0,014

0,693

0,555

Tab. 6.2.5.F. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Aktualny/Przyszły użytkownik”.
Skorygowane oceny - grupa Użytkownik
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne
Kryterium
egzergetyczne

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

[-]
0,092
0,008
0,004
0,025
0,032
0,085
0,047
0,020
0,034

[-]
0,082
0,008
0,004
0,039
0,044
0,080
0,057
0,026
0,034

[-]
0,090
0,009
0,003
0,025
0,033
0,081
0,042
0,012
0,033

[-]
-

kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i

Grupa Użytkownik
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,092
0,082
0,009
0,008
0,004
0,003
0,039
0,025
0,044
0,032
0,085
0,080
0,057
0,042
0,026
0,012
0,034
0,033
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14
15
21
22
28

Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

0,043
0,150
0,023
0,022

0,057
0,175
0,024
0,024

0,040
0,150
0,016
0,021

-

0,057
0,175
0,024
0,024

0,040
0,150
0,016
0,021

kSS K,OZE, i

0,015

0,026

0,016

-

0,026

0,015

0,600

0,680

0,571

0,695

0,558

suma

Tab. 6.2.5.G. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Projektant/Architekt”.
Skorygowane oceny - grupa Projektant/Architekt
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22
28

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]

kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

[-]
0,088
0,007
0,004
0,019
0,033
0,064
0,042
0,019
0,035
0,057
0,183
0,021
0,021

[-]
0,079
0,007
0,005
0,029
0,045
0,060
0,051
0,024
0,035
0,075
0,214
0,022
0,022

[-]
0,086
0,007
0,004
0,018
0,034
0,061
0,038
0,012
0,034
0,052
0,183
0,014
0,020

[-]
-

kSS K,OZE, i

0,013

0,024

0,015

-

0,606

0,692

0,579

kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

suma

Grupa Projektant/Architekt
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,088
0,079
0,007
0,007
0,005
0,004
0,029
0,018
0,045
0,033
0,064
0,060
0,051
0,038
0,024
0,012
0,035
0,034
0,075
0,052
0,214
0,183
0,022
0,014
0,022
0,020
0,024

0,013

0,705

0,567

Zgodnie z metodą TOPSIS, aby utworzyć końcowy ranking wariantów w kolejności
malejącej należy w kroku V metody obliczyć odległość każdego wariantu od rozwiązania
idealnego i antyidealnego, a kolejno (krok VI metody TOPSIS) oszacować wskaźnik
podobieństwa poszczególnych wariantów do rozwiązania idealnego. Odległości oraz
współczynnik rankingowy dla wszystkich dopuszczalnych wariantów oraz dla 3 grup
decydentów zestawiono w tab. 6.2.5.H.
Tab. 6.2.5.H. Rozwiązania idealne i antyidealne dla poszczególnych grup decydentów, odległości
analizowanych wariantów od rozwiązania idealnego i antyidealnego oraz współczynniki rankingowe
Grupa decydent
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

[-]
0,041
0,555
0,008
0,046
Grupa Użytkownik

0,693

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

0,695

Odległość Odległość
d i+
d i[-]
0,015
0,047
0,006

Odległość Odległość
d i+
d i-

[-]
0,038
0,558
0,011
0,043
Grupa Projektant/Architekt

[-]
0,016
0,044
0,008

Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,266
0,849
0,118
Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,305
0,800
0,154
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Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

0,705

0,567

Odległość Odległość
d i+
d i[-]
0,042
0,010
0,047

[-]
0,016
0,047
0,007

Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,272
0,826
0,137

Końcowy ranking w kolejności malejącej przedstawiono w tab. 6.2.5.I.
Tab. 6.2.5.I. Końcowy ranking wariantów
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant II
Wariant I
Wariant III

Grupa
decydent
[-]
0,849
0,266
0,118

Współczynnik rankingowy Ri
Grupa
Grupa
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
0,800
0,826
0,305
0,272
0,154
0,137

Rys. 6.2.5.B. Końcowy ranking wariantów
Tab. 6.2.5.J. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant II
Wariant I
Wariant III

Współczynnik rankingowy - znormalizowany
Grupa
Grupa
Grupa
decydent
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
[-]
1,000
1,000
1,000
0,313
0,381
0,330
0,139
0,192
0,166

Rys. 6.2.5.C. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany
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6.2.6. Dyskusja wyników obliczeń, analiza wrażliwości
Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego o
dodatnim bilansie energetycznym, uwzględniając wyłącznie podkryteria decyzyjne o
charakterze przyczynowym, jest budowa obiektu zgodna z wariantem nr II. Taki sam wynik
uzyskano dla wszystkich trzech grup decydentów, z delikatnymi różnicami wartości pomiędzy
poszczególnymi grupami, co było spowodowane różnymi preferencjami decydentów.
Pozostałe dwa warianty są gorszymi rozwiązaniami z punktu widzenia przeprowadzonej
analizy wielokryterialnej. W porównaniu z przykładem 6.1 różnica między najkorzystniejszym
wariantem a pozostałymi dopuszczalnymi rozwiązaniami zmniejszyła się. Spowodowane jest
to tym, że najlepszy wariant w mniejszej względnej ilości podkryteriów oceny jest
rozwiązaniem idealnym.
Rozwiązanie zgodne z wariantem nr II nadal w przeważającej ilości kryteriów decyzyjnych
było rozwiązaniem idealnym, niemniej wobec wybranych 14 podkryteriów oceny o charakterze
przyczynowym było rozwiązaniem idealnym dla 11 podkryteriów w grupie „Decydent” oraz
grupie „Aktualny/Przyszły użytkownik”, natomiast w grupie „Projektant/Architekt” dla 12
podkryteriów. Kompromisowe rozwiązanie okazało się zdecydowanie najlepsze w wielu
podkryteriach oceny, zwłaszcza w takich jak Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA),
Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE), Suma strat egzergii budynku i jego instalacji
(BW+Z), Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE), Całkowity wskaźnik
zużycia energii użytkowej (EUTOTAL). Kompromisowe rozwiązanie było również w kilku
podkryteriach oceny rozwiązaniem najdalszym od idealnego, m.in. Współczynnik kształtu
budynku (A/V), Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE).
W wielokryterialnym wspomaganiu decyzji generalnie chodzi o wybór wariantu
kompromisowego, powyższa analiza z użyciem mniejszej ilości kryteriów decyzyjnych
(wyłącznie charakter przyczynowy) potwierdziła prawidłowość wyboru rozwiązania
kompromisowego.
6.3.

Budynek mieszkalny wielorodzinny – wybór rozwiązania
(wszystkie wybrane podkryteria decyzyjne)

Zastosowano metodykę projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zważywszy na dwa różne modele preferencji decydenta, uwzględniono
wszystkie wybrane podkryteria decyzyjne. Zidentyfikowano trzy rozwiązania techniczne,
dopuszczalne zgodnie z przedstawionymi w niniejszej pracy zasadami i wytycznymi
projektowania budynków o dodatnim bilansie energetycznym. Trzeba podkreślić, że wszystkie
z przyjętych wariantów rozwiązań spełniają wytyczne standardu budynku pasywnego zgodnie
z Passive House Institute (PHI) – standard Passive House Plus (PH Plus).
6.3.1. Budowa bazy danych wejściowych
Budowę bazy danych wejściowych zrealizowano zgodnie z podstawowymi zasadami
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, które
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przedstawiono w punkcie 2.3. niniejszych rozważań. Do wyboru zbioru dopuszczalnych i
akceptowalnych rozwiązań przyjęto następującą bazę danych wejściowych:
a) budynek czterokondygnacyjny z trzema kondygnacjami mieszkalnymi nadziemnymi oraz
jedną kondygnacją podziemną stanowiącą garaż nieogrzewany,
b) budynek o powierzchni użytkowej ok. 600 m2, składający się z 6 apartamentów,
zamieszkały przez 6 rodzin dwuosobowych (razem 12 osób dorosłych),
c) standard budynku pasywnego – PH Plus, zgodnie z Passive House Institute (PHI),
d) lokalizacja i klimat – miasto Warszawa, budynek zorientowany na południe,
e) położenie w terenie nieosłoniętym – brak naturalnego zacienienia,
f) prosta forma architektoniczna i przestrzenna,
g) standardowy sposób i profil użytkowania budynku mieszkalnego,
h) wysokie wymagania komfortu klimatycznego – budynek wyposażony w instalacje
aktywnego ogrzewania, oświetlenia oraz instalację wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła (≥ 75%),
i) ograniczenia wynikające z polskich przepisów, zgodne m.in. z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
j) czas realizacji budynku – maksymalnie 5 lat,
k) maksymalne koszty inwestycyjne wynoszące 3,0 mln złotych,
l) zakres wartości cech (od minimum do maksimum), które opisują kryteria decyzyjne ze
zbioru kryteriów i podkryteriów oceny.
6.3.2. Identyfikacja dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
Zidentyfikowano jedną wiodącą strukturę budynku, a następnie poddano ją zmianom,
tworząc 3 rozwiązania techniczne, które są dopuszczalne i akceptowalne zgodnie z utworzoną
bazą danych wejściowych i spełniają wcześniej narzucone wymagania, wytyczne
i ograniczenia. Jako pierwowzór posłużyła bryła budynku Villa Nova, która została wykonana
przez pracownię projektową Innebo sp. z o.o, inwestorem budynku jest Edificio sp. z o.o.
Wariant nr I
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, z użyciem pustaków ceramicznych,
ściany zewnętrzne obłożone płytami PIR pełniącymi rolę izolacji termicznej i akustycznej.
Stropodach wykonany z belek dwuteowych wypełnionych wełną mineralną. Kondygnację
podziemną stanowi garaż nieogrzewany, odizolowany od kondygnacji nadziemnych stropem
żelbetowym z izolacją termiczną z płyt PIR. Obiekt wyposażony w systemem grzewczy
niskotemperaturowy zasilany z pompy ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła w
postaci wymiennika pionowego (2 sondy pionowe). Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z
centralnego źródła ciepła, to jest pompy ciepła typu glikol-woda z wykorzystaniem zbiornika
c.w.u. o pojemności 200 l. Budynek wyposażony w system wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności zintegrowany z dolnym
źródłem pompy ciepła poprzez wymiennik ciepła typu powietrze-woda (wstępną nagrzewnicochodnicę), pełniącym funkcję gruntowego wymiennika ciepła (GWC) służącego do wstępnego
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podgrzewu czerpanego powietrza wentylacyjnego w okresie zimy oraz jego chłodzenia w
okresie lata. Każdy apartament posiada indywidualną centralę wentylacyjną. Na dachu
budynku zlokalizowano instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem paneli polikrystalicznych
(70 sztuk) o łącznej mocy 17,61 kWp. Bryła budynku Villa Nova została wykonana przez
pracownię projektową Innebo sp. z o.o.
Wariant nr II
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem żelbetu, ściany
zewnętrzne obłożone płytami PIR pełniącym rolę izolacji termicznej i akustycznej. Stropodach
wykonany z belek dwuteowych wypełnionych wełną mineralną. Kondygnację podziemną
stanowi garaż nieogrzewany, odizolowany od kondygnacji nadziemnych stropem żelbetowym
z izolacją termiczną z płyt PIR. Obiekt wyposażony w systemem grzewczy
niskotemperaturowy zasilany z pompy ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła w
postaci wymiennika pionowego (2 sondy pionowe). Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z
lokalnych źródeł ciepła w postaci podgrzewaczy c.w.u. elektrycznych przepływowych.
Instalacja c.w.u. wyposażona jest w odzysk ciepła z wody szarej w prysznicach. Budynek
wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o
wysokiej efektywności zintegrowany z dolnym źródłem pompy ciepła poprzez wymiennik
ciepła typu powietrze-woda (wstępną nagrzewnico-chodnicę), pełniącym funkcję gruntowego
wymiennika ciepła (GWC) służącego do podgrzewu czerpanego powietrza wentylacyjnego w
okresie zimy oraz jego chłodzenia w okresie lata. Każdy apartament posiada osobną centralę
wentylacyjną. Na dachu budynku zlokalizowano instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem
paneli polikrystalicznych (70 sztuk) o łącznej mocy 18,43 kWp. Bryła budynku Villa Nova –
została wykonana przez pracownię projektową Innebo sp. z o.o.
Wariant nr III
Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej, z użyciem belki dwuteowej jako
podstawowego elementu konstrukcyjnego, wypełniony wełną drzewną odgrywającą rolę
izolacji termicznej i akustycznej. Stropodach wykonany z belek dwuteowych wypełnionych
wełną mineralną. Kondygnację podziemną stanowi garaż nieogrzewany, odizolowany od
kondygnacji nadziemnych stropem żelbetowym z izolacją termiczną z płyt PIR. Obiekt
wyposażony w systemem grzewczy niskotemperaturowy zasilany z pompy ciepła typu
powietrze-woda w układzie SPLIT. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z centralnego
źródła ciepła, to jest pompy ciepła typu powietrze-woda z wykorzystaniem zbiornika c.w.u. o
pojemności 200 l. Budynek wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności wyposażony we wstępną nagrzewnicę
elektryczną służącą do podgrzewu czerpanego powietrza wentylacyjnego w okresie zimy.
Każdy apartament posiada osobną centralę wentylacyjną. Na dachu budynku zlokalizowano
instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem paneli monokrystalicznych (70 sztuk) o łącznej
mocy 20,75 kWp. Bryła budynku Villa Nova – została wykonana przez pracownię projektową
Innebo sp. z o.o.
Podstawowe parametry wybranych wariantów budynków mieszkalnych jednorodzinnych o
dodatnim bilansie energetycznym przedstawiono w tab. 6.3.2.A.
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Tab. 6.3.2.A. Podstawowe parametry wariantów budynków mieszkalnych wielorodzinnych o dodatnim bilansie energetycznym
Lp.

Parametr

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jedn.

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1

Powierzchnia użytkowa
o regulowanej temperaturze

614,58

614,58

614,58

m2

2

Kubatura użytkowa
o regulowanej temperaturze

1667,00

1667,00

1667,00

m3

3

Kubatura zewnętrzna

1536,45

1536,45

1536,45

m3

4

Współczynnik kształtu (A/V)

0,914

0,914

0,914

-

5

Współczynnik szczelności
budynku (n50)

0,60

0,60

0,60

-

6

Całkowity czas realizacji
budynku

3,900

3,800

4,000

lat

7

Całkowity koszt
inwestycyjny prosty (KINW)

2 613 250

2 622 250

2 402 750

zł

8

Technologia budynku

Technologia tradycyjna

Technologia tradycyjna

Technologia szkieletowa

9

Źródło ciepła
i system ogrzewania

Pompa ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła
w postaci wymiennika pionowego (2 sondy pionowe)
system centralny niskotemperaturowy z ciepłem aktywnym

Pompa ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła
w postaci wymiennika pionowego (2 sondy pionowe)
system centralny niskotemperaturowy z ciepłem aktywnym

Pompa ciepła typu powietrze-woda (SPLIT)
system centralny niskotemperaturowy
z ciepłem aktywnym

-

10

Źródło ciepła
i system przygotowania
c.w.u.

Pompa ciepła typu glikol-woda z dolnym źródłem ciepła
w postaci wymiennika pionowego (2 sondy pionowe)
system centralny z zasobnikiem 200l i cyrkulacją

Podgrzewacze c.w.u. elektryczne przepływowe
system lokalny bez cyrkulacji
odzysk ciepła z wody szarej w prysznicach

Pompa ciepła typu powietrze-woda (SPLIT)
system centralny z zasobnikiem 200l i cyrkulacją

-

11

Źródło chłodu
i system chłodzenia

przewietrzanie budynku
system lokalny z chłodem pasywnym

przewietrzanie budynku
system lokalny z chłodem pasywnym

przewietrzanie budynku
system lokalny z chłodem pasywnym

-

12

System wentylacji
mechanicznej

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności 89%
zintegrowany z dolnym źródłem ciepła pompy ciepła
poprzez wymiennik ciepła typu powietrze-woda
każdy apartament posiada własną centralę wentylacyjną
łączny projektowany bilans powietrza
Vn/Vw=1305/1305m3/h

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności 89%
ze wstępną nagrzewnicą elektryczną
każdy apartament posiada własną centralę wentylacyjną
łączny projektowany bilans powietrza Vn/Vw=1305/1305m3/h

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła o wysokiej efektywności 89%
ze wstępną nagrzewnicą elektryczną
każdy apartament posiada własną centralę wentylacyjną
łączny projektowany bilans powietrza Vn/Vw=1305/1305m3/h

-

13

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem paneli
polikrystalicznych (70 sztuk) o łącznej mocy 17,61 kWp

Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem paneli
polikrystalicznych (70 sztuk) o łącznej mocy 18,43 kWp

Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem paneli
monokrystalicznych (70 sztuk) o łącznej mocy 20,75 kWp

-
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Wizualizacje architektoniczne oraz zdjęcia analizowanych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych o dodatnim bilansie energetycznym przedstawiono w załączniku 3E.
Wyniki obliczeń bilansów energetycznych dla analizowanych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wykonanych w programie PHPP-wersja 9.6b przedstawiono w załączniku 3F,
natomiast w załączniku 3G zestawiono wyniki obliczeń bilansów egzergetycznych
wykonanych w programie Annex 49 Pre-Design Tool.
6.3.3. Wybór zbioru kryteriów decyzyjnych i identyfikacja relacji między
kryteriami
Kryteria decyzyjne dotyczące wyboru budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym opisano w rozdziale 4, a w tab. 4.7 zestawiono podkryteria oceny przypisane
do danej grupy kryterium głównego. Kolejno, zgodnie z zaproponowaną metodyką i przy
wykorzystaniu metody DEMATEL, należało określić relację pomiędzy poszczególnymi
kryteriami głównymi i podkryteriami oceny, w tym celu przeprowadzono badania zgodnie z
ideą metody delfickiej. Podmiotem oceniającym jest grupa ekspertów, którą poddano
ankietyzacji, wykorzystując autorski kwestionariusz ekspercki. Przeprowadzone badania
zakończyły się wyznaczeniem wag relacji pomiędzy poszczególnymi kryteriami i
podkryteriami, które szczegółowo przedstawiono w rozdziale 5.2. Na tym etapie można
dokonać selekcji kryteriów oceny, odrzucając te, które mają charakter wyłącznie skutkowy
i/lub nie mają większego znaczenia na wybór kompromisowego rozwiązania. Decyzją analityka
i/lub decydenta można również pozostawić określone podkryteria oceny. Postanowiono
pozostawić wszystkie kryteria i podkryteria oceny, zostały one ujęte w tab. 6.3.3.A. wraz z
podaniem wartości wyliczonych wcześniej wag relacji.
Tab. 6.3.3.A. Wybrane kryteria decyzyjne dla wyboru budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o dodatnim bilansie energetycznym wraz z wagami relacji
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

Kryterium
techniczne

kT

Kryterium
energetyczne

kEN

Kryterium
egzergetyczne

kEG

Kryterium
ekonomiczne

kEK

kSP

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)
Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)
Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)
Całkowity koszt operacyjny (TOC)
Analiza kosztów życia budynku (LCC)
Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)
Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i

Waga
relacji
vj
[-]
0,072
0,027
0,027
0,024
0,020
0,036
0,047
0,043
0,038
0,033
0,035
0,045
0,026
0,045
0,085
0,027
0,028
0,027
0,039
0,027
0,022
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

kSS

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)
Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)
Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)
Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)
Analiza cyklu życia budynku (LCA)
Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)
Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)
Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)
Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

0,021
0,019
0,020
0,027
0,031
0,028
0,033
0,025
0,023
1,000

6.3.4. Określenie profilu preferencji decydenta
Po wyborze akceptowalnego zbioru kryteriów decyzyjnych należy przejść do etapu IV
proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym, którym jest określenie profilu preferencji decydenta. Sporządza się go przy
wykorzystaniu metody badań społecznych, to jest ankietyzacji grupy celowej. Należy wykonać
pomiar statystyczny reprezentatywnej zbiorowości, pozyskać odpowiedzi oraz przeprowadzić
analizę statystyczną. Badanie szczegółowo opisano w rozdziale 5.3. Po analizie zebranych
danych utworzono docelowy profil preferencji decydenta przy wykorzystaniu metody
AHP/ANP przedstawionej w rozdziale 3.2.2, który obejmuje przyporządkowanie
bezpośrednich wag do wybranych wcześniej kryteriów i podkryteriów decyzyjnych. Dane w
celu utworzenia preferencji decydenta pozyskano za pomocą wcześniej przeprowadzonych
badań społecznych – ankietyzacji grupy celowej. Dla analizowanych grup decydentów w tab.
6.3.4.A zestawiono wagi dla głównych kryteriów oceny, natomiast w tab. 6.3.4.B dla
poszczególnych podkryteriów oceny. Wszystkie przedstawione wagi zostały obliczone przy
wykorzystaniu metody AHP/ANP.
Tab. 6.3.4.A. Wektory wag dla głównych kryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”
Grupa
kryterium
[-]

Kryterium
główne

Nazwa kryterium oceny
[-]
Kryterium techniczne
Kryterium energetyczne
Kryterium egzergetyczne
Kryterium ekonomiczne
Kryterium społeczne
Kryterium środowiskowe

Aktualny/Przyszły użytkownik
Znormalizowana
Surowa
w ramach grupy
wartość
[-]
[-]
0,16319
0,081596
0,2572
0,128601
0,15568
0,077841
0,25371
0,126856
0,07377
0,036887
0,09644
0,048218

Projektant/Architekt
Znormalizowana Surowa
w ramach grupy wartość
[-]
[-]
0,15689
0,078446
0,23904
0,119519
0,20019
0,100095
0,20622
0,103111
0,08216
0,041082
0,11549
0,057747

W tab. 6.3.4.C. zestawiono znormalizowane w ramach całości wagi preferencje dla
wszystkich podkryteriów oceny dla grup decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”, a także porównawczo dla grupy „Wszyscy decydenci”.
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Tab. 6.3.4.B. Wektory wag dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Nazwa kryterium / podkryterium oceny
[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku i jego instalacji technicznych (TŻYCIA)
Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)
Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)
Całkowity koszt operacyjny (TOC)
Analiza kosztów życia budynku (LCC)
Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)
Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)
Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)
Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)
Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)
Analiza cyklu życia budynku (LCA)
Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)
Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)
Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)
Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

Aktualny/Przyszły użytkownik
Znormaliz.
Znormaliz.
Surowa
w ramach
w ramach
wartość
grupy
całości
[-]
[-]
[-]
0,20409
0,016653
0,033306
0,12084
0,00986
0,01972
0,09102
0,007427
0,014854
0,31788
0,025938
0,051876
0,26617
0,021719
0,043438
0,09575
0,012314
0,024628
0,2206
0,028369
0,056738
0,18399
0,023661
0,047322
0,28605
0,036786
0,073572
0,21361
0,02747
0,05494
0,2366
0,018417
0,036834
0,14567
0,011339
0,022678
0,08809
0,006857
0,013714
0,22512
0,017523
0,035046
0,30452
0,023704
0,047408
0,14128
0,017922
0,035844
0,16498
0,020929
0,041858
0,28315
0,03592
0,07184
0,28188
0,035758
0,071516
0,12871
0,016328
0,032656
0,32063
0,011827
0,023654
0,33055
0,012193
0,024386
0,14745
0,005439
0,010878
0,10188
0,003758
0,007516
0,09949
0,00367
0,00734
0,27052
0,013044
0,026088
0,16085
0,007756
0,015512
0,18655
0,008995
0,01799
0,23543
0,011352
0,022704
0,14665
0,007071
0,014142
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Projektant/Architekt
Znormaliz.
Znormaliz.
Surowa
w ramach
w ramach
wartość
grupy
całości
[-]
[-]
[-]
0,23081
0,018106
0,036212
0,12097
0,00949
0,01898
0,12777
0,010023
0,020046
0,27699
0,021729
0,043458
0,24345
0,019098
0,038196
0,10447
0,012486
0,024972
0,27924
0,033375
0,06675
0,11814
0,01412
0,02824
0,26459
0,031623
0,063246
0,23356
0,027915
0,05583
0,19771
0,01979
0,03958
0,13389
0,013402
0,026804
0,07913
0,00792
0,01584
0,26111
0,026136
0,052272
0,32815
0,032846
0,065692
0,13385
0,013801
0,027602
0,14064
0,014501
0,029002
0,2892
0,029819
0,059638
0,3156
0,032542
0,065084
0,12072
0,012447
0,024894
0,29714
0,012207
0,024414
0,31883
0,013098
0,026196
0,14693
0,006036
0,012072
0,11545
0,004743
0,009486
0,12166
0,004998
0,009996
0,2625
0,015159
0,030318
0,19942
0,011516
0,023032
0,16248
0,009383
0,018766
0,20525
0,011853
0,023706
0,17034
0,009837
0,019674
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Tab. 6.3.4.C. Znormalizowane wagi preferencji dla wszystkich podkryteriów oceny
„Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

[-]

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

–

Waga preferencji
wUZj

wP/Aj

wDECj

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,033 0,036 0,026

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,020 0,019 0,018

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,015 0,020 0,018

4

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,052 0,043 0,042

5

Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)

kT T,OZE,i

0,043 0,038 0,038

1
2
3

Kryterium
techniczne

kT

6

Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)

kEN EP,TOTAL,i

0,025 0,025 0,028

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,057 0,067 0,069

Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)

kEN EK,TOTAL,i

0,047 0,028 0,035

9

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,074 0,063 0,057

10

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

0,055 0,056 0,047

8

Kryterium
energetyczne

kEN

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

0,037 0,040 0,040

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

kEG B,GEN,OZE, i

0,023 0,027 0,028

Kryterium
egzergetyczne

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)

kEG B,P, i*

0,014 0,016 0,017

14

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)

kEG WYK,OZE, i

0,035 0,052 0,042

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,047 0,066 0,057

16

Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)

kEK IRR,OZE,i

0,036 0,028 0,035

17

Całkowity koszt operacyjny (TOC)

kEK TOC,i

0,042 0,029 0,042

13

Kryterium
ekonomiczne

kEG

Analiza kosztów życia budynku (LCC)

kEK LCC,i

0,072 0,060 0,069

19

Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)

kEK K,INW,i

0,072 0,065 0,079

20

Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)

kEK DGC, OZE,i

0,033 0,025 0,030

21

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,024 0,024 0,022

18

kEK

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,024 0,026 0,026

Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)

kSP KA,i

0,011 0,012 0,012

24

Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)

kSP KW,i

0,008 0,009 0,009

25

Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)

kSP O,OT,i

0,007 0,010 0,009

26

Analiza cyklu życia budynku (LCA)

kSS LCA, i

0,026 0,030 0,026

Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)

kSS E,CO2, i

0,016 0,023 0,022

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,018 0,019 0,018

22
23

Kryterium
społeczne

kSP

27
28

Kryterium
środowiskowe

kSS

29

Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)

kSS EPBT, i

0,023 0,024 0,021

30

Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

kSS GPBT, i

0,014 0,020 0,017

W przypadku akceptacji utworzonego profilu należy przejść do etapu piątego zastosowanej
metodyki, w przeciwnym razie trzeba przeprowadzić ponownie ankietyzację bądź rozszerzyć
lub zawęzić grupę celową. Nie ma podstaw, by odrzucić utworzony profil preferencji dla
wybranych grup celowych. Zgodnie z powyższym należy przejść do etapu V proponowanej
metodyki.
6.3.5. Obliczenia wartości kryteriów/podkryteriów decyzyjnych dla
poszczególnych wariantów rozwiązania budynku
Ostatni etap proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym rozpoczyna obliczenie docelowych wag kryteriów decyzyjnych, które
szacuje się na podstawie wcześniej uzyskanych wag relacji oraz priorytetów decydentów. W
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tab. 6.3.5.A zestawiono docelowe wagi preferencji dla wszystkich podkryteriów oceny dla grup
decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”, a także
porównawczo dla grupy „Wszyscy decydenci”.
Tab. 6.3.5.A. Docelowe wagi dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Docelowa waga
WUZj
[-]

WP/Aj WDECj
[-]

[-]

1

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,067 0,070

0,051

2

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,015 0,014

0,013

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,011 0,014

0,013

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,034 0,027

0,027

3

Kryterium
techniczne

kT

4
5

Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE)

kT T,OZE,i

0,025 0,021

0,021

6

Całkowity wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EPTOTAL)

kEN EP,TOTAL,i

0,024 0,024

0,028

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,075 0,085

0,089

Kryterium
energetyczne

Całkowity wskaźnik zużycia energii końcowej (EKTOTAL)

kEN EK,TOTAL,i

0,056 0,032

0,041

9

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,078 0,064

0,059

10

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

0,051 0,050

0,043

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

0,036 0,037

0,038

kEG B,GEN,OZE, i 0,028 0,032

0,034

8

kEN

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Kryterium
egzergetyczne

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej (BP*)

kEG B,P, i*

0,010 0,011

0,013

14

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)

kEG WYK,OZE, i

0,044 0,063

0,052

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,112 0,149

0,132

16

Wewnętrzna stopa zwrotu dla OZE (IRROZE)

kEK IRR,OZE,i

0,027 0,020

0,026

Całkowity koszt operacyjny (TOC)

kEK TOC,i

0,032 0,021

0,032

Analiza kosztów życia budynku (LCC)

kEK LCC,i

0,054 0,043

0,051

13

kEG

17
18

Kryterium
ekonomiczne

kEK

19

Całkowity koszt inwestycyjny prosty (KINW)

kEK K,INW,i

0,078 0,069

0,085

20

Dynamiczny koszt jednostkowy instalacji OZE (DGCOZE)

kEK DGC, OZE,i

0,024 0,018

0,022

21

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,014 0,014

0,013

22

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,014 0,015

0,015

Spełnienie parametrów komfortu akustycznego (KA)

kSP KA,i

0,006 0,006

0,006

23

Kryterium
społeczne

kSP

24

Spełnienie parametrów komfortu wizualnego (KW)

kSP KW,i

0,004 0,005

0,005

25

Oddziaływanie budynku i jego instalacji na otoczenie (OOT)

kSP O,OT,i

0,006 0,007

0,007

26

Analiza cyklu życia budynku (LCA)

kSS LCA, i

0,023 0,025

0,022

27

Wskaźnik emisji ditlenku węgla (ECO2)

kSS E,CO2, i

0,012 0,017

0,017

Kryterium
środowiskowe

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,016 0,016

0,016

29

Czas zwrotu energii z OZE (EPBT)

kSS EPBT, i

0,016 0,016

0,014

30

Czas zwrotu emisji gazów cieplarnianych z OZE (GPBT)

kSS GPBT, i

0,009 0,012

0,011

suma

1,000 1,000

1,000

28

kSS

Obliczone docelowe wagi postanowiono zobrazować na wykresach (zob. rys. 6.3.5.A).
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Rys. 6.3.5.A. Docelowe wagi dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”

Kolejno należy obliczyć wartości zmiennych charakteryzujące poszczególne warianty
dopuszczalnych rozwiązań wraz z podaniem preferencji charakteryzującej dany wskaźnik. W
ten sposób tworzy się macierz decyzyjną wykorzystywaną w metodzie TOPSIS, co jest
pierwszym krokiem działania. Obliczenia wykonano zgodnie z przedstawionymi w rozdziale 4
wzorami i relacjami. Zestawienie danych do przeprowadzenia obliczeń oraz ich wyniki
znajdują się w załączniku 3H, natomiast w tab. 6.3.5.B zestawiono wartości liczbowe
obliczonych wskaźników wraz z podaniem preferencji dla wybranych podkryteriów oceny.
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Tab. 6.3.5.B. Wartości liczbowe wskaźników i ich preferencji dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryteriów
[-]

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
Kryterium
kT U,REAL,i
techniczne
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
Kryterium
kEN EK,TOTAL,i
energetyczne
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
kEG B,P, i*
egzergetyczne
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
Kryterium
kEK LCC,i
ekonomiczne
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
Kryterium
kSP KA,i
społeczne
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
Kryterium
kSS K,OZE, i
środowiskowe
kSS EPBT, i
kSS GPBT i

Preferencja
[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
[-]
[-]
[-]
0,91
0,91
0,91
m2/m3
3,90
3,80
4,00
lat
29,00
26,00
33,00
pkt
69,00
68,00
43,00
25,00
22,50
20,00
47,32
47,13
59,59
kWh/(m2rok)
34,06
31,64
36,55
kWh/(m2rok)
19,72
19,64
24,83
kWh/(m2rok)
138,50
128,04
153,67
kWh/(m2ZABUDrok)
21,93
25,39
21,93
kWh/(m2ZABUDrok)
9,96
12,01
7,50
kW
13,73
14,65
13,21
kW
51 831,52
51 624,77
65 273,92
kWh/a
1,45
1,53
1,36
13,00
13,00
13,00
pkt
9,41
9,48
10,43
%
385 098,84
398 707,93
415 245,93
zł
103,28
116,79
160,47
zł/m2
2 613 250,00 2 622 250,00 2 402 750,00
zł
0,36
0,35
0,56
zł/[kWh/(m2rok)]
5,00
5,00
4,38
pkt
5,00
5,00
4,68
pkt
5,00
5,00
3,69
pkt
4,00
4,00
4,00
pkt
5,00
5,00
7,00
pkt
92,91
89,82
79,08
Pt/m2
157,33
156,70
198,13
kgCO2/m2
14,00
14,00
8,00
pkt
7,10
6,78
9,49
lata
7,10
6,78
9,49
lata

W tab. 6.3.5.C zestawiono maksymalne dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników wraz
z podaniem odwołania do wzoru, z którego należy korzystać przy obliczaniu danego wskaźnika
dla wybranych podkryteriów oceny.
Tab. 6.3.5.C. Dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i

Preferencja

Max

Min

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca

[-]
1,00
5,00
50,00
100,00
25,00
100,00
50,00
50,00
200,00
50,00

[-]
0,50
1,00
6,00
25,00
15,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00

Jednostka Odwołanie
[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.10
4.1.14
4.1.15
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT i

malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca

15,00
15,00
75 000,00
3,00
15,00
20,00
500 000,00
250,00
3 000 000,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
9,00
100,00
300,00
15,00
10,00
10,00

1,00
0,00
10 000,00
1,00
3,00
5,00
300 000,00
10,00
2 000 000,00
0,01
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
50,00
100,00
3,00
5,00
5,00

-

4.3.2
4.3.3
4.3.4.A
4.3.5
4.3.6
4.4.3
4.4.4.A
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.13
4.6.1
4.6.2
4.6.4
4.6.5
4.6.7

Uzyskane wyniki wartości liczbowych wskaźników (zob. tab. 6.3.5.B) następnie poddaje się
normalizacji zgodnie ze wzorami 3.3.5.B i 3.3.5.C, co stanowi drugi krok w wykorzystywaniu
metody TOPSIS. Po normalizacji wszystkie wskaźniki mają charakter stymulant (zob. tab.
6.3.5.D).
Tab. 6.3.5.D. Znormalizowane wartości wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i
kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i

Preferencja

Wariant I

Wariant II

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
malejąca

[-]
0,55
0,26
0,21
0,69
1,00
0,21
0,29
0,51
0,69
0,44
0,10
0,92
0,19
0,48
0,87
0,47
0,78
0,10
0,77
0,03
1,00
1,00
1,00
0,80
0,60

[-]
0,55
0,26
0,23
0,68
0,90
0,21
0,32
0,51
0,64
0,51
0,08
0,98
0,19
0,51
0,87
0,47
0,75
0,09
0,76
0,03
1,00
1,00
1,00
0,80
0,60

Wariant III Jednostka Odwołanie
[-]
0,55
0,25
0,18
0,43
0,80
0,17
0,27
0,40
0,77
0,44
0,13
0,88
0,15
0,45
0,87
0,52
0,72
0,06
0,83
0,02
0,88
0,94
0,74
0,80
0,43

[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.10
4.1.14
4.1.15
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.2
4.3.3
4.3.4.A
4.3.5
4.3.6
4.4.3
4.4.4.A
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.13
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26
27
28
29
30

Kryterium
środowiskowe

kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT i

malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
malejąca

0,54
0,64
0,93
0,70
0,70

0,56
0,64
0,93
0,74
0,74

0,63
0,50
0,53
0,53
0,53

-

4.6.1
4.6.2
4.6.4
4.6.5
4.6.7

Następnym krokiem (zgodnie z metodą TOPSIS – krok III) jest przemnożenie uzyskanych
wartości po normalizacji (zob. tab. 6.3.5.D) przez docelowe wagi kryteriów oceny (zob. tab.
6.3.5.A), otrzymując tym samym oceny skorygowane dla każdego z wariantów. Z uwagi, że
wszystkie oceny skorygowane mają charakter stymulanty, to rozwiązaniem idealnym dla
każdego z kryterium oceny jest wariant z maksymalną wartością oceny skorygowanej,
natomiast rozwiązaniem antyidealnym będzie wariant z minimalną wartością (zgodnie z
metodą TOPSIS – krok IV). Oceny skorygowane oraz wskazanie rozwiązania idealnego i
antyidealnego zawarto w tabelach: 6.3.5.E, 6.3.5.F oraz 6.3.5.G. Każda z tabel dotyczy innej
grupy decydentów.
Tab. 6.3.5.E. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Wszyscy decydenci”
Skorygowane oceny – grupa decydent
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i

[-]
0,028
0,003
0,003
0,019
0,021
0,006
0,026
0,021
0,041
0,019
0,004
0,031
0,002
0,025
0,115
0,012
0,025
0,005
0,065
0,001
0,013
0,015
0,006
0,004
0,004
0,012
0,011
0,015
0,010
0,007
0,571

[-]
0,028
0,003
0,003
0,018
0,019
0,006
0,028
0,021
0,038
0,022
0,003
0,034
0,002
0,027
0,115
0,012
0,024
0,004
0,065
0,001
0,013
0,015
0,006
0,004
0,004
0,012
0,011
0,015
0,011
0,008
0,574

[-]
0,028
0,003
0,002
0,012
0,017
0,005
0,024
0,016
0,046
0,019
0,005
0,030
0,002
0,024
0,115
0,014
0,023
0,003
0,071
0,000
0,012
0,014
0,005
0,004
0,003
0,014
0,009
0,009
0,008
0,006
0,542

[-]
-

kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

Grupa decydent
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,028
0,028
0,003
0,003
0,003
0,002
0,019
0,012
0,021
0,017
0,006
0,005
0,028
0,024
0,021
0,016
0,046
0,038
0,022
0,019
0,005
0,003
0,034
0,030
0,002
0,002
0,027
0,024
0,115
0,115
0,014
0,012
0,025
0,023
0,005
0,003
0,071
0,065
0,001
0,000
0,013
0,012
0,015
0,014
0,006
0,005
0,004
0,004
0,004
0,003
0,014
0,012
0,011
0,009
0,015
0,009
0,011
0,008
0,008
0,006
0,596
0,523
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Tab. 6.3.5.F. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Aktualny/Przyszły użytkownik”
Skorygowane oceny – grupa Użytkownik
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i

[-]
0,036
0,004
0,002
0,023
0,025
0,005
0,022
0,028
0,054
0,022
0,004
0,026
0,002
0,021
0,097
0,013
0,025
0,005
0,060
0,001
0,014
0,014
0,006
0,003
0,003
0,012
0,008
0,015
0,011
0,006
0,569

[-]
0,036
0,004
0,003
0,023
0,022
0,005
0,024
0,029
0,050
0,026
0,003
0,028
0,002
0,022
0,097
0,013
0,024
0,005
0,060
0,001
0,014
0,014
0,006
0,003
0,003
0,013
0,008
0,015
0,012
0,007
0,570

[-]
0,036
0,004
0,002
0,015
0,020
0,004
0,020
0,023
0,060
0,022
0,005
0,025
0,002
0,020
0,097
0,014
0,023
0,003
0,065
0,000
0,013
0,013
0,004
0,003
0,002
0,014
0,006
0,009
0,008
0,005
0,538

[-]
-

kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

Grupa Użytkownik
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,036
0,036
0,004
0,004
0,003
0,002
0,023
0,015
0,025
0,020
0,005
0,004
0,024
0,020
0,029
0,023
0,060
0,050
0,026
0,022
0,005
0,003
0,028
0,025
0,002
0,002
0,022
0,020
0,097
0,097
0,014
0,013
0,025
0,023
0,005
0,003
0,065
0,060
0,001
0,000
0,014
0,013
0,014
0,013
0,006
0,004
0,003
0,003
0,003
0,002
0,014
0,012
0,008
0,006
0,015
0,009
0,012
0,008
0,007
0,005
0,594
0,517

Tab. 6.3.5.G. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Projektant/Architekt”
Skorygowane oceny – grupa Projektant/Architekt
Lp.
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kT T,OZE,i

[-]
0,038
0,004
0,003
0,019
0,021
0,005
0,025
0,016
0,045
0,022
0,004
0,030
0,002
0,031
0,129

[-]
0,038
0,004
0,003
0,019
0,019
0,005
0,027
0,016
0,041
0,025
0,003
0,032
0,002
0,032
0,129

[-]
0,038
0,003
0,003
0,012
0,017
0,004
0,023
0,013
0,049
0,022
0,005
0,028
0,002
0,029
0,129

[-]
-

kEN EP,TOTAL,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EK,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG B,P, i*
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i

Grupa Projektant/Architekt
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,038
0,038
0,004
0,003
0,003
0,003
0,019
0,012
0,021
0,017
0,005
0,004
0,027
0,023
0,016
0,013
0,049
0,041
0,025
0,022
0,005
0,003
0,032
0,028
0,002
0,002
0,032
0,029
0,129
0,129
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kryterium
ekonomiczne

Kryterium
społeczne

Kryterium
środowiskowe

kEK IRR,OZE,i
kEK TOC,i
kEK LCC,i
kEK K,INW,i
kEK DGC, OZE,i
kSP KC,i
kSP JP,i
kSP KA,i
kSP KW,i
kSP O,OT,i
kSS LCA, i
kSS E,CO2, i
kSS K,OZE, i
kSS EPBT, i
kSS GPBT, i
suma

0,009
0,017
0,004
0,053
0,000
0,014
0,015
0,006
0,004
0,004
0,014
0,011
0,015
0,011
0,009
0,579

0,009
0,016
0,004
0,052
0,001
0,014
0,015
0,006
0,004
0,004
0,014
0,011
0,015
0,012
0,009
0,582

0,010
0,016
0,003
0,057
0,000
0,012
0,014
0,005
0,004
0,003
0,016
0,009
0,009
0,009
0,006
0,550

-

0,010
0,017
0,004
0,057
0,001
0,014
0,015
0,006
0,004
0,004
0,016
0,011
0,015
0,012
0,009
0,604

0,009
0,016
0,003
0,052
0,000
0,012
0,014
0,005
0,004
0,003
0,014
0,009
0,009
0,009
0,006
0,531

Zgodnie z metodą TOPSIS, aby utworzyć końcowy ranking wariantów w kolejności
malejącej, należy w kroku V metody obliczyć odległość każdego wariantu od rozwiązania
idealnego i antyidealnego, a kolejno (krok VI metody TOPSIS) obliczyć wskaźnik
podobieństwa poszczególnych wariantów do rozwiązania idealnego. Odległości oraz
współczynnik rankingowy dla wszystkich dopuszczalnych wariantów oraz dla 3 grup
decydentów zestawiono w tab. 6.3.5.H.
Tab. 6.3.5.H. Rozwiązania idealne i antyidealne dla poszczególnych grup decydentów, odległości
analizowanych wariantów od rozwiązania idealnego i antyidealnego oraz współczynniki rankingowe
Grupa decydent
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

Odległość
d i+

0,596

[-]
0,009
0,523
0,010
0,014
Grupa Użytkownik

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

Odległość
d i+

0,594

[-]
0,009
0,517
0,012
0,016
Grupa Projektant/Architekt

Odległość
d i[-]
0,013
0,014
0,010
Odległość
d i[-]
0,015
0,015
0,012

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

Odległość
d i+

Odległość
d i-

[-]

[-]

0,604

0,531

[-]
0,009
0,010
0,014

[-]
0,013
0,014
0,010

Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,597
0,568
0,414
Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,615
0,553
0,427
Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,602
0,573
0,412

Końcowy ranking w kolejności malejącej przedstawiono w tab. 6.3.5.I.
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Tab. 6.3.5.I. Końcowy ranking wariantów
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Grupa
decydent
[-]
0,597
0,568
0,414

Współczynnik rankingowy Ri
Grupa
Grupa
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
0,615
0,602
0,553
0,573
0,427
0,412

Rys. 6.3.5.B. Końcowy ranking wariantów
Tab. 6.3.5.J. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Współczynnik rankingowy - znormalizowany
Grupa
Grupa
Grupa
decydent
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
[-]
1,000
1,000
1,000
0,953
0,900
0,952
0,694
0,695
0,683

Rys. 6.3.5.C. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany

6.3.6. Dyskusja wyników obliczeń
Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego o
dodatnim bilansie energetycznym jest budowa obiektu zgodna z wariantem nr I. Tuż za nim
plasuje się wariant nr II. Taki sam wynik uzyskano dla wszystkich trzech grup decydentów, z
delikatnymi różnicami wartości pomiędzy poszczególnymi grupami, co było spowodowane
różnymi preferencjami decydentów. W zasadzie dla grupy decydent oraz grupy
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Projektant/Architekt oba warianty, tj. nr I i nr II są tożsame. Trzeci wariant jest gorszym
rozwiązaniem z punktu widzenia przeprowadzonej analizy wielokryterialnej.
Rozwiązanie zgodne z wariantem nr I w porównaniu z wariantem nr II w mniejszej ilości
kryteriów decyzyjnych jest rozwiązaniem idealnym, zgodnie z metodą TOPSIS, odpowiednio,
w grupie „Decydent” w 19 do 21 podkryteriów, w grupie „Aktualny/Przyszły użytkownik” w
17 do 23 podkryteriów oraz w grupie „Projektant/Architekt” w 18 do 23 podkryteriów. Wariant
nr I nie jest zdecydowanie najlepszy w żadnym z podkryteriów oceny. Jedynym podkryterium
oceny, w którym posiada przewagę ponad 10% jest Całkowita żywotność instalacji OZE (TOZE).
Oba rozwiązania są bardzo do siebie podobne, stąd tak bardzo podobna jest ich ocena.
Klasyfikacja wariantu nr I na pierwszej lokacie ma miejsce z uwagi na docelowe wagi
poszczególnych podkryteriów oceny przypisane przez określone grupy decydentów. W
przypadku tak małej różnicy pomiędzy dwoma wariantami rozwiązań budynków korzystne jest
przeprowadzenie analizy dla zawężonego zbioru podkryterium oceny. Zastosowanie
proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym pozwala analitykowi i decydentowi na szczegółową analizę wyboru
kompromisowego wariantu z grupy dopuszczalnych rozwiązań, uwzględniając przyjęte modele
preferencji decydenta i wybrane do analizy kryteria decyzyjne oraz na obiektywny wybór
rozwiązania najbardziej kompromisowego.
6.4.

Budynek mieszkalny wielorodzinny – wybór rozwiązania
(podkryteria decyzyjne z charakterem przyczynowym)

Zastosowano metodykę projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zważywszy na dwa różne modele preferencji decydenta, z uwzględnieniem
wyłącznie podkryteriów decyzyjnych o charakterze przyczynowym. Przyjęto te same – jak w
przykładzie 6.3 – dopuszczalne technicznie rozwiązania. Wszystkie z przyjętych wariantów
rozwiązań spełniają wytyczne standardu budynku pasywnego zgodnie z Passive House Institute
(PHI) – standard Passive House Plus (PH Plus).
6.4.1. Budowa bazy danych wejściowych
Baza danych wejściowych analogiczna jak w przykładzie 6.3.
6.4.2. Identyfikacja dopuszczalnych i akceptowalnych rozwiązań budynku
mieszkalnego jednorodzi nnego
Zidentyfikowane i akceptowalne rozwiązania analogiczne jak w przykładzie 6.3.
6.4.3. Wybór zbioru kryteriów decyzyjnych i identyfikacja relacji między
kryteriami
Kryteria decyzyjne dotyczące wyboru budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie
energetycznym opisano w rozdziale 4, a w tab. 4.7. zestawiono wyselekcjonowane podkryteria
oceny przypisane do danej grupy kryterium głównego. Kolejno, zgodnie z zaproponowaną
metodyką i przy wykorzystaniu metody DEMATEL, określono relację pomiędzy
poszczególnymi kryteriami głównymi i podkryteriami oceny, w tym celu przeprowadzono
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badania zgodnie z ideą metody delfickiej. Podmiotem oceniającym była grupa ekspertów, którą
poddano ankietyzacji, wykorzystując autorski kwestionariusz ekspercki. Przeprowadzone
badania zakończyły się wyznaczeniem wag relacji pomiędzy poszczególnymi kryteriami i
podkryteriami, które przedstawiono w rozdziale 5.2. Na tym etapie postanowiono dokonać
selekcji kryteriów oceny, odrzucając te, które mają charakter wyłącznie skutkowy. Wybrane
podkryteria oceny zostały ujęte w tab. 6.4.3.A. wraz z podaniem wartości wyliczonych
wcześniej wag relacji.
Tab. 6.4.3.A. Wybrane kryteria decyzyjne dla wyboru budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o dodatnim bilansie energetycznym wraz z wagami relacji
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22
28

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

[-]

[-]

Kryterium
techniczne

kT

Kryterium
energetyczne

kEN

Kryterium
egzergetyczne

kEG

Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

kSP
kSS

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

Waga
relacji
vj
[-]
0,072
0,027
0,027
0,024
0,047
0,038
0,033
0,035
0,045
0,045
0,085
0,022
0,021

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,033

suma

0,553

6.4.4. Określenie profilu preferencji decydenta
Profil preferencji decydenta przyjęto analogiczny jak dla przykładu 6.3. W tab. 6.4.4.A
zestawiono wagi dla głównych kryteriów oceny, natomiast w tab. 6.4.4.B dla poszczególnych
podkryteriów oceny. Wszystkie przedstawione wagi zostały obliczone przy wykorzystaniu
metody AHP/ANP.
Tab. 6.4.4.A. Wektory wag dla głównych kryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”
Grupa
kryterium
[-]

Kryterium
główne

Nazwa kryterium oceny
[-]
Kryterium techniczne
Kryterium energetyczne
Kryterium egzergetyczne
Kryterium ekonomiczne
Kryterium społeczne
Kryterium środowiskowe

Aktualny/Przyszły użytkownik
Znormalizowana
Surowa
w ramach grupy
wartość
[-]
[-]
0,16319
0,081596
0,2572
0,128601
0,15568
0,077841
0,25371
0,126856
0,07377
0,036887
0,09644
0,048218

Projektant/Architekt
Znormalizowana Surowa
w ramach grupy wartość
[-]
[-]
0,15689
0,078446
0,23904
0,119519
0,20019
0,100095
0,20622
0,103111
0,08216
0,041082
0,11549
0,057747
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Tab. 6.4.4.B. Wektory wag dla wszystkich podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz „Projektant/Architekt”
Aktualny/Przyszły użytkownik
Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

Projektant/Architekt

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Znormaliz.
w ramach
grupy

Surowa
wartość

Znormaliz.
w ramach
całości

Znormaliz.
w ramach
grupy

Surowa
wartość

Znormaliz.
w ramach
całości

[-]
Współczynnik kształtu budynku (A/V)
Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)
Utrudnienia realizacyjne (UREAL)
Całkowita żywotność budynku i jego instalacji technicznych (TŻYCIA)
Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)
Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)
Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EKOZE)
Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)
Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN, OZE)
Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)
Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)
Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)
Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

[-]
0,20409
0,12084
0,09102
0,31788
0,2206
0,28605
0,21361
0,2366
0,14567
0,22512
0,30452
0,32063
0,33055

[-]
0,016653
0,00986
0,007427
0,025938
0,028369
0,036786
0,02747
0,018417
0,011339
0,017523
0,023704
0,011827
0,012193

[-]
0,033306
0,01972
0,014854
0,051876
0,056738
0,073572
0,05494
0,036834
0,022678
0,035046
0,047408
0,023654
0,024386

[-]
0,23081
0,12097
0,12777
0,27699
0,27924
0,26459
0,23356
0,19771
0,13389
0,26111
0,32815
0,29714
0,31883

[-]
0,018106
0,00949
0,010023
0,021729
0,033375
0,031623
0,027915
0,01979
0,013402
0,026136
0,032846
0,012207
0,013098

[-]
0,036212
0,01898
0,020046
0,043458
0,06675
0,063246
0,05583
0,03958
0,026804
0,052272
0,065692
0,024414
0,026196

Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)

0,18655

0,008995

0,01799

0,16248

0,009383

0,018766
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Tab. 6.4.4.C. Znormalizowane wagi preferencji dla wszystkich podkryteriów oceny
„Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

–

Waga preferencji
wUZj

wP/Aj

wDECj

[-]

[-]

[-]

1

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,033 0,036 0,026

2

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,020 0,019 0,018

3

Kryterium
techniczne

kT

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,015 0,020 0,018

4

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,052 0,043 0,042

7

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,057 0,067 0,069

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,074 0,063 0,057

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

0,055 0,056 0,047

9

Kryterium
energetyczne

kEN

10
11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

kEG B,W+Z,i

0,037 0,040 0,040

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

kEG B,GEN,OZE, i

0,023 0,027 0,028

Kryterium
egzergetyczne

kEG

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYK OZE)

kEG WYK,OZE, i

0,035 0,052 0,042

15

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,047 0,066 0,057

21

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,024 0,024 0,022

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,024 0,026 0,026

Koherentność odnawialnych źródeł energii (KOZE)

kSS K,OZE, i

0,018 0,019 0,018

suma

0,513 0,558 0,510

14

22
28

Kryterium
społeczne

kSP

Kryterium
środowiskowe

kSS

W przypadku akceptacji utworzonego profilu należy przejść do etapu piątego metodyki, w
przeciwnym razie trzeba będzie przeprowadzić ponownie ankietyzację bądź rozszerzyć lub
zawęzić grupę celową. Nie ma podstaw, by odrzucić utworzony profil preferencji dla
wybranych grup celowych. Zgodnie z powyższym należy przejść do etapu V proponowanej
metodyki.
6.4.5. Obliczenia wartości kryteriów/podkryteriów decyzyjnych dla
poszczególnych wariantów rozwiązania budynku
Ostatni etap proponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym rozpoczyna obliczenie docelowych wag kryteriów decyzyjnych, które
szacuje się na podstawie wcześniej uzyskanych wag relacji oraz priorytetów decydentów za
pomocą równania 3.3.5.A. W tab. 6.4.5.A zestawiono docelowe wagi preferencji dla
wybranych podkryteriów oceny dla grup decydentów „Aktualny/Przyszły użytkownik” oraz
„Projektant/Architekt”, a także porównawczo dla grupy „Wszyscy decydenci”.
Tab. 6.4.5.A. Docelowe wagi dla wybranych podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”.
Lp.

Grupa
kryterium

Symbol
grupy

Nazwa kryterium / podkryterium oceny

Symbol

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Docelowa waga
WUZj
[-]

WP/Aj WDECj
[-]

[-]

1

Współczynnik kształtu budynku (A/V)

kT A/V,i

0,112 0,107

0,086

2

Całkowity czas realizacji budynku (TBUD)

kT T,BUD,i

0,025 0,021

0,022

Utrudnienia realizacyjne (UREAL)

kT U,REAL,i

0,018 0,022

0,022

Całkowita żywotność budynku (TŻYCIA)

kT T,ŻYCIA,i

0,057 0,042

0,045

3
4

Kryterium
techniczne

kT
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7
9

Kryterium
energetyczne

kEN

10

Całkowity wskaźnik zużycia energii użytkowej (EUTOTAL)

kEN EU,TOTAL,i

0,126 0,130

0,149

Całkowity wskaźnik ilości pozyskanej energii użytkowej odnawialnej (EUOZE)

kEN EU,OZE,i

0,131 0,099

0,099

Całkowity wskaźnik ilości wyprowadzonej energii końcowej odnawialnej (EK OZE)

kEN EK,OZE,i

0,086 0,076

0,072

kEG B,W+Z,i

11

Suma strat egzergii budynku i jego instalacji (BW+Z)

12

Suma egzergii wygenerowanej przez OZE (BGEN,OZE)

14

Kryterium
egzergetyczne

kEG

15
21
22
28

Kryterium
społeczne

kSP

Kryterium
środowiskowe

kSS

0,061 0,057

0,064

kEG B,GEN,OZE, i 0,048 0,050

0,057

Stopień wykorzystania pozyskanej energii odnawialnej (WYKOZE)

kEG WYK,OZE, i

0,074 0,097

0,087

Wykorzystanie naturalnych strategii grzania, chłodzenia i oświetlenia (NST)

kEG N,ST,i

0,188 0,229

0,221

Spełnienie parametrów komfortu cieplnego (KC)

kSP KC,i

0,024 0,022

0,022

Spełnienie parametrów jakości powietrza (JP)

kSP JP,i

0,024 0,022

0,025

Koherentność odnawialnych źródeł energii (K OZE)

kSS K,OZE, i

0,027 0,025

0,027

suma

1,000 1,000

1,000

Obliczone docelowe wagi postanowiono zobrazować na wykresach (zob. rys. 6.4.5.A).
Kolejno należy obliczyć wartości zmiennych charakteryzujące poszczególne warianty
dopuszczalnych rozwiązań wraz z podaniem preferencji charakteryzującej dany wskaźnik. W
ten sposób tworzy się macierz decyzyjną wykorzystywaną w metodzie TOPSIS, co jest jej
pierwszym krokiem działania. Obliczenia wykonano zgodnie z przedstawionymi w rozdziale 4
wzorami i relacjami. Zestawienie danych do przeprowadzenia obliczeń oraz ich wyniki zawiera
załącznik 3H, natomiast w tab. 6.4.5.B zestawiono wartości liczbowe obliczonych wskaźników
wraz z podaniem preferencji dla wybranych podkryteriów oceny.

Rys. 6.4.5.A. Docelowe wagi dla wybranych podkryteriów oceny – „Aktualny/Przyszły użytkownik”,
„Projektant/Architekt” oraz „Wszyscy decydenci”
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Tab. 6.4.5.B. Wartości liczbowe wskaźników i ich preferencji dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
egzergetyczne kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
Kryterium
społeczne
kSP JP,i
Kryterium
28
kSS K,OZE, i
środowiskowe
Kryterium
energetyczne

Preferencja

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

[-]
0,91
3,90
29,00
69,00
34,06
138,50
21,93
9,96
13,73
1,45
13,00
5,00
5,00

[-]
0,91
3,80
26,00
68,00
31,64
128,04
25,39
12,01
14,65
1,53
13,00
5,00
5,00

[-]
0,91
4,00
33,00
43,00
36,55
153,67
21,93
7,50
13,21
1,36
13,00
4,38
4,68

[-]
m2/m3
lat
pkt
kWh/(m2rok)
kWh/(m2ZABUDrok)
kWh/(m2ZABUDrok)
kW
kW
pkt
pkt
pkt

rosnąca

14,00

14,00

8,00

pkt

W tab. 6.4.5.C zestawiono maksymalne dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników wraz
z podaniem odwołania do wzoru, z którego należy korzystać przy obliczaniu danego wskaźnika
dla wybranych podkryteriów oceny.
Tab. 6.4.5.C. Dopuszczalne wartości liczbowe wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
egzergetyczne kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
Kryterium
społeczne
kSP JP,i
Kryterium
28
kSS K,OZE, i
środowiskowe
Kryterium
energetyczne

Jednostka Odwołanie

Preferencja

Max

Min

[-]
malejąca
malejąca
malejąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

[-]
1,00
5,00
50,00
100,00
50,00
200,00
50,00
25,00
25,00
3,00
15,00
5,00
5,00

[-]
0,50
1,00
6,00
25,00
10,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,00
3,00
3,00

[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.14
4.2.3
4.2.5
4.2.6
4.3.2
4.3.3
4.3.5
4.3.6
4.5.2
4.5.3

rosnąca

15,00

3,00

-

4.6.4

Uzyskane wyniki wartości liczbowych wskaźników (zob. tab. 6.4.5.B) następnie poddaje się
normalizacji zgodnie ze wzorami 3.3.5.B i 3.3.5.C, co stanowi drugi krok w metodzie TOPSIS.
Po normalizacji wszystkie wskaźniki mają charakter stymulant (zob. tab. 6.4.5.D).
Tab. 6.4.5.D. Znormalizowane wartości wskaźników dla wybranych podkryteriów oceny
Lp.
[-]
1
2
3

Grupa
kryteriów
[-]
Kryterium
techniczne

Symbol
kryterium
[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i

Preferencja

Wariant I

Wariant II

[-]
malejąca
malejąca
malejąca

[-]
0,55
0,26
0,21

[-]
0,55
0,26
0,23

Wariant III Jednostka Odwołanie
[-]
0,55
0,25
0,18

[-]
-

[-]
4.1.7
4.1.8
4.1.9
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4
7
9
10
11
12
14
15
21
22

kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
Kryterium
kEN EU,OZE,i
energetyczne
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
Kryterium
egzergetyczne kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
Kryterium
społeczne
kSP JP,i
Kryterium
28
kSS K,OZE, i
środowiskowe

rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
malejąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

0,69
0,29
0,69
0,44
0,10
0,55
0,48
0,87
1,00
1,00

0,68
0,32
0,64
0,51
0,08
0,59
0,51
0,87
1,00
1,00

0,43
0,27
0,77
0,44
0,13
0,53
0,45
0,87
0,88
0,94

-

4.1.14
4.2.3
4.2.5
4.2.6
4.3.2
4.3.3
4.3.5
4.3.6
4.5.2
4.5.3

rosnąca

0,93

0,93

0,53

-

4.6.4

Następnym krokiem (zgodnie z metodą TOPSIS – krok III) jest przemnożenie uzyskanych
wartości po normalizacji (zob. tab. 6.4.5.D) przez docelowe wagi kryteriów oceny (zob. tab.
6.4.5.A), otrzymując tym samym oceny skorygowane dla każdego z wariantów. Z uwagi, że
wszystkie oceny skorygowane mają charakter stymulanty, to rozwiązaniem idealnym dla
każdego z kryterium oceny jest wariant z maksymalną wartością oceny skorygowanej,
natomiast rozwiązaniem antyidealnym jest wariant z minimalną wartością (zgodnie z metodą
TOPSIS – krok IV). Oceny skorygowane oraz wskazanie rozwiązania idealnego i antyidealnego
zawarto w tabelach: 6.4.5.E, 6.4.5.F oraz 6.4.5.G. Każda z tabel dotyczy innej grupy
decydentów.
Tab. 6.4.5.E. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Wszyscy decydenci”
Skorygowane oceny – grupa decydent
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22
28

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

[-]
0,047
0,006
0,005
0,031
0,044
0,069
0,032
0,006
0,032
0,042
0,192
0,022
0,025

[-]
0,047
0,006
0,005
0,031
0,047
0,063
0,037
0,005
0,034
0,044
0,192
0,022
0,025

[-]
0,047
0,005
0,004
0,020
0,041
0,076
0,032
0,009
0,030
0,040
0,192
0,020
0,024

[-]
-

kSS K,OZE, i

0,025

0,025

0,014

-

0,577

0,584

0,552

suma

Grupa decydent
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,047
0,047
0,006
0,005
0,005
0,004
0,031
0,020
0,047
0,041
0,076
0,063
0,037
0,032
0,009
0,005
0,034
0,030
0,044
0,040
0,192
0,192
0,022
0,020
0,025
0,024
0,025

0,014

0,600

0,536

Tab. 6.4.5.F. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Aktualny/Przyszły użytkownik”
Skorygowane oceny – grupa Użytkownik
Lp.
[-]
1
2
3
4
7

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i

[-]
0,061
0,006
0,004
0,039
0,037

[-]
0,061
0,007
0,004
0,039
0,040

[-]
0,061
0,006
0,003
0,025
0,034

[-]
-

kEN EU,TOTAL,i

Grupa Użytkownik
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,061
0,061
0,007
0,006
0,004
0,003
0,039
0,025
0,040
0,034
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9
10
11
12
14
15
21
22
28

Kryterium
energetyczne

kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

0,091
0,037
0,006
0,026
0,036
0,163
0,024
0,024

0,084
0,043
0,005
0,028
0,038
0,163
0,024
0,024

0,100
0,037
0,008
0,025
0,033
0,163
0,021
0,022

-

0,100
0,043
0,008
0,028
0,038
0,163
0,024
0,024

0,084
0,037
0,005
0,025
0,033
0,163
0,021
0,022

kSS K,OZE, i

0,026

0,026

0,015

-

0,026

0,015

0,580

0,585

0,555

0,605

0,535

suma

Tab. 6.4.5.G. Oceny skorygowane podkryteriów oceny dla poszczególnych wariantów – dla grupy
„Projektant/Architekt”
Skorygowane oceny – grupa Projektant/Architekt
Lp.
[-]
1
2
3
4
7
9
10
11
12
14
15
21
22
28

Grupa
kryterium
[-]
Kryterium
techniczne

Kryterium
energetyczne

Kryterium
egzergetyczne
Kryterium
społeczne
Kryterium
środowiskowe

Symbol

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Jednostka

[-]
kT A/V,i
kT T,BUD,i
kT U,REAL,i
kT T,ŻYCIA,i
kEN EU,TOTAL,i
kEN EU,OZE,i
kEN EK,OZE,i
kEG B,W+Z,i
kEG B,GEN,OZE, i
kEG WYK,OZE, i
kEG N,ST,i
kSP KC,i
kSP JP,i

[-]
0,059
0,005
0,005
0,029
0,038
0,068
0,034
0,006
0,027
0,047
0,198
0,022
0,022

[-]
0,059
0,006
0,005
0,029
0,041
0,063
0,039
0,005
0,029
0,049
0,198
0,022
0,022

[-]
0,059
0,005
0,004
0,018
0,036
0,076
0,034
0,008
0,026
0,044
0,198
0,019
0,021

[-]
-

kSS K,OZE, i

0,024

0,024

0,013

-

0,584

0,590

0,561

suma

Grupa Projektant/Architekt
Rozwiązanie Rozwiązanie
idealne
antyidealne
[-]
[-]
0,059
0,059
0,006
0,005
0,005
0,004
0,029
0,018
0,041
0,036
0,076
0,063
0,039
0,034
0,008
0,005
0,029
0,026
0,049
0,044
0,198
0,198
0,022
0,019
0,022
0,021
0,024

0,013

0,606

0,545

Zgodnie z metodą TOPSIS, aby utworzyć końcowy ranking wariantów w kolejności
malejącej należy w kroku V metody obliczyć odległość każdego wariantu od rozwiązania
idealnego i antyidealnego, a kolejno (krok VI metody TOPSIS) oszacować wskaźnik
podobieństwa poszczególnych wariantów do rozwiązania idealnego. Odległości oraz
współczynnik rankingowy dla wszystkich dopuszczalnych wariantów oraz dla 3 grup
decydentów zestawiono w tab. 6.4.5.H.
Tab. 6.4.5.H. Rozwiązania idealne i antyidealne dla poszczególnych grup decydentów, odległości
analizowanych wariantów od rozwiązania idealnego i antyidealnego oraz współczynniki rankingowe
Grupa decydent
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

[-]

[-]

0,600

Odległość
d i+

[-]
0,010
0,536
0,013
0,019
Grupa Użytkownik

Odległość
d i[-]
0,018
0,019
0,013

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

Odległość
d i+

Odległość
d i-

[-]

[-]

0,605

0,535

[-]
0,012
0,017
0,021

[-]
0,020
0,021
0,017

Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,631
0,589
0,407
Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,622
0,547
0,448
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Grupa Projektant/Architekt
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Rozwiązanie
idealne

Rozwiązanie
antyidealne

Odległość
d i+

Odległość
d i-

[-]

[-]

0,606

0,545

[-]
0,010
0,013
0,018

[-]
0,017
0,018
0,013

Współczynnik
rankingowy
Ri
[-]
0,617
0,578
0,418

Końcowy ranking w kolejności malejącej przedstawiono w tab. 6.4.5.I.
Tab. 6.4.5.I. Końcowy ranking wariantów
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Grupa
decydent
[-]
0,631
0,589
0,407

Współczynnik rankingowy Ri
Grupa
Grupa
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
0,622
0,617
0,547
0,578
0,448
0,418

Rys. 6.4.5.B. Końcowy ranking wariantów
Tab. 6.4.5.J. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany
Lp.

Wariant

[-]
1
2
3

[-]
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Współczynnik rankingowy – znormalizowany
Grupa
Grupa
Grupa
decydent
Użytkownik
Projektant/Architekt
[-]
[-]
[-]
1,000
1,000
1,000
0,935
0,880
0,937
0,645
0,720
0,677

Rys. 6.4.5.C. Końcowy ranking wariantów – znormalizowany
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6.4.6. Dyskusja wyników obliczeń, analiza wrażliwości
Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego o
dodatnim bilansie energetycznym, uwzględniając wyłącznie podkryteria decyzyjne o
charakterze przyczynowym, jest budowa obiektu zgodna z wariantem nr I. Mimo zawężonego
zbioru podkryteriów oceny tuż za nim plasuje się wariant nr II. Taki sam wynik uzyskano dla
wszystkich trzech grup decydentów, z delikatnymi różnicami wartości pomiędzy
poszczególnymi grupami, co było spowodowane różnymi preferencjami decydentów. Nadal
dla grupy „Decydent” oraz grupy „Projektant/Architekt” oba warianty, tj. nr I i nr II są w
bliskim sąsiedztwie w klasyfikacji (różnica <10%). Trzeci wariant jest gorszym rozwiązaniem
z punktu widzenia przeprowadzonej analizy wielokryterialnej.
Podobnie jak w przykładzie 3 rozwiązanie zgodne z wariantem nr I w porównaniu z
wariantem nr II w mniejszej ilości kryteriów decyzyjnych jest rozwiązaniem idealnym, zgodnie
z metodą TOPSIS, odpowiednio, w grupie „Decydent” w 9 do 12 podkryteriów, w grupie
„Aktualny/Przyszły użytkownik” w 7 do 12 podkryteriów oraz w grupie „Projektant/Architekt”
w 7 do 12 podkryteriów. Wariant nr I nie jest zdecydowanie najlepszy w żadnym z
podkryteriów oceny. Najwyższa pozycja spowodowana jest najbliższą odległością wariantu nr
I w stosunku do rozwiązania idealnego i daleką odległością od rozwiązania antyidealnego. W
wielokryterialnym wspomaganiu decyzji chodzi o wybór wariantu kompromisowego,
powyższa analiza z użyciem mniejszej ilości kryteriów decyzyjnych (wyłącznie charakter
przyczynowy) potwierdziła prawidłowość wyboru rozwiązania kompromisowego.
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7. PODSUMOWANIE
7.1.

Spełnienie założonego celu

Problematyką niniejszej rozprawy doktorskiej jest projektowanie budynków mieszkalnych
o dodatnim bilansie energetycznym. Podstawowym celem pracy było utworzenie autorskiego
rozwiązania – wiarygodnej i skutecznej metodyki projektowania przedmiotowych obiektów. W
szerokim przeglądzie literatury scharakteryzowano rolę i kierunek rozwoju sektora
budownictwa do standardu obiektów o dodatnim bilansie energetycznym. Bazą dla budynków
tego typu powinien być standard obiektów pasywnych, zgodnych z PHI, cechujący się
najwyższą efektywnością energetyczną. Dlatego szczegółowo wskazano istotność stosowania
bilansów egzergetycznych, które należy traktować jako punkt wyjścia przy aplikacji rozwiązań
energooszczędnych. W niniejszej pracy przybliżono także szereg udoskonaleń dla budynków
tradycyjnych, cech charakteryzujących budynki przyszłości. Przedstawiono proces
projektowania obiektów mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, wyszczególniono
opis sytuacji decyzyjnej, w której rozwiązaniu należy zastosować jedną (lub wiele) z metod
wspomagania podjęcia decyzji. Przeprowadzono przegląd metod wielokryterialnego
wspomagania podjęcia decyzji i wybrano te najbardziej właściwe, najpełniej opisujące badany
problem. Udowodniono, że dotychczas nie opracowano kompletnej metodyki wsparcia procesu
decyzyjnego z otwartym zbiorem kryteriów decyzyjnych dla projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, a tym bardziej metody uwzględniającej
zależność kryteriów decyzyjnych, a bez wątpienie jest to konieczne do aplikacji – zważywszy
na aktualną tendencję w projektowaniu i budowie, a także z uwagi na złożoność procesu
decyzyjnego przy ogromnym wyborze potencjalnie poprawnych rozwiązań.
Przeprowadzona analiza literaturowa wykazała, że:
– Obserwuje się kierunek rozwoju sektora budownictwa do ograniczenia zużycia energii
pierwotnej, wzrostu efektywności przetwarzania energii stosowanych rozwiązań technicznego
wyposażenia budynku, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w zgodzie z ideą
zrównoważonego rozwoju.
– Obecnie projektowane budynki muszą spełniać rozporządzenia obowiązujące dla danego
kraju, modyfikowane celem poprawy efektywności energetycznej prowadzącej do
zmniejszenia zużycia energii w środowisku zabudowanym.
– Prawidłowa selekcja, wybór i ocena kryteriów decyzyjnych powinna być przeprowadzona
w początkowej fazie inwestycji budowlanej.
– Konieczne jest poszukiwanie kompromisowych rozwiązań dla konkretnego przypadku
oraz stosowanie szeregu kryteriów decyzyjnych, zgodnych z preferencją określonego
decydenta. Obecne badania pobieżnie traktują tę tematykę, co więcej nie wykazano dotąd
wzajemnych korelacji pomiędzy wybranymi kryteriami oceny, przy czym istnieje jeszcze
mnóstwo aspektów do dalszej eksploracji.
Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia oraz biorąc pod uwagę możliwości
przeprowadzania wieloaspektowych analiz, w pracy przedstawiono propozycję innowacyjnego
podejścia do projektowania obiektów, możliwego do aplikacji na etapie koncepcji budowlanej
– stworzono metodykę projektowania budynków o dodatnim bilansie energetycznym. Opiera
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się ona na zaproponowanym algorytmie, składającym się z 5 etapów. Pierwszy to budowa bazy
danych wejściowych dla konkretnego przedsięwzięcia, drugi – identyfikacja dopuszczalnych i
akceptowalnych rozwiązań budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym.
Trzecim, ważnym etapem, okazało się utworzenie zbioru kryteriów decyzyjnych i wybór
takich, które spełniają szereg postulatów, cechujących się wyczerpującym charakterem,
spójnością i brakiem redundancji. Na tym etapie pracy badawczej należało zidentyfikować
relację między kryteriami decyzyjnymi, które wyznaczono, przeprowadzając ankietyzację
grupy ekspertów przy zastosowaniu badań metodą delficką. Czwarty etap polegał na określeniu
preferencji decydenta, wskazano je, przeprowadzając ankietyzację grupy celowej (osób
wyraźnie zainteresowanych budową przedmiotowych obiektów) z zastosowaniem badań
społecznych. Algorytm kończy etap piąty, w którym obliczono wartości zmiennych, poddano
je normalizacji oraz utworzono ranking dopuszczalnych i akceptowalnych wariantów
rozwiązań, zwieńczony wyborem rozwiązania kompromisowego. Przygotowany algorytm
wskazuje konieczność zmian w klasycznym projektowaniu budynków mieszkalnych, przy
uwzględnieniu kryteriów decyzyjnych, wykazujących względem siebie zależność.
Proponowana metodyka polega na połączeniu trzech metod wielokryterialnego wspomagania
podjęcia decyzji: metody DEMATEL – użytej do wyznaczenia relacji między kryteriami
decyzyjnymi, metody AHP/ANP – zastosowanej w celu zbudowania modelu preferencji
decydenta oraz metody TOPSIS – wykorzystanej, by stworzyć ranking dopuszczalnych i
akceptowalnych wariantów rozwiązań.
Proponowana metodyka została przetestowana na czterech przykładach obliczeniowych
obejmujących wybór kompromisowego rozwiązania jednorodzinnego i wielorodzinnego
budynku mieszkalnego o dodatnim bilansie energetycznym. Pierwszy i trzeci przykład – z
uwzględnieniem wszystkich wcześniej wyselekcjonowanych kryteriów decyzyjnych oraz drugi
i czwarty – z uwzględnieniem wyłącznie kryteriów decyzyjnych wykazujących charakter
przyczynowy. Wszystkie przypadki przeanalizowano dla dwóch różnych modeli preferencji
decydenta, odpowiednio „Aktualny/Przyszły użytkownik”, „Projektant/Architekt” oraz
porównawczo dla wszystkich przebadanych decydentów. W wyniku przeprowadzonych
obliczeń uzyskano uszeregowanie końcowe analizowanych wariantów od rozwiązania
najbardziej preferowanego do najmniej akceptowanego. Zastosowana metodyka dla wybranych
studiów przypadku wykazała swoją stosowalność. Opracowana metodyka ułatwia proces
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym, który jest
procesem niezwykle złożonym.
7.2.

Weryfikacja postawionych tez

W pracy przedstawiono autorskie rozwiązania, które doprowadziły do udowodnienia
sformułowanych tez:
1) Proces projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym jest
przedsięwzięciem wielokryterialnym, dla którego rozwiązania konieczne okazało się
zastosowania metodyki (algorytmu) uwzględniającej szereg zależnych od siebie
zmiennych (kryteriów) decyzyjnych.
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2) Kryteria decyzyjne mogą być wzajemnie od siebie zależne, przez co konieczne jest
wyznaczenie relacji między nimi (wag relacji). W tym celu zastosowano metodę
DEMATEL, która okazała się skutecznym narzędziem wykorzystującym
przeprowadzone badania statystyczne zespołu ekspertów (metoda delficka).
3) Wybór dopuszczalnych technicznie rozwiązań zależy od modelu preferencji decydenta,
które skutecznie wyznaczono, stosując metodę AHP/ANP w oparciu o przeprowadzone
badania statystyczne grupy decydentów wyraźnie zainteresowanych budową
przedmiotowych obiektów (metoda badań społecznych).
4) Zweryfikowano stosowalność metodyki (algorytmu) projektowania budynków
mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym dla wybranego studium przypadku
– rzeczywistych obiektów w standardzie pasywnym.
Wielokryterialne metody wspomagania podjęcia decyzji zostały wykorzystane do
stworzenia metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym. W tym celu konieczne stało się stworzenie zunifikowanego algorytmu
uwzględniającego identyfikację zbioru dopuszczalnych rozwiązań, kryteriów i podkryteriów
oceny, wyznaczenie relacji między nimi oraz budowa modelu preferencji decydenta. Skuteczne
wykorzystanie algorytmu wymaga wyznaczenia wag relacji dla poszczególnych kryteriów
decyzyjnych w oparciu o badania metodą delficką wybranej grupy ekspertów oraz obliczenia
wag preferencji w oparciu o badania statystyczne decydentów. Uwzględnienie relacji pomiędzy
kryteriami decyzyjnymi wpływa na wybór kompromisowego rozwiązania, mimo utworzenia
modelu preferencji decydenta. Operatywność zaproponowanej metodyki powinna zostać
zweryfikowana poprzez zastosowanie dla wybranego studium przypadku – rzeczywistego
obiektu – co z powodzeniem uczyniono.
7.3.

Wnioski ogólne i rekomendacje końcowe

Za istotne, ważne, oryginalne osiągnięcia metodyczne i praktyczne, uznaje się:
a) osiągnięcia metodyczne
– opracowanie metodyki projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym,
– sformułowanie zagadnienia projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim
bilansie energetycznym jako wielokryterialnego problemu decyzyjnego, możliwego do
rozwiązania poprzez użycie odpowiednich metod i otwartego zbioru kryteriów
decyzyjnych,
– zdefiniowanie wspólnych kryteriów oceny jako reprezentatywnych dla danego
aspektu problemu oraz ich wzajemna korelacja,
– skonstruowanie metody uwzględniającej wzajemne relacje kryteriów decyzyjnych, z
wykorzystaniem metody delfickiej (badanie grupy ekspertów),
– opracowanie modeli preferencji decydenta dla różnych grup celowych na podstawie
przeprowadzonych badań społecznych (ankietyzacji) wśród osób wyraźnie
zainteresowanych budową przedmiotowych budynków,
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– sprawdzenie zaproponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym dla wybranych studiów przypadku – rzeczywistych
obiektów,
– stworzenie rekomendacji końcowych.
b) osiągnięcia praktyczne
– przetestowanie zaproponowanej metodyki projektowania budynków mieszkalnych o
dodatnim bilansie energetycznym dla wybranych studiów przypadku – rzeczywistych
obiektów, uzyskanie satysfakcjonujących wyników,
– wskazanie praktycznych możliwości zastosowania proponowanej metodyki na
wczesnym etapie koncepcji potencjalnej inwestycji,
– wyznaczenie kryteriów oceny posiadających silny charakter przyczynowy, które, w
największym stopniu, wpływają na pozostałe kryteria oceny, co oznacza, że te kryteria
obrazują czynniki, na których – w pierwszej kolejności – należy skupić się podczas
projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energii, są priorytetowe i
w ich obrębie trzeba szukać dalszego potencjału poprawy,
– opracowana metodyka może być stosowana – między innymi – przez inwestora
indywidualnego, deweloperów, przyszłego użytkownika, władze miasta, podmioty
użyteczności publicznej, sektora prywatnego oraz przez inne grupy celowe,
– proponowana metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym jest uniwersalna, posiada otwarty zbiór kryteriów oceny i może być
stosowana w każdym miejscu na świecie oraz – co szczególnie istotne – warto ją
wykorzystywać dla innych aplikacji, m.in. budynków użyteczności publicznej i/lub przy
kompleksowej modernizacji energetycznej istniejących budynków.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury oraz analizy studium przypadków
zgodnie z utworzoną metodyką projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym można sformułować następujące rekomendacje:
– Każdy budynek mieszkalny aspirujący do miana budynku o dodatnim bilansie
energetycznym musi być budynkiem energooszczędnym, jest to warunek konieczny, lecz
niewystarczający i nie każdy budynek energooszczędny będzie obiektem o dodatnim
bilansie energetycznym.
– Warunkiem koniecznym dla budynku o dodatnim bilansie energetycznym jest zabudowa
technologii pozyskiwania energii z otoczenia oraz możliwości jej dalszego dystrybuowania.
– Magazynowanie sezonowego nadmiaru pozyskanej energii i wykorzystanie jej na cele
konsumpcyjne w okresie niedoboru przy obecnie dostępnych na rynku technologiach jest
mało efektywne i charakteryzuje się dużymi stratami egzergii.
– Efektywną metodą wyboru kompromisowego wariantu rozwiązania jest ocena z
zastosowaniem preferencji wszystkich podmiotów zainteresowanych potencjalną
inwestycją.
– Ocenę można przeprowadzać całościowo, z uwzględnieniem wspólnego profilu
preferencji dla wszystkich decydentów lub w rozbiciu na poszczególne grupy celowe.
– W metodyce należy uwzględnić szerokie spektrum podmiotów, których problem dotyczy.
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– Podczas wykonywania obliczeń przez analityka proponuje się przedstawienie pozostałym
podmiotom ujęte kryteria oceny oraz przeprowadzenie dialogu, celem potencjalnego
uzupełnienia lub redukcji kryteriów wziętych do analizy.
– Proponuje się systematyczne uaktualnianie bazy proponowanych wariantów rozwiązań,
mając na uwadze dynamicznie rozwijający się rynek nowych technologii.
– Dla każdej projektowanej inwestycji przedstawia się indywidualnie określony profil
preferencji decydenta oraz podmiotów zainteresowanych, z uwagi na uwarunkowania i
priorytety lokalne, a także ze względu na wzrost świadomości społeczeństwa.
– Przeprowadzone badania metodą delficką (ankietyzacja zespołu ekspertów) są
zunifikowane i można je stosować również dla innego typu budownictwa.
– Proponuje się aktualizację przeprowadzonych badań metodą delficką z uwagi na
zmieniające się tendencje rynkowe – co pięć lat.
– W przypadku trudności związanych z zebraniem kompletu danych do podjęcia analizy, a
zwłaszcza odpowiednio przypisanej wagi dla kryterium decyzyjnego oraz znalezienia jego
relacji z pozostałymi kryteriami, a także odpowiedniego opisu wariantów rozwiązań,
proponuje się zastosowanie metody przewyższania.
– W przypadku analiz innych przykładów inwestycji budowlanych wnioski nie muszą się
pokrywać z powyższymi rekomendacjami.
– Zaproponowana metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie
energetycznym może być pomocna na etapie weryfikacji prac konkursowych podjętych przy
przetargach publicznych w celu wyłonienia najkorzystniej zaprojektowanego obiektu.
7.4.

Kierunki dalszych badań

Należy zwrócić uwagę, iż pomimo analizy, której przedmiotem były wyłącznie budynki
mieszkalne, aplikacyjność metodyki można rozszerzyć o pozostałe typy obiektów. W tym celu
należałoby ponownie przeprowadzić badania statystyczne grupy celowej (decydentów).
Zaproponowana w pracy metodyka w przyszłości może zostać rozbudowana o dostosowanie
algorytmu w celu przeprowadzenia analizy możliwości wyboru kompromisowego rozwiązania
przy głębokiej modernizacji istniejących budynków do standardu budynku o dodatnim bilansie
energii. Wybór kryteriów decyzyjnych można dostosować pod określony profil preferencji
decydenta, zważywszy na różnice w postrzeganiu pewnych prawidłowości występujące dla
różnych populacji na poziomie województwa, kraju czy kontynentu i/lub dla innej grupy
celowej.
Wyselekcjonowaną grupę podkryteriów decyzyjnych można zmodyfikować poprzez
wprowadzenie dodatkowych lub zmianę istniejących podkryteriów, które mogą mieć wpływ na
ważność określonego wskaźnika ujętego w analizie. W fazie planowania inwestycji
zaproponowaną metodykę można zintegrować z systemem modelowania informacji o
budynkach (BIM) celem uzyskania pełnej charakterystyki przedmiotowego obiektu, co może
skutkować lepszą propozycją potencjalnie możliwych wariantów rozwiązań oraz wyników
ściśle określających wpływ podjętego działania na efekt końcowy.

________________________________________________________________________ 193
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

8. BIBLIOGRAFIA
Szargut J., Egzergia wokół nas, „Academia” 2005, nr 3 (7), s. 31–33.
Lewandowska M., Egzergia a rozwój zrównoważony, Zachodniopomorski Uniwersytet
Techniczny w Szczecinie, 2005 (seminarium).
[3]
Ciesielczyk W., Skoneczna-Łuczków J., Kurtyka J., Porównanie wyników bilansów
energetycznego i egzergetycznego wybranego węzła technologicznego, „Inżynieria i
Aparatura Chemiczna” 2013, nr 6, s. 525–526.
[4]
Szargut J., Petela R., Egzergia. WNT, Warszawa 1965.
[5]
Wesołowski M., Skotnicka-Siepsiak A., Wierciński Z., Analiza energii i egzergii domu
niskoenergetycznego i pasywnego, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo” 2009, R.
106, z. 5, s. 251-260.
[6]
Sakulpipatsin P., Exergy efficient building design, PhD Thesis, TU Delft 2008.
[7]
Wesołowski M., Skotnicka-Siepsiak A., Energy and exergy flow balances for
traditional and passive detached houses, „Technical Sciences” 2012, No. 15(1), s. 15–
33.
[8]
Wall G., Exergetics, Exergy Ecology Democracy, Bucaramanga 2009.
[9]
Schmidt D., Low exergy systems for high-performance buildings and communities,
„Energy and Buildings” 2009, Vol. 41, Issue 3, s. 331–336.
[10] Szargut J., Analiza egzergetyczna procesów cieplnych, „Biuletyn Instytutu Techniki
Cieplnej Politechniki Warszawskiej” 1996, nr 84.
[11] Czaplicka-Kolarz K., Burchart-Korol D., Korol J., Zastosowanie analizy cyklu życia i
egzergii do oceny środowiskowej wybranych polimerów, „Polimery” 2013, nr 7–8, s.
605–609.
[12] Szargut J., Egzergia. Poradnik obliczania i stosowania, Gliwice 2007.
[13] Szargut J., Ziębik A., Podstawy energetyki cieplnej, Warszawa 1998.
[14] Stougie L., van der Kooi H.J., The relation between exergy and sustainability according
to literature, 2nd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability
Workshop & Symposium (ELCAS2) , 19–21 June 2011, NISYROS – GREECE.
[15] Szargut J., Morris D.R., Stewart F.R., Exergy analysis of thermal, chemical, and
metallurgical processes, Hemisphere Publishing Corporation, New York 1988.
[16] Cornelissen R.L., Thermodynamics and sustainable development – The use of exergy
analysis and the reduction of irreversibility, Ph.D. Thesis, Twente University 1997.
[17] Gutowski T.G., Sekulic D.P., Bakshi B.R., Preliminary Thoughts on the Application of
Thermodynamics to the Development of Sustainability Criteria, „IEEE International
Symposium on Sustainable Systems and Technology” 2009, s. 1–6.
[18] Hammond G.P., Industrial energy analysis, thermodynamics and sustainability, Appl.
Energ”. 2007, No. 84, s. 675–700.
[19] Gong M., Wall G., On exergy and sustainable development-Part 2-Indicators and
methods, „Exergy An International Journal” 2011, No.1(4), s. 217–233.
[20] Gong M., Wall G., On exergy and sustainable development-Part 1 - Conditions and
concepts, „Exergy An International Journal” 2001, No. 1(3), s. 128–145.
[21] Gong M., Wall G., On exergetics, economics and optimization of technical processes to
meet environmental conditions, TAIES ’97, June 10–13 1997, Beijing, China, Ruixian
________________________________________________________________________ 194
[1]
[2]

mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[22]

[23]
[24]

[25]
[26]
[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]
[35]

Cai et al. (Eds.), Thermodynamic Analysis and Improvement of Energy Systems,
Beijing World 1997, s. 453–460.
Borkowski M., Oceny cyklu istnienia budynków jednorodzinnych na przykładzie
wybranych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, „Inżynieria i Budownictwo” 2017,
nr 4, s. 195–198.
Kapuściński J., Rodzoch A., Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie,
Warszawa 2010.
Lelek Ł., Kulczycka J., Lewandowska A.,. Środowiskowa ocena prognozowania
struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce do 2030 r. „Polityka Energetyczna
– Energy Policy Journal” 2014, t. 17, z. 3, s. 281–294.
Dąbrowski R., Dzikuć M., Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym, „PAK”
2012, Vol. 58, No. 9, s. 819–821.
Żurawski J.. Efektywność energetyczna w budownictwie, Maj 2013.
Stachowicz A., Fedorczak-Cisak M., Niskoenergetyczne budynki – analiza zużycia
energii w całym cyklu istnienia budynku, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo”
2007, z. 1–B, s. 133–141.
Czaplicka-Kolarz K., Fugiel A., Burchart-Korol D., Zintegrowana ocena efektywności
środowiskowej, kosztowej i technicznej produkcji energii opartej na technologii
zgazowania węgla z zastosowaniem metod wielokryterialnych, „Polityka Energetyczna
– Energy Policy Journal” 2014, t. 17, z. 4, s 263–276.
De Schryver M., Brakkee K., Goedkoop M., Huijbregts M., Characterization Factors
for Global Warming in Life Cycle Assessment Based on Damages to Humans and
Ecosystems, „Environmental Science & Technology” 2009, No. 43(6), s. 1689–1695.
Sleeswijka A.W., van Oersc L., Guinéec J., Struijsd J., Huijbregtsb M., Normalisation
in product life cycle assessment: An LCA of the global and European economic systems
in the year 2000, „Science of The Total Environment” 2008, Vol. 390, Issue 1, s. 227–
240.
Abbasi Y., Baniasadi E., Ahmadikia H., Performance Assessment of a Hybrid SolarGeothermal Air Conditioning System for Residential Application: Energy, Exergy, and
Sustainability Analysis, „International Journal of Chemical Engineering” 2016, s. 1–13.
Caliskan H., Dincer I., Hepbasli A., Energy, exergy and sustainability analyses of hybrid
renewable energy based hydrogen and electricity production and storage systems:
modeling and case study, „Applied Thermal Engineering” 2013, Vol. 61, No. 2, s. 784–
798.
Ziębik A., Szargut J., Stanek W., Analiza możliwości zmniejszania niedoskonałości
termodynamicznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju, Polska Akademia Nauk,
Komitet Termodynamiki i Spalania ,Warszawa 2006.
Pacheco R., Ordóňez J., Martínez G., Energy efficient design of building: A review,
„Renewable and Sustainable Energy Review” 2012, Vol. 16 (6), s. 3559-3573.
Kurnitski J., Saari A., Kalamees T., Vuolle M., Niemelä J., Tark T., Cost optimal and
nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with

________________________________________________________________________ 195
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[36]
[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]
[45]
[46]
[47]

[48]
[49]

[50]

REHVA definition for nZEB national implementation, „Energy ang Buildings” 2013,
Vol. 64, s. 258-263.
Rodriguez-Ubinas E., Rodriguez S., Voss K., Todorovic M. S., Energy efficiency
evaluation of zero energy houses, „Energy ang Buildings” 2014, s. 1-13.
Ballarini I., Corrado V., Application of energy rating methods to the existing building
stock: Analysis of some residential buildings in Turin, „Energy ang Buildings” 2009,
Vol. 41 (7), s. 790-800.
Holopainen R., Salmi K., Kähkönen E., Pasanen P., Reijula K., Primary energy
performance and perceived indoor environment quality in Finnish low-energy and
conventional houses, „Building and Environment” 2015, Vol. 87s. 87-92.
Kalogirou S.A., Karellas S., Braimakis K., Stanciu C., Badescu V., Exergy analysis of
solar thermal collectors and processes, „Progress in Energy and Combustion Science”
2016, Vol. 56, s. 106–137.
Sobhnamayan F., Sarhaddi F., Alavi M.A., Farahat S., Yazdanpanahi J., Optimization
of a solar photovoltaic thermal (PV/T) water collector based on exergy concept,
„Renewable Energy” 2014, Vol. 68, s. 356–365.
Jahromi S.N., Vadiee A. Yaghoubi M., Exergy and economic evaluation of a
commercially available PV/T collector for different climates in Iran, „Energy Procedia”
2015, Vol. 75, s. 444–456.
Saloux E., Teyssedou A., Sorin M., Analysis of photovoltaic (PV) and
photovoltaic/thermal (PV/T) systems using the exergy method, „Energy and Buildings”
2013, Vol. 67, s. 275–285.
Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach
użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego,
zesp. autorów pod kierownictwem S. Pasierba, opracowanie oraz jego druk wykonano
w ramach projektu „Sustainable Energy Promotion in Poland” realizowanego przez
Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski w Katowicach we współpracy z Fundacją
na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, dofinansowanego ze środków European
Climate Foundation, Katowice 2009.
Ministerstwo Energii, Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla
Polski, Wersja 1.6, Warszawa 2017.
Arcipowska A., Tomaszewska A., Efektywność zużycia energii – między deklaracjami,
stanem obecnym a przyszłością, Warszawa 2012.
http://www.passiv.de/ (dostęp: 28.10.2018).
Passive House Institute (PHI), Passive House Planning Package, Energy balance and
Passive House Design Tool for quality approved Passive Houses and EnerPHit
retrofits, version 9, Darmstadt 2015.
Polski Instytut Budownicwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im.
Güntera Schlagowskiego, http://www.pibp.pl/ (dostęp: 28.10.2018).
Szczechowiak E., Sinacka J., Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie
komfortu klimatycznego i zużycia energii, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,
Wentylacja” 2017, nr 12 (48), s. 11–18.
Passive House Institute (PHI): Criteria for the Passive House, EnerPHit and PHI Low
Energy Building Standard, version 9f, revised 15.08.2016.

________________________________________________________________________ 196
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[51]
[52]
[53]

[54]
[55]
[56]

[57]

[58]
[59]
[60]
[61]

[62]
[63]
[64]

[65]
[66]

[67]

Erhorn H., The age of positive energy buildings has come. Franhofer Institute for
Building Physics, Stuttgart 2012, s. 1433–1443.
Mróz T., Energy Management in Built Environment, Poznań 2013.
Dutka A.,
Analiza egzergetyczno-ekonomiczna
systemów
wentylacyjnoklimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii, Rozprawa doktorska, Politechnika
Poznańska, Poznań 2017.
Klimas M., Metoda wspomagania wyboru systemu technicznego wyposażenia
budynków pasywnych, Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2016.
Hepbasli A., Low exergy (LowEx) heating and cooling systems for sustainable buildings
and societies, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2012, Vol. 16, s. 73– 104.
Schmidt D., Designing Low – “Exergy” Buildings, [w:] Proceedings of the 7th Nordic
Symposium on Building Physics in the Nordic Countries 2005, Vol. 1, Reykjavik, June
13–15, s. 219–226.
Shukuya M., Hammache A., Introduction to the Concept of Exergy – for a Better
Understanding of Low-Temperature-Heating and High-Temperature-Cooling Systems,
VTT research notes 2158, Espoo, Finland 2002.
International Energy Agency, EBC Annual Raport 2017, Energy in Buildings and
Communities Programme, 2017.
Sakulpipatsin P., Boelman E., Schmidt D., Exergy Analysis Tool for Building Service
Design. Sustainable Building Conference 2005, September 27–29, Tokyo, Japan.
Torio H., Schmidt D., Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and
Communities, Final Report, ECBCS Annex 49, 2011.
Bhandari K.P., Collier J.M., Ellingson R.J., Apul D.S., Energy payback time (EPBT)
and energy return on energy invested (EROI) of solar photovoltaic systems: A
systematic review and meta-analysis, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”,
2015, Vol. 47, s. 133–141.
Ziemski J., The use of LCC method in running cost analysis of a single-family house.
„Economic and Environmental Studies” 2018, Vol. 18, No. 1(45), s. 445–455.
Radomski B., Projektowanie instalacji sanitarnych w budynkach pasywnych – studium
przypadku, „Inżynier Budownictwa” 2016, nr 9(142), s. 84–89.
Radomski B., Projektowanie w budynkach pasywnych instalacji ziębniczej,
przygotowania ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
„Inżynier Budownictwa” 2016, nr 11(144), s. 113–117.
Radomski B., Mróz T.M., Wielokryterialna ocena zasilania w skroplony gaz ziemny
(LNG) budynku hotelowego, „Instal” 2015, nr 7–8, s. 29–32.
Jaskulska J., Radomski B., Rzeźnik I., Figielek A., Analiza parametrów budynku
dostosowanego do standardu pasywnego wg kryteriów Passive House Institute, „Rynek
Instalacyjny” 2016, nr 1–2, s. 2–8.
Radomski B., Mróz T.M., Grządzielski W., Wybór sposobu zasilania w energię
pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG – studium
przypadku, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2016, nr 47/2, s. 47–54.

________________________________________________________________________ 197
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[68]

[69]
[70]

[71]

[72]
[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

Radomski B., Jaskulska J., Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczochłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” 2016, nr
11, s. 2–6.
Radomski B., Bandurski K., Mróz T.M., Rola parametrów komfortu klimatycznego w
budynkach pasywnych, „Instal” 2017, nr 10, s. 27–33.
Radomski B., Ćwiek B., Mróz T.M., The choice of primary energy source including PV
installation for providing electric energy to a public utility building – a case study, E3S
Web of Conferences 22, 00141, 2017.
Grządzielski W., Mróz T.M., Radomski B., Optimization of biogas utillization –
realization of SMART COMMUNITY IDEA, „Transactions of the Institute of Fluid-Flow
Machinery” 2017, No. 137, s. 41–58.
Mróz T.M., Radomski B., Aspekty energetyczne współczesnego środowiska
zabudowanego. „Przegląd budowlany” 2018, nr 7–8, s. 102–104.
Wright J., Loosemore H., The multi-criterion optimization of building thermal design
and control,. Building Simulation, Seventh International IBPSA Conference, Rio de
Janeiro, Brazil 2001, August 13–15, s. 873–880.
Caldas L., Norford L.K., Genetic Algorithms for Optimization of Building Envelopes
and the Design and Control of HVAC Systems, „Journal of Solar Energy Engineering”
2003, Vol. 125, s. 343–351.
Shi X., Tian Z., Chen W., Si B., Jin X., A review on building energy efficient design
optimization from the perspective of architects, „Renewable and Sustainable Energy
Reviews” 2016, Vol. 65, s, 872–884.
Palka-Wyżykowska K., Metoda LCC i jej przydatność do ekonomicznej oceny
efektywności systemów energetycznych na przykładzie systemów grzewczych w
budownictwie mieszkaniowym, SiUChKl, Wydział Mechaniczny Politechniki
Gdańskiej, Gdańsk 2008.
Zalejska-Jonsson A., Wilhelmsson M., Impact of perceived indoor environment quality
on overall satisfaction in Swedish dwellings, „Building and Environment” 2013, Vol.
63, s. 134–144.
Frontczak M., Wargocki P., Literature survey on how different factors influence human
comfort in indoor environments, „Building and Environment” 2011, Vol. 46, s. 922–
937.
Frontczak M., Schiavon S., Goins J., Arens E., Zhang H., Wargocki P., Quantitative
relationships between occupant satisfaction and satisfaction aspects of indoor
environmental quality and building design, „ Indoor Air” 2012, Vol. 22, s. 119–131.
Frontczak M., Andersen R.V., Wargocki P., Questionnaire survey on factors influencing
comfort with indoor environmental quality in Danish housing, „Building and
Environment” 2012, Vol. 50, s. 56–64.
Jazizadeh F., Marin F.M., Becerik-Gerber B., A thermal preference scale for
personalized comfort profile identification via participatory sensing, „Building and
Environment” 2013, Vol. 68, s. 140–149.

________________________________________________________________________ 198
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[82]

[83]
[84]

[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]

[91]

[92]

[93]
[94]
[95]
[96]

[97]

Choi Y., Kim M., Chun C., Measurement of occupants' stress based on
electroencephalograms (EEG) in twelve combined environments, „Building and
Environment” 2015, Vol. 88, s. 65–72.
Rohles F.H., Woods J.E., Morey P.R., Indoor Environment Acceptability – The
Development of a Rating Scale, „Ashrae Transactions” 1989, Vol. 95, s.1–5.
Le A.T.H., Domingo N., Rasheed E., Park K.S., Building Maintenance Cost Planning
and Estimating: A Literature Review, The 34th Annual ARCOM Conference, 3–5
September 2018, Belfast, UK, Association of Researchers in Construction Management,
s. 707–716.
Wełnic P., Szacowanie kosztu cyklu życia według Polskiej Normy PN–EN 60300–3–3,
„Technika Transportu Szynowego” 2009, R.15, nr 6, s. 42–46.
Grządzielski W., Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego, Rozprawa
doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2013.
Prusak A., Stefanów P., Gardian M., Graficzna forma kwestionariusza w badaniach
AHP/ANP, „Modern Management Review” 2013, vol. XVIII, nr 20(4), s. 171–189.
Kobryń A., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią,
Warszawa 2014.
Nermend K., Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu
decyzji, Warszawa 2017.
Dehdasht G., Zin R.M., Ferwati M.S., Abdullahi M.M., Keyvanfar A., McCaffer R.,
DEMATEL-ANP Risk Assessment in Oil and Gas Construction Projects,
„Sustainability” 2017, Vol. 9(1420), s.1–24.
Shih K.-H., Lin W.-R., Wang Y.-H., Hung T.-E., Applying DEMATEL-ANP for
assessing Organizational Information System Development decisions, Active
Citizenship by Management, Knowledge Management & Innovation Knowledge and
Learning, 19–21 June 2013, Zadar, Croatia, International Conference.
Lesmes D., Castillo M., Zarama R., Application of the Analytic Network Process (ANP)
to establish weights in order to re-accredit a program of a University, Proceedings of
the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 2009.
Szwabowski J., Deszcz J., Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy
teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Gliwice 2001.
Dytczak M., Ginda G., Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań
decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej” 2015, nr 15, s. 631–644.
Dytczak M., Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnego problemów
decyzyjnych w budownictwie, Opole, 2010.
Rączka J., Analiza efektywnosci kosztowej w oparciu o wskaznik dynamicznego kosztu
jednostkowego, Transform Advice Programme, Investment in Environmental
Infrastructure in Poland, Warszawa 2002.
Dyduch J., Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego w ocenie efektywności
projektów ekologicznych. Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, „Prace
naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 289, s. 140–150.

________________________________________________________________________ 199
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[98]

[99]
[100]

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]
[108]
[109]

[110]
[111]

[112]

Ou Yang Y.-P., Shieh H.-M., Leu J.-D., Tzeng G.-H., A Novel Hybrid MCDM Model
Combined with DEMATEL and ANP with Applications, „International Journal of
Operations Research” 2008, Vol. 5, No. 3, 160–168.
Trzaskalik T., Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014, z. 74, s. 239–263.
Adamus W., Gręda A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu
wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania operacyjne i
decyzje” 2015, nr 2, s.5–36.
Sobczyk E., Wota A., Krężołek S., Zastosowanie matematycznych metod
wielokryterialnych do wyboru optymalnego wariantu źródła pozyskania węgla
kamiennego, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2011, t. 27, z. 3, s. 51–68.
Gölcük I., Baykasog˘lu A., An analysis of DEMATEL approaches for criteria
interaction handling within ANP, „Expert Systems with Applications” 2016, Vol. 46, s.
346–366.
Kabak M., Köse E., Kırılmaz O., Burmaoglu S., A fuzzy multi-criteria decision making
approach to assess building energy performance, „Energy and Buildings” 2014, No. 72,
s. 382–389.
Chen F.-H., Hsu T.-S., Tzeng G.-H., A balanced scorecard approach to establish a
performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid
MCDM model combining DEMATEL and ANP, „International Journal of Hospitality
Management” 2011, Vol. 30, s. 908–932.
Furtak M., Fedorczak-Cisak M., Projektowanie budynków z wykorzystaniem
optymalizacji wielokryterialnej, „Czasopismo Techniczne. Technical Transactions.
Politechnika Krakowska” 2010, R. 107, z. 2–B, s. 59–66.
Fedorczak-Cisak, M., Ocena energetyczna budynków z zastosowaniem metod
optymalizacji wielokryterialnej i wielopoziomowej, Rozprawa doktorska, Politechnika
Krakowska, Kraków 2007.
Furtak, M. Fedorczak-Cisak, M., Tasks application to choose building energy standard.
Energy Efficiency, Central Europe towards Sustainable Building, CESB10 Prague 2010.
Kamrat W., Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach
efektywności inwestowania w elektroenergetyce, „Energetyka”, nr 10, 2013, s.721–725.
Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W., Zastosowanie metody AHP
do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego.
Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji, red. naukowy O. Downarowicz,
Gdańsk 2000, s. 7–42.
Kamrat W., Wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestowania w sektorze energii,
„Rynek Energii” 2001, nr 2, s.17–21.
Dytczak M., Ginda G., Kwiesielewicz M., Wybrane narzędzia grupowego
wspomagania decyzji w zarządzaniu miastem, [w:] Komputerowo zintegrowane
zarządzanie, t. 1, red. R. Knosala, Opole 2010, s. 387–396.
Adamus W., Gręda A., Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego do poprawy
jakości produktów, [w:] SUCCESS 2004: uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w
gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26–
28 XI 2004, t. 2, pod red. E. Skrzypek, Lublin 2004, s. 379–391.

________________________________________________________________________ 200
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[113] Abdollahi M., Arvan M., Razmi J., An integrated approach for supplier portfolio
selection. Lean or agile?, „Expert Systems with Applications” 2015, Vol. 42, s. 679–
690.
[114] Chen W.-Ch., Chang H.-P., Lin K.M., Kan N.-H., An Efficient Model for NPD
Performance Evaluation Using DEMATEL and Fuzzy ANP – Applied to the TFT-LCD
Touch Panel Industry in Taiwan, „Energies” 2015,Vol. 8, s. 11973–12003.
[115] Dziadosz A., Ocena i selekcja inwestycji budowlanych z wykorzystaniem analitycznego
procesu hierarchicznego (AHP), „Czasopismo Techniczne. Budownictwo” 2008, z. 1–
B, s. 41–50.
[116] Miller G.A., The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity
for processing information, „Psychological Review” 1957, Vol. 101, No. 2, s. 343–352.
[117] Tsai W.-H., Leu J.-D., Liu J.-Y., Lin S.-J, Shaw M.J., A MCDM approach for sourcing
strategy mix decision in IT projects, „Expert Systems with Applications” 2010, Vol. 37,
s. 3870–3886.
[118] Szafranko E., Ocena ekspertów w analizach prowadzonych metodą AHP przy wyborze
wariantów inwestycji, „Inżynieria Morska i Geotechnika” 2013, nr 5, s. 400–404.
[119] Hornowska E., Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Warszawa 2007.
[120] Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.
[21] Modarres E., Kaminski M., Krivtsov V., Reliability Engineering and Risk Analysis: a
practical quide, New York, Basel 1999.
[122] Saaty T.L., A scaling method for priorities in hierarchical structures, „Journal of
Mathematical Psychology” 1977, No. 15, s. 234–281.
[123] Saaty T.L., The Analytic Network Process, fundamentals of decision making and
priority theory, Pittsburgh 2001.
[124] Saaty T.L., Decision making the Analytic Hierarchy and Network Processes
(AHP/ANP), „Journal of Systems Science and Systems Engineering” 2004, No. 13(1),
s.1–35.
[125] Saaty T.L., Decision making with dependence and feedback. The analytic network
process, Pittsburgh 1996.
[126] Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning. Priority Setting, New York
1980.
[127] Saaty T.L., Fundamentals of the Analytic Network Process, ISAHP 1999, Kobe, Japan,
August 12–14, 1999.
[128] Saaty T.L., Analytic network process, [w:] Encyclopedia of Operations Research and
Management Science Springer US, New York, Springer, 2001, s. 28–35.
[129] Saaty T.L., The analytic hierarchy and the analytic network processes for the
measurement of intangible criteria and for decision making, [w:] Multiple Criteria
Decision Analysis. State Of the Art Surveys, ed. by J. Figueira, J. Greco, S. Ehrgott,
Boston 2004, s. 345–407.
[130] Niemiraa, M.P., Saaty, T.L., An analytic network process model for financial-crisis
forecasting, „International Journal of Forecasting” 2004, No. 20, s. 573–587.

________________________________________________________________________ 201
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

[131] Saaty T.L., Decision Making with Dependence and Feedback The Analytic Network
Process, Pittsburg 1994.
[132] Vaidya O.S., Kumar S., Analytic hierarchy process: An overview of applications,
„European Journal of Operational Research” 2006, No. 169, s. 1–29.
[133] Kwiesielewicz M., Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte
porównania parami, Warszawa 2002.
[134] Sadehnezhad F., Zaranejad M., Gheitani A., Using combinational method DEMATEL
and ANP with fuzzy approach to evaluate business intelligence performance, „European
Online Journal of Natural and Social Sciences” 2013, Vol. 2, No. 3(s), s. 1374–1386.
[135] Saaty T., The Hierarchon: A Dictionary of Hierarchies (Analytic Hierarchy Process,
Vol 5), RWS Publications 1992.
[136] PN–EN 15316–1, Systemy ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
zapotrzebowania na energię i sprawności systemów, cz. 1, Wymagania ogólne., 2009.
[137] PN–EN 15603, Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Całkowite
wykorzystanie energii i definicja wskaźników energetycznych, 2008.
[138] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
[139] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926).
[140] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690).
[141] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).
[142] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej.
[143] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz
świadectw charakterystyki energetycznej, 2015.

________________________________________________________________________ 202
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

9. ZAŁĄCZNIKI

________________________________________________________________________ 203
mgr inż. Bartosz Radomski – Rozprawa doktorska IIŚ PP 2020

