PRACE NAUKOWE GIG
GÓRNICTWO I ĝRODOWISKO

Kwartalnik

RESEARCH REPORTS
MINING AND ENVIRONMENT

Quarterly

1/2008

Mariusz ûwiĊczek∗

AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA
– PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO
„AUDYT_MIASTA_V. 1.0”
Streszczenie
Do tej pory nie opracowano komputerowych programów do sporządzania projektów termomodernizacyjnych okreĞlonych obszarów miast, na przykáad: ĞródmieĞcia miasta, osiedli mieszkaniowych, zespoáów budynków uĪytecznoĞci publicznej. PodstawĊ dziaáaĔ termomodernizacyjnych dla grup budynków
stanowią metody wskaĨnikowe zarówno bilansowania potrzeb cieplnych, szacowania nakáadów inwestycyjnych, jak i wyznaczania efektów ekonomicznych i ekologicznych.
W artykule przedstawiono opis dziaáania aplikacji „Audyt_miasta_v. 1.0” opracowanej na bazie algorytmu, bĊdącego wynikiem realizacji pracy pt. „Opracowanie algorytmu wykonywania audytu energetycznego wybranego obszaru miast/gmin” (ûwiĊczek 2005).
W omówionej wersji programu komputerowego do wykonywania audytu wybranego obszaru miasta,
tj. grupy budynków stanowiących osiedle mieszkaniowe lub wybrany sektor miasta, uwzglĊdniono:
í bilans sezonowego zapotrzebowania na ciepáo i moc cieplną budynków na analizowanym obszarze,
í wyznaczanie parametrów energetycznych systemów grzewczych,
í wybór optymalnych, ekonomicznie uzasadnionych usprawnieĔ termomodernizacyjnych,
í wyznaczanie efektów energetycznych, ekonomicznych oraz parametrów ekonomicznych procesu termomodernizacji analizowanego obszaru miasta lub grupy budynków dla dwóch opcji obliczeniowych:
- dotyczącej peánego zakresu termomodernizacji – logarytm uwzglĊdnia wszystkie wskazane, zoptymalizowane usprawnienia dla wszystkich budynków,
- dotyczącej zakresu termomodernizacji do wysokoĞci zadeklarowanego kapitaáu inwestora – obliczenia polegają na konfiguracji usprawnieĔ termomodernizacyjnych, których áączny koszt nie przekracza wartoĞci zarezerwowanych przez inwestora Ğrodków finansowych, dla caáego obszaru lub dla
pojedynczego budynku.
Konstrukcja programu umoĪliwia wykonanie audytu energetycznego zarówno grupy budynków, jak
i pojedynczego budynku, co pozwala na bardzo szerokie jego wykorzystanie. Wyniki obliczeĔ mogą byü
podawane dla pojedynczego budynku lub zbiorczo dla caáego analizowanego obszaru.
Program zostaá napisany jako aplikacja arkusza kalkulacyjnego MS Excel z wykorzystaniem jĊzyka
programowania MS Visual Basic. Wszystkie parametry i dane wejĞciowe są wprowadzane do aplikacji
przez ukáad okien dialogowych, typowych dla systemu MS Windows, natomiast wyniki obliczeĔ są
przedstawione w formie tabel arkusza oraz wykresów.
Minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji to komputer biurowy klasy Pentium z systemem
operacyjnym MS Windows oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel 97 lub nowszy.
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Energetic audit of town chosen area – presentation of computer program
"Audyt_miasta_v. 1.0"
Abstract
Up to now, there were not developed computer programs for preparing thermomodernisation projects
of defined areas of towns, e.g.: the city of town, housing estates, sets of buildings of public utilities. Basis
of thermomodernisation activities for groups of buildings forms indicatory methods for balancing thermal
needs, estimating investments' expenditures, as well as for determining economic and ecological effects.
In the paper, description of "Audyt_miasta_v.1.0" framework was presented, developed on the basis
of algorithm being result of realisation of the work "Algorithm development of energetic audit executing
for chosen areas of towns/municipalities" (ûwiĊczek 2005).
In the discussed version of computer program for executing audit of town chosen area, i.e. of
buildings’ group forming housing estate or chosen sector of town, it was considered:
í balance of seasonal demand for heat and thermal power for buildings on the analysed area,
í determining parameters of energetic heating systems,
í choice of optimal, economically well-founded thermomodernisation improvements,
í determination of energetic and economic effects, as well as economic parameters of thermomodernisation process for the analysed area of town or group of buildings for two computational options:
- related to full range of thermomodernisation – program contains all indicated, optimised
improvements for all buildings,
- related to the range of thermomodernisation restricted to the height of capital declared by investor
– calculations depend on configuration of thermomodernisation improvements, which total cost
does not exceeds values of financial resources reserved by Investor for the whole area or for
a single building.
A construction of program makes possible realization of energetic audit both for a group of buildings,
as well as for a single building, and this enables its application for very wide area. The results of
calculations can be presented for any single building or together for whole the analysed area.
Program was written in MS Excel spreadsheet with the use of MS Visual Basic programming
language. All the parameters and input data are loaded to the application through suitably arranged dialog
boxes, typical for MS Windows operating system, however results of calculations are presented in the
form of spreadsheet tables and graphs.
Minimal requirements for running the application is an office computer of Pentium class with the
operating system MS Windows as well as MS Excel 97 spreadsheet or any newer one.

1. ALGORYTM APLIKACJI
DuĪą zaletą algorytmu aplikacji jest jego konstrukcja równolegáa, co znaczy, Īe
istnieje moĪliwoĞü swobodnego dodawania lub usuwania budynków z obszaru bĊdącego przedmiotem audytu energetycznego. Schemat blokowy programu przedstawiono na rysunku 1.
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Start aplikacji

Dodaj budynek

WprowadĨ dane dla budynku

WprowadĨ dane dla systemu
grzewczego budynku

Dodaj strefĊ

WprowadĨ dane dla strefy grzewczej
budynku

WprowadĨ dane dla strumienia
powietrza wentylacyjnego dla strefy

WprowadĨ parametry Ğciany
zewnĊtrznej dla strefy

Czy
zdefiniowano wszystkie Ğciany
dla strefy?

Dodaj przegrodĊ

NIE

WprowadĨ parametry podáóg i stropów
piwnic dla strefy

Czy
zdefiniowano wszystkie podáogi
dla strefy?

Dodaj przegrodĊ

NIE

WprowadĨ parametry stropodachów
i dachów dla strefy

NIE

Czy
zdefiniowano wszystkie dachy
dla strefy?

Dodaj przegrodĊ

NIE

WprowadĨ parametry stolarki okiennej
i drzwi zewnĊtrznych dla strefy

Czy
zdefiniowano wszystkie okna
dla strefy?

NIE

Dodaj przegrodĊ

NIE

Czy
zdefiniowano wszystkie
strefy?

Czy
zdefiniowano wszystkie
budynki?

1

19

Mining and Environment
1

Wykonaj bilans energetyczny stanu
istniejącego dla wszystkich budynków
Zestawienie
danych
wejĞciowych
Wybierz kolejnybudynek do
optymalizacji

Wybierz optymalizowane przegrody
dla budynku

WprowadĨ parametry usprawnieĔ dla
Ğciany zewnĊtrznej

Wybierz kolejną
przegrodĊ budynku

Wybierz optymalne usprawnienie
dla przegrody

NIE

Czy
zoptymalizowano wszystkie
przegrody?

NIE

WprowadĨ parametry usprawnieĔ dla
podáogi lub stropu piwnic

Wybierz kolejną
przegrodĊ budynku

Wybierz optymalne usprawnienie
dla przegrody

Czy
zoptymalizowano wszystkie
przegrody?

NIE

WprowadĨ parametry usprawnieĔ
dla stropodachu lub dachu

Wybierz kolejną
przegrodĊ budynku

Wybierz optymalne usprawnienie
dla przegrody

Czy
zoptymalizowano wszystkie
przegrody?

NIE

WprowadĨ parametry usprawnieĔ dla
okien lub drzwi zewnetrznych

Wybierz kolejną
przegrodĊ budynku

Wybierz optymalne usprawnienie
dla przegrody

Czy
zoptymalizowano wszystkie
przegrody?

Czy
zoptymalizowano przegrody dla
wszystkich budynków?

2
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Zestawienie
wyników bilansu
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2

Wybierz opcje audytu

TAK

Peány zakres termomodernizacji?

NIE

Zakres
termomodernizacji do wysokoĞci
kapitaáu Inwestora?

NIE

TAK

TAK

Eliminacja
nieefektywnych usprawnieĔ dla caáego
obszaru?

WprowadĨ wysokoĞü kapitaáu
dla caáego obszaru

NIE

WprowadĨ wysokoĞü kapitaáu
dla poszczególnych budynków

Wykonaj bilans energetyczny po
termomodernizacji dla wszystkich budynków

Zestawienie
wyników bilansu

Zestawienie
usprawnieĔ

Tablica wyników
audytu

Koniec

Rys. 1. Schemat blokowy programu aplikacji
Fig. 1. Block diagram of application program

2. OPIS DZIAàANIA PROGRAMU
Po uruchomieniu aplikacji Audyt_miasta_v1.xls, pojawia siĊ ekran informacyjny
arkusza wraz z przyciskami wyboru opcji programu (fot. 1). W pierwszej fazie dziaáania programu mogą byü dostĊpne tylko dwa przyciski:
1. Bilans energetyczny.
2. Zapisz.
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Przycisk Zapisz umoĪliwia zapisanie na dysku komputera kopii aplikacji Audyt_miasta_v1.xls wraz z wprowadzonymi danymi i wynikami obliczeĔ. Na dysku
zapisu moĪna dokonaü w dowolnym momencie realizacji aplikacji i z dowolnie wybraną przez operatora nazwą (róĪną od Audyt_miasta_v1.xls).

Fot. 1. Ekran informacyjny z przyciskami wyboru opcji programu
Phot. 1. Informative screen with buttons for selection options of program

2.1. Obliczenia bilansu energetycznego
Przycisk Bilans energetyczny powoduje ukazanie siĊ okna dialogowego (fot. 2),
które umoĪliwia wybranie kolejnych opcji programu:
1. Edytuj dane – umoĪliwia wprowadzanie nowych danych wejĞciowych audytu
oraz edycjĊ danych wprowadzonych wczeĞniej (fot. 3).
2. Wykonaj bilans – dokonuje obliczeĔ bilansu energetycznego dla budynków
i przegród zdefiniowanych w aplikacji.
3. Zestawienie danych wejĞciowych – daje moĪliwoĞü przeglądu wprowadzonych
przez operatora danych wejĞciowych dla poszczególnych budynków i ich oddzielnych stref ogrzewania (fot. 4).
4. Zestawienie wyników bilansu – daje moĪliwoĞü przeglądu bilansu energetycznego budynków dla stanu istniejącego (przed termomodernizacją). MoĪliwe jest
przeglądanie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla caáego obszaru (fot. 5).
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Fot. 2. Opcja obliczeniowa – bilans energetyczny
Phot. 2. Computational option – energetic balance

KaĪde wprowadzenie nowych danych do aplikacji lub edycja danych wprowadzonych wczeĞniej, wymaga przeliczenia bilansu energetycznego dla budynków, które
jest realizowane po wybraniu przycisku Wykonaj bilans.

Fot. 3. Edycja danych budynków
Phot. 3. Editing of buildings data
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Fot. 4. Zestawienie danych wejĞciowych dla budynków i ich stref ogrzewania
Phot. 4. Compilation of input data for buildings and their heating zones
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Fot. 5. Wyniki bilansu energetycznego budynków
Phot. 5. Results of energetic balance for buildings

2.2. Edycja danych wejĞciowych
Wprowadzenie nowych danych wejĞciowych lub edycja danych juĪ wczeĞniej
wprowadzonych jest moĪliwe po wybraniu przycisku Bilans energetyczny, a nastĊpnie Edytuj dane (fot. 3). W oknie dialogowym uĪytkownika Edycja danych budynków są dostĊpne nastĊpujące pola danych i przyciski wyboru:
1) przyciski dodania nowego lub usuniĊcia budynku z analizowanego obszaru,
2) informacje o lokalizacji budynku oraz jego podstawowych parametrach eksploatacyjnych,
3) lista stacji meteorologicznych i aktynometrycznych,
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4) zestawienie stref ogrzewania przypisanych do danego budynku,
5) przyciski dodania lub usuniĊcia stref ogrzewania budynków,
6) przycisk System grzewczy, umoĪliwiający wprowadzenie parametrów systemu
grzewczego dla budynku (fot. 6),

Fot. 6. Okno dialogowe – system grzewczy budynku
Phot. 6. Dialog box – heating system of building

7) przycisk str. powietrza went., umoĪliwiający wyznaczenie strumienia powietrza
wentylacyjnego dla poszczególnych stref grzewczych (fot. 7); kolumna okreĞlająca
wartoĞci normowe moĪe byü edytowana i zmieniana,

Fot. 7. Okno dialogowe – strumieĔ powietrza wentylacyjnego
Phot. 7. Dialog box – ventilation stream of air
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8) przycisk ĝciany, umoĪliwiający edytowanie parametrów Ğcian zewnĊtrznych dla
poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 8),

Fot. 8. Edycja danych Ğcian zewnĊtrznych
Phot. 8. Editing of external walls data

9) przycisk Podáogi, umoĪliwiający edytowanie parametrów podáóg i stropów piwnic
dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 9),

Fot. 9. Edycja danych podáóg i stropów
Phot. 9. Editing of floors and ceilings data
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10) przycisk Stropy/Dachy, umoĪliwiający edytowanie parametrów stropodachów
i dachów dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 10),

Fot. 10. Edycja danych stropodachów i dachów
Phot. 10. Editing of flat roofs and other roofs data

11) przycisk Okna, umoĪliwiający edytowanie parametrów stolarki okiennej i drzwi
zewnĊtrznych dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 11).

Fot. 11. Edycja danych stolarki okiennej i drzwi zewnĊtrznych
Phot. 11. Editing of windows and external doors woodworks data

Przyciski opisane znakiem ? udostĊpniają okienka z podpowiedziami okreĞlającymi wartoĞci lub dopuszczalne zakresy dla wybranych parametrów wejĞciowych.
Przykáad podpowiedzi zamieszczono na fotografii 12.
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Fot. 12. Okno pomocy – wspóáczynnik przepuszczalnoĞci
promieniowania sáonecznego
Phot. 12. Help window – sun light transmittance

2.3. Optymalizacja wyboru usprawnieĔ termomodernizacyjnych
Przycisk Optymalizacja powoduje ukazanie siĊ okna dialogowego (fot. 13),
w którym są zestawione wszystkie zadeklarowane przegrody budowlane, wpáywające
na wynik bilansu cieplnego. W niniejszym oknie dialogowym dokonuje siĊ wyboru
przegród dla poszczególnych budynków, które zostaną poddane procesowi termomodernizacji.

Fot. 13. Okno dialogowe – wybór przegród do optymalizacji
Phot. 13. Dialog box – choice of barriers
for optimisation
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Przegrody są podzielone na cztery grupy i w kaĪdej z nich moĪna zmieniü status
optymalizacji dowolnej przegrody (tak/nie) przez klikniĊcie myszką. Po dokonaniu
selekcji przegród naleĪy wybraü przycisk Dalej... i wówczas ukaĪe siĊ okno dialogowe prezentujące przegrody wskazane do optymalizacji (fot. 14). Dodatkowo w oknie
Optymalizowane przegrody naleĪy wypeániü pola okreĞlające jednostkowe koszty
ogrzewania poszczególnego budynku w stanie istniejącym i po termomodernizacji.

Fot. 14. Okno dialogowe – optymalizowane przegrody
Phot. 14. Dialog box – barriers being optimised

OptymalizacjĊ przeprowadza siĊ dla kaĪdej przegrody indywidualnie i dla kaĪdej
grupy przegród jest prezentowane inne okno dialogowe wybierane przyciskiem Dalej....
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2.3.1. W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j ą c e g o
na termomodernizacji Ğcian zewnĊtrznych
Sposób wyznaczenia optymalnego usprawnienia w zakresie termomodernizacji
przegród zewnĊtrznych (Ğciany zewnĊtrzne, dachy, stropodachy) polega na wyznaczeniu gruboĞci warstwy docieplającej, przy której czas zwrotu poniesionych nakáadów
jest najkrótszy. Parametry wejĞciowe dla procesu wprowadza siĊ przez okno dialogowe (fot. 15). Algorytm optymalizacji wymaga wpisania wspóáczynników A i B funkcji
Nj = Ag + B okreĞlającej zaleĪnoĞü ceny jednostkowej ocieplenia [zá/m2] w zaleĪnoĞci
od gruboĞci materiaáu izolacyjnego [m]. Obliczenia przeprowadza siĊ dla zadanego
zakresu analizy, iteracyjnie ze staáym skokiem gruboĞci materiaáu termoizolacyjnego
co 0,01 m.

Fot. 15. Okno dialogowe – optymalizacja Ğcian zewnĊtrznych
Phot. 15. Dialog box – optimisation of external walls

Wyniki optymalizacji moĪna zobaczyü po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 16).
Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej gruboĞci (pole przyjmuje
kolor szaroniebieski), czyli takiej, dla której czas zwrotu nakáadów SPBT jest najkrótszy. JednakĪe operator ma moĪliwoĞü rĊcznego wyboru innej gruboĞci materiaáu przez
zmianĊ numeru iteracji obliczeniowej.
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Fot. 16. Wyniki optymalizacji – Ğciany zewnĊtrzne
Phot. 16. Results of optimisation – external walls

Po wybraniu przycisku Wykres (fot. 17)
jest moĪliwa równieĪ graficzna prezentacja
wyników analizy w caáym zadeklarowanym
zakresie.

Fot. 17. Graficzna prezentacja wyników analizy
Phot. 17. Graphic presentation of results of analysis
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2.3.2. W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j ą c e g o
na termomodernizacji podáóg i stropów piwnic
Optymalizacja podáóg i stropów piwnic przebiega analogicznie jak w przypadku
Ğcian zewnĊtrznych i polega na wyborze optymalnej gruboĞci materiaáu izolacyjnego
uĪytego do termomodernizacji. Parametry wejĞciowe dla procesu wprowadza siĊ przez
okno dialogowe (fot. 18). Obliczenia wykonuje siĊ iteracyjnie ze staáym skokiem gruboĞci materiaáu co 0,01 m.

Fot. 18. Okno dialogowe – optymalizacja podáóg lub stropów piwnic
Phot. 18. Dialog box – optimisation of floors or ceilings of cellars

Wyniki optymalizacji moĪna zobaczyü po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 19).
Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej gruboĞci (SPBT = min.),
a pole przyjmuje kolor szaroniebieski. Analogicznie jak w przypadku optymalizacji
wyboru usprawnienia polegającego na termomodernizacji Ğcian zewnĊtrznych operator ma moĪliwoĞü rĊcznego wyboru innej gruboĞci materiaáu przez zmianĊ numeru
iteracji obliczeniowej.
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Fot. 19. Wyniki optymalizacji – podáogi lub stropy piwnic
Phot. 19. Results of optimisation – floors or ceilings
of cellars

Podobnie jak dla Ğcian zewnĊtrznych
jest moĪliwa równieĪ graficzna prezentacja
wyniku po wybraniu przycisku Wykres
(fot. 20).

Fot. 20. Graficzna prezentacja wyników wyboru
Phot. 20. Graphic presentation of results of choice
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2.3.3. W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j ą c e g o
na termomodernizacji stropodachów i dachów
Optymalizacja stropodachów i dachów przebiega analogicznie, jak w przypadku
Ğcian zewnĊtrznych i polega na doborze optymalnej gruboĞci materiaáu izolacyjnego
uĪytego do termomodernizacji. Parametry wejĞciowe dla procesu wprowadza siĊ przez
okno dialogowe (fot. 21). Obliczenia wykonuje siĊ iteracyjnie ze staáym skokiem gruboĞci materiaáu co 0,01 m.

Fot. 21. Okno dialogowe – optymalizacja stropodachów i dachów
Phot. 21. Dialog box – optimisation of flat roofs and other roofs

Wyniki optymalizacji moĪna zobaczyü po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 22).
Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej gruboĞci (pole przyjmuje
kolor szaroniebieski), czyli takiej dla której czas zwrotu nakáadów SPBT jest najkrótszy. Operator ma moĪliwoĞü rĊcznego wyboru innej gruboĞci materiaáu przez zmianĊ
numeru iteracji obliczeniowej.
Podobnie jak dla Ğcian zewnĊtrznych moĪliwa jest równieĪ graficzna prezentacja
wyniku po wybraniu przycisku Wykres.
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Fot. 22. Wyniki optymalizacji – stropodachy i dachy
Phot. 22. Results of optimisation – flat roofs and other roofs

2.3.4. Optymalizacja wyboru usprawnieĔ w zakresie stolarki
okiennej i drzwi zewnĊtrznych
Optymalizacja usprawnienia polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwi
zewnĊtrznych polega na doborze optymalnego wspóáczynnika przenikania ciepáa
U [W/m2 ·K], charakteryzującego rodzaj stolarki wybranej do termomodernizacji.
Parametry wejĞciowe dla procesu wprowadza siĊ przez okno dialogowe (fot. 23).
Obliczenia wykonuje siĊ iteracyjnie, maksymalnie dla piĊciu wariantów stolarki.
Wyniki optymalizacji są prezentowane po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 24).
Program automatycznie wyĞwietla wyniki dla optymalnego usprawnienia opisanego
wspóáczynnikiem przenikania ciepáa U zestawu okiennego (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiego, dla którego prosty czas zwrotu nakáadów przyjmuje wartoĞü minimalną. Operator programu ma moĪliwoĞü rĊcznego wyboru innego
wspóáczynnika, a tym samym innego zestawu okiennego, przez zmianĊ numeru wariantu obliczeniowego.
Podobnie jak dla Ğcian zewnĊtrznych moĪliwa jest równieĪ graficzna prezentacja
wyniku po wybraniu przycisku Wykres.
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Fot. 23. Okno dialogowe – okna i drzwi zewnĊtrzne
Phot. 23. Dialogue box – windows and external doors

Fot. 24. Wyniki optymalizacji dla okien
i drzwi zewnĊtrznych
Phot. 24. Results of optimisation for windows
and external doors
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2.4. Wybór opcji obliczeniowych audytu energetycznego
Przycisk Opcje audytu powoduje ukazanie siĊ okna dialogowego (fot. 25), które
umoĪliwia wybór wariantu realizacji audytu dla wszystkich budynków wchodzących
w skáad analizowanego obszaru. W niniejszej wersji programu Audyt_miasta_v. 1.0
dostĊpne są dwie opcje:
1) peány zakres termomodernizacji,
2) zakres termomodernizacji dostosowany do wysokoĞci zadeklarowanego kapitaáu
przez inwestora.

Fot. 25. Okno dialogowe umoĪliwiające wybór realizacji audytu
Phot. 25. Dialog box enabling choice of realisation of audit

Wybranie OPCJI 1 powoduje obliczenie bilansu energetycznego dla stanu po
termomodernizacji dla budynków wchodzących w skáad analizowanego obszaru,
z uwzglĊdnieniem wszystkich zoptymalizowanych usprawnieĔ.
Aktywacja OPCJI 2 powoduje ukazanie siĊ okna dialogowego (fot. 26), w którym naleĪy dokonaü wyboru metody eliminacji usprawnieĔ dla budynków, aby ograniczyü zakres termomodernizacji do zadeklarowanej kwoty. Wraz z wyborem
metody obliczeĔ: dla caáego obszaru lub poszczególnych, pojedynczych budynków,
w kolejnym kroku jest konieczne zadeklarowanie kwoty kapitaáu inwestora. Eliminacja nieefektywnych ekonomicznie usprawnieĔ (charakteryzujących siĊ najdáuĪszym czasem zwrotu nakáadów) jest realizowana automatycznie przez algorytm
programu.
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Fot. 26. Okno dialogowe – deklaracja wysokoĞci kapitaáu
Phot. 26. Dialog box – declaration of capital height

3. WYNIKI AUDYTU ENERGETYCZNEGO
Wyniki obliczeĔ dla wybranych opcji obliczeniowych są prezentowane po wybraniu przycisku z okna dialogowego Opcje audytu (fot. 25):
1. Zestawienie wyników bilansu (fot. 27) – zestawienie wyników, analogiczne jak
w przypadku tworzenia bilansu stanu istniejącego (fot. 5), z moĪliwoĞcią wyboru
stanu po termomodernizacji i stanu istniejącego. MoĪliwe jest przeglądanie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla caáego obszaru.
2. Zestawienie usprawnieĔ (fot. 28) – lista wszystkich zoptymalizowanych usprawnieĔ w kolejnoĞci od najkrótszego do najdáuĪszego czasu zwrotu nakáadów.
MoĪliwe jest przeglądanie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo
dla caáego obszaru.
3. Tablica wyników audytu (fot. 29) – lista budynków poddanych termomodernizacji z wynikami:
- sezonowego zapotrzebowania na ciepáo (brutto) Q0 [GJ/rok],
- obliczeniowej mocy cieplnej q0 [MW] dla stanu istniejącego,
- zastosowanych usprawnieĔ,
- sezonowego zapotrzebowania na ciepáo (brutto) Q1 [GJ/rok],
- obliczeniowej mocy cieplnej q1 [MW] dla stanu docelowego – po termomodernizacji,
- rocznej oszczĊdnoĞci ciepáa ∆Q [GJ/rok],
- oszczĊdnoĞci obliczeniowej mocy cieplnej ∆q [MW],
- rocznych oszczĊdnoĞci kosztów ciepáa ∆Q [zá/rok],
- planowanych kosztów termomodernizacji N [zá],
- czasu zwrotu nakáadów SPBT [lata],
- wartoĞci bieĪącej netto NPV [zá].
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MoĪliwe jest przeglądanie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo
dla caáego obszaru.

Fot. 27. Wyniki bilansu energetycznego budynków dla stanu po termomodernizacji
Phot. 27. Results of energetic balance of buildings for its state after thermomodernisation
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Fot. 28. Lista wszystkich zoptymalizowanych usprawnieĔ
Phot. 28. List of all optimised improvements

Fot. 29. Zbiorcza tablica wyników audytu budynków na analizowanym obszarze
Phot. 29. Summary table of audit results for buildings on analysed area
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Niniejsza wersja programu Audyt_miasta_v. 1.0 zostaáa przetestowana na obszarze obejmującym 3 budynki. Uzyskane wyniki zostaáy zweryfikowane i są prawidáowe.
2. Podczas weryfikacji moĪliwoĞci obliczeniowych programu, w kontekĞcie jego
szerszego zastosowania, w Zakáadzie OszczĊdnoĞci Energii i Ochrony Powietrza
Gáównego Instytutu Górnictwa podjĊto decyzjĊ o rozszerzeniu aplikacji o dodatkowe funkcje. Kolejna wersja programu bĊdzie rozszerzeniem publikowanej wersji Audyt_miasta_v. 1.0 o:
- optymalizacjĊ wyboru usprawnieĔ w zakresie modernizacji systemu grzewczego kaĪdego z budynków, wchodzącego w skáad analizowanego obszaru,
- obliczenia efektów ekologicznych, wynikających z termomodernizacji analizowanego obszaru miasta dla wybranej opcji obliczeniowej (niniejsza opcja
pozwoli wykorzystaü moĪliwoĞci obliczeniowe programu podczas realizacji
Programów likwidacji niskiej emisji w gminach, czy Programów ochrony powietrza),
- realizacjĊ wyboru zakresu termomodernizacji w funkcji maksymalnego efektu
ekonomicznego okreĞlonego parametrem wartoĞci bieĪącej netto NPV (net present value).
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