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A téma rövid leírása4:
A jelenlegi épületenergetikai szabályozások csak az épületek üzemeltetési
energiaigényére koncentrálnak, holott az építőanyagok kitermelése, előállítása,
valamint az épületszerkezetek karbantartása, felújítása, bontása is jelentős
energiafelhasználást és károsanyag kibocsátást okoz. Az épületek teljes
életciklusa alatt felhasznált energia és a környezetre gyakorolt hatás az
életciklus elemzés módszerével vizsgálható. Az utóbbi tíz évben a nemzetközi
szakirodalomban jelentősen megnőtt az épületek életciklus-elemzésével
foglalkozó cikkek és tanulmányok száma. A témavezető, illetve más kutatók is
rávilágítottak arra, hogy az alacsony energiaigényű épületekben az életciklus
szakaszok aránya megváltozik és a beépített energia és az ehhez köthető
környezeti hatások jelentősége megnő.
A kutatás fő kérdése az alacsony energiaigényű épületek teljes életciklus
szemléletű vizsgálata és optimalizációja. Léteznek olyan matematikai
módszerek (pl. heurisztikus technikák), melyek segítségével egy adott
célfüggvény kvázi-optimális megoldása nagyszámú változó és kombináció
esetén is automatikusan és viszonylag gyorsan megtalálható. Az utóbbi
években nemzetközi szinten egyre több kutató foglalkozik az ilyen
algoritmusok épületenergetikai felhasználásával, de az életciklus jellegű
alkalmazásra egyelőre kevés példa található. A kutatás épít a Széchenyi István
Egyetem kutatócsoportja által korábbi projektek során kifejlesztett korszerű
optimalizációs algoritmusokat használó szakértői rendszerre, melynek
továbbfejlesztésében a témavezető is közreműködik.
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MELLÉKLET
Az Európai Unió energiafogyasztásának közel 40%-áért felelős épület
szektorban jelentős költséghatékony energia megtakarítási potenciál rejlik. Az
épületek energiahatékonyságának növelése kiemelt jelentőségű az
energiafüggőség és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
érdekében. Az épületenergetikai követelmények ennek megfelelően az utóbbi
években jelentősen szigorodtak; 2020 után már csak „közel nulla”
energiaigényű új épületek építhetők majd 1.
A jelenlegi épületenergetikai szabályozások csak az épületek üzemeltetési
energiaigényére koncentrálnak, holott az építőanyagok kitermelése, előállítása,
valamint az épületszerkezetek karbantartása, felújítása, bontása is jelentős
energiafelhasználást és károsanyag kibocsátást okoz. Az épületek teljes
életciklusa alatt felhasznált energia és a környezetre gyakorolt hatás az
életciklus elemzés módszerével vizsgálható. Az utóbbi tíz évben a nemzetközi
szakirodalomban jelentősen megnőtt az épületek életciklus-elemzésével
foglalkozó cikkek és tanulmányok száma 2-6. A témavezető, illetve más
kutatók is rávilágítottak arra, hogy az alacsony energiaigényű épületekben az
életciklus szakaszok aránya megváltozik 7-11. Míg kontinentális éghajlaton a
hagyományos épületekben a fűtés dominál a teljes életciklusra vetített
környezetterhelést tekintve, az alacsony vagy közel nulla energiaigényű
épületekben ennek jelentősége csökken. Az energia megtakarítás célú
intézkedések, például a fokozott hőszigetelés, korszerű nyílászárók, komplex
épületgépészeti rendszerek és a megújuló energiaforrások hasznosítása
jelentősen csökkentik az üzemeltetési energiaigényt, de egyúttal növelik a
beépített energiatartalmat.
A kutatás fő kérdése az alacsony energiaigényű épületek teljes életciklus
szemléletű vizsgálata és optimalizációja. Az energiamegtakarítási technikák
kombinációs lehetőségei még egy viszonylag kis épület esetén is igen
nagyszámúak, ezért a mérnöki gyakorlatban az „optimalizáció” általában
korlátozott számú alternatíva számítását és összehasonlítását jelenti. Léteznek
olyan matematikai módszerek (pl. heurisztikus technikák), melyek segítségével
egy adott célfüggvény kvázi-optimális megoldása nagyszámú változó és
kombináció esetén is automatikusan és viszonylag gyorsan megtalálható. Az
utóbbi években nemzetközi szinten egyre több kutató foglalkozik az ilyen
algoritmusok épületenergetikai felhasználásával 12-15, de az életciklus
jellegű alkalmazásra egyelőre kevés példa található. A kutatás épít a Széchenyi
István Egyetem kutatócsoportja által korábbi projektek során kifejlesztett
korszerű optimalizációs algoritmusokat használó szakértői rendszerre 16-18,
melynek továbbfejlesztésében témavezető is közreműködik 19.
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