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In the paper [2] various ways of determining the indicator of relative geometric compactness of the 

solid are presented. In the article [3] geometrical analysis of the usefulness of these indicator was 

conducted. The indicator, suggested by the authors [3], was chosen, based on the cuboid template 

having a height on considered building, as the most appropriate. In this paper a further analysis is 

carried out although this time a greater number of variables are taken into account. To verify the 

appropriateness of the indicator some simplifications were adopted, namely all the buildings: 

− a cuboid, 

− the same structure: of floors, walls, roof, 

− woodwork with the same parameters, 

− equal number of residents are used, 

− equal location, 

− the same system of CH and DHW, 

− the same labor - consuming. 

Conducted for 30 examples of house project, preliminary calculations confirm the best usefulness of 

the indicator suggested by authors. 
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