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W pracy [2] przedstawiono kilka sposobów określania względnego wskaźnika geometrycznej zwartości 

bryły geometrycznej. W artykule [3] przeprowadzono analizę geometryczną użyteczności tych 

wskaźników. Wybrano wskaźnik, zaproponowany przez autorów [3], oparty na wzorcu 

prostopadłościanu mającego wysokość badanego budynku, jako najbardziej odpowiedni. W niniejszym 

opracowaniu przeprowadza się kolejną analizę, tym razem uwzględniającą większą liczbę zmiennych. 

Do weryfikacji zasadności wyboru wskaźnika przyjęto kilka uproszczeń, a mianowicie wszystkie 

budynki: 

− to prostopadłościany, 

− posiadają taką samą konstrukcję: podłóg, ścian, dachu, 

− posiadają stolarkę o tych samych parametrach, 

− są użytkowane przez jednakową liczbę mieszkańców, 

− posiadają jednakową lokalizację, 

− posiadają identyczny system c.o. i c.w.u, 

− są tak samo pracochłonne. 

Przeprowadzone, dla 30. przykładowych projektów domów jednorodzinnych, obliczenia wstępnie 

potwierdzają najlepszą użyteczność zaproponowanego przez autorów wskaźnika. 
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