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REZUMAT: În această lucrare este 
prezentată o metodă alterntivă de 
determinare a pierderilor specifice de 
căldură prin structura pereților exteriori pe 
perioada sezonului rece luând în 
considerare problemele de neliniaritate 
între mai multe variabile fizice, termice și 
climatice. În acest scop au fost construite, 
antrenate și testate mai multe rețele 
neuronale artificiale și a fost creat un 
produs software ce poate fi folosit pentru 
determinări ulterioare. 
 
CUVINTE CHEIE: pierdere de căldură, 
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1. INTRODUCERE 
Problema determinării pierderilor specifice 
de căldură prin structura pereților exteriori 
este extrem de dificilă prin metodologia 
clasică datorită caracterului neliniar al 
relațiilor între parametri de intrare și cei de 
ieșire, numărului mare de date fizice, 
termice și climatice necesare și a 
interdependenței între acestea. O altă 
problemă este necesitatea de a repeta 
calculele pentru orice modificare a acestor 
valori, ceea ce presupune nevalorificarea 
datelor obținute anterior. Rezolvarea 
acestei probleme cu ajutorul unor rețele 
neuronale artificiale va permite 
determinarea rezultatelor cu mare 
exactitate și aproape instantaneu, nefiind 
necesară utilizarea modelării matematice a 
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1. INTRODUCTION 
 
The problem of determining the specific 
heat loss through exterior wall structures is 
extremely difficult by conventional 
methodology because of the nonlinear 
relationship between the input parameters 
and output, the large number of physical, 
thermal and climatic variables needed and 
the interdependence between them. 
Another problem is the need to repeat the 
calculations for any modification of these 
values, which implies the lack of 
appreciation for previously obtained data. 
Solving this problem by using artificial 
neural networks will allow to accurately 
determine the results almost instantly, 
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procesului și repetarea acestor calcule 
pentru situații noi [1]. 
Pentru determinarea pierderilor de căldură 
trebuie ținut cont de variația temperaturii 
exterioare pe toată durata sezonului rece, 
fiind astfel necesare date climatice 
multiple. De asemenea, trebuie luate în 
calcul și caracteristicile termice ale 
pereților exteriori pentru determinarea 
rezistențelor sau a transmitanțelor termice. 
Un alt factor de care procesul de 
determinare al pierderilor de căldură 
depinde într-o formă neliniară este 
numărul de zile pentru care acestea se 
calculează. Se pot observa astfel doar 
câteva dintre motivele pentru care metoda 
rețelelor neuronale artificiale ar putea fi 
folosită cu succes în operarea cu acești 
parametri [7]. 
 
2. CONSIDERAȚII TEORETICE 
PRIVIND REȚELELE NEURONALE 
ARTIFICIALE (RNA) 
 
O reţea neuronală este un procesor de 
informaţie paralel distribuit ce are 
capacitatea de a stoca date experimentale 
şi a aplica rezultatele asupra cazurilor noi 
apărute. Modul de procesare al informaţiei 
mimează activitatea creierului uman prin 
formarea de modele, studiind situaţii 
existente şi aplicarea acestora pentru a 
genera predicţii asupra unei situaţii noi. 

RNA-urile sunt folosite în inginerie ca 
o metodă alternativă de analiză şi 
predicţie. Reţelele neuronale funcţionează 
cu succes în majoritatea cazurilor în care 
metodele clasice de analiză eşuează şi sunt 
aplicate, în prezent, în rezolvarea unei 
game variate de probleme neliniare cum ar 
fi recunoasterea tiparelor. Un alt avantaj 
major al RNA-urilor este capacitatea 
acestora de a gestiona sisteme complexe 
cu un număr mare de parametri 
interdependenţi. Acest lucru se datorează 
proprietăţii de a ignora datele suplimentare 

without the need to use mathematical 
modeling of the process and repeating 
these calculations for new situations [1]. 
In order to determine the specific heat loss, 
one must take into consideration the 
outside temperature variation throughout 
the cold season, thus necessitating multiple 
climate data. Also the thermal 
characteristics of the exterior walls must 
be taken into account in order to determine 
the thermal resistance or transmittance. 
Another factor that the determination of 
heat losses depends upon in a nonlinear 
form is the number of days for which they 
are calculated. These can be seen as just a 
few of the reasons why artificial neural 
networks method could be used 
successfully in operating with these 
parameters [7]. 
 
2. THEORETICAL CONSIDERATIONS 
ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
(ANN) 
 
An artificial neural network is defined as 
an evenly distributed information 
processor with the ability of experimental 
data storage and prediction on new input 
cases. The information processing module 
mimics the human brain activity forming 
patterns by studying the existing situations 
and applying the knowledge in order to 
generate predictions about new situations.  
ANN's are used in the engineering field as 
an alternative method of analysis and 
prediction. Neural networks operate 
successfully in most cases where 
conventional methods fail, data analysis 
being applied at present to solve a variety 
of nonlinear problems such as pattern 
recognition. Another major advantage of 
ANN's is their ability to manage complex 
systems with many interdependent 
parameters. This property is due to the 
capacity of the ANN to ignore the 
additional data of minor importance so the 
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de importanţă minimă şi a acorda o atenţie 
deosebită variabilelor de intrare 
semnificative prin modificarea permanentă 
a greutăţii sinaptice [6]. 

În loc de reguli complexe şi rutine 
matematice, RNA-urile sunt capabile să 
înveţe modele de informaţii-cheie în cadrul 
unui domeniu de informaţii 
multidimensional. În plus, reţelele 
neuronale înlătură cu succes erorile datelor 
de intrare, precum și informațiile 
suplimentare nerelevante proceselor, 
devenind instrumente robuste de modelare 
şi predicţie [5]. 
Reţelele neuronale artificiale sunt compuse 
dintr-o serie de elemente care funcţionează 
în paralel, elemente ce imită sistemele 
nervoase biologice. Aceste elemente 
reprezintă neuronii reţelei şi conţin 
informaţia pe care RNA trebuie să o 
proceseze. O rețea neuronală artificială 
este compusă din trei tipuri de niveluri de 
neuroni: nivelul de intrare ce corespunde 
parametrilor de intrare, nivelurile ascunse 
sau intermediare şi nivelul de ieşire ce 
corespunde parametrilor de ieşire. Schema 
simplificată a reţelelor neuronale este 
prezentată în Fig. 1. 

proper attention is given to significant 
input variables by permanently modifying 
the synaptic weight [6]. 
Instead of using complex rules and 
mathematical routines, ANN's are able to 
learn the key information patterns within a 
multidimensional information domain. In 
addition, neural networks successfully 
eliminate data entry errors and 
supplementary information irrelevant to 
the processes, becoming robust tools for 
data modelling and prediction [5]. 
Artificial neural networks are composed of 
several individual elements that operate in 
parallel, elements that imitate biological 
nervous systems. These elements are the 
neurons of the ANN and contain the 
information that needs to be processed. An 
artificial neural network consists of three 
layers of neurons: the input layer, 
corresponding to the input parameters, the 
intermediate hidden layers and the output 
layer, corresponding to the output 
parameters. The simplified diagram of an 
artificial neural network is presented in 
Fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Schema simplificată a unei rețele neuronale artificiale 
Fig. 1. Simplified diagram of an artificial neural network 

În cea mai simplă formă de reţea 
neuronală, neuronii sunt interconectaţi la 
cei din straturile apropiate prin sinapse, iar 
importanţa conexiunii se codifică într-o 

 In the simplest form of a neural network, 
the neurons are interconnected to the 
closest layers by synapses and the 
importance of the connection is encoded in 
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variabilă adaptabilă denumită greutatea 
sinapsei neuronale (eng. weights) ce este 
reprezentată matematic printr-un vector. 
Antrenarea sau instruirea reţelei este 
procesul prin care  se modifică în mod 
ordonat ponderea de conectivitate a 
sinapselor între neuroni, utilizând o 
metodă specifică de învăţare. RNA-urile 
folosesc o schemă de antrenare în care sunt 
introduse datele de intrare precum şi datele 
de ieşire dorite ale unor cazuri cunoscute. 
Greutăţile sinaptice, care aveau valori 
aleatorii iniţial, se ajustează în permanenţă 
la fiecare caz nou introdus, astfel încât 
reţeaua să poată produce rezultatele dorite. 
Algoritmul cel mai popular, dar şi cel mai 
puternic pentru procesul de învăţare este 
algoritmul de propagare inversă (Back-
Propagation sau BP). După procesul de 
învăţare, greutăţile sinaptice sunt cele care 
stochează informaţiile importante de care 
RNA va ţine cont în procesarea cazurilor 
ulterioare [4]. 
O altă caracteristică fundamentală a RNA-
urilor este funcția de activare, ce reprezintă 
ecuația matematică folosită pentru scalarea 
rezultatelor obținute dintr-un strat neuronal 
precedent. Acestă funcție permite 
calcularea rezultatului neuronilor de pe 
straturile ascunse ale rețelei și contribuie 
decisiv la determinarea soluțiilor neliniare. 
Funcția de activare aleasă pentru 
determinarea pierderilor specifice de 
căldură este  tangentai hiperbolică  [4]. 
 
3 CONSTRUIREA BAZEI DE DATE 
NECESARE ANTRENĂRII RNA-
URILOR 
 
Baza de date cu ajutorul căreia trebuie 
antrenată rețeaua neuronală trebuie să 
conțină un număr suficient de cazuri 
pentru ca metoda să aibă un caracter 
general de aplicare. De asemenea, cazurile 
trebuie să fie distribuite uniform pe toată 
lungimea intervalului analizat pentru ca 

an adaptive variable called the weight of 
neural synapse. This variable is 
mathematically represented by a vector. 
The training or the learning process of the 
neural network is the method of 
performing orderly changes in the 
participation of each neuron to a given 
output by adapting the synaptic weight 
between connecting neurons  using a 
specific method of learning. ANN are 
using a training scheme based on input 
data and the desired output data for a series 
of known cases. Synaptic weights, which 
were initially random values, continually 
adjust to each new case introduced so that 
the network can produce the desired output 
with minimum error. The most popular 
algorithm, but also the most powerful used  
for the training process of an ANN is the 
Back-Propagation Algorithm. After the 
learning process, the synaptic weights are 
storing important information about each 
neuron’s participation rate, data that will 
be used in order to predict outputs for 
future cases [4]. 
Another fundamental characteristic of the 
ANN is the activation function, which 
represents a mathematical equation used to 
scale results from a previous neural layer. 
This function allows the calculation of the 
output from the network’s hidden layer 
neurons and contributes decisively to the 
determination of the nonlinear solutions. 
The activation function chosen for 
determining specific heat losses is the 
hyperbolic tangent function [4]. 
 
3 THE DATABASE CONSTRUCTION 
FOR THE ANN’S TRAINING 
 
The database that will be used to train the 
neural network must contain a sufficient 
number of cases in order for the method to 
have a general application. Also, the cases 
should be evenly distributed over the 
length of analyzed interval, in order for the 
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nivelul de acuratețe în predicția noilor 
cazuri să fie cât mai ridicat. 
Pentru obținerea datelor necesare 
antrenării rețelelor se vor folosi o serie de 
60 seturi de valori determinate cu ajutorul 
programului de simulare U-Value 
Calculator. Se aleg în acest scop două 
tipuri de materiale pentru alcătuirea 
componentei de rezistență a peretelui 
exterior, și anume, beton armat și 
cărămidă. Pentru izolația peretelui se aleg 
de asemenea două materiale: polistirenul 
expandat cu densitatea de 13 [kg/m3]  și 
polistirenul expandat grafitat cu densitatea 
de 15 [kg/m3]. Se obțin astfel 4 structuri 
posibile ale peretelui din punct de vedere 
al materialelor folosite:  

− Cazul A  beton armat + polistiren 
expandat; 

− Cazul B  beton armat + polistiren 
expandat grafitat; 

− Cazul C cărămidă + polistiren 
expandat; 

− Cazul D cărămidă + polistiren 
expandat grafitat. 

Din punct de vedere al dimensiunilor 
fizice, grosimile componentelor de 
rezistență a pereților sunt: 250 [mm] 
pentru beton armat, având densitatea de 
2500 [kg/m3] și 375 [mm] pentru 
cărămidă, având densitatea de 1500 
[kg/m3]. Grosimea stratului de izolație 
crește succesiv de la dimensiunea de 20 
[mm] până la 150 [mm], cu pasul de 10 
[mm], rezultând astfel un număr total de 
60 de cazuri, luând în considerare cele 4 
cazuri reprezentând structura pereților 
neizolați.  
Caracteristica termică a elementelor 
componente ce se cunoaște inițial este 
coeficientul de conductivitate termică, 
valorile acesteia fiind: 1,74 [W/mK] 
pentru beton armat, 0,66 [W/mK] pentru 
cărămidă, 0,04 [W/mK] pentru polistirenul 
expandat și 0,032 [W/mK] pentru 
polistirenul expandat grafitat. 

level of accuracy in predicting future cases 
to be as high as possible. 
The necessary data used for training the 
neural network is represented by a series of 
60 sets of values obtained by using the 
simulation program U-Value Calculator. In 
order to run these simulations, two types of 
materials were chosen for the resistance 
component of the exterior wall, namely 
reinforced concrete and clay briks. For the 
insulation component , two materials were 
chosen as well: expanded polystyren with 
the density of 13 [kg/m3]  and  graphite-
enhanced expanded polystyren with the 
density of 15 [kg/m3]. By combining 
these, 4 different structures were obtained 
for the external wall, in terms of the 
materials used: 

− Case A  concrete + expanded 
polystyrene; 

− Case B  concrete + graphite-
enhanced expanded polystyren; 

− Case C  briks + expanded 
polystyrene; 

− Case D  briks + graphite-enhanced 
expanded polystyren; 

In terms of physical size, the wall 
thickness of the resistance components are: 
250 [mm] for reinforced concrete having a 
density of 2500 [kg/m3] and 375 [mm] for 
bricks, having a density of 1500 [kg/m3]. 
Insulation thickness increases gradually 
from the size of 20 [mm] up to 150 [mm], 
with the step of 10 [mm], resulting in a 
total number of 60 cases, considering that 
4 cases are represented by non-insulated 
walls. 
The main thermal characteristic of the wall 
structure elements that is initially known is 
the coefficient of thermal conductivity. It’s 
values are: 1.74 [W/mK] for reinforced 
concrete, 0.66 [W/mK] for bricks, 0.04 
[W/mK] for expanded polystyrene and 
0.032 [W/mK] for graphite-enhanced 
expanded polystyrene. 
In terms of climate data, simulations are 
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Din punct de vedere al datelor climatice, 
simulările se realizează pentru zona 
climatică III, având valoarea temperaturii 
exterioare minime de te=-18[°C]. 
Temperatura interioară se consideră ti = 20 
[°C]. Pentru generarea valorilor 
caracteristicilor climatice ce se folosesc 
pentru realizarea simulărilor se folosește 
programul Meteonorm 7.0. 
Parametri urmăriți pentru fiecare simulare 
în parte sunt: 

− Coeficientul de Rezistență termică 
R [m2K/W]; 

− Coeficientul de Transmitanța 
termică U [W/m2K]; 

− Pierderea specifică de energie pe 
perioada sezonului rece QPp. 
[kWh/m2sezon].  

Fig. 2 prezintă evoluția rezistenței și a 
transmitanței termice în funcție de 
grosimea izolației pentru cele 4 cazuri 
formate în urma celor 60 de simulări 
efectuate. 

performed for climatic zone III, with 
minimum outdoor temperature of  te = -18 
[° C]. The indoor temperature is 
considered ti = 20 [° C]. The program 
Meteonorm 7.0 was used in order to 
generate the climatic characteristic values 
needed for running the simulations. 
The followed parameters for each 
simulation were: 

− The coeficient for thermal 
resistance R [m2K/W]; 

− The coeficient for thermar 
transmitance U [W/m2K]; 

− The specific heat loss through the 
cold season QPp. [kWh/m2seson]. 

Fig. 2 presents the evolution of the thermal 
resistance and transmitance depending on 
the thickness of the insulation layer for the 
4 structure cases after all 60 simulations. 

 
Fig. 2 Graficul rezistențelor termice și al transmitanțelor termice pentru cele 4 structuri în urma celor 60 de 

simulări 
Fig. 2 The chart for the thermal resistance and thermal transmitance for the 4 structures after all 60 

simulations 
Fig. 3 prezintă evoluția pierderilor 

specifice de căldură în funcție de grosimea 
izolației pentru cele 4 cazuri formate în 
urma celor 60 de simulări efectuate. 

 Fig. 3 presents the evolution of the 
specific heat losses depending on the 
thickness of the insulation layer for the 4 
structure cases obtained after all 60 
simulations. 
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Fig. 3 Graficul pierderilor specifice de căldură pentru cele 4 structuri în urma celor 60 de simulări 

Fig. 3 The chart for the specific heat losses for the 4 structures after all 60 simulations 
Odată obținute rezultatele simulărilor, 
acestea se organizează sub formă tabelară 
și se salvează într-un fișier ce va fi folosit 
pentru antrenarea RNA-urilor. Din acest 
fișier, un procent variabil de cazuri sunt 
selectate și salvate în al doilea fișier ce va 
fi folosit la testarea RNA. 
 
4 CONSTRUIREA REȚELELOR 
NEURONALE PENTRU 
DETERMINAREA PIERDERILOR 
SPECIFICE DE CĂLDURĂ  
 
Determinarea pierderilor specifice de 
căldură se va face în două etape. 
Prima rețea neuronală va determina 
valoarea transmitanțelor termice. Odată 
obținute acestea, se va construi o rețea 
neuronală pentru determinarea pierderilor 
de căldură specifice ale pereților exteriori 
în funcție de numărul de zile ales pentru 
calcul. 
 
4.1 Construirea rețelei neuronale pentru 
determinarea transmitanțelor termice prin 
diferite structuri ale pereților exteriori 
 

 Once the simulation results are obtained, 
they are organized as a table and saved in a 
file that will be used for the training of the 
ANN’s. From this file, a variable 
percentage of the cases are selected and 
stored in a second file which will be used 
to test the ANN. 
 
4 THE BUILDING OF THE NEURAL 
NETWORK FOR DETERMINING THE 
SPECIFIC HEAT LOSSES  
 
The specific heat losses will be determined 
in two stages. 
The first neural network built will 
determine the values for the thermal 
transmittance. Once these are obtained, a 
neural network will be built in order to 
determine the specific heat losses of 
exterior walls in regard to the number of 
days chosen for the calculation. 
 
4.1 The building of the neural network for 
determining the thermal transmittance 
through different external wall structures 
 
Given the data obtained from the 
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Având în vedere datele obținute în urma 
simulărilor, se aleg drept parametri de 
intrare ai rețelei neuronale următoarele 
variabile ce vor reprezenta neuronii de pe 
stratul de intrare: 

− Diz reprezentând grosimea izolației 
[mm]; 

− λiz reprezentând conductivitatea 
termică a izolației [W/mK]; 

− Dperete reprezentând grosimea 
peretelui de rezistență [mm]; 

− λiz reprezentând conductivitatea 
termică a peretelui de rezistență 
[W/mK]. 

Ca parametru de ieșire ce va reprezenta 
neuronul de pe stratul de ieșire se alege: 

− U reprezentând transmitanța 
termică [m2K/W] . 

Pentru construcția rețelelor neuronale s-a 
folosit programul Tiberius Data Mining, 
versiunea 7.0.4, pentru care s-a obținut o 
licență temporară academică. 
Arhitectura rețelei neuronale conține în 
acest moment 5 neuroni de intrare (4 
reprezentând parametri anteriori și 
neuronul neutru) și 1 neuron pe stratul de 
ieșire. Din punct de vedere al numărului de 
neuroni de pe stratul ascuns, s-au efectuat 
mai multe încercări pentru a se determina 
numărul minim de neuroni pentru care 
eroarea dintre valorile introduse și cele 
modelate de rețeaua neuronală să fie 
minime, ajungându-se astfel la un număr 
de 6 neuroni pe stratul ascuns. 
Arhitectura finală a rețelei neuronale 
create este prezentată în Fig. 4. 

simulations, the following variables are 
chosen to represent the input parameters of 
neural network, being the input neurons of 
the network as well: 

− Diz being the thickness of the 
insulation [mm]; 

− λiz representing the thermal 
conductivity of the insulation 
[W/mK]; 

− Dperete being the thickness of the 
resistance component of the wall 
[mm]; 

− λiz representing the thermal 
conductivity of the rezistance 
component of the wall [W/mK]. 

The variable chosen to represent the output 
parameter of the neural network and also 
the output neuron is: 

− U being the thermal transmittance 
[m2K/W] . 

The program Tiberius Data Mining, 
version 7.0.4, was used for the 
construction of the neural networks, for 
which an academic licence was obtained. 
The architecture of the neural network 
contains 5 neurons on the input layer (4 
parameters presented above plus the bias 
neuron) and 1 neuron on the output layer. 
In terms of the number of neurons in the 
hidden layer, several attempts  were made 
in order to determine the minimum number 
of neurons for which the error between the 
targeted values and the modeled prediction 
are minimal, thus leading to a number of 6 
neurons in the hidden layer.  
The final architecture of the neural 
network created is being presented in Fig. 
4. 
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Fig. 4 Arhitectura rețelei neuronale pentru determinarea transmitanțelor termice 
Fig. 4 The architecture of the neural network used to determine the thermal transmittance 

Procesul de antrenare s-a efectuat cu o rată 
de antrenare  de 0,3, iar  număr de epoci 
stabilit inițial a fost de 5000. Ultima 
modificare de ajustare a greutăților 
sinaptice a avut loc după epoca 3438. 
Valorile transmitanțelor  termice introduse 
pentru testarea rețelei, valorile modelate și 
erorile între cei 2 parametri pentru cele 15 
cazuri conținute de fișierul de testare sunt 
prezentate în Tabelul 1. Diferențele între 
valorile introduse și cele modelate de 
rețeaua neuronală, calculate procentual, nu 
depășesc valoarea de 1 [%], ceea ce 
permite trecerea la procesul de validare al 
metodei pentru determinarea transmitațelor 
termice. 

 The training process was conducted at a 
rate of 0.3 and the number of epochs was 
originally established  at 5000. The last 
adjustment for the synaptic weights 
occurred after 3438 epochs. 
The thermal transmittance targeted values 
for the network’s testing, the modeled 
values and the errors between the two of 
them for the 15 test cases contained in the 
test file are shown in Table 1. Differences 
between the targeted values introduced and 
the model output of the neural network do 
not exceed 1 [%] which allows for the next 
step which is the validation of the method 
for determining the thermal transmittance. 

Numărul 
cazului 

Case number 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoare U țintă 
Targeted U 

value 

3,
00

 

1,
20

 

0,
92

 

0,
75

 

0,
63

 

0,
55

 

0,
48

 

0,
43

 

0,
39

 

0,
35

 

0,
32

 

0,
30

 

0,
28

 

0,
26

 

0,
24

 

U modelat 
Modeled U 

value 2,
97

27
 

1,
20

20
 

0,
91

75
 

0,
74

87
 

0,
62

94
 

0,
54

91
 

0,
48

28
 

0,
42

82
 

0,
38

36
 

0,
34

74
 

0,
31

79
 

0,
29

85
 

0,
27

82
 

0,
26

00
 

0,
24

10
 

Eroarea 
Error 

0,
02

72
7 

-0
,0

02
03

 

0,
00

24
9 

0,
00

13
3 

0,
00

06
0 

0,
00

08
9 

-0
,0

02
84

 

0,
00

17
9 

0,
00

63
8 

0,
00

26
1 

0,
00

21
4 

0,
00

14
6 

0,
00

17
7 

0,
00

00
4 

-0
,0

01
03

 

Tabelul 1 Rezultatele testării RNA pentru determinarea transmitanțelor termice 
Tabel 1 The testing results of the ANN for determining the thermal transmittance 

Graficul valorilor transmitanțelor 
introduse și modelate, precum și graficul 

 The chart for the targeted values and the 
modeled values of the thermal 
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erorii pentru cele 60 de cazuri pe baza 
cărora se validează rețeaua neuronală sunt 
prezentate în Fig. 5. Se poate observa o 
suprapunere aproape perfectă între cele 2 
grafice, fapt ce demonstrează capacitatea 
rețelei de a determina cu o exactitate 
suficientă valoarea cerută. 

transmittance, and the error between them 
for the 60 cases on which the neural 
network get’s validated are shown in Fig. 
5. It can be seen an almost perfect overlap 
between the two graphs, which 
demonstrates the networks capability to 
determine the required value with 
sufficient accuracy. 

Fig. 5 Graficul valorilor țintă, modelate și eroarea pentru RNA ce determină transmitanța 
termică 

Fig. 5 The chart for the targeted, the modeled values  and the error for the ANN that determins 
the thermal transmittance 

 
4.2 Construirea rețelei neuronale pentru 
determinarea pierderilor specifice de 
căldură 
 
Pentru determinarea pierderilor specifice 
de căldură pentru perioada sezonului rece 
se folosesc ca parametri de intrare: 

− U reprezentând transmitanța 
termică [W/m2K]; 

− N reprezentând numărul de zile ale 
sezonului rece. 

Parametrul de ieșire ce trebuie determinat, 
și care va reprezenta neuronul de ieșire, 
este QPp [kWh/m2sezon]. 
Antrenarea rețelei neuronale se face pe de-
o parte cu ajutorul datelor preluate din 
simulările efectuate la punctul 3, la care se 
adaugă valorile obținute prin realizarea a 
52 de noi simulări pentru diferite perioade 
ale sezonului rece, dorindu-se ca acest 

  
4.2 The building of the neural network for 
heat losses determination 
  
In order to determine the specific heat 
losses for the cold season, the following 
parameters will be used as input neurons: 

− U being the thermal transmittance 
[W/m2K]; 

− N representing the number of days 
of the cold season. 

The output parameter which needs to be 
determined and will reprezent the output 
neuron is QPp [kWh/m2season]. The 
training of the neural network will be done 
using the previous recorded data from the 
simulations presented at chapter 3, and the 
values obtained from 52 new simulations 
made with different number of days for the 
cold season, wishing that this last 
parameter be taken into consideration in a 
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parametru să fie luat în calcul într-o 
măsură cat mai reală. Numărul total de 
cazuri ce sunt folosite la antrenarea rețelei 
este de 112. 
Arhitectura  rețelei neuronale create este 
formată din 3 neuroni pe stratul de intrare, 
și un neuron pe stratul de ieșire. Din punct 
de vedere al numărului de neuroni de pe 
stratul ascuns, s-au efectuat mai multe 
încercări pentru creșterea preciziei rețelei. 
S-a ajuns în final la un număr de 4 neuroni 
pe stratul ascuns.  
Arhitectura finală a rețelei neuronale 
construite este prezentată în Fig. 6. 

more real manner. Therefore, the total 
number of cases used to train the network 
is 112.  
The architecture of the neural network 
created is made of 3 neurons on the input 
layer and 1 neuron on the output layer. 
Regarding the number of neurons of the 
hidden layer, a series of trials were made 
in order to increase the precision of the 
network. The final number for the neurons 
of the hidden layer is 4.  
The final architecture of the neural 
network is presented in Fig. 6. 

Fig. 6 Arhitectura rețelei neuronale pentru determinarea pierderilor specifice de căldură 
Fig. 6 The architecture of the neural network used to determine the specific heat losses 

Procesul de antrenare s-a efectuat cu o rată 
de antrenare de 0,5, iar  numărul de epoci 
stabilit inițial a fost de 5000. Ultima 
modificare de ajustare a greutăților 
sinaptice a avut loc după epoca 2591. 
Valorile pierderilor specifice de căldură 
introduse pentru testarea rețelei, valorile 
modelate și erorile între cei 2 parametri 
pentru cele 15 cazuri ce compun setul de 
testare sunt prezentate în Tabelul 2. 
Erorile, calculate prin diferența dintre 
valorile introduse și cele modelate, nu 
depășesc în marea lor majoritate o unitate. 
Având în vedere faptul că valorile simulate 
ale pierderilor de căldură sunt obținute fără 
zecimale, se poate considera că rezultatele 
rețelei neuronale sunt și mai exacte decât 
valorile cu care aceasta a fost antrenată. 

 The training process was conducted at a 
rate of  0.5 and the number of epochs was 
originally established  at 5000. The last 
adjustment for the sinaptic weights 
occurred after 2591 epochs. 
The specific heat losses targeted values for 
the network’s testing, the modeled values 
and the errors between the two of them for 
the 15 test cases contained in the test file 
are shown in Table 2. Differences between 
the targeted values introduced and the 
model output of the neural network do not 
exceed 1 unit in most cases. Takeing into 
consideration the fact that the simulated 
values of the specific heat losses are 
rounded without decimals, it can be 
considered that the outputs of the neural 
network have an even higher precision 
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Acest lucru permite trecerea la procesul de 
validare a metodei pentru determinarea 
pierderilor specifice de căldură prin 
structura peretelui exterior pentru perioada 
sezonului rece. 

than the values used for the traing 
process.This allows for the next step which 
is the validation of the method for 
determining the specific heat losses 
trhough the exterior wall structure for the 
cold season. 

Numărul cazului 
Case number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Valoarea QPp 
țintă 

Targeted QPp 
value 

13
 

15
 

18
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

27
 

30
 

36
 

44
 

69
 

72
 

QPp modelat 
Modeled QPp 

value 12
,7

49
4 

15
,4

57
4 

18
,1

74
7 

20
,2

18
6 

21
,6

77
8 

21
,5

84
1 

22
,9

51
8 

24
,4

35
7 

27
,0

68
1 

29
,6

21
5 

36
,0

53
2 

43
,7

22
4 

68
,1

06
7 

72
,0

32
7 

20
8,

86
5

Eroarea 
Error 

0,
25

05
6 

-0
,4

57
44

 

-0
,1

74
67

 

-0
,2

18
6 

-0
,6

77
78

 

0,
41

59
4 

0,
04

82
5 

-0
,4

35
66

 

-0
,0

68
14

 

0,
37

85
5 

-0
,0

53
15

 

0,
27

75
7 

0,
89

33
2 

-0
,0

32
74

 

Tabelul 2 Rezultatele testării RNA pentru determinarea pierderilor specifice de căldură 
Tabel 2 The testing results of the ANN for determining the specific heat losses 

Graficul valorilor pierderilor specifice de 
căldură introduse și modelate, precum și 
graficul erorii pentru cele 112  cazuri pe 
baza cărora se validează rețeaua neuronală 
sunt prezentate în Fig. 7. Se poate observa 
o suprapunere aproape perfectă între cele 2 
grafice, fapt ce demonstrează capacitatea 
rețelei de a determina cu o precizie 
suficientă valoarea cerută. 

 The chart for the targeted values and the 
modeled values of the specific heat losses, 
and the error between them for the 112 
cases on which the neural network gets 
validated are shown in Fig. 7. It can be 
seen an almost perfect overlap between the 
two graphs, which demonstrates the 
networks capability to determine the 
required value with sufficient accuracy. 

Fig. 7 Graficul valorilor țintă, modelate și eroarea pentru RNA ce determină pierderea specifică de căldură 
Fig. 7 The chart for the targeted, the modeled values  and the error for the ANN that determins the specific heat 

losses 
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Odată antrenată rețeaua neuronală pentru 
aceste cazuri, ea poate calcula valoarea 
pierderilor de căldură prin structura 
peretelui exterior pentru alte cazuri noi, 
pentru care se pot modifica oricare dintre 
valorile neuronilor de intrare. Valorile noi 
nu trebuie să depășească cu mult 
intervalele pe care au fost antrenate 
rețelele neuronale, altfel probabilitatea de 
eroare va fi mult mai mare. 
Graficul contribuției relative a neuronilor 
de pe stratul ascuns la determinarea 
rezultatului final pentru cele 112 cazuri 
folosite este prezentat în Fig.8 Se poate 
observa faptul că fiecare neuron de pe 
stratul ascuns își aduce aportul, la un 
oarecare moment dat, pentru rezolvarea 
problemelor de neliniaritate între valorile 
parametrilor introduși și rezultatul ce 
trebuie obținut. 

 Once trained for these cases, the neural 
network can predict the specific heat losses 
through the external wall structure for new 
cases, by modifying any of the input 
neurons values. The new values must not 
exceed the trained interval by a large 
amount, otherwise the possibility of error 
will increase. 
The graph containing the relative 
contribution of the neurons in the hidden 
layer which contribute to the determination 
of the final result for the 112 cases used, is 
shown in Fig.8 It can be seen that each 
neuron of the hidden layer contributes at 
some point to the correct solving of the 
non-linearity between the input parameters 
and the output result. 

 
Fig. 8 Contribuția neuronilor de pe stratul ascuns la determinarea rezultatului 

Fig. 8 The contribution of the hidden layer neurons to the determination of the output value 
Se generează astfel programele ce pot 
determina valoarea transmitanțelor termice 
și a pierderilor specifice de căldură pentru 
pereții exteriori în condițiile menționate 
anterior. Ultimele două coloane ale 
programului prezintă valorile minime și 
maxime experimentate de rețeaua 
neuronală în procesul de antrenare. 
Interfața programelor generate cu ajutorul 
rețelelor neuronale este prezentată în 
Fig.9. 

 In the end two software programs are 
generated by the networks that can 
determine the thermal transmittance and 
the specific heat losses for external walls in 
the conditions mentioned above. The last 
two columns of the programs are showing 
the minimum and maximum values 
experimented by the neural networks in the 
training process.  
The software’s interface generated with the 
neural networks is shown in Fig. 9. 
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Fig. 9 Interfața programelor create cu ajutorul rețelelor neuronale 

Fig. 9 The interface of the software programs created with the neural networks  
5. CONCLUZII 
 
Aplicarea rețelelor neuronale artificiale în 
domeniul determinării anumitor 
caracteristici termice ale pereților 
exteriori, precum și în determinarea 
pierderilor de căldură prin structura 
acestora pe perioada sezonului rece, se 
poate realiza cu succes datorită proprietății 
acestora de a trece peste problemele de 
neliniaritate între parametri de intrare și 
valorile ce trebuie calculate.  
Cele două programe software generate cu 
ajutorul rețelelor neuronale permit 
obținerea rezultatelor cu mare precizie 
într-un timp extrem de scurt pentru orice 
valori de intrare ce se găsesc în intervalele 
pe care rețelele le-au experimentat în 
perioada de antrenare. Pentru a extinde 
aceste intervale, trebuie crescut numărul 
de cazuri folosite la antrenarea rețelelor 
astfel încât să se includă noi valori în 
procesul de modificare al greutăților 
sinaptice. 
În concluzie, se poate spune că utilizarea 
rețelelor neuronale pentru determinarea 
pierderilor specifice de căldură prin 
diferite structuri ale pereților exteriori este 
posibilă cu condiția ca în procesul de 
construcție, antrenare, testate și validare să 
se țină cont de următoarele etape: 

− stabilirea cu exactitate a 

 5. CONCLUSIONS 
 
The application of the neural network in 
order to determine certain thermal 
characteristics of the external walls, and 
the heat losses through different structures 
during the cold season can be done 
successfully due to their ability to 
overcome the problems of non-linearity 
between the input parameters and the 
values to be calculated. 
The two software programs generated by 
using neural networks allow the 
determination of accurate values in a very 
short period of time for any input values 
that don’t exceed the intervals that the 
networks experienced during training. To 
extend these intervals one must increase 
the number of cases used to train the 
networks so as to include the new values in 
the process of modifying the synaptic 
weights. 
In conclusion it can be said that the use of 
the neural networks in order to determine 
the specific heat losses through different 
exterior wall structures is possible provided 
that the construction, training, testing and 
validation processes consider the following 
steps: 

− the precise determination of the 
input and output parameters of the 
network; 
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parametrilor de intrare și ieșire a 
rețelelor; 

− contruirea fișierelor de antrenare a 
rețelelor prin realizarea de 
măsurători sau simulări distribuite 
uniform pe tot intervalul 
parametrilor de intrare; 

− achiziționarea unui număr suficient 
de cazuri pentru antrenarea corectă 
a rețelelor; 

− construirea fișierelor de testare și 
validare a rețelelor cu un număr 
suficient de cazuri și cu o 
distribuție cât mai uniformă a 
acestora pe domeniul pe care se 
antrenează rețeaua; 

− alegerea unei funcții de activare 
corecte din punct de vedere logic; 

− construirea unei arhitecturi corecte 
a rețelei neuronale, cu un număr 
suficient de neuroni pe stratul 
ascuns pentru a se putea rezolva cu 
succes problemele de neliniaritate 
între parametri de intrare și cei de 
ieșire; 

− alegerea unei rate de învățare și al 
unui număr de epoci potrivite 
pentru ca rețeaua să nu aibă un 
caracter prea general sau pentru a 
se evita supraantrenarea ei. 
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− the correct construction of the 
training file with values obtained by 
measurement and simulations 
evenly distributed across the range 
of the parameters; 

− the acquisition of sufficient number 
of cases for the proper training of 
the network; 

− the correct build files for testing an 
validation of the networks with a 
sufficient number of cases 
distributed evenly across the 
training field; 

− the correct logical choosing of the 
activation function; 

− the correct construction of the 
architecture of the neural  network 
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on the hidden layer in order to 
successfully solve the problems of 
non-linearity between the input and 
the output values; 

− choosing a suitable learning rate 
and epochs number for the training 
process in order to avoid 
particularisation and overtraining of 
the network. 
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