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РЕФЕРАТ

У  роботі  розглянуто  комп’ютеризовану  систему  для  аналізу  режимів
опалення  будівель  з  централізованим  теплопостачанням.  Розраховані
температури в шарах конструкції стін для будівель університету (залізобетонна
стіна  та  цегляна  стіна)  в  залежності  від  тривалості  перерви  в  опалені.
Співставний аналіз отриманих таблиць показує, що цегляна стіна значно довше
втрачає температуру ніж залізобетонна. Розроблені інтерфейси для розрахунку
термоопору  стіни  за  температурами,  товщиною,  тепловідністю  матеріалів;
розрахунок  точки  роси,  що  виникає  при  певному  перепаді  температур  між
температурою внутрішнього повітря та температурою на внутрішній поверхні
стіни,  інтерфейс  для  автоматизації  розрахунку  та  візуалізації  охолодження
будівлі при відключенні опалення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА, КЕРУВАННЯ
ОПАЛЕННЯМ, РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ, ТЕПЛОВИЙ ПУНК.

ABSTRACT

Subject  of  research:  Information  and  analytical  support  of  the  system.  The
purpose of the study is to evaluate the efficiency of the heating system operation
under different heating and cooling modes of the building. A computerized system
was developed for the analysis of heating modes of buildings with district heating.
The  temperatures  in  the  layers  of  wall  construction  for  the  university  buildings
(reinforced concrete wall and brick wall) are calculated depending on the duration of
the heating break. Comparative analysis of the obtained tables shows that the brick
wall loses its temperature much longer than reinforced concrete. Interfaces have been
developed to calculate the wall thermal resistance by temperature, thickness, thermal
conductivity  of  materials;  dew  point  calculation  that  occurs  with  a  certain
temperature difference between the indoor air temperature and the temperature on the
inner surface of the wall;

COMPUTERIZED  SYSTEM,  HEATING  CONTROL,  TEMPERATURE
ADJUSTMENT, HEATING POINT.




