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ЕЛЕМЕНТИ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
СИСТЕМИ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ  
ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ 
Висвітлено етапи розроблення математичної моделі для розрахунку та прогно-

зування параметрів теплового комфорту житлового приміщення. Описано процес по-
будови нечіткої моделі для використаного контролера та його тестування. Розгляну-
то фактори, що найбільшою мірою впливають на відчуття комфорту людини в по-
мешканні. Проаналізовано результати прогнозування параметрів після оптимізації 
математичної моделі, що розроблена за допомогою спеціального генератора формул. 

Ключові слова: математична модель, контролер нечіткої логіки, теплові пара-
метри, нейромодель, прогнозування. 

Вступ. Для прогнозування показників комфорту житлового середови-
ща на етапі його проектування необхідно передбачити параметри теплового 
мікроклімату, ступінь впливу будівельної конструкції на людину, задоволення 
потреб щодо рівня інсоляції помешкання та оцінити якість проживання відпо-
відно до концепції "відкритого простору". Така модель комфорту може бути 
застосована на етапі вибору та розрахунків конструктивних вирішень житло-
вої будівлі для досягнення оптимального рівня якості проживання людини. 

Оцінку рівня теплового комфорту в приміщенні відповідно до кліма-
тичних характеристик зони будівництва та теплоізоляційних параметрів об-
раних конструктивних рішень доцільно здійснювати за допомогою розробле-
ної моделі для контролера нечіткої логіки. Використання спеціального гене-
ратора формул дає змогу на основі прогнозованих значень одержати матема-
тичну залежність одного з теплових параметрів приміщення, а саме: темпера-
тури внутрішньої поверхні зовнішньої огороджувальної конструкції (ЗОК), 
від найвагоміших факторів впливу. 

Постановка проблеми. Згідно з [1], оптимальний рівень теплового 
комфорту досягається в тому випадку, коли відсутня (або є мінімальною) 
напруженість терморегуляторної системи організму людини, що знаходиться 
в певному середовищі. До факторів, що впливають на відчуття теплового 
комфорту, належать: індивідуальні показники (зокрема фізична активність 
людини та характеристики її одягу), загальні параметри мікроклімату (темпе-
ратура повітря, середня радіаційна температура, відносна вологість) та ло-
кальні чинники (швидкість руху повітря у приміщенні, температура поверхні 
підлоги тощо). Звісно, на етапі проектування кількість факторів, що можливо 
і необхідно врахувати для забезпечення оптимального прогнозованого рівня 
теплового комфорту, істотно знижується. Зокрема, швидкість руху повітря у 
приміщенні, як один з локальних чинників, залежить своєю чергою від спів-
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відношення температури повітря у приміщенні та температури внутрішньої 
поверхні ЗОК. Оскільки збільшення різниці між температурою повітря всере-
дині приміщення і температурою внутрішньої поверхні огороджувальних 
конструкцій навіть на 1°С може призвести до погіршення рівня теплового 
комфорту середовища, необхідно підтримувати це значення в допустимих 
межах. Згідно з Державними будівельними норм України (ДБН), максималь-
на допустима різниця становить 4°С. З боку зовнішнього навколишнього се-
редовища будівля піддається впливу метеорологічних факторів. Залежно від 
орієнтації по сторонах світу, параметрів використаних будівельних матері-
алів, відкритості та характеристик території в холодний та теплий періоди ро-
ку ЗОК реагує на зміни зовнішніх природних факторів по-різному. Передба-
чення температури внутрішньої поверхні ЗОК залежно від орієнтації 
конструкції та ступеня відкритості території на етапі проектування дасть змо-
гу вибрати ті матеріали та рішення, які забезпечили б оптимальність умов за 
трьома напрямками: високого рівня теплового комфорту, ефективної енерго-
ощадності та нейтрального впливу конструкції на мешканців. 

Співвідношення параметрів теплового комфорту. Для досягнення 
бажаної температури повітря у приміщенні використовують опалювальні 
пристрої. Навіть за недостатньої теплової ізоляції ЗОК вони дають змогу 
встановити температуру повітря на рівні комфортних відчуттів. Натомість, 
регулювати температуру поверхонь будівельної конструкції є доволі важко 
та й вимагає додаткових затрат. Проте цей параметр теплового комфорту до-
сить істотно впливає на загальний рівень мікроклімату в приміщенні. Надто 
велика різниця між температурами повітря та огороджувальних конструкцій 
призводить до зміни теплових відчуттів людини всередині кімнати та близь-
ко поверхонь стін, а також зумовлює перерозподіл тепла, що сприяє збіль-
шенню швидкості циркуляції повітря у середовищі. 

Використання пристінного термометра для вимірювання температури 
поверхні або наявного співвідношення, на основі закону теплопередачі за 
стаціонарних умов, для її розрахунку є неоптимальним та невиправданим. У 
першому випадку, виникає необхідність використання спеціального облад-
нання, що на етапі проектування є неможливим. У другому ж випадку, точ-
ність розрахунків знижується через недостатнє врахування впливу зовнішніх 
чинників на споруду. Необхідність врахування додаткових параметрів буді-
вельних матеріалів та кліматичних факторів залежно від періоду року: швид-
кості напрямленого вітрового потоку та інтенсивності впливу сонячного вип-
ромінювання, а також коефіцієнта поглинання радіації матеріалом зов-
нішньої поверхні стінових конструкцій – описано в [2]. З метою одержання 
більш точних оцінок результуюча модель складається з двох підмоделей 
прогнозування температури внутрішньої поверхні ЗОК, відповідно для хо-
лодного та для теплого періодів року. 

Етапи побудови нечіткої моделі для контролера на основі концеп-
ції геометричних перетворень. Оскільки точна математична модель, що 
дозволила б врахувати вплив найвагоміших кліматичних показників залежно 
від періоду року, відсутня, а розробити таку модель аналітичними методами 
доволі проблематично, доцільно використати апарат нечіткої логіки. Для 
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розв'язання задачі прогнозування температури внутрішньої поверхні ЗОК ви-
користовують спеціальний контролер нечіткої логіки [3]. Особливістю засто-
сованого контролера є використання методу дефазифікації, побудованого на 
нейроподібній структурі машини геометричних перетворень [4]. 

Процес створення нечіткої моделі для контролера передбачає визна-
чення лінгвістичних змінних, побудову відповідних функцій залежності для 
базових терм-множин кожної введеної лінгвістичної змінної та формулюван-
ня набору експертних правил. За побудови моделі, що характеризує холод-
ний період року, введено такі лінгвістичні змінні, як: температура всередині 
приміщення (Tin), температура зовнішнього повітря (Tout), швидкість вітру 
(Vw), опір теплопровідності огороджувальної конструкції (R). Для характе-
ристики теплого періоду року додатково введені дві лінгвістичні змінні: ін-
тенсивність впливу сонячної радіації (Sinf) та коефіцієнт поглинання сонячної 
радіації вертикальною поверхнею ЗОК (coef). Вихідною лінгвістичною змін-
ною є температура внутрішньої поверхні зовнішньої огороджувальної 
конструкції (Tsurf). Для прикладу, базова терм-множина лінгвістичної змінної 
Sinf визначена відповідно до якісної оцінки інтенсивності впливу сонячної ра-
діації на ЗОК, згідно з її орієнтацією по сторонах світу. 

Для терм-множин кожної лінгвістичної змінної визначено трикутні 
функції належності. Зокрема, приклад побудови сукупності функцій належ-
ності термів вихідної лінгвістичної змінної Tsurf зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сукупність трикутних функцій належності  

вихідної лінгвістичної змінної Tsurf 
Введення лінгвістичних змінних, визначення функцій належності та 

формулювання правил логічних виводів для контролера відбувається шляхом 
заповнення відповідних полів робочого інтерфейсу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Опис нечіткої моделі в робочому інтерфейсі контролера 
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Для побудови відповідних функцій належності кожної лінгвістичної 
змінної у встановлених полях задаються координати вершин трикутної фун-
кції, що описують чітке значення терму та ступінь його розмитості. Експертні 
правила сформульовані відповідно до функціональних вимог використаного 
контролера, де кожному лінгвістичному інтервалу вихідної змінної відповідає 
одна функція належності й одна умова належності до цього інтервалу [3]. 

Для обох підмоделей побудовано вектори вхідних даних для передба-
чення вихідних значень температури внутрішньої поверхні стін за допомо-
гою нечіткої моделі. Внаслідок використання відповідного контролера отри-
мані таблиці даних окремо для холодного та для теплого періодів року. 

Розроблення математичної моделі. На основі отриманих прогнозо-
ваних числових залежностей потрібно побудувати математичну модель, що 
дасть змогу на етапі проектування спрогнозувати температуру внутрішньої 
поверхні ЗОК залежно від вхідних параметрів. Результуюча модель є систе-
мою математичних залежностей (1), що характеризують, відповідно, холод-
ний та теплий періоди року. 

 1 1

2 2

f (X ),  якщо  Τ <20°CoutΤ =surf f (X ),  якщо  Τ 20°Cout


 ≥

, (1) 

де: Tsurf і Tout – відповідно, температура внутрішньої поверхні ЗОК і темпера-
тура зовнішнього повітря; f1(X1), f2(X2) – функції залежностей від векторів 
вхідних параметрів Х1 та Х2; X1 = (Tin Tout Vw), X2 = (Tin Tout Vw Sinf coef) – векто-
ри вхідних параметрів, що характеризують, відповідно, холодний та теплий 
періоди року. 

Для одержання таких залежностей використовується спеціальна прог-
рама-генератор формул Sapienware.Equo 2.1 [5]. В основі технології генерації 
формул є топологія нейроподібних моделей. Програмний пакет Equo дає змо-
гу генерувати формули чотирьох видів: лінійний поліном, лінійний поліном 
Паде, степеневий поліном, степеневий поліном Паде. Для зручності в подаль-
шому використанні в процесі навчання та тестування нейромоделі досліджу-
вали два варіанти формул: лінійний поліном та лінійний поліном Паде. Внас-
лідок оцінки показників точності, у процесі генерації математичних залеж-
ностей для обох підмоделей, прийнято рішення здійснювати навчання нейро-
моделі на основі лінійного поліному Паде (2). Цей вид формули – раціональ-
ний дріб, у чисельнику і в знаменнику якого є лінійні поліноми від первин-
них входів [5]. 

 0 1 1 2 2

1 1 2 2
f(X)

1
n n

n n

a a x a x a x
b x b x b x

+ + + +
=

+ + + +
K

K
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де: f(Х) – вихідна змінна, що залежить від вхідного вектора Х = (х1 х2 … xn); 
(a0 a1 … an), (b1 b2 … bn) – коефіцієнти поліному Паде. 

Результати навчання нейромоделі згідно зі заданими параметрами: ко-
ефіцієнти лінійного поліному Паде, графічне представлення залежності прог-
нозованих даних стосовно очікуваних, похибки навчання – висвітлюються у 
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спеціальному вікні інтерфейсу програми Equo (рис. 3). У цьому ж вікні є 
можливість здійснити оптимізацію одержаних параметрів моделі. 

 
Рис. 3. Вікно результатів навчання нейромоделі з отриманим розкидом даних 

Оптимізація параметрів навчання нейромоделі. З метою покращення 
результатів навчання та тестування нейромоделі була проведена процедура 
оптимізації параметрів згенерованої залежності методом "імітації відпалу ме-
талу". Активний стан перебігу процесу оптимізації зображено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Активність процедури оптимізації методом "імітації відпалу металу" 

Параметри оптимізації задаються температурою та часом охолоджен-
ня, кількістю ітерацій перед охолодженням та максимальною кількістю ітера-
цій. На етапах генерації формул та оптимізації результатів основними крите-
ріями точності були вибрані похибки MSE (mean square error – середня квад-
ратична похибка) і MAPE (mean absolute percentage error – середня абсолютна 
відсоткова похибка). 

Результати розрахунків на основі розробленої математичної моде-
лі. За відсутності експериментальних даних, одержані в процесі підстановки 
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відповідних вхідних параметрів у розроблені математичні співвідношення 
результати порівнювались з даними, розрахованими за рівнянням розподілу 
температури в захисній конструкції у стаціонарних умовах [6]. Для перевірки 
достовірності результатів розробленої математичної моделі вхідні дані пода-
вались з урахуванням мінімального впливу додаткових факторів. Так, похиб-
ка MAPE математичної залежності f1(X1), що характеризує теплий період ро-
ку, становить 2 %. Для холодного періоду похибка MAPE f2(X2) дорівнює 
3,5 %. Такі значення похибки вказують на достатню точність розробленої мо-
делі. Приклади прогнозування температури внутрішньої поверхні ЗОК на ос-
нові розробленої математичної моделі показані в табл. 1 і 2. 

Табл. 1. Результати розрахунку температури внутрішньої поверхні ЗОК  
на основі розробленої моделі для теплого періоду року 

Tin, °С Tout, °С Vw, м/с Sinf coef R, м2°С/Вт Tsurf, °С 
19 27 3 0 0,4 1,9 19,61 

22,5 32 14 1 0,7 2,1 24,20 
20 30 12,5 0,5 0,7 2,73 21,05 
20 35 7 0,5 0,5 0,8 23,05 
19 28 10 1 0,3 2,23 19,98 
23 35 5 1 0,7 1,9 24,57 
23 35 10 1 0,7 1,9 24,96 

 У табл. 1, що описує теплий період року, показано наглядний приклад 
впливу швидкості напрямленого вітрового потоку на зміну температури 
внутрішньої поверхні стіни за інших рівних умов. Значення параметру Sinf ха-
рактеризують в неявній формі інтенсивність тривалого впливу сонячної раді-
ації на огороджувальну конструкцію залежно від її орієнтації за сторонами 
світу та відкритості прилеглої території. 

Табл. 2. Результати розрахунку температури внутрішньої поверхні ЗОК  
на основі розробленої моделі для холодного періоду року 

Tin, °С Tout, °С Vw, м/с R, м2°С/Вт Tsurf, °С 
17 -9 6 2 14,77 

16,5 18 5 2,6 16,79 
20 -17 13 1,55 16,01 
18 -5 1 2,23 16,69 
20 7,5 9 1,75 18,32 

19,5 -14 3 0,74 14,34 
15,5 -7 13 1,75 12,37 

Зокрема, з табл. 2, що описує холодний період року, видно, що під час 
використання будівельних матеріалів, опір теплопровідності яких дорівнює 
1,55 м2°С/Вт, за температури зовнішнього повітря – 17 °С, за наявності силь-
ного напрямленого вітру, температура внутрішньої поверхні ЗОК буде дорів-
нювати 16 °С. Отже, різниця температур повітря і поверхонь стін є на межі 
нормованого, згідно з ДБН, значення. Це призводить до відчуття дискомфор-
ту в людини, особливо поруч з поверхнями ЗОК. Тому співвідношення цих 
двох параметрів необхідно прогнозувати і правильно обирати конструктивні 
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рішення та матеріали для огороджувальних конструкцій залежно від кліма-
тичних характеристик території забудови. 

Висновки. Отже, здійснено опис процесу розроблення математичної 
моделі для розрахунку температури поверхні ЗОК у приміщенні, що дасть змо-
гу точніше оцінити рівень комфортності проектованого житла. Для одержання 
на етапі проектування будівлі таблиць прогнозованих значень температури 
внутрішньої поверхні ЗОК, залежно від теплових характеристик конструкції та 
приміщення, а також дії найвагоміших зовнішніх кліматичних факторів, вико-
ристовується розроблена нечітка модель для спеціального контролера. 
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Ткаченко Р.О, Машевская М.В. Элементы архитектуры интеллек-
туальной системы построения математической модели прогнозирования 
уровня теплового комфорта 

Поданы этапы разработки математической модели для расчета и прогнозирова-
ния параметров теплового комфорта жилого помещения. Описан процесс разработки 
нечеткой модели для использованного контролера и его тестирования. Рассмотрены 
факторы, что в большей степени влияют на ощущение комфорта человека в помеще-
нии. Проанализированы результаты прогнозирования данных после оптимизации 
математической модели, полученной с помощью специального генератора формул. 

Ключевые слова: математическая модель, контролер нечеткой логики, тепло-
вые параметры, нейромодель, прогнозирование. 

Tkachenko R.O., Mashevska M.V. Elements of architecture of intellec-
tual system for creating the mathematical model for prediction the level of 
thermal comfort 

Stages of design of mathematical model for a calculation and prognostication the pa-
rameters of thermal comfort of dwelling apartment are reflected. The process of constructi-
on the fuzzy-model for the special controller and its testing is described. Factors which the 
most influence on feeling the comfort of man in an apartment are considered. The results 
of prognostication the data after optimization of mathematical model which is developed 
by the special generator of formulas are analyzed. 

Keywords: mathematical model, controller of fuzzy logic, thermal parameters, neuro-
model, prognostication. 

 




