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T̀M HỈU V̀ CH NG TR̀NH T́NH T̉I NHỊT 
LATS-LOAD C̉A LG ELECTRONICS 

I. GÍI THỊU V̀ PH̀N M̀M: 

1. LATS-Load lƠ g̀? 

ng dụng LG Máy lạnh Giải pháp kỹ thuật tính toán tải (LATS-Load) là một giải 

pháp phần mềm hoàn chỉnh cho các kỹ sư bán hàng c a ngành công nghiệp HVAC. 

Download phần ḿm trên trang Web sau: http://www.asia.lgeaircon.com. 

ng dụng này rất hữu ích cho kỹ sư bán hàng trong việc đưa ra những điều đơn 
giản khi nói đ́n tính toán tải lạnh, xác định thít bị HVAC và tạo ra trích dẫn. 

 

H̀nh 1: Giao dịn chương tr̀nh LATS-Load 

http://www.asia.lgeaircon.com/
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H̀nh 2: Trang ch̉ c̉a LG nơi ta ć th̉ Download chương tr̀nh LATS-Load 

 

H̀nh 3: Hứng d̃n v̀o ph̀n download chương tr̀nh LATS-Load 
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2. CƠi đ̣t ch ng tr̀nh: 

Khi download chương tr̀nh về; chạy file cài đ̣t lên, chương tr̀nh cài đ̣t có giao 
diện như bên dứi; sau đó cḥn “Next” đ̉ típ tục cài đ̣t chương tr̀nh: 

 

H̀nh 4: Giao dịn c̉a chương tr̀nh LATS-Load khi c̀i đ̣t 

 Sau đó cḥn “Yes” đ̉ ḱt ńi v́i file cài đ̣t, Ńu cḥn “No” chương tr̀nh cài đ̣t 
s̃ đóng lại học “Cancel” s̃ quay về giao diện ban đầu: 

 

H̀nh 5: Ćc yêu c̀u c̉a nh̀ s̉n xút chương tr̀nh 
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 Nhập thông tin cá nhân như: Tên ngừi s̉ dụng, Công ty s̉ dụng,… Sau đó cḥn 
“Next” đ̉ típ tục cài đ̣t chương tr̀nh. 

 

H̀nh 6: Đ̣t tên cho chương tr̀nh LATS-Load 

 Đ̉ ḱt th́c việc cài đ̣t chương tr̀nh ta cḥn “Finish”. 

 

H̀nh 7: Giao dịn ḱt th́c qú tr̀nh c̀i đ̣t chương tr̀nh LATS-Load 
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II. ĆCH S̉ ḌNG CH NG TR̀NH: 

Ta tḥc hiện lần lực các bức như sau: 

 

H̀nh 8: Ćc bức cơ b̉n trong qú tr̀nh s̉ ḍng chương tr̀nh LATS-Load 

Bức 1: Tạo đ́i tựng. 

Bức 2: Nhập thông tin. 

Bức 3: T́nh toán tải. 

Bức 4: Xuất ra báo báo. 

Sau đây ch́ng ta s̃ đi t̀m hỉu ćc bức c̣ th̉: 

1. B ́c 1: Ṭo đ́i t ̣ng (Create Project): 

Sau khi cài đ̣t xong chương tr̀nh ta chạy chương tr̀nh b̀ng cách ḱch lên bỉu 

tựng  trên màn h̀nh Desktop.Trên giao diện ch́nh c a chương tr̀nh ta cḥn 
“Create Project” sau đó chương tr̀nh s̃ chạy lên có giao diên như bên dứi. Trong mục 
tạo đ́i tựng này s̃ có các mục như: Ngày tạo (Máy s̃ ṭ nhập mục này); Nơi đ̉ lưu đ́i 
tựng (Đ̉ thay đ̉i vị tŕ va ḱch vào bỉu tựng  đ̉ thay đ̉i); Tên đ́i tựng (Ex: 

Nguyenbuidat); Đơn vị hệ th́ng (SI học IP); Ghi ch́ (D̀ng đ̉ vít các lưu ́ về đ́i 
tựng). Sau đó ta cḥn “Next” đ̉ típ tục chạy chương tr̀nh. 
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H̀nh 9: Giao dịn ṃc ṭo đ́i tựng 

 Sau khi cḥn “Next” dao diện chương tr̀nh típ theo s̃ như bên dứi, Trong mục 
Country (Qúc gia) ta cḥn “Việt Nam” chương tr̀nh s̃ ṭ động nhập thông ś kh́ hậu 
cụ th̉ cho ch́ng ta ̉ đây chương tr̀nh s̃ nhập thông ś vi kh́ hậu “Thành ph́ H̀ Ch́ 
Minh”. Các thông ś như: “DBT-Nhiệt độ bầu khô; WBT-Nhiệt độ bầu ứt; RH-Độ ̉m 
tương đ́i; Latitude-Ṽ độ; Altitude-Độ cao so v́i ṃc nức bỉn”. 

 

H̀nh 10: Thông ś vi kh́ ḥu c̉a khu ṿ TP.HCM 
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 Giao diện típ theo như bên  dứi; bức típ theo ta nhập thông tin về “Khách 
hàng” và “Kỹ sư thít ḱ” cho đ́i tựng, các thông tin bao g̀m: Name (Tên), Address 
(Địa chỉ), City (Thành ph́), State/Province (Tỉnh), Country (Qúc gia), Phone Number 
(Ś điện thoại), Fax Number (Ś Fax), Email (Địa chỉ Email). 

  

H̀nh 11: Nḥp thông tin Kh́ch h̀ng v̀ Ngừi thít ḱ. 

Đ̉ ḱt th́c bức tạo đ́i tựng này ta cḥn “Finish” 

2. Nḥp thông tin cho đ́i ṭ t ̣ng (Enter Information). 

 Trong bức này ta tín hành nhập thông ś cho các ph̀ng cụ th̉; giao diện ch́nh 
như bên dứi. Đ̉ tín hành tạo ph̀ng cḥn bỉu tựng có tên “Room Information”: 

 

H̀nh 12: Giao dịn ban đ̀u ṃc Nḥp thông tin c̉a ph̀ng. 
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H̀nh 13: Ṭo ṃt ph̀ng ḿi. 

Sau khi cḥn th̀ s̃ hiện lên bảng như trên, đ̉ tạo một ph̀ng ta cḥn và bỉu 
tựng “New Room” s̃ hiện lên bảng “Create New Room”, ta tín hành nhập Tên ph̀ng 
(Room Name) và cḥn Nhiệt độ ph̀ng (Room Template). Đ̉ cài đ̣t lại thông ś nhiệt độ 
c a ph̀ng ta ḱch vào bỉu tựng “Set Template”. 

 

H̀nh 14: Nḥp thông ś cho ph̀ng đực ṭo ra. 
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Bảng cài đ̣t nhiệt độ c a ph̀ng có giao diện như trên. Trong đó g̀m các 
mục như: Room (Ph̀ng); Roof/Floor (Mái/Sàn); Wall (Từng); Thermostat (Cảm 
bín nhiệt độ ph̀ng); Internal Load (Nhiệt bên trong); Vention/Infiltration (Thông 
gió/Nhiệt th̉m thấu). 

Sau đây ch́ng ta s̃ phân t́ch t̀ng mục cụ th̉: 

2.1 Room (Ph̀ng): 

Giao diện như h̀nh bên trên, trong mục này ta nhập thông ś Chiều dài (Length) 
và Chiều rộng c a ph̀ng (Width). Bên dứi bảng Information (Thông tin) s̃ hiện thị đầy 
đ  các thông tin chi tít về ph̀ng đó. 

2.2 Roof/Floor (Ḿi/SƠn): 

 Giao diện mục này như h̀nh bên dứi, trong phần này bao g̀m: Roof/Ceiling 
(Mái/Trần), Floor (Sàn). Sau đây em xin phân t́ch các bức cụ th̉: 

- Roof/Ceiling (Mái/Trần):  

+ Ta tín hành cḥn bề dày và vật liệu làm mái (Ex: 4” HW Concrete – Vật 
liệu là bê tông và bề dày là 4 in khoảng 200 mm). 

+ U-Factor – Nhập hệ ś truyền nhiệt qua mái, trần. 

+ Length/Width – Bề dài và bề rộng c a mái, trần. 

 - Floor (Sàn): 

+ Ta tín hành cḥn bề dày và vật liệu làm sàn (Ex: 4” HW Concrete – Vật 
liệu là bê tông và bề dày là 4 in khoảng 200 mm). 

+ U-Factor – Nhập hệ ś truyền nhiệt qua sàn. 

+ Length/Width – Bề dài và bề rộng c a sàn.  

+ Adjacent Space temperature – Nhiệt độ không gian ph̀ng ḱ. Bao g̀m 
nhiệt độ làm “Lạnh (Cooling)” và “Sửi ( Heating)”. 

 Đ̉ chuỷn qua bức típ theo ta Save (Lưu) các thông ś đ̃ cḥn lại. 
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H̀nh 15: Ṃc ḿi v̀ s̀n trong ph̀n nḥp thông ś. 

2.3 Wall (T ̀ng): 

 

H̀nh 16: Ṃc từng trong ph̀n nḥp thông ś. 
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Giao diện mục gíng như h̀nh bên trên. ̉ mục này ta đi tạo thông ś cho từng ̉ 
các hứng: Đông, Tây, Nam, B́c. Đ̉ tạo một từng ḿi ta cḥn vào bỉu tựng “New 
Wall” trên h̀nh sau đó ta nhập tên như sau: 

 

H̀nh 17: Cḥn hứng cho ph̀ng trong ph̀n nḥp thông ś. 

- Wall (Từng): 

 + Cḥn độ dày và vật liệu làm từng (Theo tiêu chủn trong phần mềm), 
tương ́ng v́i loại từng đó ta có một hệ ś U-Factor (Hệ ś truyền nhiệt) khác nhau. 

 + Nhập thông ś Chiều rộng (Width), Chiều cao (Hight), Phương 
(Direction), Mục “Partition” cho ta nhập thông ś không gian ph̀ng bên cạnh. 

- Door (C̉a ch́nh): 

 + Type – Loại c̉a. 

 + U-Factor – Hệ ś truyền nhiệt qua c̉a. 

 + Width – Chiều rộng. 

 + Height – Chiều cao. 

 + Wall Area – Diện t́ch từng. 

- Window (C̉a s̉): 

 + Type – Loại c̉a. 

 + U-Factor – Hệ ś truyền nhiệt qua c̉a. 

 + SC -  

 + Width – Chiều rộng. 

 + Height – Chiều cao. 

 + Wall Area – Diện t́ch từng. 
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2.4 Thermostat (C̉m bín nhịt đ̣): 

 

H̀nh 18: Ṃc c̀i đ̣t nhịt đ̣ trong ph̀n nḥp thông ś. 

 Giao diện mục này như h̀nh bên trên, ̉ mục này ta cài đ̣t nhiệt độ ph̀ng đ̉ điều 
khỉn hệ th́ng làm lạnh, trong đó g̀m hai phần Cooling-Làm lạnh, Heating-Sửi, Nhiệt 
độ này cho dàn lạnh (Indoor). Đ̉ cài đ̣t lại nhiệt độ ta cḥn vào bỉu tựng “Set 
Template”: 

 

H̀nh 19: Ṃc c̀i đ̣t nhịt đ̣ ph̀ng trong ph̀n nḥp thông ś. 
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2.5 Internal Load (Nhịt bên trong): 

Trong mục này ta thít lập các thông ś nhiệt sinh ra bên trong  ph̀ng như: People 
(Ngừi), Lighting (́nh sáng); Miscellaneous (Các thít bị t̉a nhiệt khác)… 

 

H̀nh 20: Ṃc nhịt bên trong ph̀ng trong ph̀n nḥp thông ś. 

 - People (Ng ̀i): 

  + Application: ng dụng c a ph̀ng ta đang t́nh tải như: Văn ph̀ng 

(Office), Trừng ḥc (School/University), Bênh viện (Hospital),… 

  + Activity: Hoạt động trong ph̀ng: Việc văn ph̀ng (Office Work), Việc 
trung b̀nh (Medium Work), Việc ṇng (Heavy Work),… 

  + Density: Mật độ diện t́ch trên một ngừi. (m2/ngừi) 

  + Latent: Nhiệt ̉n. (W/ngừi) 
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  + Sensible: Nhiệt hiện. (W/ngừi) 

  + Schedule: Lịch tr̀nh hay th̀i gian có hoạt động c a con ngừi tại ph̀ng 
đa t́nh tải điều h̀a. 

 - Lighting (́nh śng): 

  + Heat Gain: Nhiệt th̀a hay độ tăng nhiệt c a ph̀ng ta đang t́nh. Thông ś 
này đực t́nh toán ṃc định trong máy ta chỉ cần cḥn loại ph̀ng là thông ś này s̃ ṭ 
động chạy đ́ng yêu cầu s̉ dung. V́ dụ như: Văn ph̀ng (Office) th̀ 21.5 W/m2. 

  + Fixture Type: Loại thít bị. ̉ đây ta có nhiều loại như: “Recessed, Not 
Vented” là loại đ̀n h́c, Không thông gió… 

  + Multiplier: Bộ kh́ch đại. 

 - Miscellaneous (Ćc thít ḅ t̉a nhịt kh́c): 

+ Heat Gain: Nhiệt th̀a hay độ tăng nhiệt c a ph̀ng ta đang t́nh. Thông ś 
này đực t́nh toán ṃc định trong máy ta chỉ cần cḥn loại ph̀ng là thông ś này s̃ ṭ 
động chạy đ́ng yêu cầu s̉ dung. 

+ Schedule: Lịch tr̀nh hay th̀i gian có hoạt động c a con ngừi tại ph̀ng 
đa t́nh tải điều h̀a. 

+ SHF: Hệ ś đ̀ng th̀i. 

2.6 Vented/ Infiltration (Thông gí/ Không kh́ r̀ r̉): 

 ̉ phần này ta đi cḥn thông t́c độ d̀ng kh́ cho việc thông gió trong không gian 
điều h̀a, không gian điều h̀a sinh ra lựng kh́ CO2 nên ta cần cấp thêm kh́ tươi vào đ̉ 
đực cảm giác th̉a mái, đ̉ chịu. Giao diện phần này như h̀nh bên dứi: 

 - Infiltration (Không kh́ r̀ r̉): 

  + Air Flow Rate: T́c độ d̀ng không kh́. 

Ta đực t́nh toán trên cả hai ṃt làm lạnh và sửi, tuy nhiên ̉ miền nam không 
kh́ ch  ýu là nóng ̉m quanh năm nên ta chỉ t́nh toán làm lạnh. 

- Vented (Thông gí): 

  + Air Flow Rate: T́c độ d̀ng không kh́. 
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+ Schedule: Lịch tr̀nh hay th̀i gian có hoạt động c a thông gió tại ph̀ng 
đa t́nh tải điều h̀a. 

 

H̀nh 21: Ṃc thông gí v̀ không kh́ r̀ r̉ v̀o ph̀ng trong ph̀n nḥp thông ś. 

3. Calculate Load (T́nh tón t̉i): 

 B̀ng các thông ś ta đ̃ nhập và cḥn và các tiêu chủn thít ḱ đực cài đ̣t s̃n 
trong chương tr̀nh đ́n đây chương tr̀nh có th̉ t́nh toán đực năng suất lạnh c a ph̀ng 
hay các ph̀ng mà ta đ̃ nhập. 

 Sau khi xong bức nhập thông ś chương tr̀nh s̃ ṭ động chuỷn sang bức t́nh 
toán nhiệt tải có giao diện như bên dứi. 

 Đ̉ b́t đầu t́nh toán ta ḱch vào bỉu tựng “Calculate Load” trên giao diện 
chương tr̀nh s̃ ṭ động t́nh toán và sau khi t́nh toán xong chương tr̀nh s̃ ṭu động 
thông báo cho ngừi s̉ dụng b̀ng bảng bỉu như trong h̀nh bên dứi. 
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H̀nh 22: Giao dịn ph̀n T́nh tón t̉i nhịt c̉a ph̀ng. 

 Công cụ “Space Load Summary-Bảng tóm t́t không gian tải” s̃ cho ta các báo 
cáo cụ th̉ về không gian mà ch́ng ta đang t́nh toán điều h̀a như: 

 

H̀nh 23: Cḥn ćc T́m t́t trong không gian t̉i. 
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H̀nh 24: Cḥn xem đ̀ tḥ nhịt đ̣ng c̉a ph̀ng. 

 

H̀nh 25: Đ̀ tḥ nhịt đ̣ng c̉a ph̀ng. 
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4. Generate Report (B́o ćo c  b̉n): 

 Giao diện c a mục này như h̀nh bên dứi. ̉ mục này ta chương tr̀nh s̃ xuất ra 
cho ta các bản báo cáo về không gian mà ta làm điều h̀a như: 

 - Title Page: Trang đề mục. 

 - Table of Contents: Danh sách bảng bỉu. 

 - System Summary: Tóm t́t hệ th́ng. 

 - Input Data: Thông ś đầu vào. 

 - Room Load: Nhiệt tải c a ph̀ng. 

 

H̀nh 26: Giao dịn ṃc xút b́o ćo c̉a chương tr̀nh LATS-Load. 

 Ta cḥn “Select All-Cḥn tất cả” đ̉ xuất ra tất cả các bảng báo cáo. 

 

 

 


