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ABSTRACT
The study is experimentally inclined, with a high target precision for 
performance measurement. A comprehensive programme of measurements was 
carried out in a two-storey building, having a massive structure and 
dating from 1970. Measurements were made continuously during the 
heating season from a total of about 70 points. Readings were taken 
every 30 seconds, and the mean values stored in a computer every 15 
minutes.
Analysis of the results have been concentrated on:
* Thermal inertia, and particularly that of cooling mechanisms.
* Time delays in heat flows through the building envelope in 

response to variations in ambient temperature.
* The amount of solar input beneficially retained when operating 

with night setback and with normal operation.
The results indicate that the building has both a long time constant, 
of about 200 h, and a short one, of about 1.5 h. The magnitude of the 
shorter time constant depends on the thermal capacity of the interior 
of the building (furniture, curtains etc.), and can be regarded as 
having some validity for other apartment building stock.
Analyses of temperature gradients in the internal surfaces of the 
exterior walls indicate that the building's ventilation system, which 
was originally constructed as an exhaust air ventilation system, but 
with the inflow of fresh air blocked off, generates a dynamic 
insulation effect. Calculations indicate that this effect can provide 
a saving of 6 % of the total heating requirement, excluding that for 
domestic hot water.
Investigation of the static heat requirement with and without night 
set-back indicate a considerable potential annual saving of heating 
energy, amounting to a maximum of 13 %, provided that the building is 
heated in accordance with a prescribed strategy. A 'comfort indoor 
temperature' has also been determined, being the temperature above 
which the occupants of the building consume excessive heating energy.
Theoretical models have been derived to illustrate the short time 
constant and to analyse the dynamic insulation effect noted.
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Experimentella studier av värmeflöden och värmelagring i ett bebott 
flerbostadshus.

Lars Stenlund, Avdelningen för Experimentell Fysik, Umeå Universitet, 
901 87 Umeå.

SAMMANFATTNING
Studien är experimentellt orienterad med en hög målsättning i mät- 
precision. Intensiva mätningar i ett tvåvåningshus (byggt 1970) med 
tung stomme har genomförts åren 82-85. Mätningarna har pågått kon
tinuerligt under uppvärmningssäsongen och har omfattat ett 70-tal 
mätpunkter. Dessa har avlästs 2 ggr per minut och medelvärden har 
lagrats i en central dator var 15:e minut.
Analysen av mätningarna har koncentrerats till:

* Termisk tröghet, speciellt avsvalningsmekanismer.
* Tidsförskjutning av värmeflödet genom klimatskärmen kontra 

utetemperaturens variation.
* Nyttiggjord solinstrålning vid nactavstängning och normal 

drift.
Resultaten visar att huset har en lång tidskonstant på « 200 h och en
kort på ca 1.5 h. Den kortare tidskonstanten storlek beror av interiö- 
rens(möbler, gardiner etc.) värmekapacitet och kan anses äga viss 
giltighet i övrigt flerbostadsbestånd.
Analyser av temperaturgradienter i ytterväggens inneryta, antyder att 
husets ventilationssystem, ursprungligen konstruerat som FT men där 
tilluften stängts av, ger upphov till en dynamisk isoleringseffekt. 
Beräkningar ger att den observerade effekten kan innebära 6 % be
sparing av totala uppvärmningsbehovet, exklusive varmvatten .
Studier av det statiska värmebehovet vid nattavstängning respektive 
normal drift visar på en betydande potentiell årsbesparing (max 13%) 
av värmeenergi, förutsatt att husets värms enligt en föreskriven 
strategi. Vidare har en 11 komfort inne temperatur” fastställts över 
vilken husets innevånare överförbrukar värmeenergi.
Teoretiska modeller har härletts för att belysa den korta tidskon- 
stanten och för att analysera den dynamiska isoleringseffekten som 
observerats.
Nyckelord: Energibalans, värmelagring, värmeflöden, nattsänkning, 

byggnader, tidskonstanter.
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1 INTRODUKTION

Att beräkna energiförbrukningen för ett hus är komplicerat. 
Värmebehovet bestäms av många olika parametrar, t ex utetempe
ratur, innetemperatur, ventilationsgrad och solinstrålning. 
Värmeflödet genom husets omslutande tak och väggar, klimat
skärmen, kan beräknas med värmeledningsekvationen. Denna ekvation 
är dock sådan att den kan lösas analytiskt endast för enkla 
idealiserade geometrier. Enkla geometrier ger ändå ofta mycket 
komplicerade lösningar (Carslaw, Jaeger, 1959). Det är otänkbart 
att analytiskt lösa värmeledningsekvationen för en så komplicerad 
geometri serna ett hus.

Det är dock fullt möjligt att lösa värmeledningsekvationen med 
hjälp av dator. Beräkningarna blir omfattande och för att nå 
acceptabel beräkningshastighet måste vissa approximationer göras. 
Att betrakta värmeflödet genom innerväggar som statiskt och att 
anta att värmeflödet genom klimatskärmen är endimensionellt 
(Overview of the DOE-2 building energy analysis program, 1982) 
är några approximationer som kan göras.

Lösningen av värmeledningsekvationen är en del i de beräkningar 
som måste göras för att beräkna energibehovet i ett hus. Nan 
måste dessutom beräkna tillskott från solinstrålning och person
värme. Förluster genom ventilation och infiltration (ofrivillig 
ventilation) kommer också in i energibalansen.

Resultaten av beräkningarna blir beroende av vilka antaganden man 
gör om personvärme, solinstrålning etc. Dessa icke kontrollerbara 
variabler kan påverka resultaten signifikant. Boendevanor i 
småhus kan ge upphov till stora skillnader i energiförbrukning i 
likvärdiga tekniska konstruktioner (Oja, 1980).

Strikt betraktat säger resultaten hur modellen uppträder, inte 
hur huset i verkligheten beter sig.

En studie av verkligheten erhålles genom att mäta energiför
brukningen i ett befintligt hus. Att mäta medför dock andra 
problem.
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I ett bebott hus kan man inte efter eget gottfinnande variera de 
oberoende variablerna som styr energibehovet. Ett drägligt inne
klimat måste hela tiden upprätthållas. Beteendet hos de boende 
kan inte heller styras. Mätningar blir passiva. Mätningar under 
lång tid krävs för att de oberoende variablerna skall ha varierat 
tillräckligt mycket.

Temperaturer mäts i punkter men varierar signifikant mellan golv 
och tak i ett rum. Man måste därför välja mätställen som är 
representativa och inte är utsatta för direkt påverkan. Slump
mässiga variationer av temperaturen påverkar den säkerhet med 
vilken man kan bestämma energibehovet (Hammarsten, 1984).

I hus med få boende, villor och mindre hyreshus, blir de boende- 
beroende faktorerna (öppna fönster, personvärme etc.) ofta av
görande för det uppmätta energibehovet vid ett mättillfälle. Det 
statistiska underlaget för dessa faktorer blir otillräckligt för 
att repeterbarhet skall erhållas mellan mätningar. Om de boendes 
vanor påverkas av de fysikaliskt mätbara storheterna (innetempe
raturen t ex) finns dock möjligheten att relatera de boendebe- 
roende variationerna till mätta värden.

1.1 VÄRMEFLÖDEN

Eftersom värmeledningsekvationen är svår att lösa har man, i 
större utsträckning innan datorer blev var mans egendom, utveck
lat modeller som approximerar värmeledning i fasta material. 
Modellerna bygger på elektriska analogier där man delar upp 
materialet i en termisk resistans och en termisk kapacitans och 
antar att den drivande temperaturen varierar som en harmonisk 
oscillator. Problemet kan då angripas med välkänd matematik från 
ellärans område (Johanneson, 1980), (Hammarsten, 1984), (Ray- 
chaudhuri, 1965), (Davies, 1984). Carslaw, Jaeger (1959) ger en 
matrisformulering för problemet med komposita väggar.

Dessa modeller används för att analysera väggar och hus i frek
vensdomänen. Man ger resultaten i form av Bode-diagram med fas- 
vridning och dämpning som funktion av frekvensen på temperatur
svängningen.
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Ett alternativt sätt är att analysera väggeiyhuset i tidsdomänen. 
Detta innebär omfattande beräkningar eftersom man måste lösa 
värmeledningsekvationen numeriskt. Ett sätt att nedbringa beräk- 
ningstiden är att lösa värmeledningsekvationen för en impuls i 
den drivande temperaturen. Man erhåller då byggnadsdelens "re
sponse factors" (Kusuda, 1969), en tabell som beskriver hur 
tidsförskjutna drivande temperaturer skall viktas vid beräkning 
av den momentana beroende temperaturen. Bland annat i det ameri
kanska programmet DOE-2 används "response factor"-metoden (Over
view of the DOE-2 building energy analysis program, 1985).

Mätningar av värmeflöden i väggar kan göras statiskt i labora
toriemiljö med Hot box-metoden (Hildingson, Blomsterberg, 1981). 
Statiska villkor i fält är praktiskt omöjliga att erhålla och där 
finns olika dynamiska metoder tillgängliga. Analys enligt STP- 
metoden utvecklad vid Lawrence Berkeley Laboratory (Modera, 
Sherman, Vinuesa, 1984), (Sherman, Sonderegger, Adams, 1981), 
(Sonderegger, Sherman, Adams, 1981), innebär att väggen karakte
riseras med en parameteruppsättning (Simplified Thermal Para
meters) som beskriver väggens dynamiska beteende. Tidsserieanalys 
använder sig Kougbeadjo, Thery (1982), Duthoit, Lecqlerq, Thery 
(1983) av. De använder sig av korskorrelation mellan drivande 
värmepulser och uppmätta.

1.2 VÄRMELAGRING

Värmelagring i byggnader har stor betydelse vid rumstemperatur
svängningar (Johanneson, 1981). Luftens värmekapacitet är näst 
intill försumbar jämfört med huskroppens. Tack vare att stommen 
kan lagra stora mängder värme minskas svängningen i innetempe- 
raturen vid plötsliga effektvariationer (korsdrag, många personer 
i byggnaden etc). I större flerbostadshus vars värmetillförsel 
styrs av utetemperaturen ger det också upphov till det välkända 
kallt-ute-varmt-inne-och-tvärtom-fenomenet. Dvs, när ett tempe
raturomslag sker minskar/ökar regie rut rustningen momentant värme
tillförseln medan huskroppen fortfarande är kall/varm. Husets 
värmebehov släpar efter utetemperaturens variation på grund av 
huskroppens värmelagringsförmåga.
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Genom att låta innetemperaturen variera över dygnet och därigenom 
lagra dagens överskott i betongbjälklag för nattens behov, kan 
stora energibesparingar göras i byggnader som dagtid har stor 
mängd personvärme att tillgå (Isfält, 1972, 1980, 1981), (Isfält, 
Andersson, 1980).

1.3 BAKGRUND OCH MtaSÄTTNING

Det primära intresset var att undersöka nattsänkningens/nattav- 
stängningens besparingspotential. En undersökning av Jensen 
(1983) visade en besparing på 4 % vid nattsänkning. Den undersök
ningens mätvärden insamlades medelst manuell mätaravläsning. Vi 
ville göra en mer detaljerad studie av huset under nattsänkning/ 
nattavstängning.

Mätprogrammet var ambitiöst och helt datorstyrt. Temperaturer i 
inneluft och stomme, radiatoreffekt, hushållsel, solinstrålning, 
vindhastighet, vindriktning etc. skulle mätas.

Vi ville bestämma en ”djupt liggande” stomtemperatur som skulle 
vara representativ för hela huskroppen. Denna temperatur skulle i 
så fall kunna utgöra en återkoppling i ett reglersystem för 
värmetillförsel.

Dynamiken i värmeflödet genom klimatskärmen intresserade oss 
också. Den tidsförskjutning av effektbehovet som uppstår pga 
värmelagret var intressant.

Vi var även intresserade av möjligheten att utnyttja huskroppen 
som värmelager på analogt sätt som i Termodecksystemet (Isfält, 
Andersson, 1980), fastän huset inte konstruerats med tanke på 
detta. Speciellt besparingsmöjligheten vid nattavstängning skulle 
utredas.

Vid nattsänkning uppstår en komfortsänkning. Innetemperaturen och 
stommens temperatur sjunker vilket innebär att den operativa 
temperaturen sjunker. Avsvalningsexperiment för att bestämma hur 
långsamt och hur mycket temperaturen sjunker var därför också 
aktuellt.
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2 EXPERIMENTELL METODIK

Vi valde att använda oss av datorer och perifer utrustning vid 
datainsamlingen. Detta ger maximal överblick av de löpande mät
ningarna och underlättar datorunderstödda utvärderingar, analyser 
och beräkningar. Samma datorer som användes för datainsamlingen 
nyttjades också till beräkningarna.

För att överblicka mätningarna användes grafiska terminaler 
(VT125 och VT241) vilka vi utvecklade programvara för. Detta 
datorprogram expanderades allt eftersom behoven definierades och 
kom slutligen att utgöra ett väsentligt analysverktyg i arbetet. 
Manualen till programmet finns återgiven i Appendix, Manual LSP 
version 9.0.

2.1 MINIDATORBASERAT MÄTSYSTEM FÖR DATAINSAMLING.

I begynnelsen av projektet användes en PDPll/34 och senare en 
PDP11/23+. Slutligen utgjordes datorsystemet av av en PDPll/73 
kopplat i ett nätverk (DECnet) till en PDPll/84 och en VAXll/730. 
Stor del av beräkningarna har skett på VAXll/730.

För att på bästa sätt kunna övervaka mätningarna valdes en 
online-strategi, vilket innebär att mätningarna kontinuerligt 
styrs och utförs av datorn med hjälp av perifer utrustning. Vi 
valde ett datasamlingssystem från Hewlett-Packard (HP3497A) som 
"frontend" mot de givare som användes. Detta system kunde kommu
nicera med vår värddator via modemförbindelse och erbjöd i 
övrigt tillräcklig kapacitet och mätnoggrannhet.
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Datasamlingssystemet består av:

* En 5̂  siffrors digitalvoltmeter med 1 //V upplösning.
* Strömkälla(l - 100 mA).
* Scanner( kanalväljare).
* Enhet för kommunikation samt möjlighet att ansluta 

upp till 100 analoga signaler ( 1000 med expansions- 
boxar ).

Systemet kan mäta med en frekvens av 30 Hz vid SH - siffrors 
noggrannhet. Med lägre noggrannhet kan samplingsfrekvensen ökas 
något. Tack vare att datorn i varje ögonblick haft information om 
varje mätt storhet har bortfall av mätpunkter, pga havererade 
givare, kunnat åtgärdas med ett minimum av tidsspillan.

2.2 MÄTINSATSERNAS OMFATTNING.

I huset mättes temperaturer i totalt 54 punkter. Dessa var,

* 10 lägenhetstemperaturer ( en i varje lägenhet ).
* 2 trapphustemperaturer.
* 28 stomtemperaturer.
* 1 utetemperatur.
* 8 yttemperaturer.
* 1 fram- och 1 returledningstemperatur på radiator

kretsen.
* 1 temperatur längst bort på radiatorkretsen.
* 2 f rånlufts tempe raturer, en i varje utsug.

Dessutom mättes,

* Ventilationsflödet i ena frånluftskanalen.
* Relativ luftfuktighet i samma frånluftskanal.
* Solinstrålning genom fönster, 2 riktningar.
* Hushållselförbrukning, en punkt.
* Flöde i radiatorkretsen, en punkt.
* Vindhastighet och vindriktning, 2 punkter.
* 4 temperaturer för termoelementkompensering.
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Allt som allt 68 mätta storheter vilka har mätts cirka 2 ggr/ 
minut.

Alla tempe raturer har mätts med termoelement, typ Chromel-Alumel, 
vilka anslutits till datasamlingssystemet via kompensationsled- 
ning. Datasamlingssystemet har en inbyggd krets som kompenserar 
för kalla lödstället. Noggrannheten för kompensationen är speci
ficerad till 0.1 °C i intervallet +18 °C - +28 °C, där tem
peratur interval le t gäller för kopplingsplinten i datasamlings
systemet.

2.2.1 Strålningsskyddade lufttemperaturmätningar.

Mätningar av lufttemperaturen har skett i alla lägenheter samt i 
de två trapphusen. För detta ändamål har speciellt konstruerade 
hållare tillverkats vilka skyddar givaren från strålningspåver- 
kan. Strålningsskydden med infästa termoelement har sedan mon
terats på cirka två meters höjd i lägenhetsvestibulerna. Givarna 
i trapphusen har monterats i höjd med mellanbjälklagen, dvs på 
halva totala höjden av trapphusen. Utetemperaturen har mätts 
på nordsidan av huset, cirka 0.5 meter ut från ytterväggen.

2.2.2 Yttençeraturer på inner- och ytterväggar.

Yttemperaturer har mätts på yttervägg, innervägg och på in- och 
utsidan av ett öster- och ett västerorienterat fönster. I alla 
punkter har platta termoelement använts, utom på ytterväggen där 
ett vanligt terraoelement monterats.
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CYLINDER ( 0 = 40 mm)

BEF. VÄGG

FÄSTELEMENT

TERMOELEMENT

Figur 2.1 Kombinerad fästanordning och strålskydd för de 
termoelement som mätt lufttemperatur.

2.2.3 Temperatur på tunga stomelement.

Stomtemperaturerna har använts till att mäta transmissionsför- 
lusterna, dvs temperaturgradienten i väggarnas inneryta. I en 
bärande betongvägg har totalt 6 hål borrats. Av dessa var 3 av
sedda för mätning av temperaturprofil i djupled medan de övriga 
avsågs att användas till kompensation för temperaturgradienter i 
väggens plan. De förstnämnda hålen var olika djupa för att täcka 
hela tjockleken hos betongskiktet medan de senare hålen slutade 
vid väggens halva tjocklek. Genom att placera hålen i ett speci
ellt mönster, se figur 2.2, blir kompensationen enkel att utföra 
numeriskt. Förutom i ytterväggen har mätningar av temperatur
profil skett på två ställen i takbjälklaget. På dessa senare 
ställen har emellertid endast 3 punkter/mätning använts för att 
bestämma temperaturprofilen och därför behövs heller ingen kom
pensation för gradienter i takbjälklagets plan.
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Figur 2.2 Termoelementpluggarnas placering i den bärande 
betongväggen.

Cu-bleck

Ny lonplugg

Figur 2.3 Termolementpluggarnas utseende.

2.2.4 Radiatoreffekt ur flöde och temperaturfall.

I radiatorkretsen fanns sedan tidigare en Pollux värmemängds- 
mätare (typ EZ-N, AJ 7271-2) installerad. För mätningen av tem
peraturen på fram- och returledningen användes de redan befint
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liga PtlOO resistansgivarna. För mätningen av flöde användes 
också den befintliga mätaren. Denna flödesmätare avger en elekt
risk puls för var 10:e liter. Flödesgivaren kalibrerades för det 
aktuella mätområdet. För att kunna mäta flödet konstruerades en 
elektronisk integrator som omvandlade pulserna till en likspän- 
ningsnivå som var proportionell mot tiden mellan två pulser, dvs 
utsignalen är omvänt proportionell mot flödet, se figur 2.4.

ILJ il 1______  T--1S9k
Tt_____________________ f~l_________  T2-T3-T4-2msT3 n
t4 n

Re1Re

OP5

C O M

-15V

Figur 2.4 Kopplingsschema, integrator för flödesmätning

Längst ner till vänster i kopplingschemat (fig 2.4) finns inte
grators uppbyggd kring OP^ och Ĉ . Spänningen blir propor
tionell mot tiden, U * a*t. När pulsen från flödesmätaren kommer 
till IN, triggar den först den monostabila vippan T̂ . På bakkant 
av pulsen från triggas monovippan T2  som samtidigt sluter 
reläet Pê . Denna reläslutning ansluter till spänningsföljaren 
OP2. Laddningen på delas nu lika mellan och C2- Sedan bryts
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reläet Re^ och bakkanten av pulsen från T2  triggar T̂ . Nu är QP2

isolerad och håller alltså ett konstant värde u . T0 säkerställerO 3
en tidsfördröjning så att reläena Re1 och Re2 inte samtidigt är 
slutna. När Re2 sluts så laddas integratorn ur och förloppet 
börjar om från början när Re2  bryts.

2.2.5 Bidrag från hushållsel.

Hushållselektriciteten mättes mha tre tångamperemetrar, en på 
varje fas, som monterades på ma tar ledninga ma till huset. Växel
spänningarna från tångampe remet rama summerades och omvandlades 
till en likspänning mha en elektronikenhet, se fig. 2.5.

OP;

op<O  P r

Figur 2.5 Kopplingsschema, summation tångamperemetrar
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Spänningarna Uft, och Uc är växelspänningar från tångampere- 
metrarna. Dessa spänningar dubbelvågslikriktas och bildar de 
likriktade spänningarna Û , U2 och Û , vilka adderas i surama- 
tionskretsen byggd kring OP̂ . Utspänningen UQ är likriktad och 
proportionell mot den ström som huset förbrukar.

För att beräkna eleffekten har vi antagit att cosy - 1; dvs, att
det inte föreligger någon fasförskjutning mellan ström och spänn
ing. All belastning på nätet antas vara resistiv, tex. lampor och 
spisar.

2.2.6 Sol instrålning från olika väderstreck.

Solinstrålningen mättes dels mot väster och dels mot öster efter
som husets glasade ytor är orienterade så. Mätningen skedde med 
solceller inkapslade i frigolitlådor med tvåglasfront, uppställda 
på taket av huset, en låda per solcell och mätning.

2.2.7 Ventilationsflöde ur dynamiskt tryck.

Ventilationsflödet mättes mha ett pitotrör och en differenstryck
givare (Furness, FCO 40, 0-100 Pa). Kalibrering av denna givare
gjordes så att utsignalen vid helfart på fläkten antogs svara mot 
det sammanlagda flöde som uppmätts vid en tidigare manuell mät
ning av ventilationen i varje lägenhet. På samma sätt kalibrera
des differenstryckgivarens utsignal vid halvfartsflöde mot ett 
manuellt uppmätt halvfartsflöde.

2.2.8 Relativ luftfuktighet i gemensam frånluftkanal.

Den relativa luftfuktigheten mättes i en av frånluftkanalema mha 
ett instrumente Humicap HMP 23 U ) vilket var kalibrerat att ge 1 
mV/(%RH) och en noggrannhet på ±2% i området 0-80% och ±3% i 
området 80-100%.
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2.2.9 Mätning av vindriktning och vindhastighet.

För detta ändamål konstruerades och tillverkades en vindflöjel 
och ett skovelhjul. Vindflöjelns läge gavs av en resistiv läges- 
givare inmonterad i flöjelhuset. Vindhastigheten mättes mha en 
slitsad skiva fast monterad på hjulet och en läsgaffel så att en 
puls erhölls för varje slits som passerade. Dessa pulser omvand
lades sedan till en analog spänning mha frekvens till spännings- 
omvandlare.
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2.3 MÄTNINGAR I BEBOTT HUS.

En av de viktigaste målsättningarna var att göra en experimentell 
studie av ett bebott hus. Boendevanornas inverkan anses ofta som 
komplicerande faktorer, och är naturligtvis också det om man vill 
undersöka huset från rent teknisk synvinkel. Husets energisitua
tion påverkas dock signifikant av boendevanorna (Oja,1980), och 
vi såg en möjlighet att kartlägga hur detta påverkade huset, och 
i förbifarten kanske också kunna antyda generaliseringar av 
resultaten.

Med denna målsättning valde vi att göra mätningar i ett bebott 
hus där inga påbud om förändringar av brukarvanor utfärdades.

2.3.1 Ett flerbostadshus av tung konstruktion.

Det aktuella huset byggdes under åren 70/71 och har två våningar 
(10 lägenheter), fyra enrumslägenheter och sex fy ra rumslägen
heter, totalt 660 m2 bostadsyta. Huset har en relativt tung 
betongstomme, ca 700 kg/ta2 lghyta, och totala värmekapaciteten 
har överslagsmässigt beräknats till 160 kWh/K. Husets kortsidor 
är orienterade mot norr/söder medan de fönsterförsedda långsidor
na vetter mot öster/väster. Två frånluftsfläktar på taket om
besörjer den fläktstyrda ventilationen från de två skilda trapp
husen och de tillhörande lägenheterna. Klimatskärmarna är kon
struerade på två olika sätt. Gavelväggarna (som gränsar mot 
norr/söder) består av, inifrån räknat, 15 cm betong, 10 cm mine
ralull och ytterst halvsten tegel. Långsideväggarna är uppbyggda 
av, inifrån räknat, 13 mm gipsplatta, plastfolie, 10 cm mineral
ull, halv tum asfaboard och halvsten tegel. Den totala fönster
arean är 45 m2 mot öster och 45 m2 mot väster. Övre betongbjälk
laget har en isolering av 40 cm kutterspån.
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Figur 2.6 Planskiss över det studerade huset.

fasadteqel 
min, ull 
betong

fasadteqel 
asfaboard 
min, u ll 
plastfolie 
gips

Figur 2.7 Uppbyggnad av lätt respektive tung yttervägg.
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2.3.2 Vissa oberoende variabler okända.

När mätningar skall företas i ett bebott hus kan problem uppstå 
vid analys av mätresultaten. Vissa av de faktorer som påverkar 
husets effektbalans är inte praktiskt mätbara, tex aktivitetsgrad 
hos de boende, hur många människor som är hemma, korsdrag, ned
fällda persienner och andra boendeberoende faktorer. Detta medför 
att till synes oförklarliga effekter kan uppstå under enskilda 
mätperioder. Dessa effekter beror på att ovan nämnda faktorer 
inte har varit under fullständig kontroll.
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2.4 KONSEKVENSER AV PASSIV DATAINSAMLING.

Vid experimentell fysikalisk forskning har man vanligen en expe
rimentuppställning anordnad så att ett antal storheter är kända 
eller styrbara och en eller ett par storheter är okända och 
beroende av de kända. När man ska mäta energiflöden i ett hus 
finns ingen möjlighet att styra storheter som utetemperaturen, 
vindförhållanden, sol etc. Detta ger upphov till problem om 
förhållandena under en mätperiod inte varierat nämnvärt.

2.4.1 Oönskade stationära yttre förhållanden

I analysen har vi använt oss av olika regressionsmetoder, dvs 
försökt att anpassa matematiska funktioner till mätta data. Den 
metodiken blir dock opålitlig om de mätta storheterna inte har 
någon utsträckning i den styrande variabeln, se fig 2.8.

Figur 2.8 Illustration av oönskat stationärt förhållande.

I ett sådant stationärt fall finns ingen information att utvinna 
ur mätresultatet mha regression. Den möjlighet som finns då är
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att bilda medelvärden över perioden och nöja sig med den informa
tion detta ger. Av nödvändighet måste man i medelvärdesfallet 
mäta över en totalt sett lång tid, kanske ett par år. Varje år 
kan jämnställas med ett(l) experiment i laboratoriemiljö. Under 
denna tid kan saker förändras: folk flyttar, man möblerar om, 
omgivningarna ändras så att vindförhållanden påverkas, huset 
åldras mm. Denna föränderliga miljö gör att slutsatser inte lika 
säkert kan härledas ur jämförelser mellan olika tidsperioder. Vi 
har i vår analys dels använt oss av medelvärden men också försökt 
att anpassa direkt mot de rådata vi samlat in. Tillvägagångsättet 
har berott på vilket fenomen vi studerat.

2.4.2 Hög beredskap vid bortfall av givare

Vid den form av passivt datainsamlande som vi tillämpat är det av 
största vikt att data inte går förlorade. Om man tex mäter husets 
effektförbrukning men samtidigt har utetemperatur giva ren ur 
funktion så blir alla insamlade data utan värde. Bortfall av 
givare måste således förebyggas på något sätt. Vi har klarat av 
detta problem genom att använda ett datasamlingsinstrument som 
legat on-line till den PDPll-dator vi använt som central styr
enhet. Tack vare den strategin har vi haft daglig översikt på 
alla mätpunkter och kunnat åtgärda defekta givare med ett minimum 
av tidsspillan.
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3 EXPERIMENTELLA RESULTAT OCH DISKÜSSION

Det experimentella materialet har samlats in med relativt god 
tidsupplösning. Totalt 6 8  mätpunkter har varit anslutna till 
datasamlingssystemet. Mätvärden från var och en av dessa punkter 
har lagrats var 15:e minut. De enskilda värdena som sparats har 
varit medelvären av ca 30 mätningar. Totalt har ca 8200 mät
ningar/timme utförts och 270 beräknade medelvärden har sparats. 
De kontinuerliga mätningarna har vid lagring splittrats upp i 
perioder om 120 timmar. För varje period har således ca 32.000 
värden sparats. Hela projektets mätningar (1982 - 1985) har
omfattat ca 100 mätperioder. Den totalt insamlade datamängden som 
legat till grund för de analyser som utförts har bestått av 
3.260.000 lagrade värden. I datatermer motsvarar denna mängd « 12 
Mbyte. Totala antalet gjorda mätningar uppgår till närmare 100 
miljoner.

Den insamlade datamängden är avsevärd och för att analysera den 
krävs datorhjälpmedel, beräkningsprogram etc.. Under de första 
åren utvecklades ett analys- och grafikprogram, se appendix 1 , 
som användes för att granska rådata men också vid analyser (an
passningar). Vid mer speciella beräkningar skrevs dock särskilda 
datorprogram. Totalt utvecklad mjukvara omfattar i källkod « 2
Mbyte, motsvarande ca 50.000 rader FORTRAN.

Arbetet har varit mer inriktat på de fysikaliska aspekterna av 
husets värmeflöden och värmelagring, mindre på de tekniska im
plikationerna.
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3.1 VÄRMEFLÖDET I BÄRANDE BETONGDELAR.

Alla som någon gång studerat en fasad efter det att ett tempera
turomslag orsakat en frostutfällning har säkert noterat hur 
tydligt partier där mellanbjälklag ansluter mot ytterväggen 
framträder i frostmönstret.

Figur 3.1.1 Frostutfällning på det studerade husets östra 
fasad efter ett temperaturomslag.

Frostutfällningen orsakas av en koncentration av värmeströmmar 
till de partier där bjälklagsanslutningar finns. Bjälklag av 
betong utgör ett relativt homogent materialskikt i vilket värme
strömmar kan studeras genom temperaturmätningar. Vid en avkylning 
av husets yttre regioner uppstår värmeströmmar i det ”skelett" 
som husets bjälklag och bärande mellanväggar utgör. Förekomsten 
av dessa strömmar samt deras relativa storlek och betydelse för 
exempelvis k-värdesmätningar kommer att redovisas här.
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3.1.1 Genomtänkt givarplacering underlättar utvärdering.

För att studera transmissionsflödet borrade vi hål i husets norra 
betonggavel från insidan, i taket på två ställen och i en bärande 
mellanvägg. I dessa hål placerades nylonstavar på vilka termo
element monterats enligt figur 3.1.2.

Cu-bteck

Nylonplugg

Figur 3.1.2 Utseende på de nylonstavar med påmonterade 
termoelement, som användes för att studera 
temperaturprofilen i olika betongelement.

I den norra gavelväggen borrades totalt sex hål. Tre av dessa var 
avsedda för mätning av temperaturprofilen, medan de övriga an
vändes till att kompensera för eventuella gradienter i väggens 
plan. De tre förstnämnda hålen var olika djupa för att täcka hela 
tjockleken hos betongskiktet. De tre senare placerades på samma 
djup. Genom att ordna hålen i ett bestämt mönster, se fig 3.1.3, 
var det möjligt att enkelt kompensera för temperaturgradienter i 
väggens plan och därmed erhålla den sanna temperaturprofilen.

3.1.2 Värmeflöde i tre dimensioner, teori.

För att beskriva temperaturprofilen vinkelrät mot ytterväggens 
plan som funktion av djupet har ett andragradspolynom anpassats 
till de mätta temperaturerna. I yttertaket och i innerväggens 
tvärsnitt har tre punkter mätts. Temperaturprofilen beskrivs med 
ett andragradspolynom.



25

mm

K2
Kom pensations
pluggar

Mätpluggar

M2 M3

25 0

1 6 0M 1

70

K1 K3
80

125
170

2 5 0

Figur 3.1.3 Termoelementpluggarnas placering i den bärande 
betongväggen.

Ned tempe ra tur pr of i len känd kan man beräkna väggens medeltempe
ratur, Tm, och en kalkylerad medel temperatur, Tc. Den kalkylerade 
temperaturen bestäms av skillnaden i värmeflödet in i och ut ur 
väggen. Den värmemängd som utgör skillnaden måste ha lagrats i 
väggen. Ned kunskap om väggens värmeledningsförmåga, X [W/mK], 
och dess värmekapacitet, pCp [J/ta3 K] kan sedan temperaturen 
beräknas. Härledningen av Tc ges i det följande:

Temperatur fördelningen i väggen, i en dimension, beskrivs av 
värmeledningsekvationen,

8T X a2T
at pc

Detta kan skrivas:
p 3x

*2 _

f (3.1.1)

dT “ ~å~ * *■? • dt (3.1.2)pcp 3x
Ett andragradspolynom har anpassats till de mätta temperaturerna,

2T(x) « Oq + ô -x + «2*x (3.1.3)
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dvs

d^T 2-ou (3.1.4)
dx z

Ekvationerna (3.1.2) och (3.1.4) ger tillsammans

dT - 2-~— ou-dt (3.1.5)pCp z

Skrivs ekvation (3.1.5) om på differensform fås,

AT. ■ ^pc”#a2i*^i (3.1.6)

Temperaturen i väggen vid tiden t̂  kan nu skrivas som,

W  - To + I ATi (3.1.7)

där
Tq * Mätt temperatur vid t-0.
Tc(t±) * Beräknad temp vid t*t̂ .

Efter insättning av (3.1.6) och ytterligare omskrivning fås,

Tc(ti> - Tc(ti-1 > + 2 ^ - “2 i-(ti - W  (3-1'8)

där

W  “ To

3.1.3 Jämförelse mellan beräknad och mätt väggtemperatur.

Om värmeflödet är endimensionellt skall den beräknade väggtempe- 
raturen överensstämma med den uppmätta. Emellertid avviker de 
kraftigt från varandra. Detta illustreras i figur 3.1.4 med er 
typisk mätperiod där den norra gavelväggens mätta temperatur 
(Tm) och beräknade (Tc) avsatts mot löpande tid på dygnet. Samma 
principiella utseende fås alltid för denna vägg oberoende av tid
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på året eller utetemperaturen. Liknande skillnader mellan Tm och 
Tc uppvisar också gradientmätningarna i taket och i den bärande 
innerväggen.

Diskussionen kring denna avvikelse avgränsas att behandla gavel
väggen men är i alla stycken tillämplig även på de andra nät
ställena.

Skillnaden mellan T och T kan bero på två olika fenomen. Det c m
ena är en sk ”dynamisk isoleringseffekt", (Anderlind, 1983 ), där 
ventilationsluften sugs genom klimatskärmen och ger upphov till 
en värmetransport som inte kan beskrivas med värmeledningsekva
tionen (3.1.1). Det andra är att värmeströmmen inte kan beskrivas 
som endimensionell.

•c

Tid pi dygnet
Figur 3.1.4 Den mätta väggtemperaturen [°C], och den

beräknade (enl. ekvation 3.1.8) Tc [°C], avsatt 
mot tid på dygnet [h] ( 0 0  är midnatt ).

För att bringa klarhet i detta analyserade vi problemet under 
hypotesen att icke endimensionell värmeledning givit upphov till 
den observerade diskrepansen.
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Betrakta värmeledningsekvationen i tre dimensioner,

3T _X_ # X
3t ’ pCp * 3x2 pCp‘

32T 3 T̂
3y2  3z2

(3.1.9)

I x-led gäller

a T 
3x2

(3.1.4)

insättning av (3.1.4) i (3.1.9) ger,

3T
3t PCr-,- 2 -e-a 2  + 3 T 3 T T + — 7 3y 3zz

(3.1.10)

Mätta och bestämda storheter för varje tidpunkt är 3T/3t och ô . 
Linjär regression av 3T/3t mot ger,

(3.1.11)

Identifikation av ekvation (3.1.11) med (3.1.10) ger,

P _ X (a2T a V
0 pcp idy2 3z2.

(3.1.12)

ß. - 21 p C
(3.1.13)

Dividera (3.1.12) med (3.1.13),

9 *0 3̂ T 3̂ T
* 1  " 3y2  3z2

(3.1.14)
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3 Tvidare, dividera höger och vänster led med — 5- ,
3xz

Högra ledet i (3.1,15) representerar kvoten mellan nettovärmeflö- 
det i väggens plan och nettovärmeflödet vinkelrätt mot väggens 
plan.

10'6

t o

Figur 3.1.5 Den mätta temperaturförhöjningen per tidsenhet,
3T/3t [K/s], som funktion av and rade ri va tan på

2 2temperaturprofilen i betongytterväggen, 3 T/3x 
[K/ia2].

Efter tillräckligt lång tid kommer tidsmedelvärdet av 3T/3t att 
vara noll. Detta betyder att tidsmedelvärdet av nettoflödet in i 
den betraktade punkten är lika med noll. Eller med andra ord, 
täljare och nämnare i (3.1.15) måste vara till beloppet lika
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stora men med olika tecken. Sålunda, efter tillräckligt lång tid 
erhålles tidsmedelvärdet

32T 8 T
2  + Tay azz

 2----azT
a *

-i (3.1.16)

Ur ekvation (3.1.15) och (3.1.16) kan nu den förväntade storleken 
på tidsmedelvärdet <<*2 >f beräknas,

P 0<®2>f " ~ (3.1.17)
ßl

Denna beräkning har gjorts för alla 4 mätpunkter och en samman
ställning över resultaten ges nedan. <«2 >f är det förväntade 
värdet enligt ekvation (3.1.17) och <«2 >b är det faktiska medel
värdet av <ot2 > under den aktuella tidsperioden.

Position ß0-106 ß^io6 Vpcp*1 0 ^ <CL2>f <<x2>b
Gavel norr -6.92 1.39 0.70 4.98 4.97
Innervägg 24.6 0.83 0.42 -29.6 -29.9
Tak norra 2 2 . 2 0.75 0.38 -29.6 -29.9
Tak södra 8.17 0.64 0.32 -1 2 . 8 -1 2 . 6

2Tabell 3.1 Värden på [K/s] och ß1  [m /s] erhållna ur 
anpassning av (3.1.11). Värdena på <«2 >f [K/m2]
erhållna ur (3.1.17). Värdet på <<*2>b ̂ ar er~ 
hållits genom medelvärdesbildning av uppmätta 
terrperaturprof iler.

Det negativa tecknet på <«2 > i de tre sista fallen i tabell 3.1, 
betyder att skillnaden mellan Tc och Tm är negativ i kontrast 
med den positiva som syns i diagram 3.1.4.
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Överensstämmelsen mellan förväntat och uppmätt <o<2 > bekräftar att 
den undersökta hypotesen är sann. Diskrepansen mellan Tc och Tm i 
figur 3.1.4 förklaras av ej försumbara värmeströmmar i väggens 
plan, och dynamisk isolering kan alltså avskrivas. Ett littera
turvärde för värmediffusiviteten (BRlS-handboken,1982) är

X/pCp ** 7.4*10  ̂ m2/s.

Vi har visat att det förekommer signifikanta värmeströmmar i 
väggens plan. Storleken på värmeströmmarna är dock inte entydigt 
kopplade till parametern <o<2 >. Värmeströmmarna är proportionella 
mot temperaturgradienten,

*x * "X(o£l + 2cV x) (3.1.18)

Eftersom vi mätt i flera punkter på gavelväggen, fig 3.1.3, kan 
vi skaffa oss en uppfattning om storleksförhållandet mellan den 
vinkelräta värmeströmmen och den i planet. Antag ett koordinat
system där x-riktning är vinkelrät mot väggen och yz-planet 
sammanfaller med väggens plan och z-riktningen är horisontell. 
Figur 3.1.6 visar temperaturgradienten i x-riktningen som funk
tion av temperaturgradienten i z-riktningen.

Anpassningen 3T/3x mot 3T/3z gav,

|I._3.4 + 4.5.g (3.1.19)

Värmeströmmen vinkelrät mot väggen är ungefär 5 gånger större än 
den i planet. Om man antar att storleksförhållandet mellan värme
strömmarna $x och är omvänt proportionell mot <«2 > enligt,

*X 1— — = e------ (3.1.20)
*yz

kan slutsatser dras om proportionerna på värmeströmmarna i taket 
och innervägg. Beloppet av <ol̂ > för taket är 2 resp 6  ggr större 
än för gavelväggen. Det skulle betyda att proportionerna är 1:2 
respektive 1:1. Detta kan dock förklaras.
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Figur 3.1.6 Temperaturgradienten vinkelrät mot gavelväggens 
plan, 3T/3X [K/ta] som funktion av gradienten i 
planet, 3T/3z [K/ta].

Bägge takmätpunkterna är belägna ca 0.5 m från likvärdiga för- 
delningslådor för frånluftskanalerna. Vid en okulärbesiktning 
observerades att ena lådan stack upp ur den isolerande sågspånen, 
medan den andra var helt täckt. Den blottade lådan var belägen 
vid den mätpunkt som har förhållandet 1 :1 .

Taket ser i genomskärning ut som i fig 3.1.7 och däri ligger 
förklaringen till de stora flödena i takets plan. Betongen ligger 
helt blottad inuti fördelningslådan och kyls mer än området 
utanför lådan där det isolerande sågspånslagret ligger 40 cm 
djupt. Förlusterna från mätpunkterna ut till fördelningslådan 
blir större när lådan är sämre isolerad.
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3.1.4 Diskussion av experimentella resultat

Vi har kunnat påvisa signifikanta laterala värmeströmmar (dvs, 
strömmar i väggens plan). De undersökta byggnadsdelarna består av 
betong och resultaten kan förmodligen inte anses gälla för kon
struktionsmaterial med andra termiska egenskaper. I flerbostads- 
hus är betongen det vanligaste byggnadsmaterialet och resultaten 
är förmodligen giltiga för sådan bebyggelse.

Övertak

Sågspån

Fördelningsiåda

Betongtak Mätplugg

t - t i n n e

Figur 3.1.7 Närmaste omgivning för den venti lat ionslufts- 
fördelningslåda som kraftigt störde mätningar av 
temperaturprofilen i taket.

Condon(1981) påpekar att en vägg med stora laterala värmeströmmar 
inte kan karakteriseras med ett enkelt k-värde. Resultaten tyder 
på att den typ av väggar och tak som undersökts här därför inte 
skall underkastas k-värdesmätningar i fält, eftersom signifikanta 
laterala värmeströmmar förekommer.

Mellanbjälklag och bärande mellanväggar leder värme ut mot fasa
den och fungerar som kylflänsar. Frosten förångas eller subli
meras efter viss tid, snabbast där väggen är varmast. Detta syns 
tydligt i figur 3 .1 . 1  där det studerade husets östra fasad foto
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graferats ett antal tinnar efter ett temperaturomslag. Mörka 
vertikala ränder, sen härrör från bärande mellanväggar, kan 
skönjas mellan fönsterraderna. Ännu tydligare ser man effekterna 
av mellanbjälklaget som en bred horisontell rand längs hela hus
kroppen.
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3.2 TIDSFÖRSKJUTNING AV VÄRMEFLÖDEN I VÄGGAR OCH TAK

Reglering av värmetillförsel till byggnader har som målsättning 
att minimera ute tempe raturens (Tu) inverkan på inne temperaturen 
(T^). För att målet skall uppnås måste storleken på värmeför
lusterna vara känd. Med kunskap om varje byggnadsdels area och 
värmegenomgångstal (k-värde) samt husets ventilationsflöde kan de 
statiska värmeförlusterna beräknas. Värmebehovet ges av

P - (ZkA + qcp)-0
där

P « Effektbehovet, [kW].
(ZkA+qc ) « Summan av transmissions- och ventilations- 

" förlustfaktorerna, [kW/K].
0 - Temperaturskillnaden inne-ute, [K].

Om Tu är tidsberoende gäller inte denna proportionalitet längre. 
Effektbehovet för ventilation och värmeflödet genom fönster 
påverkas i stort sett omedelbart av den ändrade utetemperaturen 
medan förlusterna genom väggar och tak fördröjs. Tidsförskjut
ningen är störst i tunga väggar och tak vid långsamma utetempera
turvariationer.

I denna studie av tidsförskjutningar har vi använt oss av två 
olika metoder för att analysera mätdata:

- Bearbetning av data med hjälp av tidsserieanalys. Detta resul
terar i beskrivningar av impulssvar/överföringsfunktion och 
medger att systemets uppförande vid en godtycklig variation kan 
beräknas.

- Anpassningar direkt mot värmeledningsekvationen. Detta kräver 
mycket datortid men ger å andra sidan information om material
egenskaper vilket tidserieanalysen inte mäktar.
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3.2.1 Värmevågor

När utetemperaturen varierar alstrar detta temperaturvågor i 
byggnadskroppen. Dessa vågor dämpas och tidsförskjuts i förhål
lande till ute temper aturen beroende på byggnadsmaterialet och 
frekvensinnehållet i svängningen. Tidsförskjutningen mellan en 
förändring i utetemperaturen och temperaturförändringen i en 
punkt i huskroppen är således inte entydigt definierad.

Att tidsförskjutningen inte är entydig inses lätt genom att 
betrakta avsvalningsförloppet i en byggnad. Vore det frågan om en 
enda tidsförskjutning skulle ett hus avsvalna som i figur 3.2.1. 
Innetemperaturen skulle ligga kvar på sin ursprungliga nivå tills 
tidsfördröjningen förlupit och då momentant sjunka till den 
förväntade nivån.

Ett verkligt hus kyls som i figur 3.2.2 efter ett exponentiellt 
förlopp där den förväntade innetemperaturen närmas asymptotiskt. 
När man studerar fördröjningar av temperaturvågor och värmeflöden 
är det viktigt att ha klart för sig, att dessa tidsförskjutningar 
inte är entydigt definierade tidsrymder.

För att formellt belysa detta fenomen kan man titta på den teore
tiska lösningen av temperaturens variation i en halvoändlig vägg. 
En sådan vägg är endimensionell, dvs den har oändlig utsträckning 
i Y- och Z-led och för X<0 existerar en enda homogen temperatur. 
För X>0 har vi ett medium med en given värmeledningsförmåga och 
specifik värmekapacitet. Temperaturen i en godtycklig
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Figur 3.2.1 Illustration av hur innetemperaturen skulle 
variera vid en plötslig minskning i värmetill
försel, om inne tempe ra turens eftersläpning var 
en entydigt definierad tidrymd.

Figur 3.2.2 Innetemperaturens verkliga variation när värme
tillförseln plötsligt minskas. Innetemperaturen 
avtar exponentiellt och närmar sig asymptotiskt 
sin statiska nivå.
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punkt vid en godtycklig tid med en godtycklig temperaturvariation 
i X<0 ges av (Carslaw,Jaeger,1959),

X
T(x,t)

e-x2/4K(t-Ç)

2/jik v
T(0---------  dt (3.2.1)

(t-tr7^
0

där
t - Tiden.
X - Punktens läge.
k - Mediets värmediffusivitet.
T( t) - Temperatur i X<0 vid tiden t.

Temperaturen i mediet bestäms av den drivande temperaturen i X<0 
och en viktsfunktion. Denna viktsfunktion bestäms av mediets 
materialparametrar, läget på den betraktade punkten samt tiden. 
Viktsfunktionen har ett typiskt utseende som i fig 3.2.3. Toppens 
höjd och läge varierar men funktionens form består.

Figur 3.2.3 Viktsfunktionen för halvoändlig vägg.
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Vi låter nu T(Ç) vara en sinusformad svängning. Efter det att 
transienten dött ut övergår ekvation (3.2.1) i,

—kxT(x,t) « Ae cos(wt-kx) (3.2.2)
där

k - oc/2k

detta kan skrivas om som,
(3.2.3)

där
2JIX / k

2
X / 4 iik

C « l/f, dvs periodtiden på svängningen.

Tidsförskjutningen för en sinusvåg är alltså proportionell mot 
roten ur periodtiden på svängningen. Å andra sidan dämpas en 
långsam svängning mindre än en snabb. Detta stämmer också med den 
intuitiva känsla man har för problemet.

3.2.2 Väggen som ett linjärt system.

Väggen är ett exempel på ett tidsinvariant linjärt dynamiskt 
system med konstanta parametrar. Sambandet mellan utsignalen 
(temperaturen i x,t) och insignalen ( ute tempe ra turen) bestäms av 
en differentialekvation(värmeledningsekvationen). Mera allmänt 
kan sambandet mellan en insignal x och en utsignal y skrivas som,

dny d ^ y  dnx
“i ^ r + ••• + V -  •• V  (3-2-4)
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Låt p vara deriveringsoperatorn. Ekvation (3.2.4) blir då,

( pn + o^p11 1 + .. + an )*y - ( PQpn + .. + ßn )»x (3.2.5)

eller
y - G(p)x (3.2.6)

där

Cl ni ßoPn + •• + V l P  + Pn n  ,G(p) *  n n=I-------------------- (3.2.7)
p + oIjP + •• + «h

Laplacetransformering av ekvation (3.2.4) ger, under förutsätt
ning att systemet befann sig i vila vid t-0,

Y - G(s)X (3.2.8)
där

ß0 sn + .. + ß .s + ß
G(s) £------ i n-1---- 2- (3.2.9)

S + ot̂ S + .. + an

Funktionen G(s) kallas överföringsfunktionen och beskriver sam
bandet mellan insignal och utsignal i Laplace rymden. För att 
komma tillbaka till rum-tid-koordinatsystemet måste man invers- 
transformera G(s). Uttrycket (3.2.6) övergår då till,

y(t) h(T)x(t-T)dx (3.2.10)

där h(x) kallas viktsfunktionen (Glad,Ljung,1981). För fallet med 
väggen är h(x) identisk med viktsfunktionen i ekvation (3.2.1),

-x^/4 kt
h(T) ~ 3/2--  (3.2.11)

Ned kunskap om viktsfunktionen kan man beräkna systemets utsignal 
för en godtycklig insignal.
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Viktsfunktionen bär samma fullständiga information om systemets 
egenskaper som differentialekvationen (3.2.4), men är lättare att 
förstå innebörden av eftersom den kan åskådliggöras grafiskt.

Vid beräkning av en byggnads energi- och kylbehov måste man lösa 
värmeledningsekvationen för hela konstruktionen. Olika metoder 
har utvecklats för att kunna beräkna det termiska beteendet i 
huskroppen. Mitalas(1967) har utvecklat "response factor" 
-metoden som i praktiken innebär att man beräknar viktsfunktionen 
och approximerar den i tabellform. Vid beräkningen av energi
behovet används tabellen istället för att lösa värmelednings
ekvationen. "Response factor"-metoden har varit framgångsrik och 
används bland annat i det amerikanska energianalysprogrammet 
DOE-2 (Overview of the DOE-2 building energy analysis program, 
1985). Kusuda(1969) har beräknat "response factors" för cylind
riska och sfäriska geometrier.

Choudhury,Warsi(1964) har, med vissa approximationer, löst prob
lemet analytiskt för homogena och komposita konstruktioner. De 
har använt sig av Laplace-transformer vid lösning av differen
tialekvationerna och slututtrycket antar gigantiska proportioner.

Hoffman,Feldman(1981) föreslår en elektrisk analogi där huset 
beskrivs som en uppsättning av RC-kretsar i ett nätverk.

Teoretiska beräkningar syftar i allmänhet till att bestämma 
viktsfunktionen för väggars värmegenomgång eller hus energibehov. 
Viktsfunktionen kan också bestämmas experimentellt, tex genom 
identifiering med tidsserieanalys. Identifiering av ett system 
innebär att vissa antaganden görs om dess inre karaktär. Om de 
approximationer som gjorts är välgrundade kan vidare mätande och 
experimenterande i princip undvaras. Med känd viktsfunktion är 
det möjligt att beräkna utsignalen för en godtycklig insignal. 
Bestämmer man husets viktsfunktion vid flera olika tillfällen 
yppar sig dessutom en möjlighet att analysera på vilket sätt 
husets dynamiska beteende förändras över året.
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3.2.3 Identifiering av system - allmän teori

Tidsinvarianta linjära system kan tecknas som,

(3.2.10)

(3.2.12)

i diskret tid. Eftersom ett fysikaliskt realiserbart system inte 
kan reagera på framtida händelser måste gälla att,

h(x) - 0 , x< 0

hk - 0 , k< 0

och för att systemet skall vara stabilt måste också gälla,

I IhJ < C (3.2.13)
där C är en ändlig konstant. Villkoret (3.2.13) svarar mot att 
systemets stegsvar inte är oändligt. En linjär differential
ekvation i kontinuerlig tid motsvaras av en differensekvation i
diskret tid,

Yt + ^l^t + 6 2
A t ... - o>0 Xt + w^VXt + .. (3.2.14)

där VY^ - Yt - Yt_̂  . Ekvation (3.2.14) kan också skrivas som

Yt m ^l^t—1 ̂ ^t—2 ß0Xt "** ̂lXt—1 "** ** (3.2.15)

Ekvation (3.2.14) kan skrivas om på samma form som ekvation
(3.2.12). Tag som exempel,

Yt - O.SY^ + Xt (3.2.16)

y(t) - h(t )X(t—t ) dx

i kontinuerlig tid, eller

Yt " !  V t - *
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Antag att = 0 för t < 0. Sätt in värden i (3.2.16) och stega 
framåt i tiden:

Yi - Xi
Y2 - + x2
Y3 - O.SMO.S-tXj) + X2) + X3

Om multiplikationerna utförs så erhåller man,

Yt - Xt + 0.5Xtl + 0.25Xt 2  + 0.125Xt 3 + ... (3.2.17)

Detta innebär att impulssvaret (viktsfunktionen) ges av,

( (0. 
I 0

5)k k -0,1,2,3...
h. - i (3.2.18)
K 1 0  k < 0

Ekvation (3.2.17) kan också skrivas med bakåtskiftoperatorn B,

Yt - ( 1 + 0.5B + 0.25B2 + 0.125B3 + .. )Xt (3.2.19)

där

och

BXt - xt-i

b V  - X. t t-m

Ekvation (3.2.17) kan skrivas i mer kortpakt form,

där
Yt * 6 (B)Xt (3.2.20)

( (0.5)k , k > 0
5 - l ~ (3.2.21)

l 0  , för övrigt
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3.2.4 Sariband aeltan diskret och kontinuerlig modell

Det kontinuerliga systemet som lyder differentialekvationen

(1 + TjDMI + T2D)Y(t) - gX(t) (3.2.22)

där D är deriveringsoperatorn, motsvaras i diskret tid av

(1 - 8jB - 52ß2)Yt “ (“Ö ~ “lB)xt-l (3.2.23)
eller

(1 - SjBMl - S2B)Yt - («Q - «jB)Xtl (3.2.24)

Lösningen £ör inpulssvaret till ekvation (3.2.22) ges av

Y(t) - g-(e"t/Tl - e"t/x2 )/(x1 - t2) (3.2.25)

kopplingen mellan (3.2.22),(3.2.23),(3.2.24) och (3.2.25) ges av,

•b-
9 ‘ *-*!- » 2

Sj - e_1/Tl , S2 - e-1/T2
(3.2.26)

Härledningen av dessa samband ges av Box,Jenkins(1976). Faktorn g 
är lika med systemets statiska förstärkning och ger oss möjlighet 
att direkt jämföra dynamiska och statiska analyser. Exemplet ovan 
behandlar ett system vars dynamik beskrivs mha två tidskonstan- 
ter. Antalet tidskonstanter i lösningen av differensekvationen är 
lika med antalet bakåtskiftade termer i ekvation (3.2.23)
och måste väljas olika beroende på vilket system man studerar.

3.2.5 Identifikation av en lätt yttervägg

Vi har mätt tempe ra turgradienten i klimatskärmen på totalt 4 
ställen: en betongvägg mot norr, en lätt yttervägg mot öster och 
i betongen i taket på två ställen. Eftersom betongen visade sig 
ha stora laterala värmeströmmar, se kap 3.1, valde vi att speci-
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alstudera den lätta ytterväggen. Specialstudien bestod i att 
identifiera överföringsfunktionen för temperaturgradienten i 
innerytan. Gradienten är av speciellt intresse eftersom trans- 
missionsvärmeförlusterna är direkt proportionella mot den.

Även om värmeströmmen kan antas vara endimensionell i den lätta 
ytterväggen så störs gradienten i innerytan av inne tempe ra turen. 
Det betyder att man måste inkludera utetemperaturen så väl som 
innetemperaturen i den modell som skall beskriva hur gradienten 
varierar. Systemet beskrivs schematiskt av figur 3.2.4.

Tu
»

T,
»

Figur 3.2.4 Schematisk blockstruktur på temperatur- 
gradientens beroende av innetemperaturen och 
utetemperaturen Tu. h'^ och h”̂  är överförings
funktion för och Tu, respektive.

Man måste samtidigt skatta två överföringsfunktioner, h'^ och 
h" ,̂ där hMk beskriver relationen mellan utetemperatur och gra
dient (värmeförlust). Algebraiskt kan sambandet i figur 3.2.4 
tecknas

Vi (Big -«pifBrti
(3.2.27)

. v b)£  - “W b )tu

H k

dT
dx
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Vilket också kan tecknas som

dT<3x

dT
dx

^ i (B)
5Ti(B)
% J (B)
5TU(B)

Ti h'kTi

h"kTu

(a)
(3.2.28)

(b)

Summeras bidragen (a) och (b) fås den totala gradienten, vilket 
är den signal scxn vi har mätt. Den totala gradienten ges av 
ekvation (3.2.29).

dT
asr

«^(B) “W ® )
Ti + • Tu«Ti(ß) , eller

a£ “ h'kTi + h\ Tu (3.2.29)

3.2.6 Val av överföringsfunktion

Den halvoändliga väggens viktsfunktion ges av,

-x^/4ku
h(u) - e --  (3.2.11)

u /Z
se figur 3.2.3. Grafiska utseendet på ekvation (3.2.11) kan 
efterliknas med en funktion

h(u) - g-(e U/Tl - e W t 2 )/(x1 - x2) (3.2.30)

Funktionen (3.2.30) är identisk med impulssvaret för överförings
funktionen,

con - ox. B
y * ------  1-- 5 - i (3.2.31)

Överföringsfunktionen (Tu dT/dx) gavs formen (3.2.31) eftersom 
(3.2.30) grafiskt påminner om det analytiska uttrycket (3.2.11). 
Inne tempe raturens inverkan på gradienten blir momentan sett i 
relation till samplingsintervallet och därför kan endast avkling
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andet av innetemperaturens variation återspeglas i dT/dx. För 
sambandet (T̂  -> dT/dx) antogs därför att en enkel exponentiell 
modell skulle vara tillräckligt noggrann. Den totala överförings
funktionen för väggen ansattes därför till,

f g j  “i6 + ”9 (T ) (3.2.32)
laxJt 1 - 8̂  - 52BZ U t 1 1 - 1 t

Överföringsfunktionerna (3.2.28) (a) och (b) måste skattas sam
tidigt och detta innebär att anpassningen blir ickelinjär.

3.2.7 Fysikaliska restriktioner på steg och impulssvar.

Den fysikaliska verkligheten sätter gränser för vilka parameter
värden i överföringsfunktionen som kan accepteras. Överskridande 
av dessa begränsningar indikerar om tillräcklig noggrannhet 
uppnåtts i mätningarna. Om insignalerna inte varierat tillräcklig 
kan också detta medföra parametervärden med stor onoggrannhet.

Irapulssvaret för ett fysikaliskt realiserbart system måste lyda,

J h(u)du < C (3.2.34)
0

där C är en ändlig konstant och h(u) viktsfunktionen. Ekvation 
(3.2.34) innebär att h(u) -► 0, då u -> •. Stegsvaret är lika med 
integralen av h(u) och ges av,

S(t) - h(u)du (3.2.35)

och alltså gäller att S(t ) -> C då t -> • .
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I det statiska fallet beror temperaturfallet över de enskilda 
byggkomponenterna i väggen av deras värmeledningsförmåga och det 
totala temperaturfallet över väggen. När tiden går mot oändlig
heten kommer stegsvaret att asymptotiskt närma sig det statiska 
fallet. Experimentellt innebär detta att alla de undersökta tids
serierna bör ha samma statiska förstärkning, dvs S(t) då t  -> ®  
bör ha samma värde för alla de studerade perioderna.

3.2.8 De mätta storheterna

Mätpunkternas placering finns åskådliggjorda i figur 3.2.5 nedan. 
Vid (2) mäts temperaturdifferensen över gipsplattan mha av en 
termostapel, inne temperaturen mäts i punkten (1) och utetempe
raturen på fönstrets ytteryta vid (3).

PENTRY

TRAPPAB A D
RUM

HALL

Figur 3.2.5 Placering på de mätpunkter som använts för att 
bestämma överföringsfunktionen för den lätta 
väggen.
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3.2.9 De numeriska beräkningarna

Till hjälp för att utföra identifieringen av parametrarna i 
ekvationen (3.2.32) har rutiner ur Nagbiblioteket använts. Nag är 
en förkortning för Numerical Algorithms Group i Oxford, England, 
och är ett välkänt FORTRAN-subrutinbibliotek. Beräkningarna är 
tämligen tidskrävande pga problemets icke-linjära natur och om 
långa tidsserier används ökar naturligtvis tidsåtgången därefter. 
För de aktuella beräkningarna har institutionens VAX-11/730, ut
rustad med en flyttalsaccelerator, använts.

Tidsserieanalys förutsätter att mätpunkterna ligger tidsmässigt 
ekvidistanta och mätperioder som drabbats av mätbortfall blir 
därför oanvändbara i den dynamiska analysen. En viss mängd brus i 
signalerna måste man dock alltid räkna med. Brusets inverkan på 
anpassningen och likaså tillvägagångssättet för att hantera 
störningarna finns grundligt utredd i Box,Jenkins(1976). Nag- 
rutinerna har en inbyggd möjlighet att hantera det brus som 
förekommer i signalerna på det sätt som föreslås av Box,Jenkins.

3.2.10 De analyserade mätperioderna.

De mätningar som kunnat nyttjas för dessa analyser härrör från 
eldningssäsongen 84/85, plus en mätperiod från december 83. 
Totalt har 10 perioder studerats där varje period omfattar mellan 
10 till 18 dygn. Tidsseriernas längd varierar pga mätbortfall.

Vi har huvudsakligen studerat hur impulssvaret mellan utetempe
ratur och gradient ser ut. Ur anpassningen erhåller man parame
trarna i den diskreta överföringsfunktionen. Dessa parametrar ger 
sedan tidskonstanterna i den kontinuerlga modellen ur ekvation 
(3.2.26). Perioderna har haft olika driftsförhållanden. Ute
temperaturen har varierat från 0°C ner till -25°C och den meka
niskt styrda ventilationen har varierats mellan 0.15 mVs - 0.3
mVs* Däremot har vi undvikit att ta med perioder med signifikant2solinstrålning ( > 70 W/tn medeleffekt) eftersom mätningen av
ytterytans temperatur skett på fönsterrutan, och man därför kan 
förvänta sig ett stort mätfel vid solinstrålning.
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3.2.11 Experimentella resultat

De resultat som redovisas nedan avser överföringsfunktionen 
mellan utetemperatur och gradient över gipsplattan i den lätta 
ytterväggen. Impulssvaret är en funktion med två exponentiella 
termer med varsin tidskonstant x̂  respektive x2  och en förstärk- 
ningsfaktor g som är den statiska förstärkningen och anger S(x), 
x-x» .

x1 [h] x2 [h] g q
a) 0.67 8.5 2 . 6 0.292

GRUPP 1 b) 0.17 18.2 3.1 0.314
c) 0.08 15.6 3.8 0.310

GRUPP 2 d) 1.50 7.2 2 . 8 0.177
e) 1.76 3.2 2.5 0.150

Tabell 3.2.1 Tidskonstantema x̂  och x2, och förstärkningen g 
i (3.2.26) anpassade till mätta data. q är det 
uppmätta ventilationsflödet [mVs].

Perioderna har indelats i två grupper. Den första gruppen härrör 
från en tidsperiod när de mekaniska frånluftsf läk tama kördes på 
helfart dygnet runt. Grupp två från perioder med normala beting
elser då fläktarna växlar mellan hel och halvfart styrda av ett 
tidsur. Skillnaden i stegsvaret, g, mellan grupperna skulle kunna 
hänföras till denna skillnad i ventilationsflöde och då indikera 
att väggen uppvisar effekter av dynamisk isolering, 
Anderlind(1983).

En annan möjlig orsak till skillnaden i g mellan de analyserade 
mätperioderna är att frekvensinnehållet i insignalerna skulle 
skilja kraftigt. Modellen som använts för att beskriva överför
ingsfunktionen bygger på att väggen har två tidskonstanter och 
detta skulle i så fall vara en alltför grov approximation.
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Löser man värmeledningsekvationen för fallet med en endimensio- 
nell vägg ser man att gradienten inte beror av två tidskonstanter 
utan på en oändlig summation av exponentialer.

Gradientens impulssvar för en endimensionell homogen vägg ges av, 
om impulsen är negativ och anbringad vid x-0,

3T
ax(t,d)

2h2k v  2 -Kn2it2t/d — j— • 2_i “n •© •cos(nn)
d n-1

(3,2.36)

där
d - väggens tjocklek 
K « materialets termiska diffusivitet.

Av en jämförelse mellan (3.2.25) och (3.2.36) framgår, att om
termerna för n>2 i (3.2.36) slopas så är uttrycken liknande. Det
analytiska uttrycket för en homogen vägg ger att kvoten mellan t - 

2 2och T2  borde vara 1/2 - 1/4. För den senare gruppen i tabell
3.2.1 är medelkvoten <^^/T2> " • 3' <̂vs i närheten av den
teoretiskt förväntade. För den första gruppen däremot är samma 
kvot 1/45 och således kraftigt avvikande från förväntat värde.

Ekvation (3.2.36) med bara de två första termerna blir,

- C-( e-0£t - 4e_4ott ) (3.2.37)

Dvs, vid t-0 skulle gradienten vara -3*C, vilket är fel, det 
sanna värdet är 0. Detta fel beror på att summationen stympats 
och visar att de högre ordningarnas termer har störst betydelse 
vid korta tider. En mer noggrann analys av likheterna mellan 
ekvation (3.2.25) och det trunkerade uttrycket (3.2.37) visar, 
att om (3.2.25) modifieras så att exponenten ser ut som -a(t-r), 
så är de två uttrycken exakt lika med varandra. Gm bägge
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uttrycken förenklas maximalt,

Yx(t) - { e-ott - 4e-4ott } (3.2.37 b)

Y2 (t) - k-{ e_a(t_T) - e_4a(t_T) } (3.2.25 b)
ger detta, för att likhet skall gälla mellan Y^t) och Y2 (t), ett 
ekvationssystem,

( ke0* - 1  

l ke4otT - 4

och löses detta fås,

k - e - l n ( 4 ) / 3  = 0.63
T * {ln(4)/3}/a « 0.46/a

Under förutsättning att K och t väljs som ovan, så är således den 
lösning som tidsserieanalysen ger exakt lika med den trunkerade 
analytiska lösningen.

Den exakta fullständiga analytiska lösningen för 3T/3x är * 0 
fram till en typisk tid t~T då pulsen slår igenom. En ytterligare 
förbättring av tidserieanalysen fås om man låter Y2 (t) - 0 för t 
< t . Praktiskt görs detta genom att relatera Yfc till X^_n, där 
nåt, åt - saraplingsintervallet, svarar mot t . Denna skiftning har 
också gjorts för de resultat som redovisas i tabell 3.2.1.

3.2.12 Anpassning mot värmeledningsekvationen.

Av diskussionen i föregående avsnitt framgår, att med de åtgärder 
som vidtagits så överensstämmer tidsserieanalysens inpulssvar med 
det approximativa teoretiskt förväntade. Approximationerna i 
modellen kan dock knappast förklara avvikelsen i T^/T2-förhåll- 
andet mellan grupperna av mätperioder som upptäckts vid beräk
ningarna.
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Ett alternativ till tidserieanalysen är att anpassa värmeled
ningsekvationen till mätta data. En sådan anpassning blir av
sevärt mer tidskrävande än motsvarande tidsserieregression. En 
anpassning av värmeledningssekvationen blir, liksom tidserie
analysen, ickelinjär. I det här fallet har förfarandet varit 
följande. Först har materialparametrar för väggen gissats. Där
efter har värmeledningssekvationen lösts numeriskt med mätta data 
som randvillkor. Slutligen har minsta kvadratsumman beräknats. 
Dessa steg ingår i en iteration där minimeringen av minsta kvad- 
ratsunman skett med simplex-algoritmen (Caceci, Cacheris, 1984). 
Beroende på bruset i mätningarna och hur väl initial värden har 
gissats har det krävts mellan 80 - 160 iterationer för att mini
mumet i minsta kvadratsumman skall ha lokaliserats. För en mät- 
serie om 500 punkter (motsvarar en 120-timmars mätsekvens) tar en 
sådan anpassning cirka 2 timmar på VAX 11/730. Tidsåtgången 
avskräcker, men detta sätt att närma sig problemet ger möjlighet 
att avgöra om anpassningen ger ett kvantitativt rimligt svar 
eftersom man erhåller väggkomponenternas enskilda materialparame
trar. När anpassningen slutförts kan impulssvaret enkelt genere
ras utifrån de bestämda materialparametrarna.

Materialparametrarna för den lätta ytterväggen har fixerats för 
teglet och gipsplattan, värden tagna ur BRIS-handboken(1982), 
medan mineralullens parametrar bestämts genom anpassningen. Denna 
uppläggning valdes av två skäl, dels för att mineralullen domi
nerar väggens termiska beteende och dels för att mineralullen är 
den del som mest troligt kan uppvisa förändringar i sina termiska 
egenskaper.

Randvillkor har utgjorts av innetemperaturen , utetemperaturen 
Tu och av ett kontinuitetsvillkor; värmeflödet över en gränsyta 
måste vara kontinuerligt. Eftersom inne temperaturen men inte 
väggytans temperatur mätts, har ett övergångsmotstånd använts för 
att bestämma temperaturskillnaden mellan den mätta temperaturen 
och ytans temperatur T . Övergångsmotståndet består av två delar, 
dels en strålningsterm som kan sättas « konstant inom det aktuel
la temperaturintervallet, dels av en konvektiv del som bestäms av 
formeln(Granryd,1978),

ac - 1.45-(Tå - Ty) 1 / 4 (3.2.38)
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/

fasadtegel 
asfa board 
min, u ll 
plastfolie
gips

Figur 3.2.6 Den lätta ytterväggens uppbyggnad.

2Med strålningsbidraget satt till ag - 5.2 W/in ges ytans tem
peratur av,

♦x ■ 1 -4 5 *lTi - Tv|1/4-(Ti - V  T - T. - — -------- 1 Y------1----------(3.2.39)
Y 1 5.2

där 6 är värmeflödet ut ur ytan. T får alltså beräknas rekur- X y
sivt.

När värmeledningsekvationen skall lösas numeriskt så måste man 
övergå från det kontinuerliga fallet med en differentialekvation, 
till det diskreta med en differensekvation. Fouriers värmeled
ningsekvation i kontinuerlig tid,

3T 32T
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blir i diskret tid

W  ■ M(V l , n  + Tm-l,n> - (2M"1)Tm,n <3 -2 -4 0 >
där

M - orr/e2
t - Geometriska steglängden. 
t  - Tidsmässiga steglängden, 
m - Index för geometriskt steg. 
n - Index för tidsmässigt steg.

För teglet och för mineralullen har (3.2.40) använts för att 
beräkna temperaturprofilen. Gipsplattan är så snabb i jämförelse 
att den istället representerats som en termisk resistans.

Fig 3.2.7 representerar en typisk anpassning. Avvikelser torde 
främst bero på att felet i innetemperaturen(yttemperaturen) inte 
är konstant utan varierar med tiden. Variationen beror av de 
boendes inverkan och är således mycket svår att fastlägga.

Resultaten redovisas i tabellen nedan. Perioderna är indelade i 
två grupper. Resultaten sprider tämligen lite inom respektive 
grupp och skillnaden mellan grupper består i att värmelednings- 
förmågan är högre för de perioder då fläkten gått på helfart.

\  [W/mK] ô * 1 0   ̂[m2 /s] q [m3/s] Tu [°C]
a) 0.0874 0.498 0.292 -0.5

GRUPP 1 b) 0.0869 0.637 0.314 0 . 1
c) 0.0833 0.771 0.310 -3.9

GRUPP 2 d) 0.0803 0.673 0.150 -16.8
e) 0.0802 0.543 0.177 -11.9

Tabell 3.2.2 Värden på materialparametrar erhållna vid an
passning av värmeledningsekvationen mot mätta 
värden.

Värmeledningsförmågan för mineralullen är « 0.085 W/mK, att
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Figur 3.2.7 Jämförelse av anpassning och mätningar av 
tempe ra tur gr adi enten [K/in] i den lätta väggens 
inneryta som funktion av tid [h].

jämföras med tabellvärden som är ca 0.04 W/mK. Denna mineralull 
är 15 år gammal och har naturligtvis åldrats. Den innehåller fukt 
och har sjunkit ihop. Allt detta bidrar till att höja värmeled
ningsförmågan i mineralullen. Diffusivi teten är däremot lägre än
tabellvärden, BRIS-handboken(1982) ger ett värde på ca 3*10"^ 
2m /s. Detta skall jämföras med de anpassade som är i medel « 

—6 20.6*10 m/s. De åldringseffekter som nämndes ovan verkar dock i 
rätt riktning också för diffusiviteten; pĉ  blir högre eftersom 
densiteten ökar under det att X inte ändras lika mycket. Slut
resultatet blir att diffusiviteten minskar med tiden.

En jämförelse mellan tidserieanalysen och anpassningen direkt mot 
värmeledningsekvationen kan göras om man betraktar impulssvaret 
för bägge. I figur 3.2.8 finns inpulssvaren från de två grupperna 
med olika värmeledningsförmåga i den senare anpassningen. Inpuls
svaren är lika i form och storlek. Man ser dock att toppen blir 
högre då värmeldningsförmågan höjs. Figur 3.2.9 visar hur tids
serieanalysen faller ut. Där är skillnaden mellan grupperna be
tydligt mer uttalad.
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Figur 3.2.8 Temperaturgradientens irapulssvar [K/tah] för den 
lätta ytterväggen ur värmeledningsekvationen som 
funktion av tiden [h].

10'3

100.0

Normalt impulssvar 'Dynamisk isolering'-impulssvarj80.0

60.0

40.0

20.0

0.0 40.010.0 20.0 30.00.0

Figur 3.2.9 Temperaturgradientens impulssvar [arbiträr 
skala] ur tidserieanalys som funktion av tid[h].

Den intressantaste jämförelsen är dock den mellan stegsvaren, de 
finns i figur 3.2.10 och 3.2.11. Här kan man nu se samma
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Figur 3.2.10 Temperaturgradientens stegsvar [K/m] ur tids
serieanalysen som funktion av tid [h].

[ K/m ]
_1 _! J

3.0

Normalt stegsvar "Dynamisk isolering"-stegsvar

10.0 15.0

Figur 3.2.11 Temperaturgradientens stegsvar [K/m] ur värme
ledningsekvationen som funktion av tid [h].
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tendens i bägge fallen, stegsvaren är större för den senare 
gruppen av perioder.

För att analysera detta måste vi använda oss av anpassningen mot 
värmeledningsekvationen, eftersom den ger mer information om hur 
materialet uppträder. Skillnaden mellan perioderna består i att 
värmeledningsförmågan varierar mellan perioderna. Den funna 
skillnaden kan tänkas bero på två olika saker,

a) Värmeledningsförmågan hos mineralullen varierar med tempe
raturen, så pass att denna skillnad kan detekteras.

b) Luft sugs genom mineralullen och detta ger ett skenbart 
resultat att värmeledningsförmågan skulle variera med venti- 
lationsmängden, sk ”dynamisk isolering”.

För att orsak a) skulle förklara hela variationen krävs en tem
peraturkoefficient på 0.5%/°C för mineralullen, se fig 3.2.12, en 
mindre trolig siffra.

90.

84.

82.0

Figur 3.2.12 Mineralullens värmeledningsförmåga X̂ , [W/mK] 
som funktion av utetemperaturen [°C].
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3.2.13 Dynamisk isolering - teori.

För att ytterligare klargöra hur den dynamiska isoleringen på
verkar det uppmätta (anpassade) värdet på värmeledningsförmågan, 
får man titta närmare på differentialekvationen som beskriver 
fenomenet.

Betrakta en endimensionell cylinder bestående av ett homogent 
anisotropt material. Genom denna cylinder strömmar en gas pga en 
tryckskillnad mellan ändarna och det flyter en värmeström genom 
cylindern pga en temperaturskillnad mellan ändarna. Ingen gas 
eller värme passerar ut över cylinderns mantelyta.

Figur 3.2.13 Geometri för härledning av dynamisk isolering

Antag att gasströmmens hastighet är V och cylinderns tvärsnitts- 
area A. Nan kan då teckna konvektiva värmeströmmmen genom den 
vänstra gränsytan,

X

(3.2.41)
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på samma sätt genom den högra gränsytan

(3.2.42)

och skillnaden

ÄPc --2VA(pCp)g.f (ix (3.2.43)

Om man tecknar värmeströmmen genom ledning, 4>x som -X-3T/3X, fås 
på samma sätt som ovan,

I cylindern har energi lagrats, vilket givit upphov till en 
temperaturhöjning,

Skillnaden mellan den värme san, konvektivt eller genom ledning, 
gått in i cylindern genom den vänstra gränsytan och den värme som 
lämnat cylindern genan den högra gränsytan, måste ha lagrats i 
cylindern. Dvs summan av ekvationerna (3.2.43) och (3.2.44) måste 
vara lika med (3.2.45),

Om gasens hastighet är noll så urartar (3.2.47) till värmeled
ningsekvationen. Betraktar man bara den tidsoberoende delen ser 
man att den överenstämmer med Anderlinds(1983) statiska ekvation 
för dynamisk isolering. Vi har alltså härlett differentialekva
tionen som beskriver dynamisk isolering i det tidsberoende fall
et.

åP1 « 2A\d T dx 
1

(3.2.44)

AWS - 2Adx-pCp-|£ (3.2.45)

(3.2.46)

eller

32T V 8T 1 3T (3.2.47)
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Ekvationen (3.2.47) löses numeriskt och kan då skrivas,

m,n+l

j1 - 2? } Tm+l,n + j1  + 2 ^r}Vl,.n - (2M-l)Tm n (3.2.48)

där

M - onr/e
e - Geometriska steglängden. 
t  - Tidsmässiga steglängden, 
m - Index för geometriskt steg. 
n - Index för tidsmässigt steg.

Ekvationen (3.2.47) beskriver temperaturfördelningen i ett homo
gent anisotropt material. Den vägg som studerats är uppbyggd av, 
inifrån räknat, gipsplatta, mineralull och ytterst tegel. Den 
modell som vi ställt upp bygger på att tegel och gips i princip 
är täta medan mineralullen tillåter diffusion. Luft sugs genom de 
springor som lämnas när en tegelvägg muras och strömmar genom 
mineralullen för att slutligen sugas in i rummet genom sprickor 
och otätheter.

Utrymmena mellan tegel-mineralull, mineralull-gips antas vara så 
breda att luften kan utbredas där utan strömningsförluster. Detta 
innebär, att även om väggen inte har springor jämt fördelade, så 
kommer mineralullen att genomströmmas homogent av luften och 
därigenom erhålls den dynamiska isolerings-effekten.

För att få en uppfattning om hur stora luftmängder som penetrar 
mineralullen anpassade vi ekvation (3.2.48) mot ett genererat 
impulssvar av ekvation (3.2.40). Här måste X fixeras medan flö- 
deshastigheten V och pĉ  tillåts variera. Om både X och V an
passas kommer de att kompensera varandra och därför måste ett 
värde på X gissas och sedan hållas fixt. Ett visst mått av god
tycke kommer naturligtvis in men man vet att det ansatta värdet
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på X måste vara lägre än det lägsta uppmätta. Vi ansatte X^ till
0.07 w/taK, som vi tycker är rimligt utifrån de anpassningar som
gjorts. Vid genereringen av inpulssvaren användes för de två 
olika grupperna, ur tabell 3.2.2,

1) - 0.086 W/taK, - 6.35-10' 7  m2/s

2) - 0.080 W/taK, ofo - 6.08-10-7 m2/s

vilket är medelvärden av de ingående perioderna.

Vi erhöll föjande resultat vid anpassningen,

1) V - 0.73 ta/h, 0^ - 6.62-10“7

2) V - 0.48 m/h, - 6.36-10-7

Hastigheten 0.5 m/h uppnås enligt Anderlind(1983) redan vid ett 
tryckfall över mineralullen på 1.5 Pa (0.15 mmvp).

Vi har alltså konstaterat att temperaturgradienten i väggens 
inneryta påverkas av att luft sugs genom klimatskärmen och på så 
sätt påverkar gradienten i innerytan. Utseendet på detta finns 
illustrerat i fig 3.2.14.

Den övergripande och intressanta effekten av detta är att en del 
av ventilationsluften förvärms. På så sätt sparar man energi 
jämfört med ett balanserat FT-system där all tilluft förvärms 
med köpt energi.

Storleken på återvinningen låter sig beräknas enligt följande:2husets effektiva omslutande area är 285 m (arean av lätta ytter
väggar). Vi väljer en flödeshastighet på 0.5 m/h och detta ger 
ett totalt luftflöde på 142 m^/h (nominellt ventilationsflöde är 
ungefär 900 m^/h). Under förutsättning att luftens specifika 
värmekapacitet kan sättas till 0.36 Wh/m^K (1013 mBar och 20 °C), 
ger detta en återvinning på 50 W/K. Denna siffra skall jämföras 
med husets uppmätta effektbehov som är 800 W/K. Återvinningen 
ligger således på ca 6 %.
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3.2.14 Slutsatser.

Vi har utfört mätningar av temperaturgradienten i innerytan av en 
lätt yttervägg. Gradientens beroende av inne temperaturen och 
utetemperaturen har först fastlagts med tidsserieanalys. Resul
taten från denna analys antyder att luft penetrerar väggen och 
ger upphov till en dynamisk isoleringseffekt.

[ K ] t e g e l m i n e r a l u l l g i p s

20 h

0.6

0.200.00 0.05 0.10 0.15

Figur 3.2.14 Temperaturprofilen i den lätta ytterväggen given 
av ekvation (3.2.48). Dvs för fallet när dyna
misk isolering föreligger.

Parametervärden från anpassningar av värmeledningsekvationen 
uppvisar skillnader mellan samma mättillfällen som tidsserie
analysen. Skillnaden i parametervärdena kan ha två olika orsaker. 
Det ena är att värmeledningsförmågan i mineralullen har en tem
peraturkoefficient som signifikant påverkar värmeledningsförmågan 
och det andra att luft sugs genom väggen.

En partiell differentialekvation har härletts som beskriver 
värmetransporten i ett gasgenomflutet medium i det tidsberoende 
fallet. Om man analyserar skillnaden i mineralullens värmeled
ningsförmåga mellan de olika mättillfällena, mha den partiella
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differentialekvationen, under antagandet att hela differensen 
beror på att luft sugs genom väggen erhåller man en luftflödes- 
hastighet på 0.5 m/h. När luft sugs genom mineralullen kommer 
luften att värmas. Detta innebär att luftflödet genom väggen 
innebär en energibesparing för huset. I detta fall kan bespar
ingen beräknas till 6 % av årsenergibehovet.

För att säkert avgöra ursprunget till den erhållna skillnaden i 
denna bestämning av mineralullens värmeledningsförmåga måste 
vissa parametervärden vara kända. Tryckskillnaden inne - ute och 
yttemperaturerna måste mätas. Mineralullens ursprungliga värme
ledningsförmåga och värmediffusivitet måste också vara väl de
finierade.
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3.3 BYGGNADENS TERMISKA TRÖGHET

Qm man stänger all tillförsel av uppvärmningsenergi, så kommer 
inte inomhus temperaturen att omedelbart sjunka till utetempera
turens värde. Detta är illustrerat i* kapitel 3.2, figur 3.2.2. 
Eftersläpningen av temperaturfallet beror på att huset har lagrat 
en signifikant mängd värme i byggnadstommen. Denna mängd kan 
motsvara upp till flera dygns behov av uppvärmningsenergi. Detta 
fenomen, att husets värmelager påverkar innetemperaturens sväng
ningar, har vi benämnt termi sk tröghet.

Byggnadens termiska tröghet och lägsta utetemperatur (LUT) be
stämmer vilken dimensionerande utetemperatur (DUT) man ska välja 
vid dimensionering av uppvärmningssystem( Svensk Byggnorm, 1980 ). 
Den termiska trögheten kan bestämmas genom ett avsvalningsexperi- 
ment. Husets uppvärmningsystem slås av och sedan mäts inomhus- 
tempe ra turen som funktion av tiden. Ur avsvalningsförloppet kan 
sedan de tidskonstanter som bestämmer husets dynamik (tröghet) 
beräknas. För att kunna utföra den analysen krävs en fysikalisk 
modell och därmed en ekvation som beskriver avkylningsförloppet.

3.3.1 Modeller för avsvalning.

Dafgård(1981) har i sin rapport härlett en andra ordningens 
differentialekvation som tar hänsyn till husets termiska massa 
och till uppvärmningssystemets värmekapacitet. I modellen antas 
approximativt att huset har en termi sk massa med en likformig 
homogen temperatur. Modellen tar inte hänsyn till tidsberoendet i 
värmeutbredningen i den fasta byggnadsstommen. Detta ger ett fel 
när teori jämförs med experiment. Framförallt ger det upphov till 
skenbara skillnader mellan olika mätperioder. Enligt modellen 
skall husets kylas på ett förutbestämt sätt men eftersom den är 
en approximation kommer inte samma resultat att erhållas vid 
varje avkylningsexperiment. Avsvalningsförloppet beror på ute
temperaturens variation under avsevärd tid före mättillfället.
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Dafgårds modell ser ut på följande sätt: först ett samband som
kopplar värmesystemet temperatur och värmeavgivning till inne- 
luftens temperatur,

Pt-dt - nvdey + (ZkA)v(©v - 0)dt (3.3.1)
där

Pt - från pannan avgiven effekt [kW].
Hy - värmesystemets värmekapacitet [kWh/K].
(EkA)y - värmesystemets värmeavgivningsförmåga [kW/K].
0V - värmesystemets temperatur rei. uteluften [K].
0 - inneluftens temperatur rei. uteluften [K].

sedan ett samband mellan uppvärmningssystemets värmeavgivning och 
husets värmelagring och effektbehov,

(EkA)v(0v - 0)dt - Md0 + (EkA + qcp)0dt (3.3.2)
där

M - husets värmekapacitet [kWh/K].
EkA - husets totala värmegenomgångstal [kW/K].
q - ventilationsflödet [m̂ /h].
cp - luftens specifika värmekapacitet [kWh/lm̂ K].

Löser man ut 0y ur ekvation (3.3.2) och differentierar den så kan 
©v elimineras ur ekvation (3.3.1). Efter omskrivning fås,

d2e . f s . ii de . i Ä pt
v * -  (3-3-3’

där
Tfa - H/(EkA + qCp)
tv - V (£kA)v
8 - 1 + (ZkA^SkA + qCp)
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Utider ett avsvalningsförsök är den tillförda effekten Pt » 0  och 
därmed blir ekvation (3.3.3),

Konstanterna A och B bestäms ur randvillkoren som i detta fall 
ges av,

där ©q är temperaturskillnaden vid t«0. Detta ger ekvationssystemet,

Ur (3.3.6 .b) ser man, att under de givna randvillkoren måste A 
och B ha motsatt tecken, eftersom k̂  och k2  är positiva konstan
ter. Detta innebär att avkylningsförloppet fördröjs av värme
systemet. Värmesystemet måste först svalna innan tillförsel av 
värme till huset upphör och detta därmed börjar kylas ner.

(3.3.4)

Den allmänna lösningen till ekvation (3.3.4) ges av

0(t) - Ae klfc + Be k2fc (3.3.5)

där k^ och k2  bestäms av

och

ß - 1

©(0 ) - © 0  och ^ ( 0 ) - 0

\
0 - A + B (a)

(3.3.6)
0  - kjA + k2B (b)
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I diagramform ser ekvation (3.3.5) ut som i figur 3.3.1, där 
utetemperaturen valts till 0 °C och tidskonstantema till xv«2.3 
h och « 26h. I kurva A tas hänsyn till värmesystemet men inte 
i kurva B, och man ser tydligt den tidsfördröjning som värme
systemet orsakar.

O (K)
22

20

T(h)
Figur 3.3.1 Avsvalningsförlopp, © [K] som funktion av tid 

[h] enligt ekvation (3.3.5), i ett hus med 
tidskonstanterna tv~2.3 h och t^-26 h. I kurva A 
har hänsyn tagits till värmesystemets inverkan, 
men inte i kurva B. Kurvorna är beräknade med 
Tu»0 °C och diagrammet är hämtat från ”Inter
mittent uppvärmning - Nattsänkning”,
Dafgård(1981).

Våra mätningar vid avsvalningsexperiment uppvisar dock ingen 
förskjutning av det ovan redovisade slaget. Ett avsvalningsför
lopp i det studerade huset ser ut som i figur 3.3.2. Husets
svalnar hastigare i början för att sedan nästan inte kylas alls. 
Detta beteende antyder att trögheten i det studerade huset viss
erligen beror av två tidskonstanter, men inte enligt Dafgårds 
modell. Vid en undersökning av tidskonstanter i ett nybyggt 
kontorshus i Göteborg, Wadmark(1981), har man funnit huskroppens 
och värmesystemets tidskonstanter i enlighet med Dafgårds modell. 
Wadmark fann dock ytterligare en tidskonstant. Denna överens
stämmer med den korta tidskonstant vi funnit.
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[ K ]

15.6 Mätta punkter Anpassning

15.4

15.2

15.0

Figur 3.3.2 Uppmätt avsvalningsförlopp i det studerade 
huset. Temperaturskillnaden inne-ute, 0 [K], som 
funktion av tiden [h]. Anpassningen av ekvation 
(3.3.11) till de mätta punkterna har angetts som 
en heldragen kurva.

Vid de försök som gjorts har nattavstängning tillämpats, dvs 
cirkulationen i radiator systemet har helt stoppats. Radiator
systemets värmekapacitet utgörs endast av det vatten som finns i 
radiatorer och rörsystem i huset. Därmed är den värmemängd som 
skall avges liten och värmesystemets tidskonstant blir kort.

Eftersom modellen enligt Dafgård inte stämmer med de mätningar 
som vi gjort föreslår vi följande modell istället:

Antag att huset har två värmelager, ett mindre och ett större. 
Det mindre kan i en första approximation antas vara inneluften 
och det större huskroppen. Modellen bygger på att radiatorerna
värmer inneluften som sedan förlorar sin värme till innerväggarna 
vilka i sin tur kyls av uteluften.
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Värmeöverföringen från radiatorsystem till inneluften kan tecknas 
som,

Pdt - Mid0i + oAi(0i - 0m)dt (3,3.7)
där

P - radiatoreffekt.
- inre värmelagrets värmekapacitet.

0 £ - inneluftens temperatur relativt ute tempe raturen. 
0 m - huskroppens temperatur relativt utetemperaturen, 
a - övergångstalet för värmeöverföringen mellan inne

luften och omgivande väggar.
- totala inre väggarean.

Värmeöverföringen mellan luften och väggarna kan tecknas som,

°*i(ei “ 0m)dt " (EkA + ^cp)emdt + Mmd0m (3.3.8)
där

- huskroppens värmekapacitet.
( EkA + qCp) - husets värmekonduktans, kW/K.

Ur ekvation (3.3.7) kan 0M lösas och differentieras samt sättasm
in i (3.3.8). Efter omskrivningar når man då P - 0,

d2 0 .
dt

d0 ,
dt
i kski± + 5  i Q

V * i 1
(3.3.9)

d&r
k - ZkA + qc s p
k. - «A.

Den allmänna lösningen till (3.3.9) har samma principella ut
seende som lösningen till (3.3.3), nämligen,

ei(t) - Ae-klt + Be_k2t (3.3.10)

där k^ och k2  bestäms av,
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och
EkA + qcp

\  •

e - -------1
V Mi

(EkA + qcp) »otftu

Konstanterna A och B kan i detta fall inte bestämmas eftersom det 
finns endast ett begynnelsevillkor.

3.3.2 Tvä tidskonstanter ur uppmätta data.

De mätningar som utförts har skett under varierande klimatför
hållanden. Omfattande mätningar har gjorts för att studera natt- 
avstängning. Vi har valt nätter där utetemperaturen varit näst 
intill stationär före och under mätningen. Eftersom huset är 
bebott kan inte värmesystemet stängas under mer än 8  timmar.

En funktion med utseendet,

- långa tidskonstanten 
T2  - korta tidskonstanten
0 W - den temperaturskillnad som upprätthålls av 

personbelastning och hushållsel
0 Q - temperaturskillnad inne-ute vid t* 0

e.(t) - c^eg-eje t/Ti + (l-t^Meg-eje t/x2 + eœ (3-3.ii)

har anpassats till mätresultaten, där

Parametrarna Ĉ , t̂ , T2  och 0w har bestämts med simplexmetoden 
vilken är en långsam men enkel och robust metod, Caceci,Cache- 
ris(1984). Resultaten redovisas i tabell 3.3.1.
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C 1 T 1 r2 0O

Period 1 0.914 217 1 . 1 1 1 . 2 2 2 . 8
Period 2 0.928 2 1 0 1 . 6 8 . 8 15.7

medel= 0.92 214 1.3 1 0 . 0

Tabell 3.3.1 Resultat av anpassning av (3.3.11) till två 
olika mätperioder.

Ur de anpassade parametrarna kan nu husets inre värmelager be
stämmas. Med hjälp av (3.3.10) kan följande identifiering ske,

±- -  *
2

Ï - * (a)

(3.3.13)

(b)

vilket ger:

—  +  —  
T 1  t 2

V t2
(3.3.14)

3.3.3 Korta tidskonstanten och det inre värmelagret.

Ett hus tidskonstant kan definieras som kvoten mellan husets 
termiska massa M̂ , värmelager, och summan av dess totala värme-
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konduktans EkA och ventilationsförluster qc .P
M

Tb - ---- ---  (3.3.15)
EkA + qCp

Tidskonstanten xb enligt (3.3.15) är dock inte ekvivalent med den
långa tidskonstanten som erhålles ur anpassning av (3.3.11). Med
de ovan redovisade sambanden och med kännedom om byggnadens
tidskonstant bestämd ur andra statiska analyser (se kap 3.4), 
kan husets inre värmelager och produkten a*Â  beräknas. Det inre 
värmelagret ges av,

Mt - (EkA + qCpMT^ + t2  - xb - (3.3.16)
och otÂ av

aAi = xb*(EkA + q c + t2  - Tb - 1̂ 't2/Tb>/Tl'T2 (3.3.17)

Dessa formler kan förenklas om man beaktar att T2  «  och att
t2 « V

M̂  « (EkA + q c - Tb) (3.3.18)

aA. « (EkA + qcp)^(l - V T1) (3.3.19)

Med numeriska värden insatta fås,

Mi — 18 ± 4 kWh/K

aA. « 13 ± 6  kW/K

och t2 har tagits ur tabell 3.3.1 medan (EkA + *qc ) och xb 
hämtats från de statiska mätningarna, kapitel 3.4. Ur den sta
tiska analysen har xb beräknats till 195 h och (EkA + qCp) till 
0.95 kW/K.
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Värdet på är ca 20 ggr större än om endast bestod av inom- 
husluften 0.68 kWb/K). Detta innebär att det inre ut-
nyttjningsbara värmelagret huvudsakligen består av tex gardiner, 
möbler, böcker osv. Temperaturen för dessa inventarier torde dock 
ligga väldigt nära inomhusluftens. Inomhusluften bidrag till det 
uppmätta Mi är ca 5 % och kan därför försummas.

Om det inre värmelagrets temperatur är ungefär densamma som 
luftens måste värmetransporten mellan det inre värmelagret och 
omslutande väggar ske via strålning. Värmeövergångstalet vid
strålning och T « 295 K är ca 5 W/ta2K och ger då A. - 2600 ± 1200
2 2 m . Enligt ritning är den omslutande arean ca 3800 m , vilket
omfattar alla ytor som vätter in mot rummen. Storleksordningen på

och omslutande arean överensstämmer men man kan ifrågasätta om
denna area representerar arean A^ för modellen.

I bebodda flerfamiljshus torde det inre värmelagret vara ungefär 
konstant per kvadratmeter bostadsyta räknat. Våra mätningar ger 
ett specifikt M̂ ,

mi a 27 + 6  Wh/ta2 K,

Södergren(1981) ger ett exempel på det inre värmelagrets storlek 
och översatt till det studerade huset ger en beräkning Mi « 25 
kWh/K, att jämföras med det anpassade 18 kWh/K.

Den korta tidskonstanten är svårare att generalisera, eftersom 
den beror både på och aÂ . Wadmarks(1981) undersökning ger ett 
värde på den korta tidskonstanten som är 3 ggr längre än den vi 
mätt upp. Den undersökningen gällde dock ett kontorshus.

3.3.4 Avstängningsmetoden påverkar husets avsvalning.

Ur våra mätningar har vi kunnat bestämma två för huset typiska 
tidskonstanter. Den ena på ca 210 h, som avspeglar huskroppens 
tröghet, och en på ca 1  h vilken härrör från det inre värmelag
rets avkylning.
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Ur den kortare tidskonstanten har det inre värmelagrets storlek 
kunnat framräknas i och med att en modell uppställts för avsval- 
ningen. Värmeavgivande/upptagande ytans storlek vid värmeöver
gången mellan det inre värmelagret och huskroppen har också 
framräknats.

Vid en jämförelse med en annan studie har vi funnit att de också 
mätt fram den korta tidskonstanten, tillsammans med radiator
systemets och huskroppens tidskonstanter. Vi har emellertid inte 
kunnat se någon inverkan på avsvalningen från radiatorsystemet 
och menar att detta beror på att avstängning av radiatorcirku
lation tillämpats.

På grund av den korta tidskonstanten kommer alltid en snabb 
temperatursänkning på ca 1 °C att ske när uppvärmningen minskar 
eller slås av. På samma sätt kommer temperaturen att snabbt stiga 
när värmesystemet åter startas upp. Under förutsättning att den 
korta tidskonstanten är generell för bostadshus, kan man konsta
tera att temperatursänkningen vid en nattavstängning kortare än 8  

timmar blir till beloppet jämförbart i hus med lätt och tung 
konstruktion.
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3.4 STATISKA ANALYSER AV HUSETS ENERGIFÖRBRUKNING.

Att beräkna årsenergibehovet för ett hus är enkelt. Med korrekta 
uppgifter om årsmedeltemperatur och byggnadens totala k-värde, 
dvs effektbehov per grad temperaturskillnad inne-ute, ges års
behovet av,

wår " k#(Tfi " Tu)#8760 [kWh]
där

Wår ~~ Husets år senergibehov [kWh] 
k - Husets totala värmegenomgångstal [kW/K] 
Tu - Årsmedelutetemperatur [°C]

- År smedel innetempe ra tur [°C]

Ansatsen att energibehovet är direkt proportionellt mot tempera
turskillnaden inne-ute förutsätter att relationen är statisk; dvs 
att en förändring i utetemperaturen momentant medför en föränd
ring i energiförbrukningen, eller att tidsmedelvärden över längre 
perioder använts i beräkningen.

3.4.1 Statiska betraktelser giltiga endast vid tidsmedelvärden 
över långa perioder.

För uppnå önskad noggrannhet vid en statisk analys av mätningar i 
ett dynamiskt system, förutsätts en minsta tid över vilken medel
värden bildats. Den kortaste medelvärdesbildningstiden för att 
analysera effektbehovet i ett hus, ges av husets termiska trög
het, jmf. kap 3.3, och variationen i utetemperaturen.

Låt oss studera ett linjärt första ordningens system, med be
roende variabel y(t) och oberoende storhet x(t). y(t) relateras
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till x(t) genom en faltning med en viktsfunktion

t
(3.4.1)

där
t  - Systemets tidskonstant 
C - Integrationsvariabel

Låt r  vara den tidsperiod över vilken man bildar tidsmedelvärdet. 
Då antas gälla, när r  -> ®,

När den tid över vilken man medelvärdesbildar blir tillräckligt 
lång, beskrivs sambandet mellan y och x av den statiska propor
tional itetskonstanten C och man kan bortse från tidsaspekten.

Ekvation (3.4.2), med viktsfunktion som i (3.4.1), låter sig icke 
betvingas analytiskt med av författaren kända matematiska verktyg 
och tabellsamlingar. Man får använda sig av datorkraft och an
gripa ekvation (3.4.2) simuleringsvägen.

Betrakta det diskreta systemet (beteckningar se kap 3.2),

r
y(t)dt

0
(3.4.2)r

x(t)dt
0

(3.4.3)
eller,

(3.4.4)

Detta system har en tidskonstant som ges av,

(3.4.5)
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och systemet har en statisk förstärkning,

A - i - $ (3.4,6)

Mha av denna systemdefinition kan man simulera hur tidsmedel- 
värdet av kvoten (3.4.2) närmar sig den statiska förstärkningen 
A. Vi har låtit Xfc vara en slumpmässig normalfördelad signal med 
standardavvikelse a och medelvärde /j . Sedan har beräknats 
enligt ekvation (3.4.3), där systemets statiska förstärkning 
valts till l(ett). Datorprogrammet som utför beräkningarna är 
enkelt,( här i PDP-FORTRAN 77 )

PROGRAM SIMUL
DIMENSION SUMQ(IOOO)

C*
C* Först, öppna en fil att spara resultatet i !
C*

OPEN(UNIT^2, NAME-'SIM. DAT',FORM-'UNFORMATTED',TYPE“'NEW' )
C*
C* Läs in begynnelsevillkoren.
C*

WRITE(5,'("$Ge tau : ")')
ACCEPT *,TAU
DELTA - EXP(-1/TAU) l* AR-parametem, enl (3.4.5)
WO - (1 - DELTA) !* MA-parametem, enl (3.4.6)

C*
C* Läs in sedel och standardavvikelse på X.
C* z

WRITE(5,'("$Ge Medel och Sdev på Xt : ")')
ACCEPT *,XM,XSDEV

C*
C* Starta simuleringen med Y. 1 som XM !
C* z

YTl - XM 
DO 20 1-1,1000

CALL GAUSS(XSDEV,XM,XT) l* Generara slumptalet X.
YT - DELTA*YTl + W0*XT !* Ekvation (3.4.3)

C*
C* Summera upp för beräkning av tidsmedelvärdet.
C*

SUMY - SUMY + YT 
SUMX « SUMX + XT

C*
C* Beräkna tidsmedelvärdet
C*

SUMQ(I) - SUMY/SUMX
WRITE(2) FLOAT(I),SUMQ(1)1* Spara resultatet.
YTl - YT !* Nya värdet blir gamla värdet

20 CONTINUE 
END



80

Om <y - 0.6// så ser insvängningsförloppet av (3.4.2) ut som följer 
för tre olika tidskonstanter.

0.9

timmar50.0 100.0 150.0

Figur 3.4.1 Insvängning av tidsmedelvärdet för ekvation
(3.4.3) mot statiska förstärkningen, som funk
tion av tid [h]. Standardavvikelsen c - 0.6// och 
tidskonstanten är t « 12 h.

0.9

timmar100.050.0

Figur 3.4.2 Insvängning av tidsmedelvärdet för ekvation
(3.4.3) mot statiska förstärkningen, som funk
tion av tiden [hl. Standardavvikelsen o - 0.6// 
och tidskonstanten är t » 24 h.
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0.9

timmar50.0 100.0 150.0

Figur 3.4.3 Insvängning av tidsmedelvärdet för ekvation
(3.4.3) mot statiska förstärkningen, som funk
tion av tid [hj .Standardavvikelsen a » 0.6// och 
tidskonstanten är t - 48 h.

Minskas standardavvikelsen till 0.2// ser insvängningsförloppet ut 
som i figur 3.4.4. Här har tidskonstanten och standardavvikelsen 
givits rimliga värden, sett i relation till de mätningar vi 
utfört, dvs t - 2 0 0 h och o - 0 .2 //.

Husets långa tidskonstant har mätts upp, se kap 3.3, och en 
standardavvikelse a - 0.2// medför, om Tu»0°C, att Tu svänger med 
en standardavvikelse av 4 °C. Det är tydligt att detta tidsmedel- 
värde svänger in till ±2.5 % av sitt slutvärde efter « 110 h. 
Detta ger en fingervisning om minsta längden på en mätperiod för 
att tidsmedelvärdet skall ge korrekt information.
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För de mätningar som vi gjort krävs, enligt den ovan gjorda 
analysen, tidsmedelvärden över minst 1 0 0  timmar för att en sta
tisk analys ska ge godtagbar noggrannhet. Våra mätningar har en 
tidsupplösning överlag på 15 minuter, avsevärt kortare än 110 
timmar. Godtagbara värden kan dock nås genom att medelvärdesbilda 
över de gjorda mätningarna. De lagrade värdena är dessutom inte 
enskilda mätningar utan medelvärden av ca 30 mätningar.

1.10

1.05

1.00

0.95

50.0 100.0 150.0 timmar

Figur 3.4.4 Insvängning av tidsmedelvärdet för ekvation
(3.4.3) mot statiska förstärkningen som funktion 
av tid [h]. Standardavvikelsen c - 0.2// och
tidskonstanten är t - 2 0 0  h.

3.4.2 Linjär regression av 15-ainuters tidsmedelvärden.

I de mätningar som gjorts har varje enskild punkt mätts cirka två 
gånger per minut. Efter 15 minuter har ett medelvärde beräknats 
som sedan lagrats. På detta sätt reduceras medelfelet i mätvärdet 
(Blom, 1971) till 1//30 (s 18%) av det ursprungliga felet i varje 
enskild mätning.

De fel som introduceras pga det statiska synsättet reduceras inte 
av denna medelvärdesbildningen, utan måste hanteras på annat
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sätt, genom någon form av korrektion eller genom avsevärt längre 
tidsmedelvärden (se tidigare nämnda 1 0 0  timmar).

Huset där mätningarna skett är bebott och personvärme har därför 
räknats in som ett konstant tillskott i tillförd energi. Radia
torvärme och hushållselförbrukning har mätts separat. Elförbruk
ningen borde slutligen komma huset tillgodo som värme och vi har 
räknat all elektrisk energi som tillförd värme. Badrums radiato
rerna i huset är kopplade till WC-slingan och de avger en kon
stant effekt. Denna värmeeffekt, som inte mätts kontinuerligt, 
har behandlats som ett konstant tillskott på samma sätt som 
personbelastningen.

Med ovanstående som bakgrund anpassade vi uttryck av formen,

p  -  p0 +  o ^ - e  +  a ^ q - e  +  « 3 - v  +  «4* g t < T r > +  < v a t ( T s> <3 -4 -7 >
där

Pq - Tillskott/förluster som ej mätts, [kW]
- Husets transmissionsförluster, [kW/K]

0  - Temperaturskillnad inne - ute, [K]
q Ventilationsflödet, [m3/s]
®2 ~ PCp för luft, [kWs/ta3 K]
otj - Förluster pga vindpåkänning, [kws/ta]
V - Vindhastighet, [n*/s]

- Värmekapacitet i radiator systemet, [kWh/K]
- Radiatorsystemets temperatur, [°C]

otg - Husets värmekapacitet, [kWh/K]
T - Husets stomtemperatur, [°C] s

till mätta data. Vi fann dock ganska snart att vindberoendet var 
obefintligt; standardawvikelsen i parametern dg var ofta flera 
gånger större än själva värdet. Vindpåkänningar påverkar ofta 
infiltrationen, den ofrivilliga ventilationen, (Ahlander, Peter-
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son, 1982) och ökar därmed värmeförlusterna. Det studerade huset 
konstruerades med FT-ventilation men tilluften stängdes sedermera 
av. I och med att huset var F-ventilerat kom undertryck att råda 
inomhus. Undertryck medför att vindpåkänningarna inte ökar in
filtrationen lika mycket som om huset vore FT-ventilerat. Vind- 
hastigheterna i området var så låga att husets vindberoende inte 
kunde fastläggas.

Mätta data innehåller sällan tillräcklig information för att 
kunna ge korrekta parametervärden åt fem oberoende variabler. Man 
kan få en anpassning med liten standarawikelse, men när man 
jämför olika mätperioder så skiljer sig parametervärdena åt högst 
väsentligt.

Problemet är samvariation mellan mätta variabler. Om två eller 
flera av de mätta storheterna varierar på i stort sett samma sätt 
i tiden, så kommer en multiparameteranpassning inte att separera 
inverkan från de samvarierande storheterna på den beroende varia
beln. Summan av inverkan från de samvarierande variablerna blir 
korrekt men de enskilda parametervärdena blir störda och rubbade 
från sitt verkliga värde. Hammarsten(1984) utreder villkoren för 
anpassningar av ovanstående typ.

För att komma till rätta med att parametervärden blir fysikaliskt 
orimliga måste man Mlåsa fast” vissa, dvs ansätta värden på tex. 
konstanta tillskott. Detta är ett oönskat tillstånd men nödvän
digt för att nå rimlig överensstämmelse i parametervärden mellan 
olika mätperioder.

Ett typiskt exempel på det ovannämnda illustreras i tabell 3.4.1 
nedan, där följande ekvation anpassats:

P  «  p o +  o ^ - e  +  c t ^ q - e  ( 3 . 4 . 8 )

där
Pq - Tillskott/förluster som ej mätts, [kW]

- Husets transmissionsförluster, [kW/K]
0 - Temperaturskillnad inne - ute,[K]
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q - Ventilationsflödet, [m3/s]
ou - pc för luft, [kWs/ta3 K] z p

PQ [kW] ô  [kW/K] « 2  [kWs/ta3 K] ea [K] [m3/s]

1 6.9 0.46 0.59 28.9 0.19
2 1 0 . 2 0.34 0.67 35.1 0.15
3 5.2 0.52 0.55 22.5 0 . 2 1
4 7.5 0.39 0.77 31.9 0.17

Tabell 3.4.1 Parametervärden vid anpassning av ekvation
(3.4.8) mot olika mätperioder. ©m är medel
temperaturskillnaden inne-ute under mätperioden 
och är medelventilationsflödet.

Spridningen i Pq är mest iögonenfallande och man kan redan ur 
tabellen konstatera att Pq och <x̂ är funktioner av @m. Paramet
rarnas temperaturberoende åskådliggörs i figur 3.4.5 - 3.4.8.

kW
12.0

10.0

8.0

6.0

25.0 30.0 35.0

Figur 3.4.5 Konstanta effekttillskottet Pq [kW] ur 15-minut- 
ersanpassningen som funktion av medeltemperatur- 
skillnaden inne - ute ©m [K].
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kW/K

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.3020.0 25.0 30.0 35.0

Figur 3.4.6 Husets transmissionsförluster ot̂ [kW/K] ur 15- 
minutersanpassningen som funktion av medeltempe
raturskillnaden inne - ute [K].

kWs/m3«

0.7

0.6

0.5

30.0 35.0 K20.0 25.0

Figur 3.4.7 Luftens specifika värmekapacitet [kWs/tâ K] ur 
15-minutersanpassningen som funktion av medel- 
temperaturskillnaden inne - ute 0m [K].
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m3/s
0.25

0.20

0.15

35.0 K20.0 25.0 30.0

Figur 3.4.8 Medelventilationsflödet [m3/s] som funktion 
av medeltemperaturskillnaden inne - ute ©m [K].

Anpassningen ger orimliga parametervärden, tex kan det konstanta 
effekttillskottet Pq inte vara positivt. Om Pq är större än noll 
innebär det att huset har utetemperaturoberoende förluster semi är 
större än tillskotten (personvärme etc. ). Den enda möjliga 
förlusten skulle vara i fjärrvärmedistributionen men eftersom 
mätningen av radiatoreffekt skett i huset och inte i undercentra
len kan detta uteslutas.

Förutom den orimliga storleken på Pq så når värdet på knappt 
50% av sitt förväntade belopp. Specifika värmekapaciteten för 
luft är ca 1.29 kWs/ta^K (1013 mbar och 20°C), anpassningen ger 
ungefär 0.6 kWs/ta^K.

Detta sammantaget ger vid handen att anpassningen enligt ovan 
inte ger information om husets fysikaliska egenskaper utan endast 
beskriver datamängden fenomenologiskt.

Man kan i princip utsträcka giltighetsområdet för anpassningarna 
genom uttnyttja de samband som avslöjats i figurerna 3.4.5 - 
3.4.7 och införa andra- och tredjegradstermer i 0. En fysikalisk 
tolkning av de högre ordningens termer är dock inte möjlig att 
göra.
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Ovanstående redogörelse beskriver det dilemma man ställs inför 
vid statiska analyser av mätningarna med god tidsupplösning. För 
att erhålla rimliga parametervärden måste man använda sig av det 
faktum att vissa parametrar i ekvation (3,4.7) kan bestämmas på 
alternativa sätt, tex genom en oberoende mätning eller en teore
tisk uppskattning.

3.4.3 Varför 15-sdnutersanpassningen ger ofysikaliska värden.

Som konstaterats i föregående avsnitt så samvarierar ventila
tionsflödet och utetemperaturen, se fig 3.4.8. Huset har en 
fläktdriven frånluftsventilation som är tids- och temperatur
styrd. Vid utetemperaturer under - 8  °C går fläktarna på halvfart, 
även om än de enligt tiduret skulle gå på helfart.

P(kW)

teor.

►
0<K)

Figur 3.4.9 Heldragna linjen ger teoretiskt energibehov och 
de streckade visar hur anpassningen slår.
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Styrningen av fläktarna ger ett teoretiskt statiskt energibehov, 
Pteor' som * 3.4.9. De streckade linjerna visar hur an
passningarna slår vid olika medelute tempe raturer och variations
bredd i 8 .

På grund av samvariationen kan ventilationsbidraget inte sär
skiljas från beroendet av utetemperatur och resultatet blir att 
Pq blir orimligt och pĉ  för luft för litet.

3.4.4 Förbättring av 15-minuter sanpassningen.

Det påtagligt mest orimliga i 15-minutersanpassningen är att Pq 
blir positivt. Ur figur 3.4.5 kan man emellertid utläsa att Pq « 
-3.4 kW när 8-0. Detta värde närmar sig en rimlig storleks
ordning med utgångspunkt från följande:

WC-slingan - 2.5 kW, (uppmätt manuellt) 
personlast « 1.0 kW, (20 pers * 50 W)

3.5 kW

Den gratisenergi som kommer huset till godo är ca 3.5 kW och det
innebär att ett rimligt värde på Pq är -3.5 kW. De mätningar som
redovisas här har utförts när solinstrålning varit försumbar och 
det tas därför heller ingen hänsyn till den i beräkning av teo
retiskt P q .

Ned kännedom om husets transmissionsförluster, kan man ur av- 
svalningsmätningarna beräkna ett Pq på ca 7.5 kW. I denna siffra 
ingår dock hushållselförbrukningen som uppgår till = 3 kW, dvs 
extra tillskott skulle då bli « 4.5 kW.

Genom att dels låsa storleken på P q ,  dels ta med en värmelag-
ringsterm anpassningarna bättre ur riralig-
hetssynpunkt. Standardavvikelsen i anpassningen ökar dock av
sevärt. Anpassning får sålunda ske mot ett uttryck av formen,

p - p0 - V e + V * * ®  + “3,at(Ts) (3.4.9)
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där
Pq - Tillskott/förluster som ej mätts, [kW]
<x̂ - Husets transmissionsförluster, [kW/K]
© - Temperaturskillnad inne - ute,[K]
« 2  - pCp för luft, [kWs/to3 K] 
q - Ventilationsflödet, [m3/s] 
otg - Husets värmekapacitet, [kWh/K]
T - Husets stamtemperatur, [°C]s

Ingen konstant term anpassas, utan den uppmätta effektförbruk
ningen reduceras med Pq. Resultatet av denna anpassning redovisas 
i tabell 3.4.2.

[kW/K] [kWs/m3 K] o3  [kWh/K] eB [K] [m3/s]

1 0.67 1.29 84.6 28.6 0.19
2 0.63 1.29 100.0 35.5 0.15
3 0.79 0.94 41.2 2 2 . 1 0 . 2 1
4 0.62 1.52 111.0 31.8 0.17

Tabell 3.4.2 Parametervärden vid anpassning av ekvation
(3.4.9) mot olika mätperioder. ©m är medel
temperaturskillnaden inne-ute under mätperioden 
och är medeiventilationsflödet.

Värdena blir mer konsistenta mellan mätperioder genom de opera
tioner som vidtagits. Man kan dock se att period 3 avviker från 
de övriga. Parametern har fått för stor vikt och detta åter
speglas i att ot2  och o2 blivit för små.
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3.4.5 Mätning av huskroppens värmelagring vid statiska analyser.

Vi har mätt stomtemperaturer i olika delar av huskroppen( se kap 
2.2.3), i klimatskärmar, innerväggar och mellanbjälklag. Den del 
av huskroppen som deltar i värmelagringen anses normalt vara den 
massa som befinner sig innanför klimatskärmens isolering. Beroen
de på den hastighet som tempe rature rna (Tj, ,TU) varierar med, så 
deltar mer eller mindre stor del av massan i den aktuella tempe
ratursvängningen. Man brukar tala om aktiv värmekapacitet och då 
definiera den för en typisk svängningstid, ofta 24 timmar (Johan
nesson, 1981) . I verkligheten svänger Tu ofta med en period på 24 
timmar, men samtidigt ligger andra variationer överlagrade som 
beror på meteorologiska faktorer.

Vi har försökt att mäta en "djupt liggande" stomtemperatur som 
skulle representera den temperatursvängning vilken huskroppen i 
medeltal genomlöper, oberoende av frekvensinnehållet i tempe
ratursvängningarna. Vi har då funnit att de mätpunkter som ligger 
i mellanbjälklag och innerväggar i lägenheterna påverkas kraftigt 
av temperaturen i lägenheten.

Denna variation, som beror på T̂ , blir amplitudmässigt större än 
den variation som representerar den sökta medeltemperaturen. 
Detta leder till att bruset blir för stort för att värmekapaci
teten skall kunna bestämmas. Det får även konsekvenser för de 
andra parametrarna vid anpassning av uttrycket (3.4.9).

De bästa mätpunkterna är de i mellanbjälklagen i radiatorlösa 
förråd. Stomtemperaturerna blir där ett medelvärde av temperatu
ren i angränsade massa. Förrådstemperaturerna påverkas inte 
direkt av radiatorer eller av personvärme etc, och bruset redu
ceras därmed signifikant.

Som jämförelse med tabell 3.4.2 ges tabell 3.4.3 där Tg i tabell
3.4.3 har fått vara alla stomtempe raturer inne i huset. Sprid
ningen i parametervärdena är större i tabell 3.4.3 och når ej 
förväntat värde. Standardavvikelsen i anpassningarna är också ca 
20% lägre för tabell 3.4.2 än för tabell 3.4.3.
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[kW/K] « 2  [kWs/ta3 K] 0 3  [kWh/K] eB [K] ^  [m3/s]

1 0.75 0.91 8.1 28.6 0.19
2 0.64 1.10 17.8 35.5 0.15
3 0.83 0.81 6.5 2 2 . 1 0 . 2 1
4 0 . 6 6 1.13 26.1 31.8 0.17

Tabell 3.4.3 Parametervärden vid anpassning av ekvation
(3.4.9) mot olika mätperioder. 0 m är medel
temperaturskillnaden inne-ute under mätperioden 
och är medelventilationsflödet. Tg repre
senteras här av ett medelvärde av alla stom- 
temperaturmätningar.

3.4.6 Statiska mörkerförbrukningen vid tidsmedelvärde över 120 h.

De statiska analyserna har primärt syftat till att utröna natt
avs tängningens väsen. För att veta hur nattavstängning påverkar 
huset och energi förbrukningen, måste man först känna tingens 
tillstånd när husets energitillförsel sker efter en normal reg- 
lerkurva. Detta tillstånd kallar vi normalförbrukning.

När huset har sin normalförbrukning sker inga manipulationer med 
reglerkurva, dvs ingen tidsstyrd höjning eller sänkning av till
förd effekt. Normal förbrukningen bestäms i huvudsak av utetem
peratur, ventilationsgrad, temperaturförändring i stommmen (vari
ation i värmelagrets innehåll) och solinstrålning. Av dessa fyra 
styrande faktorer vet vi, med tillräcklig säkerhet, att de tre 
första, Tu,ventilation och värmelager, påverkar effektbehovet
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linjärt. Solinstrålningens inverkan på effektbehovet är däremot 
svårare att bedöma.

Husets effektbehov vid solinstrålning kan beskrivas som,

P - PQ + 0 ^ * 6  + oij-q-e + - Pg (3.4.10)

där
Pq - Tillskott/förluster som ej mätts, [kW]

- Husets transmissionsförluster, [kW/K]
0 - Temperaturskillnad inne - ute,[K]
ou - pc för luft, [kWs/tâ K] z p
q - Ventilationsflödet, [mVs]

- Husets värmekapacitet, [kWh/K]
Tg - Husets stomtemperatur, [°C]
Pg - Solinstrålad effekt, [kW]

För att kunna fastställa storleken på den sista termen i (3.4.10) 
måste man först bestämma mörkerförbrukningen, husets effektbehov 
när solinstrålningen är obefintlig. De mätningar som legat till 
underlag för denna bestämning har gjorts under de mörkaste vin
termånaderna då solinstrålningen kan försummas.

De tidsmedelvärden serna avhandlas här, och framgent, har bildats
över tidsperioder om i medeltal 120 h. Den längre periodtiden kan
dock inte avhjälpa att Pq blir positivt (jmf kap 3.4.2). Detta 
illustreras i figur 3.4.10.

Den konstanta termen kan, liksom förut, inte anpassas fram, utan 
den måste läggas fast utifrån kunskap om personlast och annan 
tillskottsvärme (jmf kap 3.4.4). När man utfört detta erhålles de 
anpassningar som återges i figur 3.4.11. Här måste man hålla i 
minnet att fläktarna är tids- och temperaturstyrda, dvs när Tu 
sjunker under -8 °C går fläktarna endast på halvfart. Därför har 
två anpassningar gjorts, en för de punkter som ligger över -8 °C, 
och en för de punkter som ligger under.
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Figur 3.4.10 Effektförbrukningen, P « + pracjiator t̂ W]
som funktion av medel temperatur skillnaden inne - 
ute © [K], 120 h-värden.

Anpassning med låst värde på Pq gav,

dT
P - PQ - 0.63-© + 1.27-q© + 153-gp- (3.4.11)

där Pq - 3.5 kW. Då vi nu känner det flerdimensionella sambandet 
kan man reducera ner fig 3.4.11 till ett tvådimensionellt samband 
och därmed slippa undan de skenbara samband som kan uppstå i 
diagram med samma karaktär som fig 3.4.11.

I nedanstående figurer har (P - Pq) reducerats med först ventila- 
tionsförlusterna, fig 3.4.12, och sedan också för variationerna i 
värmelagret, fig 3.4.13.
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a, = 1.01 , Sdev = 1.22

a. = 0.806 . Sdev = 2.11

Ttl = -8t

Figur 3.4.11 Effektbehovet (P - Pq) [kW], med låst värde på 
Pq - 3.5 kW, som funktion av temperaturskill
naden inne - ute 0 [KJ.

kW
30.0

= 0.624 , Sdev = 1.7025.0

20.0

15.0

10.0

5.0

10.0 20.0 30.0

Figur 3.4.12 Effektbehovet (P - Pq) [kW], med låst värde på 
Pq * 3.5 kW, reducerat med ventilationsförlus- 
terna som funktion av temperaturskillnaden inne 
- ute 0 [K].
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Figur 3.4.13 Effektbehovet (P - Pq) [kW], med låst värde på 
Pq • 3.5 kW, reducerat med venti lationsförlus- 
terna och med värmelagrets inverkan subtraherat 
som funktion av temperaturskillnaden inne - ute 
0 [K].

Kvar finns fortfarande en spridning med en standardavvikelse på 
ca 1.2 kW. Spridningen beror på skillnader i brukarvanor och 
annat som uppträder slumpmässigt och vilket vi inte mätt.

I och med sambandet (3.4.11) är husets normalförbrukning, när 
solinstrålningen är försumbar, bestämd. Kvar är nu att fastlägga 
hur solinstrålningseffekten Pg inverkar på effektförbrukningen.

3.4.7 Verkningsgrad på solinstrålning vid normaldrift.

I och med att sol instrålningen blir signifikant blir husets 
effektbalans,

P + HPS - P0  + 0 ^ - 0  + otj-q-© + <*3 -gt(Ts) (3.4.12)

där
Pg - Solinstrålad effekt, [kW]
Y\ - verkningsgrad på sol instrålning
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och verkningsgraden ges alltså av,

[(a. + ou-q)0 + ou-(dT /dt)] + Pn - P
h -   ---   5 --------   (3.4.13)

s

dvs, ocli *3 värden som anpassats tidigare när mörker-
förbrukningen fastställdes. För att bestämnia h användes sex 
perioder då solinstrålningen var hög. Resultatet finns i figur 
3.4.14, där produkten hPg redovisas, avsatt mot Pg. Det tycks som 
det förelåg en tröskeleffekt, dvs det finns en nivå av solin
strålning under vilken inverkan är försumbar. Över samma nivå är 
den nyttiggjorda energin ett konstant belopp. Vi har konstaterat 
detta och formaliserat,

( 1.5 kW, Pe > 10 kW
*ps - s l 0  f.ö.

Nu är, i och med att hPg fastlagts, husets effektförbrukning vid 
normaldrift känt, och med kända klimatparametrar kan man beräkna

kW
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1'0.0 5.0 10.0 15.0 kW

Figur 3.4.14 Nyttiggjorda solinstrålningseffekten hPg [kW] 
som funktion av totala solinstrålningseffekten 
Ps [kW].
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hur mycket effekt huset kräver vid ett givet tillfälle när 
radiatoreffekten tillförs utan tidsstyrda ökningar eller minsk
ningar .

3.4.8 Slutsatser

Vi har utfört simuleringar av ett dynamiskt system, med liknande 
karakteristik som det studerade huset, för att bestämma när ett 
statiskt betraktelsesätt är giltigt. Vi fann att ett tidsmedel- 
värde över mer än 100 timmar skulle ge resultat inom + 2.5 % av 
det verkliga värdet.

Husets effektbehov vid normaldrift har fastlagts genom anpassning 
av matematiska modeller till mätta data. Samvariation mellan 
ventilationsflödet/förlusterna och utetemperaturen medförde att 
de temperaturoberoende energiti1 1 skotten inte kunde erhållas 
direkt ur en anpassning. Energiti11skotten fixerades utifrån 
stickprovsmätningar och antaganden om personlast. När tillskotten 
bestämts och fixerats gav anpassningen av husets effektbehov 
rimliga värden på både specifika värmekapaciteten för luft och 
husets totala värmekapacitet.

Vi fann att husets effektbehov var oberoende av vindhastigheten, 
beroende på att huset endast har frånluftsventilation. Därigenom 
kommer ständigt undertryck att råda inomhus och därmed minskas 
vindens inverkan på infiltrationen.

Mätning av husets stomtemperatur kunde endast göras i utrymmen 
avskilda från värmeavgivande objekt. Närhet till radiatorer gav 
upphov till lokala variationer av temperaturen i stommen vid 
mätpunkten som var större än den sökta medeltemperaturen.

Slutligen bestämdes verkningsgraden på solinstrålningen. Den 
nyttiggjorda effekten uppgick till maximalt ca 1 0  % av den totalt 
instrålade. En tröskeleffekt observerades som innebar att verk
ningsgraden var noll under en viss nivå av totala solinstrål
ningen.



99

3.5 NÄTTAVSTBn GNING.

Intermittent uppvärmning har tilldragit sig vetenskapligt intres
se i olika omgångar sedan 1900-talets början. Dessa perioder 
sammanfaller med de ”energikriser” som västvärlden upplevt - från 
30-talets depression, över andra världskriget och fram till 
70-talets energikris. I våra dagar har energiproblemen åter 
aktualiserats i och med Tjernobylkatastrofen och det svenska 
kärnkraf tsawecklingsprogrammet.

Energikriserna har medfört ett ökat intresse för energibespa
ringar. Som en del i detta övergripande intresse finns inter
mittent uppvärmning av lokaler och bostäder.

Intermittent uppvärmning är ett samlingsnamn för de olika former 
av periodisk tillförsel av uppvärmningsenergi som kan förekomma: 
nattsänkning, nattavstängning, dagsänkning osv. I denna utredning 
har vi studerat nattavs tängning, dvs när all tillförsel av upp
värmningsene rgi har upphört under en del av natten.

Nattsänkning och dagsänkning syftar i allmänhet på en sänkning av 
innetemperaturen och inte primärt på en sänkning av tillförd 
effekt. Med nattavstängning menar vi en avstängning av tillförd 
effekt.

De allra flesta studier av energibesparing vid intermittent 
uppvärmning har behandlat problemet teoretiskt. Det existerar få 
experimentella undersökningar. Den svenska rapporten Intermittent 
Uppvärmning - Nattsänkning (Dafgård, 1980) utreder nattsänkning 
teoretiskt utifrån en förenklad modell, jmf kap 3.3. Dafgård har 
också utfört mätningar för att bestämma husens tidskonstanter. 
Med kunskap om tidskonstantema kan sedan besparingen beräknas 
enligt den teoretiska modellen.

Dafgård(1980) utgår från att energiförbrukningen är proportionell 
mot temperaturskillnaden inne-ute. En besparing kan uppnås om 
temperaturskillnaden minskas under en viss del av dygnet, tex 
nattsänkning 6  timmar. Lätta hus, som svalnar snabbt kan spara
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mer än tunga hus, som svalnar långsamt. Den värme som huset avger 
när uppvärmningsenergin reduceras, eller stängs av, tas från 
huskroppen och måste återställas när värmesystemet återigen tas i 
bruk. Detta åstadkoms ofta genom en morgonanvärmning som tillför 
värme och snabbt återställer önskad dagtemperatur. Borresen(1976) 
redovisar beräkningar på anvärmningstider och utreder hur bygg
nads-, installations- och klimatfaktorer påverkar besparingsmöj
ligheten. Borresen(1976) jämför inte sina beräkningar med mät
ningar.

Mätningar på energibesparing vid nattavstängning har utförts av 
Beckey,Wilson(1981). De har låtit enfamiljshus värmas normalt 
varannan vecka och varannan vecka nattsänka eller dagsänka. 
Ibland har både natt- och dagsänkning förekommit under samma 
period. De har mätt upp stora besparingar (15-20%), som de jäm
fört med datorsimuleringar och därvidlag funnit god överensstämm
else. De har dock inte tagit hänsyn till det faktum att natt- 
sänkningsveckor tömmer huset på värme och normal veckor fyller på. 
Vi anser att detta gör att normalbehovet överskattas och natt- 
sänkningsbehovet underskattas, vilket i sin tur leder till att 
den funna besparingen blir större än den sanna.

Komplikationen med upp- och urladdning av värmelagret har Jen- 
sen(1983) observerat. Jensen har därför tillämpat ett annorlunda 
schema för normalperioder och nattsänkningsperioder där han 
försökt kompensera för dessa effekter. Jensen menar att bespa
ringen vid nattsänkning varit ca 4 %, men att större delen av 
detta kan hänföras till en lägre temperaturnivå och inte till 
själva nattsänkningen. Icke desto mindre har nattsänkningen 
hållit innetemperaturen nere. Siffrorna är dock i vissa fall 
motstridiga och kan bero på mätmetoden som bygger på manuell 
avläsning av mätare.

De undersökningar som sammanfattats ovan har alla haft Dafgårds 
utgångspunkt, dvs att energiförbrukningen är proportionell mot 
temperaturskillnaden inne-ute och att den besparing som kan 
uppnås beror på att skillnaden kan minskas med nattsänkning. 
Vi kallar detta den termiska delen av besparingen.

Ytterligare ett steg i analysen har tagits av Isfält,Andersson
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(1980) som visar hur gratisvärme (personlast,solinstrålning) kan 
uttnyttjas an inne temperaturen tillåts variera över dygnet. Detta 
är kommersiellt utnyttjat i ny- och tillbyggnation. I Termodeck- 
systemet (Isfält,Andersson 1980) får ventilationsluften passera 
genom hålbjälklag för att ömsom värma och ömsom kyla betongstom
men. Stora energivinster har gjorts i samband med att detta 
system använts (Andersson, Pai,1980).

Vår utgångspunkt har varit densamma som i tidigare undersökning
arna med tilläggen:

1. MÅLSÄTTNING

a) Uppskattning av besparing vid nattavstängning med mätningar 
son grund.

b) Detaljerade mätningar med hög precision.
c) Analysera resultaten med verklighetsnära modeller.

2. HYPOTES
Besparingen möjliggörs dels genom den termiska delen men också 
genom ett bättre uttnyttjande av gratisvärme.

3.5.1 Metod för att bestämma besparing vid nattavstängning.

Det direkta sättet att bestämma besparingen vid nattavstängning 
är att jämföra energiförbrukning per grad temperaturskillnad 
inne-ute vid normal drift och vid nattavstängning. Ett sådant 
tillvägagångssätt ger dock resultat där besparingen kan bli 
vilken som helst. I vissa fall kan till och med en negativ 
besparing erhållas, beroende på klimatfaktorer, ventilationsgrad 
och regleringsförfarande.

Vid nattavstängning kyls huskroppen och den avgivna vännen kommer 
huset tillgodo. I inledningsskedet av en nattsänkningsperiod 
kommer dygnsmedelstomtemperaturen att sjunka. Det innebär att 
huset inledningsvis skenbart förbrukar mindre energi än vad det 
skulle vid långvarig drift med nattavstängning, då medelstom- 
temperaturen måste bibehållas.
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Denna effekt, med upp- och urladdning av värmelagret vid byte av 
driftstrategi, medför att besparingen förmodligen kommer att 
överskattas vid en direkt jämförelse.

kW

2.0

1.0 

0.0

- 1.0 

0

Figur 3.5.1 Effektreduktionen vid nattavstängning, AP [kW] 
som funktion av totala solinstrålningseffekten, 
Ps [kW].

För att eliminera felen i analysen enligt ovan har vi valt en 
annan väg än den direkta jämförelsen. I kapitel 3.4 redogjordes 
för hur vi bestämt husets förbrukning vid normaldrift. Denna 
modell tar hänsyn till de parametrar vi funnit ha signifikant 
inverkan på husets effektförbrukning: innetemperatur, utetempera
tur, ventilation, huskroppens temperaturförändring och solin
strålningen. När nattavstängning tillämpats i huset har en viss 
effektförbrukning uppmätts och genom att använda sig av uttryck
et (3.4.12) kan denna jämföras med den förbrukning huset skulle 
ha haft vid normaldrift.

Detta förfarande ger ett säkrare mått på energibesparingen än 
metoder som bygger på jämförelse mellan perioder eller jämförelse 
mellan två hus. I det senare fallet får de boendeberoende fak
torerna förmodligen stor inverkan på mätresultaten.

.0 5.0 10.0 kW
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För att bestämma besparingen vid nattavstängning har vi valt att 
jämföra huset med anpassningen av husets effektbehov vid normal
drift. Normalförbrukning ges av,

°C

24.0

22.0

20.0

0.0 5.0 10.0 kW

Figur 3.5.2 Innetemperaturen, T̂ [°C], vid nattavstängning 
som funktion av totala solinstrålningseffekten, 
Ps [kW].

p - po “ + «2*4*6 + «3 #gf(Ts) - hPg (3.4.12)

vilken jämförs med den uppmätta effekten vid nattavstängning.
Besparingen anges som en effektminskning, AP. Resultaten redo
visas i tabell 3.5.1. Avsätter man AP mot Pg erhåller man diag
rammet i figur 3.5.1. AP har ett maximum för Pg « 10 kW för att
sedan sjunka under noll för Pg > 15 kW.
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ps Ti 0 AP
1.74 2 0 . 2 23.8 -0.79
1.98 2 0 . 0 27.5 0.26
3.92 2 0 . 1 2 2 . 8 -0.55
3.72 2 0 . 2 24.4 0.93
4.03 2 0 . 2 27.2 0.61
8.49 2 0 . 2 26.4 1.43
8.95 20.3 27.7 2.08
9.05 20.4 28.9 2.34
7.74 20.3 24.8 1.35
9.29 22.9 13.9 1.56
14.24 2 1 . 8 18.1 0.83
14.42 2 2 . 0 1 2 . 1 1.19
14.55 23.1 9.2 1.07
14.77 23.9 1 0 . 1 0.37
15.57 24.8 6.9 -0.64

0 . 6 6 2 1 . 1 10.9 -0.50
1.60 21.5 13.9 -1 . 0 2
3.72 20.9 18.2 0.08
1.69 20.4 16.3 -0.26
0.90 20.7 18.8 -0.36
0.57 2 0 . 0 18.8 -1.08
2.80 2 0 . 2 16.8 -0.67

Tabell 3.5.1 Rådata för total solinstålning, Pg[kW], inne- 
temperatur T,,[0C], temperaturskillnad inne-ute, 
© [K] och effektbesparing AP [kW] vid nattav- 
stängning.

Tittar man istället på T̂  mot Pg, figur 3.5.2, ser man att T̂  
ökar kraftigt när Pg är > 14 kW. Detta antyder att AP beror av Pg 
men även av T̂ . Ned detta som utgångspunkt har följande ansats 
tagits,

AP « ßQ + ß1 -T. + ß2 -Pg (3.5.1)

vilket gav följande resultat vid anpassning mot data,

AP - 12.0 - 0.62-T. + 0.22*P (3.5.2)X 5

Man kan korrigera AP för innetemperaturberoendet genom att sub
trahera (12.0 - 0.62-T̂ ) från AP. I figur 3.5.3 visas det korri
gerade AP mot Pg.
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Den nyttiggjorda effekten, AP, ökar vid ökande solinstrålnings- 
effekt för att sedan närma sig ett konstant värde. Till de mätta 
punkterna har ett andragradspolynom anpassats som ger AP:s varia
tion med solinstrålningseffekten upp till Pg « 17 kW. Detta har 
formen,

AP - 0.41-Ps - 0.014*(Pg)2 (3.5.3)

kW

4.0

3.0

2.0

0.0

kW10.05.00.0

Figur 3.5.3 Den nyttiggjorda energin vid nattavstängning 
korrigerad för innetemperaturberoendet, {AP - 
(12.0 - 0.62-T^)} [kW], som funktion av totala 
solinstrålningseffekten Pg [kW].

3.5.2 Överförbrukning och husets koafortteqperatur.

Ur ekvation (3.5.2) kan man se en annan mycket intressant före
teelse, nämligen överförbrukning när når över en viss kritisk 
nivå. Om Pg ■ 0 sparar man inget om > 19.4 °C. Denna gräns i 
inne temperaturen kallar vi komforttemperaturen eller komfort
nivån.

Till den hittills redovisade besparingen skall läggas den minsk
ning av uppvärmningsenergi vilken man normalt räknar som den enda 
besparingen vid nattavstängning, den termiska, som beror på 
minskningen av temperaturskillnaden inne-ute. Sänkningen i inne-
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temperatur kan beräknas ur ekvation (3.3.11). Vid korta tider 
kominer endast den andra termen att ha signifikans. Temperatur
sänkningen blir, för tiden r, i genomsnitt,

r
0.08-0

ATm 1 - e-t/T dt (3.5.4)

utföres integralen fås ,

ATm - 0.08-011 - t/T( 1 - e-r/T)] (3.5.4b)

med numeriska värden insatta ( r-8 , *1*1 .3 ) erhålles ATm - 0.07-0.

Denna temperatursänkning antas föreligga 8  av dygnets 24 timmar 
och det innebär att besparingen pga innetemperatursänkningen ges 
av,

AP(tì) ” k• ATĵ /3, k - husets k-värde [kW/K] (3.5.5) 

tillsammans med den T^-oberoende besparingen enligt (3.5.2) fås,

A?fot - 0.02-0 + 12.0 - 0.62-T. + 0.22-Pg (3.5.6)

Värmegenomgångstalet k i (3.5.5) har satts till 0.9 kW/K. Genom 
att använda (3.5.6) kan man analysera överförbrukning och beräkna 
komfortnivån i det undersökta huset. Ansätt APtot>0 och antag att 
solinstrålningen är obefintlig (Pg-0),

0 < 0.02-0 + 12.0 - 0.62-T̂ . (3.5.7)
vilket ger

T. < 19.4 + 0.03-0 (3.5.8)

Om solinstrålningen är försumbar krävs att inneteraperaturen 
satisfierar olikheten (3.5.8) för att en besparing skall uppnås 
vid nattavstängning. Detta kan tolkas som att uttrycket (3.5.8) 
anger en komfortnivå för de boende i huset. Underskrids T̂  enligt 
olikheten (3.5.8) tas överskott tillvara, medan en temperatur 
över den angivna medför överförbrukning. Olikheten (3.5.8) finns 
grafiskt representerad i figur 3.5.4.
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T,CC)

höjd fö rb ru k n in g

besp ar in g

Figur 3.5.4 Beroendet av innetemperaturen, , och tempera
turskillnaden inne-ute, 0 , för besparingen vid 
nattavstängning.

Den effektbesparing som ges av (3.5.3) talar om hur huset tar 
tillvara de grati stillskott av värme som finns när nattavstäng- 
ning tillämpas jämfört med normaldriftfallet. Â andra sidan visar 
ekvation (3.5.2) att om stiger över en viss gränstemperatur så 
försämras huset förmåga att ta tillvara extra tillskott vid 
nattavstängning jämfört med normaldriftsfallet.

Det fundamentala problemet vid nattsänkning är alltså, att inte 
överförbruka under dagtid och då omintetgöra den besparing som 
kan göras om man värmer med optimal strategi (Zabinsky, Pariange, 
1977).

3.5.3 Potentiell årsbesparing vid optimal nattavstängning.

För att kunna beräkna den maximala årsbesparingen har vi använt
klimatdata ur WS-handboken(1974) och applicerat dessa på huset.2Vi har räknat om solinstrålning [Wh/ta *dygnj till [kwj och använt 
Tu för att beräkna effektbehovet vid normal förbrukning. Huset har
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ett normaleffektbehov,

dT
Pnorm “ °-63’® + 1-27-q© + 1 5 3 -gp. (3.4.11)

Vi antar att regleringen av radiatoreffekt är perfekt och därför 
dTs/dt - 0. Det lämnar kvar,

- (0-63 + 1.27-q) *0 (3.4.11b)norm

Den köpta energin är emellertid (Pnorm - 6.5) eftersom tillskot
ten från personvärme, WC-slinga och hushållsel räknats in i 
Pnorm * ekv# Husets behov av köpt energi är alltså,

Pköpt " ( 0 - 6 3  + 1 -2 7 #<3) - 0  - 6 - 5 (3.4.11c)

Det föreligger inget behov av radiatorvärme vid 0 < 7.6 K. Om 
« 20.0 °C så finns således inget uppvärmningsbehov när 

Tu>12°C.

Med data ur WS-handboken kan man ställa upp tabell 3.5.2. Den 
maximala besparingen på ett år blir 13.6/103.6 - 13%. En grads 
förhöjning av inne temperaturen över komfortnivån halverar den 
möjliga besparingen.

3.5.4 Erforderlig nattavstängningstid för att uppnå maximal 
besparing.

Med data ur tabell 3.5.2 kan man avsätta variationen i Tu och Pg
mot årets månader. Resultatet ses i figur 3.5.5. Här ser man hur
T släpar efter P i tiden och man förstår också att den stora u s
besparingspotentialen finns under vårmånaderna mars, april och 
maj.

Följande resonemang bygger på att husets perfekta normalregler- 
kurva är känd. Utifrån den finns det möjlighet att ytterligare 
sänka energibehovet genom att stänga av radiatoreffekten en viss 
given tid under natten. På det sättet kommer dagens värmeöver
skott att lagras i stommen istället för att vädras ut eller på
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annat sätt slösas bort. Den värmen kommer sedan huset till godo 
på natten när radiatoreffekten reduceras till noll.

Tu Ps AP Pnorm Pköpt
jan -7.8 0.5 0 . 0 24.6 18.1
feb -7.7 3.0 1 . 0 24.5 18.0
mar -4.4 7.4 2 . 2 2 1 . 6 15.1
apr 1.3 1 2 . 8 2.9 16.5 1 0 . 0
maj 7.5 15.7 3.0 1 1 . 0 4.5
jun 12.7 17.4 6.4
jul 16.3 16.7 3.3
aug 14.6 13.7 4.8
sep 9.5 8.9 2.5 9.3 2 . 8
okt 3.5 4.6 1 . 6 14.6 8 . 1
nov -0.9 1 . 1 0.4 18.5 1 2 . 0
dec -4.3 0 . 2 0 . 0 21.5 15.0

Z-13.6 1*103.6

Tabell 3.5.2 Klimatparametrar för Umeå hämtade ur WS-hand- 
boken. Besparingen, AP[kW] har beräknats med 
ekvation (3.5.3) och Pnorm [kW] och P^^pt [kW] 
med ekvation(3.4.11).

Antag att huset svalnar med endast en tidskonstant (den långa, 
jmf kap 3.3), dvs,

e - &Q'e~t/r + e«, (3.5.9)
där

0Q - Se nedan, randvillkor 
t - Tiden
t  - Husets tidskonstant
0œ - Den temp.-skillnad som upprätthålls av de 

konstanta tillskotten

Randvillkor
j ©(0) - T. - Tu - e0  + ©„l ©(•) « ©œ

dvs
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'0 - <Ti - 0J  - Tu

eller

e(t) - {(^ - ej - Tu}e"t/X + e. (3.5.9b)

Teckna temperatursänkningen AT som funktion av tiden t,

AT( t) - 0(0) - 0(t)
<->

AT(t) - eQ(l - e-t/T) (3.5.10)

eller

AT(t) - {(T. - ej - TU}(1 - e_t/T) (3.5.10b)

Den tillgängliga extra energin, enligt ekvation (3.5,3), beteck
nas wx. 
och är,
nas Wx. Den energi som töms ur huskroppen på natten betecknas Wn

- M-ATn
där N är husets värmekapacitet. För att inte temperaturen skall 
sjunka över en längre tid måste gälla att

alltså,
V " x

Wx- M-UTj - 0 J  - TU}(1 - e-t/T) (3.5.11)
Den längsta avstängningstiden är ett dygn (24h) och kan ske när
utetemperaturen nått upp till,

Tu " (Ti ‘ e J  " M(1 -W> A >  (3-5 '12)

och under denna utetemperatur ges den erforderliga avstängnings
tiden av,

^max - 1”{1 - MtT, - Tu>} '3-5-13I



Ill

3.5.5 Erforderlig nattavs tängningstid oberoende av husets 
värmekapacitet.

Ekvation (3.5.13) kan approximeras, om - Tu)J «  1,
och därmed väsentligt förenklas, genom att Taylor-utveckla loga
ritmen. Taylorexpansion av naturliga logaritmen ges av,

ln(l + X) - X - X2/2 + X3/3 - X4/4 ...

Slopas alla högre ordningens termer övergår (3.5.13) till,

tmax ■ -T'{ - - T„)}

Emellertid gäller också,

Detta ger,

t - P— , k « Husets k-värde (3.5.15)
Ks s

tmax “ k * (T. - e - T ) (3.5.16)S 1 ®  u

Den erforderliga tiden för nattavstängning är alltså oberoende av 
husets värmekapacitet och bestäms huvudsakligen av den extra 
uttnyttjade energin och husets K-värde.

I figur 3.5.5 har P„ och T normerats och avsatts mot årets * s u
månader. Pg ligger före Tu i tiden och någon enkel proportiona- 
litet mellan Pg och Tu finns inte. I figur 3.5.6 har Pg avsatts 
mot Tu och man får en hystereskurva där den övre halvan gäller 
för våren medan den undre svarar mot hösten. Tar man istället AP 
enligt (3.5.3) mot Tu får man diagrammet i figur 3.5.7.
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0.5-

0.0

Figur 3.5.5 Totala solinstrålningseffekten Pe [kW] och ute-s
temperaturen Tu [°C] som funktioner av årets 
månader. Data för Umeå ur WS-handboken.

Använder man AP enligt ekvation (3.5.3) och sätter in det i
(3.5.16) erhåller man ett diagram över erforderlig nattavstäng- 
ningstid som funktion av Tu. Man får två kurvor, en för våren och 
en för hösten, se figur 3.5.8.

kW

10-

HÖST

-10

Figur 3.5.6 Totala sol instrålningen Pg[kW] som funktion av 
utetemperaturen Tu[°C].
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kW
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4.0

3.0

HÖST

0-10

Figur 3.5.7 E££ektbesparingen AP[kW] enligt (3.5.3) som 
funktion av utetemperaturen Tu[kW]. Data för 
Umeå ur WS-handboken.

3.5.6 Besparing möjlig pga boendeberoende faktorer

Vi har bestämt det undersökta husets effektbehov vid normaldrift 
och jämfört detta behov med det uppmätta vid nattavstängning. Vi 
har då kunnat konstatera att det vid en optimal avstängnings- 
strategi skulle vara möjligt att spara upp till 13% av årsför
brukningen av köpt uppvärmningsenergi. Dessa 13% inkluderar inte 
den besparing man beräknar utifrån den sänkning av inne tempera
turen som blir verkan av nattavstängning av radiatorvärme. Den 
här redovisade besparing består istället av ett bättre tillvara
tagande av tillfälliga överskott genom undvikande av övertempe
raturer.
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Figur 3.5.8 Erforderlig avstängningstid [h], enligt ekvation
(3.5.16), mot utetemperaturen Tu[°C].

Det bör påpekas att den redovisade besparingen är maximal och 
endast kan uppnås om optimal avstängningstid tillämpas och per
fekt reglering av innetemperaturen råder.

För att uppnå den maximala besparingen måste man känna till den 
optimala avstängningstiden. Denna bestäms av husets totala k- 
värde [kW/K] och den tillgängliga extra energin. Husets värme
kapacitet spelar ingen roll. Detta innebär att resultaten even
tuellt kan generaliseras eftersom den extra energin och husets 
k-värde torde stå i proportion till husets storlek. Kvoten mellan 
den extra energin och husets totala k-värde, se ekv. (3.5.16), 
borde således bli konstant.

Vi har funnit att våren lämpar sig avsevärt bättre för nattav- 
stängning än hösten. På våren ligger den solinstrålade effekten 
före utetemperaturen i tiden.

Den funna och redovisade besparingen beror på de boendes vanor. 
Genom att sänka temperaturen på natten kyls väggar och mellan
bjälklag ner. När solen börjar värma innebär inte detta att över
temperaturer genast uppstår inomhus. Först måste den värme som

 j _
-5 0 5 10 'C
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huskroppen avgivit under natten återställas. Häri ligger den 
energibesparingspotential som vi har funnit. Detta förfarande 
innebär att den operativa temperaturen sänks. Naturligtvis kan 
det medföra otrivsel hos de boende i huset. Åtgärden måste brukas 
utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt hus.
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4 DISKUSSION

I kapitel 3.1 redogjordes för mätningar av temperaturprofilen i 
bärande ytter- och innerväggar och i takets betongstomme. Resul
taten visar att signifikanta värmeströmmar i planet förekommer. 
De approximationer som görs i vissa datorporgram, att flödet är 
endimensionellt i kl imat skärmen, är således grova för betong
väggar och -tak. Mätning av k-värde för dessa byggnadsdelar är 
meningslösa eftersom tredimensionellt värmeflöde inte kan beskri
vas med ett k-värde.

Dynamisk isolering påvisas i kapitel 3.2. Det studerade huset, 
konstruerat med FT-ventilation, har varit frånluftsventilerat. 
Genom att undertryck hela tiden upprätthålls inomhus kommer en 
del av ventilationsluften att sugas genom klimatskärmen och 
därigenom förvärmas. En teoretisk modell har härletts som beskri
ver den tidsberoende lösningen för dynamisk isolering. Denna 
modell har sedan anpassats till mätta data. Resultaten tyder på 
att värmeåtervinningen genom den dynamiska isoleringseffekten 
uppgår till 6  % av årsenergibehovet jämfört med ett balanserat
FT-system.

Husets tidskonstanter har mätts upp. En teoretisk modell som
beskriver växelverkan mellan ett inre och ett yttre värmelager
har härletts för att förklara resultaten. Det inre värmelagret
består av gardiner, möbler, mattor o dyl, och torde vara det- 2samma, per m räknat, för liknande bebyggelse. Detta innebär att 
temperatursänkningen vid nattavstängning blir ungefär densamma 
oberoende av storleken på huskroppens värmelager.

Husets statiska energibehov vid normaldrift (= icke nattavstäng
ning) har fastställts. Detta har skett genom att först bestämma 
förbrukningen vid mätperioder när solinstrålningen varit försum
bar, mörkerförbrukningen. Sedan har den beräknade mörkerförbruk
ningen jämförts med den uppmätta förbrukningen för mätperioder 
med signifikant solinstrålning.

Vid bestämningen av energibehovet har värmelagringen i huset 
tagits med i beräkningarna. Detta har skett genom att mäta "djupt
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liggande" stomtemperaturer sana varit representativa för huskrop
pens medeltemperatur. Dessa temperaturmätpunkter ligger inte mitt 
i huskroppen utan det väsentliga för dessa mätpunkters placering
ar är att de är avskiljda frän päverkan av värmeavgivande källor, 
t ex radiatorer och människor.

Problem uppstod vid bestämningen av husets energisignatur (ener
gibehov) pä grund av samvariation mellan ventilationsflödet och 
utetemperaturen. Anpassningar av energi signaturen gav icke fysika
liska parametervärden när alla signifikanta parametrar bestämdes 
av anpassningen. När de konstanta värmetillskotten fixerades 
erhölls rimliga värden pä de olika parametrarna. Emellertid blev 
standardavvikelsen ca 2 0  % större i det senare fallet. Är man
intresserad av den fysikaliska tolkningen av de anpassade para
metervärdena är det säledes inte givet att den "bästa” anpass
ningen ges av den med lägsta standardavvikelsen.

De konstanta värmeti11skotten har beräknats dels utifrån stick- 
provsmätningar och antaganden om personlast, dels mha bestämning
en av husets tidskonstanter och specifika energibehov. De alter
nativa beräkningssätten ger samstämmiga resultat.

Slutligen har mätningar av husets energibehov vid nattsänkning 
jämförts med det beräknade normalenergibehovet. Resultaten visar 
att signifikanta besparingar, upp till 13 % av köpt energi, kan 
uppnås vid nattavstängning. Avstängningen medför ett bättre 
tillvaratagande av gratisenergi. Besparingen vid nattavstängning 
har kunnat relateras till totala solinstrålningseffekten.

Den möjliga besparingen erhålles genom att nattavstänga en viss 
tid. Reglering av värmetillförsel skall i övrigt ske enligt den 
optimala normal reglerkurvan. Genom att kyla ner huskroppen under 
natten undviks övertemperaturer dagtid. Därigenom minskas boende- 
betingad extraventilation (vädring). Den erforderliga nattav- 
stängningstiden har beräknats och befunnits vara oberoende av 
husets värmekapacitet. I beräkningen av nattavstängningstiden 
kommer endast husets totala k-värde, den tillgängliga gratis- 
energin och de konstanta värmetillskotten in.
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Nattavstängning ger möjlighet att spara energi då detta drift
förfarande medför ett bättre utnyttjande av solinstrålning. Man 
kan därför konstatera att perioder med låga utetemperaturer och 
mycket solinstrålning lämpar sig speciellt väl för nattavstäng
ning. Vårmånaderna uppvisar ofta detta förhållande. Man bör 
emellertid undvika nattavstängning under de mörka vintermånaderna 
eftersom besparingspotentialen då är närmast obefintlig och man 
endast kommer att förorsaka de boende i huset obehag.

4.1 KVARSTÅENDE PROBLEM OCH MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR

Analysen av den lätta ytterväggens dynamiska beteende kan för
bättras genom att på oberoende sätt bestämma materialparameter
värden för väggens beståndsdelar vid kända förhållanden. Dessutom 
bör yttemperaturerna mätas istället för att beräknas mha över- 
gångsmotståndet. I dessa mätningar har det aktuella undertrycket 
i huset inte mätts. En förbättrad undersökning måste samtidigt 
mäta undertrycket och temperaturgradienten i ytterväggen.

Underlaget för fastläggandet av husets tillvaratagande av solin
strålning vid normal drift har varit litet. För att nå större 
säkerhet erfordras fler mätperioder med stor solinstrålning vid 
normaldrift.

Efter att ha fastställt den optimala avstängningstiden för ett 
hus skulle denna tillämpas för att erhålla kunskap om hur stor 
den praktiska besparingen kan bli.

De mätningar som utförts sträcker sig över tre år. Tack vare den 
långa tiden har husets energibehov kunnat fastläggas. Dynamiska 
metoder för att snabbt fastställa husets energibehov har dock 
inte kunnat provas inom ramen för detta arbete.

Vid mätningar med omfattning som i detta projekt behövs dator
program för att snabbt kunna avsyna de stora datamängderna. I 
detta projekt har ett sådant program utvecklats. Erfarenheten 
från användandet av detta program är att dess beräkningskapacitet 
borde utökas. Möjlighet till tex auto- och korskorrelation, 
Fouriertransform och ickelinjär anpassning skulle befordra pro
duktiviteten.
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION

1.1 Overview

LSP is a program that will let you plot graphs and diagrams on a 
graphics terminal, a VT125 or a VT241, using a datafile. The 
datafile can be either a formatted or an unformatted file (FORT
RAN terminology..). You can also edit the graph, i.e. enter 
text, lines, symbols or arrows, or remove parts of the image. 
The size and position of the frame can be changed and a fit of 
the Y-axis to the X-axis can be performed. All of this in a 
highly interactive manner. It is also possible to get a hardcopy 
of the graph on either a LA100/LA50 printer or on a HP-plotter. 
Furthermore you can define "runtime-columns”, that is, if for 
instance you would like to plot the difference between column 3 
and 5 against column 6 (columns in your datafile), you could 
easily define a runtime column containing the desired difference 
between column 3 and 5. This runtime column could then be plotted 
against column 6 .

LSP has a batch mode which can be invoked either from a start- 
upfile or from the keyboard. When executing in batch mode LSP 
uses a previously saved JOURNAL-f ile. You will be asked whether 
to save the journal file or not when you terminate an interactive 
session. The journal file could then, with some minor effort, be 
edited to, for example, plot from another file, other columns or 
with other symbols. LSP can operate on files up to 80 columns 
wide. There is no restriction on the number of rows that the 
files can contain, since the program is based on file usage 
rather than data storage in main memory.

1.2 Conventions used in this document

When "columns" are mentioned in this manual it refers to the
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columns in your actual datafile, i.e a file with the following
layout

2.314 3.156 6.789 8.932
7.534 5.789 6.345 9.999

has four(4) columns.

Runtime columns are nonphysical columns that are computed for 
each point, cf. sec.3.13.

Angle brackets n<>N are used to indicate default values, both in 
this document and in the program itself.

When LSP is running it will display an IDLE-prompt in the upper 
left corner of the screen when it is waiting for a command. 
However, there is no need to wait for this prompt to appear 
before entering new commands since LSP will buffer the entered 
commands and act upon them later on.
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CHAPTER 2 

OPERATING PROCEDURES

2.1.1 Initiatiating LSP

LSP can be initiated in a number of ways. The Three general 
formats are: —

>LSP
>LSP filename 
>RUN ...LSP

A) >LSP

Initiating LSP in this way means that LSP first will search for a 
file called LSPINI.LSP and if it is found then startup informa
tion will be collected from that file. If not all startupinfor- 
mation is present, LSP will use defaults. If LSPINI.LSP is not 
found then LSP will enter interactive startupmode and the user 
will be prompted for certain information. Default values are 
available for everything but the name of the datafile to be used. 
In interactive mode the first question is:

"Do you want the extended menu (Y/N) <N> ? : "

the "<N>" means that the default is no, so if you have no special 
needs, just press return. But if you do have special needs the 
next question is:

Runtime definition file <RUNTIM.LSP> : _

This file contains runtime column definitions, cf. sec. 3.13. If 
you enter the name of a nonexistent file, LSP will not load any
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runtime definitions during startup. The next question is: 

Headerfile <HEADER.LSP> : _

The headerfile should contain information on the columns in your 
datafile, cf. sec. 4.13. If you should enter the name of a non
existent file, LSP will not display any headers during this 
session. The next question is:

Scale a column as time of day (Y/N) <N> : _

If you have a column that contains clock-time of the day, 00:00 
to 23:59 and then 00:00 again, you can select it to be scaled as 
such. If you answer "Y" you will then be prompted for the order 
number of the column. The next question is:

use JCUHNAL-file (Y/N) <N> : _

When you want LSP to execute in batch mode this question must be 
answered with "Y". Then you will be prompted for the name of the 
JOUFNAL-file. For further information on JOURNAL files cf. sec. 
4.14. The next question is:

Disable HPDUMP (Y/N) <N> : _

The HPDUMP-function can be disabled. The execution speed of LSP 
will in certain functions be greatly increased if HPDUMP is 
disabled. The gain of speed is the sole purpose of this question.

B) >LSP filename

Initiating LSP in this way is similar to the above, when 
LSPINI• LSP is available, except that all information will be
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collected from "filename". Default filetype for "filename" is 
•LSP, for example:

>LSP INIT

will force LSP to get startupinformation from the file INIT.LSP.

C) >RUN ...LSP

Initiating LSP in this manner means that you, under all circum
stances, will enter LSP in the interactive startupmode and will 
thus be prompted for startupinformation.

2.1.2 Terminating LSP

When the IDLE prompt is displayed in the upper left corner of the 
screen you can terminate LSP by pressing Ctrl-E. You will then be 
asked if you want to keep the JOURNAL-f ile. If you have plans of 
using LSP in batch mode plotting the things you just have plot
ted, it could be a good idea to save the JOURNAL-file.

2.2 File specifications

For the startupfile the default filetype is .LSP and the default 
startupfile is LSPINI.LSP. For further information on files cf. 
chapter 4.

2.3 Auxiliary tasks

If you want to use unformatted files with LSP, which is practical 
as soon as the file is larger than 5 columns*10 rows, LSP requi
res that the first two rows contains max and min values of each 
column. There are two auxiliary tasks available to manipulate
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your datafile so it will be properly set up for LSP. These are:

BINXTR
ASCXTR

They are initiated in the following way:

>RUN $BINXTR 
>RUN $ASCXTR

a) BINXTR

If your datafile is an unformatted one you can use BINXTR to 
search it for min and max-values in each column and produce an 
outputfile with the same name but with a fi le type of .BIN.

b) ASCXTR

If your datafile is an formatted ASCII-file, use ASCXTR to search 
it for min and maxvalues and produce an unformatted output file 
with the same name but with a filetype of .BIN.
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CHAPTER 3

USING LSP - THE FUNCTION KEYS

The function keys are defined as follows;

I

Dj*n
le ft Ricji

Ctrl-E B dt fron program
Ctrl-P Efenic abort of P io tia te

Odd Help Flame Plot
Uplot

Salect
X

axis
Sélect

Y
axis

Itescale
ZOan

CUip

Inters gufaci Efew file

Dsf Obi 
BlObl

List Obi Status
HP-

Fit Eût dup
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3.01 GOLD

The GOLD key allows you to select the alternate function of those 
keys that has an alternate function. Just pressing the GOLD key 
and then the key with the alternate function invokes it.

3.02 Help

Pressing the HELP key enables you to get help on the keypad keys. 
Hie help menu will guide you through the help function. If, for 
instance, you have forgotten which key is the PLOT-key then just 
press the help key and the whole keypad will be displayed.

NOTE
Pressing the HELP-key 
will erase your current 
plot.

3.03 Frame

The Frame key will plot a frame from the currently selected X and 
Y-axis. Hie frame is drawn with automatic or by manual scaling, 
depending wether the automatic scaling is enabled or disabled, 
c.f. sec. 3.15. The automatic scaling is determined by the max 
and min-values that the X and Y-columns has. The scaling can be 
changed if you use the RESCALE key and defines new min and/or max 
for a column. If the automatic scaling is disabled then the user 
will be prompted for all the scaling parameters.

3.04 Plot/Unplot

By pressing the Plot key you force LSP to plot a graph from the 
currently selected X, Y-axis and symbol. There are four (4) modes 
of plotting defined, they are:

/a Dot mode 
/b Line mode 
/c Bar mode
/d Bar mode with reference line
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/a Dot mode

In this mode the graph will be drawn with a dot representation, 
i.e. every koordinate (x,y) will be marked with a dot (dot in 
this context means the currently selected symbol).

/b Line mode

The coordinates will, in line mode, be connected to eachother 
with a linear segment. Line mode and dot mode are mutually ex
clusive.

/c Bar mode

Bar mode is a subfunction of Dot mode. A line will be drawn from 
the dot to the X-axis.

/d Bar mode with reference line

This mode is a more general form of the Bar mode. This function 
gives you the ability to position the reference line at another 
Y-coordinate than the intersection of the Y-axis and X-axis. That 
is, if for instance, your Y-values range from -10 to +10 you 
could specify 0  as the reference line and then each plotted dot 
would be connected to the (imaginary) reference line with a 
linear segment.

The Dot mode is invoked just by pressing the PLOT key. The other 
functions are invoked in the following ways:

Line drawing:

GOLD L PLOT

Bar drawing:

GOLD B PLOT
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Bar drawing with reference line:

GOLD B S PLOT

The UNPLOT function is implemented if you have a dot or linear 
graph, NOT for Bar graphs. This function will erase the last 
plotted graph, provided there has been no changes in neither 
scaling nor in the selected columns for X and Y-axis. The UNPLOT 
function is initiated as follows:

To unplot a dotted graph press

GOLD UNPLOT

To unplot a linear grandi press

GOLD L GOLD UNPLOT

3.05 Select X axis

By pressing the Select X axis-key you can select the column in 
your datafile to be the x-axis. This function will prompt you for 
a new column to be the x-axis in the following manner:

SELECT X-AXIS
GIVE COLIMI [1. .13] <4> : _

The figures inside the [] brackets shows that your current data
file has 13 columns and the number inside <> indicates that 
column 4 is your current x-axis. If you now wish to change the 
column on the x-axis then enter the column number and press 
RETURN. If you wish to leave the x-axis unaltered just press 
RETURN.

3.06 Select Y axis

Hie Select Y axis-function is identical to the Select X axis-
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function except you select the Y-axis instead of the X-axis.

3.07 Rescale/Zoom

With the Rescale function it is possible for you to change the 
min and max-values of a specified column. The Rescale function 
will prompt you for new min and max values, ex:

Rescale plot
Which column (1-13,X,Y) : _

This means that your current datafile has 13 columns and that you 
can rescale everyone of them by specifying the column number and 
pressing RETURN, or you can rescale the currently selected X or 
Y-axis by typing X or Y and pressing RETURN. After this first 
question you will be prompted for the actual min and max-values, 
ex:

Current MIN : 13.678 Current MAX : 26.878 
Give new MIN : _

If you don't wish to change the current MIN just press RETURN, 
else enter the new MIN-value and press RETURN. After this you 
will prompted for the max-value in an identical way and you have 
identical options on answering the question.

The zoom is accomplished by moving a box around the screen, which 
size can be changed. The box consists of two vertical and two 
horizontal bars. Initially the upper and the left bar are dotted 
and the lower and the right bar are rigid. The rigid bars are
fixed which means that the size of the box can be changed by
using the cursor keys. To move the box, that is, the area en
closed by all four bars, just press the TAB key and then the 
lower and right bars also becomes dotted. This implicates that 
they are no longer fixed but will move synchronously with the 
upper and left bar respectivelay when the cursor keys are used. 
When you have settled for a size and position just press the 
RETURN key and the four bars will disappear. To actually obtain
the zoomed plot on the screen you must replot it, using the FRAME
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and PLOT key.

3.08 Dump

The Dump function executes a hardcopy dump of the screen image to 
a LA50/LA100 plotter.

3.09 Intens

The Intens function provide a means for changing colour/intensity 
of the graphs to be drawn. You will be forced to answer the 
following question:

If your terminal is a VT125:
Increase or decrease intensity (I/D) : _

Answer either I(ncrease) or D(ecrease) to this question.

If your terminal is a VT241:
Red,Green or Blue (R,G,B) : _

Answer R(ed), G(reen) or B(lue) to select the colour to be used 
when plotting and editing.

3.10 Symbol

The symbol key lets you select the symbol to be used when plot
ting graphs. You can optionally get a menu of the available 
symbols.

NOTE

Selecting the menu of 
available symbols will 
erase the graph, if any.
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3.11 Néw file

If you should wish to use another datafile during a plot session, 
use the new file function to close the old file and open a new.

3.12 Erase

The Erase key will erase the entire graph and all text that may 
be displayed.

3.13 Defcol/Edcol

The DEFCOL key lets you define a runtime column. If you want to 
plot the difference between columns 13 and 17 you can define a 
runtime column in the following way: C13-C17. Numerals are also 
allowed, ex: 4+(C13-Cl7)/20.0.

Physical columns in your datafile are denoted Cn where n is the 
column number. To define a runtime column containing the natural 
logarithm of column 7, write L0G(C7). Hie constant n can also be 
used, denoted by the two letters PI . The following functions are 
available in runtime column definitions:

FUNCTION NAME

Addition
Subtraction
Division
Multiplication
Exponentiation

/

+

Natural logarithm 
Sin X 
Cos X

Exp(x)
Log(x)
Sin(x)
Cos(x)

A runtime column has a column number less than 0, i.e. it is 
negative. The column number is negative to help you discriminate 
the runtime columns from the physical ones in your datafile when
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selecting axis and rescaling columns. The Defcol function is 
invoked just by pressing the Defcol key.

The EDCOL function is the alternate function of the Defcol key 
and is invoked by typing:

GOLD Edcol

This will initially display the runtime definition list, cf. 
3.14. The cursor keys and the keyboard including the DEL (delete) 
key will be enabled. By using the cursor keys you then can move 
around and edit previously entered runtime column definitions to 
fit altered needs. When you are done editing just press RETURN.

NOTE

The Edcol function will 
first erase the entire 
screen before the run
time definition list 
will be displayed.

3.14 List col

The list col-function will list on the screen all defined runtime 
columns in a format similar to this:

I COL I DEFINITION

I -1 I C17 *(PI+C23)+SIN(C9)
I -2 I LOG(C23+C22)/(EXP(C21))

NOTE

Pressing the List Colkey 
will erase your current 
plot.
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3.15 Status

By using the status function it is possible to enable or disable 
some features and functions. In this function you can either 
choose a menu over selectable features or you can, by answering 
the first prompt, affect the feature without displaying the menu. 
The first question is:

Desired function : (H-Help) _

The possible functions are:

H «> Help.
C «> Column number in graph header or not.
S «> Select character set
I -> Individual scaling of each plot.
G «> Grid in frame or not.
P «> Alter positions of frame corners.
L *> Labels displayed in frame or not.
T => Ticks in frame or not.
R «> Automatic header or not.
A *> Automatic scaling or not.
M «> Menu of Set Up features.

3.15.1 Set Up menu

In the Menu of Set Up features you can affect the following 
things.

HPDUMP 
Frame ticks 
Frame labels 
Frame grid 
Automatic scaling 
Automatic header 
Column number in header 
Individual scaling

- enabled/disabled
- enabled/disabled
- enabled/disabled
- enabled/disabled
- enabled/disabled
- enabled/disabled
- enabled/disabled
- enabled/disabled

To select a feature, use the cursor keys to move to the desired
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line and then by pressing the TAB key you can toggle between 
having the feature enabled or disabled.

3.15.2 Individual scaling

The Individual scaling feature means that every column plotted 
will be drawn according to their respective max and min-values, 
totally disregarding the labeling on the frame. The use of this 
feature must be constricted with the uttermost care since the 
absolute values of the different plots can NOT be deduced from 
the frame labels.

3.15.3 Alter position

With the Alter Position - function it is possible to shrink the 
frame and relocate it in an another position on the screen. This 
can be useful if a magnification of a part of the plot is desired 
and you wish to have this magnification displayed at the same 
time as the original plot. The change of position and size of 
the frame is accomplished by moving a box around the screen, 
which size can be changed. The box consists of two vertical and 
two horizontal bars. Initially the upper and the left bar is 
dotted and the lower and the right bar is rigid. The rigid bars 
are fixed which means that the size of the box can be changed by 
using the cursor keys. To move the box, that is, the area 
enclosed by all four bars, just press the TAB key and then the 
lower and right bars also becomes dotted. This implicates that 
they are no longer fixed but will move synchronously with the 
upper and left bar respectivelay when the cursor keys are used. 
When you have settled for a size and position just press the 
RETURN key and the four bars will disappear. To plot with this 
new frame you must explicitly draw the frame, c.f. sec. 3.03, 
before invoking the PLOT function, c.f. 3.04, otherwise the plot 
will be drawn within the last displayed frame.
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3.15.4 Grid

The Grid in frame-function, when enabled, will draw a grid in the 
frame to aid you in determining the functional values of each 
plotted point. The grid lines are drawn at every long tick (every 
label) and they are dotted.

3.16 HPDUMP

If the HPDUMP-function has been enabled, either in startup or 
later through the SETUP-menu in the STATUS-function, pressing the 
HPDUMP-key will dump the current screen contents to a HP-plotter, 
provided there is one and it is properly connected to the com
puter.

3.17 Edit

Pressing the Edit-key toggles Edit mode, i.e. pushing the Edit 
key once enables Edit mode and pushing it again disables the Edit 
mode (returns you to normal operation).

Edit allows you to do various things to your plot. It is possible 
to enter explanatory text in the diagram, draw lines and arrows 
and also erase parts of the image and delete text.

The following keys has a special meaning in EDIT mode.

TAB - Marks the beginning of a control sequence.
DELETE - Deletes the character to the left of the cursor.
Cursor keys - Move the cursor one step in the indicated direc

tion.

All other keys pressed will be inserted at the current cursor 
position as characters.

CONTROL SEQUENCES:

Pressing the TAB-key marks the beginning of a Control sequence. A
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control sequence lets you perform special actions like drawing 
lines or arrows. The following sequences of keystrokes have a
function defined:

TAB B «> Mark beginning for TAB-D,TAB-A or TAB-DEL
TAB C -> Toggle character set between Swedish and ASCII
TAB T «> Toggle character string tilt. There are two possible

directions, horizontal and vertical. Pressing TAB T 
toggles between the two.

TAB D -> A line will be drawn from the begin mark (TAB-B) to
the current cursor position.

TAB A «> Same as TAB-D except an arrow is drawn.
TAB S «> Give a menu with five alternative symbols, chose one

and it will be placed at the cursor position.
TAB DEL -> Mark erase reference line if no begin mark is set,

else delete all graphs enclosed by the reference
line and the distance between the begin mark and the
current cursor position.

TAB ■> Change steplength for cursor movement. This is a
toggle function - pressing once sets steplength to 
one pixel, pressing again toggles step back to eight 
pixels a step.

3.18 Fit

The FIT function will perform a fit of the current Y-axis to the 
current X-axis using a first,second or third order polynomial. 
It is possible to inpose constraints on the fit, i.e. only fit to 
the lower portion of the graph or perhaps just the 15 first 
points in the datafile.

The first question is:

Do you want to want to fit just a portion of the curve ?

If you have some irrelevant datapoints in your current plot you
can quite easily exlude these from the fitting procedure. If you
answer "Y" to this question, a box is displayed which can be 
moved around the screen, and the size of the box can be changed.
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The box consists of two vertical and two horizontal bars. Ini
tially the upper and the left bar is dotted and the lower and the 
right bar is rigid. The rigid bars are fixed which means that the 
size of the box can be changed by using the cursor keys. To move 
the box, that is, the area enclosed by all four bars, just press 
the TAB key and then the lower and right bars also becomes dot
ted. This implicates that they are no longer fixed but will move 
synchronously with the upper and left bar respectivelay when the 
cursor keys are used. When you have settled for a size and posi
tion just press the RETURN key and the four bars will disappear. 
You have then exluded the points outside the box from being 
included in the fit.

The next question is:

Give first and last points in file to fit to.
First point <1> : _

This question is referring to the rows of your datafile. If you 
know which rows are irrelevant, specify it here.

The next question is:

Last point <EOF> : _

Since LSP doesn't keep track of how many rows your datafile 
contains the default for last point is End Of File (EOF).

The next question is:

Constant term in fit (Y/N) <Y> : _

If you, from theoretical reasons perhaps, know that the data- 
points displayed is obeying a polynomial expression which doesn't 
contain a constant term, it is possible to exclude the constant 
term from the fit.

After these questions have been answered, a menu of available 
terms will be displayed in the two top rows of the screen. Those 
two rows is a window to the three row menu. The two first rows
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contain the available terms and the third row the terms selected 
to be used in the fit.

To select a term to be included press the TAB-key. That term will 
then be displayed in the third row. To move in the menu use the 
cursor keys. Hie terms in the menu can be inverted, i.e. if you 
should want a term 1/X**2 then position at the X**2 term and
press flI”(nvert). This term will then display as 1/X**2 and act
as such. The invert function is reversible, inverting once gives
the inverse and pressing ”1" again gives the original term.

If you have, by mistake, selected a term that should not be used,
you can easily delete that term. Simply use the cursor keys to
position at the unwanted term (in the third row)and then press
the Delete-key. When you have settled for a function just press
RETURN to exit from the menu.

NOTE

You can fit a maximum of 4(four) 
parameters, including the cons
tant term. If you try to select 
more than 4 terms an error will 
occur and you will be forced to 
delete at least one term. That 
is done in the manner described 
above.

When these questions have been answered, LSP will perform the fit 
and then display the fitted parameters above the frame. You will 
then be asked:

Do you want the parameters displayed in frame (Y/N) <N> :

If your intention is to dump the plot with the fitted curve you 
must answer "Y” and the place the cursor, using the cursor keys, 
where you want the fitted parameters to be displayed. Otherwise 
the values of the fitted parameters will be erased.
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To perform a 
questions.

fit, just press the FIT key and answer the 

NOTE

If the current plot is 
constructed from several 
files, the fit will ONLY 
include the points con
tained in the currently 
opened file.
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CHAPTER 4

Using LSP - The files

4.1 Auxiliary files

There are three (3) auxiliary files that can be used in conjunc
tion with the execution of LSP. These files provide a mean to 
modify default values defined within LSP. The auxiliary files can 
also help in tailoring LSP to plot a particular diagram or set of 
diagrams.

There is also a 11 semi-auxiliary” file called JOURNAL. LSP which 
keeps a record of everything that has been done during a session. 
This file can, if desired, on a later stage be called upon and 
LSP will then perform the same as it did in the interactive mode.

4.11 LSPINI.LSP

This is the startup-file which holds information that rules the 
way in which LSP executes. LSPINI.LSP is the default filename of 
the startup-file, cf. 2.1 for further information. The following 
commands are available in the startup-file:

USE filename AS HEADERFILE

where filename is any legal file specification. The default 
headerfile is HEADER.LSP.

NOTE

All commands in the startupfile 
must be typed in uppercase 
letters.
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USE filename AS RUNTIME DEFINITION FILE

where filename is any legal file specification. The default 
runtime definition file is RUNTIM.LSP.

USE filename AS JOURNAL FILE

where filename is any legal file specification. This will ini
tiate LSP in batch mode which means that all commands to LSP will 
be taken from the JOURNAL FILE. The default for LSP is to execute 
in interactive mode.

DISABLE HPDUMP

This will disable the HPDUMP-function, cf. 3.16. Disabling HPDUMP 
will significantly increase the execution speed of LSP. The 
default is to have HPDUMP enabled.

SCALE COLUMN nr AS TIME OF DAY

This will force LSP to scale column "nr” as time of day when 
column "nr" is selected as the X-axis.

4.12 RUNTIM.LSP

This file should contain runtime column definitions, cf sec. 
3.13. This file is particularly useful if you often use the same 
definitions, since you can put those definitions in this file and 
LSP will then read them during startup.

NOTE

The default name on the runtime defini
tion file is RUNTIM.LSP but it could be 
named by any legal filename.
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4.13 HEADER.LSP

Ulis file should keep a record of all those columns existing in 
the datafile being used. ”Keeping a record” in this context 
means it should be formatted in the following way:

1 col 1
2 col 2
3 col 3

”col n” is any comment less than 30 characters long. The comment 
should begin in the fourth (4:th) column of the file whereas the 
number should begin in the first column.

4.14 JOURNAL.LSP

The journal file is produced by LSP during a session and you will 
be asked at the end if this file should be saved or not. If 
saved, it can be used to make LSP repeat the entire session from 
which it was saved, cf sec 4.11. It is also possible to edit this 
file so, for instance, the datafile used is another but the 
graphs are from the ”preselected” columns.

4.2 The datafile

The datafile is a compulsory file. LSP cannot execute unless 
there has been a datafile specified. The datafile can be either 
formatted or unformatted.

4.21 Formatted datafiles

Formatted datafiles must contain columns separated by either 
comma, TAB or a SPACE. The columns can be in any format and will 
be used as is. If a file is formatted then LSP will search each 
column for max and min-value and then use these values when 
scaling the frame. Because of this required search through the
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file, the initialization time will be greatly increased compared 
to the case when an unformatted file is used. As a rule of thumb, 
if the file is greater than 5 columns*10 rows an unformatted file 
is preferred from the execution speed point of view. To convert 
from formatted to unformatted files cf. sec. 2.3.

4.22 unformatted files

Unformatted files are superior to formatted files when it comes 
to execution speed of LSP and storage requirements on disk. An 
unformatted file must contain, in the two first rows, the max and 
min-value in each column. These max and min-values are used to 
scale the plot during the plotting session. Schematically the 
file should have the following look:

MAX-VALUES
MIN-VALUES
DATA

To search a file for max and min-values a program called $BINXTR 
can be used, cf. sec. 2.3

4.3 Examples of files

An example of LSPINI.LSP:

USE HEADER.TXT AS HEADERFILE 
DISABLE HPDUMP
USE EKV.DAT AS RUNTIME DEFINTION FILE 
SCALE COLUMN 1 AS TIME OF DAY

An example of RUNTIM.LSP:

C3~C16*(6.33+C23)
C43-C67
SIN(C23/C54)*EXP(C2)
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An example of HEADER.LSP:

1 Temperature (K)
2 Power (idW)
3 Time (ms)
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APPENDIX A

This appendix contains an enumeration of the error messages that 
can appear from LSP. The plausible cause of the errors is given 
as is the proper action to take.

ERROR - Illegal entry - Push RETURN to continue.

Explanation: You have probably entered a character string
instead of a number.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

ERROR - Column number outside range.

Explanation: You have entered a number that is either greater
than the number of columns in your datafile or less than the last 
entered runtime defined column.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

ERROR - There is no Column 0 ! - Push RETURN to continue

Explanation: You have probably entered 0 when asked for a column
number. However there is no column number 0.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.
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ERROR —  Zero divide

Explanation: During calculation of a runtime column point, a
division with a zero denominator has occured. The result is set 
to zero.

User action: None, just be aware of the fact that the result is
set to zero.

ERROR —  Imaginary result of exponentiation

Explanation: During calculation of a runtime column point, an
exponentiation has occured that gives an imaginary result. This 
will be the case if the exponent is noninteger and the base is 
negative. The result is set to zero.

User action: None, just be aware of the fact that the result is
set to zero.

ERROR —  Logarithm of zero or negative value.

Explanation: During calculation of a runtime column point, a
logarithm has occured where the argument is less or equal to
zero. The result is set to zero.

User action: None, just be aware of the fact that the result is
set to zero.

ERROR - No default values available.

Explanation: You have only pressed the RETURN key in response to
a question. However no default values are available.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.
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ERROR - Illegal limits - MIN > HAX I

Explanation: You have entered a max-value that is less or equal
to the min-value when rescaling a column.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

ERROR - "FIRST" less than lower limit i

Explanation: You have entered a value of the first label to be
displayed in frame that is less than the lower limit of the 
frame.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

ERROR - "FIRST" greater than higher limit i

Explanation: You have entered a value of the first label to be
displayed in frame that is greater than the upper limit of the 
frame.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

ERROR - Delta greater than entire frame !

Explanation: You have entered a value of delta,(the distance
between the labels) that is greater than the entire frame.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.
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ERROR - Nünber of decimals not within permitted range

Explanation: You have entered a number that determines the
number of decimals in the label. However this number of decimals 
together with the selected exponent of the axis, overflows the 
number of characters allowed for labels.

User action: Push RETURN to have the question of exponent again.
Determine this number and the number of decimals so that the 
resulting label wont contain more than 7 positions, including the 
decimal point.

ERROR —  No such symbol.

Explanation: You have entered a symbol number that does not
exist.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

ERROR —  Symbol size out of permitted range.

Explanation: You have entered a symbol size that is either
greater or less than the permitted range.

User action: Push RETURN to have the prompt displayed again,
then answer the question.

Syntax error

Explanation: A syntax error have been encountered in the start-
upfile.

User action: Edit the startup-file and make sure that all let
ters are in uppercase letters.
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Error in initfile - runtime column is rejected !

Explanation: The runtime column definition contained in a
runtime definition file is not correct.

User action: Edit the file and correct the error.

FILE NAME ERROR - on file___

Explanation: You have specified a datafile whose name is illegal
to the system.

User action: Push RETURN to have the prompt again. Answer the
question correctly.

OPEN FAILURE - File was not properly closed.

Explanation: You have specified a datafile that was not properly
closed.

User action: Exit from LSP and unlock the file, then restart
LSP.

OPEN FAILURE - Bad device name on file ...

Explanation: You have entered a file name that has a bad device
name, for example DCO:filname.

User action: Push RETURN to have the question displayed again,
then answer the question correctly.
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OPEN FAILURE - FCSERR - ..

Explanation: The File Control System has detected an error, the
corresponding FCS error number is displayed.

User action: Refer to the system manuals to find out what the 
error means.



154

APPENDIX B

This appendix describes in short some measures that can be taken 
as to improve the performance and/or throughput of LSP.

There are a couple of ways of improving the throughput and speed 
of LSP. Firstly, the obvius thing to do is to use binary files. 
Binary files (unformatted) are approximately 1/4 the size of an 
ASCII (formatted) file and the time involved in file handling is 
1/10 compared to that of formatted files.

The second thing to do is to disable HPDUMP when that function is 
not used. HPDUMP can be disabled during startup or can be so in 
the Set Up menu in the STATUS function, cf. sec. 3.15. This will 
inprove speed when erasing the screen and when invoking functions 
that does.

If the plots that are to be made involves large files, the work 
with LSP can be quite timeconsuming. One way of getting around 
this is to do the plot first, but aborting it using Ctrl-P, then 
dump the plot and exit. On exiting LSP you should save the 
JOURNAL file. Now reinvoke LSP and have it execute in batch mode 
using the previously saved journal file, then go away, have a cup 
of coffee and come back later to collect the results...
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