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Sammanfattning 

Glas har sofistikerade frontegenskaper och används som fasader i höga byggnader. Under köldperioder 
kan dessa glasfasader vara den bakomliggande orsaken till termisk diskomfort, på grund av kallras. 
Kallraset kan motverkas genom placering av värmeapparater under glasytor. Dagens teknik erbjuder 
högisolerade fönster, därför finns ett intresse att undersöka det termiska klimatet med enbart golvvärme. 
Forskning inom området är begränsad, ett få antal empiriska metoder finns att tillämpas. Teoretiska 
analyser har påbörjats men är fortfarande bara några år gamla.  

Syftet med detta examensarbete var att presentera hur termiskt klimat påverkas av olika parametrar, som 
utetemperatur, U-värde och glashöjd. Resultaten var även tänkta att användas som referensverktyg i 
framtida projekt. En referensbyggnad modellerades i simuleringsprogrammet CFD Star-CCM+.  

Uppdraget initierades av Incoord, ett ledande konsultföretag inom energi, inomhusklimat samt 
installationsprojektering.  

Resultaten visar att lufthastigheten ökar med minskad utomhustemperatur och minskar med ökad 
värmeisolering (lägre U-värde). Vid glaskanternas hörn i vistelsezonen (golvnivå) blir luftens hastighet 
dubbelt så stor i jämförelse med luftens hastighet i atriets mitt. Luftens både max- och medelhastigheter 
vid 0,1 m över golv, är alltid högre än vid 2,0 m. De lägsta lufthastigheterna är ca 0,25 m/s vid 0 ℃ och de 
högsta hastigheterna är 0,60 vid -20 ℃. Detta innebär för stora lufthastigheter i förhållande till vad som 
accepteras i ett bra inomhusklimat, där den högst tillåtna lufthastigheten är 0,15 m/s.  

Utomhustemperaturer och glasfasadernas U-värde har även en inverkan på glasfasadernas yttemperatur. 
Här minskar yttemperaturen med minskad utomhustemperatur och ökar vid lägre U-värde.  

Höjden av glasfasaderna visade sig att inverka på både lufthastigheten i vistelsezonen och i glasens 
yttemperatur. Lufthastigheten ökar med ökad glashöjd. Ökningen är högre vid 0,1 m än vid 2,0 m över 
golvet. Enligt resultaten blir luftens medelhastighet 0,15 m/s när glashöjden är 5 meter.  Vid samma höjd 
är luftens maxhastighet en bit högre än 0,3 m/s.  Yttemperaturen för glasfasaderna ökar med ökad 
glashöjd. Detta eftersom det inre värmeövergångstalet ökar med höjden. Det yttre värmeövergångstalet är 
en funktion av vindens hastighet och antas att vara konstant. 

Golvvärmen, vilket är representerat i simuleringarna med en golvyttemperatur på 27 ℃ räcker alltså inte 
till, för att bibehålla ett bra inomhusklimat i någon av simuleringar. 

Resultaten från detta examensarbete visade ett starkt samband mellan inneklimat, utomhustemperatur, U-
värde och glashöjd. Denna studie visade även att golvvärme inte är tillräcklig för att motverka kallraset 
under extrema köldperioder, i höga glasbyggnader. Samtliga presenterade resultat kan användas som ett 
referensverktyg för bedömning av lufthastigheter och yttemperaturer, i liknande höga byggnader.  

 

Nyckelord: kallras, strålningsdrag, golvvärme, yttemperatur, lufthastigeter, glasfasader, CFD Star-CCM+. 
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Abstract  

Glass has sophisticated front properties and are used as facades in high buildings. During cold periods, 
these glass facades could cause thermal discomfort, due to cold downdraught. Cold downdraught can be 
countered by placing heaters under glass surfaces. Nowadays technology offers highly insulating windows, 
which is why there is an interest to investigate the indoor climate with only underfloor heating. The 
research in this area is limited, and few empirical methods are available. Theoretical analysis has begun but 
it still brand new. 

The aim of this investigation was to present the thermal indoor climate influenced by various parameters, 
such as outdoor temperature, U-value and the glass height. The results were also meant to be used as 
reference tools in future projects. A reference building was modeled in simulation software called CFD 
Star-CCM+.  

The assignment was initiated by Incoord, a leading consulting company in energy, indoor climate and 
installation planning. 

The results showed that the air velocity increases with decreasing outdoor temperature and decreases with 
increasing thermal insulation (lower U-value). At the edges of the glass the air velocity becomes twice as 
large compared to the velocity of the air in the middle of the atrium. The air velocity (maximum and 
average) at 0.1 m above the floor is always higher than at 2.0 m. The lowest air velocities start from about 
0.25 m/s at 0 ℃ and reaches to 0.60 m/s at -20 ℃. That means these air velocities are too high for what is 
accepted as a good indoor climate, where the maximum allowable air velocity is 0.15 m/s.  

The outdoor temperatures and the glass facade’s U-value also have an effect on the surface temperature of 
the glass facade. This decreases the surface temperature with decreased outdoor temperature, and the 
surface temperature increases at lower U-value. 

The height of the glass facades proved to affect both the air velocity in the occupied zone and in the glass 
surface temperature. The air velocity increases with the glass’ height. The increase is higher at 0.1 m than 
at 2.0 m above the floor. 

The result shows also that the average air velocity is lower than 0,15 m/s at window height lower than 5 
m. But, at the same height the maximum air velocity is higher than 0.3 m/s. The surface temperature of 
the glass facades increases with the glass’ height. This is because the indoor heat transfer coefficient 
increases with height. The outdoor heat transfer coefficient is a function of the wind speed and was 
assumed to be constant.  

The underfloor heating, which is represented in the simulations with a floor surface temperature of 27 ℃, 
is not enough to maintain a good indoor climate in any of simulations. 

The results of this thesis showed a strong relation between indoor climate, outdoor temperature, U-value 
and the glass height. This study also showed that the floor heating is not enough to counteract the cold 
draft during extreme cold periods, in high glass buildings. The presented results can be used as a reference 
tool for the assessment of air velocities and surface temperatures, in similar high buildings.  

Key words: cold downdraughts, radiation, underfloor heating, surface temperature, air velocity, glass 
facades, CFD Star-CCM+. 
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Förord  

Denna rapport är ett resultat av det examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik med 
inriktning inom Hållbar energiteknik, vid Kungliga tekniska högskolan. Arbetet utfördes för 
installationskonsultföretaget Incoord. 

Jag vill tacka Dr. Reza Fakhrai för den hjälp han bidrog med vid startskedet av arbetet. Jag riktar även ett 
stort tack till min handledare Joachim Claesson på KTH, som gav mig idéer, råd och konstruktiv kritik 
under arbetsgången.  Jag vill även ge Christoffer Haag, min handledare på Incoord ett varmt tack för sin 
vägledning och för all tid han har lagt ner. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
När arkitekterna får välja, väljer de att bygga med glas. Glaset har sofistikerade ytegenskaper och kan 
användas som fasader i höga byggnader. Under köldperioder kan dessa glasfasader vara den 
bakomliggande orsaken till termisk diskomfort, på grund av kallras.  

I många år har kallrasproblemet blivit löst genom placering av värmeapparater under glasytor. I dag har 
tekniken utvecklats och den termiska prestandan har ökat, vilket gör att glasens yttemperatur är varmare. 
Värmeapparater, som radiatorer eller konvektorer, kan därför undvikas (Ruegg m.fl., 2012). Detta har 
väckt intresset att undersöka ett vinterfall med enbart golvvärme som en värmekälla. 

Forskning inom området är begränsad, där ett få antal empiriska metoder finns att tillgå. Teoretiska 
analyser har påbörjats men är fortfarande bara några år gamla. 

1.2 Problemformulering och syfte 
Problemet som detta examensarbete ska undersöka är: 
 

Hur höga glasfasader påverkar inomhusklimatet i ett atrium 
 

Syftet är att undersöka det termiska klimatet i ett atrium med enbart golvvärme. Detta genom att erhålla 
resultat som visar lufthastigheter i vistelsezonen (golvnivå) samt glasfasadernas yttemperaturer, vid 
varierande utetemperatur och U-värde. Resultatet ska även visa hur höga glasfasaderna kan vara, som 
funktion av glasets U-värde och bibehållet bra inomhusklimat, det vill säga med en konstant 
rumstemperatur. Då detta är ett problem för projekteringskonsulter har uppdraget initierats av Incoord, 
ett ledande konsultföretag inom energi, inomhusklimat samt installationsprojektering. Resultaten kommer 
att användas som ett verktyg för Incoord’s framtida projekt (Olle Edberg – VD Incoord). 

1.3 Metod  
En litteraturstudie genomförs i syfte att införskaffa relevant kunskap, riktvärden och information från 
vetenskapliga artiklar, böcker och rådgivning från personer som är insatta i ämnet, som handledare på 
KTH och Incoord. Litteraturstudien skall täcka och svara på frågor om kallras, fönsterisolering och 
numeriska metoder. Atriet som undersöks kommer att installeras på nya Kungliga musikhögskolan 
(KMH), information om atriets mått och geometri inhämtas från arkitekt ritningar. Vidare byggs fysiska 
modeller i simuleringsprogrammet, CFD Star-CCM+(7.06.012 R8), som använder den finita 
volymmetoden. Här simuleras luftens hastigheter och glasens yttemperaturer. De varierande in-
parametrarna är; utomhustemperatur, U-värde och glashöjd. Resultaten bearbetas i Microsoft Excel 2010 
för att presenteras i form av grafer. 

1.4 Avgränsningar  
Avgränsningarna i detta arbete har sin grund dels i en tidsmässig begränsning och dels i en 
datorkapacitetsbegränsning. Exempel på uteslutna faktorer är strålningsvärmen. Här skulle simuleringen 
kräva en större datorkapacitet och en längre simuleringstid. I uppvärmda lokaler är tilluftsdon och 
klimatlister två viktiga värmekällor, då dessa motverkar kallrasproblematiken. Här är dessa värmekällor 
uteslutna och det är endast golvvärme som undersöks. En annan avgränsning är att atriet simuleras 
separat, det vill säga utan anslutning till övriga utrymmen som, kontor, korridorer och restauranger. 
Samtliga simuleringsberäkningar är stationära och beror inte på tiden. 
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1.5 Definition av begrepp 
 
Termiskt  k l imat :  
En benämning av faktorer som påverkar människans utbyte av värme med sin omgivning. 
 
Komfor tzon :  
Är en sammanfattningsterm för de klimatförhållanden, som bidrar till att människokroppen varken 
upplevs som för kall eller för varm. 
 
Vis t e l s ezon :  
Utrymmet i en lokal där personer förväntas att vistas. Horisontellt avgränsas den mellan 0,1 m och 2,0 m 
över golvet. Vertikalt avgränsas den på 1,0 m avstånd från glasytor och 0,6 m från resterande väggar. Här 
gäller det att hålla en acceptabel nivå på lufthastighet, lufttemperatur och luftfuktighet (Gavhed & Holmer, 
2006).  
 
Konvekt ion :   
Konvektion är en form av värmetransport mellan en yta och en gas eller vätska, exempelvis mellan 
rumsluft och huden, eller när en kall vägg utbyter värme med luften intill den (Energihandboken, 2008).  
 
Kondukt ion – lambda värde :  
Värmeledning i stillastående medier, dominerande i solida material. Med ett lambdavärde avses ett mått på 
värmeledningsförmåga för ett material. Låga lamdavärden innebär större isoleringsförmåga. 
 
U-värde :  
Ett sammansatt termiskt motstånd som representerar både konvektion såväl som konduktion. 
 
Värmestrå ln ing :   
Värmetransport som sker med hjälp av elektromagnetisk strålning. Kroppar med temperatur över noll 
Kelvin har en förmåga att emittera elektromagnetisk strålning (Gavhed & Holmer, 2006). 
 
Residua lvärde  
Utvärderar lösningar genom att ange ett värde för konvergensen (Esi, 2013).  
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2 Litteraturstudie  

2.1 Termisk komfort och diskomfort  
Termisk komfort är ett sätt att beskriva hur människan upplever det termiska inomhusklimatet (Olsson-
Jonsson, 2011). Termisk diskomfort innebär ett termiskt obehag, där människan upplever en avkylning i 
vissa kroppsdelar samt en ojämn temperaturfördelning på kroppsytan (Gavhed & Holmer, 2006). Det 
finns även flera orsaker som leder till termisk komfort. Generellt sett genom strålning, vertikal 
temperaturskillnad och kalla/varma golv, se Figur 1. Att höja eller sänka rumstemperaturen reducerar inte 
den termiska diskomforten, utan här krävs det en reducering av själva orsaken till överhettningen eller 
underkylningen (Jonsson, m.fl., 2009).   

 
 

Figur 1 Olika orsaker till en lokal termisk diskomfort (INNOVA, 1997) 

2.1.1 Drag 

Drag eller kalldrag är en obehaglig lokal avkylning av människokroppen orsakad av luftensrörelser 
(konvektion). Det är ett av de vanligaste klagomål i ventilerade byggnader (Jonsson m.fl., 2009).  
 
Människor har en dragkänslighet i kroppens avklädda delar, som ansikte, huvud, nacke, armar och ben. En 
kombination av luftens medelhasighet och dess temperatur spelar en viktig roll för vad som är acceptabelt 
för termisk komfort. Figur 2 presenterar förhållanden mellan inomhustemperatur, lufthastighet och andel 
missnöjda människor. (Jonsson m.fl., 2009).  
 
Enligt en svensk standard för bestämning och bedömning av termisk komfort under vinterfall (SS EN 
ISO 7730) ska luftens medelhastighet inte överstiga 0,15 m/s vid en lufttemperatur på ca 20 °C. Dessa 
värden baseras på att mer än 80 % av brukarna är nöjda med innemiljön under dessa förhållanden (SPRC, 
2009).  

 
Figur 2 Andel missnöjda människor som funktion av luftens medelhastighet. (Jonsson m.fl., 2009) 
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2.1.2 Kallras och strålningsdrag 

Kallras är en uppkommande form av drag (Socialstyrelsen, 2005). Kallraset uppstår genom en avkylning av 
ett luftskikt som befinner sig intill en kall yta (glas). Detta leder till att luftskiktet ges en nedgående rörelse, 
på grund av densitetsskillnad mot rumsluften (Heiselberg, 1994). Den nedfallande luften ersätts med 
varmare luft uppifrån, vilket i sin tur skapar luftrörelser och rummet upplevs kallare än vad det egentligen 
är. Personer som befinner sig i närheten av den kalla glasytan upplever en obehaglig luftrörelse (kalldrag), 
som leder till att kroppen blir frusen (Anticimex, 2005).  
 
Strålningsdrag är en annan form av drag, här är höga lufthastigheter inte den bakomliggande orsaken till 
draget (Socialstyrelsen, 2005). Strålningsdrag uppstår när värme transporteras över till en kall yta. 
Exempelvis när kroppsvärmen avges till en närliggande kall glasyta. Det obehagliga draget upplevs när 
skillnaden i yttemperatur mellan kroppen och glasytan är större än 15 °C (Anticimex, 2005). 

2.2 Värmeisolering i glas 
Under vintertid har glasets värmeisoleringsförmåga en stor betydelse för inomhusklimatet. 
Värmeisoleringsförmågan som även kallas värmegenomgångstalet (U-värde), anger värmeflödet som 
lämnar byggnadsdelen i Watt per kvadratmeter och grad Celsius, se ekvation (1). Ju lägre U-värde desto 
bättre isoleringsförmåga (Olsson-Jonsson, 2011). För ett vanligt fönster är den totala energinförlusten en 
viktad summa av andra förluster, som förluster för karm/båge samt förluster längs glasranden 
(köldbryggor). I en glaskonstruktion med två eller tre glasrutor beror värmeförlusten dels på ett långvågigt 
strålningsutbyte mellan de enskilda glasrutorna samt med omgivningen och dels på ett konvektivt 
värmeutbyte mellan in- och utsida på glaskonstruktionen, se ekvation (2). Vid större spaltbredd kan 
konvektion uppstå mellan glasrutorna (Bülow-Hube, 2001). 

Värmeflödet ges av ekvation (1): 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴(𝑡! − 𝑡!) (1) 
 
där värmegenomgångstalet ges av ekvation (2): 

 
𝑈 =

1
1
ℎ!
+ 𝛿

𝜆 +
1
ℎ!

 (2) 

 
Värmeövergångstalen ℎ! och ℎ! mellan utomhusluften respektive inomhusluften och glasen kan 
bestämmas genom beräkningar. För en ytteryta som utsätts för en vindhastighet 𝑣 kan 
värmeövergångstalet ℎ! uttryckas enligt ekvationerna (3), (Nevander & Elmarsson, 1994), se Figur 3.  

 ℎ! = 5 + 4,5𝑣 − 0,14𝑣! där 𝑣 < 10  𝑚/𝑠 (3) 

 

Figur 3 Övertryck på lovartsidan (vänster) av fasaden och undertryck på läsidan (höger). (Höglund, 1984). 

Vindhastighet i en urban miljö är alltid lägre än i en rural miljö. I urban miljö är det tättbebyggt och 
vindens medelhastighet är ca 2-3 m/s (Christiansson & Olenmark, 2009). Därför erhålls ett 
värmeövergångstal på ca 13,4 W/m2K, då ekvation (3) används. Detta värde avser inte strålningsbidraget. 
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Enligt byggnormen finns det standardiserade värden för värmeövergångstalen, där byggnormen anger 
värden som tar hänsyn till strålning. Följande värden gäller enligt svenska byggregler (Bülow-Hube, 2001). 

 ℎ! = 25  𝑊/𝑚!𝐾 (4) 
 ℎ! = 8  𝑊/𝑚!𝐾 (5) 
 

2.3 Numerisk strömningsdynamik (CFD)  
Under de senaste åren har intresset att utföra CFD-simuleringar ökat. Anledningen är den ökade 
beräkningskapaciteten för hårdvaran respektive mjukvaran. Utvecklingen av datorteknologin är en av dem 
viktigaste aspekterna. Prestandan har ökat medan kostnaden har sjunkit. Som konsekvens av hårdvarans 
utveckling och förbättring har även intresset resulterat i utveckling av många CFD-koder. Ett faktum är 
att CFD har övergått från ett forskningsverktyg till ett designverktyg, i industrin (Jonsson, 2001).  

En av många fördelar med CFD är att den tillåter användaren att utföra studier vid en relativt låg kostnad 
till skillnad ifrån att utföra experiment. En annan fördel är att CFD-simuleringar genererar detaljerad 
information av hastighetskomponenter, tryck och temperatur, vilket inte är fallet i experiment (Jonsson, 
2001). 

Modellerna som används för att erhålla lösningar till hastighetsfördelningen och temperaturen bygger på 
numeriska lösningar av Navier-Stokes ekvationerna. Dessa ekvationer är icke-linjära, partiella 
differentialekvationer som inte går att lösas analytiskt. Därför används numeriska lösningar i detta fall. 
Den numeriska lösningen sker genom diskretisering i varje enskild cell, genom användning av den så 
kallade finita volymmetoden (FVM). I de kommande avsnitten beskrivs hur den numeriska lösningen går 
till. 

2.3.1 De styrande ekvationerna 

Navier-Stokes ekvationerna är de grundläggande ekvationerna inom fluidmekanik. Ekvationerna beskriver 
rörelsen för gas och vätskor, används för beräkning av termodynamiska, aerodynamiska och 
hydrodynamiska problem (NE, 2013). Detta genom applicering av grundprinciperna för konservering av 
massa, rörelsemängd och energi, i små kontrollvolymer. Ekvationerna löser hastighetskomponenterna 
samt trycket, där lösningen beror på fluidens egenskaper såsom viskositet och densitet (CFD-Online, 
2012).  

För stationär och inkompressibel strömning kan Navier-Stokes ekvationerna uttryckas enligt ekvation (6). 

 
𝑢!
𝜕𝑢!
𝜕𝑥!

=
1
𝜌

−
𝜕𝑝
𝜕𝑥!

+ 𝜇
𝜕!𝑢!
𝜕𝑥!!

+ 𝐺 (6) 

 
Ekvationens vänsterled beskriver en konvektiv acceleration. I ekvationens högerled står de första två 
termerna för en tryckgradient respektive en viskositetsterm. Den sista termen står för resterande krafter 
som verkar på fluiden, exempelvis gravitations- och lyftkraften (Rodi, 1980). Variablerna 𝑢 respektive 𝑥 
representerar en momentan hastighet respektive en rumskoordinat i riktningarna i och j. 

Den återstående ekvationen som krävs för en fullständig lösning är kontinuitetsekvationen. För en 
inkompressibel fluid gäller ekvation (7): 

 𝜕𝑢!
𝜕𝑥!

= 0 (7) 
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Navier-Stokes ekvationerna är svåra att lösas och kräver en stor datorkapacitet. En så kallad Reynolds-
Avareged Navier-Stokes (RANS) metod har utvecklats i syfte att lösa ekvationerna på kortare tid 
(Lafforgue, 2010). RANS ekvationerna används för att skapa ett medelvärde genom uppdelning av 
hastighetsvariabeln till ett tidsmedelvärde respektive en fluktuations del, se ekvation (8), (Olsen, 2011b). 
Detta illustreras i Figur 4. RANS metoden löser flödesproblem på kortare tid men framkallar mer variabler 
än ekvationer, vilket kräver en insättning av turbulensmodeller (Lafforgue, 2010), mer om detta i avsnitt 
2.4.5.   

 𝑢 = 𝑈 + 𝑢! (8) 

 

Figur 4 Uppdelning till ett tidsmedelvärde och en fluktuationsandel (Lafforgue, 2012). 

Insättning av ekvation (8) i Navier-Stokes ekvationen, ger det slutliga uttrycket av Navier-Stokes enligt 
ekvation (9).  

 𝜕(𝑈!𝑈!)
𝜕𝑥!

=
1
𝜌

𝜕𝑝
𝜕𝑥!

+
𝜕𝜏!"
𝜕𝑥!

+ 𝐺 (9) 

 
där 𝜏!" representerar tidsmedelvärdet för hastighetsfluktuationerna. Dess effekt ses som en diffusion av 
rörelsemängden på grund av turbulens (Weiming, m.fl., 2000).  

2.3.2 Diskretisering  

Diskretisering innebär en transformation av Navier-Stokes ekvationerna, från en differentialform till en 
lösbarform.  Det finns olika metoder för diskretisering av Navier-Stokes ekvationerna, vanliga är den finita 
differensmetoden, den finita elementmetoden och den finita volymmetoden. Den sistnämnda metoden är 
enklare att implementera samt anpassbar för flöden i komplexa geometrier (Blazec, 2005). Den finita 
volymmetoden används mest i CFD-koder, speciellt i Star-CCM+. Konceptet bakom metoden är en 
uppdelning för en lösningsdomän i ett antal kontrollvolymer. Se det illustrativa exemplet nedan (Murthy, 
2002).  

Exempel 1. 

Betrakta Figur 4, här är W och E två beräkningsnoder för den västra respektive den östra cellen, w och e 
representerar cellens (P) väggar. 

 
Figur 5 Illustration av beräkningsmetod (Olsen, 2011b). 
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Detta ger ekvation (10) 
 𝑑

𝑑𝑥
𝛤
𝑑𝜙
𝑑𝑥

= 0 (10) 

 
Här står, 𝛤, för en flödeskoefficient. Vidare integreras ekvation (10) över P: 
 

 𝑑
𝑑𝑥

𝛤
𝑑𝜙
𝑑𝑥

𝑑𝑥 = 0
𝒆

𝒘
 (11) 

 
Efter integrering fås ekvation (12): 

 
(𝛤
𝑑𝜙
𝑑𝑥
)! − (𝛤

𝑑𝜙
𝑑𝑥
)! = 0 (12) 

 
Nästa steg är att diskretisera ekvationen (12). För att utföra diskretiseringen görs ett antagande för 
variation av flödet, 𝜙. En linjär variation av 𝜙 ger ekvation (13) (Murthy, 2002): 
 

 
𝛤
(𝜙! − 𝜙!)

𝛿𝑥!
− 𝛤

𝜙! − 𝜙!
𝛿𝑥!

= 0 (13) 

 
En liknande diskretisering kan utföras för ett två- och tredimensionellt problem samt för mer komplexa 
celler. 

2.4 Star-CCM+  
Star-CCM+ är ett kommersiellt datorprogram som möjliggör beräkningar av problem inom 
värmeöverföring och strömningsdynamik. Den grundläggande matematiska modellen som används i 
programmet baseras på Navier-Stokes ekvationerna. 

2.4.1 3D-CAD modellering  

3D-CAD är ett funktionsbaserat ritningsverktyg i Star-CCM+, som bygger upp solida modeller från 
grunden. Ritningarna lagras i form av 3D-CAD modeller för att sedan bearbetas med cell- och 
fysikaliskmodellering. För att bygga upp solida modeller krävs skissritningar. Dessa skissritningar kan 
sedan koverteras till kroppar genom ett flertal operationsverktyg. Vidare kan de byggda kropparna 
modifieras och förnyas i efterhand, vilket ger möjliget till att göra konstruktionsändringar.      

2.4.2 Celler (grids) 

Diskretisering av Navier-Stokes ekvationerna sker med hjälp av en uppsättning av celler (nät) där 
ekvationerna löses i diskreta punkter, antingen på insidan av cellen eller mellan cellerna (Blazec, 2005). 
Generellt sett finns det två varianter av nät, strukturerade nät och ostrukturerade nät, se Figur 6. 
Strukturerade nät kännetecknas av en regelbunden anslutning mellan cellerna, där varje enskild cell har ett 
givet index. Cellerna i det ostrukturerade nätet kännetecknas av en oregelbunden anslutning. I en sådan 
form av anslutning kan celler inte identifieras genom ett index, med andra ord innebär det att antalet rad- 
och kolumnceller förändras ständigt i modellen (CFD -Online, 2007).  
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Figur 6 Olika nättyper, strukturerat nät till vänster och ostrukturerat när till höger (Pointwise, 2012). 

Ostrukturerade celler gör det betydligt enklare att placera cellerna i en komplex geometri. Nackdelen är att 
en komplex kod måste tilläggas i lösningsprocessen, för att identifiera närliggande celler. I många 
ingenjörsmässiga problem involveras komplexa geometrier, där flexibiliteten att välja ostrukturerade celler 
ger större fördelar än nackdelar. I dag använder de flesta kommersiella CFD-koderna ostrukturerade 
celler. Det är även vanligt att använda ostrukturerade celler i kombination med olika cellutformningar 
(Blazec, 2005). 

2.4.2 .1  Cel luppbyggnad  

En cellkropp är en matematisk beskrivning för en given geometri. Denna cellkropp erhåller en lösning i 
simuleringen. En cellkropp består av följande cellenheter (CD-Adapco, 2012): 

• Vertex  
• Ytor 
• Celler 

En vertex (ett hörn) är en godtycklig punkt i rummet som definieras med hjälp av en positionsvektor. En 
yta innefattar en ordnad samling av hörn som definierar en yta i rummet. En cell är en ordnad samling av 
ytor som definierar en sluten volym i rummet (CD-Adapco, 2012). Se Figur 7. 

 

Figur 7 Illustration av en celluppbyggnad (CD-Adapco, 2012). 

2.4.2 .2  Cel lg enerer ing  (Mesh Genera t ion)  

Star-CCM+ inkluderar två cellgeneratorer, så kallade Volume-Mesh Generator respektive Surface-Mesh 
Generator. Surface-Mesh skapar celler på en kroppsyta och Volume-Mesh skapar celler inom kroppen 
(CD-Adapco, 2012). 

Det finns två olika huvudmodeller av Surface-Mesh: 

1. Surface Wrapper 
2. Surface Remesher 
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Surface Wrapper-modellen används för att tillhandahålla en sluten och en icke korsande yta, importerat 
från en CAD modell. Modellen används när ytan innefattar problem som, flera korsade delar, saknade 
data i form av hål och luckor samt alltför komplicerade geometrier med många detaljer (CD-Adapco, 
2012). 

Surface Remesher-modellen används för att förbättra kvalitén av existerande ytor. Den används även i 
ytor för att skapa triangelformer (CD-Adapco, 2012). Se Figur 8.  

 

Figur 8 Triangelformer, Surface Remesher-modellen (CD-Adapco, 2012). 

Det finns fyra olika huvudmodeller av Volume-Mesh. 

1. Polyhedral 
2. Tetrahedral 
3. Trimmed 
4. Thin Mesh 

Polyhedral-modellen erhåller bra lösningar för komplexa cellgenereringsproblem. Dess 
cellgenereringsprocess är relativt enkel, effektiv och kräver inga ytförbehandlingar, i jämförelse med 
Tetrahedral-modellen. De polyedriska cellerna i Star-CCM+ genomgår en tvåfaldig process (dualization 
scheme), där de först genereras som tetradriska celler, för att sedan konverteras till den slutliga polyedriska 
utformningen. I varje cell finns det genomsnittligen 14 cellytor (CD-Adapco, 2012). Se Figur 9.  

 

Figur 9 Polyhedral modellen (Olsen, 2011b). 

Tetrahedral-modellen genereras under kortast tid i jämförelse med de andra modellerna och kräver mindre 
datorminne. Cellgenereringsmetoden bygger på en iterativ process som insätter noder i en domän för att 
producera tetradriska former. För att säkerställa kvalitativa celler krävs det anpassade ytor. Detta för att 
cellutformningen skall överrensstämma med trianguleringen vid ytorna, i domänskiktet (CD-Adapco, 
2012). Se Figur 10. 
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Figur 10 Tetrahedral modellen (Olsen, 2011b). 

Enligt studier där undersökning kring vilken cellutformning som är bäst, har det visat sig att Polyhedral 
modellen ger mest tillförlitliga resultat (CD-Adapco, 2012). Plyhedral modellen har även andra fördelar, 
som (Symscape, 2013):  

• Snabbare konvergens med lägre iterationer 
• Bättre konvergens och lägre residualvärden 
• Snabbare lösningstid 

Trimmer-modellen genererar celler som har huvudsakligen en sexsidigutformning, cellerna kan justeras 
efter ett valt koordinatsystem. Denna modell kan även använda automatiska finjusteringar intill väggytor. I 
Star CCM+ finns det dessutom möjligheter att efterbehandla specifika områden, för att föröka eller 
förminska antalet celler (CD-Adapco, 2012). 

Thin Mesh-modellen fungerar på samma sätt som Polyhedral och Tetrahedral modellerna. Skillnaden är 
att den använder speciella logaritmer för cellgenerering, i mindre områden (CD-Adapco, 2012). 

Utöver generering av kärnceller, har Star-CCM+ egenskapen att tillägga en så kallad Prism Layer Mesher. 
Denna modell skapar en eller flera ytor av fina, ortogonala celler nära till väggytor, för att förbättra 
tillförlitligheten i resultaten (CD-Adapco, 2012), se Figur 11. 

 

Figur 11 Prism Layer celler i en yta av en kropp (Olsen, 2011b). 

2.4.3 Flödestyper 

I Star-CCM+ finns det två huvudmodeller för flödes- och energinsimuleringar att välja på, nämligen 
Coupled Flow och Segregated Flow, se Figur 12. Den först nämnda är mest anpassad för simuleringar 
relaterade till egenkonvektion. Segregated Flow är ett bra alternativ för inkopmressibla flöden (CD-
Adapco, 2012). 
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Figur 12 Tillgängliga flödestyper i Star CCM+ (CD-Adapco, 2012). 

2.4.3 .1  Coupled  Flow  

Coupled Flow löser konserveringslagarna för massa och rörelsemängd samtidigt, vilket gör att modellen 
blir lämplig flöden som är kompressibla och isotermiska. Modellen är även tillämpbar för en rad olika 
problem som involverar flöden med höga hastigheter (över ljudshastigheten) (CD-Adapco, 2012). 

2.4.3 .2  Segrega ted  Flow  

Segregated Flow löser flödesekvationerna, en för varje hastighetskomponent och en för tryck.  Modellen 
används i problem där densiteten är konstant, vilket innebär lägre krav på datorkapacitet i förhållande till 
Coupled Flow (CD-Adapco, 2012). 

2.4.4 Modellerings egenskaper  

Oberoende från val av huvudmodell finns det modelleringsegenskaper som samverkar med flödestyperna. 
Viskösa regimer, tillståndsekvationen och gravitation är bara några exempel på modelleringsegenskaper 
(CD-Adapco, 2012). 

2.4.4 .1  Viskösa r eg imer  

Nedan beskrivs de fysikaliska egenskaperna, beteenden och de numeriska tillämpningarna för olika 
strömningstyper. 

• Viskös strömning 

I viskös strömning påverkas fluiden av den inre friktionen. Viskös strömning klassas antigen som laminär 
eller turbulent strömning och är förknippad med fluidens viskositet, 𝜇. Viskositet är en viktig egenskap för 
att analysera fluidens beteende samt rörelse nära solida ytor. Den beskriver ett motstånd orsakat av en 
intermolekylär friktion, när skikten i en fluid glider mot varandra (NE, 2013). 

• Laminär strömning   

Med laminär strömning avses en välordnad strömning, bestående av ett eller flera lager. All rörelse sker i 
skikt med strömningsriktningen (NE, 2013). Laminär strömning förekommer i naturen där Reynoldstalet 
är lågt. Vid höga Reynoldstal kan det uppstå numeriska instabiliteter som i sin tur innebär svårigheter med 
konvergens i resultaten (CD-Adapco, 2012). 

• Turbulent strömning 

Turbulent strömning kännetecknas av en kontinuerlig instabilitet med oregelbundna, småskaliga och 
högfrekventa svängningar i både tid och rum (NE, 2013). Turbulenta flöden kräver större datorkapacitet 
samt lämplig turbulensmodell (CD-Adapco, 2012). 
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• Friktionsfri (inviskös)strömning 

Friktionsfri strömning är en ideal strömning av en fluid (gas eller vätska), där inre viskösa effekter 
försummas. I arerodynamiska problem, till exempel kring en flygplansvinge antas luftströmmen vara 
friktionsfri (NE, 2013).  

2.4.4 .2  Til l s tåndsekvat ionen  

Tillståndsekvationen används för att beräkna densiteten med avseende på temperatur och tryck. I Star-
CCM+ finns det flera användbara modeller (CD-Adapco, 2012). Se Figur 13. 

 

Figur 13 Tillgängliga tillståndsekvationer i Star-CCM+ (CD-Adapco, 2012). 

1. Constant Density 

I denna modell antas att densiteten är invariant för hela kontinuumet. Constant Density modellen kan 
användas för gaser, vätskor och fasta ämnen (CD-Adapco, 2012). 

2. Polynomial Density 

I denna modell antas att densiteten är endast en funktion av temperaturen. Plynomial Density modellen 
kan användas för gaser, vätskor och fasta ämnen (CD-Adapco, 2012). 

3. Ideal Gas 

I denna modell är densiteten beroende av temperatur och truck och kan användas på gaser med låga tryck 
och höga temperaturer (CD-Adapco, 2012). 

4. Real Gas 

I denna modell tas hänsyn till gaser med höga tryck och låga temperaturer, vilket skiljer sig från Ideal Gas. 
Vid höga tryck komprimeras gasen, vilket innebär att krafterna (attraktions- och repulsionskrafterna) 
mellan molekylerna blir starkare. Låg temperatur innebär att gastemperaturen närmar sig 
kondensationspunkten (CD-Adapco, 2012). 

2.4.4 .3  Gravi ta t ion   

I Star-CCM+ står Gravitation-modellen för verkan av den masskraft gravitationen utgör. För flöden med 
en varierad densitet (t ex vid användning av Ideal Gas modellen eller Polynomet Density modellen), tas 
även hänsyn till lyftkraften på grund av tyngdkraften och densitetsvariationen. För problem där Constant 
Density modellen används, tas hänsyn till lyftkraften endast vid små variationer i temperaturen. Detta blir 
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möjligt vid tillägg av en extra modelleringsegenskap, så kallad Boussinesq modellen. Boussinesq modellen 
möjliggör ett svagt densitetsberoende med avseende på temperaturen (CD-Adapco, 2012).  

2.4.5 Turbulens 

Turbulens kan beskrivas som slumpmässiga fluktuationer i hastigheten. Dessa fluktuationer orsakar 
variationer i tryck och temperatur samt spelar en viktig roll för överföring av värmen samt för 
rörelsemängden i ett flöde (Jonsson, 2001).  

En turbulensmodell är en procedur för en datorberäkning. I många ingenjörsmässiga tillämpningar är det 
nödvändigt att lösa behandla de turbulenta fluktuationerna genom olika modeller. Det finns tre 
grundläggande metoder för att modellera turbulens i Star-CCM+ (CD-Adapco, 2012): 

1. Modeller kopplade till Reynolds-Averaged Navier-Stokes’s (RANS) ekvationer. 
2. Large eddy simulation (LES). 
3. Detached eddy simulation (DES). 

De flesta simuleringarna körs med den första metoden. De två andra metoderna (LES och DES) kräver 
noggranna och specifika detaljer vid modellering. Vidare kräver dessa metoder större datorkapacitet för att 
lösa tids- och längdstegen (CD-Adapco, 2012). 

2.4.5 .1  RANS’-baserade  turbu lensmode l l e r  

Det finns fyra grundläggande klasser av turbulensmodeller i Star-CCM+, se Figur 14. 

 

Figur 14 Tillgängliga Reynolds-Avareged Turbulens modeller i Star CCM+ (CD-Adapco, 2012). 

• Spalart-Allmaras modellen 

Det är en 1-ekvation modell, vilket innebär att turbulensmodellen löser bara en transportekvation, 
vanligtvis den turbulenta kinetiska energin, k (CFD -Online, 2011). Modellen är ett bra val för 
tillämpningar där gränsskikten är stora. Typiska tillämpningar är inom aerodynamiska problem som, flödet 
över en vinge eller över en flygplanskropp. Spalart-Allmaras modellen är inte anpassad för komplexa 
flöden där cirkulationer förekommer (särskilt inom värmeöverföring) eller egenkonvektion (CFD -Online, 
2011). 

• k-epsilon modellen 

Det är en två-ekvation modell, där transportekvationerna löses för den turbulenta kinetiska energin, k, 
samt för den turbulenta dissipationshastigheten, 𝜀. Men den turbulenta dissipationshastigheten menas hur 
snabbt den turbulenta energin upplöses/avtar (CD-Adapco, 2012). Modellen är en av de mest användbara 
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turbulensmodeller samt ger en bra kompromiss mellan robusthet, mindre resurskrävande beräkningar och 
noggrannhet. Generellt sett är k-epsilon modellen anpassad för industriella tillämpningar och komplexa 
flöden samt värmeöverföringsproblem (CFD-Online, 2011). 

• k-omega modellen 

Det är en två-ekvation modell som är ett alternativ för k-epsilon, där transportekvationerna löses för den 
turbulenta kinetiska energin, k, och för den så kallade specifika dissipationen, 𝜔. Den specifika 
dissipationen betecknar transporten av upplösningen per enhet turbulent kinetisk energi (CD-Online, 
2011). k-omega modellen är lämplig för problem inom konvektion och diffusion av turbulent energi. 
Modellen har även en stor användning inom aerodynamiska problem, varför den rekommenderas som ett 
alternativ för Spalart-Allmaras modellen i vissa tillämpningar (CFD-Online, 2011). 

• Reynolds stress transport modellen 

Denna modell är en av de mest komplexa samt resurskrävande modeller, i Star-CCM+. Modellen lämpar 
sig för problem där turbulensen är starkt anisotropisk (CFD-Online, 2011). Detta innebär att de fysikaliska 
egenskaperna är olika i olika riktningar (NE, 2013), som i virvlande flöden i en cyklonseparator (CFD-
Online, 2011). 

2.4.5 .2  Standard k-eps i lon  mode l l en  

Under flera decennier har olika former av k-epsilon modellen använts inom industrin. Sedan modellen 
infördes har flertalet förbättringar gjorts. Ett stort antal signifikanta förbättringar har inkorporerats i Star-
CCM+. I Standard k-epsilon modellen har det tillagts funktioner som tar hänsyn till lyftkrafter (buoyancy) 
och kompressabilitet (CD-Adapco, 2012). 

Transporten av rörelsemängden som orsakas av turbulenta virvlar modelleras med en så kallad turbulent 
viskositet, 𝜇! (CFD-Online, 2006). Detta, tillskillnad från den intermolekylära friktionen som modelleras 
med den molekylära viskositeten (viskositet, 𝜇).  Om k och 𝜀 är kända, kan den turbulenta viskositeten 
lösas ut enligt ekvation (14). 𝜌 är luftens densitet och 𝐶! , är en konstant och ges i Tabell 1.  

 
𝜇! = 𝜌𝐶!

𝑘!

𝜀
  (14) 

 
Transport-ekvationerna för Standard k-epsilon modellen uttrycks enligt ekvation (15)-(19): 

 𝜕
𝜕𝑥!

𝜌𝑘𝑢! =
𝜕
𝜕𝑥!

𝜇 +
𝜇!
𝜎!

𝜕𝑘
𝜕𝑥!

+ 𝑃! + 𝑃! − 𝜌𝜀 
 

(15) 
 

 𝜕
𝜕𝑥!

𝜌𝜀𝑢! =
𝜕
𝜕𝑥!

𝜇 +
𝜇!
𝜎!

𝜕𝜀
𝜕𝑥!

+ 𝐶!!
𝜀
𝑘
(𝑃! + 𝐶!!𝑃!) − 𝐶!!𝜌

𝜀!

𝑘
 

 
(16) 

 
 

där 𝑃! , står för den producerade, kinetiska energin som beror av hastighetsvariationer och ges av ekvation 
(17): 

 
𝑃! = −𝜌𝑢!

,𝑢!
, 𝜕𝑢!
𝜕𝑥!

 (17) 

𝑃! , står för den producerade, kinetiska energin som beror av lyftkrafter och ges av ekvation (18): 
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𝑃! = 𝛽𝑔!

𝜇!
𝑃𝑟!

𝜕𝑇
𝜕𝑥!

 (18) 

 
där 𝛽, står för den termiska expansionen och uttrycks enligt ekvation (19): 

 
𝛽 = −

1
𝜌
𝜕𝜌
𝜕𝑇

 (19) 

 
𝑃𝑟! , står för det turbulenta Prandtl talet och 𝑔! står för gravitationskraften i i-riktningen. 

De empiriska konstanterna för denna modell presenteras i Tabell 1: 

Tabell 1 Empiriska konstanter som används i Standard K-Epsilon modellen 

𝑪𝜺𝟏 𝑪𝜺𝟐 𝑪𝜺𝟑 𝑪𝝁 𝝈𝒌 𝝈𝜺 𝑷𝒓𝒕 
1,44 1,92 -0,33 0,09 1,0 1,3 0,85 

2.4.5 .3  Real izab le  k-eps i lon  mode l l en  

En senare version som är utvecklad av Shih m.fl. (1994), så kallad Realizable k-epsilon, ger tillförlitligare 
resultat än Standard k-epsilon modellen. Denna modell innehåller en ny transport ekvation för den 
turbulenta dissipationshastigheten, 𝜀, se ekvation (20)-(23). Vidare antas att 𝐶! är en variabel, se ekvation 

(24)-(28), tillskillnad från Standard k-epsilon, där 𝐶! antas att vara en konstant. Detta medför att 
Realizable k-epsilon uppfyller vissa matematiska begränsningar, vilket även leder till en bättre 
överensstämmelse med verkligheten (CD-Adapco, 2012). 

 𝜕
𝜕𝑥!

𝜌𝜀𝑢! =
𝜕
𝜕𝑥!

𝜇 +
𝜇!
𝜎!

𝜕𝜀
𝜕𝑥!

+ 𝜌𝐶!𝑆! − 𝜌𝐶!!
𝜀!

𝑘 + 𝜈𝜀
+ 𝐶!!

𝜀
𝑘
𝐶!!𝑃! + 𝑆! (20) 

 
där 

 

𝐶! = 0,43
𝑆 𝑘𝜀

𝑆 𝑘𝜀 + 5
 (21) 

där 

 
𝑆 = 2𝑆!"𝑆!" (22) 

 
𝑆!" , kallas för den genomsnittliga töjningshastigheten, i riktningarna i och j och ges av ekvation (23): 

 
𝑆!" =

1
2

𝜕𝑢!
𝜕𝑥!

+
𝜕𝑢!
𝜕𝑥!

 (23) 

 
𝐶! , ges av ekvation (24) 

 
𝐶! =

1

𝐴! + 𝐴!
𝑘𝑈∗
𝜀

 (24) 

där  
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𝑈∗ ≡ 𝑆!"𝑆!" + Ὼ!"Ὼ!" (25) 

 Ὼ!" = Ω!" − 2𝜀!"#𝜔! (26) 
 Ω!" = Ω!" − 𝜀!"#𝜔! (27) 
 𝐴! = 6  𝑐𝑜𝑠∅ (28) 
 
Ω!", kallas för den genomsnittliga rotationshastigheten, i riktningarna i och j. 𝜔! , står för vinkelhastigheten 

av rotationen. 𝐴!, är beroende av den genomsnittliga töjningshastigheten. De empiriska konstanterna för 
Realizable k-epsilon modellen presenteras i Tabell 2: 

Tabell 2 Empiriska konstanter som används i Realizable k-epsilon modellen. 

𝑪𝜺𝟏 𝑪𝜺𝟐 𝝈𝜺 𝑨𝟎 
1,44 1,9 1,2 4,04 
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3 Kungliga musikhögskolan  
Akademiska Hus Stockholm planerar ny- och ombyggnation av Kungliga Musikhögskolan (KMH), se 
Figur 15. Byggnaderna består av en glasad konstruktion i klimatskalet samt invändiga glaspartier och 
invändiga solskyddsgardiner, för att uppfylla byggherrens funktionskrav. Incoord har i samarbete med 
Akademiska Hus fått uppdraget att projektera byggnaden. Incoord driver och ansvarar för samtliga 
installationer inom VVS, el samt styr och övervakning. Kraven på inomhusklimatet är höga, då det är två 
nya hus som skall byggas. Husen består av konsertsalar, inspelningsstudios och undervisningslokaler samt 
övningsrum och administration. Bygget beräknas att starta i början av 2013 och inflyttningen är satt till 
slutet av år 2014 (Incoord, 2011). 
 

 
Figur 15 Hus 1: Nybyggnad med stora kommunikationsutrymmen intill helglasad fasad. Hus 2: 

Nybyggnad med övningsrum. Bibliotek: Ombyggnad och fönsterrenovering.  

3.1 Beskrivning av värmeisolering för Hus 1 
Trots att bra inneklimat och låg energianvändning eftersträvas har en glasad vägg valts. 
Värmegenomgångstalen för de vertikala glasfasaderna respektive glastaken är 0,9-1,0 W/m2K, respektive 
1,1–1,2 W/m2K, se Appendix A. 

3.2 Beskrivning av konstruktion och mått för Hus 1 
Klimatskalet består av en glasad konstruktion runt hela byggnaden. Invid de vertikala glasfasaderna finns 
det pelare som bär upp konstruktionen. En indelning av glas är planerad, två stycken glas (i bredd) mellan 
varje pelare.  
 
Hus 1 är ca 18 m högt och har ett atrium med en ungefärlig längd på 106 m, resten av måtten presenteras i 
Tabell 3. Insidan av Hus 1 består av tre våningsplan och en bottenvåning. Huvudentrén ligger i ett 
gemensamt utrymme mellan bottenvåningen och biblioteket, se Figur 16 respektive 17.  
 
Tabell 3 Samtliga mått på insidan av Hus 1. 

 Mått 
Höjd av glasfasader 17,5 m 
Total längd av golvplan 106 m 
Bredd av golvplan 1 7,5 m 
Bredd av golvplan 2 3,5 m 
Bredd av våningar 2,0 m 
Tjocklek av pelare 0,5 m 
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Figur 16 Samtliga mått på utsidan av Hus 1  

 

 
Figur 17 Vy över taket för Hus 1 med fyra glastak och omgivande glasfasader   
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4 Modelluppbyggnad  
Det är enklare att bedöma rimligheten av simuleringsresultat för mindre avancerade modeller än för 
komplexa modeller. I en mindre avancerad modell kan resultaten vara teoretiskt förväntade, logiska samt 
enklare att analysera och hitta avvikelser. Ett sätt är att bedöma resultatens rimlighet i samband med en 
gradvis ökning av modellens komplexitet och geometrivariation. Med detta i åtanke kommer CFD-
modelleringen att uppdelas till en grund modellering och en avancerad modellering. I den förstnämnda 
modelleras enklare geometrier med mindre in-parametrar samt färre fysiska hinder, tillskillnad från den 
avancerade modelleringen, där modelleringen bättre efterliknar verkligheten.  

Modelleringen i detta kapitel kommer att bestå av ett antal modelleringssteg, se Figur 18. Det första 
modelleringssteget är att bygga upp atriet genom användning av 3D-CAD. När detta är färdigt påbörjas en 
cellgenereringsprocess, för hela atriet. Nästa modelleringssteg är en insättning av termodynamiska och 
fysikaliska egenskaper för samtliga ytor och medier (luften). Sista modelleringssteget är att styra 
lösningsprocessen genom insättning av rand– och initialvillkor. 

 

Figur 18 Modelleringsstegen för modelluppbyggnaden. 
 

4.1 Grundmodellering  
För bedömning av rimligheten i simuleringsresultaten simuleras ett antal enklare modeller med färre 
geometriska komplikationer. Den geometriska komplikationen är inte den enda faktorn som påverkar 
bedömningen av resultaten, utan här undersöks även påverkan av kortsidans fasader. 

4.1.1 3D-CAD modellering 

I Figur 19 illustreras fyra grundmodeller. Grundmodell 1 är den enklaste grundmodellen med endast en 
glasfasad och tre adiabatiska väggar. I grundmodell 2 modelleras tre glasfasader och en adiabatisk 
innervägg. I grundmodell 3 modelleras en glasfasad och ett antal innan föreliggande konstruktionspelare. I 
den sista grundmodellen modelleras en glasfasad med balkonger i anslutning till atriets väggar. 

3D-CAD Cellgenerering 
Termodynamiska 

och fysikaliska 
egenskaper 

Rand- och 
begynnelsevillkor 
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Figur 19 Samtliga grundmodeller sett ovanifrån atriet, där de tjockare linjerna representerar väggarna. 

4.1.2 Cellgenerering 

Efter ett cellgenereringstest visade sig Surface Wrapper att inte fungera, därför valdes Surface Remesher 
istället. Felet kan bero på att Surface Wrapper är starkt beroende av små defekter (fel) i en geometri (se 
avsnitt 2.4.2.2). Cellutformningen som valdes i modelleringen är Polyhedral. Denna cellutformning valdes 
framför Tetrahedral på grund av att den ger tillförlitligare resultat, kräver en kortare simuleringstid och 
erhåller lägre residualvärden. Prism Layer modellen inkluderades inte på grund av tidsbegränsning. Antalet 
celler och ytor för grund modellerna redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 Antalet celler och antalet ytor för grund modellen. 

  Antal celler Antal ytor 

Grundmodell 1 Luft 120748 819177 
 Solida kroppar 19599 106824 
 Glas 34890 186752 
 Totalt 

 
175237 1112753 

Grundmodell 2 Luft 143299 972868 
 Solida kroppar 20686 112565 
 Glas 44786 234865 
 Totalt 

 
208771 1320298 

Grundmodell 3 Luft 183452 1254321 
 Solida kroppar 34042 183683 
 Glas 41372 204667 
 Totalt 

 
258866 1642671 

Grundmodell 4 Luft 306946 2138527 
 Solida kroppar 50604 278918 
 Glas 33387 165052 
 Totalt 390937 2582497 
   

väggar 

glasfasad

vägg 

glasfasader

pelare glasfasad glasfasadbalkong

Grundmodell 1 Grundmodell 2 

Grundmodell 3 Grundmodell 4
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4.1.3 Fysikalisk och termodynamisk modellering 

Modellering av fysikaliska- och termodynamiska egenskaper är det viktigaste modelleringssteget inför 
simuleringen. Här sker olika beräkningsprocesser beroende på val av modeller. I nästa två avsnitt (4.1.3.1 
och 4.1.3.2) motiveras modelleringsvalet för luften och de solida kropparna. 

4.1.3 .1  Model l e r ing  av  lu f t  

Modelleringen för luft inkluderade val av, flödestyp, turbulensmodell samt modelleringsegenskaper.  

• Flödestyp  

I och med att densiteten på inomhusluften varierar med temperaturen, blir Coupled Flow modellen det val 
som lämpar sig bäst. Modellen har dessutom fördelen att den är mindre känslig för större cellstorlekar. 

• Turbulensmodell 

Realizable Two-Layer K-Epsilon modellen lämpar sig för sådana typer av problem, då den kan erhålla 
tillförlitligare och bättre resultat än Standard K-Epsilon modellen. Tillägg av en så kallad Two-Layer i 
Realizable modellen förbättrar hanteringen av luftflöden som drivs egenkonvektion.  

• Modelleringsegenskaper 

Modellegenskaperna som tilläggs i huvudmodellerna är till för att samverka, komplettera och ge 
tillförlitligare resultat. Gravitation är en av dessa egenskaper vars uppgift är att accelerera luftflödet neråt, 
vilket sker i verkligheten. Vidare har Ideal Gas inkluderats i tillståndsekvationen. Ideal Gas tillåter en 
variation av luftens densitet med avseende på temperatur och tryck, vilket även stämmer överrens med det 
verkliga fallet. Tabell 5 inkluderar samtliga valda modeller för luft. 

Tabell 5 Modellvalet för luft. 

Utrymme  Three Dimensional 
 Gradients 
Tid Steady 
Material Gas 
Flöde Coupled Flow 
Tillståndsekvation  Ideal Gas 
 Coupled Energy 
Viskösa regimer Turbulent 
Reynolds-Averaged 
Turbulence 

Reynolds-Averaged Navier-Stokes 

 K-Epsilon Turbulence 
 Realizable K-Epsilon Two-Layer 
 Two-Layer All y + Wall Treatment 
Modelleringsegenskaper  Gravity 

 

4.1.3 .2  Model l e r ing  av  so l ida  geometr i e r  

Modelleringen för de solida geometrierna (glasen och de solida kropparna) är betydligt enklare då 
densiteten kan anses vara konstant. Vid modellering av luft valdes Coupled Flow som en flödestyp, detta 
medför att CFD automatisk väljer en så kallad Coupled Solid Energy modell för glasen och de solida 
kropparna. Coupled Flow och Coupled Solid Energy löser ekvationerna för konservering av massa, energi 
och rörelsemängd. Tabell 6 inkluderar samtliga valda modeller för de solida delarna. 
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Tabell 6 Modellvalet för de solida delarna. 

Utrymme  Three Dimensional 
 Gradients 
Tid Steady 
Material Solid 
Modelleringsegenskaper  Coupled Solid Energy 
Tillståndsekvation Constant Density 

4.1.4 Rand- och begynnelsevillkor 

För att lösa problemet numeriskt, måste lämpliga rand- och begynnelsevillkor anges. Eftersom fallet 
betraktas som stationärt behöver endast randvillkor användas. Men för att förbättra konvergensen 
används dock temperaturen som gissningsvärden på vissa ytor. Tabell 7 presenterar samtliga rand- och 
begynnelsevillkor. 

Tabell 7 Samtliga rand- och begynnelsevillkor som används i grundmodellen. 

Utomhus 
temperatur 

U-
värde 

Inomhus 
temperatur 

Gissningsvärde för 
yttemperatur på 
fasader (utsida) 

𝒉𝒐 Golvtemperatur Yttervägg 

-15 °C 1,0 22-(-15) °C -15 °C 13,4 
W/m2K 

27 °C 22 °C 

4.2 Avancerad modellering 
Den avancerade modelleringen innehåller flera parametrar och fysiska hinder som tillsammans resulterar i 
större komplikationer. Detta görs för att erhålla realistiska resultat för luftbeteendet och glasens 
yttemperatur i atriet. Förutom det bestämda antalet modeller byggs fyra ytterligare modeller med 
glashöjderna 13, 9, 4 och 3 m. Detta för att undersöka höjdens inverkan på kallraset. 

4.2.1 3D-CAD modellering 

Star-CCM+ som används i detta examensarbete är en skolversion, vilket innebär att begränsningar finns. 
Den fulla versionen av mjukvaran kan importera hela 3D-modeller från externa CAD-program. Därför 
har designen av atriet till Hus 1 byggts upp från grunden. Det vill säga att samtliga mått, storlekar och 
utformningar för atriet har överförts till 3D-modellen i Star-CCM+ i syfte att efterlikna den verkliga 
(arkitekternas) 3D-modellen. I arkitekternas 3D-modell finns ett passageutrymme mellan Hus 1 och den 
gamla byggnaden (biblioteket), se Figur 20. Detta utrymme har inte inkluderats, då fokus är att studera 
luftbeteendet i mindre komplexa och oventilerade utrymmen. 

 

Figur 20 Passageutrymmet mellan Hus 1 och biblioteket. 

Passageutrymme Biblioteket 

Hus 1 
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CAD modellen består av tre delar, solida kroppar, luft och glas. De solida kropparna omfattar ett 
golvplan, tre balkonger, en gemensam yttervägg och bärande pelare. Luften har tillagts genom en addition 
av ny kropp som fyller ut den tomma volymen mellan de solida kropparna. Efter utfyllnad av luft sätts 
fem nya kroppar som står för glas. Vidare sätts samband mellan glas och luft respektive luft och solida 
kroppar, detta för att tillåta fysikaliska och termiska processer att ske, se Figur 21. Samband mellan glas 
och kroppar har inte modellerats eftersom strålning mellan ytor försummas.  

   
 

Figur 21 Solida kroppar i den vänstra bilden, luften i den mittersta bilden och glaset i den högra bilden. 
 

4.2.2 Cellgenerering 

Val av cellgenereringsmodell blev den samma som för grundmodellerna, se avsnitt 4.1.2. Tabell 8 
presenterar antalet celler och antalet ytor som genererades. Figur 22 visar atriets utseende efter 
cellgenerering med Polyhedral-modellen. 

Tabell 8 Antal celler respektive antal cellytor för den avancerade modellen 

Höjd  Antal celler Antal ytor 
17,5 m Luft 494031 3389248 

 Solida kroppar 89541 488813 
 Glas 74695 373016 
 Totalt 658267 4251077 
  

 
 
 

 
 

13 m Luft 404440 2777986 
 Solida kroppar 77319 422575 
 Glas 67182 335562 
 Totalt 548941 3536123 
  

 
 
 

 
 

9 m Luft 185787 1242609 
 Solida kroppar 44571 241794 
 Glas 38968 193519 
 Totalt 269326 1677922 
  

 
 
 

 
 

4 m Luft 53410 332804 
 Solida kroppar 25949 141157 
 Glas 18513 90966 
 Totalt 97872 564927 
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Figur 22 Atriets utseende efter cellgenerering med Polyhedral-modellen.  

4.2.3 Fysikalisk och termisk modellering 

Här gäller samma val av flödestyp, turbulensmodell och andra modelleringsegenskaper som för den grund 
modelleringen. Likaså gällande modelleringen för de fasta geometrierna, se Tabell 6 respektive 7. 

4.2.4 Rand- och begynnelsevillkor 

Här inmatas rand- och begynnelsevillkor på samma sätt som i avsnitt 4.1.4 och i Tabell 7. Intervallet för 
utomhustemperaturen ligger mellan 0 °C och -20 °C, där inomhustemperaturen ligger på 22 °C som 
högst. Värmeövergångstalet samt temperaturen för golv- och yttervägg är antagna att vara konstanta. 
Tabell 9 presenterar samtliga rand- och begynnelsevillkor. 

Tabell 9 Rand- och gissningsvärden för den avancerade modellen. 

Utomhus 
temperatur 

Inomhus 
temperatur 

Gissningsvärden för 
yttemperatur på fasader 

(utsida) 

𝒉𝒐 Golvtemperatur Yttervägg 

0 °C 22-(0) °C 0 °C 13,4 W/m2K 27 °C 22 °C 
-5 °C 22-(-5) °C -5 °C 13,4 W/m2K 27 °C 22 °C 
-10 °C 22-(-10) °C -10 °C 13,4 W/m2K 27 °C 22 °C 
-15 °C 22-(-15) °C -15 °C 13,4 W/m2K 27 °C 22 °C 
-20 °C 22-(-20) °C -20 °C 13,4 W/m2K 27 °C 22 °C 

 

I Star-CCM+ är det enklare att modellera glasfasaderna med ett värmeledningstal än med ett U-värde, då 
problemet inte tar hänsyn till strålning. Tjockleken för glasfasaderna är 10 cm. Detta medför att 
värmeledningstalet blir beroende av U-värdet enligt ekvation (2). Tabell 10 presenterar olika U-värden 
med motsvarande 𝜆 värde (värmeledningstal). 

Tabell 10 U-värden respektive � värde som används i rand- och initialvärden. 

U-värde  𝝀   
0,9 W/m2K 0,096 W/mK 
1,0 W/m2K 0,108 W/mK 
1,1 W/m2K 0,120 W/mK 
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5 Resultat av CFD simuleringar i vistelsezonen 
I detta kapitel presenteras samtliga simuleringsresultat i form visualiseringar av luftrörelser samt grafer 
som visar luftenshastigheter och yttemperaturer i glasfasaderna. Simuleringarna avbröts efter ca 1000 
iterationer då residualvärdena blev låga (0,1 % fel) och stabila, se Appendix B. 

Eftersom simuleringen krävde en stor datorkapacitet var det viktigt att använda sig av en kapabel 
hårdvara. Två olika datorer användes för att köra simuleringarna till detta examensarbete. 

1. Intel® Core™ i5-3317U CPU @ 1.70 GHz med 10 GB installerat minne (RAM) 
2. Intel® Xeon® CPU W3670 @ 3.20 GHz med 12 GB installerat minne (RAM) 

I Tabell 11 presenteras antal simuleringar samt dess motsvarande simuleringstid. De avancerade 
modellerna krävde längst simuleringstid, på grund av sin storlek. Modellstorleken beror på antal celler och 
hur avancerad och komplex modellen är.  

Tabell 11 Antal simuleringar och dess motsvarande simuleringstid. 

 Antal Tid (timmar) 
Avancerade modeller 15 120 
Varierande höjder 3 11 
Grund modeller 4 15 
Totalt 21 146 

 

5.1 Simulering av grundmodeller 
Resultaten av de grundmodeller som har simulerats presenteras i nästkommande avsnitt. Fyra olika 
modeller som visualiserar luftensbeteende och hastigheter i vistelsezonen.  

5.1.1 Simulering av Grundmodell 1 

Resultaten för denna simulering visas i Figur 23 respektive 24. I vistelsezonen (10 cm över golv) fördelas 
lufthastigheten längs atriet på ett homogent sätt. Luften har en homogen riktning från glasfasad till 
innervägg. Invid glasfasaden och innerväggen är lufthastigheten lägre (omkring 0 m/s) än i vistelsezonen, 
där medel- respektive maxhastigheten är omkring 0,31 m/s respektive ca 0,48 m/s. 

 

 

Figur 23 Illustration av luftriktningen och dess hastighetsskala för Grundmodell 1, 10 cm över golv. 

A 
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Figur 24 Ett snitt (A) ur Figur 23, som illustrerar luftens riktning från glas till innervägg. 

5.1.2 Simulering av Grundmodell 2 

Resultaten för denna simulering visas i Figur 25, 26 och 27. I vistelsezonen (10 cm över golv) fördelas 
lufthastigheten längs atriet, på ett mindre homogent sätt. Luften har en begränsad homogen riktning i 
atriets mitt. Figur 23 illustrerar att luften har en sned riktning närmast kanterna. Detta på grund av att 
hastighetsriktningarna är vinkelräta mot varandra. Medelhastigheten i vistelsezonen är ca 0,27 m/s och 
högsta hastigheten är ca 0,51 m/s. 

 

 

Figur 25 Illustration av luftriktningen och dess hastighetsskala för Grundmodell 2, 10 cm över golv 

 

Figur 26 Ett snitt (A) ur Figur 25, som illustrerar luftens sneda riktning på grund av ändeffekten 

A B 
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Figur 27 Ett snitt (B) ur Figur25, som illustrerar luftens raka riktning i atriets mitt 

5.1.3 Simulering av Grundmodell 3 

Det som observeras i Figur 30 respektive 31 är att luftens beteende påverkas av pelarna. Luften följer med 
pelarnas kontur och fortsätter att flöda mot innerväggen, där hastigheten avtar så småningom. 
Medelhastigheten av luften är ca 0,30 m/s och max hastigheten är ca 0,57 m/s.  

 

 

Figur 28 Illustration av luftriktningen och dess hastighetsskala för grund modell 4, 10 cm över golv 

 

Figur 29 Ett snitt (A) ur Figur 30, som illustrerar luftens formning kring pelarna. 

 

A 
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5.1.4 Simulering av Grundmodell 4 

Det som illustreras i Figur 30 visar en avsevärd skillnad i strömningsbild jämfört med de tidigare 
grundmodellerna. En simulering med 30 % högre cellantal visade en liknande strömningsbild (se 
Appendix C), som i Figur 30. Däremot visade simuleringsresultat av ett laminärt fall en homogen 
luftrörelse i vistelsezon (se Appendix D), men medelhastigheten var betydligt lägre, ca 0,09 m/s. Detta kan 
innebära att den turbulenta strömningen påverkas av geometrin (balkongernas storlek och placering).  

Luftens hastighet är omkring 0 m/s närmast glasfasaden, sedan växer hastigheten och sprider sig i riktning 
mot innerväggen, se Figur 31. I vistelsezonen är luftens medelhastighet är ca 0,32 m/s och högsta 
hastigheten är ca 0,48 m/s.  

 

 

Figur 30 Illustration av luftriktningen och dess hastighetsskala för grund modell 3, 10 cm över golv 

 

Figur 31 Ett snitt (A) ur Figur 30, som illustrerar luftens spridning. 

5.2 Simulering av avancerade modeller 
Resultaten för de avancerade modellerna är en kombination av samtliga grund modeller. Detta eftersom 
både ändeffekter och fysiska hinder är tillgängliga. Här valdes att endast presentera en del av resultaten i 
form av illustrationer. Detta på grund av det stora antalet simuleringar. Däremot kommer tabeller och 
figurer att täcka över och ge en överskådlig bild av resultaten.  

5.2.1 Luftens rörelse – vertikalt sidosnitt 

Här presenteras resultat som visar luftens hastighet och dess riktning från ett vertikalt sidosnitt i atriet. 
Förhållandena som rådde i denna simulering var att utetemperaturen respektive U-värdet låg på -15 ℃ 
respektive 1,0 W/m2K. Figurerna 32 och 33 illustrerar kallrasbeteendet invid den vertikala glasfasaden och 

A 
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i vistelsezon. Hastigheten ökar ju längre ner den kommer, för att sedan ändra riktning, parallellt med 
golvet. Vid kanten mellan glasfasaden och golvet har luften en låg hastighet, men ökar ju längre in den 
kommer mot vistelsezonen. Sedan avtar den parallella hastigheten och riktar sig uppåt med innerväggen. 
Vidare träffar luften balkongens undersida och tvingas att följa den. Sist går luften upp för att sprida sig till 
atriets topp. Detta medför att lufthastigheten avtar ju högre upp den kommer. Den maximala 
lufthastigheten i det vertikala sidosnittet uppnår ett värde av 0,54 m/s.  

 
 

 
Figur 32 Ett vertikalt sidosnitt som visualiserar luftens hastighetsfördelning i atriet. Till vänster visas en 

färgkodad hastighetsskala av luften. 
 
 

 
 

Figur 33 Ett snitt (A) ur Figur 32, som illustrerar luftens hastighetsvektorer. 
 

5.2.2 Luftens rörelse – 10 cm över golv  

In-parametrarna för denna simulering var att utetemperaturen respektive U-värdet låg på -10 ℃ respektive 
1,0 W/m2K. Resultaten visas i Figur 34, 35 och 36. Vid en höjd av 10 cm över golvet observeras att 
luftens riktning är ganska homogen på långsidan av atriet. Men däremot i närheten av glaskanterna blir 
luftriktningen sned, samma fenomen som i Grundmodell 2 (se avsnitt 4.1.2.). Pelarnas verkan på kallraset 
medför en obetydlig ökning av lufthastigheten kring konturen, tillskillnad från Grundmodell 3. 

A 
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Medelhastigheten och högsta hastigheten i vistelsezonen är ca 0,27 m/s respektive 0,53 m/s. 
Maxhastigheterna uppstår mest i vistelsezonens kanter.  

 

 

Figur 34 Illustration av luftriktningen och dess hastighetsskala för en avancerad modellering, 10 cm över 
golv. 

 

Figur 35 Ett snitt (A) ur Figur 34, som illustrerar luftens riktning vid fasadens vänstra ände, 10 cm över 
golv 

 
 

 

Figur 36 Till vänster (ett snitt (B) ur Figur 34 ) illustreras luftens riktning i atriets mitt, 10 cm 
över golv. Till höger (ett snitt (C) ur Figur 34 ) illustreras luftens riktningen vid fasadens högra 

ände, 10 cm över golv 
 

A B C 
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5.2.3 Luftens rörelse – 2,0 m över golv 

Vid en höjd på 2,0 m över golv förändras luftbeteendet, detta illustreras i Figur 37, 38 och 39. Här 
observeras att luften riktar sig från atriets korta sidor till atriets mitt. Lufthastigheten är kraftigast nära 
kortsidorna och svagast i atriets mitt. Medelhastigheten och högsta hastigheten i vistelsezonen är ca 0,12 
m/s respektive 0,25 m/s.  

 

 

Figur 37 Illustration av luftriktningen och dess hastighetsskala för en avancerad modellering, 2 m över 
golv. 

 

Figur 38 Ett snitt (A) ur Figur 37, som illustrerar luftens riktning vid fasadens vänstra ände, 2,0 m över 
golv. 

 

Figur 39 Ett snitt (B) ur Figur 37, som illustrerar luftens riktning vid fasadens högra ände, 2,0 m över golv. 

5.2.4 Luftens medelhastigheter – 10 cm över golv 

Här presenteras simuleringsresultaten i form av grafer, där luftens medelhastighet är beroende av luftens 
utomhustemperatur samt glasfasadens U-värde. Ur grafen som visas i Figur 40 kan observeras att 
ökningen av luftens medelhastighet med avseende på ett minskat temperaturintervall är liten. För U-värdet 
1,0 W/m2K ökar luftens medelhastighet med ca 3 cm/s vid en 20 ℃ temperaturminskning.  Ett lägre U-
värde på glasfasaden bidrar till en lägre lufthastighet, skillnaden i medelhastigheten är ca 6 mm/s vid en 

A B 
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minskning av U-värdet från 1,1 till 0,9 W/m2K. Den högst uppnådda medelhastigheten är ca 0,29 m/s vid 
ett U-värde på 1,1 W/m2K och en utomhustemperatur på -20 ℃. Den lägsta medelhastigheten är ca 0,25 
m/s vid ett U-värde på 0,9 W/m2K och en utomhustemperatur på 0 ℃. 

 

Figur 40 Luftens medelhastigheter som funktion av utomhustemperaturer och U-värden, i vistelsezonen, 
10 cm över golv. 

5.2.5 Luftens maxhastigheter – 10 cm över golv 

Figur 41 visar en ökning av luftens maxhastigheter med ett minskat temperaturintervall. Ökningen är ca 10 
cm/s vid en 20 ℃ temperaturskillnad. En minskning av glasfasadens U-värde från 1,1 till 0,9 W/m2K 
bidrar till en minskning av luftens maxhastighet på ca 2,3 cm/s. Den högst uppnådda medelhastigheten är 
ca 0,62 m/s vid ett U-värde på 1,1 W/m2K och en utomhustemperatur på -20 ℃. Den lägsta 
medelhastigheten är ca 0,49 m/s vid ett U-värde på 0,9 W/m2K och en utomhustemperatur på 0 ℃. 

 

Figur 41 Luftens maxhastigheter som funktion av utomhustemperaturer och U-värden, i vistelsezonen, 10 
cm över golv. 
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5.2.6 Luftens medelhastigheter – 2,0 m över golv 

Figur 42 visar en ökning av luftens medelhastigheter med ett minskat temperaturintervall. Ökningen är ca 
6 cm/s vid en 20 ℃ temperaturskillnad. En minskning av glasfasadens U-värde från 1,1 till 0,9 W/m2K 
bidrar till en minskning av luftens medelhastighet på ca 1 cm/s. Den högst uppnådda medelhastigheten är 
ca 0,18 m/s vid ett U-värde på 1,1 W/m2K och en utomhustemperatur på -20 ℃. Den lägsta 
medelhastigheten är ca 0,10 m/s vid ett U-värde på 0,9 W/m2K och en utomhustemperatur på 0 ℃.  

 

Figur 42 Luftens medelhastigheter som funktion av utomhustemperaturer och U-värden, i vistelsezonen, 
2,0 m över golv. 

5.2.7 Luftens maxhastigheter – 2,0 m över golv 

Figur 43 visar en ökning av luftens medelhastigheter med ett minskat temperaturintervall. Ökningen är ca 
2,3 cm/s vid en 20 ℃ temperaturskillnad. En minskning av glasfasadens U-värde från 1,1 till 0,9 W/m2K 
bidrar till en minskning av luftens maxhastighet på ca 0,5 cm/s. Den högst uppnådda medelhastigheten är 
ca 0,27 m/s vid ett U-värde på 1,1 W/m2K och en utomhustemperatur på -20 ℃. Den lägsta 
medelhastigheten är ca 0,24 m/s vid ett U-värde på 0,9 W/m2K och en utomhustemperatur på 0 ℃.  

 

Figur 43 Luftens maxhastigheter som funktion av utomhustemperaturer och U-värden, i vistelsezonen, 2,0 
över golv. 
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5.2.8 Glasfasadens yttemperatur  

Det är totalt fem glasfasader som har modellerats och simulerats. Det visade sig att samtliga glasfasader 
påverkades lika mycket, av utomhustemperaturen. Därför har det valts att presentera resultaten från en 
enda glasfasad. Figur 44 visar att vid sjunkande utomhustemperaturer minskar även glasens yttemperatur 
på insidan av atriet. Då utomhustemperaturen minskar från 0 ℃ till -20 ℃, minskar glasfasadens 
yttemperatur med ca 8 ℃. En minskning av glasfasadens U-värde från 1,1 till 0,9 W/m2K bidrar till en 
minskning av yttemperaturen med ca 1,5 ℃. Den lägsta yttemperaturen är ca 4 ℃ vid en 
utomhustemperatur på -20 ℃ och ett U-värde på 1,1 W/m2K. Den högsta yttemperaturen är ca 13,4 ℃ 
vid en utomhustemperatur på 0 ℃ och ett U-värde på 0,9 w/m2K. 

 

Figur 44 Glasfasadens yttemperatur som funktion av utomhustemperaturer och U-värden. 

5.3 Simulering för varierad glashöjd 
Här presenteras resultat från tre olika simuleringar. Dessa resultat visar hur glasfasadernas höjd påverkar 
luftbeteendet i vistelsezonen och yttemperaturen på glaset. Detta under förutsättning att U-värdet och 
utomhustemperaturen inte ändras. U-värdet och utomhustemperaturen som användes i denna simulering 
är 1 W/m2K respektive -15 ℃. 

5.3.1 Luftens medelhastigheter i vistelsezon 

Figur 45 visar en tendens för ökning av luftens medelhastigheter med ökande glashöjd. Ökningen är ca 
13,6 cm/s vid en 10 m höjdökning på en 10 cm höjd över golvet. Vid 2 m höjd över golvet är 
hastighetsökningen ca 4 cm/s vid en 10 m höjdökning, vilket är 3 gånger mindre ökning tillskillnad från en 
10 cm höjd. Den högst uppnådda maxhastigheten är ca 0,25 m/s vid en 13 m glashöjd och 10 cm över 
golv. Den lägsta maxhastigheten är ca 0,06 m/s vid 2 m över golv, då byggnadens glashöjd är 3 m. 
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Figur 45 Luftens medelhastigheter som funktion av glashöjder, i vistelsezonen, 10 cm respektive 2,0 m 
över golv. 

5.3.2 Luftens maxhastigheter i vistelsezon 

Figur 46 visar en tendens för ökning av luftens maxhastigheter med ökande glashöjd. Ökningen är ca 26 
cm/s vid en 10 m höjdökning på en 10 cm höjd över golvet. Vid 2 m höjd över golvet är 
hastighetsökningen ca 5,2 cm/s vid en 10 m höjdökning, vilket är 5 gånger mindre ökning tillskillnad från 
en 10 cm höjd. Den högst uppnådda maxhastigheten är ca 0,55 m/s vid en 13 m glashöjd och 10 cm över 
golv. Den lägsta maxhastigheten är ca 0,19 m/s vid en 3 meters glashöjd och 2 m över golv. 

 

Figur 46 Luftens maxhastigheter som funktion av glashöjder, i vistelsezonen, 10 cm respektive 2 m över 
golv. 
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5.3.3 Glasfasadens yttemperatur 

Figur 47 visar att en ökad glashöjd ger en högre yttemperatur på insidan av atriet. Vid en ökning från 3 m 
till 13 m yttemperaturen från ca 5,3 ℃ till 7,3 ℃. Detta på grund av ett minskat värmeövergångstal mellan 
glaset och inomhusluften.  

 

Figur 47 Glasfasadens yttemperatur som funktion av glasfasadens höjd. 
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6 Diskussion och slutsatser  
Simuleringsresultaten visar hur det termiska inomhusklimatet påverkas av utomhustemperatur, U-värde 
och glashöjd. Resultaten visar att lufthastigheten i vistelsezonen ökar med minskad utomhustemperatur 
och minskar med ökad värmeisolering (lägre U-värde). Vid glaskanterna blir luftens hastighet dubbelt så 
stor i jämförelse med luftens hastighet i atriets mitt. Luftens både max- och medelhastigheter vid 0,1 meter 
över golv, är alltid högre än vid 2,0 m. De lägsta erhållna lufthastigheterna är ca 0,25 m/s vid 0 ℃ och 
uppgår till 0,60 m/s vid -20 ℃. Detta innebär att det är för stora lufthastigheter i förhållande till det som 
accepteras som ett bra inomhusklimat, där den högst tillåtna lufthastigheten är 0,15 m/s. 
Utomhustemperatur och glasfasadernas U-värde har även en inverkan på glasfasadernas yttemperatur. Här 
minskar yttemperaturen med minskad utomhustemperatur och ökar vid lägre U-värde. Höjden av 
glasfasaderna visade sig att inverka på både lufthastigheten i vistelsezonen och yttemperaturen för glasen. 
Lufthastigheten ökar med ökad glashöjd. Ökningen är högre vid 0,1 meter än vid 2 m över golvet. Enligt 
resultaten blir luftens medelhastighet lägre än 0,15 m/s vid en glashöjd lägre än 5 m, dock är 
maxhastigheten över 0,3 m/s vid samma höjd. Yttemperaturen för glasfasaderna ökar med ökad glashöjd. 
Detta eftersom det inre värmeövergångstalet ökar med höjden. Golvvärmen, vilket är representerat i 
simuleringarna med en golvyttemperatur på 27 ℃ räcker alltså inte till, för att bibehålla ett bra 
inomhusklimat i någon av simuleringar. 

Resultaten kan användas men dess praktiska användning får dock vara som ett referensverktyg, för 
uppskattning av lufthastigheter och yttemperaturer vid projektering av glasade atrium. Resultaten visar 
även vilka områden som har störst risk för kallras, vilket energikonsulter oftast behöver veta i projekt. 
Resultaten ger även teoretiska konsekvenser, då dessa ger möjlighet att studera olika parametrars inverkan 
på det termiska inomhusklimatet. Resultaten visar även vilka parametrar med störst respektive minst 
inverkan på det termiska inomhusklimatet. Simuleringsresultaten ger en tendens att analysera påverkan av 
fysiska hinder, i relation till den termiska komforten, inomhus. Med dessa resultat kan det uppkomma nya 
frågor och lösningsförslag för att motverka kallrasproblematiken i höga glasbyggnader. 

I stort sett verkar simuleringsresultaten vara rimliga, eftersom beteendet av kallras kvalitativt 
överensstämmer med erfarenhet. Resultaten ger alltså god indikation på vad som i verkligheten kan 
förväntas. Ingen av resultaten har visat orimligt stora eller små lufthastigheter och yttemperaturer. 
Dessutom har det visat sig att samtliga residualer är låga och ligger mellan 0,1-0,001 % fel (se Appendix 
A). Att residualvärdena är låga är ett tecken på att den numeriken har konvergerats. Å andra sidan tyder 
det inte på att avvikelser inte finns samt att lösningen är helt korrekt. De första grund modellerna som 
simulerades gav förväntade resultat, det vill säga jämnare luftbeteende i vistelsezonen. När modelleringen 
blev avancerad, särskilt efter tillägg av balkonger förändrades luftbeteendet till ett mindre strukturerat 
mönster i vistelsezonen. Det kan bero på flera faktorer som, modellens komplexa fysik, antal celler eller 
oupptäckta fel under modelleringen. Speciellt vid modellering av turbulens där många faktorer kan ge 
betydande konsekvenser.      

Flera faktorer har påverkat resultaten, såsom antal simuleringar, resultatinsamling, avgränsningar och 
antaganden.  Samtliga grafer har korrigerats, genom insättning av trendlinjer. Detta eftersom en del av 
resultaten hade en avvikande karaktär i förhållande till andra resultat. Resultatet påverkades dels för att det 
var ett stort temperatursteg mellan varje simulering. Och dels på grund den indirekta resultatinsamlingen 
av luftens hastigheter. Insamlingsmetoden utfördes genom att: 

1. Markera vistelsezonen i det inbyggda CAD-programmet.  
2. Avläsa maxhastigheterna för varje simulering. 
3. Få programmet räkna ett medelvärde av hastigheten för varje simulering. 
4. Sätta insamlad data i Excel och plotta resultaten. 
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Avgränsningarna har spelat en viktig roll i simuleringsresultaten. Strålningsbidraget skulle ha påverkat 
inomhusklimatet. Här skulle glasens yttemperatur bli högre på grund av strålningsvärme mellan glas och 
samtliga ytor. Lufthastigheterna minskar i samband med att det är högre yttemperatur, vilket leder till att 
det konvektiva värmeövergångtalet minskar då det drivs av luftens hastigheter. Även andra faktorer som, 
interlaster, tilluftsdon och anslutning till övriga byggnadsutrymmen skulle förändra resultaten något.  

Begränsningen i både tid och datorkapacitet ledde till att undersökning av antal cellers inverkan på 
resultaten uteslöts. För få antal celler kan innebära felaktiga lösningar. Detta kan undvikas genom att 
simulering görs med fler och fler celler till dess att lösningen inte längre ändras. Å andra sidan har 
resultaten visat sig vara rimliga, dels för att beteendet av kallras kvalitativt överensstämmer med 
erfarenhet, dels för att ingen av resultaten har visat orimliga (stora eller små) lufthastigheter och 
yttemperaturer. Undersökningen av antal cellers inverkan på resultaten skulle dock undersökas om en 
större datorkapacitet var tillgänglig.   

Slutsaster som kan dras från detta examensarbete är att utomhustemperatur, U-värde och glashöjd 
påverkar inomhusklimatet starkt. Denna studie har visat att golvvärme inte är tillräcklig för att motverka 
kallraset i höga glasbyggnader och under extrema fall. Samtliga figurer som presenteras under kapitel 6 kan 
användas som ett referensverktyg för bedömning av lufthastigheter och yttemperaturer, i liknande höga 
byggnader.  
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7 Förslag på framtida arbete 
Här följer några förslag på ämnen som är relevanta för denna studie: 

1 Verifiera resultatet genom undersökning av antal cellers inverkan på resultatet. 
2 Verifiera resultatet genom att göra praktiska utredningar när bygget är klart.  
3 Undersöka ytterligare parametrar som inte tas upp i detta arbete, som strålning, internlaster och 

ventilation. 
4 Studera olika geometrier, som möbler eller andra typer av hinder och undersök deras inverkan på 

luftbeteendet.  
5 Studera sommarfallet, hur varmt blir det? 
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Appendix A 
Här är några bilagor tagna från underkonsulter till Incoord. I Dessa bilagor beskrivs utförandet av de 
glasade konstruktionerna samt vilka alternativ som rekommenderas i bygget. Informations och teknisk 
data om glasens egenskaper är även tillgängligt.  
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Appendix B 
Här är en samling för samtliga residualer av de avancerade simuleringarna som kördes. Samtliga figurer 
visar att numeriken har konvergerats då det största felet ligger kring 0,1 %.   

 
Residualer för U-värde = 0,9 W/m2K och Utomhustemperatur = 0 ℃ 
 

 
 
Residualer för U-värde = 0,9 W/m2K och Utomhustemperatur = -5 ℃ 
 

 
 
Residualer för U-värde = 0,9 W/m2K och Utomhustemperatur = -10 ℃ 
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Residualer för U-värde = 0,9 W/m2K och Utomhustemperatur = -15 ℃ 
 

 
 
Residualer för U-värde = 0,9 W/m2K och Utomhustemperatur = -20 ℃ 
 

 
 
 
 
Residualer för U-värde = 1,0 W/m2K och Utomhustemperatur = 0 ℃ 
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Residualer för U-värde = 1,0 W/m2K och Utomhustemperatur = -5 ℃ 
 

 
 
Residualer för U-värde = 1,0 W/m2K och Utomhustemperatur = -10 ℃ 
 

 
 
 
 
Residualer för U-värde = 1,0 W/m2K och Utomhustemperatur = -15 ℃ 
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Residualer för U-värde = 1,0 W/m2K och Utomhustemperatur = -20 ℃ 
 

 
 
Residualer för U-värde = 1,1 W/m2K och Utomhustemperatur = 0 ℃ 
 

 
 
 
 
Residualer för U-värde = 1,1 W/m2K och Utomhustemperatur = -5 ℃ 
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Residualer för U-värde = 1,1 W/m2K och Utomhustemperatur = -10 ℃ 
 

 
 
Residualer för U-värde = 1,1 W/m2K och Utomhustemperatur = -15 ℃ 
 

 
 
 
Residualer för U-värde = 1,1 W/m2K och Utomhustemperatur = -20 ℃ 
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Appendix C 
Här simulerades ett fall med 504335 celler jämfört med grundmodellens (4) 390937 celler, se Tabell 4, 
vilket innebär en cellökning med ca 30 %. Figurerna nedan visar luftens rörelse samt dess hastigheter i 
vistelsezonen (10 cm över golv). Luftens hastighet är omkring 0 m/s närmast glasfasaden, sedan växer 
hastigheten och sprider sig i riktning mot innerväggen. Den beräknade medelhastigheten i vistelsezonen är 
ca 0,31 m/s och den högsta hastigheten är 0,50 m/s. 
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Appendix D 
Här simulerades ett laminärt fall i syfte att jämföra luftens rörelser med grundmodell 4 (turbulent fall). 
Rand- och begynnelsevillkoren för det laminära fallet är det samma som i grundmodell 4, där 
utomhustemperaturen respektive U-värdet är -10 respektive 1. Figurerna nedan visar luftens rörelse samt 
dess hastigheter i vistelsezonen (10 cm över golv). Luftens riktning är ganska homogen, dess hastighet är 
kraftigast nära glasfasaden men avtar ju längre in mot innerväggen. Den beräknade medelhastigheten i 
vistelsezonen är ca 0,09 m/s och den högsta hastigheten är 0,2 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


