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ABSTRACT 

In this thesis the energy simulation program IDA ICE has been evaluated by comparing simulations made 

in this program with the ones made in the CFD program ANSYS Fluent. Models have been created in 

both of the programs for a base case. In the base case a square office room with one window was mod-

eled and the parameter operative temperature was evaluated. To see how changes in the model affected 

the result, a couple of new models was set up were different parameters was changed. The height of the 

room, the U-value of the window, displacement ventilation instead of mixing ventilation, radiator instead 

of floor heating, the supply air temperature, the point of the measurement and also the location of the 

diffuser was the variables that was changed in the different cases. The results from the simulations showed 

that the operative temperature remained at a relatively constant level for the cases in IDA ICE while the 

value of this parameter varied for the different cases of the simulations made in CFD, in spite of the fact 

that these simulations used the result from IDA ICE as input parameters. The conclusion drawn from this 

is that IDA ICE is a good tool for general calculations of operative temperature and thermal comfort, but 

that this parameter should not be used for optimization of the system in this program. The reason for this 

is that IDA ICE doesn’t take into account the movement of air or how diffusers are placed.
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SAMMANFATTNING 

I detta arbete har energisimuleringsprogrammet IDA ICE utvärderats genom att simuleringar gjorda i 

detta program jämförts med simuleringar gjorda i CFD-programmet ANSYS Fluent. Modeller i form av 

ett kvadratiskt kontorsrum med fönster ställdes upp för ett basfall i de båda programmen och parametern 

operativ temperatur jämfördes. För att se hur förändringar i modellerna påverkade resultatet ställdes ett 

antal nya fall upp där olika parametrar varierades. Variablerna som en i taget ändrades vid uppställningar 

av nya simuleringsfall var: rumshöjd, U-värde på fönstret, deplacerande istället för omblandande 

ventilation, radiator istället för golvvärme, tilluftstemperatur, mätpunktens placering samt hur till-och 

frånluftsdonen placerades. Resultatet av simuleringarna visade att den operativa temperaturen höll sig på 

en relativt konstant nivå för de olika fallen i IDA ICE, medan värdet på denna parameter varierade för de 

olika fallen vid CFD-simuleringarna. Slutsatsen som dras av detta är att IDA ICE är bra för generella 

beräkningar av operativ temperatur och termisk komfort, men att denna parameter inte bör användas vid 

optimering av systemet i IDA ICE eftersom programmet inte tar hänsyn till luftrörelser och hur don är 

placerade. 
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1 INTRODUKTION 

Vid ny- och ombyggnationer ställs i dagsläget höga krav på att byggnadernas installationssystem ska klara 

av att hålla en hög termisk komfort. Kraven som ställs är ofta relaterade till exempelvis ”R1-Riktlinjer för 

specifikation av inneklimatkrav” av VVS-tekniska föreningen. Utöver krav på termisk komfort kan direkta 

krav på operativ temperatur eller medelrumstemperatur ställas. Dessa ger mindre utrymme för 

temperaturvariationer. 

För att säkerställa att de krav som satts upp går att åtföljas används ofta ett energisimuleringsprogram, där 

en viss mängd data matas in, varpå programmet använder sig av ett antal förenklingar för att ge ett 

tillförlitligt resultat på en relativt kort tid. I energisimuleringsprogrammet IDA ICE är det möjligt att både 

utläsa lufttemperatur och operativ temperatur i de modellerade rummen samt att inbyggda verktyg för att 

utvärdera den termiska komforten finns att tillgå. Problemet med detta och många andra 

energisimuleringsverktyg är att de simulerar hela zoner med homogen temperatur och ventilation, det vill 

säga antar att luften är perfekt omblandad. Verkligheten är dock en annan eftersom närhet till kalla 

fönster, felplacering av don eller en möblering som stör luftflödena kan leda till ofullständig 

luftomblandning i rummet. Detta kan exempelvis orsaka en ojämn temperaturfördelning i rummet eller 

leda till att vissa delar inte nås av den nya luften eller att stora delar av ventilationsluften lämnar rummet 

innan den hunnit omblandas med den gamla. En annan risk med felplacerade don är att dessa orsakar drag 

i vistelsezonen.  

I programvaror för CFD (Computational Fluid Dynamics) är det möjligt att modellera luftströmmar och 

temperaturfördelningar i rum sammt de interna värmekällor som ofta finns där såsom radiatorer, 

människor, utrustning och belysning. På detta sätt är det möjligt att se hur internlaster och luftströmmar 

påverkar temperaturen i rummet samt hur väl omblandad ventilationsluften blir. Eftersom CFD-

programvaror på ett korrekt sätt kan modellera luften i ett rum är det lämpligt att använda ett sådant 

program till att utvärdera hur väl termisk komfort modelleras i energisimuleringsprogram.   

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utvärdera energisimuleringsverktyget IDA ICE genom jämförelse med ett 

CFD-program. Detta ska genomföras genom att ställa upp två modeller av ett kontorsrum, en gjord i IDA 

ICE och en gjord i CFD-programmet ANSYS Fluent. 

Den parametern som ska undersökas är operativ temperatur som en funktion av följande rumsparametrar:   

 Rumshöjd 

 Fönstrets U-värde 

 Omblandande eller deplacerande ventilation 

 Tilluftstemperatur 

 Om radiator eller golvvärme används för uppvärmning 

 Mätpunktens position 

 Olika placering av till- och frånluftsdon 

Målet är sedan att analysera hur de två programen kan komplettera varandra och att även ta fram förslag 

på förbättringar av modellen i IDA ICE. 

1.2 Avgränsningar 

Vid modellering i CFD görs i detta arbete ett antal förenklingar för att förkorta modellbyggnad och 

simulering. Ingen hänsyn tas till hastighetsprofilen på tilluftsdonet, utan luftinloppsytan ges en konstant 

hastighet. Detta kommer troligtvis ha stor inverkan på luftens rörelse närmast tilluftsdonet, men eftersom 

det inte är luftens exakta rörelse i rummet som studeras kan denna förenkling rimligtvis göras ändå. 

Personlasten modelleras som ett rätblock för att förenkla modellen och av samma anledning får även 
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radiatorn en enklare form. Geometriförenklingarna görs för att förkorta simuleringstiden och kommer 

troligtvis påverka luftens rörelse i närheten av dessa objekt, medan det troligtvis inte spelar så stor roll på 

den allmänna luftrörelsen i rummet. 

1.3 Metod 

Arbetet delades upp i ett antal olika faser. Dessa var litteraturstudie, modellering, analys och utvärdering 

samt förbättringsförslag. I litteraturstudien undersöktes redan utförda arbeten för att ge en tydlig bild av 

vad som redan gjorts inom ämnet. Området som inkluderar CFD-modellering studerades och de två 

programmen IDA ICE och ANSYS Fluent undersöktes till uppbyggnad och användningsområden. Även 

området termisk komfort undersöktes. Utifrån uppställda krav och bestämda ingående parametrar 

simulerades samma lokal i IDA ICE och ANSYS Fluent i modelleringsfasen. Nya simuleringar gjordes 

sedan med förändringar gjorda för att matcha de nya fall som undersöktes. I nästa fas, analys och 

utvärdering, jämfördes och utvärderades resultaten från simuleringarna i IDA ICE och ANSYS Fluent och 

programmens fördelar respektive nackdelar analyserades. I sista fasen togs sedan förslag på förbättringar 

av programmet IDA ICE fram. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

För att utvärdera simuleringsverktyget IDA ICE genom jämförelse med simuleringar gjorda i ANSYS 

Fluent undersöktes krav på termisk komfort samt hur principen bakom energisimuleringar och CFD-

simuleringar ser ut. Även tidigare studier inom området undersöktes. 

2.1 Termisk komfort 

Anledningen till att värme, ventilation och luftkonditionering används i byggnader är främst för att skapa 

en god termisk komfort. Hur personerna i rummet sedan uppfattar vad som är god termisk komfort är 

individuellt och beror bland annat på hur mycket värme som kroppen utbyter med omgivningen. Denna 

faktor varierar med kön, ålder, kroppsbyggnad och aktivitetsnivå. För att uttrycka hur mycket värme en 

kropp producerar per andel kroppsyta används uttrycket ämnesomsättning (Met) och mäts i watt per 

kvadratmeter kroppsyta. För en kropp i vila är detta värde ungefär 58,2 W/m2, men varierar beroende på 

individuella förutsättningar. Vid fysik aktivitet ökar dock ämnesomsättningen och för en person som utför 

stillasittande arbete är motsvarande siffra 65 W/m2. En person överför värme genom strålning, 

konvektion samt avdunstning (Jonsson & Bohdanowicz, 2009).  

Utöver en persons ämnesomsättning och aktivitetsnivå påverkar även mängden kläder som denna har på 

sig. Denna parameter mäts med det så kallade klädvärdet (clo) och är ett mått på klädernas 

isoleringsförmåga. Andra parametrar som påverkar den termiska komforten är bland annat (McQuiston, 

Parker & Spitler, 2005): 

 Den omgivande luftens temperatur 

 Luftfuktigheten 

 Den omgivande luftens relativa hastighet 

 Strålningstemperaturer på omgivande ytor 

2.1.1 Vistelsezon 

Vid utvärdering av termisk komfort genom mätningar och beräkningar av de parametrar som påverkar 

denna görs detta i den så kallade vistelsezonen. I uppsatta krav och rekommendationer som har med 

inomhusklimatet att göra är utgångspunkten även här vistelsezonen. I ett rum räknas vistelsezonen som 

det utrymme som är 0,6 meter från yttervägg, 1 meter från fönster och ytterdörrar samt mellan 0,1 och 2 

meter ovanför golvet (Boverket, 2011). Enligt socialstyrelsen gäller samma höjdledsbegränsningar, men 

här anges vertikala begränsningar till 1 meter från ytterväggar och 0,6 meter från innerväggar 

(Socialstyrelsen, 2005). 

2.1.2 R1 

Vid byggprojektering krävs det att installationssystemen ska uppfylla vissa krav på termisk komfort. Dessa 

krav hänvisas ofta till föreskrifter såsom till exempel ”R1-riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” 

som ges ut av VVS-tekniska föreningen och benämns i dagligt tal oftast som R1an. I R1an finns underlag 

för hur grundnivån för inneklimatkvaliteten ska vara, med ursprung i svenska myndigheters krav och råd 

samt vad som är brukligt enligt svensk standard. R1an kan vid projektering användas som 

referenshandling vid ny-och ombyggnation för att mellan de olika aktörerna komma överens om vilket 

inneklimat som ska råda. De myndighetstexter som gäller och som behandlas i R1an kommer från 

Boverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen samt Svensk Standard (Ekberg, 2006). 

2.1.3 Uppvärmning 

Vid uppvärmning av lokaler utnyttjas både strålning och konvektion, där strålning från värmekällor 

medför att värmen överförs direkt från varm yta till omgivande kalla ytor och därefter från dessa ytor till 

den omgivande luften. Vid utnyttjande av konvektion överförs värmen först till luften som cirkulerar i 
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rummet och därefter från luften till kalla ytor i rummet. När lokaler värms upp går det att använda sig av 

strålning, konvektion eller en kombination av dessa. Vid uppvärmning med hjälp av värmestrålande kamin 

eller då värmestrålare i taket används utnyttjas framförallt strålningseffekten och runt 70-80% av värmen 

överförs på detta sätt (Jonsson & Bohdanowicz, 2009). Om konvektorer eller varmluftssystem används 

överförs värmen med hjälp av konvektion via luften. Det går även att använda sig av värmesystem som 

kombinerar strålning och konvektion. En sådan metod är golvvärme där ca 70 % av värmen överförs via 

konvektion och resterande del via strålning. Även radiatorer överför värme via både strålning (30-50%) 

och konvektion (Jonsson & Bohdanowicz, 2009). För att upprätthålla ett bra inomhusklimat ska 

installationer avsedda för uppvärmning väljas och dimensioneras för att klara av det värmeeffektbehov 

som finns (Boverket, 2011). 

2.1.4 Ventilation 

Vid tillförsel av luft i lokaler är det främst två stycken principer för lufttillförsel som används, 

omblandande samt deplacerande ventilation. Omblandande ventilation är den princip som traditionellt 

sett har används i Sverige. Denna metod går ut på att luft förs in i rummet via tilluftdon placerade i taket 

eller på väggarna med en relativt hög hastighet. Tilluften som används är i dessa fall ett antal grader kallare 

än luften i rummet för att på så sätt skapa en omblandande effekt orsakad av att den kalla tilluften sjunker. 

Problemet som kan uppstå med sådana system är att omblandningen av ventilationsluften med rumsluften 

blir ofullständig så att delar av den nya luften lämnar rummet innan den blandats med den gamla luften 

(Jonsson & Bohdanowicz, 2009).  

Vid användning av deplacerande ventilation tillförs luft med låg hastighet och en temperatur som endast 

är något lägre än den som önskas i lokalen, via tilluftdon i golvhöjd. Frånluftsdonen är placerade i takhöjd 

och luftrörelsen från golv till tak ska för bästa effekt vara vertikal vid värmekällor såsom människor och i 

övrigt utan omblandning i vistelsezonen. Detta system skapar en vertikalt ojämn temperaturfördelning, 

men med ett bra designat system kan denna temperaturgradient hållas under 3ºC. En fördel med 

deplacerande ventilation är att lokala föroreningar inte sprids i rummet utan endast rör sig i vertikalled 

(McQuiston, Parker and Spitler, 2005). 

Utöver val av ventilationsmetod är mängden luft som tillförs rummet viktig. Enligt arbetsmiljöverket 

måste en tillräcklig mängd uteluft tillföras arbetslokaler och sättet det tillförs på ska vara lämpligt för att 

eliminera risken för drag. Vid stillasittande arbete i lokaler där källan till föroreningar till största delen är de 

personer som vistas där behövs det ett tilluftflöde på 7 liter per sekund per person. Utöver detta bör även 

0,35 liter luft per sekund och kvadratmeter tillföras (Arbetsmiljöverket, 2009). I kontorsbyggnader är en 

total ventilationsmängd på 15 liter per sekund och person vanlig (Arbetsmiljöverket, 2012a). 

Eftersom människor normalt sett är den största föroreningskällan i kontorslokaler är det vanligt att 

utvärdera luftkvalitén utifrån koldioxidhalten i rummet. Den koldioxidhalt som inte bör överskridas under 

några längre perioder är 1000 ppm (Arbetsmiljöverket, 2009). För att hålla en gott inomhusklimat är det 

dock lämpligt att hålla nivåerna under 700-800 ppm (Arbetsmiljöverket, 2012b). 

För att en arbetsplats ska betraktas som dragfri bör lufthastigheterna i vistelsezonen under 

uppvärmningsperioden vara mindre än 0,15 meter per sekund och under resten av året bör hastigheten 

vara mindre än 0,25 meter per sekund (Boverket, 2011). Arbetsmiljöverket (2009) har angett att 

hastigheterna bör vara under 0,15-0,2 meter per sekund beroende på årstid. 

2.1.5 Operativ temperatur  

För att ta reda på hur temperaturen i ett rum upplevs räcker det inte med att enbart undersöka 

lufttemperaturen. Hänsyn måste även tas till kalla och varma ytor i rummet och den strålningstemperatur 

dessa har. Trots att lufttemperaturen ligger på en komfortabel nivå kan en kall yta i närheten av en person 

få denne att tycka att det är kyligt i rummet och på motsvarande sätt kan varma ytor eller solinstrålning få 

personen att känna sig varm trots att termometern visar en behaglig nivå. För att ta hänsyn till 

strålningstemperaturer används begreppet operativ temperatur. Den operativa temperaturen i ett rum är 
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medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen i en specifik punkt. Lufttemperaturen 

är enkel att mäta eftersom det enda som krävs är en vanlig termometer. För att ta reda på 

medelstrålningstemperaturen krävs det utöver mätning av lufttemperaturen även att lufthastigheten i den 

valda punkten mäts samt att den så kallade globtemperaturen mäts. Globtemperaturen mäts med en 

Vernons globtermometer, som är en svart ihålig sfär med termometer eller termoelement i mitten. 

Medelstrålningstemperaturen beräknas sedan med Ekvation 1. 

     
    

    ̅   (     ) Ekvation 1  

För att därefter räkna ut den operativa temperaturen används Ekvation 2. 

    
       

 
 Ekvation 2  

I ekvationerna är     =medelstrålningstemperaturen,   =globtemperaturen,   =omgivande luft-

temperatur,  ̅=lufthastighet [m/s] och C är en konstant med värdet          .    är den operativa 

temperaturen (McQuiston, Parker & Spitler, 2005). 

Eftersom den operativa temperaturen, som är den temperatur vi upplever, beräknas utifrån medelvärdet 

av rumstemperaturen och strålningstemperaturen, spelar punkten som den operativa temperaturen 

beräknas i väldigt stor roll. Om punkten väljs nära fönster eller annan kall yta kommer den operativa 

temperaturen vara betydligt lägre än om punkten väljs långt ifrån dessa ytor. Av denna anledning är det 

även viktigt att vid husbyggnation välja fönster med låg värmegenomgångskoefficient eller så kallat U-

värde eftersom detta minskar värmegenomgången genom fönstret och därmed blir fönsterytan inte lika 

kall. Att välja fönster med låga U-värden är också viktigt för att minska värmeförluster genom fönster och 

därmed minska energianvändningen i byggnaden (McQuiston, Parker & Spitler, 2005). 

2.1.6 Temperaturkrav 

Enligt arbetsmiljöverket bör undersökningar av det termiska klimatet göras om lufttemperaturen under 

längre perioder avviker från 20-24°C på vintern och 20-26°C på sommaren. Detta är under förutsättning 

att det är lätt stillasittande arbete som utförs i lokalen (Arbetsmiljöverket, 2009). 

Boverket (2011) föreskriver att den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen vid DVUT bör 

vara 18°C i arbetsrum och bostadsutrymmen. Golvet under vistelsezonen bör hålla en temperatur på 

minst 16°C. I hygienutrymmen och lokaler avsedda för vård eller barnomsorg bör den operativa 

temperaturen vara minst 20°C och temperaturen på golven i hygienrum bör ej understiga 18°C, 

motsvarande siffra för golv i barnomsorgslokaler är 20°C. I Boverket (2011) anges också att den riktade 

operativa temperaturen i vistelsezonen inte bör skilja mer än 5°C åt olika håll. 
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2.1.7 Sammanfattning av krav på inomhusmiljön 

I Tabell 1 visas en sammanfattning av viktiga krav på inomhusmiljön. 

Tabell 1: Sammanfattning av krav gällande inomhusmiljön. 

Parameter Krav 

Operativ temperatur 20-24°C  vintertid och 20-26°C sommartid. 

Golvtemperatur Minst 16°C 

Ventilation 7 l/s,person + 0,35 l/s,m² 

Lufthastighet i vistelsezonen Maximalt 0,15 m/s under uppvärmningssäsong och 

0,2 m/s övrig tid 

Koldioxidhalt Bör inte överstiga 800ppm 
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2.2 IDA ICE 

IDA Indoor Climate and Energy (ICE) är ett simuleringsverktyg som kan användas för att förutse en 

byggnads energianvändning samt till att undersöka inomhusklimatet i specifika zoner inuti byggnaden. De 

variablar som IDA ICE använder vid beräkningar är temperatur, flöde, effekt, energi, fukthalt, 

föroreningsnivåer, lufttryck i byggnaden, solinstrålning, styrsignaler samt börvärden. Ekvationerna som 

används vid beräkningar i programmet är termodynamiska ekvationer hämtade från läroböcker (EQUA 

Simulation AB, 2009). 

2.2.1 Olika programnivåer 

I IDA ICE finns det tre stycken programnivåer som kan användas beroende på detaljeringsgrad på 

projektet. Den första och simplaste nivån kallas wizard (Figur 1). Här skrivs all nödvändig information in i 

ett formulär varpå det är möjligt att göra en simulering utifrån detta. (EQUA Simulation AB, 2009).  

 
Figur 1: Wizardnivån i IDA ICE. 

Det är möjligt att flytta med informationen som skrivits in i wizardnivån till standardnivån, där mer 

avancerade modeller kan byggas. Fördelarna med att arbeta i standardläget i jämförelse med wizardnivån 

är att det är möjligt att definiera fler parametrar och på ett mer exakt sätt. Det går även att fysiskt rita upp 

zoner, fönster, dörrar och så vidare. Standardnivån är den nivån som normalt sett används vid 

simuleringar i IDA ICE. En översikt över standardnivån kan ses i Figur 2 (EQUA Simulation AB, 2009). 



LITTERATURSTUDIE 

 

8 
 

 
Figur 2: Standardnivån i IDA ICE. 

I den tredje nivån, som kallas expertnivån går det att undersöka alla parametrar och variabler till 

uppbyggnad och funktion, samt se hur olika komponenter är sammankopplade. Det är även möjligt att 

skapa egna komponenter här, om användaren har behov av något utöver det som finns fördefinierat i 

IDA ICE. Det är däremot inte möjligt att se en 3D-vy av modellen i denna nivå. Uppbyggnaden av olika 

parametrar sker istället genom att användaren själv skriver in hur kopplingar mellan olika komponenter ser 

ut. En översiktsbild över expertnivån kan ses i Figur 3 (EQUA Simulation AB, 2009). 

 
Figur 3: Ett exempel på hur expertnivån av IDA ICE ser ut. 

Fortsättningsvis i rapporten är det standardnivån av IDA ICE som kommer att beskrivas och användas. 
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2.2.2 Modellbyggnad 

Vid modellbyggnad i standardnivån är första steget att definiera geometrin som ska simuleras, vilket kan 

ske på olika sätt. Om det finns tillgång till IFC-filer med inlagda rumszoner kan dessa importeras och 

zonerna behöver då bara aktiveras. IFC (industry foundation classes) är ett öppet filformat där 

information kan lagras och användas av många olika program. Detta förenklar informationsutbytet mellan 

olika dicipliner vid husbyggnation (Buildingsmart, 2013). Om endast CAD-filer finns att tillgå importeras 

dessa till programmet och ligger då som mall vid uppritning av zoner. Flera CAD-filer kan importeras, så 

att en fil per våning infogas för att på detta sätt modellera zonerna som ligger på varandra. En 

byggnadsmodell består av en eller flera zoner och om byggnaden som ska simuleras har många likadana 

rum är det möjligt att modellera ett av dessa rum och sedan ange att det ska dubbleras ett visst antal 

gånger i resultatet (EQUA Simulation AB, 2009). 

Byggnaderna i IDA ICE får automatiskt primära system för kyla (kylaggregat) och värme (värmepanna) 

samt för ventilationshantering. Dessa enheter har obegränsad förmåga att värma, kyla och leverera luft ut i 

byggnaden. Tilluften är som standard satt till 16°C och kylvattnet till 15°C. Temperaturen på varmvattnet 

beror på utomhustemperaturen. Grundsystemet för kyla, värme och ventilation kan inte tas bort men det 

går att ändra på värdena i systemet och dessutom är det även möjligt att bestämma flödena från dessa 

enheter till noll så att de på detta sätt inte påverkar systemet. Det går även att lägga in flera 

ventilationssystem och värme-och kylsystem om det finns separata krav eller behov i olika delar av en 

byggnad (EQUA Simulation AB, 2009). 

Vid modelleringsstart är många värden förinställda, men bör ändras för att passa det aktuella fallet. 

Exempel på parametrar som kan ställas in är material för väggar, golv och tak samt temperaturer för tilluft 

och börvärden i modellzonerna. I programmet anges även COP för uppvärmning, kyla och 

varmvattenproduktion och det går även att ange temperaturer på kylslingor. Den modellerade byggnaden 

kan placeras i en miljö som inkluderar andra byggnader och träd och bygganden kan också orienteras i 

valfritt vädersstreck för att anpassa modellen till verkligheten (EQUA Simulation AB, 2009). 

2.2.2.1 Det primära systemet 

Det primära systemet som automatiskt läggs in vid modellbyggnad består av en värmepanna och ett 

kylaggregat. Till värmepannan finns dels ett driftschema kopplat men även en styrenhet där inställningar 

för varmvattentemperaturer görs. Till värmepannan är dessutom en klimatfil kopplad för att kunna 

anpassa temperaturerna efter rådande temperaturförhållanden. Ett schema för nattsänkning är också 

kopplat till varmvattenenheten. Kylaggregatet är sammanlänkat med ett driftschema samt klimatfil för att 

på liknande sätt som med varmvattenenheten kunna reglera kyla med hänsyn till utomhusförhållandena 

(EQUA Simulation AB, 2009). 

Värmepannan producerar varmvatten med en specifik temperatur för cirkulation i system med 

värmeväxlare i byggnaden. Den producerar även tappvarmvatten. Värmepannans verkningsgrad är 

förinställt till ett konstant värde, men detta värde går att ändra så att verkningsgraden är en funktion av 

vattentemperaturen och lasten. Verkningsgraden för tappvarmvattnet är alltid konstant. Det går att 

definiera hur mycket energi varmvattencirkulationspumparna utnyttjar, antingen som proportionellt mot 

distribuerad värme eller som en funktion av vattenflödet genom värmepannan. Vid beräkningar antas 

pumpen vara idealt tryckkontrollerad med konstant verkningsgrad, men det går dock att göra så att 

pumpkraften definieras proportionellt till distribuerat varmvatten (EQUA Simulation AB, 2009). 

Börvärdet på varmvattentemperaturen kan ställas in (EQUA Simulation AB, 2009). 

På liknande sätt som för värmepannan fungerar även kylaggregatet och dess cirkulation. Kylaggregatet 

producerar kallvatten med temperaturen 5°C till ventilationsaggregatet samt 15°C för distribution till 

kylbafflar ute i rumszonerna (EQUA Simulation AB, 2009). 
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2.2.2.2 Ventilationssystemet 

I ventilationssystemet ingår värme-och kylbatterier, värmeväxlare samt fläktar. Det finns även en regulator 

för kontroll av börvärden kopplad till batterierna samt värmeväxlaren. Denna regulator känner av 

utomhustemperaturen och här anges temperaturen på tilluften och om den ska vara konstant eller styras 

enligt ett schema. Det finns ytterligare scheman som styr fläktarna, det vill säga som styr när ventilationen 

ska vara igång, samt styrschema för värmeväxlaren. I batterierna anges verkningsgrad samt 

vattentemperatur (EQUA Simulation AB, 2009). 

2.2.2.3 Allmän information 

Vid energisimuleringar behöver övergripande information som är allmängiltig för hela byggnaden anges 

och det görs under fliken "general" i IDA ICE 4.2. Här anges vilken plats byggnaden återfinns på och 

vilket klimat som ska gälla. Det är möjligt att välja klimatfiler med antingen verkligt eller syntetiskt väder 

för ett antal olika platser, men det går även att ladda in klimatfiler som exempelvis köpts från SMHI. Om 

det behövs är det även möjligt att läsa in filer för vindprofiler. Under fliken "Building defaults" ställs 

generella byggnadsinställningar in och här kan material för väggar, golv, tak, fönster, dörrar och integrerad 

skuggning väljas samt att egna material kan skapas. Det är i denna flik som verkningsgrader och typ av 

energibärare definieras för kyla, värme och varmvatten (EQUA Simulation AB, 2009). 

Under "site shading and orientation" kan byggnadens orientering i enlighet med vädersträcken ställas in 

och närliggande byggnader och objekt kan ritas in eller importeras. Köldbryggor för en mängd olika 

parametrar ställs in under fliken "Thermal bridges", men det går även att ställa in en generell effektförlust 

per areaenhet för byggnaden. Temperaturförhållanden under byggnaden ställs in under fliken "ground 

properties" och mängden infiltration anges under just fliken "infiltration". För beräkningar av trycket som 

vinden utövar på byggnaden ställs parametrar in under fliken "pressure coefficients" och i fliken "extra 

energy and losses" införs information om förluster i systemen för värme, kyla, ventilation, varmvatten eller 

hos andra objekt där energiförluster sker (EQUA Simulation AB, 2009). 

2.2.2.4 Modellering av zoner 

I fliken "floor plan" kan zonens utseende ställas in för att till exempel matcha rummen på en CAD-ritning. 

Genom att sedan öppna dessa kan zonspecifika inställningar göras och det är här inne som zonhöjden 

definieras. Om en zon ska ha andra materialegenskaper än resten av byggnaden kan sådana inställningar 

göras här. Det är även i denna flik som uppvärmningsmetoden för utrymmet väljs och kan vara i form av 

till exempel radiatorer, golvvärme eller bafflar. Som ett alternativ finns även ideal värmare och ideal kylare. 

Dessa metoder är uppvärmningssätt som egentligen inte finns utan är en metod att på ett enkelt sätt 

beräkna effekt- och energibehov då endast en liten mängd information finns att tillgå. Om ventilationen 

ska vara av typen konstant eller variabelt flöde och på vilket sätt det variabla systemet ska styras bestäms 

per zon. Vid val av konstant ventilationsflöde anges även zonens till- och frånluftflöde. Mängden 

belysning, utrustning och personlast anges i varje zon för sig, precis som börvärdena för operativ 

temperaturerna. För personlaster definieras aktivitetsnivå och klädvärdet, där klädvärdet kan anges så att 

det varierar under året inom ett inställt område för att optimera den termiska komforten. De förinställda 

värdena för personlasten är en aktivitetsnivå på 1,0 Met och ett klädvärde på 0,85±0,25 Clo. I programmet 

motsvarar 1 Met 58,2 W/m2 kroppsyta, där en person har kroppsytan 1,8 m2 (EQUA Simulation AB, 

2009).  

2.2.2.5 Operativ temperatur 

I IDA ICE anges den operativa temperaturen som genomsnittet av lufttemperaturen och 

strålningstemperaturen vid ett specifikt tillfälle. Den operativa temperaturen beräknas för den plats i 

rummet där ockupantlasten placerats och kan beräknas för flera olika laster. När ockupantlaster införs i en 

zon placeras de i mitten av rummet med gravitationscentrum på 0,6 meters höjd, vilket ska motsvara en 

sittande person. Denna placering kan dock ändras (EQUA Simulation AB, 2009). 
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2.2.2.6 Simulering 

Det går att göra flera olika typer av simuleringar. Dessa simuleringar är primärt energi-, värme- eller 

kylsimuleringar. Vid energisimuleringar krävs det att en klimatfil väljs och denna typ av simulering görs 

ofta över ett år för se en byggnads totala energiförbrukning och hur mycket energi olika områden 

använder sig av (EQUA Simulation AB, 2009). 

Vid värme- och kylsimuleringar sätts antingen en syntetiskt vinter- eller sommarklimat och kan väljas för 

några olika platser, det går även att välja en verklig klimatfil under en specifik period. Ett alternativ till 

detta är att köra en simulering vid en konstant temperatur för att dimensionera systemet och vilka effekter 

som krävs för olika apparater (EQUA Simulation AB, 2009). Vid värmesimuleringar väljs förslagsvis 

DVUT som i Stockholm avrundat nedåt är -18°C (Boverket, 2009). Det går även att köra en anpassad 

simulering, där bland annat simuleringstiden ändras. I Figur 4 ses menyn för val av simuleringstyp. 

 
Figur 4: Meny för val av olika simuleringar. 

2.2.2.7 Resultatpresentation 

Innan simuleringen utförs går det att välja vilka parametrar som ska loggas. Exempel på parametrar som 

kan loggas är rumstemperatur, yttemperaturer, operativ temperatur, effekter och luftkvalité. 

Lufthastigheter i rummet kan loggas, men eftersom programmet inte beräknar lufthastigheten utan värdet 

sätts som en konstant av användaren är det inte någon mening att logga denna parameter (EQUA 

Simulation AB, 2009).  

I Figur 5 ses valbara parametrar vid loggning. Det kan dock vara klokt att endast logga de parametrar som 

verkligen behövs eftersom loggning av fler parametrar kräver längre simuleringstid. 



LITTERATURSTUDIE 

 

12 
 

 
Figur 5: Val av parametrar som ska loggas. 

När simuleringen är klar kan resultaten av de loggade parametrarna ses i både tabellform och diagram. Det 

går att se de utvalda parametrarna per timme, dag, vecka eller månad och det går att skapa en wordrapport 

innehållande de diagram som loggningarna resulterat i. En sammanställning av resultaten per zon, som 

visar min- och maxvärden för olika parametrar kan exporteras till en Excelfil (EQUA Simulation AB, 

2009). 

2.2.3 Kommande uppdateringar av IDA ICE 

Version 5 I version 5 av IDA ICE som beräknas komma i slutet av 2013 finns en uppdatering av 

programmet där användning av flödeselement gör det möjligt att se temperatur i höjd och sidled. 

Funktionen påminner om CFD men är inte det, utan ett enklare sätt att se temperaturskillnader i rum 

(Skogqvist & Sahlin, 2012). 
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2.3 CFD 

Computational Fluid Dynamics förkortat CFD, är en metod för att analysera fluiders rörelse i form av 

värmeöverföring, gas-och vätskeflöden eller kemiska reaktioner, med hjälp av datorbaserade 

beräkningsprogram. CFD används för att lösa numeriska problem inom strömningsmekaniken där de 

uppställda differentialekvationerna som behövs för att lösa problemet inte går att lösas analytiskt (Versteeg 

& Malalasekera, 1995). 

Exempel på områden där CFD används är inom aerodynamik vid simulering av lyft-och dragkrafter för 

flygplan och vindkraftverk och vid design av bilar samt för att modellera hydrodynamik vid byggnation av 

fartyg. CFD används också för att simulera förbränning i kraftverk, kemiska processer, distribuering av 

föroreningar och partiklar samt modellering av inomhusklimat. Ett annat användningsområde för CFD är 

för att förutse väder.  Flygindustrin började använda sig av CFD för simuleringar på sextiotalet och efter 

det har användningsområdena där CFD kan tillämpas på ökat i takt med att metoderna och programmen 

utvecklats och framförallt i takt med att kapaciteten i datorena har ökat. På senare tid har även 

gränssnitten blivit mer användarvänliga och programvaran har blivit billigare (Versteeg & Malalasekera, 

1995). 

Försök med att simulera luftflöden i byggnader numeriskt har gjorts under de senaste decennierna och på 

senare tid har användningen av CFD-program för att modellera luftrörelser blivit allt vanligare och 

användningen av programvaror som använder sig av CFD har ökat. När resultat från CFD-simuleringar 

har jämförts med data som samlats in på experimentell väg har resultaten visat sig vara lovande, men 

metoderna är fortfarande under utveckling (Pepper, 2009). 

CFD bygger på numeriska algoritmer för att beräkna flödesproblem och vid arbete i programmen krävs 

det ett användargränssnitt som är strukturerat och lättbegripligt (Pepper, 2009). 

2.3.1 Olika program 

Det finns ett antal olika programvaror att använda vid utförande av CFD-analyser. Vissa av dessa program 

går att använda vid simuleringar inom många olika verksamhetsområden medan andra är anpassade för 

specifika applikationer såsom simulering av vindkraftverk eller ventilation i byggnader. Fördelen med 

specialanpassade program är att många av de funktioner som behövs redan är fördefinierade vilket 

minskar modellbyggnadstiden. Program som inte är anpassade för ett specifikt användningsområde är 

däremot väldigt mångsidiga och har oftast fler lösningsmodeller och inställningar att välja på vilket ger ett 

brett användningsområde som passar vana användare och företag som verkar inom många olika områden. 

Vid CFD-simuleringar finns det olika tekniker för att lösa numeriska problem, där de vanligaste bygger på: 

Finit volym, finita element, finit differens eller spektrala metoder. Det som skiljer de olika metoderna åt är 

hur diskretiseringsprocessen ser ut, det vill säga på vilket sätt problemet delas upp och förenklas, samt hur 

olika parametrar uppskattas för att göra problemet beräkningsbart (Versteeg & Malalasekera, 1995).  

Finita volymmetoden är den i dagsläget vanligaste CFD-metoden och exempel på program som använder 

sig av denna metod är (Versteeg & Malalasekera, 1995): 

 ANSYS Fluent: Mångsidigt program för att modellera många typer av problem som kan involvera 

strömning, turbulens och värmeöverföring (ANSYS, 2013a). 

 ANSYS CFX: Kraftfullt CFD-program för modellering av många olika typer av 

strömningsproblem (ANSYS, 2013a). 

 STAR-CD från CD-adapco: Omfattande simuleringsverktyg för modellering av 

förbränningsmotorer (CD-adapco, 2013). 

 STAR-ccm+ från CD-adapco: Kan användas på många olika typer av problem som involverar 

strömning, värmeöverförning och spänningar (CD-adapco, 2013). 
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 PHOENICS från CHAM: Används för simuleringar av strömning, värmetransport, kemiska 

reaktioner och förbränning. PHOENICS har en modul som heter FLAIR som är specialanpassad 

för värme och ventilationssimuleringar (CHAM, 2013). 

 FloVENT från Mentor Graphics: Är ett CFD-program som kan användas för beräkning av 

strömning, värmeöverföring, spridning av partiklar och termisk komfort. Programmet är 

specialanpassat för värme- och ventilationsapplikationer (Mentor Graphics, 2013). 

Finita elementmetoden har blivit vanligare på senare tid och ett program som använder sig av denna 

metod är COMSOL Multiphysics via deras CFD-modul (Pepper, 2009). 

2.3.1.1 ANSYS Fluent 

ANSYS är ett mångsidigt program som hanterar en stor mängd olika typer av simuleringar. Vid start av 

programmet öppnas den så kallade arbetsytan (Figur 6). 

 
Figur 6: Arbetsytan i ANSYS med Fluent valt som system. 

Här kan användaren antingen konstruera systemet genom att själv sammankoppla valfria komponenter 

med varandra eller så kan ANSYS färdigbyggda analyssystem användas, där nödvändiga komponenter 

redan är ihopsatta till ett fungerande system. De typer av simuleringar som kan utföras med ANSYS finns 

bland annat inom områdena strömningsmekanik, byggnadsmekanik, elektromekanik och multifysik. 

Denna studie fokuserar på strömningsmekanik och för detta ändamål finns tre olika analyssystem i 

ANSYS. Dessa är CFX, Fluent och POLYFLOW och det program som används i denna studie är Fluent. 

ANSYS Fluent kan användas vid analys av flöden med kompressibla såväl som inkompressibla fluider och 

både strömning och värmeöverföring kan modelleras. Analyssystemet Fluent består av delarna geometri, 
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mesh, inställningar, lösning och resultat, där de olika delarna i Figur 7 länkar till olika delprogram i 

ANSYS. Detta program kommer fortsättningsvis att användas i arbetet, vilket innebär att fokus kommer 

att ligga på principer och funktioner som finns i ANSYS Fluent (ANSYS, 2011). 

 
Figur 7: Analyssystemet Fluent. 

2.3.2 Grundläggande principer vid CFD-modellering 

Vid CFD-simulering delas det området som ska modelleras upp i ett ändligt antal kontrollvolymer så att 

det modellerade området blir till ett nät av celler även kallat ”mesh”. Ekvationer för bevarande av massa, 

rörelsemängd och energi diskretiseras till algebraiska ekvationer och löses sedan i alla noder vilket till slut 

resulterar i flöden som kan ses i resultatetpresentationen. Första steget vid användande av CFD är att 

definiera vilket problem som ska lösas och hur programmet ska lösa det uppställda problemet. En lösning 

är inte bättre än den uppställda modellen tillåter (Nielsen, et al., 2007). 

2.3.3 Preprocessor 

I ett CFD-program krävs det att det finns en preprocessor för att problemet ska kunna definieras. Till 

exempel bestäms geometrin, rutnät för lösning av ekvationer (mesh), fysiska egenskaper för fluider och 

solider samt vilka randvillkor som gäller för problemet här. Vidare anges fysiska förutsättningar och 

fluidens egenskaper definieras och passande randvillkor sätts. Inuti varje nod definieras en lösning på 

problemet i form av ett antal ekvationer och överlag är det möjligt att säga att korrektheten av en CFD-

modell beror på antalet celler och storleken på dessa, tyvärr betyder dock ett större antal celler att mer 

datorkraft behövs, så antalet celler ett problem bör ha blir en avvägning mellan noggrannhet och 

simuleringstid (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

2.3.3.1 Geometri 

Först och främst måste geometrin för problemet bestämmas, antingen genom att importera en geometri 

från ett CAD-program eller genom att rita upp utseendet direkt i CFD-programmet för att på så sätt 

definiera hur problemet ser ut rent fysiskt (Versteeg & Malalasekera, 1995). För att problemet ska vara 

någorlunda lätthanterligt krävs det att diverse förenklingar görs. Ett kontorsrum som modelleras kan till 

exempel modelleras utan möbler och med förenklingar av människor så att de till exempel har formen av 

rätblock. Ju fler ytor och vinklar som finns definierat i geometrin desto längre tid tar simuleringarna att 

genomföra. Hur extrema förenklingar som bör utföras beror på vilket problem som ska lösas och hur kort 

simuleringstid som önskas. Det krävs allmänt lång erfarenhet för att veta vilka förenklingar som kan och 

bör göras utan att det påverkar resultatet i allt för omfattande skala (Nielsen, et al., 2007). 

2.3.3.2 Mesh 

Vid arbete med CFD är det nödvänligt att generera ett nät av celler, ett så kallat "mesh" över geometrins 

hela volym, där utseende och storlek på cellerna definieras. Det finns både strukturerade och 

ostrukturerade varianter av detta nät, där de strukturerade varianterna oftast består av vertikala och 

horisontella linjer som korsar varandra och tillsammans bildar noder. Ostrukturerade nät är uppbyggda av 

ett antal noder anpassade efter geometrin för att skapa olikformade polyedrar uppbyggda av ett antal 

noder (Versteeg & Malalasekera, 1995). Möjliga felkällor vid nätuppbyggnaden är att antalet celler är för få, 
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att cellerna är fel uppbyggda, men också att kvalitén på cellerna är för dålig. Cellstorleken bör vara mindre 

i vissa områden, såsom vid intag och utlopp för luft samt i andra områden med flödesförändringar. I 

övrigt är det viktigt att cellernas storlek ändras gradvis och inte abrupt eftersom det kan leda till 

beräkningsfel, men det är möjligt att ställa in jämnheten för cellernas storleksförändring till fin för att 

undvika detta problem. Även hur skeva cellerna är har påverkan på slutresultatet (Nielsen, et al., 2007). 

2.3.3.3 Randvillkor 

Vid lösning av numeriska problem via CFD genom beräkning av Navier-Stokes ekvationer och 

kontinuitetsekvationen är det av stor vikt att korrekta randvillkor appliceras på problemet (Fakhrai, 

2011a). 

Inlopp och utlopp 

Beroende på mediets egenskaper används olika randvillkor för in-och utlopp. Några randvillkor som går 

att använda för detta ändamål är (Fakhrai, 2011a): 

 Tryckberoende in- och utlopp: Randvilkor baserade på tryck anges normalt sett då både 

hastighet och massflöde är okäna, till exempel vid termiskt drivna flöden. Om tryckinlopp 

används definieras bland annat temperatur och tryck vid inloppet och när tryckutlopp används 

definieras trycket vid utloppet. 

 Hastighetsinlopp: Om flödet är inkompressibelt och hastighetsprofilen för inloppet är känd är 

detta randvillkor lämpligt att använda. Ett jämnt luftflöde över hela inloppet brukar vara 

förinställt, men går att ändra till andra profiler. Dessa inlopp bör inte placeras för nära hinder 

eftersom det kan leda till att lösningen inte konvergerar, vilket innebär att ingen lösning hittas. 

 Utflöde: Om trycket eller hastigheten på frånluftflödet inte är specificerat kan utflöde användas 

som utlopp. Detta förutsätter att flödet är inkompressibelt och att ett tryckinlopp inte används. 

Densiteten bör inte variera och flödet bör vara stabilt. Modellen använder sig av extrapolering av 

information från omgivningen och antar att normalens lutning från utflödet är noll vilket gör 

modellen lämplig att använda när utflödet är nära fullt utvecklat. 

 Massflödesinlopp: Används vid kompressibla flöden för att beskriva massflödet vid inloppet. 

 "Pressure far field": Kan användas när ideala gaslagen använts för att beräkna densiteten och 

används vid simulering av friströmande flöden.  

 Till- och frånluftsfläkt: Med detta villkor är det möjligt att specificera förluster, 

tryckförändringar, flödesriktningar, samt omgivande tryck och temperatur för till- och frånluft. 

2.3.3.4 Materialegenskaper 

Vid skapande av geometrier kan geometridelar namnges, olika material kan sedan definieras och ansättas 

till dessa namngivna delar (Fakhrai, 2011a). 

2.3.4 Solver 

När problemet har definierats i preprocessorn ska problemet lösas. Detta görs i solvern och inkluderar 

steg för att approximera medellens okända startvärden utifrån vad som är känt och med hjälp av dessa 

värden skapa ett startflödesfält. Den slutgiltiga uppgiften är sedan att lösa ekvationerna och i och med 

detta lösa det uppställda problemet.  

2.3.4.1 Grundläggande ekvationer vid CFD-modellering 

De ekvationer som är grundläggande vid modellering av fluiders rörelser och därmed också CFD-

modellering är kontinuitetsekvationen (Ekvation 3) och Navier-Stokes ekvationer (NS) för att beskriva 

rörelsemängdens bevarande, i detta fall i x-, y- och z-riktning (ekvation 4 till 6). Utöver dessa ekvationer 

används även energiekvationen (Ekvation 7) som i sin tur är beroende av den viskösa dissipationen vid 

beräkning av kompressibla flöden (Ekvation 6) (Sayma, 2009). De här ekvationerna är för det mesta 
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olinjära vilket medför att det inte finns några analytiska lösningar på problemen som i sin tur innebär att 

de måste lösas numeriskt (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

Kontinuitetsekvationen 

Kontinuitetsekvationen används för att beskriva bevarandet av massa och gäller för varje punkt i flödet. I 

Ekvation 3 beskrivs hur ändringen av massa på grund av densitetsförändringar per volymenhet ska vara 

summan av alla massflöden in och ut ur denna enhet (Sayma, 2009). 

  
  

  
 (

     

  
 

     

  
 

     

  
) Ekvation 3  

Där  =densitet, t=tid och u, v och w hastigheten i x, y och z-led (Sayma, 2009). 

Bevarande av rörelsemängd 

I Ekvation 4-6 beskriver Navier-Stokes ekvationer rörelsemängdens bevarande i x, y och z-led. Den första 

termen i respektive ekvation beskriver tröghet, andra termen är en tryckgradient, tredje termen beskriver 

viskositet och fjärde termen beskriver volymkraft (Sayma, 2009). 
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)     Ekvation 6  

I ekvationerna är  =densitet, t=tid, p=tryck, µ=dynamisk viskositet vid sammanlänkning av spänning 

med linjära deformationer. Fx,y,z är rörelsemängdens källterm gällande volym och tid och u, v och w 

hastigheten i x, y och z-led (Sayma, 2009). 

Bevarande av energi 

I Ekvation 7 kan bevarande av energi ses (Sayma, 2009). Det ekvationen beskriver är att ändringen av 

energi i en punkt är summan av värmen som tillförts punkten och det arbete som har uträttats (Veersteeg 

& Malalasekera, 1995). Ekvation 8 beskriver termen viskös dissipation som ingår i energiekvationen och 

som beskriver den interna energin som beror på deformation av partikeln (Sayma, 2009). 
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Ekvation 8  

I ekvationerna är  =densitet, T=tid, p=tryck, µ=dynamisk viskositet vid sammanlänkning av spänning 

med linjära deformationer. Fx,y,z är rörelsemängdens källterm gällande volym och tid,  =viskös 

dissipation, cp=specifik värmekapacitet och k=fluidens ledningsförmåga och u, v och w hastigheten i x, y 

och z-led (Sayma, 2009). 

2.3.4.2 Turbulensmodell 

Turbulens kan beskrivas som ett ickelinjärt tillstånd där tryck- och hastighet slumpmässigt varierar i 

flödesfältet. Detta gör att det krävs mer tid och datorprestanda för att beräkna turbulenta flöden i 

jämförelse med laminära flöden, där inte denna slutmässiga hastighetsvariation finns. För att ett CFD-

program ska fungera tillfredsställande måste det dock klara av båda typerna av flöden. Vid låga Reynolds 

nummer är flödena laminära och ekvationerna från Kapitel 2.3.4.1 kan då användas som de är utan att 

simuleringstiden blir överdrivet stor (Versteeg & Malalasekera, 1995).  

För att lösa turbulenta hastighetsproblem finns ett antal olika beräkningsmodeller att välja på. Några 

sådana modeller är direct numerical simulation (DNS), large eddy simulation (LES), och Reynolds-

averaged Navier-Stokes (RANS). Skillnaden mellan dessa modeller ligger i hur stora förenklingar av flödet 

som görs och hur stora delar av det turbulenta flödet som beräknas med Navier-Stokes ekvation (NS) 

respektive modelleras på förenklade sätt, där flödets noggrannhet generellt blir bättre ju större andel som 

beräknas med NS (Nielsen, et al., 2007).  

DNS 

Vid användandet av DNS löses Navier-Stokes ekvationer till fullo. Detta innebär att ingen extra 

turbulensmodell används för beräknandet av flödesvariationer och därmed sker heller inga 

beräkningsförenklingar. Svårigheten som uppstår med detta sätt att lösa ekvationerna är att det krävs en 

väldigt kraftfull dator för att lösa problemet eftersom turbulenta flöden till skillnad mot laminära flöden 

medför komplicerade beräkningar där flödet är svårt att förutsäga. Av denna anledning är det oftast inte 

praktiskt genomförbart att lösa problem med DNS eftersom det krävs väldigt kraftfulla datorer och 

mycket tid för att få fram ett resultat och därför används denna turbulensmodell vanligtvis endast vid 

forskning på turbulens. Tack vare att inga förenklingar görs ger denna metod däremot de mest korrekta 

svaren av turbulensmodellerna (Pepper, 2010). 

LES 

Principen som LES bygger på är att de stora virvlarna i det turbulenta flödet är beroende av geometrin 

medan detta inte gäller för de små virvlarna. Av denna anledning beräknas de stora virvlarna utan 

förenklingar av Navier-Stokes ekvationer, medan de små virvlarna som inte påverkas av geometrier istället 

modelleras med en förenklad modell, som baseras på de energiöverföringar som sker mellan stora och 

små virvlar (Pepper, 2010). LES kräver mer datorkraft än RANS eftersom mer beräkningar och färre 

förenklingar sker, men mindre datorkraft än DNS. Av denna anledning ger LES därför mer exakta svar än 

RANS, men inte lika bra som DNS (Nielsen, et al., 2007). 
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RANS 

Av de turbulensmodeller som nämns i denna rapport är RANS de som är vanligtvis används i 

kommersiella sammanhang. RANS-modellerna består bland annat av modellerna k-ε och k-ω samt olika 

varianter av dessa (Zhang, 2005). 

När RANS används innebär det att medelvärdet av flödet löses med hjälp av Navier-Stokes ekvation. De 

fluktuerande delarna beräknas däremot inte utan modelleras istället. Något som kallas Reynolds 

dekomposition införs, som beskriver hur fluider rör sig i turbulenta flöden och genom att sedan ta 

tidsmedelvärdet av detta ges RANS. I praktiken innebär det att variabeln u i Ekvation 9 delas upp i 

medelvärdet U som löses med NS och den fluktuerande delen u’ som modelleras med hjälp av 

turbulensmodellen RANS. På samma sätt delas även parametrarna u, v, w och p upp (Versteeg & 

Malalasekera, 1995). 

        Ekvation 9  

RANS ekvationer kan ses i Ekvation 11 till 13 och är den form många vanliga CFD-program använder vid 

beräkning med denna turbulensmodell. I dessa ekvationer är effekterna av förändringarna i densitet 

försumbara eftersom flödet inte påverkas nämnbart, men däremot är själva medelförändringarna i 

densiteten märkbara. Med hänsyn taget till detta och med U, U, V, W och   densitetsviktade kan 

Ekvationerna 10 till 14 beskriva kompressibla turbulenta flöden. I dessa ekvationer har termerna inom [ ] 

införts för att ta hänsyn till turbulenta virvlar och de effekter dessa har på hastigheterna (Versteeg & 

Malalasekera, 1995). 

Bevarande av massa: 
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           Ekvation 10  

RANS ekvationer för bevarande av rörelsemängd: 
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Ekvation 12  
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Ekvation 13  
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Transportekvationen: 

 

   ̅  

  
           

 
  ̅

  
              [ 

   ̅    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
 

   ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
 

   ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
]     

Ekvation 14  

För att kunna lösa dessa ekvationer behövs dock ytterligare variabeler i form utav Reynolds stresses, där 

normalspänningarna kan ses i Ekvation 15 till 17 och skjuvspänningarna kan ses i Ekvation 18 till 20.  

Normalspänningar: 

           Ekvation 15  

           Ekvation 16  

           Ekvation 17  

Skjuvspänningar: 

                Ekvation 18  

                Ekvation 19  

                Ekvation 20  

I ovanstående ekvationer är  =densitet, t=tid,  =tryck, µ=dynamisk viskositet vid sammanlänkning av 

spänning med linjära deformationer. Fx,y,z är rörelsemängdens källterm gällande volym och tid,  =viskös 

dissipation, cp=specifik värmekapacitet och k=fluidens ledningsförmåga,        =rörelsemängdens 

källterm gällande volym och tid,  = spänning. och u, v och w hastigheten i x, y och z-led,  (Versteeg & 

Malalasekera, 1995). 

I jämförelse med skjuvspänningar i laminära flöden kan turbulenta skjuvspänningar vara av okänd storlek 

och därmed kräva ytterligare modeller och antagna konstanter för att problemen ska kunna slutas och 

därmed få en lösning. Antalet extra ekvationer som krävs beror på vilken turbulensmodell som används. 

Några vanliga RANS-modeller kräver följande antal extra transportekvationer: mixing length-modellen 

kräver ingen extra ekvation, Spalart-Allmaras modell kräver en extra ekvation. Om modellerna k-ε, k-ω 

eller algebraisk skjuvning används krävs två extra ekvationer och vid användning av Reynolds 

skjuvningsmodell, krävs 7 stycken extra transportekvationer (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

k-ε turbulensmodell 

En av de mest välanvända två-ekvationsmodellerna kallas k-ε-modellen och de två extra 

transportekvationer som krävs för denna modell är partiella differentialekvationer för uträkningen av 

kinetisk energi (k) och dess dissipation (ε). Fördelarna med k-ε-modellen är att den är enkel att använda 

och endast initiala värden och gränsvärden behöver anges. Vid många typer av flöden fungerar den 

utmärkt och den har blivit validerad i många studier (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

Vid användande av k-ε beskrivs den momentana kinetiska energin    (Ekvation 21) som summan av 

medelvärdena för kinetisk energi   (Ekvation 22) och turbulent kinetisk energi    (Ekvation 23) (Versteeg 

& Malalasekera, 1995). 

         Ekvation 21  

   
 

 
           Ekvation 22  
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(   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅) Ekvation 23  

Standardmodellen använder grundekvationerna nedan (Ekvation 24 - Ekvation 26).  

För k: 
     

  
             [

  

  
      ]                Ekvation 24  

och för ε: 
     

  
             [

  

  
      ]     

 

 
               

  

 
 Ekvation 25  

där            

  

 
 Ekvation 26  

och    ,    ,   ,    och    är dimensionslösa konstanter, som i standardfallet har värdena         , 

        ,        ,         och        . 

Flera olika typer av k-ε-modeller finns, dessa är bland annat standard, RNG (renormalized group) och 

Realizable (Nielsen, et al., 2007). 

k- ω 

k-ω-modellen är användbar vid modellering av roterande flöden och en fördel med k-ω-modellen 

genetmot k-ε är att effekterna av ogynnsamma tryckgradienter vid separering av flöden kan förutspås på 

ett bättre sätt. Modellen är däremot inte lämplig att använda vid flöden över rundade eller krökta ytor. 

Standard och SST är två typer av k-ω-modeller (Pepper, 2010). 

2.3.4.3 Energimodell 

För att kunna se temperaturdifferenser i en CFD-modell krävs det att energimodellen används. I Fluent 

görs inga övriga inställningar för denna modell än att bocka i att den ska användas. Om detta görs är det 

sedan möjligt att mata in temperaturer som begynnelsevillkor och använda dessa som gränsvärden. För att 

kunna använda strålningsmodeller krävs det att även energimodellen används (ANSYS, 2011). 

2.3.4.4 Strålningsmodell 

Om operativ temperatur ska kunna beräknas krävs det att den värme som överförs mellan olika ytor via 

strålning kan simuleras. För att modellera strålning i Fluent finns det ett antal modeller att välja på: 

discrete ordinates (DO), discrete transfer (DTRM), P1, rosseland och surface to surface (S2S) (ANSYS, 

2011).  

Av nämda modeller är DO den som fungerar över flest problem och den samt DTRM ger bäst 

noggranhet och passar även bäst vid lokala värmekällor och optiskt tunna medier. DO fungerar även bra 

för att beräkna spridning och strålningsutbyte mellan fasta och gasformiga medier, detta gäller även för P1, 

där P1 är mest lämplig att använda vid optiskt tjocka material. Rosseland är en förenklad verion av P1 som 

är snabbare men inte lika noggrann (Bakker, 2002). S2S passar bra att använda inuti en stängd volym 

bestående av gråstrålande väggar, där endast strålningen mellan två ytor tas i beaktande (Ansys, 2013d). 

2.3.4.5 Lösningsalgoritmer 

För att lösa ett uppställt CFD-problem krävs det att en lösningsmodell väljs för att programmet ska veta 

hur de uppställda ekvationerna ska angripas och lösas. Oavsett vilken lösningsmetod som används ska 

resultatet bli samma, men skillnader gällande stabilitet och konvergenshastighet finns mellan de olika 

modellerna och det beror på hur det aktuella fallet ser ut vilken metod som lämpar sig bäst (Versteeg & 

Malalasekera, 1995).  



LITTERATURSTUDIE 

 

22 
 

Tryck-hastighetskoppling 

Eftersom det inte finns någon ekvation som specifikt beräknar trycket i systemet krävs det att en 

lösningsalgoritm som beskriver sambandet mellan tryck och hastighet vid beräkning av flödet används. 

Denna sammankoppling av tryck och hastighet kan göras på olika sätt och några vanliga 

lösningsalgoritmer för detta kan ses nedan: 

 SIMPLE: Namnet SIMPLE står för "Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations" och 

är en algoritm för att lösa tryckproblem. Denna algoritm bygger på en gissa-och rättametod, där 

ett tryckfält ansätts och sedan korrigeras trycken tills korrekta värden hittas. Samma metod 

används även för att få fram hastigheterna (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

 SIMPLER: SIMPLER står för SIMPLE Revisited och är en förbättrad version av SIMPLE. 

Istället för att använda gissa-rättametoden används den diskretiserade kontinuitetsekvationen för 

att härleda en diskretiserad tryckekvation (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

 SIMPLEC: Namnet står för SIMPLE Consistent. Denna algoritm följer samma principer som 

SIMPLE men använder sig av en manipulerad rörelsemängdsekvation för att få 

hastighetskorrektionen att bli mindre framträdande (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

 COUPLED: Vid användning av denna lösningsmetod löses alla ekvationer i en cell samtidigt för 

att sen fortsätta till nästa cell. I en segregerad lösningsmetod löses istället en ekvation i alla celler 

innan nästa ekvation löses (Versteeg & Malalasekera, 1995). 

 PISO: PISO Står för "Pressure Implicit with Splitting of Operators" och i denna algoritm 

används ett antagandeläge och sedan två omgångar med korrigeringar (Versteeg & Malalasekera, 

1995). 

Rumslig diskretisering 

Vid diskretisering av lutningen finns följande lösningsmetoder att välja på (ANSYS, 2011): 

 Green-Gauss nodbaserad: Den nodbaserade varianten av Green-Gauss är mer korrekt på 

oregelbundna cellnät än den cellbaserade varianten. 

 Green-Gauss cellbaserad: Cellbaserad variant av Green-Gauss som inte kräver lika mycket 

datorkraft vid beräkning som den nodbaserade varianten. 

 Minsta kvadratmetoden: Denna metod är ungefär lika korrekt som nodbaserade Green-Gauss, 

men eftersom den kräver mycket mindre datorkraft är minsta kvadratmetoden att föredra vid 

problemlösning. 

När trycket diskretiseras kan detta göras med följande metoder (ANSYS, 2011): 

 Standard: Denna metod fungerar för det mesta att använda. 

 PRESTO!: PRESTO! är lämplig att använda om flödet är snabbroterande eller om det flödande 

mediet är poröst. 

 Linear: Tar medelvärdet av trycken i närliggande celler. 

 Andra ordningen: Denna metod bör användas om flödet är kompressibelt.  

 Body force weighted: Användbar då modellen till exempel simulerar gravitation.  

För diskretisering av rörelsemängd, energi och effektförlust finns följande lösningsmetoder att välja på 

(ANSYS, 2011): 

 Upwind av första ordningen: I denna metod bestäms derivatan utifrån nuvarande punkt samt 

en punkt framåt. Om problem som involverar höga mach-tal simuleras kan det vara nödvändigt 

att börja lösa problemet med denna metod och efter ett antal itereringar byta till andra ordningen.  

 Upwind av andra ordningen: Beräknas på samma sätt som metoden av första ordningen men 

med skillnaden att två punkter framåt används. 

 Power law: Har ungefär samma noggrannhet som upwind av första ordningen. 
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 QUICK: Bra om flödena är roterande eller virvlande, men allmänt räcker upwind av andra 

ordningen bra.  

 MUSCL av tredje ordningen: Bra om flödena är roterande eller virvlande. 

2.3.4.6 Konvergens 

Vid CFD-beräkningar är målet att uppnå konvergens i iterationerna av de ingående ekvationerna. Med 

detta menas att ekvationernas lösning i varje nod ska vara samma från en iteration till nästa. För att ta reda 

på när detta inträffar används residualer som hjälpmedel. Termen residualer är skillnaden i resultat mellan 

två iterationer och när residualerna är tillräckligt små och håller sig på konstanta nivåer brukar lösningen 

bedömmas vara konvergerad. Ett vanligt krav gällande denna faktor är skillnaden i värde mellan två 

iterationer ska vara maximalt 10-3 för alla parametrar utom den för energi som bör vara lägre än 10-6. Det 

gäller dock att inte stirra sig blind på de uppsatta värdena eftersom en lösning som når gränsen inte alls 

behöver vara konvergerad medan en lösning som inte nått gränsen kanske är det. Av denna anledning är 

det viktigt att även studera när residualerna inte längre minskar utan håller sig på en stadig nivå och inte 

fluktuerar upp och ner. Residualerna är för det mesta högre vid användande av lösningsmetoder av högre 

noggrannhet vilket i sin tur innebär att lägst residualer inte nödvändigtvis betyder bästa lösning (Fakhrai, 

2011b). 

2.3.4.7 Relaxation 

Vid itereringar kan en faktor för relaxation läggas till, för att antingen förstärka eller försvaga betydelsen av 

den nya iterationen. Om relaxations-faktorn är mindre än 1 uppstår så kallad underrelaxation. Detta ökar 

stabiliteten av lösningen så att risken för divergering eller oscillering minskar, däremot gör det att det tar 

längre tid för lösningen att konvergera. Om relaxationsfaktorn är större än 1 inträffar överrelaxation som 

är motsatsen till underrelaxation och används för att öka hastigheten för konvergeringen, men i och med 

detta ökar även risken för divergering. Vid en relaxations-faktor på 1 innebär det att relaxationsfaktorn 

inte existerar (Fakhrai, 2011b). Vid användning av en för låg underelaxationsfaktor kan lösningen se ut att 

vara konvergerad trots att den inte är det, så denna faktor ska vara så hög som möjligt utan att få 

lösningen att divergera. Om större delen av lösningen konvergerat kan relaxations-faktorerna för de 

parametrar som ännu inte gjort det sänkas (Fakhrai, 2011b). 

2.3.4.8 Beräkning av operativ temperatur 

I beräkningsprogrammet ANSYS Fluent finns det ingen inbyggd funktion för att beräknaden den 

operativa temperaturen i rummet och därför måste en egen funktion skapas. Den ser ut enligt Ekvation 

30. 

    
       

 
 Ekvation 27  

I ekvationen är:   =operativ temperatur,   =lufttemperaturen och     =strålningstemperaturen. För att 

kunna plotta operativ temperatur måste strålningsmodellen DO användas eftersom endast den modellen 

visar strålningstemperatur. 

2.3.4.9 Initiering av lösning 

För att lösa ett CFD-problem krävs det att en grundlösning initieras så att ekvationerna som ska beräknas 

har någonting att utgå ifrån. I Fluent går det att antingen använda sig av standard- eller hybrid-initiering. 

Om standardinitieringen används förser användaren själv programmet med startvärden alternativt väljer 

varifrån programmet ska hämta lösningen. Vid användning av hybrid-initiering skapar däremot 

programmet tryck- och hastighetsfält genom att lösa Laplace ekvation. Resterande initialvärden bestäms 

som medelvärdena från inmatade parametrar (ANSYS, 2013c). 
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2.3.5 Resultatpresentation 

Ett viktigt steg i CFD-modellering är att presentera resultaten från simuleringarna på ett sätt som visar 

relevant information för det uppställda problemet. Exempel på sätt som resultat kan visas på är (Versteeg 

& Malalasekera, 1995):  

 Konturplottar: Dessa visar områden i olika färger, där en specifik färg till exempel motsvarar en 

temperatur så att temperaturfördelningen i ett rum kan ses.  

 Vektorplottar: Kan användas för att beskriva luftströmmar i ett rum. 

 Partikelspårning: Används för att spåra hur luftburna partiklar rör sig i rummet. 

 Geometri och celler: Används för att visa hur nodnätet ser ut och var nodtätheten är högre. 

 Animeringar: Används för att visa fluidrörelse.  
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2.4 Tidigare studier 

Att använda CFD som verktyg vid utvärdering av termisk komfort är än så länge relativt ovanligt även om 

det finns flera studier som fokuserat på detta område. 

2.4.1 Simulering av inomhusklimat med hjälp av CFD 

Studie 1 

Sun och Wang (2009) presenterar en metod där CFD används för att optimera inomhusklimatet i ett 

ventilerat rum genom att skapa en modell av rummet med dess kontrollsystem för VAV- ventilation. Sun 

och Wang framhåller att det är svårt att testa ventilationssystem genom simuleringar, men att det kan bli 

ett bra sätt att undersöka systemen innan de är byggda. På så sätt kan optimering av ventilationen ske före 

byggnation. Huvudsyftet med denna studie är kunna utvärdera ventilationsluft.  

Vid CFD-modelleringarna användes finita volymmetoden och k-ε, RNG valdes som turbulensmodell. 

Även k-ε standard och LR (low reynolds corrections) undersöktes, men gav sämre resultat. Second-order 

upwind och SIMPLE-algoritmen användes för att lösa rörelsemängd-, massa- och 

energikonserveringsekvationerna. Luften i rummet sattes till inkompressibel idealisk gas med konstanta 

värden. Residualerna för energin sattes till konvergens vid 10-7 och massa, rörelsemängd och turbulent 

kinetisk energi sattes till konvergens vid 10-4 (Sun & Wang, 2009). 

Som inlopp för strömningshastigheten valdes tilluftsdon och frånluftsdon sattes som tryckutlopp. 

Ytterväggen och fönstret på den väggen ansattes lämpliga värden för strålningsvärmeöverföring, medan de 

andra väggarna samt golv och tak sattes som adiabatiska. Värmeöverföringen från fönster sattes till 50 

W/m2 och motsvarande siffra för väggarna till 30 W/m2. Tilluften gavs temperaturen 17°C och den 

initiala temperaturen i rummet var 21°C. Värmegenereringen sattes till 65 W/s per person. 

För att undersöka riktigheten i experimentet sattes även en verklig modell upp i form av ett ventilerat rum 

med samma mått som CFD-modellen, där rumstemperaturen mättes och loggades. En jämförelse av 

temperaturerna i det verkliga rummet och det simulerat i CFD-modellen påvisade märkbara skillnader, 

men då en modell för att kompensera för denna skillnad lades till bedömdes avvikelserna hamna på en 

acceptabel nivå sett till studiens mål (Sun & Wang, 2009). 

Sun och Wang (2009) kom i studien fram till att testmetoden som användes var ett bra sätt att utvärdera 

olika ventilationsstrategier på, men att kraftfullare datorer är en förutsättning för kommersiell användning 

samt att de numeriska metoderna måste förenklas för att minska simuleringstiden. 

Studie 2 

I en artikel av Serra och Semiao (2008) undersöktes omblandande och deplacerande ventilation i VVS-

system med hjälp av CFD. Fokus i undersökningen var termisk komfort, inomhusklimat och 

energieffektivitet i länder med medelhavsklimat. 

De ingående ekvationerna integrerades över rumsytan. För rörelsemängdsekvationerna med hänseende till 

hastighet och tryck användes LIMPO-algoritmen, som är en vidareutvecklad variant av PISO och 

utvecklad för att jämföra deplacerande med omblandande ventilation för sommar och vinterfall. Modellen 

består av ett kontorsrum utan fönster med en person i. I studien användes konstanta temperaturer på 

väggar, golv och tak och personen i rummet gavs en konstant effekt (Serra & Semiao, 2008). 

Serra och Semiao (2008) kom fram till att omblandande ventilation var bättre än deplacerande under 

uppvärmningssäsong eftersom denna metod gav en bättre termisk komfort. Under kylsäsongen gav dock 

deplacerande ventilation både bättre termisk komfort samt krävde en lägre kyllast.  

I denna studie har CFD-modeller som tidigare validerats på experimentell väg används (Serra & Semiao, 

2008). 
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Studie 3 

Chen och Moshfegh (2011) undersökte hur bra olika k-ε-modeller fungerar genom att ställa upp en modell 

av ett kontorsrum. De modeller som undersöktes var standardmodellen, RNG och Realizable. Resultaten 

från CFD-simuleringarna utvärderades sedan gentemot en experimentell uppställning av kontoret, där 

temperatur och hastigheter på ett stort antal punkter mättes. Resultatet från denna studie utifrån 

hastighets- och temperaturprofiler visade att alla tre modeller gav tillfredställande värden i större delen av 

rummet, där det genomsnittliga resultatet blev bäst med RNG tätt följt av Realizable.  En av slutsatserna 

från studien är dock att en bättre turbulensmodell än de som undersökts i studien bör användas nära 

hastighetsinloppet eftersom de testade modellerna inte gav tillräckligt bra resultat i detta område. Vid 

modellering användes för alla fallen SIMPLE för att lösa tryck-hastighetssammankopplingen och trycket 

diskretiserades med PRESTO!. Till de ickelinjära termerna användes upwind av andra ordningen och till 

de viskösa användes central scheme, också denna av andra ordningen. Konvergenskraven för residualerna 

för de olika parametrarna sattes till 10-8 för energin och 10-3 för resten (Chen & Moshfegh, 2011). 

Studie 4  

Teixeira, et al. (2010) har undersökt temperaturer, hastighet och fukt genom att sätta upp en CFD-modell 

av ett rum med en testdocka i och sedan skapa en transient termisk modell i programmet Fortran för att 

undersöka temperaturer i olika klädlager. Två olika CFD-fall sattes upp, ett där dockan var en homogen 

kropp med en temperatur och en annan där dockan delats upp i olika kroppsdelar med olika temperaturer.  

ANSYS Fluent har används vid modelleringen och algoritmen SIMPLE användes för sammankoppling av 

tryck och hastigheter. Vid turbulensmodellering valdes k-ε RNG på grund av dess stabilitet och precision. 

Strålningsmodellen S2S användes för att studera värmeöverföring via strålning. Lösningen beräknades 

iterativt och problemet sades ha konvergerat när residualerna var under 10-5. Alla randvillkor var stabila i 

denna lösning, men en transient lösning undersöktes också och denna visade sig vara ännu stabilare. 

Väggarna har satts till adiabatiska med en konstant temperatur på 20°C och testdockan aproximerades 

som en vägg med olika kroppsdelar, men alla med temperaturen 33°C. Frånluftsdonet sattes som ett 

"outflow" (Teixeira, et al., 2010). 

Resultaten från CFD-modelleringen i studien jämfördes med tidigare utförda och dokumenterade 

experiment, men inga egna verkliga experiment utfördes i denna studie. En av slutsatserna med gällande 

CFD-modelleringen var att termisk komfort bäst studeras då testdockans kropp delats upp i olika delar 

med olika temperaturer (Teixeira, et al., 2010). 

Studie 5 

I en studie av Sevilgen och Kilic (2010) undersöktes två olika värmeöverföringskoefficienter för yttervägg 

och fönster i ett rum med två radiatorer och med en testdocka med konstant temperatur sittandes i 

rummet. CFD-programmet Fluent valdes med turbulensmodellen k-ε RNG, eftersom den är stabil. Som 

strålningsmodell valdes S2S. Algoritmen SIMPLE användes för sammankoppling av tryck och hastighet. 

Personen som modellerats i rummet hade en area på 1,81 m2 och kroppens temperatur med kläder på 

sattes till 33°C. Intensiteten på turbulensen sattes till 10 % vid in-och utlopp av luft. Sevilgen och Kilic 

(2010) kom i studien fram till att bättre isolering i kombination med lägre effekt på radiatorena var bäst 

både energimässigt och gällande den termiska komforten i rummet i jämförelse med sämre väggar men 

högre radiatoreffekt. De kom även fram till att fönsteraren har väldigt stor inverkan på den upplevda 

termiska komforten i ett rum. 
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2.4.2 Kombination av energisimuleringar och CFD 

Studie 6 

Zhai et. al. (2002) har utfört en studie som undersökte hur energisimuleringsprogram (ES) och CFD-

program kan integreras för att på så sätt dra nytta av varandra vid simuleringar. 

Energisimuleringsprogrammet som studerats är Energy Plus. Det som studien visar är att det finns flera 

olika sätt att sammankoppla ES med CFD på. Det som presenterades i studien är olika metoder för statisk 

respektive dynamisk sammankoppling mellan programmen. Detta kan göras på olika sätt beroende på vad 

som väljs att först sammankopplas. I studien har ett kontorsrum placerat i Boston används som referens 

vid simulering av ett vinterfall och ett kontor i Pittsburgh har använts som referens för sommarfallet. 

Ett problem som belyses i studien är att ES behöver rumstemperaturer och 

konvektionsvärmeöverförings-koefficienter från CFD. CFD behöver i sin tur yttemperaturerna från ES, så 

för att få en korrekt lösning på problemet är det nödvänligt att sammankoppla dessa två program. 

Slutsatsen från studien är att sammankoppling av ES och CFD gör förutsägelsen av kyl-eller 

värmebehovet 10 % bättre samt ger en mer tillförlitlig yttemperatur på komfortskalet än vad som fås utan 

sammankoppling av programen (Zhai et. al., 2002). 

Studie 7 

I en studie av Zhai och Chen (2004) gjordes undersökningar för att jämföra hur en integrering av ett 

energisimuleringsprogram och ett CFD-program stod sig i jämförelse med de två programmen var för sig. 

I denna studie används energisimuleringsprogrammet EnergyPlus för att ta reda på värme- och kyllaster 

samt yttemperaturer. CFD användes för att ta reda på konvektiva värmeflöden från ytor. 

Den strategi för sammankoppling av de båda programmen som visade sig mest effektiv var att 

yttemperaturerna från ES överfördes till CFD och att den konvektiva värmeöverföringskoefficienten samt 

lufttemperaturgradienterna överfördes från CFD till ES.  Resultatet från sammankopplingsprogrammet 

har validerats med hjälp experiment. Resultat från de olika programmen hämtas och överförs till varandra 

en gång i timmen under 10 dagar (Zhai & Chen, 2004). 
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3 MODELL 

Uppgiften i detta arbete har varit att utvärdera simuleringsverktyget IDA ICE genom att jämföra operativ 

temperatur från simuleringar gjorda i detta program med simuleringar gjorda i CFD-programmet ANSYS 

Fluent. Modeller ställdes upp i de två programmen för ett basfall samt ett antal fall där olika parametrar 

ändrats. I IDA ICE har programmets standardnivå använts och i ANSYS användes analyssystemet Fluent. 

För att kunna jämföra olika fall i de två programmen modellerades ett likadant kontorsrum i båda 

programmen och för att underlätta modelleringen i framförallt CFD fick kontoret formen av ett rätblock, 

där ena kortsidan sattes som yttervägg och vette mot omgivningen. De övriga sidorna gränsade i teorin 

mot andra rum i fastigheten, men har för enkelhets skull satts som adiabatiska så att ingen transport av 

värme sker genom dess ytor. För att förenkla fallet ytterligare uteslöts belysning och elektriska apparater ur 

modellen och inte heller möblemang eller dörrar simulerades. Tilluften ansattes samma hastighet över hela 

hastighetsinloppet vid CFD-modelleringen och infiltrationen precis som köldbryggor sattes till noll i IDA 

ICE-modellen. I de fall där en person har modellerats i rummet har denna haft formen av ett stående 

rätblock med en effekt som utgår jämnt från hela ytan.  

Vid simuleringarna ställdes först en modell i IDA ICE upp, där inställningar gällande geometri, 

byggnadsmaterial, temperaturnivåer, ventilation och interna laster gjordes. Rummet har definierats som en 

zon med rummets mått. Därefter har en värmesimulering vid DVUT=-18°C genomförts där ingen hänsyn 

tagits till solinstrålning. Innan simuleringen genomförts markerades vilka parametrar som var nödvänliga 

att logga. I det här fallet loggades yttemperaturer, värmeflöden, lufttemperatur, operativ temperatur samt 

mängd och temperatur på ventilationen. 

Efter att ha inhämtat resultat från IDA ICE-simuleringarna sattes en modell upp i ANSYS Fluent. Denna 

modell gavs samma dimensioner som rummet i IDA ICE och med material överensstämmande med 

ytskikten i modellen från IDA ICE. Resultaten från energisimuleringen i form av effekter, temperaturer 

och lufthastighet användes sedan som inparametrar i CFD-modellen. CFD-simuleringarna ersätter alltså 

inte IDA-simuleringar utan kompletterar dessa, för att kunna få reda på luftrörelse i rummen samt hur den 

operativa temperaturen varierar över rummet. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Uppbyggnaden av modellen har baserats på litteraturstudien och följer i huvudsak följande ordning: 

1. Modellering av en zon mitt i en i övrigt tom byggnad i IDA ICE. 

2. Värmesimulering vid DVUT för ett dygn där yttemperaturer, rumstemperatur, operativ 

temperatur samt avgiven effekt från person och eventuell radiator loggades. Även 

ventilationsegenskaper loggades. 

3. Resultaten från simuleringen fördes in i en Excelfil. 

4. Uppställning av CFD-geometri och namngivning av rummets olika delar. 

5. Angivelse av inställningar för cellnätet i form av storlek på cellerna och hur fina övergångarna till 

omgivande celler var. 

6. Egenskaper för till-och frånluft definierades. Ytorna där luften kom in och ut ur rummet valdes 

och temperatur, hastighet och typ av in- och utlopp bestämdes. 

7. Yttemperaturer för yttervägg och fönster samt effekt för personlast angavs. Om golvvärme 

användes som uppvärmningskälla angavs golvtemperaturen och om radiator användes angavs 

avgiven effekt från denna. Alla dessa värden hämtades från IDA ICE, där medelvärdet från 

energisimuleringen användes för att anpassa resultatet till en stationär CFD-simulering. 

8. Turbulensmodell, energimodell och strålningsmodell angavs. 

9. Val av lösningsmetod gjordes. 

10. Angivelse av vilken relaxationsnivå de olika parametrarna hade gjordes.  

11. Initiering av lösningen med hybrid initialization. 

12. Därefter angavs hur många itereringar som skulle utföras. 
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13. Stationär simulering genomfördes. 

14. Till sist undersöktes resultatet från simuleringarna genom olika resultatplottar. 

När ovanstående steg utförts jämfördes de operativa temperaturerna från IDA ICE med de från ANSYS 

Fluent.  

3.2 Basfall 

De flesta fall som simulerades var relativt lika så därför beskrivs först grunduppställningarna för 

problemen och sedan beskrivs de nya fallen utifrån vilka parametrar som ändrats. I alla simuleringsfall 

följdes det uppställda tillvägagångssättet ovan. 

3.2.1 Geometri 

För att kunna jämföra de olika fallen med varandra valdes ett kontorsrum ut för modellering. Rummet fick 

dimensionerna 2,5 meter i sidled, längden 4 meter och höjden 2,6 meter. Rummets ena kortsida var i form 

av en yttervägg med ett fönster placerat på. Fönstret var kvadratiskt med sidorna 1,2 meter och placerat 

centrerat i sidled och nederkanten på fönstret satt 0,8 meter från golvet. Rummet modellerades utan 

dörrar. 

3.2.2 IDA ICE 

Till att börja med definierades kontorsrummet i form av en zon i en byggnad enligt Figur 8.  

 
Figur 8: Översikt över byggnaden i IDA ICE. 

Vid simuleringarna togs endast hänsyn till resultatet i denna zon. Det genomsnittliga U-värdet för 

ytterväggen var 0,5372 W/m2K och för fönstret var motsvarande siffra 1,9 W/m2K. Väggen hade en 

tjocklek på 0,27 meter. Simuleringarna utfördes för en dag vid DVUT=-18°C, med en person konstant 

närvarande och placerad i mitten av rummet och med ventilationen påslagen under hela dygnet. Orten 

som angavs som placering för modellen var Stockholm, Bromma och med klimat satt till syntetisk vinter. 

Stadsmässig vindprofil valdes och fönstret vändes mot söder. Det uppställda rummets utseende kan ses i 

Figur 9. 

I basfallet användes omblandande ventilation med en ventilationsmängd satt till 15 liter per sekund och 

med en temperatur satt till 16°C innan tilluftsfläkten, vilket gav en tillufttemperatur på 17°C efter fläkten. 

För uppvärmning av rummet användes golvvärme. Modellen är satt att försöka hålla en lufttemperatur på 

21-24°C. 
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Figur 9: Den modellerade zonen i IDA ICE. 

3.2.3 CFD 

Efter att simuleringen i IDA ICE genomförts sattes en 3D-modell upp i simuleringsprogrammet ANSYS 

Fluent. Modellens utseende motsvarade tidigare beskrivna geometrikrav för själva kontorsrummet och 

modellerades i form av en CAD-modell under fliken geometri. Utöver detta modellerades även till- och 

frånluftdon, samt en person. Tilluftdonet placerades på väggen motsatt till ytterväggen uppe i ena hörnet, 

nära taket och hade dimensionerna 0,2 meter gånger 0,1 meter. Frånluftsdonet placerades på samma vägg 

uppe i det andra hörnet och fick dimensionerna 0,2 meter gånger 0,4 meter. En person i form av ett 

rätblock med dimensionerna 1,2 meter, 0,4 meter och 0,25 meter, vilket motsvarar en kroppsarea på 1,79 

m2 placerades i mitten av rummet. Namngivna delar skapades för yttervägg, fönster, golv, tilluftsdon, 

frånluftsdon och personlast. Under fliken "mesh" skapades ett cellnät över den uppritade CAD-modellen 

och utseendet på detta mesh kan ses i Figur 10.  
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Figur 10: Meshets utseende. 

Ventilationsflödet sattes även här till 15 liter per sekund, jämnt utspritt över tilluftsdonets area och med en 

temperatur på 17°C. Tilluftsdonet sattes som ett hastighetsinlopp med hastigheten 0,75 m/s, medan 

frånluftsdonet sattes som ett utflöde. Yttervägg, fönster och golv ansattes temperaturer från IDA ICE och 

personen gavs en effekt enligt resultaten från IDA ICE-simuleringarna. Materialegenskaperna för de olika 

delarna i rummet sattes enligt ytmaterialen från IDA ICE.  

Lösningsmodellen "Discrete Ordinates" (DO) är den strålningsmodell som användes och energimodellen 

var påslagen. För att göra turbulensberäkningar används modellen k-ε realizable. Lösningsmodellen som 

användes var SIMPLE för sammankoppling mellan tryck och hastighet, för lutning användes minsta 

kvadratmodellen, body forced weighted användes till trycket, upwind av första ordningen används till DO 

och upwind av andra ordningen till rörelsemängden, energin, den turbulenta kinetiska energin samt till den 

turbulenta effektförlusten. Utöver detta sattes gravitationen i modellen till 9,81 m/s2 nedåt i y-led och 

solvern satt till pressure-based. 

3.3 Ändrade fall 

För att undersöka hur den operativa temperaturen varierar då specifika parametrar ändras ställdes ett antal 

nya fall upp. I dessa modeller har grundinställningarna för basfallet till största delen används och endast de 

parametrar som skiljer från basfallet beskrivs i texten. 

3.3.1 Fönstrets U-värde 

För att undersöka påverkan av glasets U-värde på den operativa temperaturen ställdes ett fall upp där U-

värdet ändrades från 1,9 till 0,6 W/m2K. Utöver detta gjordes inga andra förändringar i uppställningen av 

modellen i IDA ICE.  Vid uppställningen av modellen i ANSYS Fluent matades nya temperaturer och 

effekter in utifrån resultatet från IDA ICE-simuleringen.  

3.3.2 Radiator 

Vilken värmekälla som används i ett rum har betydelse för hur den termiska komforten i ett rum upplevs 

och därför sattes ett fall med radiator istället för golvvärme upp. I IDA ICE byttes golvärmen ut mot en 
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radiator och i CFD-modellen användes en förenklad modell av en radiator där en del av väggen under 

fönstret formades till en radiator med bredden 1,2 meter, höjden 0,6 meter och djupet 0,1 meter. 

Radiatorn i CFD-modellen ansattes samma effekt som resultatet från IDA ICE-modellen visade. 

3.3.3 Rumshöjd 

Ett rums höjd kan ha betydelse för hur väl omblandad luften i rummet blir samt påverka 

temperaturskiktningen i höjdled i lokalen. För att undersöka rumshöjdens inverkan på den operativa 

temperaturen gjordes en simulering där rummets höjd ändrats från 2,6 meter till 4 meter. Övriga 

inparametrar var samma som i basfallet. 

3.3.4 Tilluftstemperatur 

Temperaturen på tilluften har stor betydelse för hur inneklimatet blir. För att undersöka vilken inverkan 

på den operativa temperaturen som tilluften har, sattes två nya fall upp där tilluftstemperaturen höjdes 

respektive sänktes med 3°C. Detta innebär att tilluftstemperaturen i ena fallet sattes till 20°C och i det 

andra fallet till 14°C. 

3.3.5 Deplacerande ventilation  

Ett fall med deplacerande ventilation simulerades där inställningarna som gjordes i IDA ICE vara att 

ändra ventilationen till 100 procent deplacerande med en temperatur på 20°C efter tilluftsfläkten. I Fluent 

skapades nya till- och frånluftsdon med dimensionerna 2,5 meter i bredd och 0,2 meter i höjd. 

Tilluftsdonet placerades på väggen längs ner mot golvet på kortsidan mitt emot ytterväggen och 

frånluftsdonet placerades högst upp på ytterväggen. Mängden tilluft som tillförs rummet var fortfarande 

densamma, men eftersom inloppsytan i detta fall var större sänktes dess hastighet till 0,03 m/s, jämnt 

fördelat över hela tilloppsdonet. 

3.3.6 Mätpunktens placering 

Vid simuleringar tillför personen i rummet värme vilket påverkar strålningstemperaturen och påverkar 

därmed beräknandet av operativ temperatur i Fluent. Av denna anledning har en simulering utan 

personlast utförts för att på så sätt undersöka hur den operativa temperaturen i rummet ser ut om den inte 

påverkas av värmen från en människokropp. I IDA ICE har personen i rummet satts till ej närvarande för 

att på så sätt bortse från personlasten, men fortfarande se den operativa temperaturen i punkten för 

personen. 

3.3.7 Donplacering 

En modell ställdes upp där tilluftsdonet placerades nära taket, centrerat ovanför fönstret. Frånluftdonet 

placerades centrerat på motsatt vägg i golvhöjd. Detta gjordes för att se hur stor inverkan donens 

placering har på den operativa temperaturen. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från simuleringarna i IDA ICE och ANSYS Fluent för basfallet och 

fallen då olika parametrar ändrats. 

4.1 Basfall 

Vid simuleringen av basfallet i IDA ICE blev lufttemperaturen 21°C och den operativa temperaturen i 

platsen för personlasten 21,13°C. De temperaturer och effekter från resultatet i IDA ICE, som matades in 

i Fluent kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE för basfallet. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,5 °C 

Fönster (yttemperatur) 12,5 °C 

Golv (yttemperatur) 22,7 °C 

Person (effekt) 123,3 W 

I Figur 11 kan rummets lufttemperatur ses för en genomskärning av modellen, där rätblocket som saknar 

färg är personlasten. I Figur 12 visas lufttemperaturen för intervallet 19-23°C. Här ses stråk av kallare luft 

längs vägg och golv vid fönstret, samt på motsatt vägg från fönstret. Temperaturen här är under 20°C 

vilket torde bero på att detta är tilluften som ännu inte blandats ut med resten av rumsluften. 

Temperaturen i rummet i övrigt håller en temperatur på mellan 20,4°C och 21,4 °C.  

 
Figur 11: Basfallets lufttemperatur [°C]. 
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Figur 12: Basfallets lufttemperatur i intervallet 19-23°C. 

I Figur 13 visas den operativa temperaturen för genomskärningen av rummet. Denna figur visar att den 

operativa temperaturen är under 20 °C i zonen närmast fönstret, men eftersom denna del ej ingår i 

vistelsezonen gör detta inte något. En bit ut från kroppen håller sig den operativa temperaturen mellan 

21,3°C och 22°C förutom på sidan av kroppen som vetter bort från fönstret, där den operativa 

temperaturen går upp mot 23,4°C.   

 
Figur 13: Den operativa temperaturen för basfallet [°C]. 
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För att bättre se temperaturskiftningarna i den operativa temperaturen är endast temperaturerna mellan 

19°C och 23°C presenterade i Figur 14. Personen och fönstret ser i denna bild något deformerade ut och 

detta beror på att temperaturerna som ligger utanför det angivna intervallet inte syns. I denna figur är det 

lättare att se temperaturvariationerna och det går att se att den operativa temperaturen i området från 

fönstret och en meter ut från det är lägre än i resten av rummet och att området runt personen och på 

golvet bakom personen är klart varmare. I resten av rummet är den operativa temperaturen runt 21 °C, 

vilket är ungefär den temperatur som IDA ICE visar. 

 
Figur 14: Operativ temperatur för i intervallet 19-23°C, för basfallet. 

I Figur 15 visas strömningslinjerna för ventilationsluften i rummet och enligt dessa kan ventilationen anses 

omblandad i vistelsezonen. 
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Figur 15: Strömningslinjerna i rummet med färg efter hastighet [m/s]. 

4.2 Fönstrets U-värde 

Då U-värdet på fönstret sänktes från 1,9 till 0,6 W/m2K blev lufttemperaturen 21°C och den operativa 

temperaturen 21,1°C enligt IDA ICE. Resultaten från Tabell 3 matades in i Fluent. 

Tabell 3: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då fönstrets U-värde sänkts. 

Yttervägg (yttemperatur) Resultat 

Fönster (yttemperatur) 18,4 °C 

Golv (yttemperatur) 17,1 °C 

Person (effekt) 22 °C 

Yttervägg (yttemperatur) 123,5 W 

I Figur 16 visas lufttemperaturen som simuleringen i Fluent resulterade i och i Figur 17 visas luft-

temperaturen i intervallet 19-23°C, där går det att se att luften närmast personen är över 21°C, men att 

den i övrigt är lägre än 21°C.  
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Figur 16: Lufttemperaturen vid fallet med bättre fönster [°C]. 

 
Figur 17: Lufttemperatur i intervallet 19-23°C. 

I Figur 18 ses den operativa temperaturen för rummet och i Figur 19 visas den operativa temperatur som 

ligger mellan 19°C och 23°C, för att lättare se temperaturskiftningarna i rummet. Området närmast 

personen har en operativ temperatur på över 22°C, medan den i resten av komfortzonen ligger på knappt 

21°C. Det kalla området precis vid fönstret når inte lika långt in här som i basfallet. 
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Figur 18: Operativ temperatur [°C] vid användning av fönster med U-värdet 0,6 W/m2K. 

 
Figur 19: Operativ temperatur i intervallet 19-23 °C för fallet med sänkt U-värde på fönstret. 
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4.3 Radiator 

I IDA ICE placerades en radiatorer in i rummet vilket ledde till att både lufttemperaturen och den 

operativa temperaturen blev 21,6°C. Resultat från IDA ICE som matades in i Fluent visas i Tabell 4. 

Tabell 4: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då en radiator används för uppvärmning av rummet. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,8°C 

Fönster (yttemperatur) 12,9°C 

Radiator (effekt) 195,7 W 

Person (effekt) 123,3 W 

Lufttemperaturenför denna uppställning kan ses i Figur 20 och är för det mesta mellan 20 och 23°C. I 

Figur 21 visas lufttemperaturen i intervallet 19-23°C. 

 
Figur 20: Då radiatorer används är detta lufttemperaturen i rummet [°C]. 
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Figur 21: Lufttemperatur i intervallet 19-23°C. 

I Figur 22 och Figur 23 kan den operativa temperaturen i rummet ses för olika temperaturspann. Närmast 

personen och i stora delar av vistelsezonen ligger den operativa temperaturen på klart över 22°C och i 

resten av komfortzonen på över 21°C. Den operativa temperaturen är betydligt högre i området kring 

personen i detta fall än i basfallet, men så var fallet även i modellen i IDA ICE. På bilderna går det att se 

att radiatorn motverkar en stor del av kallraseffekten på ett sätt som golvvärmen i basfallet inte gör. 

 
Figur 22: Operativ temperatur för fallet med radiator [°C]. 
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Figur 23: Operativ temperatur i spannet 19-23°C för radiatorfallet. 

 

4.4 Rumshöjd 

Då fallet med rumshöjden ökad från 2,6 meter till 4 meter simulerades resulterade det i att 

lufttemperaturen blev 21°C och den operativa temperaturen 21,11°C enligt IDA ICE. Tabell 5 visar de 

parametrar från IDA ICE som matades in i Fluent. 

Tabell 5: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då rummets höjd ändrats från 2,6 till 4 meter. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,4 °C 

Fönster (yttemperatur) 12,5 °C 

Golv (yttemperatur) 22,7 °C 

Person (effekt) 123,5 W 
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CFD-simuleringen resulterade i att lufttemperaturen i rummet fördelades enligt Figur 24 och där Figur 25 

visar temperaturen i intervallet 19-23°C. I bilderna ses att större delen av rummet har en temperatur på 

runt 20°C, medan området bakom personen ligger runt 21°C. 

 
Figur 24: I fallet med 4 meter i takhöjd är detta lufttemperaturen [°C]. 

 
Figur 25: Luftens temperature i spannet 19-23°C. 
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Den operativa temperaturen ses i Figur 26 och Figur 27. Utanför vistelsezonen är den operativa 

temperaturen under 20°C och i vistelsezonen ligger den operativa temperaturen på runt 21°C runtomkring 

personen och något lägre i resten av vistelsezonen. 

 
Figur 26: Operativ temperatur [°C] för rummet med höjden 4 meter. 

 
Figur 27: Operativ temperatur i intervallet 19-23 °C för fallet då rumshöjden ökat. 
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4.5 Tilluftstemperatur 

Här under följer resultat av att tilluftstemperaturen höjts respektive sänkts. 

4.5.1 Höjd tilluftstemperatur 

Då tilluftstemperaturen höjdes från 17 till 20°C resulterade detta i att både lufttemperaturen och den 

operativa temperaturen hamnade på 21°C vid simulering i IDA ICE. De resultat från IDA ICE som 

matades in i Fluent kan ses i Tabell 6. 

Tabell 6: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då tilluftstemperaturen höjts till 20°C. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,3 °C 

Fönster (yttemperatur) 12,4 °C 

Golv (yttemperatur) 21,8 °C 

Person (effekt) 125,1 W 

Lufttemperaturen från CFD-simuleringen kan se i Figur 28 och Figur 29 och var mellan 21 och 22°C 

närmast personen och i övriga rummet mellan 20 och 21°C. 

 
Figur 28: Lufttemperatur [°C] vid höjd tilluftstemperatur. 
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Figur 29: Lufttemperaturen i rummet vid temperaturer i spannet 19-23°C. 

Den operativa temperaturen för detta fall kan ses i Figur 30 och Figur 31. I vistelsezonen är temperaturen 

över 21°C. 

 
Figur 30: Operativ temperatur vid höjd tilluftstemperatur [°C]. 
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Figur 31: Operativ temperatur inom intervallet 19-23°C, då tilluftstemperaturen höjts. 

 

4.5.2 Sänkt tilluftstemperatur 

Då tilluftstemperaturen sänktes till 14°C resulterade simuleringen i IDA ICE i en lufttemperatur på 21°C 

och en operativ temperatur på 21,26°C. De resultat som matades in i Fluent kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då tilluftstemperaturen sänkts till 14°C. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,6°C 

Fönster (yttemperatur) 12,6°C 

Golv (yttemperatur) 22,8°C 

Person (effekt) 121,5 W 

Lufttemperaturen efter CFD-simuleringen kan ses i Figur 32 och Figur 33, vilket visar att lufttemperaturen 

mellan personen och ytterväggen är väldigt låg. Nära golvet är temperaturen endast 18-19 grader och lite 

högre upp 19-20°C. Vid personen och bakom personen är dock den operativa temperaturen 21 eller 

knappt 21°C.  
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Figur 32: Lufttemperatur [°C] vid sänkt tilluftstemperatur. 

 
Figur 33: Lufttemperaturen i spannet 19-23°C. 

Den operativa temperaturen för fallet kan ses i Figur 34 och Figur 35. Utanför komfortzonen är den 

operativa temperaturen lägre än 20°C. Nära personen ligger den operativa temperaturen på 21°C och 

ungefär 20 cm ifrån är den nere på 20,5°C. 
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Figur 34: Operativ temperatur för fallet med sänkt tilluftstemperatur [°C]. 

 
Figur 35: Operativ temperatur i intervallet 19-23°C, då tilluftstemperaturen sänkts. 
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4.6 Deplacerande ventilation  

Då deplacerande ventilation användes blev lufttemperaturen 21°C och den operativa temperaturen 

21,04°C enligt simuleringar i IDA ICE. Resultaten som sedan matades in i Fluent ses i Tabell 8.  

Tabell 8: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE vid användning av deplacerande ventilation. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,3 °C 

Fönster (yttemperatur) 12,4 °C 

Golv (yttemperatur) 22 °C 

Person (effekt) 124,5 W 

Lufttemperaturen enligt simuleringar gjorda i Fluent visas i Figur 38 och Figur 37. I vistelsezonen håller 

sig temperaturen mellan 21 och 22°C. 

 
Figur 36: I fallet med deplacerande ventilation blev lufttemperatur enligt denna figur [°C]. 
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Figur 37: Luftens temperaturfördelning i området 19-23°C. 

Den operativa temperaturen för detta fall ses i Figur 38 och Figur 39. Den operativa temperaturen är 22-

23°C nära personen och i övrigt i komfortzonen runt 21°C. I Figur 39 går det att se att den deplacerande 

ventilationen motverkar kallraseffekten något. Allmänt är också den operativa temperaturen relativt hög i 

detta fall. 

 
Figur 38: Operativ temperatur vid deplacerande ventilation [°C]. 
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Figur 39: Den operativa temperaturen inom intervallet 19-23°C, då deplacerande ventilation används. 

I Figur 40 ses en bild över hur strömningslinjerna går i rummet vid användning av deplacerande 

ventilation. Detta system ser dock inte ut att vara rätt dimensionerat alternativt så är lösningen felaktig, 

eftersom ventilationsluften endast ska stiga vid kontakt med värmekällor såsom personer. 

 
Figur 40: Ventilationsluften väg genom rummet med färg enligt hastighet [m/s]. 
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4.7 Mätpunktens placering 

I fallet där rummet simulerades utan interna laster blev lufttemperaturen 21°C och den operativa 

temperaturen 21,1°C. Värdena i Tabell 9 är de som matades in i Fluent. 

Tabell 9: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då betydelsen av mätpunktens placering studeras. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,4 °C 

Fönster (yttemperatur) 12,5 °C 

Golv (yttemperatur) 22,7 °C 

Lufttemperaturen från CFD-simuleringarna kan ses i Figur 41 och Figur 42. Generellt varierar 

temperaturen mellan 19,6 och 20,6°C i rummet. 

 
Figur 41: Lufttemperatur [°C] för fallet då personen inte är närvarande. 
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Figur 42: Luftens temperaturvariation för området 19-23°C. 

Den operativa temperaturen i rummet kan ses i Figur 43 och Figur 44. Här varierar temperaturen mellan 

20 och 21°C i vistelsezonen. 

 
Figur 43: Operativ temperatur i fallet utan personer i rummet [°C]. 
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Figur 44: Operativ temperatur inom intervallet 19-23°C, då rummet saknar personlast. 

 

4.8 Donplacering 

Resultaten från IDA ICE vid simulering av fallet då donplaceringen ändrats enligt kapitel 3.3.7 

Donplacering, var att rumstemperaturen blev 21 °C och den operativa temperaturen var 21,1 °C. Vid 

CFD-simuleringen matades värdena från Tabell 10 in i Fluent. 

Tabell 10: Resultat från uppmätta parametrar i IDA ICE då donens placering ändrats. 

Uppmätt parameter Resultat 

Yttervägg (yttemperatur) 18,4 °C 

Fönster (yttemperatur) 12,5 °C 

Golv (yttemperatur) 22,7 °C 

Simuleringar med Fluent gav lufttemperatur enligt Figur 45 och varierar mellan 19,4 och 20°C i 

vistelsezonen. 
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Figur 45: Lufttemperaturen i rummet i fallet med ändrad donplacering [°C]. 

Den operativa temperaturen i rummet kan ses i Figur 46 och Figur 47. Värdet i komfortzonen varierar 

mellan 19,8 till 20,4°C och är runt 20,1°C mitt i rummet. 

 
Figur 46: Operativ temperatur i rummet i fallet med ändrad donplacering [°C]. 
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Figur 47: Operativ temperatur inom intervallet 19-23°C, då donplaceringen ändrats. 

I Figur 48 ses ventilationsluftens strömningslinjer. Vad som kan noteras är att en del av luften går direkt ut 

genom frånluftsdonet, utan att först omblandas i rummet. 

 
Figur 48: Ventilationsluftens väg genom rummet med färg enligt hastighet [m/s]. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Simuleringsresultat 

Vid definieringen av problemen i IDA ICE var en av inställningarna som gjordes att temperaturen skulle 

ligga på 21-24°C, vilket innebär att programmet försöker anpassa uppvärmningseffekten så att en 

temperatur inom detta intervall uppnås. Simuleringarna i detta program resulterade i att lufttemperaturen 

och den operativa temperaturen i de flesta fall låg på cirka 21°C. Detta tyder på att programmet lyckats 

med den tänkta optimeringen. Vid jämförelse av resultat från detta program med utfallet från CFD-

simuleringarna går det dock att konstatera att resultaten från Fluent inte visade samma jämnhet i 

lufttemperatur och operativ temperatur mellan de olika fallen som resultaten i IDA ICE gjorde. Det skulle 

kunna vara så att medeltemperaturen är något sånär samma, men fördelningen av temperaturer skiljer 

definitivt mellan de olika fallen.  

I basfallet ligger den operativa temperaturen något högre vid CFD-simuleringen än vid simulering i IDA 

ICE. Samma sak gäller vid fallen med lägre U-värde på fönstret, radiator, högre tilluftshastighet samt 

deplacerande ventilation. I fallen med ökad rumshöjd och lägre tilluftshastighet var den operativa 

temperaturen relativt lika i de två simuleringsprogrammen och när fallen mätpunktens placering och 

ändrad donplacering simulerades var den operativa temperaturen lägre vid CFD-simuleringen. I dessa två 

fall saknas personlasten. 

När de olika fallen simulerats i IDA ICE har den operativa temperaturen oftast landat på ungefär 21,1°C, 

medan variationen i resultat från CFD-simuleringarna fluktuerat flera grader mellan de olika fallen. Detta 

tyder på att inställningar av olika parametrar påverkar resultatet, men att IDA ICE inte tar hänsyn till 

detta.   

I fallet som heter mätpunktens placering är den operativa temperaturen högre i mitten av rummet än den 

är i fallet med ändrad donplacering trots att de två fallen har samma inparametrar från IDA ICE. En 

jämförelse av dessa två fall visar på ett av problemen med IDA ICE, nämligen att programmet inte tar 

hänsyn till placeringen av till-och frånlutsdon, vilket CFD-simuleringarna visar har stor inverkan på den 

operativa temperaturen. Detta problem beror på att ventilationsluften i praktiken aldrig blir perfekt 

omblandad, vilket är något programmet IDA ICE antar vid simuleringar. En felaktig donplacering kan till 

och med resultera i knappt någon omblandning alls. Just detta antagande är troligtvis det som orsakar den 

största skillnaden i operativ temperatur mellan simuleringarna i IDA ICE och Fluent. Simuleringarna av de 

olika fallen i Fluent visar på att den operativa temperaturen och hur den skiktas påverkas väldigt mycket av 

hur de olika parametrarna är inställda. 

5.2 Utvärdering av använda program 

IDA ICE är ett bra verktyg för att beräkna energianvändning i en byggnad eftersom årssimuleringar med 

temperaturvariationer enligt statistik från riktiga vädermätningar kan genomföras. Programmet går också 

att använda för att dimensionera storlek på värme-och ventilationssystem vid exempelvis DVUT. Utöver 

detta kan bland annat lufttemperatur, operativ temperatur och termisk komfort beräknas.  

CFD-program är oftast väldigt mångsidiga och många olika sorters flödesproblem kan modelleras och 

lösas i dessa program, däremot krävs det mycket erfarenhet från användaren för att korrekt kunna ställa 

upp problem. En annan nackdel med CFD är att simuleringstiden oftast är väldigt lång och att det krävs 

stor datorkapacitet för att utföra simuleringarna eftersom dessa är väldigt tunga. 

Modellbyggnaden i IDA ICE är relativt enkel, i och med att många saker redan är fördefinierade såsom 

material av olika slag, radiatorer och fönster. Det går även att importera IFC-modeller vilket förenklar 

modellbyggnationen ytterligare och gör att det går snabbt att skapa en modell utifrån givna förutsättningar. 

CFD-modellering tar däremot relativt lång tid, även om import av CAD-modeller kan förenkla 

modellbyggandet något. I ANSYS Fluent krävs det att användaren själv definierar vad alla ingående 

parametrar i modellen ska vara för någonting och det finns till exempel inga färdiga personer, fönster eller 
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don att placera in och ofta behövs andra material än de fördefinierade så det krävs att användaren även 

lägger till detta själv. Det finns dock andra CFD-program som är specialiserade inom olika områden, 

såsom simuleringar av luft i byggnader och dessa program minskar tiden för modellbyggnad eftersom de 

funktioner och parametrar som oftast behövs för ventilationssimuleringar redan finns fördefinierats i 

programmen. 

Hur bra omblandad luften är och hur temperaturfördelningen i ett verkligt rum ser ut beror på var i 

rummet till- och frånluftsdonen är placerade. Detta är dock inget som IDA ICE tar hänsyn till, utan 

endast mängden luft till och från zonen beräknas i programmet. I och med att donplaceringen ej tas i 

beaktande kan inte heller lufthastigheter i zonen beräknas och utvärderas. I IDA ICE är det därför 

användaren själv som anger hur hög lufthastigheten maximalt är i vistelsezonen och detta värde används 

senare av programmet för att utvärdera den termiska komforten, vilket inte är idealiskt. Av denna 

anledning kan det vara bra att använda sig av CFD för att hitta optimal placering av don i rummet 

eftersom det är ett bra verktyg för att se luftflöden i rum samt för att se så att lufthastigheten i rummet 

ligger på en bra nivå.  

Med energi- och strålningsmodeller tillkopplade i Fluent går det även att se temperaturfördelningen i 

rummen vilket innebär att operativ temperatur och termisk komfort i vistelsezonen kan utvärderas på ett 

korrekt sätt, under förutsättning randvillkoren är rätt definierade. CFD kan också vara ett bra verktyg vid 

val av uppvärmningsmetod eftersom det här exempelvis går att se hur mycket kallras det är vid fönster 

och hur stor effekt som krävs för att minska kallraset i exempelvis vistelsezonen.  

Att göra energisimuleringar där klimat kan modelleras är nästintill en förutsättning för att kunna göra bra 

CFD-modeller. Av denna anledning kan inte CFD ersätta energisimuleringar i IDA ICE, utan endast 

komplettera dessa. Ett annat problem med CFD är att det är svårt att modellera stora byggnader på grund 

av den långa simuleringstiden, så beroende på vilket resultat som önskas krävs det att olika förenklingar 

görs. Om luftrörelser i en hel byggnad ska simuleras krävs det så kraftiga förenklingar att det kanske inte 

är lämpligt att detaljstudera den termiska komforten i dessa fall. 

Tillfällen då CFD är bra är när luftfördelningen i rum behöver analyseras, till exempel att personer klagar 

på dålig luft fast den tillförda luften till rummet är fullt tillräcklig. Vid simulering av kontorslandskap är 

CFD även användbart eftersom det kan vara svårt att få till ett bra arbetsklimat överallt i sådana rum. 

IDA ICE ger ett bra riktvärde för operativ temperatur, men tar inte hänsyn till ändringar av specifika 

parametrar gällande temperaturfördelningen i rummet, vilket innebär att programmet inte lämpar sig för 

att utvärdera operativ temperatur och termiska komfort mellan flera uppställda fall eftersom det inte tar 

hänsyn till luftrörelser i rummet. IDA ICE kan användas för att se att den operativa temperaturen ligger 

på en acceptabel nivå men inte för att optimera en byggnad utifrån denna parameter. I IDA ICE är det 

troligtvis bättre att optimera en byggnad efter dess energianvändning och sedan bara se så att det termiska 

klimatet ligger på en acceptabel nivå.  

EQUA Simulation AB som ansvarar för utveckling och drift av IDA ICE håller i dagsläget på att utveckla 

en uppdatering av programmet som använder sig av en teknik för flödeselement som liknar CFD till 

utseende men är väldigt mycket enklare. Med denna funktion kommer det att vara möjligt att se 

temperaturändringar i höjdled vilket är användbart vid simulering av höga rum. Denna funktion är ett steg 

i rätt riktning för att kunna se temperaturskillnader i rum. 

5.3 Förbättringsåtgärder i IDA ICE 

Den bästa förbättringsåtgärden av IDA ICE skulle vara om EQUA Simulation AB kompletterade sin 

programvara med en CFD-modul där befintliga zoner och uppdelningar som gjorts i 

energisimuleringsdelen kan användas, men där till - och frånluftsdon, enkla personer och annan utrustning 

kan placeras in i form av färdiga komponenter. För att minska komplexiteten på programmet kan antalet 

turbulens- och strålningsmodeller minimeras till endast en eller två modeller som inte kräver allt för 

mycket datorkraft. ANSYS Fluent som är CFD-programmet som använts i denna studie är väldigt 
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omfattande på så sätt att det finns många olika modeller för uppställning och lösning av problem och 

eftersom användningsområdet för detta program är väldigt brett är detta nödvändigt, men vid användning 

av ett program till endast värme- och ventilationssimuleringar behöver programvaran inte vara lika 

omfattande beräkningsmässigt eftersom det lättare går att anpassa modellerna till det användningsområde 

programmet riktar sig till. 

CFD-simuleringar är tunga och kräver lång simuleringstid så det är därför inte praktiskt möjligt att i 

nuläget göra helårssimuleringar i CFD. Något som däremot kan vara intressant är att köra CFD-

simuleringar för en kritisk dag eller vecka för att se hur luftrörelser och operativ temperatur förändras 

beroende på yttre förutsättningar. Målet är att en simulering körs i IDA ICE över till exempel en dag. En 

gång varje timme lagras tilluftshastighet och temperatur, yttemperatur för fönster, väggar och golv samt 

effekter som avges från uppvärmningsenheter, människor, belysningsarmatur samt övrig utrustning i ett 

Exceldokument eller annan textfil. Sedan måste en funktion skrivas i CFD där resultaten från denna fil 

hämtas och matas in på de platser där detta behövs. CFD-simuleringen körs för varje timme med 

resultaten från Excelfilen och på så sätt går det att se hur temperaturer varierar över ett dygn. 

5.4 Noggrannhetsanalys 

Det kan mycket väl vara så att andra turbulens-och lösningsmodeller än de som använts i arbetet lämpar 

sig bättre för denna typ av problem, men flera andra turbulensmodeller har åtminstone testats. Vid försök 

med LES gick simuleringen alldeles för långsamt så för att göra det möjligt att göra ett antal simuleringar 

valdes denna turbulensmodell bort. Simuleringar med k-ε: RNG och Realizable samt med k-ω: SST 

genomfördes. Vid användning av k-ε: RNG och Realizable blev resultaten ungefär de samma, men vid 

användandet av k-ω: SST uppnåddes inte konvergens, vilket kan ha berott på att inte rätt inställningar 

gjorts alternativt att cellnätets utseende inte var tillräckligt anpassat till denna modell. 

Det finns modeller som man kan använda för att verifiera att ens egna modeller är korrekta och som är 

verifierade gentemot experimentella mätningar. Eftersom detta är ett examensarbete och dessa kontroller 

oftast tar väldigt lång tid att genomföra är detta dock inte genomförbart inom ramen av detta arbete. 

Ett problem som uppstod i arbetet var att lösningen divergerade vid användning av strålningsmodellen 

DO när lösningsmodellen DO av andra ordningen användes som lösningsmodell. Försök genomfördes 

där relaxationsfaktorn för både DO och energin minskades vilket ledde till att det tog längre tid för 

lösningen att divergera, men så småningom skedde det dock ändå och oavsett justeringar av andra 

inställningar gick det inte att få lösningen att konvergera. Försök gjordes även med att lösa problemet 

transient där de olika modellerna lades till i steg, men då strålningsmodellen DO av andra ordningen 

upwind lades till divergerade problemet även här. Det gick dock att få bukt på detta problem genom att 

ändra lösningsmodellen för DO till första ordningens upwind, en lösning som är stabilare men inte lika 

exakt. Med denna ändring utförd var det inga problem att få lösningen att konvergera. För att göra 

lösningen mer exakt skulle det därför vara bra att hitta ett sätt att kunna använda upwind av andra 

ordningen utan att lösningen divergerar. 

Ett alternativ till att använda DO som strålningsmodell är att använda S2S. Försök med detta gjordes och 

det var möjligt att använda andra ordningen upwind som lösningsmodell för strålningen utan att lösningen 

divergerade. Problemet med S2S var däremot att strålningstemperaturen inte beräknades, vilket är 

nödvändigt för att kunna visa den operativa temperaturen och i detta arbete ett krav eftersom det är just 

denna parameter som undersöks i den här studien. 

Genom att studera kastprofiler för don på bland annat Swegons hemsida och jämföra dessa med 

resultaten som erhållits i denna studie kan slutsatsen dras att kastprofilerna som ses i resultatplottarna i 

CFD-modellen är rimliga. 

Vid simuleringar i CFD krävs det mycket kunskap och erfarenhet för att göra korrekta antaganden och 

inställningar vilket kräver längre tid att tillgodogöra sig än tiden för ett examensarbete, men detta arbete 
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kan ändå belysa vilka fördelar och nackdelar som finns med CFD och om det är bra att använda som 

komplement till IDA ICE.  

Försök har gjorts med att ändra inställningen pressure-based flow till density-based flows. Detta gav dock 

endast en marginell skillnad gällande resultatet (Figur 50) och (Figur 51). 

 
Figur 49: Temperaturfördelningen i rummet i intervallet 19-23°C för basfallet med density-based flow. 

 
Figur 50: Fördelningen av den operativa temperaturen i basfallet i intervallet 19-23°C med density-based flow. 
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5.5 Framtida arbete 

För att utvärdera IDA ICE gentemot CFD gällande korrektheten i de olika programmen skulle en tänkbar 

fortsättning vara att ställa upp en verklig modell i form av ett testrum där lufttemperatur, operativ 

temperatur och lufthastigheter mäts. Likadana rum med samma grundförutsättningar som det verkliga 

testrummet modelleras sedan i IDA ICE och ANSYS Fluent eller annat CFD-program, varpå resultaten 

från simuleringarna kan jämföras med varandra och med den riktiga modellen. 

För att verifiera att den uppställda CFD-modellen är korrekt finns det referensmodeller med resultat som 

verifierats mot verkliga fall som kan användas som referens vid CFD-modellering för att med hjälp av 

detta anpassa den egna modellen så att den blir mer korrekt. Detta är något som skulle kunna göras även 

för problemet i detta arbete för att se om den uppställda modellen är korrekt. 

För att förenkla sammankopplingen av resultat från IDA ICE till Fluent skulle ett tänkbart fortsatt arbete 

vara att skapa ett program för att sammanlänka de båda programmen, för att på så sätt dra nytta av båda 

programens fördelar. Det här programmet skulle kunna hämta resultat från IDA-simuleringar och mata in 

dessa i Fluent. Det skulle även vara intressant att jämföra IDA ICE med DesignBuilder, som är ett annat 

energisimuleringsprogram, för att se om dessa program som bygger på samma principer, ger resultat som 

överensstämmer med varandra. 
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6 SLUTSATS 

Syftet med detta arbete var att utvärdera simuleringsprogrammet IDA ICE genom att jämföra resultat från 

modeller uppställda i detta program med modeller uppställda i ett CFD-program, som i denna studie var 

ANSYS Fluent. Detta resulterade i att den operativa temperaturen för de olika fallen modellerade i IDA 

ICE höll sig relativt konstanta oavsett vilka ändringar som gjordes. Trots att resultaten från dessa 

simuleringar användes som inparametrar vid CFD-modelleringen blev den operativa temperaturen i dessa 

fall inte alls samma i de olika fallen utan varierade beroende på vilka parametrar som ändrats. Slutsatsen av 

detta blir att den operativa temperaturen beror på parametrar som IDA ICE inte tar hänsyn till, såsom 

temperaturfördelningar och luftströmmar. Av denna anledning bör IDA ICE inte användas för att 

optimera system utifrån operativ temperatur. Ofta vid energisimuleringar räcker det dock att se så att den 

operativa temperaturen håller sig på en acceptabel nivå, vilket programmet lämpar sig väl för under 

normala omständigheter. Det är dock viktigt att ta i beaktande att även om IDA ICE anger att personer är 

nöjda med inomhusklimatet så kan felaktiga donplaceringar leda till många missnöjda personer i rummet. 

Om det är viktigt att veta exakt hur den termiska komforten kommer upplevas i ett rum bör 

energisimuleringar kompletteras med CFD-beräkningar, detta för att verkligen kunna analysera fallet 

utifrån givna förutsättningar för att på så sätt kunna optimera systemet. 

 



 

 

66 
 

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]



REFERENSER 

 

67 
 

7 REFERENSER 

ANSYS, 2011. ANSYS FLUENT in ANSYS Workbench User's Guide. [online] Canonsburg: ANSYS, Inc. 

Tillgänglig på: http://www1.ansys.com/customer/content/documentation/140/flu_wb.pdf [Besökt 18 

oktober 2012]. 

ANSYS, 2013a. ANSYS Fluent. [online] Tillgänglig på: http://www.ansys.com/Products/Simulation+ 

Technology/Fluid+Dynamics/Fluid+Dynamics+Products/ANSYS+Fluent [Besökt 12 februari 2013]. 

ANSYS, 2013b. ANSYS CFX. [online] Tillgänglig på: http://www.ansys.com/Products/Simulation+ 

Technology/Fluid+Dynamics/Fluid+Dynamics+Products/ANSYS+CFX [Besökt 12 februari 2013]. 

ANSYS, 2013c. Fluent Theory Guide: Hybrid Initialization. [online] Tillgänglig på: 

https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentatio

n/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_doc

u/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_hybrid_initialization.html [Besökt 18 februari 2013]. 

ANSYS, 2013d. Fluent Theory Guide: Surface-to-Surface (S2S) Radiation Model Theory. [online] Tillgänglig på: 

https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentatio

n/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_doc

u/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_rad_surface2surface.html [Besökt 18 augusti 2013]. 

Arbetsmiljöverket, 2009. Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. [pdf] Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Tillgänglig på: http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf [Besökt 2 oktober 2012]. 

Arbetsmiljöverket, 2012a. Luftflöden. [online] Tillgänglig på: 

http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/luftfloden/ [Besökt 2 oktober 2012]. 

Arbetsmiljöverket, 2012b. Fördjupning - Ventilation och rumsklimat. [online] Tillgänglig på: 

http://www.av.se/teman/datorarbete/forebygg/lokaler/fordjupning_ventilation.aspx [Besökt 23 

februari]. 

Bakker, 2012. Applied Computational Fluid Dynamics. [online] Tillgänglig på: 

http://www.bakker.org/dartmouth06/engs150/13-heat.pdf [Besökt 3 oktober 2013]. 

Boverket, 2009, Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. [pdf] Karlskrona: Boverket. Tillgänglig på: 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-

konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/dvut_2009%201_4_dagar.pdf [Besökt 2 februari 2013]. 

Boverket, 2011. Regelsamling för byggande, BBR 2012. [pdf] Karlskrona: Boverket. Tillgänglig på: 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/ 

Regelsamling-for-byggande-BBR.pdf [Besökt 15 januari 2013]. 

Building Smart, 2013. Industry Foundation Classes (IFC) data model. [online] Tillgänglig på: 

www.buildingsmart.org/standards/ifc/model-industry-foundation-classes-ifc [Besökt 30 juni 2013]. 

CD-adapco, 2013. STAR-CCM+. [online] Tillgänglig på: http://www.cd-adapco.com/products/ [Besökt 

10 februari 2013]. 

CHAM, 2013. Industry specific products. [online] Tillgänglig på: http://www.cham.co.uk/products 

/industryspecific.php [Besökt 10 februari 2013]. 

Chen, H., Moshfegh, B., 2011. Comparing k-ε Models on Predictions of an Impinging Jet for Ventilation 

of an Office Room. Roomvent 2011. [e-journal] Tillgänglig genom: Science Direct [Besökt januari 16 2013]. 

Ekberg, L., 2006. R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. Kristianstad : Förlags AB VVS. 

EQUA Simulation AB, 2009. IDA Indoor Climate and Energy 4.0. [pdf] Tillgänglig på: www.equa.se [Besökt 

9 oktober 2012]. 

https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_docu/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_hybrid_initialization.html
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_docu/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_hybrid_initialization.html
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_docu/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_hybrid_initialization.html
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_docu/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_rad_surface2surface.html
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_docu/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_rad_surface2surface.html
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Fluid+Dynamics/ANSYS+Fluent/FLUENT+Theory+Guide?doc_link=/prod_docu/14.5/html/flu_th/flu_th_sec_rad_surface2surface.html
http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/luftfloden/
http://www.bakker.org/dartmouth06/engs150/13-heat.pdf


REFERENSER 

 

68 
 

Fakhrai, R., 2011a. Boundary conditions, MJ2424 Numerical Methods in Energy Technology. KTH energiteknik, 

opublicerad. 

Fakhrai, R., 2011b. Solution Methods, MJ2424 Numerical Methods in Energy Technology. KTH energiteknik, 

opublicerad. 

Jonsson H., Bohdanowicz P., 2009. Sustainable Energy Utilisation. 2nd ed. Stockholm : KTH Energy 

Technology. 

McQuiston, F. C., Parker, J. D. & Spitler, J. D. 2005. Heating, ventilating, and air conditioning: analysis and design. 

6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 

Mentor Graphics, 2013. FloVENT. [online] Tillgänglig på: 

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/flovent [Besökt 10 februari 2013]. 

Pepper, D. W., 2009. Modeling Indoor Air Pollution. London : Imperial College Press. 

Nielsen, P. V., Allard, F., Awbi, H. B., Davidson L. och Schälin A., 2007. Computational fluid dynamics in 

ventilation design, Finland: Rehva, Federation of European Heating and Air-conditioning Associations. 

Serra, N. and Semiao, V., 2009. Comparing displacement ventilation and mixing ventilation as HVAC 

strategies through CFD. Engineering Computations. [e-journal] 26(8), sida 950-971. Tillgänglig genom: 

Emerald [Besökt 26 september 2012]. 

Sevilgen, G., Kilic, M., 2010. Numerical analysis of air flow, heat transfer, moisture transport and thermal 

comfort in a room heated by two-panel radiators. Energy and Buildings. [e-journal] 43(1/2011), sida 137-146. 

Tillgänglig genom: Science Direct [Besökt 4 November 2012]. 

Sayma A., 2009. Computational Fluid Dynamics, Abdulnaser Sayma & Ventus Publishing ApS. 

Skogqvist P. och Sahlin P., 2012. Introduktion, AF2510 Energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader. KTH 

installationsteknik, opublicerad. 

Socialstyrelsen, 2005. SOSFS 2005:15 Socialstyrelsens allmänna råd om temperaturer inomhus. [online] Tillgänglig 

på: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-15 [Besökt 28 april 2013]. 

Sun, Z., Wang, S., 2009. A CFD-based test method for control of indoor environment and space ventila-

tion. Building and Environment. [e-journal] 42(2010), sida 1441-1447. Tillgänglig genom: Science Direct 

[Besökt 26 september 2012]. 

Tanabe, S., Narita, C., Ozeki, Y. och Konishi, M., 2000. Effective radiation area of human body calculated 

by a numerical simulation. Energy and Buildings. [e-journal] 42(2/2000), sida 205-215. Tillgänglig genom: 

Science Direct [Besökt 15 Januari 2013]. 

Teixeira, S., Leao, C. P., Neves, M., Arezes, P., Cunha, A., och Teixiera J. C., 2010. Thermal comfort 

evaluation using a CFD study and a transient thermal model of the human body. I: V European 

Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010. Lissabon, Portugal, 14-17 juni 

2010.  

Versteeg H. K., Malalasekera W., 1995. An introduction to computational fluid dynamics, The finite volume method. 

Essesx:  Longman Group Ltd. 

Zhai, Z., Chen, Q., Haves, P., Klems, J. H., 2002. On approaches to couple energy simulation and compu-

tational fluid dynamics programs. Building and Environment. [e-journal] 37(8-9/2002), sida 857-864. Tillgäng-

lig genom: Science Direct [Besökt 19 november 2012]. 

Zhai, Z.J., Chen, Q. Y., 2004. Performance of coupled building energy and CFD simulations. Energy and 

Buildings. [e-journal] 37(4/2005), sida 333-344. Tillgänglig genom: Science Direct [Besökt 19 november 

2012]. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-15

