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i 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar en studie av en bergvärmeanläggning och dess värmefaktor 
1,sys

COP . 

Bergvärmeanläggningen har två borrhål, sammankopplade av en by-passventil vilket gör att 

flödet kan varieras över borrhål och värmeväxlare. Utöver detta finns även elementfläktar 

installerade under radiatorerna i huset. Dessa elementfläktar ska bidra till en ökad 

värmeöverföring från radiatorerna till rummet. Mätningar av denna värmeöverföring har 

utförts både med och utan elementfläktar i drift. Flödet i borrhålen hölls konstant för att se hur 

fläktarna påverkade energibehovet från borrhålen. 

För att mäta vilken typ av flöde i borrhålen som gav högst värmefaktor testades två olika 

driftfall, ett laminärt samt ett turbulent. Detta för att undersöka vilken skillnad detta skulle 

innebära för värmeöverföringen till köldbäraren, och därigenom bestämma vid vilket flöde 

den största värmefaktorn erhölls. 

Resultatet visar att huset får en högre värmefaktor då elementfläktarna är i drift än då de ej är 

det, samt att ett turbulent flöde ger en högre värmefaktor än ett laminärt flöde. För att erhålla 

ett så högt 
1,sys

COP  som möjligt borde därför driftfallet med elementfläktar kombineras med 

driftfallet för turbulent strömning. 
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Abstract 

This report contains a study of a downhole heat exchanger and it’s 
1,sys

COP . The system has 

two boreholes connected by a by-pass valve which makes it possible to vary the flow in the 

boreholes and the heat exchanger. In addition to that the radiators have radiator fans installed 

underneath them. These radiator fans will contribute to an increase in the heat transfer 

between radiator and room. Measurements of the heat transfer have been done both with and 

without the radiator fans operational. The flow in the boreholes was kept constant to measure 

the impact on the energy taken from the boreholes. 

To measure the type of flow in the boreholes which gave the highest
1,sys

COP , two different 

operating cases were tested, one with laminar flow and one with turbulent flow. This to 

examine how the type of flow impacts the heat transfer between the ground and heat carrier 

fluids and by that determine in which case the highest 
1,sys

COP  is obtained. 

The result shows that a greater 
1,sys

COP  is obtained when the radiator fans are operating than 

when they are not, and that a turbulent flow gives a higher 
1,sys

COP  than a laminar flow. To 

obtain the highest possible value for 
1,sys

COP  the case with operating radiator fans should be 

combined with case for turbulent flow. 
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Nomenklatur 

Benämning     Tecken  Enhet 

Reynolds-tal     Re  (-) 

Hastighet     u  (m/s) 

Rördiameter     d  (m) 

Kinematisk viskositet      (m2/s) 

Värmeöverföringskoefficient för konvektion  h  (W/(m2K)) 

Värmefaktor (Coefficient of Performance)  1
COP  (-) 

Värmeenergi     Q  (kWh) 

Elektrisk energi    E  (kWh) 

Massflöde     m   (kg/s) 

Specifik värmekapacitet    
p

c   (J/(kgK)) 

Densitet        (kg/m3) 

Volymflöde     v   (m3/s) 

Temperatur     T  (°C) 

Area     A  (m2) 

Nusselts tal     Nu  (-) 

Värmeöverföringskoefficient för konduktion  k (W/(mK)) 

Längd     L  (m) 

Prandtls tal     Pr (-) 

Normaliseringsfaktor    f (-) 
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1 Introduktion 

Denna rapport behandlar en studie som är del av ett större projekt vilken pågår på 

Institutionen för Energiteknik på KTH. Studien innefattar i huvudsak undersökningar av 

värmefaktorn för ett villahus vid olika driftfall.  

1.1 Tidigare arbete 

Ericsson (2013) genomförde en grundläggande studie av flödesoptimering av 

bergvärmepumpar där samma anläggning som undersöks i denna rapport studerades. I studien 

genomfördes tester av olika driftsfall för värmepumpen. Med hjälp av en by-passventil kunde 

olika flöden över borrhål och värmeväxlare framställas och beräkningar av systemets 

värmefaktor genomföras. Resultatet av denna studie visar att det mest lönsamma driftfallet var 

då by-passventilen var stängd samt att flödets karaktär var nära laminärt med ett Reynolds-tal 

på 2652.  

I en annan studie av Johansson (2010) genomfördes tester och simuleringar på hur 

elementfläktar påverkar värmebehovet hos vattenuppvärmda radiatorer. Det utfördes tester 

både med och utan elementfläkt, samt drift av elementfläktarna vid olika hastigheter. I 

beräkningarna togs även hänsyn till den minskade värmestrålningsövergången, som följd av 

en svalare yttemperatur hos radiatorn. Resultatet av denna studie visade att det för samma 

rumstemperatur krävdes en lägre framledningstemperatur på vattnet om fläktarna var igång än 

om de stod stilla. Den visade även att det vid en högre hastighet på fläktarna, krävs en lägre 

temperatur på vattnet för att uppnå samma rumstemperatur. Systemet som studeras är ett 

fjärrvärmeuppvärmt system och i beräkningarna ingår även påverkan på energibehovet från 

fjärrvärmen. Dessa tester verifieras av simuleringar i datorsimuleringsprogrammet COMSOL 

vilket visade samma resultat som de empirirska studierna. Johansson(2011) visade också i sin 

studie att temperaturen i rummet blev jämnare då elementfläktarna skapade mer rotation på 

luften och därmed utjämnade temperaturskillnaden mellan golv och tak.  
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1.2 Princip för ett bergvärmesystem 

Generellt är ett bergvärmesystem uppbyggt av två kretsar med en gemensam värmepump. De 

olika kretsarna delas upp i ”den varma kretsen” och ”den kalla kretsen”. Den varma kretsen är 

den som går i huset och värmer upp radiatorerna, medan den kalla kretsen är den som går ned 

i berget. Den kalla kretsen består i normala fall av en u-rörskollektor i ett vätskefyllt borrhål i 

marken. U-rörskollektorn är fylld av en köldbärare som värms upp av den varmare vätskan i 

borrhålet. Både den kalla och den varma kretsen drivs av varsin pump. Den gemensamma 

värmepumpen består av en förångare, en kompressor, en kondensor samt en tryckventil. 

Värmeutbytet sker genom att ett medium från det kalla systemet kommer kyls i förångaren. 

Mediet i värmepumpen förångas då och därefter leds det vidare till kompressorn där trycket 

ökas och därmed temperaturen. I kondensorn överförs värmen från mediet i värmepumpen till 

mediet i den varma kretsen, vilket sedan leds ut i huset för uppvärmning.   Figur 1 nedan visar 

ett system med två parallellkopplade borrhål, men princepen för den varma och den kalla 

kretsen är densamma som för ett system med ett borrhål. 

  Figur 1 Principskiss för ett bergvärmesystem med två borrhål, Ericsson 

(2013) 
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Reglerventilen i figur 1 ovan bidrar till att flödet över borrhålen kan skilja sig från flödet över 

förångaren. Observera att olika flödeshastigheter kan vara optimala för olika delar av 

systemet, så som exempelvis i värmeväxlaren där det är önskvärt med ett lågt flöde för att 

minimera tyckförlusterna, då pumpenergin för den kalla sidan är proportionellt mot 

volymflödet över värmeväxlaren i kubik, Karlsson (2007). 

Flödet i rören kan vara antingen laminärt eller turbulent beroende av volymflödets karaktär. 

Huruvida flödet är laminärt eller turbulent bestäms av en dimensionslös storhet, kallad 

Reynolds tal. Detta är kvoten mellan tröghetskrafter och viskösa krafter och beskrivs 

matematiskt enligt ekvation (1). 

 Re
ud


   (1) 

För strömning i rör gäller att om Reynolds tal är mindre än 2000  är flödet laminärt och om 

det är större än 4000 , är det turbulent. Intervallet däremellan är en övergångsfas. Detta 

innebär alltså att för att få ett stort Reynolds tal behövs antingen hög hastighet, stor diameter 

eller liten viskositet, Karlsson (2007). 

1.3 Elementfläktarnas syfte 

För att öka värmeövergången mellan radiatorerna och rummen i huset har fläktar installerats 

under elementen vilka till utseendet liknar vanliga processorfläktar till datorer se   Figur 2. 

  Figur 2 Elementfläkt 
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Då dessa blåser skapas ett turbulent flöde över radiatorytan vilket ökar värmeövergången, på 

samma sätt som för värmeutbytet i bergvärmesystemet. Att på detta sätt skapa ett flöde över 

en yta kallas för forcerad konvektion och resulterar i att radiatorn kan hålla en lägre 

temperatur utan att temperaturen i rummet upplevs lägre. Hur värmeöverföringen påverkas av 

en forcerad konvektion visas i grafen i   Figur 3 nedan. 

1.4 Problemformulering och Mål 

Projektet består av två delar. Den ena är att för ett hus med bergvärme från två borrhål, á 140 

m, beräkna effekten av installerade elementfläktar vid olika driftförhållanden. Den andra är att 

undersöka hur köldbärarmediets flöde kan optimeras för både borrhål och förångare. Ur detta 

fås tre konkreta delmål: 

– undersöka elementfläktarnas inverkan på rummets värmesystem. 

– hur systemets totala värmefaktor (
1,sys

COP  )påverkas av att installera elementfläktar på 

husets radiatorer. 

– med hjälp av by-passventilen på den kalla sidan av värmepumpen undersöka hur olika 

flöden genom borrhålen och förångaren påverkar det totala systemets värmefaktor (
1,sys

COP  ). 

Alla dessa kan sammanfattas i ett slutgiltigt mål för projektet: 

– ge en grund för hur den totala värmefaktorn (
1,sys

COP ) påverkas då de båda systemen 

kombineras. 

  Figur 3 Värmeöverföringskoefficienten h som funktion av strömningshastigheten över 

radiatorerna 
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2 Metod  

Den huvudsakliga metoden för detta projektarbete kommer vara experimentell, då den till 

största del kommer baseras på mätningar. För att utföra de beräkningar projektet kräver 

kommer beräkningsprogrammet MATLAB att användas, se bilaga 1. 

2.1 Modell 

För att kunna genomföra de beräkningar som krävs för att besvara frågeställningen har olika 

modeller satts upp. Deras syfte är att göra beräkningarna enklare att genomföra då vissa 

antaganden och approximationer görs. Samtliga ekvationer i detta kapitel är hämtade ur 

Holman (2010). 

2.1.1 Avgränsningar 

Denna studie kommer ej att behandla bestämda variationer av flödet över värmepumpen, dock 

kommer detta flöde att påverkas av de olika flödena över borrhålen som studeras. Inte heller 

kommer luftens flöde över radiatorerna varieras, utan en konstant spänningsmatning till 

fläktarna kommer användas för att ge en konstant hastighet på luftflödet. I det studerade 

rummet kommer samtliga element, i beräkningarna, att approximeras till ett större element 

med en in- och en uttemperatur.  

Vad gäller analysen av detta värmesystem kommer endast energiåtgång att analyseras. Övriga 

analyser, så som exempelvis ekonomiska perspektiv, kommer utelämnas. 

2.1.2 Anläggningen 

Anläggningen finns i en villa på Husarvägen 17 i Vallentuna, Stockholms län. Värmepumpen 

som används i systemet är en IVT PremiumLine EQ E10 med R410A som köldbärare. I 

borrhålen finns givare som mäter både flöde och temperatur på tillopp och returledning av 

typen Brunata HGS5. Flödet på köldbäraren in i förångaren mäts av en ABB WaterMaster. 

För att mäta elförbrukningen för kompressor och köldbärarpump används elmätare av typen 

Kamstrup 382B. På den varma sidan används Kamstrup Multical 601 för att mäta både 

temperatur och flöde vid retur och tillopp, Ericsson(2013). Uppvärmningen i rummet sker 

med vattenburna element av typen MP-radiatorer under vilka elementfläktar monterats, se    

Figur 4. 
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De beräkningsparametrar som inte kommer mätas i anläggningen men som kommer användas 

vid beräkningar presenteras i Tabell 1. De angivna effekterna beräknas om till energi för de 

tidsintervall de är aktiva under testerna.  

Ytterdiameter 

borrhålslang 

Innerdiameter 

borrhålslang 

Cirkulationspumpseffekt Elementfläktseffekt Elementfläkt 

antal 

40 mm 35,2 mm 20 W 0,5 W/fläkt 54 st. 

Tabell 1 Data över anläggningen 

Utöver ovanstående utrustning har en kallvattenvärmeväxlare installerats. Detta för att det vid 

tester av olika strömningstyper krävs att värmepumpen är i konstant drift under hela tiden 

testet körs. För att möjliggöra detta har en värmeväxlare kopplats till en kallvattenkran och 

adderats till systemets varma sida. Denna kyler då det varma vattnet som kommer ur 

värmepumpen och simulerar på så sätt ett värmebehov och tvingar således pumpen att gå i 

konstant drift. 

2.1.3 Definition av värmefaktorn, COP1 

1
COP , Coefficient Of Performance, är kvoten mellan utvunnen energi, Q , och tillförd energi, 

E  enligt ekvation (2). 

 
1

Q
COP

E
   (2) 

   Figur 4 MP-radiator med elementfläktar monterade nedtill. 
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För hela värmesystemet kommer värmefaktorn bli enligt ekvation (3). 

 
1,

element

sys

K P F CP

Q
COP

E E E E


  
 (3) 

Där element
Q  är den överförda värmen från radiator till rummet. K

E  är kompressorns energi, 

P
E är köldbärarpumpens energi, F

E  är fläktarnas energi samt 
CP

E  vilken är 

cirkulationspumpens energi på den varma sidan. 

Då anläggningen mäter i intervaller om tio minuter beräknas 1,sys
COP  för varje användbar 

mätpunkt och sedan beräknas ett medel- 1,sys
COP  fram utifrån dessa. På så sätt fås ett 1,sys

COP  

för systemet över tid. En definition av en användbar mätpunkt finns i kapitel 2.1.8. 

2.1.4 Värmeöverföring 

Q  består dels av avgiven värme genom konvektion samt avgiven värme genom strålning 

enligt ekvation (4) nedan. 

 
element konv rad

Q Q Q    (4) 

I denna studie kommer dock 
element

Q  beräknas enligt ekvation (5) där den avgivna energin 

beräknas på massflödet och temperaturskillnaden på in- och uttemperaturen i kondensorn. 

  element p in ut
Q mc T T   (5) 

Ovan är m  massflödet,
p

c  är fluidens specifika värmekapacitet och 
in ut

T T  beskriver 

skillnaden i temperatur in respektive ut för det studerade systemet. Detta görs då osäkerheten i 

beräkningarna av 
konv

Q  och 
rad

Q  är hög beroende på att indataparametrarna är svåra att 

fastställa, såsom exempelvis strömningshastigheten över elementen i beräkningen av 

värmeöverföringskoefficienten h , se kapitel 2.1.6. 

Då massflödet beror av densiteten som i sin tur beror av temperaturen skrivs ekvation (5) om 

till ekvation (6). 

 ( )
element p in ut

Q vc T T    (6) 

Där   är vätskans densitet, v  är dess volymflöde och resterande är samma som ovan. 

Samtliga värden för fluidernas termiska egenskaper återfinns i bilaga 2. Ekvation (6) gäller 

generellt, varvid värmeupptagningen från borrhålen kan skrivas enligt ekvation (7). Notera 

dock att värdena på parametrarna skiljer sig. 

 ( )
borr p ut in

Q vc T T   (7) 
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Då bergvärmesystemet består av två borrhålskretsar adderas värmeenergin från dessa båda. I 

fallen då by-passventilen är stängd, blir den avgivna värmeenergin till värmepumpen lika med 

summan av värmeenergin från de båda borrhålen. Är by-passventilen öppen, beräknas den 

överförda värmeenergin, 
borr

Q , till värmepumpen med temperaturskillnaden över förångaren 

istället. 

2.1.5 Flöden i borrhål 

Flödet i borrhålen beror av vilket Reynoldstal som råder vilket beräknas enligt ekvation (1). 

Den pumpenergi, vilken krävs förflödet som korrelerar till ett givet Reynoldstal, mäts av en 

givare. Även den energi, kompressorn i värmepumpen erfordrar, mäts av en givare, och dessa 

kan sen användas för att sedan beräkna 1,sys
COP  för systemet, se ekvation (3). 

2.1.6 Rörströmning 

Hur stor värmeöverföring som kan uppnås i ett rör beror av strömningens karaktär, och 

beräknas på olika sätt beroende på om den är turbulent eller laminär. För båda fallen gäller att 

överförd energi beräknas enligt ekvation 

  y o
Q hA T T    (8) 

Där h  är den genomsnittliga konvektiva värmeöverföringskoefficienten, A är rörets 

tvärsnittsarea och Ty-To är skillnaden i temperatur på rörets vägg och den fluid som strömmar 

i röret. Värmeöverföringskoefficienten beräknas enligt ekvation (9) nedan. 

 Nu
k

h
L

  (9) 

Där Nu  är ett genomsnittligt Nussletstal, k är en konduktiv värmeöverföringskoefficient och 

L är u-rörskollektorns längd. För laminär rörströmning beräknas Nusselts tal enligt ekvation 

(10) nedan.  

  
2/3

0, 0668 Re Pr

Nu 3, 66

1 0, 04 Re Pr

d

L

d

L

 
 

  
 

  (10) 

Där d är u-rörskollektors innerdiameter och L är längden på U-rörskollektorn. Då L>>d kan Nu  

för laminär strömning approximeras till 3,66. För fullt utvecklad turbulent strömning gäller 

istället ekvation (11). 

 
0,8 0,4

Nu 0, 023 Re Pr  (11) 

För att få maximalt värmeutbyte mellan köldbärarmediet och värmen i marken bör alltså 

strömningen i rören vara turbulent. Om strömningen istället är laminär kommer viskösa 
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energier göra att mediet närmast väggarna vara relativt stilla i förhållande till flödet i mitten 

av röret. Detta skulle medföra en isolerande effekt och därmed ett sämre värmeutbyte Holman 

(2010). 

2.1.7 Energibalans 

För att jämföra de två driftfallen med och utan elementfläktarna ställs en energibalans upp i 

vilken en jämförelse av de olika fallen kan utföras. Denna balans grundar sig på den energi 

som tas ut marken, den energi som överförs till rummet samt den energi som krävs för att 

driva hela uppvärmningsanläggingen. Markenergin tillsammans med driftenergin ska vara 

lika stor som den energi som överförs mellan radiatorer och luften i rummet enligt ekvation 

(12) nedan.  

 element borr K P F CP
Q Q E E E E       (12) 

Driftenergin består av den energi som pumparna som driver systemet förbrukar vid drift. 

Denna mäts på plats och loggas. Energin som tas ur marken beräknas enligt ekvation (7) ovan. 

Detsamma gäller för energin som utbyts mellan radiatorer och rum. 

2.1.8 Filtrering 

Mätningar görs även då systemet inte är i drift vilket medför att dessa mätningar ej ska ligga 

till grund för resultatet. För att undvika detta filtreras dessa bort enligt följande kriterier vilka 

alla indikerar på att systemet står still: 

– Då temperaturen efter kondensorn är högre än innan kondensorn. 

– Då temperaturen efter förångaren är högre än innan förångaren. 

– Då temperaturen i borrhålen överstiger 8° C. 

2.1.9 Normalisering 

Då testen med och utan elementfläktarna pågår under en veckas tid under månadsskiftet 

mellan mars och april finns en risk att temperaturdifferensen mellan inne och ute förändras 

tillräckligt mycket för att påverka resultatet. För att minimera denna påverkan beräknas en 

normaliseringsfaktor enligt ekvation (13). 

 
 

 
, , utan fläktar

, , med fläktar

m inne m ute

m inne m ute

T T
f

T T





  (13) 

Värden för dessa temperaturer återges i bilaga 3.  

2.2 Driftfall 

I projektet ska fyra olika driftfall testas vilka kan delas upp i två grupper. Den första gruppen 

består av två driftfall. 

– Då elementfläktarna är påslagna, vilket testas under perioden 17 mars-24 mars 2014. 
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– Då elementfläktarna är avslagna, vilket testas under perioden 2 april-9 april 2014. 

Vid dessa två driftfall kommer flödet över borrhålen att vara konstant med ett maximalt 

Reynoldstal på 6131. Den andra gruppen består av två driftfall för olika Reynoldstal på 

flödena i borrhålen. 

– Då Re 1000  testas mellan klockan 9:30–13:30 den 28 april 2014. 

– Då Re 6131  testas mellan klockan 9:30–13:30 den 25 april 2014. 

Det första fallet ligger i det laminära spektrumet och det sista fallet ligger i det turbulenta. Vid 

det laminära fallet var by-passventilen stängd och det totala flödet över värmeväxlaren var 

0,00036 m3/s. Vid det turbulenta fallet var by-passventilen helt öppen och flödet över 

förångaren var då 0,00093 m3/s. För att kunna åstadkomma ett laminärt flöde i borrhålen 

behövde även de två reglerventilerna som justerar flödet i borrhålen strypas tills ett tillräckligt 

lågt flöde uppmättes. Detta gör att förhållandena för det laminära driftfallet skiljer sig från de 

andra driftfallen i högre grad. 

2.3 Känslighetsanalys 

För att säkerställa att modellen är solid och inte enbart fungerar i de givna fallen kommer en 

känslighetsanalys att genomföras. Den kommer se hur värdet på 
1,sys

COP  ändras då variationer 

görs på värden av 

– Cirkulationspumpens använda elektriska effekt 

– Inverkan från normaliseringen 

Cirkulationspumpens använda elektriska effekt kommer påverka dess energibehov, men det 

medför enklare beräkningar att variera dess effektbehov istället för dess energibehov. 

Resultatet av känslighetsanalysen kommer att presenteras i kapitel 3.3. 
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3 Resultat och Diskussion 

I detta kapitel kommer resultaten av de olika testerna presenteras och dess inverkan 

diskuteras. Hur resultaten presenteras beror på deras karaktär. 

3.1 Driftfall elementfläkt 

Figur 5 nedan visar utvunnen samt tillförd energi för de två olika testveckorna. Tidsaxeln 

syftar endast till att visa varje dag i respektive vecka vilket betyder att dag 1 veckan utan 

fläktar ej nödvändigtvis behöver korrespondera mot samma tidpunkt dag 1 veckan med 

fläktar. 

På grund av filtreringen som genomfördes av mätvärdena skiljer sig antalet punkter för 

veckan då fläktarna var i drift mot veckan då de var stilla. Samtliga värden för den avgiva 

energin mellan radiator och rum är högre under veckan med fläktarna i drift än under veckan 

då de stod stilla. Detta innebär alltså att mer energi avgavs från radiatorerna under denna 

vecka än under veckan då fläktarna inte drevs. På samma sätt visas att utvunnen energi ur 

borrhålen var högre under veckan med fläktarna i drift än veckan utan fläktar. Den tredje 

grafen visar behovet av tillförd elektisk energi under de båda veckorna och även detta är 

större under veckan med fläktar än den utan. I samtliga grafer ovan visas att de uppmätta 

värdena inte skiljer sig nämnvärt efter normaliseringen av mätvärdena från veckan då 

fläktarna var i drift. Normaliseringen grundas på de uppmätta inom- och 

Figur 5 Grafer över energifördelning över de två mätveckorna samt en normaliserad vecka 

beräknade för varje mätpunkt 
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utomhustemperaturerna. Hur dessa temperaturer förhåller sig till varandra presenteras i bilaga 

3. 

För att kunna jämföra veckorna mot varandra utan inverkan av antalet användbara mätpunkter 

beräknas värmefaktorn, 1,sys
COP , fram enligt kapitel 2.1.3. Resultaten av dessa beräkningar 

redovisas i Tabell 2 nedan. Normaliseringsfaktorn har beräknats till 1,088. 

Driftfall 
1,sys

COP  

(-) 

Användbara 

mätpunkter 

(%) 

Medeltemperatur 

rum (°C) 

Total 

elförbrukning, ej 

filtrerat (kWh) 

Fläktar i drift 4,17 30,4 22,5 99,56 

Fläktar ur drift 1,70 3,8 22,0 111,91 

Normaliserade 

värden för fläktar 

i drift 

3,83 30,4 - - 

Tabell 2 Utfall på 1,sys
COP  samt medeltemperatur beroende på driftfall 

Då 1,sys
COP  för veckan då fläktarna var ur drift är påtagligt lägre och då antalet användbara 

mätpunkter är en knapp tiondel än för veckan då fläktarna är i drift beräknas även den totala 

elenergiförbrukningen utan någon filtrering. Det påvisar även en sänkning av behovet av 

elektrisk energi men då inte lika stor som de filtrerade värdena indikerar. 
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3.2 Driftfall olika flöden 

I Figur 6 nedan visas grafer över tillförd och utvunnen energi för de olika flödestyperna. 

Graferna i figur 6 ovan visar att det vid turbulent flöde avges mer energi från elementen, 

samtidigt som det krävs att mer elektrisk energi tillförs. Mer generellt gäller att näst intill 

samtliga värden är högre vid turbulent flöde än vid laminärt, både tillförd och utvunnen 

energi. Dessa grafer visar också att den energibalans som gäller enligt kapitel 2.1.7, inte är 

uppfylld då den turkosa grafen visad den sammanlagda tillförda energin och energin som är 

tagen ur berget. Om energibalansen är uppfylld bör den turkosa och den blåa grafen 

sammanfalla. Vidare analys av orsaker till detta återges i kapitel 4.2 nedan. Hur värmefaktorn 

1,sys
COP  förhåller sig till dessa värden, samt uppmätta flöden presenteras i Tabell 3 nedan. 

Flödena som presenteras är de genomsnittliga flöden över testperioderna. 

Strömningstyp Flöde borrhål 

1 (m3/s) 

Flöde borrhål 

2 (m3/s) 

Flöde 

förångare 

(m3/s) 

1,sys
COP (-) 

Mot 

värmeenergi 

Mot 

total 

tillförd 

energi 

Laminärt 0,00018 0,00018 0,00036 4,33 2,53 

Turbulent 0,00064 0,00060 0,00093 5,89 2,92 

Tabell 3 Utfall på 1,sys
COP  samt uppmätta flöden beroende på typ av strömning 

Figur 6 Tillförd och utvunnen energi vid de olika flödestyperna beräknade för varje mätpunkt 
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Värmefaktorerna från dessa driftfall är högre än de som beräknades vid driftfallen med och 

utan elementfläktarnas drift. Avses istället värmefaktorerna vilka beräknas mot total tillförd 

energi istället ligger dessa inom mer rimliga värden. Antagligen beror det på att 

värmepumpen gått i en onormal drift då flödet över den kalla sidan näst intill strypts för att 

framkalla ett fullt utvecklat laminärt flöde. En onormalt hög temperaturdifferens över 

förångaren uppnåddes vid det laminära flödet, se bilaga 3. Denna höga differens har gett en 

hög utvunnen energi enligt ekvation (7) vilket kan vara felaktigt. Detta i sin tur leder till ett 

högt 1,sys
COP . 

3.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen som genomförts baserat på att variationer av cirkulationspumpens effekt 

redovisas i Figur 7 nedan. 

 

Ur grafen kan tydas att pumpenergin påverkar värmefaktorn för veckan då fläktarna inte var i 

drift något mer än de påverkar värmefaktorn för veckan då fläktarna var i drift. Detta beror på 

att cirkulationspumpen på den varma sidan är en större del av det totala energibehovet då 

fläktarna står stilla än när de drivs. Värmefaktorn påverkas alltså negativt av att 

cirkulationspumpens energi ökar då fläktarna inte är i drift. Detta medan värmefaktorn för 

veckan då fläktarna var i drift knappt påverkas alls av samma ökning. Förklaringen till detta 

är att fläktarna har ett energibehov som göt att andelen cirkulationspumpsenergi blir mindre 

då fläktarna är i drift än då de inte är det. 

  

Figur 7 Känslighetsanalys av den varma sidans cirkulationspumpseffekt 
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Ovan i Figur 8 visas hur variationer av den normaliseringsfaktorn skulle påverka värdet för 

1,sys
COP . 

Grafen i Figur 8 visar att 1,sys
COP minskar med ökad normaliseringsfaktor f. I intervallet 

mellan 0,85 och 1,15 kan normaliseringen ses som linjär. För de temperaturdifferenser som 

uppstod under denna studie var detta det aktuella intervallet för normaliseringsfaktorn. 

3.4 Felkällor 

Filtreringen av mätvärdena i denna studie byggde på systemet antogs vara i drift. Då detta 

medförde att mätningen utan elementfläktarna i drift genererade knappt 4 % användbara 

mätvärden samt att mätningen då elementfläktarna var i drift gav drygt 30 % användbara 

mätvärden gör således att detta är en felkälla att ta hänsyn till.  

En anledning till att majoriteten av mätvärdena fick filtreras bort kan vara att loggningen av 

dessa sker var tionde minut och samtliga värden tas vid samma tidpunkt. Anledningen till att 

detta är en felkälla, är att uppvärmningssystemet är ett trögt system, vilket innebär att det tar 

en viss tid för köld- samt värmebärare att transportera sig genom respektive system. Därför 

mäts inte en viss volymenhets värmeöverföring utan endast temperaturdifferensen i samma 

tidpunkt, vilken sedan ligger till grund för beräkningarna av värmeöverföringen.  

Då utomhustemperaturen varierade under de två veckor då testen av elementfläktarnas 

påverkan mättes, genomfördes en normalisering för att motverka 

utomhustemperaturdifferensens inverkan på resultatet. För en mer vetenskaplig och 

vedertagen normalisering skulle antalet graddagar ha beräknats, men då inga sådana fanns att 

tillgå för Husarvägen 17 gjordes normaliseringen enligt kapitel 2.1.9. vari känslighetsanalysen 

Figur 8 Normaliseringsfaktorns inverkan på COP1,sys 
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visar även att en relativt liten variation av normaliseringsfaktorn kan ge en relativt stor 

förändring av 1,sys
COP . Huset har också en viss termisk tröghet vilket gör att husets 

tempereratur inte nödvändigtvis speglar utomhustemperaturen. Detta gäller framförallt vid 

hastiga temperaturförändringar. 

Utöver detta visas i resultatet att den uppsatta energibalansen inte uppfylls, vilket leder till att 

dessa resultat antagligen inte är korrekta. En anledning till detta kan vara, som tidigare 

nämnts, att systemet är trögt och då de olika mätpunkterna loggar vid samma tidpunkt 

kommer energibalansen aldrig helt vara uppfylld med de värden som mäts i denna studie. En 

annan anledning till att detta förekommer kan vara att energin tillförd till cirkulationspumpen 

är ett uppskattat värde då dess loggningsutrustning inte var i bruk. Dock har 

cirkulationspumpens energibehov för lite påverkan för att det ska vara troligt att detta är enda 

anledningen till att energibalansen inte är uppfylld. Inte heller mätvärdena för flödet över 

förångaren var korrekta, vilket har lett till att beräkningarna av den utvunna energin ur marken 

kan ha blivit felaktiga. 

Flödet i kallvattenvärmeväxlaren, vars uppgift var att simulera ett konstant värmebehov, 

styrdes av en manuell tappkran. Mätvärden av flödet samt temperaturdifferensen gick inte att 

se på plats utan loggades i likt övriga data var tionde minut. Detta medförde svårigheter i att 

uppnå ett konstant värmebehov, som var lika för det båda testen. Detta kan ha påverkat 

resultatet av denna studie och medför därmed att tillförlitligheten minskar.  
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4 Slutsatser och framtida arbete 

De två delarna av projektet visar att det optimala driftfallet för systemet torde vara ett 

turbulent flöde i borrhålen och att samtidigt köra elementfläktarna för att maximera 1,sys
COP . 

Slutsatserna för driftfallen presenteras nedan. 

4.1 Driftfall elementfläkt 

Resultatet visar att värmefaktorn, 1,sys
COP , för hela husets uppvärmningssystem ökar då 

elementfläktarna är i drift jämfört med då de inte är i drift. Det visar också att mer energi tas 

ur borrhålen vid drift av fläktarna, vilket leder till att mindre elektrisk energi förbrukas i 

värmepumpens förångare. Sett till rummets temperatur så ökar den då elementfläktarna drivs 

och slutsatsen som kan dras av detta är att man kan sänka framledningstemperaturen av det 

varma vattnet. På så vis kan samma rumstemperatur uppnås då fläktarna drivs, som när de står 

stilla, men det tillförda energibehovet minskar om elementfläktarna är i drift. Detta visar på 

samma resultat som Johansson(2011) hade då elementfläktarna testades på en 

fjärrvärmeanläggning. Dock är den uppsatta energibalansen inte uppfylld i de båda fallen 

vilket medför att detta resultat inte är helt trovärdigt.  

4.2 Driftfall olika flöden 

Resultatet av denna studie visar att den bästa värmefaktorn uppnåddes då flödet i rören på den 

kalla sidan av systemet var turbulent. Ericsson(2013) visar i sin rapport att den högsta 

värmefaktorn uppnås då flödet är nära gränsen för laminärt, vilket avviker från det resultat 

denna studie visat. Då endast två olika fall testades är det inte möjligt att dra någon korrekt 

vetenskaplig slutsats av detta baserat på denna studie, då fler fall hade behövts testas för att 

fastställa ett mer tillförlitligt resultat.  

Utöver detta visar resultatet att den uppsatta energibalansen inte uppfylls, vilket leder till att 

dessa resultat antagligen inte är korrekta. Anledningar till detta finns behandlade i kapitel 3.4 

ovan.  

Slutsatsen som kan dras för denna studie är att för att uppnå en god värmefaktor för detta 

villahus bör elementfläktarna vara i drift, samt att flödet över borrhålskretsen ska vara 

turbulent. Denna slutsats innehåller dock en stor osäkerhet och för att kunna säkerställa dessa 

resultat för framtida studier skulle dock några faktorer behöva åtgärdas. Dessa presenteras 

nedan i kapitel 4.3. 

4.3 Framtida arbete 

För framtida arbete finns det ett antal faktorer som skulle kunna förändras för att ge ett bättre 

och mer tillförlitligt resultat. Fler strömningsfall skulle behöva undersökas med värden 

närmare övergången mellan laminärt och turbulent flöde för att verifiera resultatet från denna 

studie.  

Då loggningen gjordes med 10 minuters intervaller och samtliga värden togs vid samma 

tidpunkt kan detta vara en felkälla. För framtida arbete bör anläggningen undersökas och tiden 
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som krävs för systemet att transportera en viss mängd värme- eller köldbärare genom hela den 

varma respektive kalla sidan fastställas. Därefter kan en korrigering utföras, genom en 

tidsförskjutning av mätvärdena, för att få mer exakta resultat.  

För att få mer likvärdiga mätningar bör elementfläktarnas inverkan på systemet testas igen då 

värmebehovet är större och jämnade för de båda testperioderna, än det var i denna studie. 

Detta skulle förhoppningsvis resultera i fler relevanta mätvärden samt ett mer jämförbart 

resultat. Dessvärre fanns inte möjlighet till detta under denna studie då loggningsutrustningen 

inte var igång innan mars 2014. Utöver detta skulle installationen av fläktarna utföras så att de 

endast drivs i samband med att värmepumpen drivs, då detta skulle ge en lägre 

energiförbrukning hos fläktarna och därmed ett högre 1,sys
COP . 

Utöver ovanstående punkter skulle kallvattenvärmeväxlaren, som simulerar ett värmebehov, 

utrustas med någon form av mätutrustning för att underlätta att det simulerade värmebehovet 

kan säkerställas, och på så vis göras likvärdigt vid olika testtillfällen. Ett annat alternativ 

skulle vara att göra någon form av automatisering av denna så att ett önskat värmebehov kan 

ställas in och på så vis skapa mer tillförlitliga mätvärden. 
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Bilaga 1 MATLAB 

För beräkningarna användes MATLAB R2013a, version 8.1.0.604. Programmet är ett 

interpreterande beräkningsprogram lämpat före tekniska beräkningar skapat av företaget 

MathWorks. Totalt skrevs fem olika program. 

1. Beräkningar för driftfall elementfläkt 

%% RENSA 
clc 
clear all 
close all 
tic 
%% global 
vpeffekt=20; 
cpH2O=4181; 

  
%% importera data 

  
konstanter=xlsread('Egenskaper KB Husarvägen.xlsx'); %konstanter 

  
% utan fläktar 
ufTkondretur = xlsread('tempkondretur03160323.xlsx'); %vattentemperatur 

in 
ufTkondtill = xlsread('tempkondtill03160323.xlsx');   %vattentemperatur 

ut  
ufTborr1retur = xlsread('tempborr1retur03160323.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur ut 
ufTborr1till = xlsread('tempborr1till03160323.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur in 
ufTborr2retur = xlsread('tempborr2retur03160323.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur ut 
ufTborr2till = xlsread('tempborr2till03160323.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur in 
ufTforangretur = xlsread('tempforangretur03160323.xlsx'); 

%förångartemperatur ut 
ufTforangtill = xlsread('tempforangtill03160323.xlsx'); 

%förångartemperatur in 
ufvkond=xlsread('flodekond03160323.xlsx'); %massflöde kondensor, 

omvandla till m3 
ufvborr1=xlsread('flodeborr103160323.xlsx'); %massflöde borrhål 1, 

omvandla till m3 
ufvborr2=xlsread('flodeborr203160323.xlsx'); %massflöde borrhål 2, 

omvandla till m3 
ufelfrbkomp=xlsread('elfrbkomp03160323.xlsx'); %elförbrukning kompressor 
ufelfrbkbp=xlsread('elfrbkbp03160323.xlsx'); %elförbrukning 

köldbärarpump 
ufTinne=xlsread('tempinne03160323.xlsx'); %innetemperatur 
ufTute=xlsread('tempute03160323.xlsx'); %innetemperatur 
ufTinnegolv=xlsread('tempinnesockel03160323.xlsx'); %sockeltemp 

  
%med fläktar 
mfTkondretur = xlsread('tempkondretur04020409.xlsx'); %vattentemperatur 

in 
mfTkondtill = xlsread('tempkondtill04020409.xlsx');   %vattentemperatur 

ut  
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mfTborr1retur = xlsread('tempborr1retur04020409.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur ut 
mfTborr1till = xlsread('tempborr1till04020409.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur in 
mfTborr2retur = xlsread('tempborr2retur04020409.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur ut 
mfTborr2till = xlsread('tempborr2till04020409.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur in 
mfTforangretur = xlsread('tempforangretur04020409.xlsx'); 

%förångartemperatur ut 
mfTforangtill = xlsread('tempforangtill04020409.xlsx'); 

%förångartemperatur in 
mfvkond=xlsread('flodekond04020409.xlsx'); %massflöde kondensor, 

omvandla till m3 
mfvborr1=xlsread('flodeborr104020409.xlsx'); %massflöde borrhål 1, 

omvandla till m3 
mfvborr2=xlsread('flodeborr204020409.xlsx'); %massflöde borrhål 2, 

omvandla till m3 
mfelfrbkomp=xlsread('elfrbkomp04020409.xlsx'); %elförbrukning kompressor 
mfelfrbkbp=xlsread('elfrbkbp04020409.xlsx'); %elförbrukning 

köldbärarpump 
mfTinne=xlsread('tempinne04020409.xlsx'); %innetemperatur 
mfTute=xlsread('tempute04020409.xlsx'); %innetemperatur 
mfTinnegolv=xlsread('tempinnesockel04020409.xlsx'); %sockeltemp 

  

  
%% Normalisering 

  

  
ufTmedelinne=sum(ufTinne)/numel(ufTinne); 
mfTmedelinne=sum(mfTinne)/numel(mfTinne); 
ufTmedelute=sum(ufTute)/numel(ufTute); 
mfTmedelute=sum(mfTute)/numel(mfTute); 

  
k=(ufTmedelinne-ufTmedelute)/(mfTmedelinne-mfTmedelute); 
diff2=mfTinne-ufTinne; 
diff3=mfTute-ufTute; 
diff4=ufTinne-mfTinne/k; 
diff5=ufTute-mfTute/k; 
disp(k) 

  
ufdiffiu=ufTinne-ufTute; 
mfdiffiu=mfTinne-mfTute; 

  
%% rensar dåliga punkter 
for ii=1:numel(ufTkondretur) 

     
    if ufTkondretur(ii)-ufTkondtill(ii) >= 0 && ufTborr1retur(ii)-

ufTborr1till(ii)>=0 && ... 
            ufTborr2retur(ii)-ufTborr2till(ii)>=0 && ufTborr1till(ii) < 

8 &&... 
            ufTborr2till(ii) < 8 %över 8 antas flödet stå still 

         

         
            ufdeltaTkond(ii)= ufTkondretur(ii)-ufTkondtill(ii); 
            ufdeltaTborr1(ii)= ufTborr1retur(ii)-ufTborr1till(ii); 
            ufdeltaTborr2(ii)= ufTborr2retur(ii)-ufTborr2till(ii); 
        if ii==1     
            ufdeltaelfrbkomp(ii)=(ufelfrbkomp(ii+1)-ufelfrbkomp(ii)); 



 

3 

            ufdeltaelfrbpump(ii)=(ufelfrbkbp(ii+1)-ufelfrbkbp(ii)); 
        elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
            ufdeltaelfrbkomp(ii)=(ufelfrbkomp(ii)-ufelfrbkomp(ii-1)); 
            ufdeltaelfrbpump(ii)=(ufelfrbkbp(ii)-ufelfrbkbp(ii-1)); 

                       
        else 
            ufdeltaelfrbkomp(ii)=(ufelfrbkomp(ii+1)-ufelfrbkomp(ii)); 
            ufdeltaelfrbpump(ii)=(ufelfrbkbp(ii+1)-ufelfrbkbp(ii));  
            if ufdeltaelfrbkomp(ii)<0 
                ufdeltaelfrbkomp(ii)=65500-

ufelfrbkomp(ii)+ufelfrbkomp(ii+1); %Energi 
            end 
        end 
        for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (ufTborr1till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(ufTborr1till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufcpborr1(ii)=x*(ufTborr1till(ii)-

floor(ufTborr1till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufrhoborr1(ii)=y*(ufTborr1till(ii)-

floor(ufTborr1till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (ufTborr2till(ii) >= konstanter(jj,2)) && 

(ufTborr2till(ii) < konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufcpborr2(ii)=x*(ufTborr2till(ii)-

floor(ufTborr2till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufrhoborr2(ii)=y*(ufTborr2till(ii)-

floor(ufTborr2till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (ufTkondtill(ii) >= konstanter(jj,10)) && (ufTkondtill(ii) 

< konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               ufrhokond(ii)=x*(ufTkondtill(ii)-

floor(ufTkondtill(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
        end 
    else 
        ufdeltaTkond(ii)=0; 
        ufdeltaTborr1(ii)=0; 
        ufdeltaTborr2(ii)=0; 
        ufdeltaelfrbkomp(ii)=0; 
        ufdeltaelfrbpump(ii)=0; 
        if ii==1 
            ufcpborr1(ii)=0; 
            ufrhoborr1(ii)=0; 
            ufcpborr2(ii)=0; 
            ufrhoborr2(ii)=0; 
            ufrhokond(ii)=0; 
        else 
            ufcpborr1(ii)=ufcpborr1(ii-1); 
            ufrhoborr1(ii)=ufrhoborr1(ii-1); 
            ufcpborr2(ii)=ufcpborr2(ii-1); 
            ufrhoborr2(ii)=ufrhoborr2(ii-1); 
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            ufrhokond(ii)=ufrhokond(ii-1); 
        end 
    end 

     
    if ii==1 
        ufvprickkond(ii)=(ufvkond(ii+1)-ufvkond(ii))*10^-2/600; %10 min 
    elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
        ufvprickkond(ii)=(ufvkond(ii)-ufvkond(ii-1))*10^-2/600; %10 min 
    else 
        ufvprickkond(ii)=(ufvkond(ii+1)-ufvkond(ii-1))*10^-2/1200; %20 

min 
    end 

     
    if ii==1 
        ufvprickborr1(ii)=(ufvborr1(ii+1)-ufvborr1(ii))*10^-2/600; %10 

min 
    elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
        ufvprickborr1(ii)=(ufvborr1(ii)-ufvborr1(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
    else 
        ufvprickborr1(ii)=(ufvborr1(ii+1)-ufvborr1(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
    end 

     
    if ii==1 
        ufvprickborr2(ii)=(ufvborr2(ii+1)-ufvborr2(ii))*10^-2/600; %10 

min 
    elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
        ufvprickborr2(ii)=(ufvborr2(ii)-ufvborr2(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
    else 
        ufvprickborr2(ii)=(ufvborr2(ii+1)-ufvborr2(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
    end 

     
end 

    
%% rensa bort dåliga data med fläktar 
for ii=1:numel(mfTkondretur) 

     
      if mfTkondretur(ii)-mfTkondtill(ii) >= 0 && mfTborr1retur(ii)-

mfTborr1till(ii)>=0 && ... 
            mfTborr2retur(ii)-mfTborr2till(ii)>=0 && mfTborr1till(ii) < 

8 &&... 
            mfTborr2till(ii) < 8 %över 8 antas flödet stå still 

         

  

         
            mfdeltaTkond(ii)= mfTkondretur(ii)-mfTkondtill(ii); 
            mfdeltaTborr1(ii)= mfTborr1retur(ii)-mfTborr1till(ii); 
            mfdeltaTborr2(ii)= mfTborr2retur(ii)-mfTborr2till(ii); 
        if ii==1    
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii+1)-mfelfrbkomp(ii)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii+1)-mfelfrbkbp(ii));  
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 

            
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii)-mfelfrbkomp(ii-1)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii)-mfelfrbkbp(ii-1));  
        else 
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            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii+1)-mfelfrbkomp(ii)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii+1)-mfelfrbkbp(ii));  
            if mfdeltaelfrbkomp(ii)<0 
                mfdeltaelfrbkomp(ii)=65500-

mfelfrbkomp(ii)+mfelfrbkomp(ii+1); %Energi 
            end 
        end 

         
        for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (mfTborr1till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(mfTborr1till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfcpborr1(ii)=x*(mfTborr1till(ii)-

floor(mfTborr1till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfrhoborr1(ii)=y*(mfTborr1till(ii)-

floor(mfTborr1till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (mfTborr2till(ii) >= konstanter(jj,2)) && 

(mfTborr2till(ii) < konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfcpborr2(ii)=x*(mfTborr2till(ii)-

floor(mfTborr2till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfrhoborr2(ii)=y*(mfTborr2till(ii)-

floor(mfTborr2till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (mfTkondtill(ii) >= konstanter(jj,10)) && (mfTkondtill(ii) 

< konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               mfrhokond(ii)=x*(mfTkondtill(ii)-

floor(mfTkondtill(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
        end 
    else 
        mfdeltaTkond(ii)=0; 
        mfdeltaTborr1(ii)=0; 
        mfdeltaTborr2(ii)=0; 
        mfdeltaelfrbkomp(ii)=0; 
        mfdeltaelfrbpump(ii)=0; 
        if ii==1 
            mfcpborr1(ii)=0; 
            mfrhoborr1(ii)=0; 
            mfcpborr2(ii)=0; 
            mfrhoborr2(ii)=0; 
            mfrhokond(ii)=0; 
        else 
            mfcpborr1(ii)=mfcpborr1(ii-1); 
            mfrhoborr1(ii)=mfrhoborr1(ii-1); 
            mfcpborr2(ii)=mfcpborr2(ii-1); 
            mfrhoborr2(ii)=mfrhoborr2(ii-1); 
            mfrhokond(ii)=mfrhokond(ii-1); 
        end 
      end 
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        if ii==1 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii+1)-mfvkond(ii))*10^-2/600; %10 

min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii)-mfvkond(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
        else 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii+1)-mfvkond(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
        end 

  
        if ii==1 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii+1)-mfvborr1(ii))*10^-2/600; 

%10 min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii)-mfvborr1(ii-1))*10^-2/600; 

%10 min 
        else 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii+1)-mfvborr1(ii-1))*10^-

2/1200; %20 min 
        end 

  
        if ii==1 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii+1)-mfvborr2(ii))*10^-2/600; 

%10 min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii)-mfvborr2(ii-1))*10^-2/600; 

%10 min 
        else 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii+1)-mfvborr2(ii-1))*10^-

2/1200; %20 min 
        end 
end 

  

  
%% energi utan fläktar 
%värmeenergi 
ufQelement=(ufrhokond.*ufvprickkond*cpH2O.*ufdeltaTkond)'*(1/6); 

%element, gör om till watttimmar (Wh) 
ufQborr1=(ufrhoborr1.*ufvprickborr1.*ufcpborr1.*ufdeltaTborr1)'*(1/6); 

%borrhål 1 
ufQborr2=(ufrhoborr2.*ufvprickborr2.*ufcpborr2.*ufdeltaTborr2)'*(1/6); 

%borrhål 2 

  
%elektrisk effekt 
ufEkomp=ufdeltaelfrbkomp'; 
ufEkallpump=ufdeltaelfrbpump'; 
ufEvarmpump=vpeffekt*isfinite(1./ufQelement)*(1/6); %konstant värde för 

alla fallen 
%total tillförd effekt 
ufEtot=ufEkomp+ufEkallpump+ufEvarmpump; %stängd by-pass 

  

         
pro_uf=sum(isfinite(1./ufQelement))/numel(ufQelement)*100; %Beräknar %-

nyttiga mätpunkter 
% COP1 
ufCOP1=sum(ufQelement)/sum(ufEtot); 
COP1uf=ufQelement./ufEtot; 
disp(['COP_1_s_y_s för veckan utan fläktar är ' num2str(ufCOP1)]) 
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disp(['Andel användbara mätpunkter är ' num2str(pro_uf) ' %. Vilket 

motsvarar ' num2str(pro_uf*10.08) ' stycken punkter.']) 
%% Effekter med fläktar 
%värmeeffekt 
mfQelement=(mfrhokond.*mfvprickkond*cpH2O.*mfdeltaTkond)'*(1/6); 

%element 
mfQborr1=(mfrhoborr1.*mfvprickborr1.*mfcpborr1.*mfdeltaTborr1)'*(1/6); 

%borrhål 1 
mfQborr2=(mfrhoborr2.*mfvprickborr2.*mfcpborr2.*mfdeltaTborr2)'*(1/6); 

%borrhål 2 

  
%elektrisk effekt 
mfEkomp=mfdeltaelfrbkomp'; 
mfEkallpump=mfdeltaelfrbpump'; 
mfEvarmpump=vpeffekt*isfinite(1./ufQelement)*(1/6); %konstant värde för 

alla fallen 
Eflakt=0.5*54*(1/6); %0.5 W per fläkt, 54 st 

  
%total tillförs effekt 
mfEtot=mfEkomp+mfEkallpump+mfEvarmpump+Eflakt; %stängd by-pass 

  

  

  

  
% COP1 
mfCOP1=sum(mfQelement)/sum(mfEtot); 
pro_mf=sum(isfinite(1./mfQelement))/numel(mfQelement)*100; %Beräknar %-

nyttiga mätpunkter 

  
COP1mf=mfQelement./mfEtot; 
disp(['COP_1_s_y_s för veckan med fläktar är ' num2str(mfCOP1)]) 
disp(['Andel användbara mätpunkter är ' num2str(pro_mf) ' %. Vilket 

motsvarar ' num2str(pro_mf*10.08) ' stycken punkter.']) 
%% Lite jämförelser då 
tid=(1:numel(ufTkondretur))/(6*24); %1008 punkter, i dagar 

  
figure(1); 
plot(tid,COP1uf,tid,COP1mf,tid,COP1mf/k); 
hold on 
h=plot(tid,ufCOP1*ones(size(tid)),'c',tid,mfCOP1*ones(size(tid)),'m',tid

,mfCOP1/k*ones(size(tid)),'k'); 
hold off 
set(h,'LineWidth',2) 
ylabel('Värmefaktor (COP_1_s_y_s)') 
xlabel('Tid [dagar]') 
legend('Utan fläktar', 'Med fläktar', 'Normaliserad med fläktar','Utan 

fläktar (medel)', 'Med fläktar (medel)', 'Normaliserad med 

fläktar(medel)'); 
title('Värmefaktor för bergvärmesystemet') 
axis auto 
grid 

  
%% och plottar på det 
tid2=[]; 
ufQelementren=[]; 
for ii=1:numel(ufQelement) 
    if ufQelement(ii)>0 
        ufQelementren=[ufQelementren ufQelement(ii)]; 
        tid2=[tid2 tid(ii)]; 
    end 
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end 
tid3=[]; 
mfQelementren=[]; 
for ii=1:numel(mfQelement) 
    if mfQelement(ii)>0 
        mfQelementren=[mfQelementren mfQelement(ii)]; 
        tid3=[tid3 tid(ii)]; 
    end 
end 
figure(2) 
subplot(3,1,1) 
plot(tid2,ufQelementren/1000,tid3,mfQelementren/1000,tid3,mfQelementren/

(k*1000)) 
grid on 
axis([0 7 0 5]) 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Vecka utan fläktar', 'Vecka med fläktar', 'Normaliserad 

vecka med fläktar'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Avgiven energi från elementen','FontSize',15.5) 

  
tid4=[]; 
ufQborr1ren=[]; 
ufQborr2ren=[]; 
for ii=1:numel(ufQborr1) 
    if ufQborr1(ii)>0 || ufQborr2(ii)>0 
        ufQborr1ren=[ufQborr1ren ufQborr1(ii)]; 
        ufQborr2ren=[ufQborr2ren ufQborr2(ii)]; 
        tid4=[tid4 tid(ii)]; 
    end 
end 

  
tid5=[]; 
mfQborr1ren=[]; 
mfQborr2ren=[]; 

  
for ii=1:numel(mfQborr1) 
    if mfQborr1(ii)>0 || mfQborr2(ii)>0 
        mfQborr1ren=[mfQborr1ren mfQborr1(ii)]; 
        mfQborr2ren=[mfQborr2ren mfQborr2(ii)]; 
        tid5=[tid5 tid(ii)]; 
    end 
end 

  

  
subplot(3,1,2) 
plot(tid4,(ufQborr1ren+ufQborr2ren)/1000,tid5,(mfQborr1ren+mfQborr2ren)/

1000,tid5,(mfQborr1ren+mfQborr2ren)/(k*1000)) 
grid on 
axis([0 7 0 5]) 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Borrhål vecka utan fläktar','Borrhål vecka med 

fläktar', 'Borrhål normaliserad vecka med fläktar'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Energi ur borrhål','FontSize',15.5) 

  
tid6=[]; 
ufEtotren=[]; 
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for ii=1:numel(ufEtot) 
    if ufEtot(ii)>0 
        ufEtotren=[ufEtotren ufEtot(ii)]; 
        tid6=[tid6 tid(ii)]; 
    end 
end 

  
tid7=[]; 
mfEtotren=[]; 
for ii=1:numel(mfEtot) 
    if mfEtot(ii)>0 
        mfEtotren=[mfEtotren mfEtot(ii)]; 
        tid7=[tid7 tid(ii)]; 
    end 
end 

  
subplot(3,1,3) 
plot(tid6, ufEtotren/1000, tid7, mfEtotren/1000, tid7, 

mfEtotren/(1000*k)) 
grid on 
axis([0 7 0 5]) 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Vecka utan fläktar','Vecka med fläktar', 'Normaliserad 

vecka med fläktar'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Tillförd elektrisk energi','FontSize',15.5) 

  
figure(3) 
subplot(3,1,1) 
plot(tid2,ufQelementren/1000, tid4,(ufQborr1ren+ufQborr2ren)/1000, tid6, 

ufEtotren/1000) 
grid on 
axis([0 7 0 1]) 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Element','Borrhål', 'Elektrisk energi'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Tillförd och utvunnen energi vecka utan fläktar','FontSize',15.5) 

  
subplot(3,1,2) 
plot(tid3,mfQelementren/1000, tid5,(mfQborr1ren+mfQborr2ren)/1000, tid7, 

mfEtotren/1000) 
grid on 
axis([0 7 0 5]) 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Element','Borrhål', 'Elektrisk energi'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Tillförd och utvunnen energi vecka med fläktar','FontSize',15.5) 

  
subplot(3,1,3) 
plot(tid3,mfQelementren/(k*1000), 

tid5,(mfQborr1ren+mfQborr2ren)/(k*1000), tid7, mfEtotren/(k*1000)) 
grid on 
axis([0 7 0 5]) 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Element','Borrhål', 'Elektrisk energi'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
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title('Tillförd och utvunnen energi normaliserad vecka med 

fläktar','FontSize',15.5) 

  

  

  

  

  
%% 
figure(4) 
subplot(2,2,3) 
plot(tid, ufTinne, tid,mfTinne) 
legend_h=legend('Vecka utan fläktar', 'Vecka med 

fläktar','Location','NorthWest'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Tempertur inne','FontSize',15.5) 
grid 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
ylabel(['Temperatur [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 

  
subplot(2,2,4) 
plot(tid, ufTute, tid,mfTute) 
legend_h=legend('Vecka utan fläktar', 'Vecka med 

fläktar','Location','SouthEast'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Temperatur ute','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
ylabel(['Temperatur [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 
grid 

  
subplot(2,2,1) 
plot(tid, ufTinne, tid,ufTute) 
legend_h=legend('Inne', 'Ute','Location','SouthEast'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Temperatur vecka utan fläktar','FontSize',15.5) 
grid 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
ylabel(['Temperatur [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 

  

  
subplot(2,2,2) 
plot(tid, mfTinne, tid,mfTute) 
legend_h=legend('Inne', 'Ute','Location','SouthEast'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Temperatur vecka med fläktar','FontSize',15.5) 
grid 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
ylabel(['Temperatur [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 

  

  

  

  
figure(5) 
subplot(2,1,1) 
plot(tid, diff2, tid,diff3, tid,diff4, tid,diff5) 
legend_h=legend('Inne', 'Ute', 'Normaliserad inne', 'Normaliserad ute'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Temperaturdifferens mellan de två veckorna','FontSize',15.5) 
grid 
xlabel('Tid [dagar]') 
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ylabel(['Temperaturskillnad [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 

  
subplot(2,1,2) 
plot(tid, ufdiffiu, tid,mfdiffiu,tid, ufdiffiu*k, tid, 

ones(size(tid))*(ufTmedelinne-ufTmedelute),... 
    tid,ones(size(tid))*(mfTmedelinne-mfTmedelute),':',tid,... 
    ones(size(tid))*(ufTmedelinne-ufTmedelute)/k,'k--') 
legend_h=legend('Vecka utan fläktar', 'Vecka med fläktar', 'Normaliserad 

vecka utan fläktar','Medelvärde vecka utan fläktar'... 
    ,'Medelvärde vecka med fläktar','Normaliserat medelvärde vecka utan 

fläktar'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('Temperaturdifferens inne-ute','FontSize',15.5) 
grid 
xlabel('Tid [dagar]','FontSize',15.5) 
ylabel(['Temperaturskillnad [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 

  

  
%% jämförelse golv-tak 

  
ufTinnegolvmedel=sum(ufTinnegolv)/numel(ufTinnegolv); 
mfTinnegolvmedel=sum(mfTinnegolv)/numel(mfTinnegolv); 
disp(['Medeltemperatur rum veckan utan fläktar: ' 

num2str(ufTmedelinne)]); 
disp(['Medeltemperatur golv veckan utan fläktar: ' 

num2str(ufTinnegolvmedel)]); 
disp(['Medeltemperatur rum veckan med fläktar: ' 

num2str(mfTmedelinne)]); 
disp(['Medeltemperatur golv veckan med fläktar: ' 

num2str(mfTinnegolvmedel)]); 
toc 

  
%% jämföra elfrb 

  
el_v1=ufelfrbkomp(end)+2*65500-ufelfrbkomp(1)+ufelfrbkbp(end)-

ufelfrbkbp(1); 
el_v2=mfelfrbkomp(end)+65500-mfelfrbkomp(1)+mfelfrbkbp(end)-

mfelfrbkbp(1)+0.5*54*168; 
COP1=[sum(ufQelement)/el_v1 sum(mfQelement)/el_v2]; 
disp(num2str(el_v1)) %45911 Wh 
disp(num2str(el_v2)) %34064 Wh 
disp(num2str(COP1)) 

  
el_v1/sum(ufEtot) 
el_v2/sum(mfEtot) 

 

 

2. Beräkningar för driftfall turbulent och laminär rörströmning 

%% RENSA 
clear all 
clc 
close all 

  
tic 

  
%% importera data 
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konstanter=xlsread('Egenskaper KB Husarvägen.xlsx'); %konstanter 

  
% turbulent, öppen by-pass 
openbypass=xlsread('openbypass.xlsx'); 

  
% laminärt, stängd by-pass 
laminar=xlsread('laminar.xlsx'); 
%% global 
vpeffekt=20; 
cpH2O=4181; 

  
%% turbulent flöde (open by-pass) 

  
obp_Tborr1_retur=openbypass(:,1); 
obp_Tborr1_till=openbypass(:,3); 
obp_Tborr2_retur=openbypass(:,7); 
obp_Tborr2_till=openbypass(:,5); 
obp_Tforang_till=openbypass(:,9); 
obp_Tforang_retur=openbypass(:,11); 
obp_Tkond_till=openbypass(:,13); 
obp_Tkond_retur=openbypass(:,15); 

  
for ii=1:numel(obp_Tborr1_retur) 
    if ii==1 
        obp_elfrb_komp(ii)=(openbypass(ii+1,27)-openbypass(ii,27)); 
        obp_elfrb_pump(ii)=(openbypass(ii+1,25)-openbypass(ii,25));  
        obp_flode_borr1(ii)=10^-2/600*(openbypass(ii+1,17)-

openbypass(ii,17)); 
        obp_flode_borr2(ii)=10^-2/600*(openbypass(ii+1,19)-

openbypass(ii,19)); 
        obp_flode_kond(ii)=10^-2/600*(openbypass(ii+1,21)-

openbypass(ii,21)); 
        obp_flode_forang(ii)=10^-2*0.1731/600*(openbypass(ii+1,23)-

openbypass(ii,23)); 
    elseif ii==numel(obp_Tborr1_retur) 
        obp_elfrb_komp(ii)=(openbypass(ii,27)-openbypass(ii-1,27)); 
        obp_elfrb_pump(ii)=(openbypass(ii,25)-openbypass(ii-1,25));  
        obp_flode_borr1(ii)=10^-2/600*(openbypass(ii,17)-openbypass(ii-

1,17)); 
        obp_flode_borr2(ii)=10^-2/600*(openbypass(ii,19)-openbypass(ii-

1,19)); 
        obp_flode_kond(ii)=10^-2/600*(openbypass(ii,21)-openbypass(ii-

1,21)); 
        obp_flode_forang(ii)=10^-2*0.1731/600*(openbypass(ii,23)-

openbypass(ii-1,23)); 
    else 
        obp_elfrb_komp(ii)=(openbypass(ii+1,27)-openbypass(ii,27)); 
        obp_elfrb_pump(ii)=(openbypass(ii+1,25)-openbypass(ii,25)); %10 min 
        if openbypass(ii,27) > openbypass(ii+1,27) 
            obp_elfrb_komp(ii)=65500-openbypass(ii,27)+openbypass(ii+1,27); 

%Energi 
        elseif openbypass(ii,25) > openbypass(ii+1,25) 
            obp_elfrb_pump(ii)=65500-openbypass(ii,25)+openbypass(ii+1,25); 

%Energi 
        end 
        obp_flode_borr1(ii)=10^-2/1200*(openbypass(ii+1,17)-openbypass(ii-

1,17)); 
        obp_flode_borr2(ii)=10^-2/1200*(openbypass(ii+1,19)-openbypass(ii-

1,19)); 
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        obp_flode_kond(ii)=10^-2/1200*(openbypass(ii+1,21)-openbypass(ii-

1,21)); 
        obp_flode_forang(ii)=10^-2*0.1731/1200*(openbypass(ii+1,23)-

openbypass(ii-1,23)); 
    end 

     
    for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (obp_Tforang_till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(obp_Tforang_till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-

konstanter(jj,2)); 
               obp_cp_forang(ii)=x*(obp_Tforang_till(ii)-

floor(obp_Tforang_till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-

konstanter(jj,2)); 
               obp_rho_forang(ii)=y*(obp_Tforang_till(ii)-

floor(obp_Tforang_till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           elseif obp_Tforang_till(ii)>=konstanter(end,2) 
               obp_cp_forang(ii) = obp_cp_forang(ii-1); 
               obp_rho_forang(ii) = obp_rho_forang(ii-1); 
           end 
           if (obp_Tkond_till(ii) >= konstanter(jj,10)) && 

(obp_Tkond_till(ii) < konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               obp_rho_kond(ii)=x*(obp_Tkond_till(ii)-

floor(obp_Tkond_till(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
    end 

     
end 

  
%% laminar 

  
lam_Tborr1_retur=laminar(:,1); 
lam_Tborr1_till=laminar(:,3); 
lam_Tborr2_retur=laminar(:,7); 
lam_Tborr2_till=laminar(:,5); 
lam_Tforang_till=laminar(:,9); 
lam_Tforang_retur=laminar(:,11); 
lam_Tkond_till=laminar(:,13); 
lam_Tkond_retur=laminar(:,15); 

  
for ii=1:numel(lam_Tborr1_retur) 
    if ii==1 
        lam_elfrb_komp(ii)=(laminar(ii+1,27)-laminar(ii,27)); 
        lam_elfrb_pump(ii)=(laminar(ii+1,25)-laminar(ii,25)); 
        lam_flode_borr1(ii)=10^-2/600*(laminar(ii+1,17)-laminar(ii,17)); 
        lam_flode_borr2(ii)=10^-2/600*(laminar(ii+1,19)-laminar(ii,19)); 
        lam_flode_kond(ii)=10^-2/600*(laminar(ii+1,21)-laminar(ii,21)); 
        lam_flode_forang(ii)=lam_flode_borr1(ii)+lam_flode_borr2(ii); 
    elseif ii==numel(lam_Tborr1_retur) 
        lam_elfrb_komp(ii)=(laminar(ii,27)-laminar(ii-1,27)); 
        lam_elfrb_pump(ii)=(laminar(ii,25)-laminar(ii-1,25)); 
        lam_flode_borr1(ii)=10^-2/600*(laminar(ii,17)-laminar(ii-1,17)); 
        lam_flode_borr2(ii)=10^-2/600*(laminar(ii,19)-laminar(ii-1,19)); 
        lam_flode_kond(ii)=10^-2/600*(laminar(ii,21)-laminar(ii-1,21)); 
        lam_flode_forang(ii)=lam_flode_borr1(ii)+lam_flode_borr2(ii); 
    else 
        lam_elfrb_komp(ii)=(laminar(ii+1,27)-laminar(ii,27)); 
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        lam_elfrb_pump(ii)=(laminar(ii+1,25)-laminar(ii,25));  
        if laminar(ii,27) > laminar(ii+1,27) 
            lam_elfrb_komp(ii)=65500-laminar(ii,27)+laminar(ii+1,27); 

%Energi 
        elseif laminar(ii,25) > laminar(ii+1,25) 
            lam_elfrb_pump(ii)=65500-laminar(ii,25)+laminar(ii+1,25); 

%Energi 
        end 
        lam_flode_borr1(ii)=10^-2/1200*(laminar(ii+1,17)-laminar(ii-1,17)); 
        lam_flode_borr2(ii)=10^-2/1200*(laminar(ii+1,19)-laminar(ii-1,19)); 
        lam_flode_kond(ii)=10^-2/1200*(laminar(ii+1,21)-laminar(ii-1,21)); 
        lam_flode_forang(ii)=lam_flode_borr1(ii)+lam_flode_borr2(ii); 

         
    end 

     
    for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (lam_Tforang_till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(lam_Tforang_till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-

konstanter(jj,2)); 
               lam_cp_forang(ii)=x*(lam_Tforang_till(ii)-

floor(lam_Tforang_till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-

konstanter(jj,2)); 
               lam_rho_forang(ii)=y*(lam_Tforang_till(ii)-

floor(lam_Tforang_till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           elseif lam_Tforang_till(ii)>=konstanter(end,2) 
               lam_cp_forang(ii) = konstanter(end,5); 
               lam_rho_forang(ii) = konstanter(end,4); 
           end 
           if (lam_Tkond_till(ii) >= konstanter(jj,10)) && 

(lam_Tkond_till(ii) < konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               lam_rho_kond(ii)=x*(lam_Tkond_till(ii)-

floor(lam_Tkond_till(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
    end 

     
end 
%% Energier turbulent flöde (open by-pass) 
%värmeenergi 
obp_Qelement=((obp_rho_kond.*obp_flode_kond*cpH2O)'.*(obp_Tkond_till-

obp_Tkond_retur))*(1/6); %element 
obp_Qborr=((obp_rho_forang.*obp_flode_forang.*obp_rho_forang)'.*(obp_Tforan

g_till-obp_Tforang_retur))*(1/6); %borrhål 1 

  
%elektrisk energi 
obp_Ekomp=obp_elfrb_komp'; 
obp_Ekallpump=obp_elfrb_pump'; 
obp_Evarmpump=vpeffekt*isfinite(1./obp_Qelement)*(1/6); %konstant värde för 

alla fallen 

  

  
%total tillförd energi 
obp_Etot=obp_Ekomp+obp_Ekallpump+obp_Evarmpump; %stängd by-pass 
% COP1 
obp_COP1=sum(obp_Qelement)/sum(obp_Etot); 
obp2_COP1=sum(obp_Qborr+obp_Etot)/sum(obp_Etot); 
disp([obp_COP1 obp2_COP1]) 
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%% Energier lam 
%värmeenergi 
lam_Qelement=((lam_rho_kond.*lam_flode_kond*cpH2O)'.*(lam_Tkond_till-

lam_Tkond_retur))*(1/6); %element 
lam_Qborr=((lam_rho_forang.*lam_flode_forang.*lam_rho_forang)'.*(lam_Tforan

g_till-lam_Tforang_retur))*(1/6); %borrhål 1 

  

  
%elektrisk energi 
lam_Ekomp=lam_elfrb_komp'; 
lam_Ekallpump=lam_elfrb_pump'; 
lam_Evarmpump=vpeffekt*isfinite(1./lam_Qelement); %konstant värde för alla 

fallen 

  

  
%total tillförd energi 
lam_Etot=lam_Ekomp+lam_Ekallpump+lam_Evarmpump; %stängd by-pass 
% COP1 
lam_COP1=sum(lam_Qelement)/sum(lam_Etot); 
lam2_COP1=sum(lam_Qborr+lam_Etot)/sum(lam_Etot); 

  
disp([lam_COP1 lam2_COP1]) 

  
%% Lite jämförelser då 
tid=(0:numel(obp_Tborr1_retur)-1)/(6); % i timmar 

  
figure(1); 
h=plot(tid,ones(size(tid))*obp_COP1,tid,ones(size(tid))*lam_COP1); 
set(h,'LineWidth',2) 
ylabel('Värmefaktor (COP_1_s_y_s)') 
xlabel('Tid [timmar]') 
legend('Open bypass', 'Laminärt'); 
title('Värmefaktor för bergvärmesystemet') 
grid 

  
%% och plottar på det 

  
figure(2) 
subplot(3,1,1) 
plot(tid,obp_Qelement/1000,'*-',tid,lam_Qelement/1000,'s-') 
grid on 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [timmar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Turbulent flöde (open by-pass)', 'Laminärt'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5) 
title('Avgiven energi från elementen','FontSize',15.5) 
axis([0 4 0 2.5]) 

  
subplot(3,1,2) 
plot(tid,obp_Qborr/1000,'*-', tid, lam_Qborr/1000,'s-') 
grid on 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [timmar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Turbulent flöde (open by-pass)', 'Laminärt'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5) 
title('Energi ur borrhål','FontSize',15.5) 
axis([0 4 0 2.5]) 
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subplot(3,1,3) 
plot(tid, obp_Etot/1000,'*-', tid, lam_Etot/1000,'s-') 
grid on 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [timmar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Turbulent flöde (open by-pass)', 'Laminärt'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5) 
title('Tillförd elektrisk energi','FontSize',15.5) 
axis([0 4 0 2.5]) 

  
figure(3) 
subplot(2,1,1) 
plot(tid,obp_Qelement/1000,'*-',tid,obp_Qborr/1000,'s-',tid, 

obp_Etot/1000,'d-',tid,(obp_Qborr+obp_Etot)/1000,'o-') 
grid on 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [timmar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Element','Borrhål', 'Elektrisk energi','Borrhål+Elektrisk 

energi'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5) 
title('Tillförd och utvunnen energi vid turbulent flöde (open by-

pass)','FontSize',15.5) 
axis([0 4 0 2.5]) 

  
subplot(2,1,2) 
plot(tid,lam_Qelement/1000,'*-',tid,lam_Qborr/1000,'s-',tid, 

lam_Etot/1000,'d-',tid,(lam_Qborr+lam_Etot)/1000,'o-') 
grid on 
ylabel('Energi [kWh]','FontSize',15.5) 
xlabel('Tid [timmar]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Element','Borrhål', 'Elektrisk energi','Borrhål+Elektrisk 

energi'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5) 
title('Tillförd och utvunnen energi vid laminärt flöde','FontSize',15.5) 
axis([0 4 0 2.5]) 

  

  
figure(4) 
plot(tid, obp_Tforang_till-obp_Tforang_retur,'o-',tid, lam_Tforang_till-

lam_Tforang_retur,'s-') 
legend_h=legend('Turbulent flöde','Laminärt flöde'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5) 
title('Temperaturdifferens över förångaren in/ut','FontSize',15.5) 
grid 
xlabel('Tid [timmar]','FontSize',15.5) 
ylabel(['Temperaturdifferens [C' char(176) ']'],'FontSize',15.5) 

  

  
toc 

 

3.  Känslighetsanalys normering 

%% RENSA 
clc 
clear all 
close all 
tic 
%% global 
vpeffekt=20; 
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cpH2O=4181; 

  
%% importera data 

  
konstanter=xlsread('Egenskaper KB Husarvägen.xlsx'); %konstanter 

  
%med fläktar 
mfTkondretur = xlsread('tempkondretur04020409.xlsx'); %vattentemperatur 

in 
mfTkondtill = xlsread('tempkondtill04020409.xlsx');   %vattentemperatur 

ut  
mfTborr1retur = xlsread('tempborr1retur04020409.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur ut 
mfTborr1till = xlsread('tempborr1till04020409.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur in 
mfTborr2retur = xlsread('tempborr2retur04020409.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur ut 
mfTborr2till = xlsread('tempborr2till04020409.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur in 
mfTforangretur = xlsread('tempforangretur04020409.xlsx'); 

%förångartemperatur ut 
mfTforangtill = xlsread('tempforangtill04020409.xlsx'); 

%förångartemperatur in 
mfvkond=xlsread('flodekond04020409.xlsx'); %massflöde kondensor, 

omvandla till m3 
mfvborr1=xlsread('flodeborr104020409.xlsx'); %massflöde borrhål 1, 

omvandla till m3 
mfvborr2=xlsread('flodeborr204020409.xlsx'); %massflöde borrhål 2, 

omvandla till m3 
mfelfrbkomp=xlsread('elfrbkomp04020409.xlsx'); %elförbrukning kompressor 
mfelfrbkbp=xlsread('elfrbkbp04020409.xlsx'); %elförbrukning 

köldbärarpump 
mfTinne=xlsread('tempinne04020409.xlsx'); %innetemperatur 
mfTute=xlsread('tempute04020409.xlsx'); %innetemperatur 

  

  
%% rensa bort dåliga data med fläktar 
for ii=1:numel(mfTkondretur) 

     
      if mfTkondretur(ii)-mfTkondtill(ii) >= 0 && mfTborr1retur(ii)-

mfTborr1till(ii)>=0 && ... 
            mfTborr2retur(ii)-mfTborr2till(ii)>=0 && mfTborr1till(ii) < 

8 &&... 
            mfTborr2till(ii) < 8 %över 8 antas flödet stå still 

         

  

         
            mfdeltaTkond(ii)= mfTkondretur(ii)-mfTkondtill(ii); 
            mfdeltaTborr1(ii)= mfTborr1retur(ii)-mfTborr1till(ii); 
            mfdeltaTborr2(ii)= mfTborr2retur(ii)-mfTborr2till(ii); 
        if ii==1    
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii+1)-mfelfrbkomp(ii)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii+1)-mfelfrbkbp(ii));  
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 

            
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii)-mfelfrbkomp(ii-1)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii)-mfelfrbkbp(ii-1));  
        else 
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            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii+1)-mfelfrbkomp(ii)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii+1)-mfelfrbkbp(ii));  
            if mfdeltaelfrbkomp(ii)<0 
                mfdeltaelfrbkomp(ii)=65500-

mfelfrbkomp(ii)+mfelfrbkomp(ii+1); %Energi 
            end 
        end 

         
        for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (mfTborr1till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(mfTborr1till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfcpborr1(ii)=x*(mfTborr1till(ii)-

floor(mfTborr1till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfrhoborr1(ii)=y*(mfTborr1till(ii)-

floor(mfTborr1till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (mfTborr2till(ii) >= konstanter(jj,2)) && 

(mfTborr2till(ii) < konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfcpborr2(ii)=x*(mfTborr2till(ii)-

floor(mfTborr2till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfrhoborr2(ii)=y*(mfTborr2till(ii)-

floor(mfTborr2till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (mfTkondtill(ii) >= konstanter(jj,10)) && (mfTkondtill(ii) 

< konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               mfrhokond(ii)=x*(mfTkondtill(ii)-

floor(mfTkondtill(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
        end 
    else 
        mfdeltaTkond(ii)=0; 
        mfdeltaTborr1(ii)=0; 
        mfdeltaTborr2(ii)=0; 
        mfdeltaelfrbkomp(ii)=0; 
        mfdeltaelfrbpump(ii)=0; 
        if ii==1 
            mfcpborr1(ii)=0; 
            mfrhoborr1(ii)=0; 
            mfcpborr2(ii)=0; 
            mfrhoborr2(ii)=0; 
            mfrhokond(ii)=0; 
        else 
            mfcpborr1(ii)=mfcpborr1(ii-1); 
            mfrhoborr1(ii)=mfrhoborr1(ii-1); 
            mfcpborr2(ii)=mfcpborr2(ii-1); 
            mfrhoborr2(ii)=mfrhoborr2(ii-1); 
            mfrhokond(ii)=mfrhokond(ii-1); 
        end 
      end 

       
        if ii==1 
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            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii+1)-mfvkond(ii))*10^-2/600; %10 

min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii)-mfvkond(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
        else 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii+1)-mfvkond(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
        end 

  
        if ii==1 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii+1)-mfvborr1(ii))*10^-2/600; 

%10 min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii)-mfvborr1(ii-1))*10^-2/600; 

%10 min 
        else 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii+1)-mfvborr1(ii-1))*10^-

2/1200; %20 min 
        end 

  
        if ii==1 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii+1)-mfvborr2(ii))*10^-2/600; 

%10 min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii)-mfvborr2(ii-1))*10^-2/600; 

%10 min 
        else 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii+1)-mfvborr2(ii-1))*10^-

2/1200; %20 min 
        end 
end 

  
%% Effekter med fläktar 
%värmeeffekt 
mfQelement=(mfrhokond.*mfvprickkond*cpH2O.*mfdeltaTkond)'*(1/6); 

%element 
mfQborr1=(mfrhoborr1.*mfvprickborr1.*mfcpborr1.*mfdeltaTborr1)'*(1/6); 

%borrhål 1 
mfQborr2=(mfrhoborr2.*mfvprickborr2.*mfcpborr2.*mfdeltaTborr2)'*(1/6); 

%borrhål 2 

  
%elektrisk effekt 
mfEkomp=mfdeltaelfrbkomp'; 
mfEkallpump=mfdeltaelfrbpump'; 
Eflakt=0.5*54*(1/6); %0.5 W per fläkt, 54 st 

  

  

  

  
mfEvarmpump=vpeffekt*isfinite(1./mfQelement)*(1/6); %konstant värde för 

alla fallen 
%total tillförs effekt 
mfEtot=mfEkomp+mfEkallpump+mfEvarmpump+Eflakt; %stängd by-pass 
% COP1 
mfCOP1=sum(mfQelement)/sum(mfEtot); 

  
disp(['COP_1_s_y_s för veckan med fläktar är ' num2str(mfCOP1)]) 
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%% Lite jämförelser då 

  

  
k=0.85:0.05:1.15; 
y=8.42495-(4.8439-3.58)/(1.15-0.85)*k; 
plot(k,mfCOP1./k,'p-',k,y,'d-k') 
ylabel('Normaliserad Värmefaktor (COP_1_s_y_s)','FontSize',15.5) 
xlabel('Normaliseringsfaktor (k)','FontSize',15.5) 
title('COP_1_s_y_s variation med normaliseringsfaktorn 

(k)','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('(COP1_s_y_s)/k', 'Ideal linje'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
grid 
axis([0.8499999 1.15 3.58 4.85]) 

  
toc 

 

4. Känslighetsanalys cirkulationspumpseffekt 

%% RENSA 
clc 
clear all 
close all 
tic 
%% global 
vpeffekt=0:50; 
cpH2O=4181; 

  
%% importera data 

  
konstanter=xlsread('Egenskaper KB Husarvägen.xlsx'); %konstanter 

  
% utan fläktar 
ufTkondretur = xlsread('tempkondretur03160323.xlsx'); %vattentemperatur 

in 
ufTkondtill = xlsread('tempkondtill03160323.xlsx');   %vattentemperatur 

ut  
ufTborr1retur = xlsread('tempborr1retur03160323.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur ut 
ufTborr1till = xlsread('tempborr1till03160323.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur in 
ufTborr2retur = xlsread('tempborr2retur03160323.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur ut 
ufTborr2till = xlsread('tempborr2till03160323.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur in 
ufTforangretur = xlsread('tempforangretur03160323.xlsx'); 

%förångartemperatur ut 
ufTforangtill = xlsread('tempforangtill03160323.xlsx'); 

%förångartemperatur in 
ufvkond=xlsread('flodekond03160323.xlsx'); %massflöde kondensor, 

omvandla till m3 
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ufvborr1=xlsread('flodeborr103160323.xlsx'); %massflöde borrhål 1, 

omvandla till m3 
ufvborr2=xlsread('flodeborr203160323.xlsx'); %massflöde borrhål 2, 

omvandla till m3 
ufelfrbkomp=xlsread('elfrbkomp03160323.xlsx'); %elförbrukning kompressor 
ufelfrbkbp=xlsread('elfrbkbp03160323.xlsx'); %elförbrukning 

köldbärarpump 
ufTinne=xlsread('tempinne03160323.xlsx'); %innetemperatur 
ufTute=xlsread('tempute03160323.xlsx'); %innetemperatur 

  
%med fläktar 
mfTkondretur = xlsread('tempkondretur04020409.xlsx'); %vattentemperatur 

in 
mfTkondtill = xlsread('tempkondtill04020409.xlsx');   %vattentemperatur 

ut  
mfTborr1retur = xlsread('tempborr1retur04020409.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur ut 
mfTborr1till = xlsread('tempborr1till04020409.xlsx'); %1:a 

borrhålstemperatur in 
mfTborr2retur = xlsread('tempborr2retur04020409.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur ut 
mfTborr2till = xlsread('tempborr2till04020409.xlsx'); %2:a 

borrhålstemperatur in 
mfTforangretur = xlsread('tempforangretur04020409.xlsx'); 

%förångartemperatur ut 
mfTforangtill = xlsread('tempforangtill04020409.xlsx'); 

%förångartemperatur in 
mfvkond=xlsread('flodekond04020409.xlsx'); %massflöde kondensor, 

omvandla till m3 
mfvborr1=xlsread('flodeborr104020409.xlsx'); %massflöde borrhål 1, 

omvandla till m3 
mfvborr2=xlsread('flodeborr204020409.xlsx'); %massflöde borrhål 2, 

omvandla till m3 
mfelfrbkomp=xlsread('elfrbkomp04020409.xlsx'); %elförbrukning kompressor 
mfelfrbkbp=xlsread('elfrbkbp04020409.xlsx'); %elförbrukning 

köldbärarpump 
mfTinne=xlsread('tempinne04020409.xlsx'); %innetemperatur 
mfTute=xlsread('tempute04020409.xlsx'); %innetemperatur 

  
%% Normalisering 
ufTmedelinne=sum(ufTinne)/numel(ufTinne); 
mfTmedelinne=sum(mfTinne)/numel(mfTinne); 
ufTmedelute=sum(ufTute)/numel(ufTute); 
mfTmedelute=sum(mfTute)/numel(mfTute); 

  
k=(ufTmedelinne-ufTmedelute)/(mfTmedelinne-mfTmedelute); 
diff2=mfTinne-ufTinne; 
diff3=mfTute-ufTute; 
diff4=ufTinne-mfTinne/k; 
diff5=ufTute-mfTute/k; 
disp(k) 

  
ufdiffiu=ufTinne-ufTute; 
mfdiffiu=mfTinne-mfTute; 

  
%% rensar dåliga punkter 
for ii=1:numel(ufTkondretur) 

     
    if ufTkondretur(ii)-ufTkondtill(ii) >= 0 && ufTborr1retur(ii)-

ufTborr1till(ii)>=0 && ... 
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            ufTborr2retur(ii)-ufTborr2till(ii)>=0 && ufTborr1till(ii) < 

8 &&... 
            ufTborr2till(ii) < 8 %över 8 antas flödet stå still 

         

         
            ufdeltaTkond(ii)= ufTkondretur(ii)-ufTkondtill(ii); 
            ufdeltaTborr1(ii)= ufTborr1retur(ii)-ufTborr1till(ii); 
            ufdeltaTborr2(ii)= ufTborr2retur(ii)-ufTborr2till(ii); 
        if ii==1     
            ufdeltaelfrbkomp(ii)=(ufelfrbkomp(ii+1)-ufelfrbkomp(ii)); 
            ufdeltaelfrbpump(ii)=(ufelfrbkbp(ii+1)-ufelfrbkbp(ii)); 
        elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
            ufdeltaelfrbkomp(ii)=(ufelfrbkomp(ii)-ufelfrbkomp(ii-1)); 
            ufdeltaelfrbpump(ii)=(ufelfrbkbp(ii)-ufelfrbkbp(ii-1)); 

                       
        else 
            ufdeltaelfrbkomp(ii)=(ufelfrbkomp(ii+1)-ufelfrbkomp(ii)); 
            ufdeltaelfrbpump(ii)=(ufelfrbkbp(ii+1)-ufelfrbkbp(ii));  
            if ufdeltaelfrbkomp(ii)<0 
                ufdeltaelfrbkomp(ii)=65500-

ufelfrbkomp(ii)+ufelfrbkomp(ii+1); %Energi 
            end 
        end 
        for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (ufTborr1till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(ufTborr1till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufcpborr1(ii)=x*(ufTborr1till(ii)-

floor(ufTborr1till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufrhoborr1(ii)=y*(ufTborr1till(ii)-

floor(ufTborr1till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (ufTborr2till(ii) >= konstanter(jj,2)) && 

(ufTborr2till(ii) < konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufcpborr2(ii)=x*(ufTborr2till(ii)-

floor(ufTborr2till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               ufrhoborr2(ii)=y*(ufTborr2till(ii)-

floor(ufTborr2till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (ufTkondtill(ii) >= konstanter(jj,10)) && (ufTkondtill(ii) 

< konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               ufrhokond(ii)=x*(ufTkondtill(ii)-

floor(ufTkondtill(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
        end 
    else 
        ufdeltaTkond(ii)=0; 
        ufdeltaTborr1(ii)=0; 
        ufdeltaTborr2(ii)=0; 
        ufdeltaelfrbkomp(ii)=0; 
        ufdeltaelfrbpump(ii)=0; 
        if ii==1 
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            ufcpborr1(ii)=0; 
            ufrhoborr1(ii)=0; 
            ufcpborr2(ii)=0; 
            ufrhoborr2(ii)=0; 
            ufrhokond(ii)=0; 
        else 
            ufcpborr1(ii)=ufcpborr1(ii-1); 
            ufrhoborr1(ii)=ufrhoborr1(ii-1); 
            ufcpborr2(ii)=ufcpborr2(ii-1); 
            ufrhoborr2(ii)=ufrhoborr2(ii-1); 
            ufrhokond(ii)=ufrhokond(ii-1); 
        end 
    end 

     
    if ii==1 
        ufvprickkond(ii)=(ufvkond(ii+1)-ufvkond(ii))*10^-2/600; %10 min 
    elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
        ufvprickkond(ii)=(ufvkond(ii)-ufvkond(ii-1))*10^-2/600; %10 min 
    else 
        ufvprickkond(ii)=(ufvkond(ii+1)-ufvkond(ii-1))*10^-2/1200; %20 

min 
    end 

     
    if ii==1 
        ufvprickborr1(ii)=(ufvborr1(ii+1)-ufvborr1(ii))*10^-2/600; %10 

min 
    elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
        ufvprickborr1(ii)=(ufvborr1(ii)-ufvborr1(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
    else 
        ufvprickborr1(ii)=(ufvborr1(ii+1)-ufvborr1(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
    end 

     
    if ii==1 
        ufvprickborr2(ii)=(ufvborr2(ii+1)-ufvborr2(ii))*10^-2/600; %10 

min 
    elseif ii==numel(ufelfrbkomp) 
        ufvprickborr2(ii)=(ufvborr2(ii)-ufvborr2(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
    else 
        ufvprickborr2(ii)=(ufvborr2(ii+1)-ufvborr2(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
    end 

     
end 

    
%% rensa bort dåliga data med fläktar 
for ii=1:numel(mfTkondretur) 

     
      if mfTkondretur(ii)-mfTkondtill(ii) >= 0 && mfTborr1retur(ii)-

mfTborr1till(ii)>=0 && ... 
            mfTborr2retur(ii)-mfTborr2till(ii)>=0 && mfTborr1till(ii) < 

8 &&... 
            mfTborr2till(ii) < 8 %över 8 antas flödet stå still 

         

  

         
            mfdeltaTkond(ii)= mfTkondretur(ii)-mfTkondtill(ii); 
            mfdeltaTborr1(ii)= mfTborr1retur(ii)-mfTborr1till(ii); 
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            mfdeltaTborr2(ii)= mfTborr2retur(ii)-mfTborr2till(ii); 
        if ii==1    
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii+1)-mfelfrbkomp(ii)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii+1)-mfelfrbkbp(ii));  
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 

            
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii)-mfelfrbkomp(ii-1)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii)-mfelfrbkbp(ii-1));  
        else 

             
            mfdeltaelfrbkomp(ii)=(mfelfrbkomp(ii+1)-mfelfrbkomp(ii)); 
            mfdeltaelfrbpump(ii)=(mfelfrbkbp(ii+1)-mfelfrbkbp(ii));  
            if mfdeltaelfrbkomp(ii)<0 
                mfdeltaelfrbkomp(ii)=65500-

mfelfrbkomp(ii)+mfelfrbkomp(ii+1); %Energi 
            end 
        end 

         
        for jj=1:numel(konstanter(:,2))-1 
           if  (mfTborr1till(ii)>=konstanter(jj,2)) && 

(mfTborr1till(ii)<konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfcpborr1(ii)=x*(mfTborr1till(ii)-

floor(mfTborr1till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfrhoborr1(ii)=y*(mfTborr1till(ii)-

floor(mfTborr1till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (mfTborr2till(ii) >= konstanter(jj,2)) && 

(mfTborr2till(ii) < konstanter(jj+1,2)) 
               x=(konstanter(jj+1,5)-

konstanter(jj,5))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfcpborr2(ii)=x*(mfTborr2till(ii)-

floor(mfTborr2till(ii)))+konstanter(jj,5); 
               y=(konstanter(jj+1,4)-

konstanter(jj,4))/(konstanter(jj+1,2)-konstanter(jj,2)); 
               mfrhoborr2(ii)=y*(mfTborr2till(ii)-

floor(mfTborr2till(ii)))+konstanter(jj,4); 
           end 
           if (mfTkondtill(ii) >= konstanter(jj,10)) && (mfTkondtill(ii) 

< konstanter(jj+1,10)) 
               x=(konstanter(jj+1,11)-

konstanter(jj,11))/(konstanter(jj+1,10)-konstanter(jj,10)); 
               mfrhokond(ii)=x*(mfTkondtill(ii)-

floor(mfTkondtill(ii)))+konstanter(jj,11); 
           end 
        end 
    else 
        mfdeltaTkond(ii)=0; 
        mfdeltaTborr1(ii)=0; 
        mfdeltaTborr2(ii)=0; 
        mfdeltaelfrbkomp(ii)=0; 
        mfdeltaelfrbpump(ii)=0; 
        if ii==1 
            mfcpborr1(ii)=0; 
            mfrhoborr1(ii)=0; 
            mfcpborr2(ii)=0; 
            mfrhoborr2(ii)=0; 
            mfrhokond(ii)=0; 
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        else 
            mfcpborr1(ii)=mfcpborr1(ii-1); 
            mfrhoborr1(ii)=mfrhoborr1(ii-1); 
            mfcpborr2(ii)=mfcpborr2(ii-1); 
            mfrhoborr2(ii)=mfrhoborr2(ii-1); 
            mfrhokond(ii)=mfrhokond(ii-1); 
        end 
      end 

       
        if ii==1 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii+1)-mfvkond(ii))*10^-2/600; %10 

min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii)-mfvkond(ii-1))*10^-2/600; %10 

min 
        else 
            mfvprickkond(ii)=(mfvkond(ii+1)-mfvkond(ii-1))*10^-2/1200; 

%20 min 
        end 

  
        if ii==1 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii+1)-mfvborr1(ii))*10^-2/600; 

%10 min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii)-mfvborr1(ii-1))*10^-2/600; 

%10 min 
        else 
            mfvprickborr1(ii)=(mfvborr1(ii+1)-mfvborr1(ii-1))*10^-

2/1200; %20 min 
        end 

  
        if ii==1 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii+1)-mfvborr2(ii))*10^-2/600; 

%10 min 
        elseif ii==numel(mfelfrbkomp) 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii)-mfvborr2(ii-1))*10^-2/600; 

%10 min 
        else 
            mfvprickborr2(ii)=(mfvborr2(ii+1)-mfvborr2(ii-1))*10^-

2/1200; %20 min 
        end 
end 

  

  
%% energi utan fläktar 
%värmeenergi 
ufQelement=(ufrhokond.*ufvprickkond*cpH2O.*ufdeltaTkond)'*(1/6); 

%element, gör om till watttimmar (Wh) 
ufQborr1=(ufrhoborr1.*ufvprickborr1.*ufcpborr1.*ufdeltaTborr1)'*(1/6); 

%borrhål 1 
ufQborr2=(ufrhoborr2.*ufvprickborr2.*ufcpborr2.*ufdeltaTborr2)'*(1/6); 

%borrhål 2 

  

  

  

  
%elektrisk effekt 
ufEkomp=ufdeltaelfrbkomp'; 
ufEkallpump=ufdeltaelfrbpump'; 



 

26 

  
for kk=1:numel(vpeffekt) 
    ufEvarmpump=vpeffekt(kk)*isfinite(1./ufQelement)*(1/6); %konstant 

värde för alla fallen 

  

  
    %total tillförs effekt 
    ufEtot=ufEkomp+ufEkallpump+ufEvarmpump; %stängd by-pass 
    % COP1 
    ufCOP1(kk)=sum(ufQelement)/sum(ufEtot); 
end 
disp(['COP_1_s_y_s för veckan utan fläktar är ' num2str(ufCOP1)]) 

  
%% Effekter med fläktar 
%värmeeffekt 
mfQelement=(mfrhokond.*mfvprickkond*cpH2O.*mfdeltaTkond)'*(1/6); 

%element 
mfQborr1=(mfrhoborr1.*mfvprickborr1.*mfcpborr1.*mfdeltaTborr1)'*(1/6); 

%borrhål 1 
mfQborr2=(mfrhoborr2.*mfvprickborr2.*mfcpborr2.*mfdeltaTborr2)'*(1/6); 

%borrhål 2 

  
%elektrisk effekt 
mfEkomp=mfdeltaelfrbkomp'; 
mfEkallpump=mfdeltaelfrbpump'; 
Eflakt=0.5*54*(1/6); %0.5 W per fläkt, 54 st 

  

  

  

  
for kk=1:numel(vpeffekt) 
    mfEvarmpump=vpeffekt(kk)*isfinite(1./mfQelement)*(1/6); %konstant 

värde för alla fallen 

  

  
    %total tillförs effekt 
    mfEtot=mfEkomp+mfEkallpump+mfEvarmpump+Eflakt; %stängd by-pass 
    % COP1 
    mfCOP1(kk)=sum(mfQelement)/sum(mfEtot); 
end 
disp(['COP_1_s_y_s för veckan med fläktar är ' num2str(mfCOP1)]) 

  

  
%% Lite jämförelser då 

  
figure(1); 
h=plot(vpeffekt,ufCOP1,vpeffekt,mfCOP1,vpeffekt,mfCOP1/k); 
set(h,'LineWidth',2) 
ylabel('Värmefaktor (COP_1)','FontSize',15.5) 
xlabel('Cirkulationspumpseffekt [W]','FontSize',15.5) 
legend_h=legend('Utan fläktar', 'Med fläktar', 'Normaliserad med 

fläktar'); 
set(legend_h,'FontSize',12.5); 
title('COP_1s beroende av cirkulationspumpseffekten','FontSize',15.5) 
grid 

  
toc 
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5. Plot av värmeöverföringskoefficienten 

% RENSA 
clear all 
clc 
close all 

  
%% 
T=20; 
beta=1/T; 
v=0:0.01:20; 
h=0.8; 
my=16.7*10^-6; 
rho=1.2041; 
Pr=0.7179; 
k=0.026; 

  
Re=v*rho*h/my; 
Nu=0.664.*Re.^0.5*Pr^(1/3); 

  
h=Nu*k/h; 

  
plot(v,h,'LineWidth',2) 
title('Värmeöverföringskoefficientens beroende av 

strömningshastigheten','FontSize',12.5) 
xlabel('Strömningshastighet [m/s]','FontSize',12.5) 
ylabel('Värmeöverföringskoefficient (h)','FontSize',12.5) 
grid 
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Bilaga 2 Termisk data 

I tabell 1 nedan presenteras köldbärarens termiska egenskaper. Köldbäraren som används är 

av typen R410A. 

Tabell 1 Termisk data för köldbärare  

 

 P.1: Basic properties Freezing Liquid Concen-Density Specific ThermalDynamicKinematicPrandtl

point temp. tration heat cond. viscosityviscositynumber

t,F t Conc. ro cp k my ny Pr

 Water solution: °C °C % by wt kg/m3 J/(kg·K) W/(m·K) mPa·s mm2/s -

Validity limits : -45<x<0 : x<y<40

 Ethyl alcohol -7,35 0 14,97 979,97 4408,56 0,47 4,24 4,33 39,41

1 14,97 979,83 4404,53 0,48 4,03 4,11 37,32

2 14,97 979,68 4400,48 0,48 3,84 3,92 35,39

3 14,96 979,52 4396,40 0,48 3,65 3,73 33,60

4 14,96 979,35 4392,31 0,48 3,48 3,56 31,94

5 14,96 979,17 4388,21 0,48 3,33 3,40 30,38

6 14,96 978,98 4384,12 0,48 3,18 3,25 28,94

7 14,96 978,77 4380,03 0,48 3,04 3,11 27,59

8 14,96 978,55 4375,97 0,48 2,91 2,97 26,33



 

1 

Bilaga 3 Temperaturvariationer 

Nedan visas temperaturdifferenser uppmätta vid de olika driftfall denna studie behandlar. I 

figur 1 visas temperaturerna ute och inne för de två veckorna då fläktarnas inverkan på 

systemet uppmättes och i figur 2 visas temperaturdifferensen över förångaren så olika flöden 

över borrhålskretsen studerades.  

 

  

Figur 1 Temperaturskillnader ute och inne för de två testveckorna för elementfläktarna. 
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Figur 2 Temperaturdifferens över förångare vid studie av olika flöden 


