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Byggnader st̊ar for ungefär 40% av ener-
gianvändningen och 36% av CO2-utsläppen
i Europa. Med en ökat satsning p̊a miljö
och h̊allbar energianvändning, är det högst
nödvändigt med förbättringar inom sek-
torn. Genom t.ex. energieffektivisering kan
man minska energianvändningen och CO2-
utsläppen utan att p̊averka inomhusklimatet
avsevärt.

HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditio-
ning) system används flitigt i byggnader för att
säkerställa ett gott inomhusklimat. För att ett
s̊adant system ska fungera optimalt och vara ener-
gieffektivt, m̊aste det styras p̊a ett bra sätt.
En förutsättning för energisn̊al reglering är att
goda modeller, som beskriver systemet väl, är
tillgängliga. Det är s̊adana modeller som har stu-
derats i examensarbetet [1].

Figur 1: Q-byggnaden p̊a KTH [2]

I länder som Sverige är det normalt att utomhus-
temperaturen varierar fr̊an årstid till årstid. Det är
därför intressant att studera hur och i vilken grad
årstidsspecifika faktorer p̊averkar systemet. Model-
lerna som har skapats i examensarbetet beskriver
inomhustemperatur och luftfuktighet under alla fy-
ra årstider.

Modellerna har tagits fram genom att använda

systemidentifiering, vilket kort och gott är en me-
tod som bygger p̊a att ta fram modeller baserade
p̊a experimentell data. I [1] studeras ett rum i Q-
byggnaden vid KTH, Stockholm, där mätdata fr̊an
fyra månader har hämtats för att representera vin-
ter, v̊ar, sommar och höst.

Figur 2: Principskiss över en byggnad med faktorer
som p̊averkar inomhus klimatet

Ett HVAC system best̊ar av olika komponen-
ter, som ansvarar för uppvärmning (typiskt ele-
ment) och kylning (luftkonditionering), samt att
förse byggnaden med frisk luft (ventilation). I en
byggnad är det flera faktorer som p̊averkar behovet
för de olika tjänsterna, exempelvis utomhus tempe-
ratur och luftfuktighet.

För att ta fram beskrivande modeller med hjälp
av systemidentifiering, m̊aste de p̊averkande fak-
torerna systematiseras, allts̊a delas in i insigna-
ler, utsignaler och olika typer av störningar. Tar
man utg̊angspunkt i Figur 2 och delar in signa-
lerna enligt Figur 3, f̊as insignalerna; temperatur
och luftfuktigheten p̊a luften som kommer fr̊an luft-
konditioneringen (TAC och HAC) och ventilationen
(TAir och HAir) samt temperaturen fr̊an elementen
(TH). De uppmätta störningarna inkluderar antalet
människor som uppeh̊aller sig i rummet samt tem-
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peratur och luftfuktighet utomhus. Exempel p̊a icke
uppmätta störningar är solinstr̊alning, vindstyrka,
värme fr̊an elektrisk utrustning etc. Utsignalerna
är temperatur och luftfuktighet i rummet, som be-
tecknas TR och HR.

Figur 3: Blockschema-beskrivning av signalerna

Indelningen av signalerna resulterar i att syste-
met kan betraktas som en svart l̊ada, best̊aende av
olika in-och utsignaler. Genom systemidentifiering
bestäms s̊a modeller för att beskriva systemets be-
teende.

Testning av de framtagna modellerna visar att
förh̊allandena varierar s̊apass mycket genom året
att man helst borde använda olika modeller för de
olika årstiderna. Dock blir inte systemet p̊averkat
av variationerna utomhus i en s̊a stor grad att man
inte kan använda samma typ av modeller för varje
årstid. I detta sammanhanget betyder det att sam-
ma modellstruktur kan användas året om, men att
modellparametrarna borde ändras efter gällande
årstid.

De resulterande modellerna öppnar upp för
möjligheter att använda en del spännande regler-
strategier. Inte minst vissheten om hur systemet be-
ter sig året om kan vara till stor hjälp när man ska
införa energieffektiva reglersystem, eftersom breda
kunskaper om systemet gör att väl anpassade mo-
deller kan användas som bas för regleringen.
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(Hämtat: 15.05.2015)

2


