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Problem

Inomhusklimatet i ett kontorsrum bestäms av många olika saker, såsom 
luftkvalitet, termiskt klimat, ljusmiljö och ljudmiljö. I examensarbetet har jag 
koncentrerat mig på temperaturen och koldioxidkoncentationen i 
kontorsrummet. 

För att spara energi vill man ha ett system som stänger av uppvärmning, 
kylning och ventilation utanför kontorstid när det inte är någon i 
kontorsrummet. Men ett vanligt problem är att människorna som arbetar i 
kontorsrummet slår ifrån det energisparande systemet eftersom 
inomhusklimatet är för dåligt för dem att arbeta i under injusteringstiden. 
Med injusteringstiden menas här tiden från att närvaro i  rummet detekteras 
och systemet slår på, tills att ett bra inomhusklimat uppnåtts. 

För att lösa detta problem, vill man slå på systemen en stund innan 
människorna kommer till rummet. Det behövs en modell för att avgöra hur 
lång tid i förväg systemen ska startas. 

Det som har undersökts i examensarbetet är alltså hur snabbt temperaturen 
och koldioxidkoncentrationen ändras från att uppvärmning och ventilation 
startas. 

Metod och Lösning

Uppgiften löstes med experiment i ett rum som var 28 m3. Det var två olika
sorters experiment som utfördes. 

Det första var stegsvarsmätningar med ett värmeelement och 4 
temperatursensorer. Här mättes temperaturen i rummet från och med att 
elementet startades. Elementet hade 3 olika effektnivåer: 750, 1250 och 
2000 W. En enkel modell användes genom att anta att stegsvaret kunde 
beskrivas med en exponentialfunktion: 𝑦 𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑒−𝑐𝑡 . Koefficienterna a, 
b och c beräknades genom insättning av mätvärdena från experimenten. Det 
blev en ekvation för varje temperatursensor, eftersom temperaturen var 
olika på de olika mätplatserna i rummet. 

Det andra var laststörningsmätningar med fönstret, 3 temperatursensorer 
och en koldioxidsensor. Här mättes temperatur och koldioxid från och med 
att fönstret öppnades. 

Resultat och Diskussion

Till höger finns en av temperaturgraferna: den  för stegssvarsmätningarna 
med elementet på 2000 W. Sensorerna kallades för T1, T2, T3 och T4 (på 
nästa bild till höger visas deras placering) och deras temperatur berodde på 
hur varmluften från elementet spred sig genom rummet till sensorernas 
respektive placering. 

Sensor T1 och T2 stod på vars ett bord och eftersom luftflödet skärmades av 
av borden har grafen för dessa inte lika brant lutning i början som T3 och T4. 
Rummets ventilation innebär att luften rör sig från ytterväggen mot dörren 
och sensor T3, som var uppklistrad på väggen, hamnade i luftströmmen och 
därför steg temperaturen snabbare. Sensor T4 låg i fönsterkarmen, och där 
spreds varmluften genom att en luftvirvel uppstår framför fönstret när kall 
luft som tränger igenom väggen utifrån bildar en luftström som 
transporteras ner mot fönsterkarmen samtidigt som den varma luften stiger. 

Exponentialfunktionerna som beräknades stämmer relativt väl överens med 
mätvärdena, och modellen är därför ganska bra. 

Experimentet med fönstret som laststörning visade att 
koldioxidkoncentrationen i rummet minskade på ett sätt som ganska väl 
följer en exponentialfunktion, medan temperaturen minskade linjärt. 
Graferna för koldioxidkoncentration och temperatur i ett av dessa 
experiment finns nedan. Detta experiment visar att det skulle kunna gå att 
styra både koldioxidkoncentration och temperatur genom att variera 
luftflödet i rummet. 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Te
m

p
er

at
u

r 
(˚

C
)

Tid (minuter)

T1 T2 T3 T4

450

500

550

600

650

700

750

800

850

0 10 20 30 40 50 60 70 80

K
o

ld
io

xi
d

 (
p

p
m

)

Tid (minuter)

22.5

22.7

22.9

23.1

23.3

23.5

23.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Te
m

p
er

at
u

r 
(˚

C
)

Tid (minuter)

T1 T2 T3


