
Forventet utvikling av 
simuleringsverktøy, hva trenger vi og 

hvilken vei går de? 
Pär Carling, EQUA 



Trender från vår horisont 
• Stöd för klassningsystem och nationella normer 
• Storskaliga modeller 
• Mer detaljerade modeller 
• Integration mellan olika modelltyper 
• Optimering 
• Modellen som ett stöd i driftskedet 
• Koppling till leverantörer och deras produkter 
• Starkare integration med CAD-program 
• Modelica 

 

Presenter
Presentation Notes
Det bästa hade varit om jag helt objektivt hade kunnat beskriva.Detta är vår horisont. Beskriver de områden kring vilka vi utvecklingar IDA ICE.Autodesk-Ecotect, Autodesk-E+, VIP-Archicad, Riuska-MagiCad, IDA ICE-simplebim



Stöd för klassningssystem och nationella normer 
• ASHRAE 90.1, appendix G 
• Nationella lokaliseringar 

– Finland 

– Sverige 

– Tyskland 

– Österrike 

– Schweiz 

– Norge (april 2015) 

 

 

Presenter
Presentation Notes
En trend att skräddarsy efter behov.Även om fysiken är densamma så har det vuxit fram olika praxis i olika länder.Flera simuleringsprogram har till exempel hjälpmedel för att genomföra ASHRAE 90.1 appG beräkningar.Lova Norsk lokalisering i vår.



Storskaliga modeller, bakgrund 
• Motiv för storskaliga modeller 

– Stora projekt med ihopkopplade system 

– Effektivt hanterande av in-/utdata för BIM-
genererade projekt 

– Automatisk optimering (många beräkningsfall) 

– Simulering av district system 

• En praktisk gräns för modeller med tryck-drivet 
luftflöde är kanske 200-400 zoner. En årssimulering 
för en sund modell tar några timmar. 

• Nya möjligheter 
– Arbetsstationer med 12+ kärnor till rimligt pris 

– Timhyra av en kärna i ”molnet” kostar < 0.1$  



Co-simulering med asynkrona tidssteg 
• Uppdelning av den fysiska modellen i löst 

kopplade delar 
– Automatisk uppdelning för medel till stora 

projekt 

– Många separat byggda modeller slås ihop i ett 
manuellt förfarande för mycket stora projekt 

• Exempel mycket stora projekt  
– Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm 

– Mall of Scandinavia, Stockholm 

– Karlstad sjukhus 



Tidsparallelisering 
 



Simulering i ”molnet” 
 



Mer detaljerade modeller (zonmodell) 
• Exempel: Ny ”CFD-fri” zonmodell 

– Temperaturskiktning 

– Detaljerade vinkelfaktorer för godtycklig geometri 

– Flödeselement och ”wall currents” 

– Operativ temperatur inklusive solstrålning 

– Variabler på ett grid (Tair, Vair, Mrt, Top, PPD, PMV) 

Presenter
Presentation Notes
Eventuellt demo av klassrumsmodell



 



Mer detaljerade modeller (system) 
Avancerade energi-
centraler med 
värmepump och borrhål 



Integration mellan olika modelltyper 

Energi-/klimatmodell och dagsljussimulering             Energi-/klimatmodell och CFD 

Presenter
Presentation Notes
Geometri och randvillkor sätts upp i ett program. Beräkningen sker i ett externt program. Resultatet skickas tillbaka till det urspungliga programmet där det visualiseras. I vårt fall Openfoam respektive Radiance



Optimering 
• Minimera (eller maximera) en målfunktion t.ex. 

– Energi 

– Koldioxid 

– Investeringskostnad 

• Systematiskt variera parametrar t.ex. 
– Storlek på fönster 

– Tjocklek hos isolering 

• Restriktioner på t.ex. termisk komfort 
• Beräkningskrävande 
• Exempel: GENOPT, MOBO 

 Energy 

Investment 
cost 
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Exempel



Modellen som ett stöd i driftskedet 
• Bakgrund 
• Syfte 

– Förstå hur huset borde fungera 

– Prova alternativ i modellen 

– Helårsprognoser baserad korttidsmätning 

– Vädernormalisering 

– Automatisk eller halvautomatisk felsökning 

– Erfarenhetsåterföring, bättre träffsäkerhet i 
modelleringsarbetet 
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Computed 
sensor signals 

Measured 
sensor 
signals 

Control adjustment signals 

Load 
estimator 

Central meter signals 
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Occupancy 

Occupant control signals 
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Building 

+ 

Domestic hot water 

• States continually 
adjusted to fit 
measured signals 

• Model calibration at 
regular intervals 

From recorded data 

TRIBUTE 

Presenter
Presentation Notes
Vi utvecklar stöd för automatisk kalibrering (Key parameter modifiers) och löpande anpassning (Control adjustment signals)



Koppling till leverantörer och deras produkter 

• Exempel 
– Glas 

– Solskydd 

– VVS-komponenter 

– Luftbehandlingsaggregat 



Trender från vår horisont 
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