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Abstract 

Background: Huge challenges occur with an increasing use of sustainable energy. Some 
of these challenges are associated with securing the stability of the energy systems and to 
continuously meet consumer energy demand. 
 
Objective: The objective of this project is to provide knowledge regarding the ability to 
store thermal energy in buildings and increase the load shift potential, by implementing 
mathematical models to support analytics and decision-making. This project will examine 
how heat transfer and heat storage is done in typical structures and materials to help esti-
mate the potential for flexibility which buildings can offer the surrounding energy systems. 
 
Method: This paper is based on a combination of a recognised theoretical foundation, 
which forms the basis for exploring the possibility of shifting energy consumption in build-
ings. The theory is used to prepare two models in Ida Ice and Comsol in order to verify the 
accuracy of Ida Ice. The theoretical foundation and the setup of the models are revisited 
and adjusted in an iterative process, in order to obtain the same performance in Ida Ice as 
in Comsol and verify the use of Ida Ice. 
 
A range of experiments have been designed in order to simulate different thermal situa-
tions in order to demonstrate the flexibility potential of buildings. 
 
Results: The verification of the building simulation program Ida Ice shows a discrepancy 
when comparing to the theoretical foundation and formulas implemented in Comsol. It will 
require further investigations to identify the underlying reason of these observations. 
 
The results of the experiments show that it is possible to store energy in order to make use 
of this at a later time. However this requires a longer preheating period and the time period 
where the energy demand can be shifted is limited. 
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Kapitel 1 Indledning 

Den øgede anvendelse af vedvarende energi medfører store udfordringer med at holde 
energisystemerne stabile. Da det før kun var forbrugssiden, der svingede, er det med ved-
varende energikilder, også produktionssiden der viser udsving. Dette kan medføre uhen-
sigtsmæssige ekstremsituationer, som kan være ”spidser” (peaks) eller ”huller”. Derfor 
arbejdes der på teknologier, der er i stand til at flytte energiforbrug i tiden, for eksempel 
ved at lagre energi. I bygninger er det oplagt at udnytte bygningens masse hertil. Der er 
dog ret stor usikkerhed omkring den mængde energi, der kan lagres, når for eksempel 
overskydende elektricitet fra vindmøller kun er til rådighed i korte perioder. Nærværende 
projekt vil, gennem modellering undersøge, hvordan varmetransporten og varmelagring 
foregår i typiske konstruktioner og materialer. Dermed er der mulighed for at estimere po-
tentialet for fleksibilitet som bygninger kan tilbyde det omgivende energisystem. 
 
Produktionen af bæredygtig energi og energibehov er ikke nødvendigvis sammenfaldende 
rent tidsmæssigt. Dette gør sig gældende med hensyn til udnyttelse af vindenergi, som bi-
drager til en større og større del af Danmarks energiproduktion. Vindmøller kan f.eks. pro-
ducerer strøm om natten hvor behovet for energi i boliger og kontorer er lavt.  
 
Det er derfor relevant at afdække mulighederne for at kunne lagre overskydende energi til 
senere brug. 

1.2 Formål 
Formålet med dette bachelorprojekt er at undersøge bygningers evne til at flytte varmefor-
bruget i tiden gennem termisk lagring i bygningsmassen. Denne undersøgelse sker ved 
hjælp af matematisk modellering af den termiske masse. 

1.3 Fremgangsmåde 
Projektforløbet blev delt op i tre faser. I den første fase opstilles og analyseres de nødven-
dige teorier, som danner grundlag for at undersøge muligheden for at forskyde energifor-
bruget i bygninger. 
 
I fase to benyttes teorien til at opstille to modeller i henholdsvis bygningssimuleringspro-
grammet Ida Ice og det generelle fysiksimuleringsprogram Comsol, med henblik på at ve-
rificere Ida Ice ved brugen af Comsol. For at undersøge om Ida Ice’s simplificerede model-
ler er tilstrækkelige i forhold til at kunne benytte programmet til undersøgelse af bygnin-
gers fleksibilitet, analyseres de fundne resultater. I en iterativ proces genbesøges teori-
grundlaget og opsætningen af parametrene justeres, med henblik på at opnå samme resulta-
ter i Ida Ice som i Comsol. 
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I fase tre benyttes de fundne resultater til at analysere og konkludere på muligheden for at 
forskyde energiforbruget i bygninger gennem en undersøgelse af den opstillede model i 
Comsol. 

1.4 Rapportens opbygning 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af det arbejde, der er blevet udført i bachelorprojekt-
forløbet. Nedenstående har til formål at give overblik over forløbet og indholdet i denne 
rapport. 
 
Kapitel 2 indeholder metodeafsnittet, hvor de anvendte metoder kort introduceres. 

Kapitel 3 beskriver den teoretiske baggrund i forhold til varmetransportsproblematikken. 

Kapitel 4 præsenterer de benyttede beregningsmodeller herunder Comsol og Ida Ice 

Kapitel 5 beskriver den referencebygning, som implementeres i modellerne. 

Kapitel 6 beskriver hvordan referencemodellen implementeres i Ida Ice og Comsol 

Kapitel 7 indeholder en verificering af Ida Ice med brug af Comsol for at undersøge brug-
barheden af Ida Ice. 

Kapitel 8 indeholder en sensitivitetsanalyse, der har til formål at identificere de mest rele-
vante parametre, der har indflydelse på systemet og dets ændringspotentiale. 

Kapitel 9 præsenterer alle de relevante resultater og analyser. 

Kapitel 10 indeholder hovedkonklusionen og diskussionen. 

Kapitel 11 giver forslag til videre arbejde med emnet.  



Institut for Byggeri og Anlæg – Danmarks Tekniske Universitet 3 

Kapitel 2 Metode  

Det følgende afsnit omhandler de metoder, der er anvendt i løbet af bachelor projektet. 
 
Indledningsvis er relevant teori udvalgt således at det er muligt at foretage en matematisk 
beskrivelse af et energisystem. Denne teori danner grundlag for modellerne i Ida Ice og 
Comsol, der verificeres igennem dette projekt. 
 
For at opnå den bedste overensstemmelse mellem teori og model har det være nødvendigt, 
i en iterativ proces, at genbesøge såvel teori som opsætning af parametre i modellerne.  
 
For yderligere at skabe en referencemodel, hvor alle beregningsmetoderne er kendte, er der 
gennem projektet desuden udviklet en simpel prototype af et beregningsprogram i Matlab. 
 
Igennem projektet er der opstillet en række forsøg, der skal bidrage til at analysere pro-
blemstillingen omkring lagring af termisk energi i bygninger med henblik på at forskyde 
opvarmningsbehovet. Resultaterne forklares og eventuelle afvigelser belyses. 
 
Projektet indeholder ikke en måling af resultaterne i praksis ved at etablere fysiske forsøg. 
I forhold til at sikre sammenhæng mellem teori, model og praksis ville dette være næste 
naturlige skridt.  
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Kapitel 3 Teori 

3.1 Varmelagering 
Termisk energilagring (TES) er en eksisterende teknologi, der gør det muligt at forskyde 
energiforbruget. Energi i form af varme lagres i et medium over en bestemt tid og kan hen-
tes fra samme medium til senere brug. Figur 1 viser princippet i hvordan man udnytter en 
varmekilde til at opvarme et medium, som senere, ved en afgivelse af varmen, vil kunne 
erstatte brugen af varmekilden. 

 
Figur 1: Illustration af princippet i termisk energilagring, kilde: (Kalaiselvam & Parameshwaran, 2014) 

Ved normal drift vil varmekilden direkte skulle opfylde behovet for opvarmning, men ved 
inkorporering af varmelagering som mellemliggende ”element” vil det være muligt at kun-
ne forskyde energiforbruget fra varmekilden fra on-peak til off-peak betingelser 
(Kalaiselvam & Parameshwaran, 2014). Dette betyder, at man kan udnytte energisystemet 
bedre og at opvarmningssystemet kan køre på en lavere kapacitet og dermed opnår man en 
øget energieffektivitet af opvarmningssystemet. 
 
Ved for eksempel at udnytte TES til opvarmning af en bygning, kan energibehovet for op-
varmning flyttes fra spidsbelastning (dagtimerne) til tider uden for spidsbelastning (natten). 
Opvarmningen, der skal benyttes om dagen, kan lagres i et medium om natten og så leve-
res til bygningen om dagen for at opfylde det nødvendige behov for opvarmning.  
 
I nærværende opgave undersøges der, om man kan benytte bygningers masse til at lagre 
varme og flytte energiforbruget i tiden. Varmeenergien lagret i materialet er direkte relate-
ret til massen (m), den specifikke varmekapacitet (cp), og temperaturstigningen af materia-
let (ΔT). Denne fysiske afhængighed kan udtrykkes i form af ligningen givet ved: 

𝑄 = 𝑚𝑐!𝛥𝑇              (1) 
Denne ligning kan omskrives til: 

𝑄 = 𝑚𝑐! 𝑇! − 𝑇!             (2) 
Hvor 𝑇! er den maksimale temperatur af materialet og 𝑇! er begyndelses temperaturen. 
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3.2 Varmetransport 

3.2.1 Varmeledning 
Varmeledning forekommer af overførsel af energi fra mere energirige partikler til tilstø-
dende partikler med lavere energi som følge af interaktioner imellem dem. Varmeledning 
gennem et materiale opstår når der forekommer en differens i energi altså en temperatur-
differens gennem materialet. (Hagentoft, 2001) 
 
Varmeledning kan beskrives af Fouriers lov. Den bygger en endimensionel varmestrøm, 
der går vinkelret på isotermerne og kan derfor udtrykkes ved en ligninger, der siger at den 
varmestrøm dΦx, der går gennem en flade dA i tiden dt er: (Hansen, Kjerulf-Larsen, & 
Stampe, 2006) 
 

𝑑𝛷 =
𝑑𝑄
𝑑𝑡 = −𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑥 𝑑𝐴              (3) 

Hvor dQ er varmemængden 
x angiver retningen vinkelret på fladen dA 
!"
!"

  er temperaturgradienten i x-retningen 
λ er materialets varmekonduktivitet 
 
Som det kan ses af Fourier’s lov, afhænger temperaturen kun af positionen i materialet og 
ikke af tiden, dette kaldes steady-state. I steady-state tilfældet vil varmestrømmen som lø-
ber ind i materialet være lig med varmestrømmen som løber ud af materialet. Steady-state 
tilfældet benyttes i tilfælde hvor grænsetemperaturene er konstant i flere timer. 
 
I tilfælde, hvor der ønskes at bestemme fleksibiliteten af materialerne med det formål at 
udnytte den termiske masse til at lagre energi, kan steady-state tilfældet ikke benyttes, da 
grænsetemperaturene vil ændre sig med tiden. Den varmestrøm som løber ind i materialet 
er forskellig fra den som løber ud af materialet. I stedet må der benyttes et transient tilfæl-
de, hvor der tages højde for at temperaturen ændres med tiden. Til at løse det transiente 
tilfælde benyttes numeriske metoder. 

3.2.2 Konvektion 
Varmeoverføringen mellem et fast legeme og et fluid kaldes konvektion. I bygninger fore-
kommer konvektion på alle bygningens overflader, hvor varmetilførslen mellem luft og 
overflade kan gå begge veje, afhængigt af de aktuelle temperaturforhold. 
 
De væsentligste faktorer, som afgør varmeoverføringen ved konvektion, er temperaturdif-
ferensen mellem fluidet og overfladen samt varmeovergangskoefficient som afhænger af 
strømningsformen. Her skelnes der mellem to typer, naturlig og tvungen konvektion.  
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Tvungen konvektion er når fluidets bevægelse skyldes udefrakommende kræfter som en 
ventilator eller vinden. 
 
Naturlig konvektion er strømningen forårsaget af interne temperaturforskelle, der forårsa-
ger forskelle i fluidets massefylde. 
 
Uanset konvektionsformen kan varmeoverføringen ved konvektion udtrykkes ved den 
konvektive varmeovergangskoefficienten hk og temperaturdifferensen mellem fluidet og 
overfladen. (Hansen et al., 2006) 
 

𝛷! = ℎ! ∗ 𝐴 ∗ 𝛥𝑇              (4) 
Ud fra det konvektive overgangstal er det muligt at bestemme modstanden af grænselaget 
mod varmeledning, overgangsisolansen. Overgangsisolansen kan udtrykkes som. 
 

𝑅! =
1
ℎ!
              (5) 

3.2.3 Stråling 
Når stråling rammer overfladen af et legeme vil strålingen enten reflekteres, absorberes og 
omdannes til varme eller transmitteres. 
 
Reflektionforhold ρ = Φ!"#/Φ 
Absorptionsforhold α = Φ!"#/Φ 
Transmissionsforhold τ = Φ!"/Φ 
 
 
Hvor: Φ!"# er den reflekteret strålingseffekt 
 Φ!"# er den absorberede strålingseffekt 
 Φ!" er den transmitterede strålingseffekt 
 Φ er den indfaldne strålingseffekt 
 
Når der tales om stråling, taler man om sorte og grå legemer. Sorte lemeger har et absorp-
tionsforhold på 1 og deres egenstråling kan beskrives ligningen. 

𝐸! = 𝜎 ∗ 𝑇!            (6) 
 
Hvor: σ er Stefan-Boltzmanns konstant, 5,6697 ∗ 10!!  W/(m!K!)   
  T er legemets absolutte temperatur 
 
Når der kigges på materialer, der benyttes i bygninger, anses disse for grå legemer. Grå 
legemer opfører sig som sorte legemer, men udsender kun en brøkdel 𝜀! af det absolutte 
sorte legemes stråling. Egenstrålingen kan for et gråt legeme beskrives ved. (Hansen et al., 
2006) 

Figur 2: Strålingsdefinitioner 
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𝐸 = 𝜀! ∗ 𝜎 ∗ 𝑇! = 𝜀! ∗ 𝐸!              (7) 
For at beregne varmestrålingen mellem to flader er det praktisk at indføre vinkelforholdet 
F. Ved vinkelforholdet F1-2 forstås forholdet mellem den energimængde, der udstråles fra 
flade dA1 til dA2 og den samlede energimængde, som udstråles mod en enhedshalvkugle 
over flade dA1 med dA1 som centrum. (Hansen et al., 2006) 

For varmeoverføringen mellem to flader A1 og A2 gælder der. 

𝐹!" ∗ 𝐴! = 𝐹!" ∗ 𝐴!            (8)  
Varmeudvekslingen mellem to grå flader kan skrives som: 

𝛷!" = 𝐹!" ∗ 𝜀! ∗ 𝜀! ∗ 𝜎 ∗ 𝑇!! − 𝑇!!             (9)  
Forenklet kan de to fladers emissionstal og vinkelforhold samles til et gensidigt emissions-
tal kaldet 𝜀!". 

3.2.4 Sammensat varmeoverføring 
For at undersøge hvordan temperaturen ændrer sig på overfladen af bygningselementerne, 
kan der opstilles et simpelt udtryk for varmeovergangen ved overfladen, der beskriver 
varmeoverføringen ved både konvektion og stråling. Der kan opstilles et varmeovergangs-
tal for stråling og konvektion defineret ved: 
 

ℎ = ℎ! + ℎ!            (10) 
Varmestrålingen ved en overflade kan beregnes af (9) eller skrives som 

𝛷!" = ℎ! ∗ 𝐴! ∗ 𝑇! − 𝑇!               (11) 
Heraf kan ℎ! beregnes. 
 
Ud fra det samlede varmeovergangstal for stråling og konvektion kan der opstilles en for-
mel for det samlede bidrag. (Hansen et al., 2006) 

𝛷 = ℎ ∗ 𝐴 ∗ 𝛥𝑇              (12) 
Hvor ΔT er temperaturdifferensen mellem rummet og vægoverfladen 

3.3 Numerisk metode i varmeledning 
I nærværende afsnit ses der på, hvordan man udfører beregninger af varmeledning for at 
finde hvordan temperaturfordelingen varierer med tiden. Beregningerne bygger på at løse 
flere ligninger i sammenhæng. 
 
Numeriske metoder til beregning af temperaturfordelingen gennem et medium er baseret 
på et sæt af n algebraiske ligninger for de ukendte temperaturer ved n udvalgte punkter i 
mediet. Løsningen af disse ligninger resulterer i temperaturværdierne i de udvalgte diskrete 
punkter. 
 
Der findes forskellige metoder til sådanne numeriske beregninger, hvor der i denne rapport 
ses på én eksplicit differens metode. 
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3.3.1 Differens metode 
I dette afsnit vil der blive opstillet en finit differens formulering af varmeledning i en plan 
væg ud fra en energibalance tilgangsvinkel. For at simplificere metoden antages det, at den 
termiske konduktivitet 𝜆, densiteten 𝜌 og varmekapaciteten c er konstant for det enkelte 
materiale og ikke er en funktion af temperaturen. Desuden at varmeledningen er endimen-
sional. Den endimensionale temperatur er T(x,t). Den plane væg inddeles i N segmenter 
eller kontrolvolumener med tykkelsen Δ𝑥. I det diskretiserede problem ses der på tempera-
turene i centrum af kontrol volumenerne. Tiden t er også diskretiseret med et tidsstep Δ𝑡, 
så tiden ved tidsstep n (n = 0, 1, 2, …) er 𝑡 = 𝑛 ∗ ∆𝑡. (Hagentoft, 2001) 
 
Den diskretiserede temperatur i centrum af kontrolvolumen i til tiden n er givet som 𝑇!,! og 
temperaturen i de tilstødende kontrolvolumener er givet ved henholdsvis 𝑇!!!,! og 𝑇!!!,!. 
Se Figur 3. 

 
Figur 3: Diskretisering af T(x,t) i tid og rum (Hagentoft, 2001) 

Løsningen er baseret på at opstille en varmebalance for hvert af kontrol volumenerne. For 
at opnå en generel differensligning for de indvendige punkter kigger vi på et element i og 
de to tilstødende elementer i+1 og i-1. Varmebalancen kan så generelt stilles op på følgen-
de måde: 
 

𝑀æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑎𝑓  𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑓𝑟𝑎  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑖 − 1 + 𝑀æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑎𝑓  𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑖𝑙  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑖 + 1
=

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑎𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 −
𝑖𝑛𝑑ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑡  𝑎𝑓  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑖    

 
Forøgelsen af varmeindholdet af en celle fra tidssteppet n til tidssteppet 𝑛 + 1 er lig med 
kapaciteten af cellen ganget med temperaturforskellen 𝑇!,!!! − 𝑇!,!. Forøgelsen af varme-
indholdet skyldes et flow af varme fra celle 𝑖 − 1 til celle 𝑖 og et flow af varme fra celle 
𝑖  til celle 𝑖 + 1. Ved at benytte Fourier’s lov på dette fås den diskretiserede varmebalance 
for celle 𝑖 til: (Hagentoft, 2001) 

𝜌𝑐∆𝑥 𝑇!,!!! − 𝑇!,! = 𝜆 ∗
𝑇!!! − 𝑇!
∆𝑥 − 𝜆

𝑇! − 𝑇!!!
∆𝑥 ∆𝑡              (13) 

 
Temperaturen 𝑇!,!!! til det nye tidsstep 𝑛 + 1 fås direkte af temperaturene til tidssteppet 𝑛. 
Den nye temperatur fås ved at isolere 𝑇!,!!! i ligning (13). 

𝑇!,!!! =
𝜆∆𝑡

𝜌𝑐 ∆𝑥 ! ∗ 𝑇!!!,! + 1−
2𝜆∆𝑡

𝜌𝑐 ∆𝑥 ! ∗ 𝑇!,! +
𝜆∆𝑡

𝜌𝑐 ∆𝑥 ! ∗ 𝑇!!!,!              (14) 

 
Denne formel er gældende for en indvendig celle i vægkonstruktionen. 
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Metoden, hvor varmestrømmene beregnes ud fra de gamle kendte temperaturer 𝑇!,!, kaldes 
eksplicit differens metode. I den eksplicitte metode er der dog en øvre værdi for tids-
steppets størrelse, dvs. tidssteppet skal være lavere end den øvre værdi, for at ligningen er 
stabil. 
 
Ligning (14) er gældende for en indvendig celle med konstant 𝜌, 𝑐, 𝜆  og  ∆𝑥, men typiske 
vægkonstruktioner vil bestå af flere forskellige materialer med forskellige termiske egen-
skaber. Det kan være en fordel at have en variabel celletykkelse med mindre celletykkelse i 
kritiske områder for at opnå højere beregningsmæssig nøjagtighed i disse områder. 
 
Densiteten, varmekapaciteten og den termiske konduktivitet kan variere fra celle til celle. I 
det generelle tilfælde har hver celle en værdi 𝜌! , 𝑐! , 𝜆! og varmekapaciteten for celle i bliver 
så: 

𝐶! = 𝜌!𝑐!∆𝑥!               (15) 
 
Varmestrømmen fra celle 𝑖 − 1 til celle 𝑖 til tidssteppet 𝑛 har notationen 𝑞!!!.!,! og varme-
strømmen fra celle 𝑖 + 1 til 𝑖 har notationen 𝑞!!!.!,!. Se Figur 4 
 

 
Figur 4: Varmekapacitet for cellerne og notationen for varmestrømmen (Hagentoft, 2001) 

Den generelle varmebalance for cellerne 𝑖 = 1,2,… ,𝑁 er så: 
𝐶! 𝑇!,!!! − 𝑇!,! = (𝑞!!!.!,! − 𝑞!!!.!,!)∆𝑡              (16) 

Varmestrømmen kan beskrives som temperaturdifferencen mellem to celler ganget med 
den passende konduktans mellem de to celler. Konduktansen mellem de to celler beskriver 
evnen til at lede varme mellem de to materialer. Varmestrømmen fra celle 𝑖 − 1 til 𝑖 kan 
opskrives på følgende måde. Varmestrømmen fra celle 𝑖 til 𝑖 + 1 opskrives på samme må-
de. (Hagentoft, 2001) 

𝑞!!!.!,! = 𝐾!!!.! 𝑇!!!,! − 𝑇!,!     𝑖 = 1,2,… ,𝑁 + 1              (17) 
 
Udtrykkene for varmestrømmene (17) indsættes på højre side af ligning (16) og der fås 
følgende ligning. 
 

𝐶! 𝑇!,!!! − 𝑇!,! = 𝐾!!!.! 𝑇!!!,! − 𝑇!,!     − 𝐾!!!.! 𝑇!,! − 𝑇!!!,!    ∆𝑡              (18) 
 
De to udtryk på højre side af ligningen er henholdsvis flowet fra celle 𝑖 − 1 til 𝑖 og 𝑖 til 
𝑖 + 1. Den nye temperatur til tidssteppet 𝑛 + 1 kan isoleres i ligningen til. 
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𝑇!,!!! =
∆𝑡𝐾!!!.!
𝐶!

𝑇!!!,! + 1−
∆𝑡(𝐾!!!.! − 𝐾!!!.!)

𝐶!
𝑇!,! +

∆𝑡𝐾!!!
𝐶!

𝑇!!!,! 

𝑖 = 1,2,… ,𝑁  𝑜𝑔  𝑛 = 0,1,2,…             (19) 
 
Randtemperaturene, 𝑇!,!  og 𝑇!!!,!  samt begyndelsestemperaturen 𝑇!,!  er kendt for alle 
𝑛 = 0,1,2…. Beregningen er nu ligetil, i det der startes med temperaturen 𝑇,! og tempera-
turen 𝑇!,! beregnes for 𝑖 = 1,… ,𝑁 så beregnes 𝑇!,! og så fremdeles. Tykkelsen af elemen-
terne ∆𝑥! bestemmes af brugeren samt tidssteppet, som vil blive beskrevet nærmere i afsnit 
3.3.1.2. Løsningen til ligningen kan illustreres af et netværk med N kapacitetsknuder i serie 
med konduktansen imellem. 

 
Figur 5: Netværk der repræsenterer den numeriske løsning (Hagentoft, 2001) 

3.3.1.1 Termisk konduktans 
Den termiske konduktans mellem to celler med forskellig størrelse og termisk konduktivi-
tet udestår stadig at blive defineret. Konduktansen 𝐾!!! er den reciprokke værdi af den 
totale resistans mellem midtpunktet af celle 𝑖 − 1 og 𝑖 (Hagentoft, 2001). Formlen for den 
termiske konduktans er givet ved. 

𝐾!!! =
1

0.5𝛥𝑥!!!
𝜆!!!

+ 0.5𝛥𝑥!𝜆!

              (20) 

Ved randen i overgangen fra luft til væg kan der være en overgangsisolans, R, mellem celle 
𝑖 = 1 og randtemperaturen 𝑇!,!. For et varmeovergangstal på ℎ  (𝑊/(𝑚!𝐾))  ved overfla-
den, fås den termiske konduktans som den reciprokke af den totale resistans luftlaget ved 
randen og til midtpunktet af celle 𝑖 = 1. 

𝐾!.! =
1

𝑅 + 0.5𝛥𝑥!𝜆!

              (21) 

ℎ =
1
𝑅               (22) 

3.3.1.2 Numerisk stabilitet og valg af tidsstep 
Den metode, der er beskrevet, er en eksplicit metode, hvor de beregnede temperaturer fra 
det forrige tidsstep benyttes til at bestemme de nye temperaturer efter tidssteppet t. Når den 
eksplicitte metode benyttes, er der en øvre grænse for hvor stort tidssteppet kan være for at 
opnå stabile udregninger. Det viser sig at for at opnå stabile udregninger, skal følgende 
gøre sig gældende om tidssteppet. (Hagentoft, 2001) 

𝛥𝑡 < 𝑡!"#$%& = min
!!!!!

𝐶!
𝐾!!!.! + 𝐾!!!.!

              (23) 
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Kapitel 4 Beregningsmodeller 

Til at beregne forskellige problemstillinger indenfor varmetransport, er det muligt at opstil-
le numeriske metoder og programmere disse i computerbaserede beregningsprogrammer. 
Disse modeller kan være mere eller mindre simplificerede og dette kan have indflydelse på 
nøjagtigheden af beregningerne. Kompleksiteten af modellen har indflydelse på etable-
ringstiden og beregningstiden af simuleringen. Det er derfor vigtigt at vurdere nødvendig-
heden af høj præcision og behovet for en hurtig simulering for at få dem mest effektive 
simulering. 

4.1 Udvikling af egen beregningsmodel 
For at få en bedre forståelse for teorien om varmeledning gennem vægge udvikledes der et 
Matlab baseret beregningsprogram efter en eksplicit differens metode. Formålet med at 
udvikle programmet var desuden at skabe en referencemodel for at kunne sammenholde 
resultaterne i Comsol og Ida Ice for en tilsvarende væg. Udviklingen af programmet skete i 
tre tempi hvor programmet startede som en simpel problemstilling som gradvist blev mere 
og mere avanceret og præcis. 
 

1. Beregningsmodellen startede som et simpelt stationært tilfælde, hvor temperaturen 
i grænserne mellem materialerne blev beregnet. Denne model tager ikke højde for 
temperaturændringen med tiden gennem væggen. Der er derfor behov for at ud-
bygge modellen. 

2. For at kunne regne temperaturfordelingen gennem væggen med tiden, opstilles en 
numerisk model, der tager højde for tiden og hvor væggen inddeles i celler med 
konstant tykkelse. Modellen blev opstillet som en eksplicit differensmetode som 
beskrevet i kapitel 3.3. 

3. For yderligere at forfine modellen og få yderligere præcision og kortere simule-
ringstid blev meshet af cellerne forfinet så celletykkelsen gradvist forøges med 
vægtykkelsen. Dette er gjort, da der ved undersøgelse af temperaturændringer in-
den for et kort tidsinterval, vil ske store temperaturændringer nær overfladen og ik-
ke så dybt i væggen. For at få det mest præcise resultat i delene lige under overfla-
den er det nødvendigt at have flest elementer her. 
 

 Programkoden er vedlagt i appendix 1. 
 
Det egenudviklede program ville kunne udbygges til et meget omfattende program, hvilket 
vil give mulighed for at tilpasse alle formler og parametre, omvendt vil tidsforbruget være 
enormt og ”troværdigheden” af egenudviklet software vil nok ikke være højt for en ung 
udvikler. Da der allerede findes fleksible ”multiphysics” programmer som Comsol, hvor 
den nødvendige teori til at løse varmetransportproblemstillinger er opstillet, benyttes dette 
sammen med Ida Ice. Dette er gjort ud fra en betragtning om at optimere tidsforbruget og 
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benytte Comsols standardmodeller i stedet for selv at udvikle. Desuden må man antage, at 
programmerne regner korrekt, da de er gennemtestede og allerede finder anvendelse. 

4.2 Comsol  
Comsol er baseret på en finit element metode, der omdanner den partielle differentiellig-
ning til integralform og løser denne. Programmet benyttes specielt til multi-fysik opgaver, 
da det anses for at give realistiske og præcise svar. 

4.3 Ida Ice 
Ida Ice er et bygningssimuleringsprogram, der anvendes til meget omfattende bygningsde-
sign. I nærværende projekt benyttes programmet til beregningerne af en allerede imple-
menteret vægmodel. Vægmodellen hedder bdfwall. Beregningsmetoden benyttet, er som 
beskrevet ovenfor, en finite differens metode. Brugeren skal diskritisere hvert materiale ind 
i n antal celler (nSubCells). Den følgende serie af serieforbundne termiske resistanser 
(isolanser) og varmekapaciteter er beregnet. 
 

 
Figur 6: Netværk, som repræsentere beregningen i Ida Ice  

Vægmodellen i Ida Ice tager som udgangspunkt kun en kapacitetsknude per materiale. Det-
te bevirker, at man betragter temperaturfordelingen lineært mellem hver kapacitetsknude. 
Ved afladningen af væggen vil temperaturen ændre sig mest i den første del af væggen og 
det vil ikke være muligt at regne præcist, med denne tilgangsvinkel. Der kan derfor stilles 
spørgsmålstegn ved præcisionen af Ida Ice i forhold til temperaturfordelingen i korte tids-
intervaller. 
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Kapitel 5 Referencebygning 

Beskrivelse af bygningen 
Modellen, der benyttes til følgende undersøgelser, er baseret på bygningen fra ”Internatio-
nal Energy Agency Building Energy Simulation Test” (BESTEST) (Neymark & Judkoff, 
2002). Bygningen er et enkelt rum, hvor alle flader er påvirket af udeklimaet. BESTEST er 
et internationalt samarbejde, der bl.a. har til formål at udvikle fælles standarder til valide-
ring af bygningsberegningsmodeller. Til formålet er der defineret flere bygningstyper, ud-
ført på forskellig vis. Fra BESTEST benyttes bygningens geometri og facadekonstruktio-
nen fra den tunge bygning. Der er valgt en case uden vinduer for at undgå et bidrag for 
solindstrålingen.  

5.1 Bygningens geometri 
Bygningen er en simpel rektangulær enkelt zone med ingen indvendige skillevægge. Geo-
metrien og materialespecifikationerne er gjort så simple som muligt for at minimere risiko-
en for input fejl.  

 
Figur 7: BESTEST bygningsgeometri 

Data for bygningen 
Bygning:   8,341 m x 6,341 m x 2,8404 m 
Zone:   8 m x 6 m x 2,7 m 
Indvendig væg areal:  75,6 m2 

Indvendigt tag areal:  48 m2 

Indvendigt gulv areal: 48 m2 
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Facaden er opbygget af fire ens vægge, et gulv og tag. Konstruktionen af facaden kan ses 
af Figur 8. 
Væg Gulv Tag 

 

 

 

Figur 8: Væg-, Gulv- og Tagkonstruktionen 

Materialerne der benyttes til den udvendige vægkonstruktion sammen med deres termiske 
egenskaber er beskrevet i Tabel 1.  
Tabel 1: Materiale egenskaber for facade konstruktionerne (Neymark & Judkoff, 2002) 

Udvendig væg (fra inde til ude) 

Element 
λ  
[W/m*K] 

Tykkelse  
[m] 

Densitet  
[kg/m3] 

Cp  
[J/kg*K] 

Beton 0,510 0,100 1400 1000 
Isolering 0,040 0,0615 10 1400 
Træbeklædning 0,140 0,009 530 900 
Gulv (fra inde til ude) 

Element λ  
[W/m*K] 

Tykkelse  
[m] 

Densitet  
[kg/m3] 

Cp  
[J/kg*K] 

Beton 1,130 0,080 1400 1000 
Isolering 0,040 1,007 10 1400 
Tag (fra inde til ude) 

Element 
λ  
[W/m*K] 

Tykkelse  
[m] 

Densitet  
[kg/m3] 

Cp  
[J/kg*K] 

Gipsplader 0,160 0,010 950 840 
Isolering 0,040 0,1118 12 840 
Tagdæk 0,140 0,019 530 900 
 
Det fremgår af Tabel 1, at der er tale om en tung konstruktion. Her kan man forvente, at 
der er en relativ stor termisk kapacitet i sammenligning med lette konstruktioner. Dermed 
er konstruktionen egnet til nærværende undersøgelse, hvor vi ser på om man kan lagre 
varme i bygningskroppen. 
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Kapitel 6 Implementering 

For at afdække mulighederne for at kunne lagre energi til senere brug, er forskellige bereg-
ningsmodeller (Ida Ice og Comsol) evalueret. Der er defineret en referencebygning og 
denne skal nu transformeres til en model, der kan benyttes og analyseres i både Ida Ice og 
Comsol. Modellerne skal implementeres sådan, at randbetingelserne er så ens som muligt 
for at resultaterne kan sammenlignes og det er muligt at verificere Ida Ice modellen. 

6.1 Ida Ice 
Følgende beskrivelse forklarer hvordan den ønskede model er opstillet i Ida Ice. 

6.1.1 Vejrdata 
For at opnå en simpel randbetingelse med hensyn til udvendige klima, er der blevet lavet 
en vejrfil, der er så simpel som mulig. For at implementere vejrfilen i Ida Ice, skal filen 
have et kompatibelt format. Dette format indeholder 7 kolonner med følgende vejrparamet-
re. 

1. Time  
2. Dry-bulb temperature  
3. Relative humidity  
4. Wind direction  
5. Wind speed  
6. Direct solar radiation 
7. Diffuse horizontal solar radiation 

Derfor skal vi opbygge en vejrdatafil, der definerer udeforhold for bygningen på en måde 
der kan indlæses af Comsol programmet. Den simpleste forudsætning er at antage konstan-
te forhold, og en simplificeret vejrfilen anvendes med en konstant udetemperatur på 0 °C 
en vindhastighed på 0 m/s og en direkte og diffus solindstråling på 0 W/m2. Med denne 
vejrfil vil bygningen kun blive påvirket af udetemperaturen, der påvirker bygningen og det 
er dermed muligt at opstille samme betingelser i Comsol. 

6.1.2 Varme og køling 
Den nuværende simuleringsmodel omfatter ikke nogen mekanisk køling, da fokus er på 
den termiske opførsel af bygningen med hensyn til dets varmebehov og fokus er på at kun-
ne udnytte den termiske masse optimalt uden brug af køling.. Desuden er brug af køling i 
bygninger i Danmark ikke almindelig. Opvarmning opnås med en ”ideal heater” i Ida Ice 
med en maks. effekt på 5000 W som er et teoretisk opvarmningssystem, der har mulighed 
for hurtigt at hæve og sænke æufttemperaturen. 
 
Indetemperaturen styres ved on/off temperatursetpunkter, setpunktstemperaturen er kon-
stant 21 grader celsius og varmes op til 25 grader i henholdsvis 1, 3 og 6 timer ind til kl. 9. 
Dette er gjort da det er mest realistisk at varme rummet op uden for opholdstiden for at 
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holde et tilstrækkelig godt indeklima i opholdstiden. Temperaturprofilerne for indetempe-
raturen kan ses af Figur 9. 

 
Figur 9: Setpunktstemperature for lufttemperaturen i rummet for henholdsvis 1, 3 og 6 timers opvarmning 

6.2 Comsol 
I dette afsnit beskrives, hvordan den ønskede model er opstillet i Comsol med henblik på at 
opstille modellen så lig som Ida Ice modellen. 
 
De ønskede randbetingelser opstilles under definitions i programmet. Her er det muligt at 
opstille konstanter og funktioner som så kan kaldes i programmets andre dele. Da der skal 
opstilles en funktion for hvordan udetemperaturen og indetemperaturen varier med tiden 
opstilles der manuelt en funktion for udetemperaturen, der matcher udeklimaet som er im-
plementeret i Ida Ice og også randbetingelserne for temperaturen inde i rummet, som vi vil 
bruge til at påvirke opvarmningen af bygningsmassen som beskrevet nedenunder. Her er 
det relevant at nævne, at sådanne randbetingelser kan beskrives som funktioner, dvs. varie-
rende.  
 
Comsol kan ikke, i den simple form som vi anvender programmet i dette projekt, beregne 
lufttemperaturen inde i bygningen. Da denne temperatur også har en kapacitet og der vil 
være luftskifte, skal denne temperatur beregnes løbende ud fra de betingelser, der gælder 
på det pågældende beregningsskridt. For at give Comsol modellen en realistisk indetempe-
ratur overføres denne fra Ida Ice. 
 
For at nedsætte simuleringstiden opstilles modellen for en enkelt 2D væg. Denne simplifi-
cering gør, at der ses bort fra hjørnerne i bygningen. Dette gør dog ikke noget i forhold til 
sammenligningen med Ida Ice, da Ida Ice selv beregner hver bygningsdel hver for sig. 
Geometrien af bygningen opstilles som beskrevet i BESTEST. Materialerne defineres ma-
nuelt med varmeledningsevnen, denisteten og den specifikke varmekapacitet og påsættes 
modellen. 
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For at simulere at modellen i Comsol bliver belastet af det samme indeklima og udeklima 
på sættes der en varmestrøm på alle fladerne som afhænger af temperaturen og overgangs-
tallet. Denne varmestrøm vil så variere alt efter temperaturforholdene inde og ude og mo-
dellen vil opfører sig som om den er påvirket af det samme indeklima og udeklima som i 
Ida Ice.  
 
Der påsættes en varmestrøm på alle indvendige flader med et varmeovergangstal på 
1/0,13  W/(m!K) og en indetemperatur som defineret i de tre funktioner for 1, 3 og 6 ti-
mers opvarmning. Det samme gøres for alle udvendige flader, en varmestrøm sættes på 
med et varmeovergangstal på 1/0,04  W/(m!K) og en udetemperatur som defineret i funk-
tionen. På denne måde oplever væggen at blive belastet med det samme inde og udeklima 
som Ida Ice modellen. 
 
Overordnet er modellen en simpel 1D væg med et bidrag fra konvektion og stråling, be-
skrevet ved relevante varmeovergangstal, på den indvendige og udvendige vægoverflade.   
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Kapitel 7 Verificering af Ida Ice 

Til at verificere brugen af Ida Ice benyttes Comsol. Der kigges på overfladetemperaturene 
og varmestrømmen fra væggene beregnet i Comsol og disse sammenlignes med resultater-
ne for Ida Ice. For at have samme randbetingelser i både Ida Ice og Comsol benyttes luft-
temperaturen beregnet i Ida Ice også i Comsol. I Ida Ice styres lufttemperaturen af et mi-
nimumssetpunkt, der tilpasser opvarmningen så lufttemperaturen ikke falder til under mi-
nimumssetpunktet. Det er ikke muligt at implementere samme funktionalitet i Comsol, 
hvorfor det er nødvendigt at angive lufttemperaturen som en funktion af tiden. 
 
I simuleringerne er der valgt at kigge på tilfældet med seks timers forvarmning. 
 
Af Figur 10 ses overfladetemperaturen på væggene beregnet i Comsol. 

 
Figur 10: Overfladetemperaturen på væggen beregnet i Comsol 

For at få en fornemmelse af om de beregnede temperaturer er rigtige, sammenlignes start-
temperaturen med en stationær beregning. I tiden ind til opvarmningen er temperaturen 
konstant 21 grader inde og 0 grader ude og overflade temperaturen kan derfor med god 
tilnærmelse bestemmes af en stationær beregning. Der benyttes formlen. 
 

𝑇! = 𝑇! + 𝑇! − 𝑇!
𝑅!" + 𝑑/𝜆!

𝑅!" + 𝑑/𝜆! + 𝑅!"
              (24) 

 
Ved indsættelse af de relevante værdier findes overfladetemperaturen på væggen. 
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21+(21-0)
0,04+1,7879

0,04+1,7879+0,13=19,6 °C 

 
Håndberegningen og resultatet fra Comsol passer overens, hvilket styrker vores antagelse 
om at Comsol regner rigtigt.  

  
For at verificere brugen af Ida Ice undersøges der, med de samme randbetingelser som i 
Comsol, om der fås de samme resultater. Af Figur 11 ses hvordan overfladetemperaturen 
varierer under opvarmningsperioden for den opstillede model i Ida Ice og Comsol. 
 

 
Figur 11: Sammenligning af overfladetemperaturen i Ida Ice og Comsol 

Af figuren ses det, at formen på de to kurver passer meget godt overens, men at begyndel-
sestemperaturen beregnet i Ida Ice er for lav i forhold til den beregnede i Comsol og steady 
state beregningen. At overfladetemperaturen er for lav tyder på, at der er forskel på enten 
lufttemperaturen, U-værdien af væggen eller overgangstallet. Da væggen i Comsol og Ida 
Ice er opsat ud fra materialer med de samme termofysiske egenskaber, er U-værdien ens. 
Dernæst undersøges der for lufttemperaturen og overgangstallet beregnet i Ida Ice. 
 
Af Figur 12 ses hvordan lufttemperaturen varierer med tiden beregnet i Ida Ice. 
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Figur 12: Lufttemperaturen og udetemperaturen fra Ida Ice 

Da det lader til, at det er begyndelsestemperaturen, der er skyld i afvigelsen mellem Com-
sol og Ida Ice kigges der på tiden inden opvarmningen. Her ses det, at indetemperaturen er 
21 grader og udetemperaturen er 0 grader, altså i overensstemmelse med Comsol. Vi kan 
altså konkludere at det ikke er indetemperaturen, der årsagen til de afvigende resultater. 
 
Derfor kigges nu på varmeovergangstallet som højest sandsynligt er den værdi, som giver 
afvigelserne. I Comsol er varmeovergangstallet manuelt sat til 0,13 m2K/W i Ida Ice bliver 
varmeovergangstallet beregnet ud fra lufttemperaturen. 
 
I Ida Ice beregnes der et varmeovergangstal for konvektion og stråling. Da det er begyn-
delsestemperaturen, der ikke er den samme som i Comsol undersøges varmeovergangstal-
lene for tiden før opvarmningen. Varmeovergangstallene kan ses af Tabel 2. 
Tabel 2: Varmeovergangstal givet i Ida Ice 

Konvektive 
Varmeovergangstal 

[W/m2K] 

Radiative 
Varmeovergangstal 

[W/m2K] 

Samlet varmeovergangstal 
[m2K/W] 

2,49 5,08 0,13 
 
Kigges der på det samlede varmeovergangstal, er dette meget tæt på de 0,13 m2K/W som 
er indsat i Comsol. Den minimale afvigelse der er, er ikke stor nok til at forårsage de tem-
peraturforskellene som ses. Det tyder derfor heller ikke på, at det er varmeovergangstallet 
som forårsager temperaturforskellene mellem de to beregningsprogrammer. Dette betyder, 
at der må være en anden parameter, som har indflydelse på beregningen af overfaldetem-
peraturen i Ida Ice. 
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Til sidst undersøges det, om det valgte varmeelement har en indflydelse på beregningerne. 
Som beskrevet i implementeringen er der valgt en varmekilde, der kaldes ”ideal heater” 
som er en direkte, teoretisk opvarmning, der har mulighed for at hæve temperaturen inde i 
rummet meget hurtigt. Til sammenligning undersøges to alternative opvarmningsformer, 
en vandbaseret og en elektrisk radiator begge med en maks. ydelse på 5000 W lige som 
ideal heateren.  
 
Først undersøges lufttemperaturen for de forskellige varmeelementer. Figur 13 viser hvor-
ledes lufttemperaturen varierer for de tre forskellige opvarmningselementer. 

 
Figur 13: Lufttemperaturfordelingen for de tre opvarmningselementer 

For alle tre varmeelementer starter lufttemperaturen på 21 grader og bliver varmet op til 25 
grader. Den tid det tager at varme rummet op til 25 grader er forskellig. Ideal heateren 
varmer rummet op hurtigst, hvor vandradiatoren er længst tid om at få varmet rummet op. 
 
Der kigges nu på overfladetemperaturen for de tre varmeelementer. Denne kan ses af Figur 
14. 
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Figur 14: Overfladetemperaturen på væggen for de tre opvarmningselementer sammenlignet med Comsol 

Af figuren ses det, at der er stor forskel på overfladetemperaturen for de tre opvarmnings-
systemer, men at variationen af temperaturen er meget ens for alle tre. Dette tyder på, at 
der går noget galt i beregningen af begyndelsestemperaturen. Dog ses det, at den elektriske 
radiator, selvom begyndelsestemperaturen er lidt lavere end den beregnede i Comsol, føl-
ger temperaturfordelingen meget godt. Vandradiatoren giver dog en meget lavere overfla-
detemperatur selvom indetemperaturen er 21 grader og udetemperaturen er 0 grader. Der 
kigges igen på varmeovergangstallet. Af Figur 15 ses det samlede varmeovergangstal for 
de tre implementerede varmesystemer i Ida Ice. 
 

 
Figur 15: Det samlede varmeovergangstal for de tre varmesystemer implementeret i Ida Ice 

Det ses af figuren, at varmeovergangstallet ligger mellem 0,13 m2K/W og 0,135 m2K/W 
hvilket ikke er en stor nok afvigelse til at forklare den store forskel i overfladetemperature-
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ne. I Tabel 3 kan det ses, hvad begyndelsestemperaturene burde være, med de angivne 
varmeovergangstal. 
 
Tabel 3: Sammenligning af overfladetemperaturen ved håndberegning og den angivet i Ida Ice 

Varmesystem 
Varmeovergangstal 
[m2K/W] 

Overfladetemperatur 
ved håndberegning 
[degC] 

Overfladetemperatur 
fra Ida Ice 
[degC] 

Elektrisk radiator 0,135 19,56 19,3 
Ideal heater 0,132 19,6 18,8 
Vandradiator 0,129 19,62 17,9 
 
For at identificere hvad afvigelsen skyldes, bør der dykkes mere ned i koden, der beskriver 
beregningen fra luften til væggen, da det virker til at være i denne overgang, der sker en 
fejl. Dette er forsøgt, men det viser sig, at den åbne kode næsten ikke er dokumenteret og 
der ikke henvises til teorier. Dermed er det udenfor rammerne af dette projekt at undersøge 
nærmere årsager standard systemets matematiske modeller. 
 
Af den foregående validering af Ida Ice kan der konkluderes, at der er en beregningsfejl i 
den opstillede model og Ida Ice derfor ikke giver tilstrækkeligt pålidelige resultater til at 
der vil blive gået videre med dette program. Derfor bliver resten af undersøgelserne foreta-
get i Comsol. 
 
Denne konklusion er helt afgørende for dette projekt, da der sandsynligvis er mange flere 
programmer, der viser samme svaghed i forhold til de modeldele, der beskriver hvorledes 
den termiske masse influerer på varmebehovet i et rum/bygning. Det var denne problem-
stilling der gjorde det interessant at undersøge Ida Ice og samme verificeringsøvelse bør 
gennemføres for andre programmer på markedet. 
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Kapitel 8 Sensitivitetsanalyse 

Der udføres en sensitivitetsanalyse for at identificere de parametre, der har den største ind-
flydelse på systemet og dets ændringspotentiale. En sensitiv parameter vil påvirke resulta-
terne mere end en ikke-sensitiv parameter. Sensitiviteten vurderes ud fra hvor stor indfly-
delse en parameterændring har på kapaciteten for at forskylde varmebehovet i tiden. 
I analysen laves en parameter variation, hvor det indvendige vægmateriales egenskaber 
ændres, mere nøjagtigt materialets termiske konduktivitet, densitet og specifikke varmeka-
pacitet. Disse har betydning for hvor meget termisk energi, der kan lagres i væggen og 
hvor meget varme væggene kan give tilbage til rummet og dermed forskyde behovet for 
opvarmning. 
 
Når der kigges på varmelagering i bygningsmaterialerne ses det af teorien, at materialernes 
densitet, specifikke varmekapacitet og termiske konduktivitet har betydning for hvor meget 
varme, der kan lagres i materialet. 
 
I det følgende ændres disse værdier så de matcher almindelige bygningsmaterialer, der 
benyttes i bygninger, fra lette materialer til meget tunge. Typisk vil materialer med en høj 
densitet (tunge materialer) også have en høj specifik varmekapacitet. 
 
Parametrene ændres som det kan ses af Tabel 4. Der foretages ændringer i forhold til an af 
parametrene af gangen, hvor ved de andre parametre holdes som standard værdierne. 
 
Tabel 4: Parametervariation af vægmaterialets egenskaber 

 
Densitet 
[kg/m3] 

Specifik  
varmekapacitet 
[J/kgK] 

Termisk  
konduktivitet 
[W/mK] 

Variation min 850 500 0,160 
Standard 1400 1000 0,510 
Variation maks 2100 1600 1,130 
 

8.1 Resultater 
Ved at variere de forskellige parametre kigges der på hvilken indflydelse dette har på over-
fladetemperaturen på væggen og på afladningen af væggen. 
 
Variation af densiteten 
Kigger vi på den teoretiske formel for hvor meget varme, der kan lagres og benytter de 
beregnede overfladetemperaturer, som ses af Figur 16, ses det at en højere densitet giver en 
større mængde termisk energi lageret i væggene. Denne tendens ses også af Figur 17. 
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Den mængde varme, der kan lagres i væggene bestemt ved den teoretiske formel ses af 
Tabel 5. 

𝑄 = 𝑚𝑐! 𝑇! − 𝑇!  
 
Tabel 5: Varme der kan lagres i væggene beregnet af den teoretiske formel for varierende densiteter 

Densitet 
 [kg/m3] 

Maks overfladetemperatur 
[°C] 

Varme, som lagres i væg-
gene  
[kWh] 

850 22,77 2,1 
1400 22,36 3,0 
2100 22,06 4,0 
 
Ved at have en væg med et materiale med en højere densitet er det muligt, ved opvarm-
ning, at lagre mere varme i væggen, samt have en lavere overfladetemperatur. Det er en 
fordel at kunne lagre meget varme og have en lav overfalde temperatur, da dette vil resul-
tere i en lavere operativ temperatur og det vil dermed være nemmere at overholde kravene 
til det termiske indeklima. 
 
Af Figur 16 og Figur 17 ses, at situationen med en højere densitet er længere tid om at af-
lade den lagerede energi. Dette er en fordel da det vil resultere i, at der skal bruges mindre 
energi på opvarmning i længere tid efter opvarmningsperioden og dette vil give en større 
energibesparelse. 

 
Figur 16: Overfladetemperaturen på væggen ved forskellig densitet 
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Figur 17: Varmestrøm fra væggene ved forskellig densitet 

Overordnet set påvirkes varmestrømmen af densiteten, således at dynamikken aftager (der 
undgås ekstremværdier) og således observeres der energistrømme i længere tid. Tendensen 
med en lavere overfladetemperatur og en langsommere afgivelse af varmen vil give en 
fladere kurve og dette vil resultere i at graferne krydser i et punkt. 
 
når man kigger på mængden af varme, der kan lagres og aflades kan man derfor slutte, at 
det er en fordel at have et materiale med en høj densitet. 
 
Variation af den specifikke varmekapacitet 
Af Figur 18 og Figur 19 ses hvordan overfladetemperaturen og varmestrømmen fra væg-
gene varierer med de tre variationer af den specifikke varmekapacitet. Som med densiteten 
ses det, at der i væggen med en højere varmekapacitet, kan lagres mere varme uden at have 
en lige så høj overfladetemperatur. Afgivelsen af den lagrede termiske energi sker også 
langsommere, hvilket giver en positiv effekt af forvarmningen i længere tid. Dette betyder 
at udnyttelsen af den termisk energi der bruges under forvarmningsfasen er højere for en 
væg med en høj specifik varmekapacitet. 
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Figur 18: Overfladetemperaturen på væggen ved forskellig specifik varmekapacitet 

 
Figur 19: Varmestrøm fra væggene ved forskellig specifik varmekapacitet 
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Variation af varmeledningsevnen 
Øget varmeledningsevne medfører hurtigere transport i selve mediet. Da vi ser på et sy-
stem der også er bestemt af blandt andet varmeovergangen, kan man ikke bare forvente at 
temperaturen afhænger direkte af varmeledningen, men af flere faktorer. 
 
Inden for det aftestede område for parameteren bliver resultatet, at temperaturen påvirkes 
hurtigere for høje varmeledningsevne. 
 
Det ses af figurerne at en lav varmeledningsevne vil have en meget høj overfladetempera-
tur uden at der lagres meget varme. Dette skyldes at den varme som lagres vil bliver lagret 
i et lille stykke tæt på overfladen. Potentialet for at lagre meget varme er derfor ikke stort i 
et materiale med lav varmeledningsevne. 
 

 
Figur 20:Overfladetemperaturen på væggen ved forskellige varmeledningsevne 
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Figur 21: Varmestrøm fra væggene ved forskellig specifik varmeledningsevne 

Overordnet set kan man se, at disse egenskaber alle har entydige tendenser i form af, at 
øget densitet, varmefylde og varmeledningsevne øger potentialet for udnyttelse af varme-
lagering. 
 
Densiteten og den specifikke varmekapacitet har indflydelse på hvor stor kapaciteten af 
væggen er hvorimod varmeledningsevne har betydning for hastigheden af systemet. Det er 
derfor muligt at udnytte materialer med disse værdier til at designe en væg, som passer til 
forbrugsmønsteret. 
 
Disse tre parametre kan sammensættes til en konstant, den termiske effusivitet. Denne 
konstant er et udtryk for hvor godt et materiale udveksler termisk energi med dets omgi-
velser. Den termiske effusivitet er givet ved. 
 

𝑒 = 𝜆𝑐!𝜌 

 
Materialer med en høj termisk effusivitet vil have et større potentiale for at kunne lagre 
varme og afgive energi tilbage til rummet igen. 
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Kapitel 9 Eksperimenter 

Som beskrevet i kapitel 3.1 ”Varmelagering” er der potentiale for at lagre varme i bygnin-
gers termiske masse, som kan udnyttes og bidrage til en mere fleksibel styring af efter-
spørgslen på opvarmning. Det er dog et spørgsmål hvordan man bedst muligt kan udnytte 
den termiske masse på en effektiv måde, så man kan reducere nødvendigheden af opvarm-
ning under spidsbelastningsperioder. 
 
For at besvare dette spørgsmål er det vigtigt at undersøge hvor lang tid denne teknologi 
kan forskyde behovet for opvarmning. De udførte undersøgelser, der skal belyse dette, er: 
 

o Undersøgelse 1 - Mængden af varme, som kan lagres i væggene 
o Undersøgelse 2 - Temperaturfordeling gennem væggene 
o Undersøgelse 3 - Forskellige opvarmningslængder 
o Undersøgelse 4 - Operativtemperatur 

 
1. For at undersøge hvor stort potentialet er for at lagre varme i den termiske masse, under-
søges der hvor meget varme, der kan lagres i væggene.  
 
2. I den anden undersøgelse analyseres der, hvordan temperaturen ændrer sig gennem 
væggen når rummet nedkøles igen. For at udnytte den varme der lagres i væggen under 
opvarmningen er der behov for at lave en aktiv nedkøling af rumtemperaturen. 
 
3. I den tredje undersøgelse er den differentierede parameter længden af forvarmningsperi-
oden. Hermed undersøges der en situation hvor rumtemperaturen forvarmes i en off-peak 
periode for at lagre varme i bygningens termiske masse. Som et resultat af denne varmela-
gering vil der gradvist frigives den absorberede varme fra den termiske masse til indekli-
maet når indeklimaets temperatur er lavere en overfladetemperaturen på væggen. Dette vil 
forskyde hovedparten af varmebehovet til off-peak timer, samtidig vil den langsomme af-
givelse af den absorberede varme sprede den resterende efterspørgsel for varme ud over en 
længere periode og vil resultere i en udfladning af varmebehovet. For at undersøge mulig-
heden for at forskyde opvarmningsbehovet på kort sigt, ved at undersøge hvor hurtigt den 
udnyttelige termiske masse kan absorbere varme og hvor langsomt den lagrede termiske 
energi sendes tilbage til indeklimaet, undersøges dette for tre forvarmningsperioder på 1, 3 
og 6 timer. 
 
4. Den fjerde undersøgelse omhandler indeklimaet i rummet. I de foregående forsøg er der 
ikke nogle begrænsninger på f.eks. hvor høj eller lav indetemperaturen kan være. Derfor 
ses der her på, hvor meget varme der kan lagres i den termiske masse uden at gå på kom-
promis med kravet om et tilstrækkeligt indeklima. Der undersøges hvor varmt rummet kan 
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varmes op og køles ned til for at udnytte den termiske masse optimalt uden at overskride 
de termiske kvalitetsklasser for indeklimaet. 
 
Da Ida Ice modellen har vist upålidelige beregninger, er følgende undersøgelser baseret på 
BESTEST (beskrevet i kapitel 5) bygningen implementeret i Comsol. 

9.1 Undersøgelse 1 – Undersøgelse af varmemængden, der kan lagres i væggene 

9.1.1 Resultater 
For at undersøge hvor meget varme, der kan lagres i væggene, undersøges der først hvad 
den maksimale overfladetemperatur på væggen er. Når den maksimale overfladetempera-
tur er nået, kan der ikke lagres mere varme i væggen. Af Figur 22 ses, at den maksimale 
overfladetemperatur for væggen opnås inden for 50 timer, hvor temperaturen er 23,3 gra-
der med en begyndelses lufttemperatur på 21 grader og en udetemperatur på 0 grader. 
 
Efter 14 timers opvarmning er overfladetemperaturen 23,05 grader og ved at fortsætte op-
varmningen de resterende 36 timer, kan man kun hæve temperaturen med yderligere 0,25 
grader, svarende til 1,3 procent. Der er derfor ikke nogen væsentlig effekt ved at varme 
væggen op i mere end ca. 14 timer. På nedenstående figur drejer det sig om det punkt på 
den røde kurve hvor begynder at flade ud. 

 
Figur 22: Overfladetemperaturen på væggene ved 50 timers opvarmning 

Af Figur 23 ses hvor meget varme, der strømmer ind i væggene over opvarmningsperioden 
på 50 timer. Ved at kigge på varmetabet gennem væggen og sammenligne dette med var-
mestrømmen ind i væggene kan det ses, hvor meget varme, der bliver lageret i væggene. 
Dette kan ses af Figur 23. 
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Figur 23: Varmestrøm ind i væggene ved 50 timers opvarmning og hvor meget varme, der lagres i 
væggene 

Ved at finde arealet under grafen, som er et udtryk for, hvor meget varme der lagres i væg-
gen, kan den totale mængde af energi, som kan lagres i vægkonstruktionen findes. Grafen 
udarbejdes på baggrund af data fra Comsol og den totale energi fås til 9,24 kWh. 
 
Ud fra teorien kan der nu bestemmes hvor meget varme der maksimalt kan lagres i væg-
gen. Der benyttes formlen:  

𝑄 = 𝑚𝑐! 𝑇! − 𝑇!  
 
Begyndelsestemperaturen og den maksimale temperatur af væggen kendes nu, massen af 
væggene kan beregnes og den specifikke varmekapacitet af væggen er også kendt. 
Først beregnes væggenes masse:  

𝑚 = 𝑉𝜌 = 2,7 ∗ 28 ∗ 0,1 𝑚! ∗ 1400  𝑘𝑔/𝑚! = 10584  𝑘𝑔 
 
Mængden af energi, som kan lagres i væggene kan nu beregnes ud fra temperatursvingnin-
gen med en begyndelsestemperatur på 19,6 grader og en maksimal temperatur på 23,3 gra-
der. 

𝑄 = 10584  𝑘𝑔 ∗ 1000
𝐽

𝑘𝑔𝐾 ∗ 23,3− 19,6 𝐾 = 3,92 ∗ 10!  𝐽 = 10,9  𝑘𝑊ℎ 

 
Sammenlignes den teoretiske beregnede værdi med værdien som findes ud fra simulerin-
gen kan den procentvise afvigelse findes. 
 

10,9𝑘𝑊ℎ − 9,24𝑘𝑊ℎ
10,9𝑘𝑊ℎ ∗ 100 = 15,23  % 
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9.1.2 Delkonklusion 
Baseret på ovenstående ses det, at der efter 14 timer indtræder en ligevægtssituation, hvor 
varmestrømmen ind i væggen og ud af væggen til udeklimaet er stort set lige stor, dvs. at 
der på dette tidspunkt næsten ikke lagres mere energi i væggen. 
 
Den totale mængde af energi som kan lagres i vægkonstruktionen er cirka 10 kWh. Den 
teoretisk beregnede maksimale kapacitet udgør 10,9 kWh, men beregninger i Comsol viser 
9,24 kWh. Dette er en relativ stor afvigelse på 15 %. Da arealberegningen svarende til den 
totale energi, der kan lagres i vægkonstruktionen, sker ved at inddele kurven i mindre 
stykker, hvor der antages en lineær fordeling, er dette en approksimation og ikke 100 pro-
cent nøjagtig. 
 
10 kWh’s lagering kan anses for at være et potentiale der er værd at realisere, eftersom det 
udgør omkring 25 procent af det totale varmeforbrug. 

9.2 Undersøgelse 2 – Undersøgelse af temperaturfordelingen gennem væggene 
Baseret på væggen fra BESTEST beskrevet ovenfor undersøges der, hvordan temperatur-
fordelingen gennem væggen afhænger af forskellige nedkølingsmønstre, og hvor meget 
varme, der kan afgives fra væggene til rummet for de forskellige nedkølingsprofiler. Her-
med modelleres der, hvor meget af den opvarmningsenergi der lagres fra forsøg 1, der vil 
kunne udnyttes, hvis nedkølingen vil ske direkte efter opvarmningen uden ventetid hvor 
temperaturen ville falde eller ny energi skulle tilføres for at holde temperaturen. 
 
Der undersøges fire forskellige nedkølingsmønstre for at analysere hvordan væggen opfø-
rer sig under forskellige randbetingelser. I alle tilfælde bliver væggen som i undersøgelse 1 
varmet op i 50 timer ind til der ikke kan lagres mere varme i væggen. De fire nedkølings-
profiler for lufttemperaturen er som beskrevet i følgende. 
 

1. Nedkølingsprofil 1 - Lufttemperaturen varmes op til 25 grader, efter væggen har 
nået sin maksimale overfladetemperatur falder lufttemperaturen som følge af 
transmissionstabet gennem væggene, i dette tilfælde er der ingen aktiv køling af 
luttemperaturen. 

2. Nedkølingsprofil 2 - Luttemperaturen varmes op til 25 grader, efter væggen har nå-
et sin maksimale overfladetemperatur falder lufttemperaturen som følge af ventila-
tion med en indblæsningstemperatur på 16 grader og et luftskifte på 0.5 h-1. 

3. Nedkølingsprofil 3 - Lufttemperaturen varmes op til 25 grader efter væggen har nå-
et sin maksimale temperatur falder lufttemperaturen med det samme til 21 grader. 

4. Nedkølingsprofil 4 - Lufttemperaturen varmes op til 25 grader efter væggen har nå-
et sin maksimale temperatur falder lufttemperaturen med det samme til 19 grader. 

 
De fire nedkølingsprofiler kan ses af Figur 24. 
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I simuleringen simuleres der først to dage hvor indetemperaturen er 21 °C og udetempera-
turen er 0 °C. Dette er gjort for at sikre at bygningen har indstillet sig i en balance mellem 
indeklimaet og udeklimaet. 
 

 
Figur 24: Nedkølingsprofiler for de fire undersøgelser af temperaturfordelingen gennem væggen 

Resultaterne for de fire nedkølingsprofiler vil vise forskellige mønstre i temperaturforde-
lingen gennem væggen. 
 
Overfladetemperatur versus lufttemperatur 
For at der vil forekomme en positiv varmestrøm fra væggene til rummet, skal overflade-
temperaturen være højere end lufttemperaturen. Når dette er tilfældet, vil der være en afgi-
velse af termisk energi fra væggenes masse til indeklimaet. Det vil medføre en varmestrøm 
fra væggen til indeklimaet og en varmestrøm fra væggen til udeklimaet. Disse to tendenser 
vil oprette en balance i et punkt inde i væggen, hvor væggens maksimale temperatur vil 
være. Dette vil skabe en pukkel i temperaturfordelingen gennem væggen. Størrelsen af 
puklen angiver størrelsen af varmestrømmen fra væggen til rummet, så jo større puklen er 
jo større er den positive varmestrøm. Ved en stor temperaturforskel mellem luften og over-
fladen på væggen vil der være en stor afgivelse af termisk energi fra væggen til luften og 
overfladetemperaturen vil derfor falde hurtigere og give en større pukkel, kan tydelig 
fremgår af Figur 25, Figur 27, Figur 29 og Figur 31. 
 
Evnen til at udnytte den lagrede energi 
Evnen til at udnytte den lagerede energi afhænger meget af hvor hurtigt man kan aflade 
væggene igen når der er brug for varmen. Jo hurtigere afladningen sker, jo mindre varme 
bliver der tabt til udeklimaet. Jo mere varme der bliver afgivet til indeklimaet, jo længere 
tid vil det være muligt at kunne opretholde den ønskede temperatur i bygningen uden brug 
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af varmesystemet. At afgive en stor mængde energi til indeklimaet vil også have en effekt i 
tiden efter der er brug for at tænde for varmesystemet igen. Når der bliver afgivet en stor 
mængde energi til indeklimaet vil dette være med til at opretholde en højere temperatur af 
væggene i længere tid og dette vil give en energibesparelse i lang tid efter opvarmningspe-
rioden. 
 
Efterfølgende vises resultaterne for de fire nedkølingsprofiler hvorefter konklusioner og 
forskelle beskrives. 
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9.2.1 Resultater 
Nedkølingsprofil 1 
Lufttemperaturen varmes op til 25 grader, efter væggen har nået sin maksimale overflade-
temperatur falder lufttemperaturen som følge af transmissionstabet gennem væggene, i 
dette tilfælde er der ingen aktiv køling af luttemperaturen. 
 

 
Figur 25: Temperaturfordelingen gennem væggen under nedkølingen af rummet for nedkølingsprofil 1 

 
Figur 26: Varmestrøm til/ fra væggene i opvarmnings og nedkølingsperioden  
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Nedkølingsprofil 2  
Luttemperaturen varmes op til 25 grader, efter væggen har nået sin maksimale overflade-
temperatur falder lufttemperaturen som følge af ventilation med en indblæsningstempera-
tur på 16 grader og et luftskifte på 0.5 h-1. 
 

 
Figur 27: Temperaturfordelingen gennem væggen under nedkølingen af rummet for nedkølingsprofil 2 

 

 
Figur 28: Varmestrøm til/fra væggene i opvarmnings og nedkølingsperioden 
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Nedkølingsprofil 3 
Lufttemperaturen varmes op til 25 grader efter væggen har nået sin maksimale temperatur 
falder lufttemperaturen med det samme til 21 grader. 
 

 
Figur 29: Temperaturfordelingen gennem væggen under nedkølingen af rummet for nedkølingsprofil 3 

 

 
Figur 30: Varmestrøm til/fra væggene i opvarmnings og nedkølingsperioden  
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Nedkølingsprofil 4 
Lufttemperaturen varmes op til 25 grader efter væggen har nået sin maksimale temperatur 
falder lufttemperaturen med det samme til 19 grader. 
 

 
Figur 31: Temperaturfordelingen gennem væggen under nedkølingen af rummet for nedkølingsprofil 4 

 

 
Figur 32: Varmestrøm til/fra væggene i opvarmnings og nedkølingsperioden 
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Tabel 6 angiver, hvor meget varme væggene giver tilbage til rummet for de fire nedkø-
lingsprofiler. Det ses at jo hurtigere afladningen af væggene sker, jo mere varme vil væg-
gene give igen. 
 
Tabel 6: Varmemængden væggene giver tilbage til rummet for de fire nedkølingsprofiler 

 Varme givet tilbage til rummet [kWh] 
Nedkølingsprofil 1 0,13 kWh 
Nedkølingsprofil 2 0,24 kWh 
Nedkølingsprofil 3 1,53 kWh 
Nedkølingsprofil 4 4,92 kWh 

9.2.2 Delkonklusion 
Når man tager udgangspunkt i de teoretiske modeller, er det klart, at det er mest effektivt at 
få temperaturforskellen mellem luften og væggen størst mulig for at opnå den største afgi-
velse af energi til rummet. Undersøgelse 2 bekræfter dette.  
 
Den peak man kan se af figurerne 20, 22, 24 og 26, særligt for nedkølingsprofil 3 og 4 hvor 
varmestrømmen peaker ved ca. 1000 og 2000 W, er udtryk for hvor meget termisk energi, 
der gives tilbage til rummet. Det er også værd at bemærke, at der i forbindelse med en stør-
re peak er et større tidsinterval, hvor der ikke noget opvarmningsbehov. Der er således tale 
om at varmebehovet forskydes med henholdsvis 5 og 7 timer i de to nedkølingsprofiler. 
 
Når der kigges på peak-perioden for nedkølingsprofil 1 og 2 mellem 105 og 110 timer vi-
ser graferne en fluktuation. Dette kan skyldes at lufttemperaturen og overfladetemperatu-
ren falder asynkront. Dette kan skyldes størrelsen af tidssteppene. I lighed med nedkø-
lingsprofil 3 kan varmebehovet forskydes med 5 timer. 
 
For alle nedkølingsprofilerne gælder, at der efter peak-periodens afslutning opstår et var-
mebehov. For de første tre, hvor lufttemperaturen køles ned til 21 grader, varierer varme-
strømmen som funktion af tiden på samme måde. Men for nedkølingsprofil 4 ser man en 
længere nedkølingsperiode og dermed en større energibesparelse i længere tid. 
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9.3 Undersøgelse 3 – Forskellige opvarmningslængder 
Den tredje undersøgelse vedrører evalueringen af fleksibilitetspotentialet af væggene i 
bygningen og muligheden for at forskyde opvarmningsperioden ved at varme væggene op. 
Den varierende parameter i denne undersøgelse er opvarmningstiden af rummet. Der un-
dersøges hvor meget varme der kan lagres i bygningens termiske masse for henholdsvis 1, 
3 og 6 timers opvarmning. Til denne undersøgelse benyttes nedkølingsprofil nummer 3. 
 

 
Figur 33: Nedkølingsprofil 3 

9.3.1 Resultater 
Som beskrevet i Figur 34, Figur 35 og Figur 36, som illustrerer varmebalancen for det un-
dersøgte rum, viser den blå kurve den termiske energi, som bliver absorberet eller frigivet. 
De positive værdier indikerer bidraget fra væggenes masse til det indvendige termiske mil-
jø. Sammenlignes de tre tilfælde observeres det, at bidraget af varme frigivet fra væggenes 
termiske masse er mere signifikant i modellen med et 6 timers forvarmning. 
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Figur 34: Varmebalance for rummet med 1 times forvarmning 

 
Figur 35: Varmebalance for rummet med 3 timers forvarmning 

 
Figur 36: Varmebalance for rummet med 6 timer forvarmning 
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Ved at kigge på graferne for de tre tilfælde kan fleksibilitetspotentialet for de forskellige 
forvarmningslængder bestemmes. Tabel 7 viser hvor længe det er muligt at forskyde nød-
vendigheden for brugen af opvarmning med varmeapparatet. 
 
Tabel 7: Fleksibilitetspotentialet ved forvarmning af væggene i 1, 3 og 6 timer 

Forvarmningsperiode 1 h 3 h 6 h 14 h 
Load shift potentiale 0 h 0,3 h 1 h 2,5 h 
 
Det ses, at man skal varme op i lang tid for at kunne forskyde nødvendigheden af brugen af 
varmeapparatet. Dog ses det af Figur 34, Figur 35 og Figur 36 at en forvarmning af væg-
gene kan give en signifikant energibesparelse i mange timer efter opvarmningsperioden. 
Dette skyldes at væggene har en høj specifik varmekapacitet og de vil derfor give en lang-
som frigivelse af den lagrede varme. 
 
Af Tabel 8 ses hvor meget varme der benyttes på at varme væggene op i henholdsvis 1, 3 
og 6 timer, hvor meget varme de giver tilbage til indeklimaet og hvor meget energi man 
kan spare efter opvarmningen i forhold til at have varmesystemet kørende konstant. 
 
Tabel 8: Energiforbruget brugt på opvarmning i opvarmningsperioden på 1, 3 og 6 timer, energibe-
sparelsen ved at forvarme væggene og energien givet tilbage til rummet for 1, 3 og 6 timers opvarm-
ning 

Opvarmningsperiode 
Energi brugt på 

opvarmning 
[kWh] 

Energi givet 
tilbage til rummet 

[kWh] 

Energibesparelse 
[kWh] 

1 h 2,16 kWh 0 kWh 1,31 kWh 
3 h 6,36 kWh 0,028 kWh 3,27 kWh 
6 h 11,14 kWh 0,15 kWh 5,15 kWh 
14 h 21,4 kWh 0,65 kWh 7 kWh 
 

9.3.2 Delkonklusion 
Ovenstående undersøgelse viser, at der ikke er mulighed for forskyde opvarmningsbehovet 
ved en forvarmningsperiode på 1 time. Når denne forøges fra en til tre timer viser Figur 35 
at der er mulighed for at forskyde opvarmningsbehovet i et lille stykke tid. Dette kan ses 
ved et lille positivt bidrag af energi fra væggene, farvet blåt mellem de to orange områder.  
Det kan konkluderes, at der skal opvarmes i mange timer, for fuldstændigt at kunne erstatte 
brugen af varmeelement i en kort periode. Der skal opvarmes i 6 timer for at kunne fuld-
stændigt at forskyde opvarmningsforbruget med 1 time. Det ses dog at der allerede ved få 
timers opvarmning vil være en væsentlig energibesparelse i flere timer efter opvarmnings-
perioden. 
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Ses der på hvor meget energi, der benyttes på at varme væggene op og hvor stor en energi-
besparelse opvarmningen giver ses det, at energibesparelsen er på omkring halvdelen af 
den energi som benyttes til opvarmningen for de første mange timer, når maks kapaciteten 
af væggen begyndes at opnås vil der bruges meget energi på at lagre lidt varme og energi-
besparelsen vil dermed falde. 
 
Tidligere forsøg har vist at den maksimale kapacitet af væggen opnås efter 14 timers op-
varmning. Den maksimale tid systemet med de indtastede parametre kan forskyde energi 
forbruget fås ved 14 timers opvarmning. Denne forskydnings fås til 2,5 timer. 
 
Det fremgår tydeligt af figurerne at korte opvarmningsintervaller ikke giver en ægte for-
skydning. Der skal over en times opvarmning til for at opnå dette og forskydningen kan så 
ligge mellem 0,3 og 2,5 timer.  
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9.4 Undersøgelse 4 - Operativ temperatur 
De foregående undersøgelser har vist, at man ved en højere temperaturdifferens mellem 
luften og væggen, har en bedre mulighed for at forskyde opvarmningsbehovet. I henhold til 
DS 3033 stilles der dog særlige krav til den operative temperatur. 
 
De operative temperature for de forskellige kvalitetsklasser er som angivet i Tabel 9. 
 
Tabel 9: Klassegrænser for termisk indeklima (Dansk Standard, 2011) 

Værdier 
Kvalitetsklasser 
A++ A+ A B C 

Operativ temperatur [°C]      
Sommer 24,5±1,0 24,5±1,5 24,5±1,5 24,5±2,5 Intet krav 
Vinter 22,0±1,5 22,0±1,5 22,0±2 22,0±2,5 Intet krav 
 
Ved at ændre kvalitetsklassen bliver kravet til forskellen mellem den maksimale og mini-
male operative temperatur større og man kan derfor udskyde energiforbruget til opvarm-
ningen længere tid. 
 
Som man kan se, er mellemtemperaturene holdt fast i disse klasser, mens tolerancen for 
den operative temperatur øges. Dermed forventes det, at potentialet for forskydningen også 
øges tilsvarende. 
 
Den operative temperatur kan beregnes af følgende formel. 
 

𝑡! = 0,6 ∗ 𝑡! + 1− 0,6 ∗ 𝑡!               (𝑥𝑥) 
 
Hvor  𝑡!er lufttemperaturen i rummet og 
 𝑡! er middelstrålingstemperaturen 
 
Middel strålingstemperaturen kan beregnes af formlen. 
 

𝑡! = 𝐹!!! ∗ 𝑡! + 𝐹!!! ∗ 𝑡! +⋯𝐹!!! ∗ 𝑡! 
 
Hvor  𝐹!!! er vinkelforholdet fra et punkt midt i rummet til fladen n 
 𝑡! overfladetemperaturen af fladen n 
 
Det er derfor interessant at beregne hvad den maksimale overfaldetemperatur må være lige 
efter opvarmningsperioden, uden at den operative temperatur overskider kvalitetsklasserne. 
For nedkølingsprofil 3 (Figur 33) undersøges potentialet for forskydningen af varmefor-
bruget for de fire kvalitetsklasser. Da det største opvarmningsbehov er om vinteren kigges 
der kun på kvalitetsklasserne for vinter, hvor klasse A++ og A+ er identiske. 
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9.4.1 Resultater 
Nedenstående tabel viser den beregnede maksimale overfladetemperatur for væggene be-
regnet ved hjælp af Comsol. 
 
Tabel 10: Maksimale overfladetemperatur for væggene for at overholde kvalitetsklasserne, samt load shift poten-
tialet 

 
Maks operative 
temperatur [°C] 

Minimum ope-
rative tempera-
tur [°C] 

Maks overflade-
temperatur for 
væggene [°C] 

Load shift po-
tentiale [timer] 

A++ 23,5 21,5 25,8 5,5 
A+ 23,5 21,5 25,8 5,5 
A 24,0 20,0 27,2 6,5 
B 24,5 19,5 28,0 7,5 
 

9.4.2 Delkonklusion 
Ved hjælp af lignende simuleringer som i forgående undersøgelser ses, at load shift poten-
tialet stiger væsentligt, hvis væggene opvarmes til den maksimale tilladte overfladetempe-
ratur. I praksis betyder dette, i lighed med tidligere undersøgelser, at lufttemperaturen skal 
være væsentlig højere i opvarmningsfasen for at opnå denne overfladetemperatur. 
 
I nedkølingsprofil 3 falder temperaturen, efter opvarmningen, drastisk til 21 °C, men i 
praksis vil temperaturfaldet ske over en periode, hvilket betyder at den maksimale overfla-
detemperatur ikke helt vil kunne blive lige så høj og load shift potentialet vil derfor være 
lidt lavere end angivet i tabellen. 
 
Hvis man i stedet benytter termoaktive elementer, i lighed med gulvvarme, vil det være 
materialet, der opvarmes og ikke luften og derfor vil der være bedre overensstemmelse 
mellem teori og praksis, da man derved har mulighed for at opnå den maksimale overflade-
temperatur.  
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Kapitel 10          Diskussion og konklusion 

Det overordnede formål med dette projekt har været at afdække mulighederne for at lagre 
overskydende energi til senere brug. 
 
Denne problemstilling er analyseret ved hjælp af et teoretisk metodegrundlag og simule-
ringsprogrammer. For at skabe en referenceramme er der desuden udviklet en prototype på 
et eget udviklet beregningsprogram i Matlab. 
 
Når man kigger på de resultater, der blevet fremlagt i projektet, viser disse, at der er et po-
tentiale for at udnytte den termiske masse i bygninger til at flytte energiforbruget i tiden. 
 
For at identificere størrelsen af dette potentiale har det været nødvendigt, at benytte rele-
vante simuleringsprogrammer, både at bestemme den absolutte energibesparelse og ener-
gibesparelsesmønsteret. Til dette formål eksisterer der et bygningssimuleringsprogram, Ida 
Ice.  

Er Ida Ice et nøjagtigt simuleringsprogram? 
På baggrund af en sammenligning mellem den opstillede model i Ida Ice og Comsol kan 
det konkluderes, at der er store forskelle i overfladetemperaturen mellem de to program-
mer. Når overfaldetemperaturen ikke er korrekt vil beregningen af det potentiale væggene 
har for at levere lagret varme tilbage til rummet, heller ikke være korrekt. Dette har betyd-
ning i forhold til at kunne bestemme forskydningsmulighederne af opvarmningsforbruget. 
 
Jeg har en hypotese om at unøjagtigheden ligger i beregningen fra lufttemperaturen til 
overfaldetemperaturen. Denne hypotese tager udgangspunkt i observationerne udarbejdet i 
rapporten hvor overfladetemperaturene bliver sammenlignet i Ida Ice og Comsol. Her lader 
det til, at variationen af overfladetemperaturen med tiden følger samme mønster i begge 
programmer, men at der er parallelforskydning af kurverne. Dette kan være forårsaget af 
en forkert starttemperatur i Ida Ice.  
 
Det kan være vanskeligt at identificere de fejl, der eventuelt måtte være, da der er begræn-
set dokumentation af beregningsalgoritmerne i programkoden for Ida Ice. 
 
For at opnå en afklaring af, om der er en fejl og i givet fald hvor, vil det være nødvendigt 
at opstille flere beregninger og indlede en dialog med leverandøren. 
 
For at kunne udnytte muligheden for at lagre varme i bygningskonstruktionerne er det 
nødvendigt at designe bygningen tilsvarende. Til dette er det nødvendigt at tilvejebringe et 
korrekt beslutningsgrundlag som kræver en simuleringsmodel, der fuldt ud er tillid til. 
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Det vil ikke være realistisk at benytte Comsol til komplekse bygningsdesigns. Vi har tillid 
til at Comsol regner rigtigt, men muligheden for at opbygge en så kompleks model som der 
kræves, er begrænset. Der vil også være stor risiko for at der introduceres fejl idet, bruge-
ren selv skal opstille den nødvendige fysiske teorier. Comsol vil derfor egne sig til pro-
blemstillinger i en mindre skala. 
 

Hvor stort er forskydningspotentialet? 
Projektets undersøgelser viser at:  

• Det er en betingelse for at få et højt potentiale, at temperaturforskellen mellem luf-
ten og væggen er stor. 

• Der, alt andet lige, er en mulighed for at forskyde opvarmningsbehovet, men ikke i 
mere end 2,5 time og dette kræver en forvarmningsperiode på 14 timer hvor luft-
temperaturen opvarmes til 25 grader. Konklusionerne er truffet på bagrund af en 
simpel bygningsmodel og potentialet vil være større hvis bygningsmassen stiger. 

• Halvdelen af den energi der benyttes i opvarmningsperioden, vil man kunne udnyt-
te i form af en energibesparelse i timerne efter sammenlignet med hvis der ikke for-
tages en ekstra opvarmning. For at opnå et effektivt energisystem er det nødvendigt 
at opvarmningen finder sted i en periode, hvor energiprisen er lav på grund af en 
overskudsproduktion af energi. Ellers vil der ikke være et økonomisk incitament. 

• Materialets egenskaber er afgørende for kapaciteten og reaktionstiden af energisy-
stemet. Dette betyder, at hvis man bliver nødt til at vælge materialer der kan mat-
che afladningen af energi fra den termiske masse så den falder sammen med ener-
gibehovet under hensyntagen til det økonomiske aspekt i forhold til f.eks. elpriser. 

 
Overordet set viser projektet at der et potentiale for udnytte bygningers evne til at flytte 
energiforbruget i tiden og at det er en nødvendighed at der er en præcis model, der kan 
understøtte de beslutninger, som skal tages i forbindelse hermed. 
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Kapitel 11   Perspektivering 

Som en afrunding på projektet har jeg overvejet hvorledes man kan videreføre arbejdet 
med termisk fleksibilitet. 
 
Til fremtidigt arbejde vil det være relevant at fortsætte arbejdet med at verificere Ida Ice 
således at eventuelle fejl elimineres. Dette er en forudsætning for at kunne implementere 
mere virkelighedsnære scenarier. I projektet er undersøgelserne foretaget på bagrund af 
simplificerede modeller. 
 
Det findes andre beregningsprogrammer, der kan benyttes til at undersøge projektets pro-
blemstillinger. Det er sandsynligt, at disse programmer også indeholder fejl, der vil give 
unøjagtigheder og sammenlignende analyse af beregningsprogrammerne vil derfor være 
nyttig i forhold til at vælge det program, der understøtter behovet bedst. 
 
Projektet koncentrerer sig om teori og modeller og har ikke omfattet praktiske eksperimen-
ter. Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre mere eller mindre simple forsøg der de-
monstrere sammenhængen mellem teori modeller og praksis. 
 
Endvidere skal muligheden for at skabe mere effektive energisystemer undersøges. Dette 
kan f.eks. være en evaluering af muligheden for at udnytte termoaktive elementer.  
 
Endelig er den samfundsøkonomiske og energiøkonomiske dimension ikke belyst, hvilket 
også vil være nødvendigt i forhold til at foretage en cost/bennefit analyse og beskrive en 
plan for hvorledes vi kan komme på forkant med at gøre de bæredygtige energisystemer 
stabile. 
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Appendix 

Appendix 1 – program kode 
function Heatflow1 
% Solving 1D heat conduction equation for 3 layer composite assembly 
  
clear all; close all 
  
%% Define wall geometry and topology 
% from inside 
d1 = 0.1;            % thickness of layer 1 [m] 
d2 = 0.0615;            % thickness of layer 2 [m] 
d3 = 0.009;            % thickness of layer 3 [m] 
% to outside 
L = d1+d2+d3;        % thickness of the wall [m]              
nj = 100;            % number of interior grid points 
dx = L/nj;           % thickness of each control volume 
%% Material properties 
% insert the material properties for the different control volumes 
% from inside 
for i=1:int16(d1/dx) 
    rho(i) = 1400;      % density of cell [kg/m^3] 
    cp(i) = 100;        % specific heat capacity of cell [J/kg*K] 
    lambda(i) = 0.510;  % thermal conductivity of cell [W/m*K] 
    C(i) = rho(i)*cp(i)*dx;             % heat capacity of the control volume [J/m^2*K] 
end 
for i=int16(d1/dx)+1:int16((d1+d2)/dx) 
     rho(i) = 10;        % density of cell [kg/m^3] 
     cp(i) = 1400;       % specific heat capacity of cell [J/kg*K] 
     lambda(i) = 0.040;  % thermal conductivity of cell [W/m*K] 
     C(i) = rho(i)*cp(i)*dx;             % heat capacity of the control volume [J/m^2*K] 
end 
for i=int16((d1+d2)/dx+1):nj 
     rho(i) = 530;       % density of cell [kg/m^3] 
     cp(i) = 900;        % specific heat capacity of cell [J/kg*K] 
     lambda(i) = 0.140;  % thermal conductivity of cell [W/m*K] 
     C(i) = rho(i)*cp(i)*dx;             % heat capacity of the control volume [J/m^2*K] 
end 
% to outside 
for ii=1:nj-1 
K(ii) = 1/(0.5*dx/lambda(ii)+0.5*dx/lambda(ii+1)); % thermal conductances for volume 1->2, 2->3, ... ,nj-1-
>nj 
end 
Ksi=1/(0.13+0.5*dx/lambda(1));           % thermal conductances from inside to volume 1 
Kse=1/(0.04+0.5*dx/lambda(nj));          % thermal conductances from volume nj to outside 
Kv=[Ksi,K,Kse]                          % thermal conductances vector 
%% Time step 
% Estimate time so dt < dt_stab = min(Ci/Ki-0.5+Ki+0.5,1<=i<=N) 
dt = 0.1; 
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for ii=1:nj 
    dt_stab = C(ii)/(Kv(ii)+Kv(ii+1)); 
end 
while dt > min(dt_stab) 
    fprintf('time step makes equations unstable\n') 
    dt = input('dt = '); 
end 
%% Stationary Temperature calculation 
% %% Define surface temperatures 
theta_si=21;       % inside surface temperature 
theta_se=0;        % outside surface temperature 
  
% Stationary temperature calculation in all control volumes 
q = (theta_se-theta_si)/(d1/lambda(1)+d2/lambda(int16(d1/dx)+1)+d3/lambda(nj));   % heat flow rate across 
the assembly [W/m^2] 
  
T_old1=theta_si+q*(dx/2)/lambda(1);     % temperature in interior grid point of contol volume 1 
theta_si=T_old1; 
  
for ii=2:nj-1 
    T_old(ii)=theta_si+q*dx/lambda(ii); % temperature in interior grid point of contol volume 2 to nj-1 
    theta_si=T_old(ii); 
end 
  
T_oldnj=theta_si+q*(dx/2)/lambda(nj);   % temperature in interior grid point of contol volume nj 
T_old(1)=T_old1; 
  
T_old=[20,T_old,T_oldnj,0];             % temperature distribution in all interior grid points and inside and 
outside surface temp 
%% Instationary temperature calculation 
n=10; 
%T_old(1)=30; 
for j=1:nj 
    Ti(j)=n*dt*Kv(j)*T_old(j)/C(j)+(1-
(n*dt*(Kv(j)+Kv(j+1)))/C(j))*T_old(j+1)+n*dt*Kv(j+1)*T_old(j+2)/C(j); 
end 
Ti 
plot(Ti) 
 
 


