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Man kan forbättra energibesparingen på årsbasis for ett traditionellt svenskt
kombisolvärmesystem från knappt 20 % for ett referenssystem till över 25 %. Alla de
studerade systemen har 10 m2 sollangare, lika stor tank, och samma värme- och
tappvarmvattenlast. Skillnaderna består endast i systemutformning. Arbetet har utförts genom
mätningar i värmelaboratorium och simuleringsberäkningar.

Inom området optisk design av solenergisystem har metoder utvecklats for:
analys av solinstråningens himmelsfordelning och asymmetriska årsfordelning
optimering av sollangare med reflektorer
optimering av solceller med tillsatsreflektorer

Programmet PRESIM, grafisk indatabehandlare till simuleringsprogrammet TRNSYS, har
vidareutvecklats i linj e med användamas önskemål, men forutsättningarna for fortsatt
utveckling har forsämrats. En forbättrad version, delvis finansierad av Statens
energimyndighet och anpassad till TRNSYS 15.0, kommer att släppas under år 2000, men
därefter kommer aktiviteten att ligga på en lägre nivå.

It is possible to improve the yearly performance of conventional Swedish single family house
solar cornbisysterns, from fractional energy savings below 20 % up to above 25 %o The
studied systerns have identicall 0 m2 collectors, the same size of solar storage, and identical
heat loadso They differ only in systerns design. The results have been obtained by laboratory

me asurements and cornputer simulations.

Optical design methods have been developed for
analysis of yearly and sky distribution of solar irradiation
optimization of concentrating solar thermal collectors with reflectors.
optimization of solar cells with booster reflectors

The PRESIM program, front end for TRNSYS simulations, has been further enhanced. A new
version, partly financed by the Swedish National Energy Administrstion, will be released
together with TRNSYS 15.0 during the year 2000, but arter that the PRESIM activities will be
kept on a lower level.
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2.2. Medverkande

Följande personer har genomfört arbetet:

Mats Rönnelid, ansvarig för Optisk design
Lars Broman, projektledare
Klaus Lorenz, ansvarig för Villasolvänne
Chris Bales, Villasolvänne
Tomas Persson, Villasolvänne
Rainer Tepe, Villasolvänne

Eva Lindberg, ansvarig för PRESIM 97 -98
Chris Bales, ansvarig för PRESIM 1999

Summa

sökt

för 3 år

Sökt

BFR

1

1

1

Villasol Optisk

design

288

288

288

PRESIM

150

150

150

1070
1070
1070

4520

Summa

beviljat
för 3 år

Förbrukade

medel år Optisk

design

130

0

0

PRESIMVillasol

1997

1998

1999

850
870
570

80

100

0

2630

Tabelll. Sökta och beviljade medel i tusentals kronor.

BFR har anslagit knappt 60 % av de sökta medlen, vilket förklarar att en del av målen med
arbetet inte har kunnat uppnås. Projekten PRESIM och optisk design har fått stöd från Statens

Energimyndighet.
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Rapporten omfattar verksamheten för 1997-99 inom ramprogrammets ursprungliga delar:

.Villasolväm1e (påbörjat 1990)

.Optisk design (påbörjat 1990)

.PRESIM (påbörjat 1987)
Andra arbeten, med samband med ramprogrammet, behandlas i tillämpliga delar .Resultaten
av arbetet finns beskrivet i separata rapporter och artiklar, varför denna rapport är av
sammanfattande karaktär .

SERC ansökte om totalt 4,5 MSEKjämnt fördelat på de tre åren. BFR beviljade
2,6 MSEK. Tabellen nedan visar översiktligt hur SERC har valt att disponera medlen.

hos

för år

997

998

999



Arbetets övergripande mål har varit att maximera solvärmetäckningsgraden (med hänsyn till
systemkostnaden) för "det svenska kombisystemet för villasolvärmeanläggningar" under
perioder med värmelast.

3.2. Arbetssätt

Vi har arbetat med en kombination av mätningar i v ännelaboratorium och
simuleringsberäkningar med programmen PRESIM och TRNSYS. Labor,atoriet har använts
för att validera de komponentmodeller som används i systemsimuleringarna. Genom bl a det
av SERC utvecklade sexdagarstestet har också själva systernrnodellema kunnat valideras.

De inledande stegen:
1. Definition av ett referenssystem med värmelast och tappvarmvattenlast.
2. Definition av järnförelsemått för systemstudierna. Vi arbetar numera med

"energibesparing", EB, ( eng. Fractional Energy Saving) istället för som tidigare
täckningsgrad. Måttet EB anger hur stor energimängd ett visst solvärmesystem i ett hus
sparar i järnförelse med ett likadant referenshus utan solvärme.

3. TRNSYS-simulering för beräkning av EB för ett referenssystem med ett "normalt"
svenskt kombisolvärmesystem (3-slingors svensk 750 liters tank och 10 m2 plan glasad
solfångare med selektiv absorbator).

Därefter undersöktes enskilda systemdelars inverkan på EB

.Systemstorlekens inverkan på EB

.Värmeforlustemas inverkan på EB

.Solfångarsystemets inverkan på EB

.Tappvattensystemets inverkan på EB

.Värmesystemets inverkan på EB

Sedan arbetade vi med systemutfonnningens inverkan på EB :
.Förbättringar av systemet med den "svenska" 3-slingorstanken
.Tappvarmvattenautomat (TV A), en extern plattvärn1eväxlare och pump med

reglerautomatik för varmvattenberedningen
.SOL VIS, en tysk avancerad ackumulatortank

3.3. Planerat arbete och resultat för åren 1997 -1999

Vi redovisar här det utförda arbetet i samma ordning och indelning som det planerade arbetet
redovisades i projektansökan. Eftersom de tilldelade medlen var betydligt mindre än de sökta
är det naturligt att vissa delar av arbetet inte har blivit utfört. Utförligare beskrivning av
resultaten finns i de rapporter som finns listade i avsnittet "publicering".

3.3.1. Sammanfattning av resultaten

Våra resultat visar att man kan forbättra EB med ungefår 30% från cirka 19,5% for
referenssystemet till över 25% for det mest litvecklade systemet. Dessa värden gäller på
årsbasis for system med värmelast. Systemen har samma solfångartyp, samma solfångararea,
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samrna takvinkel, lika stor tank, samrna v ännelast och samrna tappvannvattenforbrukning.
Skillnaderna består endast i systemutfonnning.

Huvudresultatet har uppnåtts genom en mängd enskilda förbättringar i laboratoriet,
mätmetoderna, komponent- och systemmodellerna. Dessa delresultat kommenteras nedan,

Ambitionen att ta hänsyn till systernkostnaden vid utvärderingen har uppnåtts på en
översiktlig nivå, genom en skattning av tillkommande kostnader för olika förbättringar, vilken
kanjämföras med förändringen i inbesparad energi. De flesta förbättringarna har en pay-back
tid på mindre än tio år, en del är helt gratis.

3.3.2. Värmelagret

Tanktestning
Det tidigare på SERC utvecklade sexdagarstestet har utvecklats till att omfatta även
värmesystemet. Arbetet avslutas inom kort och kommer att presenteras vid Eurosun 2000,
SERC deltar också i internationellt samarbete (IEA) om testmetoder för solvärmesystem.

Tankmodellering
Modellen type 74 för simulering av ackumulatortankar har förändrats radikalt av ITW,
Stuttgart. SERC har bidragit med att betatesta och validera modellen. Den förbättrade type 74
är fortfarande inte officiell, troligen är det endast ITW och SERC som använder den.

Denna nya versionen har:
-upp till fyra interna vänneväxlare istället för tre
-upp till 10 par anslutningar istället för 5 par
-möjlighet till att beräkna interna flödet (självcirkulation) för kapslade vänneväxlare med rör
som leder vattnet upp eller ned. Denna ledning av tankvattnet kan antingen vara till en fast
inloppshöjd eller med perfekt skiktning.

3.3.3. Varmvattenberedning

Tappvamlvattenautomaten (TV A) har utvärderats med avseende på helårsprestanda och
ekonomi. Under det tidigare ramanslaget utvärderades den endast for sommardrift. TV An har
validerats for olika storlekar på värmeväxlaren och årssimuleringarna visar att den medfor en
stor forbättringspotential även på årsbasis under tider med värmelast. TV An är den enskilda
systemdel med störst forbättrande inverkan på EB vi har funnit hittills.

3.3.4. Solfångarkretsen

Solfångarkretsens inverkan på EB har studerats med avseende på sollangartyp
värmeväxlarstorlek och värmeväxlartyp.
Inverkan av solfångamas verkningsgrad på EB har studerats.

3.3.5. Uppvärmningssystemet

För värmesystemet har vi undersökt inverkan av inloppshöjden i tanken samt temperaturnivå
på lasten. Vi har inlett studier av flödesstyrning och även andra aspekter på
lågtemperatursystem men där finns mycket kvar att göra.
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3.3.6. Tillsatsvärme
Vi avsåg att analysera hur tillsatsvännens in- och utloppsnivåer samt den uppvännda
volymens temperatur påverkar hela systemets funktion. Tämligen litet har gjorts. I alla våra
studerade system har tillsatsvännen kommit från en elpatron i övre delen av tanken. Vi har
fastställt den lägsta temperaturen hos termostaten som krävs for att nätt och j ämnt klara den
maximala varmvattenlasten. Denna temperatur varierar mellan olika systemtyper. Även olika
höjd på elpatronens placering i tanken med tillhörande lägsta termostatinställning har
undersökts.

3.3.7. Komplettering av värmelaboratoriet

Väffi1elaboratoriet har byggts ut så att även v ännesystem kan anslutas till tanken. Nu är det
möjligt att ansluta en valfri vaffi1vattenlast och en valfri väffi1elast till viken tank som helst.
Tack vare dessa förbättringar kan validering göras på tankar även för situationer med
v ännelast. Detta utförande av labbet behövs också för att köra SERCs vidareutvecklade 6-

dagars-test för kombitank med både sommar- och vinterlast.

3.3.8. Avklarade arbeten i sammanfattning

.Vi har grundligt analyserat den svenska kombitanken och hur stor potentialen for ökad

energibesparing är for olika typer av systemförändringar.
.Vi har utvecklat laboratorieutrustning och metoder for att kunna mäta och validera tankar

for alla typer av lastfall under alla årstider .

3.3.9. Återstående arbete

Följande planerade arbeten har inte blivit utförda'

EIQatronens funktion i tankmodellen Type 74 har inte vidareutvecklats-
Alternativ till vatten som lagringsmedium Vi har inte inom BFR-projektet studerat
värmelagring i andra medier. På SERC bedrivs en del av ett EU-projekt som handlar om
oglasade solfångare, värmepump och värmelagring i mark. I samband med detta arbete har vi
utfört studier som visar att solfångare kan förbättra värmefaktorn för systemet betydligt bl a
genom bättre utnyttjande av marklagret.
Utveckling av intern eller extern varmvatten-S ST -värmeväxlare
Vi har inte undersökt om SERCs patenterade spiralrörsvärmeväxIare SST kan användas även

på tappvarmvattensidan.
Inverkan av solfångamas Qlacering och orientering har inte studerats.
Det planerade samarbetet med ISFH om fasadelementsolfångare har inte kommit till stånd.
Vi har inte studerat några intressanta österrikiska alternativa uDDvännningssvstem.
Vi har inte studerat någon extern elektrisk genomströmningsberedare.
Värmesystemet och samspelet med resten av byggnaden är inte tillräckligt undersökt. Vi har
inlett studier av olika aspekter på lågtemperatursystem men där finns mycket kvar att göra.

En del av de icke utförda arbetena har fortfarande låg prioritet. Det vi bedömer som viktigast
att fortsätta studera är uppvärmningssystemets egenskaper, styrning och anslutning till tanken
Särskilt vill vi fortsätta studera lågtemperaturvärmesystem
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3.3.10. Doktorandstudier

Klaus Lorenz licentiatarbete, med Jan-OlofDalenbäck, Chalmers, som handledare kommer
troligtvis att bli färdigt under våren år 2000. Klaus simulerar, optimerar, utvärderar och
järnfor en mängd olika varianter på det "typiska svenska" solvärmekombisystemet for villor.

Chris Bales har också Jan-OlofDalenbäck som handledare, men har en hel del kurser kvar
och planerar att ta licentiatexemen år 2001. Titeln på avhandlingen blir "Thermal Store
Testing- a new, simplified method". Den blir troligen klar under våren år 2001 och kommer
att behandla en jämförelse av tre olika provmetoder för ackumulatortankar:
1 Den preliminära CEN standarden, prEN 12977-3 (Thermal solar systems and components

-Custom built systems -Part 3)
2 En förenklad version av samrna metod
3 En ny, av SERC utvecklad, provmetod baserad på tidigare erfarenheter av sex -

dagarstestet.
Arbetet bör också kunna resultera i en vetenskaplig artikel i Solar Energy.

Tommas Persson är i diskussioner med KTH om att påbörja sin doktorandutbildning där, med
inriktning på studier av värmesystem för hus med solfångare.

3.3.11. Pågående arbete

Klaus Lorenz arbetar med kompletterande systemstudier och att systematisera alla resultaten
från arbetet med de "svenska kombisystemen". Klaus arbetar också med en kombinerad
ackumulatortank och pelletsbrännare i samarbete med SERC och några Dalaföretag.

Tommas Persson assisterar Klaus med TRNSYS-simuleringar och inledande studier om
värmesystem, särskilt lågtemperatursystem. Han har i höst utfört en mätstudie på en
kolonistuga med solfångare i Arbrå som kommer att rapporteras inom kort.

Chris Bales arbetar med utveckling av testmetoder, validering av modeller och
parameteridentifiering. Mycket av arbetet utförs i samarbete med övriga deltagare i IEA Task
26.

Rainer Tepe arbetar med BMA (Blastomer Metal Absorbator), ett BU-projekt som utvecklar
en ny billig oglasad solfångare. Den lämpar sig for användning i kombination med
vännepump och solfångare och Rainer genomfor en stor simuleringsstudie över ett antalolika
systemkombinationer .

3.3.12. Deltagande internationella projekt

3.3.12.1. IEA Task 26, Solar Combisystems

SERC och ITW, Stuttgart, tog 1997 initiativ till att starta ett samarbete inom IEA om
kombinerade solvärmesystem för uppvärnming och tappvarmvatten. Förberedande möten
ordnades i Österrike i oktober 1997 och i Schweiz i april 1998. Det första officiella mötet för
Task 26 hölls i december 1998 i Chambery, Frankrike. Task 26 löper fram till december 2001
Chris Bales, finansierad av BFR och STEM år 1999 och enbart av BFR åren 2000-2001, gör
huvudparten av SERCs arbete, med en del hjälp av Tomas Persson i labbet.

De deltagande forskargrupperna i Task 26 är förutom SERC'
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Arbeitsgemeinschaft Emeuerbare Energie (ABE), Österrike (Operating Agent)
TU Graz, Österrike
Teknologisk Institut, Danmark
Motiva, Finland
ASDER, Frankrike
ITW vid universitet i Stuttgart, Tyskland
Universitetet vid Marburg, Tyskland
Ambiente Italia, Italien
TNO, Building and Construction Research, Holland
Bill Beckman, Solar Energy Lab, USA
Ett tiotal företag från Europa, däribland Borö-pannan från Kalix, Sverige

Under hösten 1999 har deltagarna sökt bidrag från Altener for ett uppfoljningsprojekt till Task
26 med informationsspridning, utbildning, upphandling, bygge och utvärdering av ca 120
kombisystem fordelade på de 8 ländemma.

3.3.12.2. EU-projekt i Joule-programmet

I maj 1997 inlämnades en ansökan till EUs Joule-program för projektet "Facade and roof
integrated solar collectors with a combination of elastomer tube and metal form sheet
elements". Ansökan bifölls, projektet startade i oktober 1998 och löper fram till september
2001. Deltagarna är, förutom SERC:

Institut fiir Solarenergieforschung, Tyskland (ISFH) (koordinator)
Fachhochschule Osnabrilck, Tyskland
Arbeitsgemeinschaft Emeuerbare Energie (ABE), Österrike
Weber Bausysteme GmbH, Tyskland
Sonnenkraft Vertriebs GmbH, Österrike
Swahns Mekaniska verkstad, Gagnef, Sverige
Swahn AB, Borlänge, Sverige

SERC deltar dels genom samarbete med Swahns for att utveckla stålprofiler som tjänar som
kombinerad taktäckning och absorbator, dels genom simuleringsstudier på en mängd olika
varianter av system som innehåller absorbatorn, värmepump och marklager. Den speciella
värmeledande gummislangen och stålprofilen finns tillverkade i prototypversioner, ett
forsökstak har byggts på SERCs solgård och systemstudierna pågår.

Ansökan till Joule-programmet för ett projekt om fasadintegrerade solfångare, där SERC
deltog tillsammans med sex andra europeiska forskargrupper och företag, fick avslag.

3.4. Publicering

Vetenskapliga artiklar
Dahm, J., C.Bales, K. Lorenz and J-O Dalenbäck: "Evaluation of Storage Contigurations with
Intemal Heat Exchangers". Solar Energy 62, No.6, p.407-417, 1998.

Artiklar Qresenterade vid vetenskapliga konferenser
Lorenz, K., C. Bales and L. Broman: "Performance comparison of combitanks using a six-day
test". Proc. North Sun '97, Helsingfors, Finland (eds. P. Konttinen and P.D. Lund), 641-48.
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Lorenz, K., C. Bales and T. Persson: "Comparison of external DHW load side heat exchange
units for small solar storage systems". Proc. North Sun '97, Helsingfors, Finland (eds. P.
Konttinen and P.D. Lund), 161-168

Lorenz, K., T. Persson, R. Tepe and C. Bales: "Variation of System Performance with Design
and Climate for Combisystems in Sweden ". Eurosun '98, 1998, Portoroz, Slovenien.

Övrig Qublicering
Dahm, J., C.Bales, K. Lorenz and J-O Dalenbäck:" Six-day System Test and Component test
and System Simulation for Combitanks with intemal heat exchangers". Rapport DU-SERC-
61-SE (ISSN 1401-7555), Högskolan Dalama,juni 1997.

Bales,C. and K. Lorenz: "Comparison of combistore designs. Test results, Experiences and
Simulations at SERC", IEA SHCP Task 26 Industry Workshop, 990412

Chris Bales: "Current Status in Sweden (1999). Solar Combisystem (SDHW&H), IEA SHCP
Task 26 Industry Workshop, Stuttgart 991004
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Det övergripande målet med detta delprojekt var att fortsätta det tidigare arbetet med att
energi- och kostnadsmässigt optimera intressanta tekniker för aktivt solenergiutnyttjande.
Framförallt skulle olika reflektorbaserade tekniker studeras.

I det ursprungliga projektfårslaget fåreslogs flera delprojekt; optisk och termisk optimering av
Mareco-sollangaren, en fårstudie kring användandet av transparent isolering av växthus,
studier av solceller med Mareco-reflektorer samt fårdigställande av Mats Rönnelids
doktorsavhandling. Totala projektkostnaden beräknades till ca 1250 kkr, varav 750 kkr skulle
täckas av ramanslaget.

Genom att ramanslaget blev mindre än det sökta, har endast ca 130 kkr använts för
delprojektet, huvudsakligen under våren 1997 för att fortsätta arbetet med Mats Rönnelids
avhandling. Under tiden 970701-981231 blev NUTEK/ Energimyndigheten huvudman för
delprojektet, vilket resulterade att avhandlingen kunde slutföras och slutligen läggas fram i
maj 1998.

Vissa övriga delar av de ursprungliga projektförslaget, förutom avhandlingsarbetet, har ändå
kunnat genomföras. Optiska analyser av Mareco-solfångaren har genomförts och resultatet
ingår i avhandlingen. Studier av solceller med reflektorer har också kunnat genomföras som
en del av ELFORSKs FoU-program "SOLEL 97-99".

A vhandlingen har gett många nya kunskaper. Medan en del är mer teoretiska och pedagogiska
då de bidrar till att öka förståelsen för förutsättningarna för användandet av reflektorteknik på
höga latituder, är andra kunskaper mer praktiskt inriktade. Nedan beskrivs kortfattad några
områden där avhandlingen gett nya kunskaper och praktiska tillämpningar som dessa
resulterat i.

.Solstrålningsdiagram, vilka på ett enkelt sätt illustrerar solstrålningens relativt komplicerade
himmelsfördelning, har utvecklats. Genom att sortera solstrålningen m a p parametrar som tid
på året eller utomhustemperatur får man ett verktyg som är lämpligt att använda vid design av
stationära eller flyttbara koncentratorer och solskydd.

.Betydelsen av den asymmetriska årsfordelningen (lite solstrålning under vintern och mycket
solstrålning under sommaren) for design av koncentratorer på höga latituder har klarlagts.
Strålningsfordelningen på höga latituder innebär t ex att asymmetriska koncentratorer, t ex
Mareco-solfangaren, är av stort intresse. Vidare betyder detta att man i allmänhet kan använda
koncentratorer med högre koncentrationsgrad ju högre latitud man befinner sig på. Då nyttan
av koncentratorn ökar med koncentrationsgrad innebär detta att de potentiella fordelarna med
att använda koncentratorer i solenergisammanhang ökar ju längre norrut man befinner sig.
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.Metoder för att optimera tredimensionella koncentratorer med tvådimensionella
konstruktioner ("korrugerade reflektorer") har utvecklats. Som en direkt teknisk tillämpning
kan nämnas att beräkningarna visar att man med fördel kan använda korrugerad takplåt (TRP-
profiler) som tillsatsreflektorer, något som både förenklar och gör installationen av
tillsatsreflektom billigare jämfört med om plan reflektorplåt används.

.Beskrivning av värmeforluster i koncentrerande sollangare. Av speciellt intresse är
beskrivningen av hur användandet av transparent isolering, t ex teflonfilmer, och
lågemitterande reflektorer kan reducera värmeforlusterna från lågkoncentrerande solfångare.
Dessa två effekter har tidigare ej beskrivits i internationelllitteratur .

.Metoder for att optiskt karakterisera solfångare med koncentratorer har utvecklats. Medan
traditionella solfångare kan karakteriseras med ett infallsvinkelberoende beroende av bara en
vinkel, blir infallsvinkelberoendet hos reflektorbaserade solfångare mer komplicerat då
infallsvinkelberoendet är tvådimensionellt. I avhandlingen beskrivs metoder for att
karakterisera den optiska verkningsgraden hos solfångare med interna reflektorer vilka
baseras på strålgångsberäkningar ("ray tracing") och/eller multilinjär regression av uppmätta

prestanda.

.Optimering av Mareco-sollangaren. Bl a har beräkningar gjorts för att optimera glaslutning
och reflektorlängd hos Mareco-solfångaren.

.Studier har genomförts rörande tillsatsreflektorer till solceller vilket visar att utbytet från
solcellsmoduler kan öka ca 25% om de förses med tillsatsreflektorer. Av speciellt intresse för
höga latituder är överliggande reflektorer; med rätt geometri kan dessa designas för att
maximera vinterutbytet från solcellsinstallationer och därigenom öka vinterutbytet med minst
50%, jämfört med solcellsmoduler utan reflektor .

4.3. Publicering

Nedan anges endast publikationer som framkommit med stöd från BFR. Rapporter eller
artiklar inom projektets område men som bekostats av Energimyndigheten eller ELFORSK

redovisas ej.

M. Rönnelid, B. Perers och B. Karlsson, On the factorization of incidence angle modifiers for
CPC-collectors. Solar Energy 59, No.4-6, 281-286 (1997).

M. Rönnelid och B. Karlsson lrradiation distribution diagrams and its use for estirnating
collectable energy. Solar Energy 61, 191-201 (1997).

M. Rönnelid och B. Karlsson, Optical design of stationary solar concentrators for high
latiudes. Proc. North Sun 97, Helsingfors, Finland ( eds. P. Konttinen och P. D. Lund), 641-

648 (1997).

M. Rönnelid, Optical design ofstationary solar concentrators for high latitudes. (Thesis)
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and
technology 353, ISBN 91-554-4170-X (Uppsala University). (1998)

M. Rönnelid och B. Karlsson, The use of corrugated booster reflectors for large solar collector
fields. Solar Energy 65, 343-351 (1999)
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5.1. Bakgrund

SERC har sedan 1987 utvecklat programmet PRESIM, ett grafiskt användargränssnitt som
används för att hantera datormodeller av solvännesystem och för att skapa indata till
simuleringsprogrammet TRNSYS som utvecklas av Solar Lab vid University of Wisconsin
(SEL). PRESIM har sålts tillsammans med TRNSYS i ett paket som levereras av SERC,
SEL, konsultföretaget Transsolar i Stuttgart och universitet i Liege, Belgien. Fram tilloch
med 1999 har ca 300 PRESIM-program (inklusive uppgraderingar) sålts, främst tillolika
forskargrupper. Omkring 1995 började en konkurrerande produkt, IlsiBat, från CSTB i
Frankrike ta marknadsandelar .Ilsibat har ungefår samma funkionalitet som PRESIM, men har
varit mer inriktat på simulering av byggnader.

Under 1997 och 98 har SERCs arbete med PRESIM stöttats med BFR-medel av tämligen
liten omfattning, och under 1999 har arbetet finansierats med hjälp av STEM. Större delen av
arbetet har finansierats med licensintäkter .

5.2. Mål

Målet var att PRESIM skulle vidareutvecklas i samarbete med användarna och SEL för att
åtminstone behålla sin marknadsandel i konkurrensen med IIsiBat.

5.3. Utfört arbete

Följande planerade förbättringar har genomförts:
Anpassning tilloperativsystemet till Windows NT
Snabbare generering av TRNSYS indatafil
Zoomning av komponent i Change Forms
Möjlighet att sätta färg och linjetyp på ledningar mellan komponenter
Val mellan olika detaljeringsgrad i TRNSYS indatafil
Lista på senast använda system under "File"-menyn
En ny meny, "Tools", med följande nya funktioner:
1. Autosave
2. Working directory
3. File Run

4.

5.

6.

Grid Default
WMF Insert
Create Type 56

forinställning av startmappen for PRESIM
möjlighet att forinställa vilket program som ska användas vid
start av simulering inifrån PRESIM
sparar inställt rutnät som defaultinställning
möjlighet att använda WMF-bildfiler i PRESIM-ritningar
Ritar automatiskt en symbol for byggnadskomponenten Type 56

Följande planerade arbeten har inte utförts:
Uppdatering av PRESIM -systemmodeller genom inläsning från extema datafiler
Piltangentema och PgUp/PgDown för att förflytta ritningen på skärmen
Generera AutoCad-kompatibla ritningsfiler
Utveckling till 32-bitars version

Utöver detta har följande verksamhet pågått:
Marknadsföring av PRESIM
Support till återförsäljare och kunder
Konstruktion av nya PRESIM-komponenter och anpassning av gamla för att upprätthålla
kompatibiliteten mot TRNSYS
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Uppdatering av manualer och Help- funktionen
Programmering av funktionen som skapar TRNSYS-indatafiler
Kundkontakter som underlag för utvecklings- och underhållsåtgärder
Kontakter med Daltek AB som skött själva programmeringen

5.4. Nuvarande status på PRESIM

Målet har endast delvis uppnåtts. PRESIM används och uppskattas av många användare och
har förbättrats i den riktning som önskats av dem. Men IIsiBat har gjort ännu större framsteg
och därmed tagit över en del gamla PRESIM-användare och väljs framför PRESIM av
flertalet nya TRNSYS-köpare. En bidragande orsak är att IIsiBat-filer har blivit mer vanligt
som standard för utbyte av system mellan forskargrupper inom olika internationella projekt.
Denna utveckling kommer inte som någon överraskning, eftersom CSTB som utvecklar
IIsiBat har starkt statligt stöd i Frankrike och har flera programmerare sysselsatta på heltid för
att utveckla produkten.
Under våren år 2000 kommer TRNSYS ut i en ny version, 15.0. Liksom vid tidigare
versionsbyten kommer PRESIM att uppdateras för att passa den nya TRNSYS. Vissa andra
förbättringar kommer att genomföras som bör göra PRESIM mer konkurrenskraftigt igen. Vi
räknar med att kunna sälja så många uppgraderingar till de nuvarande PRESIM-användarna
att PRESIM-projektet som helhet inte ska gå med underskott. Efter denna version planerar vi
inte att genomföra någon nyutveckling, endast att underhålla produkten på en låg nivå och
erbjuda en viss support. Vi bedömer detta som en acceptabeloch anständig strategi, eftersom
det visat sig att när användarna vällärt sig nyheterna med en ny version uppstår det endast en
minimal mängd frågor och problem.

5.5. Slutomdöme om hela PRESIM-epoken

Även om allt tyder på att PRESIM, efter 12 års ständig utveckling och framgångar, nu
kommer att sakta tyna bort kan man inte säga att insatserna och allt arbetet varit förgäves. Vi
vill påstå att PRESIM-projektet medfört följande bestående vinster, för SERC och svensk

solforskning:
Effektivisering av arbetet för de hundratals användare som med hjälp av PRESIM utfört
och kommer att utföra många tusentals simuleringsstudier i sin forskning
Gott samarbete med Solar Lab vid University of Wisconsin som även lett till utbyte på
andra områden inom solvärmen än bara simuleringsstudier
En grundkunskap om simuleringsberäkningar på SERC som varit en av förutsättningarna
för villasolvärmegruppens arbete med optimering av system
Kontakter och utbyte med andra institutioner och forskare
Ett gott rykte och erkännande av svensk kompetens
Genom konkurrensen har IIsiBat utvecklats till en bättre produkt än om CSTB hade varit
ensamma på marknaden

Vissa lärdomar har också gjorts:
Marknaden är for liten for att kunna bära utvecklingskostnaderna med licensavgifter
Förhoppningarna att konsulter skulle börja arbeta med TRNSYS har inte infriats
Det är svårt att hålla en programvara konkurrenskraftig utan egen professionell
programmeringskompetens som arbetar på heltid
Det hade varit fordelaktigt att ha rättigheterna till källkoden genom hela projektet. Detta
hade kostat mer initialt, men betalat sig i form av högre effektivitet i utvecklingen.
Uppdelningen mellan SERC och Daltek AB har inte varit helt lyckad.
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6. Framtiden

6.1. Villasolvärme

Villasolvärmegruppens arbete med det "svenska standardsystemet" kan anses vara i stort sett
avslutat i och med denna rapport. Vi kan konstatera att med de givna förutsättningarna kan vi
endast komma obetydligt högre än de 25-28 % årstäckningsgrad vi har uppnått med de mest
optimerade systemen och 10 m2 solfångare.

Gruppen ska nu gå vidare på följande sätt:
.Perspektivet, som hittills varit koncentrerat till ackumulatortankens funktion, breddas till

att omfatta hela värmesystemet, och i relevanta delar även byggnadens samspel med

värmesystemet.
.Målet ändras, från optimering av ett typiskt svenskt kombisystem, till att uppnå höga

täckningsgrader, omkring 50 %.
.Nära samarbete med Optisk design

6.2. Optisk design

Inom detta område har arbetet varit inriktat på att ta fram grundkunskap om solfångaroptik,
särskilt for system med reflektorer. Resultaten har i flera fall använts for design av specifika
sollangare, dock inte på SERC. Nästa treårsperiod ska kunskaperna om design av solfångare
for att maximera energiinsamlingen tillämpas direkt på de system som villasolvärmegruppen
arbetar med.

6.3. PRESIM

Arbetet med att underhålla och marknadsföra PRESIM kommer att ligga på en låg nivå. Den
kunskapsuppbyggnad och de många kontakter som arbetet har inneburit kommer ändå att
finnas kvar och understödja det framtida arbetet med värmesystemstudier på SERC.

6.4. Syntes

Hittills har projekten Villasolvänne och Optisk design utvecklats utefter parallella banor,
framgångsrikt var för sig, men utan särskilt mycket samarbete. För att klara det nya målet,
högre täckningsgrad, är det nödvändigt att kunskapen från båda dessa projekt inriktas på
samrna måloch samverkar intensivt. Systemanalyserna måste ge besked om vilka krav lasten
ställer på energileveranser från sollangaren, och den optiska designen måste anpassas så att
den levererade energin kan utnyttjas optimalt av v ännesystemet.

Genom de variationsmöjligheter som finns hos tekniken med reflektorer i solfångaren ökar
även frihetsgraderna när det gäller utformningen av hela systemet. Gamla tumregler kommer
inte att gälla längre, och det är genom att kombinera olika kompetenser som forskningen på
SERC kommer att kunna fortsätta förbättra villasolvärmesystemen.
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