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I 

 

SAMMANFATTNING 

Prediktion av solhybrideffekt med multivariata analysmetoder  
Paula Svedberg 

En solhybridpanel använder solenergi för konvertering till termisk och elektrisk energi. En 

förutsättning för god funktionalitet är effektiv reglering, där omgivande väderparametrars 

påverkan på solhybridpanelen vägs in för optimering av utvunnen energi. Genom att 

kartlägga hur olika väderparametrar påverkar den levererade effekten och hur de samverkar 

eller motverkar varandra kan solhybridpaneler som ingår i mer komplexa 

energiförsörjningssystem styras på ett effektivare sätt än dagens system.  

De multivariata analysmetoderna (i) principalkomponentanalys och (ii) partiell 

minstakvadrat-anpassning utgjorde grunden i framtagandet av prediktionsmodellen för 

beskrivning av förhållandet mellan effektleverans och väderparametrar. Modellen kom sedan 

att användas för att redovisa årsbaserad energileverans.  

Principalkomponentanalysen visade positiv korrelation mellan termisk och elektrisk effekt, 

solhöjd, solinstrålning och lufttemperatur. Negativ korrelation förekom mellan föregående 

grupp och relativ luftfuktighet. Vid hög effektleverans förekom inte kondensation på 

undersidan av solhybridpanelen, ingen specifik vindriktning kunde anknytas, vindstilla 

mätningar förekom inte och medeltemperaturen för solhybridpanelen var något högre än den 

omgivande lufttemperaturen.  

Partiell minstakvadrat-anpassning visade att den mest respektive minst inflytelserika 

väderparametern för hög effektleverans var solinstrålning respektive nederbörd. Med 

korrigering för modellavvikelse beräknades den termiska energileveransen under år 2015 

vara cirka sex gånger större än den elektriska energileveransen. Resultatet av 

undersökningen gav en anvisning om god funktionalitet för solhybridpanelen. 

Det värmesystem som solhybridpanelen är en del av togs i drift våren 2016 och har anpassats 

efter två säsongbaserade driftfall. För att minska modellavvikelse rekommenderas indata 

över vardera säsongsbaserat driftfall och för en mer allmän beräknad årsbaserad 

energileverans rekommenderas väderindata för ett normalår.  

En förbättrad modell kan med prognoserad väderdata användas som underlag för förbättrad 

styrning av solhybridpanelen. Med vetskap om årsbaserad energileverans för en specifik 

geografisk position kan modellen användas för att avgöra graden av lönsamhet inför 

montering av en solhybridpanel, med stöd för beräkning av återbetalningstiden för ett 

värmesystem och påvisa årlig besparing. 

Nyckelord: Multivariat dataanalys, Principalkomponentanalys, PCA, Partiell minstakvadrat- 

anpassning, PLS, solhybridpanel, termisk energilagring, geotermiskt värmesystem 
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ABSTRACT  

Prediction of power supply from a quadruple energy panel using multivariate 

analytical methods 

Paula Svedberg 

A quadruple energy panel uses solar energy for conversion into thermal and electrical 

energy. A prerequisite for good functionality is effective regulation, where the impact on the 

quadruple energy panel of the surrounding parameters of the weather is weighed in for the 

optimization of the recovered energy. By mapping how different parameters of the weather 

affects the power delivered and how they interact or counteract each other, quadruple energy 

panels can be included in more complex energy systems and be controlled more effectively. 

The multivariate analysis (i) principal component analysis and (ii) partial least squares to 

latent structures were used as basis for the preparations of the model for description of the 

relationship between the power supply and the parameters of the weather. The model was 

then used to report the annualized energy supply.  

Principal component analysis showed positive correlation between thermal and electric 

power, solar altitude, solar radiation and air temperature. Negative correlation existed 

between the previous group and relative humidity. At high power supply there were no 

condensing on the underside of the quadruple energy panel, no specific wind direction could 

be linked, windless measurements did not occur and the average temperature for the 

quadruple energy panel was slightly higher than the ambient temperature.  

Partial least squares projections to latent structures showed that the most and least influential 

parameter of the weather for high power supply were solar radiation and rainfall. With the 

correction of the model deviation, the calculated thermal energy delivery during 2015 was 

approximately six times greater than the electrical energy delivery. The results of the survey 

gave an indication of good functionality for the quadruple energy panel.  

The heating system which the quadruple energy panel is a part of was commissioned in early 

2016 and has been adapted for two seasonal operating conditions. To reduce model deviation 

it is recommended to use input of each season based operating cases and for a more general 

estimated annualized energy supply it is recommended to use weather input data for a 

normal year.  

An improved model, with forecast weather data can be used as basis for improved 

governance of the quadruple energy. By knowing the annualized energy supply for a specific 

geographic location, the model can be used to determine the degree of profitability before 

mounting a quadruple energy panel, with support for the calculation of the payback time for 

a heating system and to show annual savings.  

Keywords: Multivariate data analysis, principal component analysis, PCA, Partial least 

squares projections to latent structures, PLS, quadruple energy panel, thermal energy storage, 

geothermal heating system  

  



III 

 

FÖRORD 

Den här rapporten är skriven i samband med utförande av mitt examensarbete, Prediktion av 

solhybrideffekt med multivariata analysmetoder och som ett avslutande moment av 

högskoleingenjörsutbildningen Energiteknik. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är för 

institutet för teknikvetenskap och matematik på Luleå Tekniska Universitet. Examinator för 

examensarbetet har varit Olov Karlsson. Examensarbetet är utfört i samarbete med  

Samster AB och KTC. Handledare för examensarbetet har varit Kent Samuelsson, ägare av 

Samster AB. 

Jag vill tacka min handledare Kent Samuelsson för all hjälp under arbetet, Magnus Åkerskog 

för möjligheten att få utföra mitt examensarbete hos KTC, Karl Brag för god vägledning 

under arbetet och Patrik Thelin för visat engagemang, rådgivning och kunskapsförmedling. 

Ett extra tack till Olof Broman för hjälp med teoretisk och praktisk förståelse. 

Paula Svedberg 

Skellefteå 2016  

  



IV 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING ...........................................................................................................................................   

ABSTRACT ........................................................................................................................................................ II 

FÖRORD .......................................................................................................................................................... III 

1 INLEDNING ............................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 

1.2 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 3 

1.3 SYFTE ..................................................................................................................................................... 3 

2 TEORI ....................................................................................................................................................... 4 

2.1 SOLHYBRIDSYSTEM ................................................................................................................................ 4 

2.2 SYSTEMBESKRIVNING REFERENSSYSTEM .............................................................................................. 6 

2.2.1 Fjärrvärme ......................................................................................................................................... 6 

2.2.2 Bergvärme ......................................................................................................................................... 6 

2.2.3 Solhybridpanel ................................................................................................................................... 6 

2.2.4 Säsongsanpassad termisk energilagring och systemsamverkan ....................................................... 7 

2.3 DATAINSAMLING ................................................................................................................................... 8 

2.3.1 Systemdata ........................................................................................................................................ 8 

2.3.2 Väderdata .......................................................................................................................................... 9 

2.4 PRINCIPIELL SYSTEMLÖSNING ............................................................................................................. 10 

2.5 KAPITELSUMMERING ........................................................................................................................... 12 

3 MULTIVARIAT DATAANALYS .................................................................................................................. 13 

3.1 PRINCIPALKOMPONENTANALYS .......................................................................................................... 14 

3.1.1 Förbehandling av data .................................................................................................................... 14 

3.1.2 Geometrisk beskrivning ................................................................................................................... 15 

3.1.3 Matematisk beskrivning .................................................................................................................. 17 

3.1.4 Grafisk beskrivning .......................................................................................................................... 18 

3.2 PARTIELL MINSTAKVADRAT- ANPASSNING .......................................................................................... 22 

3.2.1 Geometrisk beskrivning ................................................................................................................... 22 

3.2.2 Matematisk beskrivning .................................................................................................................. 23 

3.2.3 Grafisk beskrivning .......................................................................................................................... 24 

3.3 KAPITELSUMMERING ........................................................................................................................... 28 

4 METOD .................................................................................................................................................. 29 

4.1 DATAINSAMLING ................................................................................................................................. 29 

4.2 DATAFÖRBEREDELSE ........................................................................................................................... 30 

4.2.1 Komplettering för samlingsbortfall ................................................................................................. 30 

4.2.2 Kompletterande variabler ............................................................................................................... 31 

4.3 DATABEARBETNING ............................................................................................................................. 34 



V 

 

4.3.1 Dataöversikt .................................................................................................................................... 34 

4.3.2 Prediktionsmodell ............................................................................................................................ 35 

4.4 PRAKTISK PREDIKTION ......................................................................................................................... 36 

4.5 KAPITELSUMMERING ........................................................................................................................... 37 

5 RESULTAT .............................................................................................................................................. 38 

5.1 DATAÖVERSIKT .................................................................................................................................... 38 

5.1.1 Medelvärde ..................................................................................................................................... 38 

5.1.2 PCA modell ...................................................................................................................................... 39 

5.2 REGRESSIONSMODELL ......................................................................................................................... 45 

5.2.1 PLS modell ....................................................................................................................................... 45 

5.2.2 Praktisk prediktion........................................................................................................................... 48 

5.3 KAPITELSUMERING .............................................................................................................................. 49 

6 DISKUSSION ........................................................................................................................................... 50 

7 SLUTSATS ............................................................................................................................................... 52 

8 REFERENSER ........................................................................................................................................... 53 

BILAGOR ......................................................................................................................................................... 54 

BILAGA A ............................................................................................................................................................. 55 

BILAGA B ............................................................................................................................................................. 56 

BILAGA C ............................................................................................................................................................. 57 

BILAGA D ............................................................................................................................................................. 58 

BILAGA E ............................................................................................................................................................. 59 

 

  



1 

 

1 INLEDNING 

Följande kapitel är till för att introduceras läsaren till bakgrunden för projektets uppkomst 

och redogöra anledningen till varför den här rapporten är skriven. Kapitlet innehåller 

motivering till valet av metoden samt ett förklarande syfte och fastställt mål med 

projektarbetet. 

1.1 BAKGRUND 

Ett värmesystem för en bostadsfastighet, med geografisk position Hällskriftsgatan Hisingen 

Göteborg distribuerar fjärrvärme och hade vid examensarbetets start nyligen kompletterats 

med ytterligare två former av uppvärmningsenergier; solenergi och säsongsanpassad 

bergvärme för termisk energilagring. Systemets primära funktion är att generera värme till 

fastigheten genom uppvärmning av tappvarm- och värmervatten. Systemet arbetar i 

samverkan mellan respektive form av uppvärmningsenergi för att täcka fastighetens 

energibehov under hela året med en optimal energiekonomi som förutsättning. Systemet har 

dimensionerats av Samster AB med assistans av KTC för installation och driftsättning. 

Samster AB är utvecklare av kombinationslösningar baserade på hållbar energiproduktion 

och KTC arbetar på olika sätt för energieffektivisering av diverse fastigheter. Företagen är 

stationerade i Västra Frölunda, Göteborg.  

En del av värmesystemet utgörs av en solhybridpanel som konverterar solenergi till termisk 

och elektrisk effekt. Solhybridpanelen är monterad i söderläge parallellt med fastighetens 

yttertak och försedd med ett yttre skikt av solceller och med ett inre skikt bestående av en 

cirkulationsslinga, se Figur 1. 

 

Figur 1. En grovt förenklad bild av solhybridpanelen i värmesystemet. 
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Värmesystemet arbetar efter två säsongsanpassade driftfall, sommar- och vinterfall. En del 

av värmesystemet utgörs av borrhål med tillhörande bergvärmepumpar. Borrhålen laddas 

med termisk energi under sommarfallet när belastningen är låg. Återladdning av borrhålen 

under sommarfallet minskar påfrestningen på omkringliggande berggrund under vinterfallet 

då belastningen är hög och energiuttaget är som högst.  

Under vinterfallet värms tappvarmvatten till fastigheten genom en värmeväxling mellan 

fjärrvärme och varmvattencirkulation. Effektleveransen till den kalla sidan av 

bergvärmepumparna sker från termiskt lagrad energi i borrhålen och med stöd från 

solhybridpanelen när det finns termisk energi att tillgodose. Från den varma sidan av 

bergvärmepumparna sker uppvärmning av värmevatten för framledning i radiatorsystemet. 

Under sommarfallet är bergvärmepumparna inaktiva. När den förbrukade 

dygnsmedeleffekten från bostadsfastigheten är låg, kyls fjärrvärme genom en värmeväxling 

med returnerat tappvarmvatten i varmvattencirkulationen. Den överförda värmen i 

varmvattenscirkulationen växlas i sin tur över till en bergvärmekrets och leds vertikalt ner i 

borrhålen. Den termiska effekt som solhybridpanelen alstrar leds under dygnet ner i 

borrhålen, samtidigt som solceller kyls under dagtid för att hålla hög verkningsgrad. 

KTC erbjuder en programvara för internetuppkopplad driftövervakning. Programvaran 

tillåter en överblick av värmesystemets tekniska innehåll via en flödesbild i realtid. 

Fysikaliska storheter mäts i värmesystemet och loggas kontinuerligt efter ett distinkt 

tidsintervall. Prognoserade väderdata för värmesystemets geografiska positions redovisas på 

en separat övervakningsbild som kompletterande information för optimal driftövervakning 

av värmesystemet. I programvaran tillkommer åtkomst av historiskt lagrad system- och 

vädersdata, vilket möjliggör för analyser och förståelse av systemets egenskaper. 

Värmesystemet, efter komplettering togs i drift under våren år 2016 och befinner sig ännu i 

ett tidigt stadium. Det är av intresse från Samster AB och KTC att det genomförs en analys 

av solhybridpanelen i värmesystemet utifrån system- och väderdata. Man är speciellt 

intresserad av att få information om hur effektleveransen påverkas vid olika 

väderförhållanden, om det finns förutsättningar att ta fram en modell för respektive effekt 

som funktion av diverse väderparametrar samt vilken årsbaserad energileverans som kan 

förväntas av solhybridpanelen. 

Eftersom att system- och väderdata innehåller flera variabler krävs ett kraftfullt 

analysverktyg som kan hantera stora matriser av data. För att ta fram relevant information ur 

väder – och systemdata har Multivariat dataanalys valts som ett underlag.  
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Projektarbetet avgränsades således till att endast undersöka solhybridpanelen och de yttre 

väderparametrar som påverkar effektleveransen. En inledande undersökning gjordes för en 

solhybridpanel i samverkan med fjärrvärme och säsongsanpassad bergvärme för termisk 

energilagring. Eftersom att anläggningen är ensam i sitt slag och solhybridpanelen är 

framtagen av handledaren, hittades ingen tidigare information.  

1.3 SYFTE 

En förutsättning för förbättrad funktionalitet för solhybridpanelen är effektivare reglering av 

manuella systemparametrar. Det huvudsakliga syftet med projektarbetet är således att 

kartlägga hur olika väderparametrar påverkar den levererade effekten från solhybriden och 

hur de samverkar eller motverkar varandra. Med sådan information kan effektivare 

regleringen uppnås.  

Det huvudsakliga målet med projektarbetet är att presentera vilken termisk och elektrisk 

effektleverans som kan förväntas från solhybridpanelen under ett normalår, för att påvisa att 

solhybriden, idag håller en god funktionalitet. 

Det huvudsakliga syftet med den här rapporten är att den ska verka som ett medel för att ge 

en grundlig förståelse inom ämnet multivariata dataanalys och för att ge läsare som inte är 

insatta i ämnet, en plattform för vidare förståelse av hur det huvudsakliga målet har 

behandlats. 

Rapporten ska också verka som underlag för vidtagande analyser och framtagning av ett 

faktiskt hjälpmedel för förbättrad drift av solhybridpanelen och anläggningen. 
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2 TEORI 

Med det här kapitlet är målet att (i) ge förståelse om vad en solhybridpanel är och dess 

tekniska funktioner, och (ii) med beskrivning av den referensanläggning som ingår i studien 

förklara hur solhybridpanelenen fungerar i samverkan med andra uppvärmningsmetoder i 

värmesystemet. Slutligen (iii) redogöra varför system- och väderdata är av vikt vid analys av 

solhybridpanelen. 

2.1 SOLHYBRIDSYSTEM 

Solen är en gratis energikälla som under dagtid värmer jordytan genom strålning. Under 

2013 var mänsklighetens totala energiförbrukning 533 EJ (10
18

 Joule), till skillnad från 

tillförd energi av solinstrålning mot den yttre atmosfären, som uppmättes till 10 000 gånger 

så stor (Sidén, 2015). Av den totala instrålade solenergin är det 60 % som värmer jordytan 

och resterande mängd reflekteras bort. Solinstrålning består av elektromagnetisk strålning 

och definieras av varierande våglängd. Variationer i moln styr till stor del solinstrålningens 

variation under dygnet. Solinstrålning mäts i W/m
2
, och utgör således infallande solenergi på 

en given yta. (SMHI, 2015) Solhöjdsvinkeln beskriver solens höjd i förhållande till 

horisonten, se Figur 2. En teckenanvisning som presenteras med solhöjdsvinkeln indikerar 

att solen befinner sig över eller under horisonten, det vill säga om det är; natt eller dagtid. 

(Education.org u.å.) Instrålad solenergi kan tas till vara på och användas för att generera 

både värme och elektricitet, samtidigt som solenergi är miljövänligt och fritt från utsläpp. 

Med vetskap om människans överkonsumtion av naturens resurser är utveckling av tekniska 

lösningar som tar vara på solenergi en förutsättning för hållbar utveckling. 

 

Figur 2. Solens höjdvinkel i förhållande till horisonten. 
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En solhybridpanel, QEP, se Figur 3 tar vara på solenergi. Solhybridpanelen är försedd med 

ett yttre skikt av solceller och med ett inre skikt bestående av en cirkulationsslinga. Vid 

framledning av ett medium i cirkulationsslingan, av lägre tempereratur än omgivande 

lufttemperatur sker en värmeöverföring som följd av en forcerad differenstemperatur mellan 

de två systemen. Solcellerna som minskar i verkningsgrad med förhöjd temperatur tillämpar 

cirkulationsslingan som ett kylverktyg och som till följd av värmeutbytet behåller hög 

verkningsgrad. Genom samverkan mellan systemen, solcellerna och kylslingan kan 

solhybridpanelen arbeta under ett optimalt förhållande för att konvertera solinstrålning och 

temperaturdifferens till elektrisk och termisk effekt. 

 

Figur 3. En solhybridpanel, innehållande fem solhybridflak. Figur lånad från 

http://www.samster.se/hybridpaneler/  
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2.2 SYSTEMBESKRIVNING REFERENSSYSTEM  

Det referenssystem som har ingått i studien är ett värmesystem för uppvärmning av en 

bostadsfastighet. Värmesystemet som tidigare utgjordes av fjärrvärme hade vid projektets 

start nyligen kompletterats med ytterligare två former av uppvärmningsenergier, 

säsongsanpassad bergvärme för termisk energilagring och solenergi. Genom samverkan ska 

systemet täcka fastighetens energibehov under hela året med en optimal energiekonomi som 

förutsättning.  

2.2.1 Fjärrvärme 

Systemet består av en varmvattencirkulation, VVC genomgående utbredd i fastigheten för att 

förse boenden med tappvarmvatten. Inkommande fjärrvärme värmer 

varmvattencirkulationen genom värmeöverföring via en värmeväxlare. Tappvarmvatten är i 

konstant cirkulation för att boenden med längre avstånd till uppvärmningskällan ska ha 

direkt tillgång till tempererat tappvarmvatten. Göteborg Energi delar ut en rabatt till 

distributörer av fjärrvärme som returnerar en låg tempererad fjärrvärmeretur i förhållande till 

den framledningstemperatur som leds till systemet. På samma sätt beskattas distributörer 

som returnerar en hög tempererad fjärrvärmeretur, då man anser att en för liten energimängd 

har tagits till vara på. För att motverka att systemet ska returnera en hög fjärrvärmeretur kyls 

returnerat tappvarmvatten innan det passerar värmeväxlaren som förbinder vardera kretsen 

fjärrvärme och varmvattencirkulation. Hur tekniken för värmeöverlämning sker, förklaras i 

det senare avsnittet Säsongsanpassad termisk energilagring och systemsamverkan. 

2.2.2 Bergvärme 

Uppvärmning av fastighetens inomhusluft sker med ett varmvattendrivet radiatorsystem. 

Uppvärmning av värmevatten sker i sammankoppling till en bergvärmekrets. 

Bergvärmekretsen består av fyra värmepumpar, vardera 60 kW med kalla sidan kopplade till 

en sluten krets med cirkulerande köldbärarvätska som förbindelse till 19 tillhörande borrhål. 

Borrhålen som tillsammans utgör ett totalt djup av 3500 meter, leder köldbärarvätska 

vertikalt ner i berggrunden för energiutvinning ur berg, mark och grundvatten som i sin tur 

värmts upp av solenergi. Efter värmeupptagning från berggrunden får köldbärarvätskan en 

temperaturhöjning och leds vertikalt uppåt och vidare till kalla sidan av bergvärmepumparna 

för avlämning av värmeenergi. I värmepumpen cirkulerar ett medium som vid 

värmeöverföring från köldbärarvätskan förångas och övergår till kall ånga.  Ångan leds fram 

i systemet genom en kompressor som ökar dess tryck och temperatur. Vidare leds ångan till 

en kondensor som tvingar ångan att övergå till varm vätska. I fasövergången frigörs 

kondenseringsenergi som överförs till värmevattnet för framledning i radiatorsystemet.  

2.2.3 Solhybridpanel 

Parallellt med fastighetstaket och med ett mellanliggande luftavstånd av 0,1 meter är en 

solhybridpanel monterad. Takvinkeln är 20° i förhållande till det horisontella markplanet och 

därefter är solhybridpanelen vinklad. Varje solhybridflak utgör en yta av 1,65 m
2
 och består 

av 60 multikristallina solceller som vardera kan generera en elektrisk toppeffekt av 300 W. 

Den yttersta ytan av solhybridflaket utsätts för högst mängd solexponering och består av 

frostat glas för att motverka felaktig reflektion av solinstrålning och med hög transparens för 

att underlätta för maximalt genomsläpp. Andra lagret består av solceller vars producerade 
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elektriska effekt växlas om till växelström och skickas ut på det allmänna elnätet. Det tredje 

lagret består av en plastskiva och det fjärde lagret består av en plåtskiva som ska motverka 

felaktig ledd värmeöverföring. Det femte lagret består av kopparrör vars rördragning har 

anpassats för att täcka maximal yta av hybridpanelen. Ett flytande medium leds in i 

kopparröret och vidare i en serpentinformning längs hybridpanelen och parallellt med 

takytan. Rören är inte isolerade, detta med anledning av att förenkla för värmeöverföring 

från omgivande luft och från solceller. När omgivande lufttemperatur är högre än den 

cirkulerande kretsens medietemperatur, sker en värmeöverföring. Med ökad 

temperaturdifferens mellan fram- och returledning för mediet i kretsen genereras en högre 

termisk effekt under samma flöde. Mediet leds vidare i en sluten krets vertikalt nedåt på 

insidan av fastigheten, till en värmeväxlare som transporterar den termiska effekten vidare i 

systemet. Hur den tekniken sker, förklaras i det senare avsnittet Säsongsanpassad termisk 

energilagring och systemsamverkan. 

2.2.4 Säsongsanpassad termisk energilagring och systemsamverkan 

Under vintertid utsätts borrhålen för hög belastning då energiuttaget är som störst, vilket 

leder till en successiv nedkylning av berggrunden. För att motverka sådan nedkylning 

tillämpas säsongsanpassad termisk energilagring. Genom att förse borrhålen med termisk 

energi under den period som belastningen är låg (eller obefintlig), återladdas området runt 

borrhålen. Sådan teknik har medfört att varje borrhål har placeras tätare och djupet för varje 

hål har minskats.  

Systemets utförande är uppdelat efter två säsongsanpassade driftfall, sommar- och vinterfall. 

Vinterfallet utgör perioden från oktober till och med april och sommarfallet utgör perioden 

från maj till och med september.  

Under sommarfallet är värmepumpar inaktiva och det sker således ingen uppvärmning av 

värmevatten för framledning i radiatorsystemet eller ett energiuttag från borrhålen. När den 

förbrukade dygnsmedeleffekten från bostadsfastigheten är låg, kyls fjärrvärmevatten genom 

värmeväxling med returnerat tappvarmvatten från varmvattencirkulation. Den överförda 

värmen i varmvattenscirkulationen leds via bergvärmekretsen vertikalt ner i borrhålen. Med 

sådan teknik erhålls fjärrvärmerabatt från Göteborgs Energi samt att termisk energi lagras 

inför kommande vinterfall, då för att förse värmesystemet med värmeenergi som bidrag till 

att täcka fastighetens energibehov. Dygnet runt leds den termiska energin som alstrats i 

solhybridpanelen ner i borrhålen, samtidigt som solceller kyls dagtid för ökad verkningsgrad, 

för tillverkning av elektricitet.  

Under vinterfallet sker uppvärmning av varmvattencirkulation med fjärrvärme. Från 

värmepumparnas varma sida sker uppvärmning av värmevatten för framledning i 

radiatorsystemet, med stöd av fjärrvärme vid effektbrist. Effektleverans till värmepumparnas 

kalla sida sker från termisk lagrad energi och från solhybridpanel när termisk effekt finns 

tillgänglig.  
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2.3 DATAINSAMLING 

Det är nödvändigt att utföra mätningar för att förstå hur ett system fungerar. Sensorer i ett 

system utför mätningar av fysikaliska storheter och loggar kontinuerligt data efter specifika 

tidsintervall. Insamlad data sammanställs i tabeller som utgörs av kolumner för vardera 

fysikalisk uppmätt storhet, variabler och av rader för varje mätning vid valda tidintervall, 

observationer. (Eriksson m.fl., 2006) 

2.3.1 Systemdata 

KTC erbjuder en programvara för internetuppkopplad driftövervakning. Programvaran 

tillåter en överblick av värmesystemets tekniska innehåll via en flödesbild i realtid. 

Fysikaliska storheter mäts i värmesystemet och loggas kontinuerligt efter ett distinkt 

tidintervall, med syfte att förtydliga en fastighets energikonsumtion och med mål att uppnå 

optimal fastighetsdrift. I programvaran tillkommer åtkomst av historiskt lagrad systemdata, 

vilket möjliggör för analyser och för ökad förståelse av systemets egenskaper. (KTC, 2013) 

För det referenssystem som har ingått i studien presenteras en individuell flödesbild 

innehållande aktuella uppmätta och beräknade systemvärden. Flödesbilden redovisar 

solinstrålning i enheten Watt per kvadratmeter, uppmätt av en pyranometer placerad i 

söderläge på fastighetens yttertak. För utomhusluft uppmätt i norr- och söderläge och för 

rörcirkulerande medium redovisas temperaturmätningar, i enheten grader Celsius. För 

solhybridpanelen; den momentana effektleveransen från samtliga solceller mäts av en 

elmätare och redovisas med ett prefix kilo i enheten Watt. Den momentana effektleveransen, 

 ̇ från cirkulationskretsen redovisas av en värmemängdsmätare som utför en beräkning av 

volymflödet per tidsenhet, den specifika värmekapaciteten och differenstemperaturen mellan 

returnerad och framledd medietemperatur i cirkulationskretsen, se ekvation (1), (Soleimani-

Mohseni m.fl., 2014).  

 ̇   ̇        (1) 

Värmemängdsmätaren redovisar således en termisk effekt av ett prefix kilo i enheten Watt. 
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2.3.2 Väderdata 

För att avgöra uppvärmningsbehovet för en fastighet används vanligtvis 

utomhustemperaturen som referens. Genom att ta hänsyn till fler väderparametrar än bara 

utomhustemperaturen kan framledningstemperaturen till fastighetens radiatorsystem sänkas 

och med det minska onödig värmeleverans. Korrigeringen kan göras utan att det påverkar 

fastighetens inomhusklimat. Ett index beräknas för fastighetens geografiska position, baserat 

på prognoserad väderdata från SMHI för nutid och sex timmar framåt. Med indexet kan en 

förskjutning av framledningstemperaturen för värmesystemet i en fastighet skapas. 

Väderdata baseras på molnförhållande, solhöjd, vindriktning, vindhastighet och 

lufttemperatur. (KTC, 2013)  

Prognoserade väderparametrar för värmesystemets geografiska position, presenteras i en 

övervakningsbild som kompletterande information för optimal driftövervakning av 

värmesystemet. Väderparametrar loggas kontinuerligt efter samma tidsinervall, som i avsnitt 

2.3.1, vilket underlättar för återblick i systemet i relation till omgivande väderförhållande 

och för ytterligare analyser. Presenterade väderparametrar består av lufttryck, vindhastighet, 

vindriktning, relativ luftfuktighet och nederbörd. 

De väderparametrar som presenteras som komplement till flödesbilden för värmesystemet 

tillhör de vanligaste, där vardera parametern egentligen är ett tillstånd i atmosfären och som 

tillsammans utgör ett väder.  

Övervakningsbilden presenterar lufttrycket med ett prefix hekto i enheten Pascal. 

Vindhastigheten presenteras i enheten meter per sekund. Vindriktningen indikerar var ifrån 

det blåser och utgörs av ett gradtal mellan 1 och 360, där exempelvis 180˚ indikerar att det 

blåser från söder i norrgående riktning. Noll grader indikerar att det är vindstilla. Den 

relativa luftfuktigheten anges i procent och beskriver mängden vattenånga i atmosfären. 

Övervakningsbilden presenterar nederbörd med ett prefix milli i enheten meter per sekund. 

Det förekommer en stark koppling mellan lufttemperatur och relativa luftfuktighet. Under 

vintertid när kall utomhusluft förs in i en byggnad och värms, sjunker den relativa 

luftfuktigheten. Förloppet yttrar sig hos vissa människor som får problem med torra luftrör. 

Motsatt effekt får en källare med svalnande lufftemperatur och ökad relativ luftfuktighet, 

vilket yttrar sig genom att området upplevs som rått och fuktigt. Vid det senare nämnda 

skedet kommer utfällning av dagg på diverse materiella ytor vars temperatur är lägre än den 

omgivande lufttemperaturen att ske. Processen kallas för kondensering och sker för varje 

lufttemperatur, vid en motsvarande daggpunktstemperatur. (SMHI, 2015) 

Det kan vara svårt att mäta nederbörd på grund av diverse felkällor. Vinden är den största 

bidragande felkällan vid mätning av nederbörd. Nederbörd blåser förbi mätutrustningen 

eftersom mätaren skapar en störning i vindfältet. En annan bidragande felkälla är 

mätutrustningens geografiska position, som blir speciellt tydlig vid intilliggande havsband. 

(SMHI, 2015) 
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2.4 PRINCIPIELL SYSTEMLÖSNING  

Figur 4 och Figur 5 visar vardera en flödesbild över värmesystemet. Blå krets innehåller 

köldbärarvätska för bergvärmepumpar, röd krets innehåller cirkulerande medium för 

solhybridpanel samt tappvarmvatten för varmvattencirkulation, grön krets innehåller 

kallvatten och orange krets innehåller värmevatten för radiatorkrets.  

 

Figur 4 Flödesbild för värmesystemet innehållande solhybrid, bergvärmepumpar och fram- och 

returledning för köldbärare (blå krets), värmevatten (röd krets), medium solhybrid (röd krets) och 

radiatorvatten (orange krets). 

 

Figur 5 Flödesbild för värmesystemet innehållande ackumulatortankar och fram- och returledning för 

fjärrvärme (lila krets), radiatorvatten (orange krets), kallvatten (grön krets) och värmevatten (röd 

krets). 
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När solinstrålningseffekten, S överstiger 40 W/m
2
 eller då lufttemperaturen uppmätt i 

söderläge på yttertak överstiger 3°C eller då differenstemperaturen mellan 

utomhustemperaturen uppmätt i söderläge på yttertak och temperatur på köldmedium från 

värmepumpar, T6 överstiger 3,5 °C, startar en pump, P1 som driver innehållet i 

cirkulationskretsen till den anslutna solhybridpanelen (Figur 4). Om den momentana effekten 

i cirkulationskretsen till den anslutna solhybridpanelen understiger 15 kW under en 

tidsperiod av 15 minuter, stannar pumpen. Till följd av ett cirkulerande medium med en 

framledd medietemperatur, T1 som är lägre än omgivande lufttemperatur sker en 

värmetransport som resulterar i en förhöjd returnerad medietemperatur T2 (Figur 4).  När 

kravet för den pump, P1 som driver innehållet i cirkulationskretsen till den anslutna 

solhybridpanelen uppfylls, startar en pump, P2 som driver köldbärarvätska. Den upptagna 

värmeenergin, till följd av differenstemperatur mellan utomhusluft och framledd 

medietemperatur, T1 växlas då över till kretsen för köldbärarvätska som antar en förhöjd 

temperatur, T3 (Figur 4). 

Under vinterfallet hanteras den förhöjt tempererade köldbärarvätskan, T3 från en tre-vägs 

temperaturreglerande motorventil, M med alternativ att leda överförd energi från 

solhybridpanel som temperaturpålägg för framledning till värmepumpar, A eller som 

energilagring genom returledning ner till borrhål, B (Figur 4). Tre-vägsventilen, M 

kontrollerar framledningstemperatur från borrhål, T4 och jämför med förhöjd temperatur för 

köldbärarvätska, T3 med avsikt att leverera önskad temperatur för framledningstemperaturen 

på köldmediet till värmepumpar, T5. Framledningstemperaturen på köldmediet till 

värmepumpar, T5 bör ligga nära temperaturen på köldbärarvätskan efter 

värmeväxlaröverföring, T3. När förhöjd temperatur för köldbärarvätska, T3 är högre än 

framledningstemperatur från borrhål, T4, öppnas tre-vägsventilen, M för att värma 

framledningstemperaturen på köldmediet till värmepumpar, T5, (men som maxbegränsats till 

6,5°C). När förhöjd temperatur för köldbärarvätska, T3 är lägre än framledningstemperatur 

från borrhål, T4 öppnas tre-vägsventilen, M för att kyla framledningstemperaturen på 

köldmediet till värmepumpar, T5), (men som minbegränsats till 3°C). Under sommarfall är 

värmepumpar avstängda, tre-vägsventilen (M) stängs (0 %) och förhöjd temperatur för 

köldbärarvätska, T3 leds ner i borrhål (Figur 4). 

Under sommarfall kyls fjärrvärme genom retur av varmvattencirkulationen om den 

förbrukade dygnsmedeleffekten från bostadsfastigheten understiger 60 kW. 

Effektöverlämning leds av pump, P4 ner i borrhål. Cirkulationen stoppas om 

dygnsmedeleffekten överstiger 80 kW. 

Under vinterfallet drivs bergvärmecirkulation av en pump, P3. Pumpen körs då samtliga 

värmepumpar är i drift och reglerar sitt varvtal efter utomhustemperaturen för att uppnå en 

differenstemperatur av 4,5°C mellan returnerad temperatur på köldmedium från 

värmepumpar. T6 och framledd temperatur på köldmedium till värmepumpar, T5. För att 

motverka att det fryser i borrhål måste framledningstemperaturen, T6 vara högre än -6°C. 

Under sommarfall styrs pumpen, P3 efter pump som cirkulerar solhybridmediet, P1 och 

reglerar sitt varvtal efter utomhustemperaturen uppmätt i söderläge på yttertak (Figur 4).  
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2.5 KAPITELSUMMERING  

En solhybridpanel, quadruple energy panel, QEP arbetar under kombination- och i ett 

värmeutbyte mellan solceller och en cirkulationsslinga. Solcellerna som minskar i 

verkningsgrad med förhöjd temperatur tillämpar cirkulationsslingan som ett kylverktyg och 

som till följd av värmeutbytet behåller hög verkningsgrad. Genom samverkan mellan 

systemen, solcellerna och kylslingan kan solhybridpanelen arbeta under ett optimalt 

förhållande för att konvertera solinstrålning och temperaturdifferens till elektrisk och termisk 

effekt. 

Solhybridpanelen ingår som en del i det värmesystem för uppvärmning av en 

bostadsfastighet. Värmesystemet består bergvärmepumpar med tillhörande borrhål som är 

anpassade efter säsongsbaserad termisk energilagring. Solhybridpanelen bidrar till att förse 

borrhålen med termisk energi. 

KTC erbjuder en programvara för internetuppkopplad driftövervakning. Uppmätta 

fysikaliska storheter i värmesystemet och prognoserad väderdata för värmesystemets 

geografiska position lagras. Programvaran tillåter åtkomst av lagrad data.  
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3 MULTIVARIAT DATAANALYS 

I det här kapitlet ges en teoretisk introduktion till analysverktyget Multivariat dataanalys. 

När antal variabler i en matris innehållande data, se Figur 6 överstiger fem är innehållet 

multivariat. För att extrahera tolkbar information ur multivariat data krävs kraftfulla 

datoriserade hjälpmedel. Multivariat dataanalys, MVDA är ett analytiskt hjälpmedel som 

hanterar huvudsakligen tre dataanalytisk problem. För (i) dataöversikt redovisas 

observationer och variabler i respektive grafisk modell. I vardera modellen påvisas 

relationer, avvikelsen eller grupperingar bland observationer respektive relativ och negativa 

korrelationer bland variabler. Grupperingar bland observationer benämns klasser. Genom (ii) 

klassificering konstrueras en modell som, vid igenkänning av en klass hänvisar ny 

observation till rätt klass.  För att finjustera en analys och för att förstå karaktäristiska 

funktioner för en enskild klass kan ytterligare modellering av varje sådan klass vara 

nödvändigt. Relation mellan två uppsättningar av data, X och Y hanteras med (iii) 

regressionsmodellering. Med insamlad data X, är målet att uppnå noggrann och kvantitativ 

förutsägelse av data Y för nya observationer för X. (Eriksson m.fl., 2006)  

 

Figur 6. En matris bestående av fler än fem variabler, innehållande multivariat data. 

Principalkomponentanalys, PCA och partiell minstakvadrat- anpassning, PLS är två robusta 

multivariata projektionsmetoder, med användningsområde inom bland annat systemanalyser 

med datamängder av stor volym, bestående av brus, numeriska bortfall och innehållande 

problem gällande dimensionalitet och kollinearitet. Principalkomponentanalys är en maximal 

variansminstakvadratprojektion av en matris X. Partiell minstakvadrat- anpassning är en 

maximal samvarierande modell av förhållandet mellan vardera matrisen X och Y. (Eriksson 

m.fl., 2006)  

  



14 

 

3.1 PRINCIPALKOMPONENTANALYS  

Principalkomponentanalys används för att minska komplexiteten av en omfattande mängd 

data. Metoden går ut på att lyfta ut dold information och presentera innehållet på ett 

översiktligt sätt.  Data utgörs av en matris X, innehållande K antal kolumner och N antal 

rader. Varje kolumn utgörs av en variabel som exempelvis representerar en fysikalisk storhet 

i ett system, där varje rad är en uppmätt observation av den fysikaliska storheten efter ett 

bestämt tidintervall. Principalkomponentanalys presenterar variabler och observationer 

åtskilda i vardera grafiska modellen. (Eriksson m.fl., 2006) 

3.1.1 Förbehandling av data 

För att öka funktionsdugligheten för en PCA-modell bör indata förbehandlas. Utförandet 

resulterar i att respektive variabel ges samma vikt i modellen. (Eriksson m.fl., 2006) 

Skalning 

Variabler innehåller numeriska värden med individuell spridning och variation. En variabel 

vars differens mellan det högsta och det lägsta numeriska värdet utgörs av en bred spridning 

har hög varians, till skillnad från en variabel vars differens mellan det högsta och det lägsta 

numeriska värdet utgörs av en liten spridning har låg varians. En multivariat analysmodell 

uttrycker en variabel med hög varians i större grad än en variabel med låg varians. Skalning 

av indata utförs för att variabler av hög varians inte ska dominera analysmodellen. 

Enhetsvariansskalning, UV är den vanligaste tekniken för skalning av indata. Genom att 

beräkna standardavvikelsen för respektive variabel i en matris X och multiplicera variablerna 

med inversen av standardavvikelsen medför det att varje variabel får lika spridning. 

(Eriksson m.fl., 2006) 

Ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet av en serie observationsvärden 

benämns som standardavvikelsen, σ se ekvation (2), (Matteboken, u.å.). 

  √
∑      

 
 

(2) 

Standardavvikelsen utgörs av ett enskilt observationstal, x, medelvärde, m och antal 

observationer, n. En stor spridning bland observationsvärden resulterar i en hög 

standardavvikelse. (Matteboken, u.å.)  

Medelcentrering 

Genom att subtrahera medelvärdet från respektive variabels summerade värde, förbättras 

modellens tolkningsbarhet (Eriksson m.fl., 2006). 
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3.1.2 Geometrisk beskrivning  

Ett koordinatsystem konstrueras, se Figur 7 för matris X, där K antal variabler vardera 

representerar en axel i en rymd med K dimensioner. Enligt ett skalningskriterium och genom 

exempelvis enhetsvariansskalning har en längd för varje koordinataxel standardiserats.  

 

Figur 7 Grafisk illustration av ett exempel när tre antal variabler representerar tre koordinataxlar i en 

tredimensionell rymd, det vill säga när K=3. 

I den K-dimensionella rymden placeras N antal observationer, vardera som en punkt i 

koordinatsystemet, se Figur 8. Tillsammans utgör alla observationer en punktsvärm i den K-

dimensionella rymden. I den centrala delen av svärmen ses vektorn för medelvärdet som en 

punkt i den K-dimensionella rymden. Följaktligen korrigeras placering av medelpunkten i 

förhållande till origo för koordinatsystemet, som följd av sista steget i medelcentreringen, 

där det beräknade medelvärdet subtraherades från datamängden. 

 

Figur 8. Grafisk illustration av ett exempel när 31 antal observationer presenterar 31 antal punkter 

och utgör en punktsvärm i ett tredimensionellt koordinatsystem, det vill säga där K=3 och N=31. 

Punktsvärmen har medelcentrerats (se röd punkt) i förhållande till koordinatsystemets origo.  
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Genom origo för koordinatsystemet och genom den punkt som motsvarar medelcentreringen 

för punktsvärmen dras en linje i den riktning som bäst approximerar störst spridning av 

punktsvärmen. Linjen motsvarar en första principalkomponenten, PC1. En andra 

principalkomponent, PC2 beräknas som komplement för att modellera en systematisk 

variation av datamängden. Den linje som representerar den andra principalkomponenten 

placeras i ortogonalt förhållande till den första principalkomponenten, genom origo för 

koordinatsystemet och genom den punkt som motsvarar medelcentreringen, se Figur 6.  

 

Figur 9. Grafisk illustration av ett exempel när K=3 och N=31, efter placering av två 

principalkomponenter.  

Tillsammans utgör de två principalkomponenterna ett tvådimensionellt plan i den K-

dimensionella rymden. Varje punkt projiceras på planet och erhåller ett approximerat värde, 

score efter vardera principalkomponenten uppmätt från origo, se Figur 10. Det 

tvådimensionella planets placering i den K-dimensionella rymden, i förhållande till 

koordinatsystemets axlar beskrivs av en riktning, loading. 

 

Figur 10. Grafisk illustration av ett exempel när ett tvådimensionellt plan placeras i en 

tredimensionell rymd, där tre antal variabler utgör tre koordinataxlar och 31 antal observationer 

representerar 31 antal punkter. Avläsning för en punkts score-värde efter vardera 

principalkomponenten illustreras i bilden.   
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3.1.3 Matematisk beskrivning 

För en matris X tas en modell fram, se ekvation (3), (Eriksson m.fl., 2006). 

      ̅         (3) 

För varje principalkomponent, score-vektor, x finns en associerande loading-vektor. 

Koordinatvärde, score-värde, t för varje approximerat värde för observation utgörs av T antal 

kolumner. Orienterat värde för det tvådimensionella planet, loading-värde, p utgörs av P’ 

antal rader. Avståndet mellan uppmätt och approximerat värde för observation, utgörs av 

matris E. (Eriksson m.fl., 2006) 
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3.1.4 Grafisk beskrivning 

Score-plot 

En score-plot, se Figur 11 utgörs av ett tvådimensionellt koordinatsystem innehållande två 

score-vektorer, en horisontell t1 och en vertikal t2. Index för vektor t indikerar längs vilken av 

respektive vektor som störst spridning av punkter sker. Index 1 motsvarar den första 

principalkomponenten och således förekommer störst spridning därefter. Antal punkter 

motsvaras av K antal observationer. Placeringen av en punkt i koordinatsystemet utgör 

punktens approximerade värde och beskrivs av ett score-värde. En score-plot visar 

förhållandet mellan observationer, om det till exempel förekommer grupperingar eller 

trender bland observationerna. Utanför elipsen, konfidenslinjen i det gråmarkerade området 

återfinns avvikande observationer. Antal potentiella observationer som kommer befinna sig 

utanför elipsen kan uppskattas genom att multiplicera N antal observationer med 0,05. 

Området innanför elipsen benämns som ett konfidensintervall, vilket utgör ett mått för den 

osäkerhet som slumpen bidrar med vid skattning av en bakomliggande populations 

medelvärde. (Eriksson m.fl., 2006). 

 

Figur 11. En grafisk illustration av en score-plot som visar förhållandet mellan observationer efter 

två principalkomponenter. 
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Loading-plot 

En loading-plot, se Figur 12 utgörs av ett tvådimensionellt koordinatsystem innehållande två 

loading-vektorer, en horisontell p1 och en vertikal p2. Antal punkter motsvaras av N antal 

variabler. En loading-plot basers således på antal variabler medan en score-plot baseras på 

antal observationer. En loading-plot används som en karta för att tolka det uppvisade 

mönstret i en score-plot. Textsträngen till höger om en punkt anger den beteckning som 

analyseraren manuellt har tilldelat varje variabel. Placering av en punkt i förhållande till den 

horisontella vektorn med ett långt avstånd till origo anger att variabeln har ett högt inflytande 

på modellen. Placering av en punkt i förhållande till den horisontella vektorn med ett kort 

avstånd till origo anger att variabeln har ett lågt inflytande på modellen. Gruppvis placerade 

punkter är positivt korrelerade, med det menas ett högt förekommande samband mellan de 

ingående variablernas numeriska värden. Korrelation talar om att ju högre ett numeriskt 

värde för en variabel är, desto högre är det numeriska värdet för den intilliggande variabeln.  

Korrelation får inte blandas ihop med kausalitet; ett orsakssamband som tyder på att det ena 

sker på grund av det andra. En negativ korrelation återfinns mellan punkter placerade i 

vardera diagonalt motstående kvadranten, som tyder på att det numeriska värdet för en 

variabel minskar i takt med att det numeriska värdet för den diagonalt motstående variabelns 

numeriska värde ökar. (Eriksson m.fl., 2006)  

 

Figur 12. En grafisk illustration av en loading-plot som visar hur varje variabel influerar modellen 

och korrelerar med resterande variabler. 
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DmodX-plot 

Principalkomponentanalys kan användas för att detektera avvikande observationer, outliers, 

det vill säga observationer som passar dåligt i PCA-modellen. Starkt avvikande 

observationer kan ses i en score-plot. En starkt avvikande observation bör undersökas, då 

den har som tendens att rotera en principalkomponentvektor till sin egen fördel. Måttligt 

avvikande observationer kan inte ses i en score-plot och är inte lika kraftfulla för modellens 

geometriska utformning. En DmodX-plot, se Figur 13 illustreras av ett linjediagram som 

visar sambandet mellan en observation och avståndet, residualen för en punkt till det 

tvådimensionella planet i den K-dimensionella rymden. Måttligt avvikande observationer 

återfinns ovanför en horisontellt markerad linje som indikerar det typiska kritiska avstånder, 

DCrit i diagrammet. Beräkning av det kritiska avståndet för varje observation utförs med 

variansen för residualen för varje observation och med ett numeriskt värde för graden av 

frihet, därefter behandlas beräkningen beroende om det är absolut eller normaliserat avstånd 

som söks. DCrit beräknas ur approximerad spridning för det kritiska avståndet för varje 

observation. (Eriksson m.fl., 2006) 

 

Figur 13. En grafisk illustration av en DModX-plot som visar sambandet mellan en observation och 

avståndet för en punkt till det tvådimensionella planet i K rymden. Observationer som befinner sig 

under den rödstreckade linjen passar bra i PCA-modellen. 
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Variabelöversikt-plot 

Förklaringsgrad av ingående variabler i modellen illustreras av ett stapeldiagram, se Figur 14 

innehållande två staplar för vardera variabel, färgade grön och blå. Höjden av respektive 

variabels två staplar definieras av ett värde mellan noll och ett. Höjden representerar hur 

varje variabels numeriska värden är förklarade av modellen, R
2
-värde (grön stapel) samt hur 

väl varje variabels numeriska värden kan predikteras av modellen, Q
2
-värde (blå stapel). 

Som kriterium är ett R
2
-värde alltid högre än ett Q

2-
värde. En modell med höga R

2
-värden är 

en bra modell och en modell ska alltid sträva efter att hålla en låg differens mellan R
2
 och Q

2
. 

(Eriksson m.fl., 2006)  

 

Figur 14. En grafisk illustration av en variabelöversikt-plot som indikerar hur väl varje variabels 

numeriska värden passar modellen och hur väl varje variabels numeriska värden kan predikteras av 

modellen. 
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3.2 PARTIELL MINSTAKVADRAT- ANPASSNING 

Partiell minstakvadrat- anpassning, PLS är en projektionsmetod som används för att förutse 

beteendet hos variabler och kan ses som en förlängning av PCA-modellen. Ur en matris X 

innehållande N antal observationer och K antal variabler och ur en matris Y innehållande N 

antal observationer och M antal responser konstrueras en prediktiv modell som förutser en 

matris  ̂, innehållande N antal observationer och M antal responser. 

Att konstruera M antal PLS-modeller för vardera responsen är tidskrävande, till skillnad från 

att konstruera en PLS-modell innehållande samtliga responser. Fördelen med en gemensam 

modell är att en PLS-modell presenterar en bild över samtliga responser tillsammans, vilket 

underlättar för tolkning av modellen och som även kan resultera i stabilare en modell. 

(Eriksson m.fl., 2006)  

3.2.1 Geometrisk beskrivning 

Liknande principalkomponentanalys så konstrueras ett koordinatsystem för matris X 

innehållande K dimensioner. För partiell minstakvadrat- anpassning konstrueras även ett 

koordinatsystem för matris Y innehållande M dimensioner. I respektive rymd placeras varje 

observation som en punkt i det K och M axlade koordinatsystemet och bildar respektive en 

punktsvärm innehållande N antal observationer, se Figur 15. 

På samma sätt som för PCA-modellen förbehandlas data, nu för vardera X- och Y-matrisen 

för att varje variabel ska få samma vikt i PLS-modellen. För respektive koordinatsystem 

genomförs skalning för respektive koordinataxel. För vardera punktsvärmen sker 

positionering av medelpunkt i förhållande till origo för respektive koordinatsystem. 

För vardera rymden X och Y konstrueras en vektor, en PLS-komponent för beskrivning av 

respektive punktsvärm. Längs vardera vektorn erhålls ett score-värde för projicering av varje 

punkt t1 respektive u1 (Figur 15). Vardera vektorns positionering, weight i förhållande till 

motsvarande koordinatsystems axlar beskrivs av en riktning w1 respektive c1. Vardera 

vektorn ska representera en god approximation av respektive punktsvärm och med anledning 

av att det, till skillnad från PCA-modellen nu existerar två koordinatsystem X och Y som 

samtidigt ska positioneras för god korrelation sinsemellan.  
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Figur 15. Grafisk illustration över ett exempel över hur det kan se ut när ett tvådimensionellt plan 

placeras i vardera tredimensionell rymd, där tre antal variabler och tre antal responser utgör tre 

koordinataxlar i respektive rymd, och 17 antal observationer. 

3.2.2 Matematisk beskrivning  

För en matris X och Y tas vardera en modell fram, se ekvation (4) och (5), (Eriksson m.fl., 

2006). 

      ̅         (4) 

      ̅         (5) 

Varje variabels medelvärde indikeras av inledande termer i vardera ekvationen,     ̅ och 

    ̅  En score-matris, U respektive T innehåller lagrad information i relation till 

observationerna. En X-loading-matris, P’ respektive en Y-weight-matris, C’ innehåller 

lagrad information i relation till variablerna. Residualmatrisen E respektive F innehåller 

variation från data som har utelämnats från modellering. (Eriksson m.fl., 2006) 

I jämförelse av respektive vektor för vardera största variationen av punktsvärmen i X- 

respektive Y- rymden skrivs ekvation (5) med hänsyn till den inre relation, se ekvation (6) 

(Eriksson m.fl., 2006). 

      ̅         (6) 
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3.2.3 Grafisk beskrivning 

Uppmätt och predikterad respons plot 

Vid multiplicering av score-vektorn, t1 och positionerad riktning weight för vektor u1, c1 

erhålls en uppskattad modellering av Y,  ̂. Vidare plottas uppmätt respons, Y mot predikterad 

respons,  ̂ i ett tvådimensionellt punktdiagram, se Figur 16. I diagrammet illustreras punkter 

utspridda efter en rät linje genom koordinatsystemets origo. Placering av en punkt illustrerar 

differensen mellan uppmätt respons och uppskattad respons, residualen. Ju större avvikelse 

punkterna har från diagonalen, desto större är mängden av oförklarad variation av den första 

PLS-komponenten. För att minimera differensen adderas en andra PLS-komponent i vardera 

rymden.  En andra PLS-komponent bildar tillsammans med den första PLS-komponenten ett 

tvådimensionellt plan i vardera rymden, som vardera punktsvärmen projiceras ner på och 

erhåller ett approximerat värde. En ideal PLS-modell innehåller ytterst liten eller obefintlig 

differens mellan uppmätt respons och uppskattad respons och består av så få PLS-

komponenter som möjligt. (Eriksson m.fl., 2006)  

 

Figur 16. En grafisk illustration som visar förhållandet mellan uppmätt respons och uppskattad 

respons, efter en PLS-komponent. 
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Score-plot 

Relationen mellan observationer i X-rymden visas i en score-plot med spridning efter vardera 

score-vektorn, t1 respektive t2. För tolkning av en score-plot, för en PLS-modellering kan 

samma mönster följas som för en score-plot för en PCA-modell, som i avsnitt 3.1.4.  

Weight-plot 

En weight-plot, se Figur 17 utgörs av ett tvådimensionellt koordinatsystem innehållande två 

vektorer, en horisontell w*c1 och en vertikal w*c2. Antal punkter motsvaras av N antal 

variabler (grön färg) och M antal responser (blå färg). Genom att placera en tänkt linje från 

en respons genom origo och vidare diagonalt genom motstående kvadrant kan innehållet av i 

weight-plotten tolkas. Varje variabel projiceras på linjen för att avgöra dess betydelse. Ett 

projicerat värde långt från koordinatsystemets origo tyder på att variabeln är av stor 

betydelse för PLS-modellen medan ett projicerat värde nära koordinatsystemets origo tyder 

på att variabeln är av mindre betydelse för PLS-modellen. Ett projicerat värde för en variabel 

på samma sida om koordinatsystemets origo som responsen, tyder på att variabeln har ett 

positivt inflytande på responsen, medan ett projicerat värde för en variabel på motstående 

sida om koordinatsystemets origo som responsen, tyder på att variabeln har ett negativt 

inflytande på responsen. 

Eftersom att variabler och respons visas i samma diagram kan en weight-plot ge information 

hur variabler bör hanteras för att erhålla en önskvärd respons. (Eriksson m.fl., 2006) 

 

Figur 17. En grafisk illustration av en weight-plot som visar förhållandet mellan variabler, gröna 

punkter och responser, blå punkter. En rödstreckad linje är markerad, från en respons genom origo och 

vidare diagonalt genom motstående kvadrant. 
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Hittills är ett flertal paralleller mellan PCA- och PLS-modellering belysta. I inledning av 

kapitel 3 nämns att en partiell minstakvadrat- anpassning, PLS är en maximal samvarierande 

metod av förhållandet mellan vardera matrisen X och Y, medan principalkomponentanalys, 

PCA är en maximal variansminstakvadratprojektion av en matris X. Det som skiljer 

metoderna åt, är ytterligare grafisk illustration av en PLS-modell för tolkning av weights, 

koefficienter och vardera variabelns påverkan på projektionen. (Eriksson m.fl., 2006) 

Koefficient-plot 

I en koefficient-plot redovisas varje variabels påverkan på en respons av ett stapeldiagram, 

se Figur 18 där varje stapel representerar en variabel med storlek och riktning och med ett 

specificerat konfidensintervall. Liknande en weight-plot redovisar en koefficient-plot 

ingående variabler. Till skillnad från en weight-plot presenteras en koefficient-plot för 

vardera responsen och visar således varje variabels inverkan på respektive respons. (Eriksson 

m.fl., 2006)  

 

Figur 18. En grafisk illustration av en koefficient-plot som redovisar ingående variablers inverkan på 

respektive respons. 
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Variabelinfluens för modell-, VIP-plot  

I en VIP-plot redovisas vardera variabelns påverkan för en PLS-modell av ett stapeldiagram, 

se Figur 19 där varje stapel representerar en variabel. Till skillnad från en koefficient-plot 

redovisas alltid en VIP-plot, oberoende av antal responser. (Eriksson m.fl., 2006) 

 

Figur 19. En grafisk illustration av en VIP-plot som redovisar ingående variablers inverkan på PLS-

modellen. 
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3.3 KAPITELSUMMERING  

Multivariat dataanalys, MVDA är ett analytiskt hjälpmedel som hanterar huvudsakligen tre 

dataanalytisk problem; dataöversikt, klassificering och regressionsmodellering. 

Principalkomponentanalys, PCA används för att minska komplexiteten av en omfattande 

mängd data. Metoden går ut på att lyfta ut dold information och presentera innehållet på ett 

översiktligt sätt. Principalkomponentanalys presenterar variabler i en score-plot och i en 

loading-plot. En loading-plot används som en karta för att tolka det illustrerade mönstret i en 

score-plot. 

Partiell minstakvadrat- anpassning, PLS är en projektionsmetod som används för att förutse 

beteendet hos variabler och kan ses som en förlängning av PCA-modellen. I en koefficient-

plot redovisas vardera variabelns påverkan för en respons. I en VIP-plot redovisas vardera 

variabelns påverkan för en PLS-modell. (Eriksson m.fl., 2006)  
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4 METOD 

Det här kapitlet redovisar tillvägagångssättet som användes under arbetets gång. Det första 

steget som utfördes var att utreda beteendet bland loggad och dokumenterad väder- och 

systemdata, samt att extrahera information ur den matris som uppstod vid sammanställandet 

av samtlig mängd utvald data. Det andra steget genomfördes för att generera en faktisk 

matematisk formel för prediktion av respektive termisk och elektrisk effekt från 

solhybridpanelen, där insamlad väder- och systemdata analyserades åtskilt i vardera 

matrisen, som variabler och responser. 

4.1 DATAINSAMLING 

Solhybridpanelerna levererar en specifik termisk och elektrisk effekt beroende av två fall; 

framledningstemperaturen på cirkulerande medium in i solhybridpanelen och det omgivande 

väderförhållande. KTC har mätutrustning placerat i värmesystemet som kontinuerligt mäter, 

loggar och samlar in värden från systemet och omgivande väderparametrar, det senare för 

fastighetens geografiska position. Tidmätningar utförs med ett samlingsintervall av 60 

minuter. Data lagras och finns tillgängligt för exportering till Excel. Det väder- och 

systemdata som valdes för modellering (Tabell 1), tilldelades en variabelebeteckning för 

vardera variabeln för att minimera utrymmet av respektive textsträng vid presentation i 

respektive PCA- och PLS-modell. Perioden för insamling av data avgränsades till ett 

tidintervall från 2016-03-14, 24:00 till och med 2016-05-14, 24:00. Samtliga variabler 

uppmätts vid totalt 1465 distinkta tidobservationer och sammanställdes i en gemensam 

matrisuppsättning för fortsatt modelleringsarbete.  

Tabell 1. Indata för vidare modellering, innehållande respektive variabelnamn, dess 

variabelbeteckning för modell samt enhet för varje variabel. 

Variabel Variabelbeteckning Enhet 

Lufttemperatur norr          

Lufttemperatur söder         

Medietemp fram solhybrid            

Medietemp retur solhybrid            

Termisk effekt solhybrid          

El effekt solhybrid        

Solinstrålning           

Nederbörd            

Relativ luftfuktighet      

Lufttryck           

Vindhastighet           

Vindriktning         

Valet av väderparametrar bestämdes utifrån vilka parametrar som ansågs ha störst påverkan 

på effektleveransen från solhybridpanelen. Variabler för fram- och returledningstemperatur 

av medium i solhybridpanelen valdes för att det är variabler i solhybridpanelskretsen som vid 

fortsatta undersökningar kan justeras manuellt.  
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4.2 DATAFÖRBEREDELSE 

Data sammanställdess i ett Excel-ark, varpå det utfördes en grundlig genomgång av samtliga 

variabler för att detektera eventuella samplingsbortfall och för att fastställa om data behövde 

kompletteras. 

4.2.1 Komplettering för samlingsbortfall 

Vid undersökning av datainsamlingen upptäcktes varierande omfattning av 

samplingsbortfall. Insamlad väderdata; relativ luftfuktighet, nederbörd, lufttryck, 

vindhastighet och vindriktning innehöll vardera ett procentuellt bortfall av 54 procent inom 

det avgränsade tidintervallet. De projektionsmetoder, principalkomponentanalys och partiell 

minstakvadrat- anpassning som vidare skulle användas för modelleringsarbete hanterar en 

viss mängd av databortfall, förutom när procentuellt bortfall överstiger 30 procent som 

tidigare nämnt inledande i kapitel 3. För att komplettera bortfall av väderdata inom det 

avgränsade tidsintervallet användes vädertjänsten SMHI öppna data, som erbjuder 

dokumenterade väderobservationer med ett samplingsintervall av 60 minuter för exportering 

till Excel (SMHI, u.å.). Avståndet mellan fastighetens position och position för SMHIs 

väderstation var strax under fyra kilometer och SMHIs väderstation ansågs därför vara ett 

rimligt komplement (Tabell 2), se Figur 20. Vardera mätvärde från respektive vädertjänst, 

prognostiserat och observerat plottades i samma graf mot samma tidsobservation för att 

påvisa ett sammanhängande kurvmönster. 

Tabell 2. Koordinater för fastigheten respektive SMHIs mätstation. 

Position Latitud Longitud 

Fastighet 57.7308 11.9333 

SMHI mätstation 57.7157 11.9925 

 

Figur 20. Uppmätt avstånd mellan referensanläggning och SMHIs mätstation, vilket utgjorde ett avstånd av 3,54 

kilometer. 
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4.2.2 Kompletterande variabler 

Medeltemperatur solhybridflak och daggpunktstemperatur 

Genom att beräkna medeltemperaturen för solhybridpanelen och luftens 

daggpunktstemperatur kunde vattenutfällning på solhybridpanelens undersida i relation till 

effektleverans från solhybriden undersökas, (Avsnitt 2.3.2). 

Medeltemperaturen för solhybridpanelen,  ̅          beräknades med temperaturen för 

framlett och returnerat medium i solhybridpanelen, se ekvation (7). 

 ̅                  
                 

 
 

(7) 

Beräkningen för solhybridpanelens medeltemperatur upprepades för samtliga observationer 

av fram- och returledningstemperatur, bortsett från när det förkom samlingsbortfall.  

För beräkning av daggpunktstemperaturen,     för den aktuella lufttemperaturen användes 

den relativa luftfuktigheten och lufttemperaturen uppmätt i söderläge, se ekvation (8), 

(Soleimani-Mohseni m.fl., 2014). 
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(8) 

Beräkningen för daggpunktstemperaturen upprepades för samtliga observationer av den 

relativa luftfuktigheten och lufttemperaturen, bortsett från när det förekom samlingsbortfall. 

För att kunna studera solhybridpanelens beteende när medeltemperaturen för 

solhybridpanelen var lägre eller högre än den omgivande luftens daggpunktstemperatur 

beräknades den mellanliggande differenstemperaturen,             se ekvation (9). 

             ̅              (9) 

Beräkningen för differenstemperatur upprepades för samtliga beräkningar av 

medeltemperatur för solhybrid och daggpunktstemperatur. 
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Solhöjdsvinkel 

Solhöjden (Avsnitt 2.1) vid ett specifikt heltimmesklockslag beräknades genom att det 

inledningsvis fastställdes rådande dygnsnummer i ordning sedan årets första dag. För 

beräkning av deklinationsvinkeln, δ som beror av jordens rotation runt sin egen axel samt 

dess rotation runt solen användes dygnsnumret, d, se ekvation (10), (Education.org u.å.).  

           ((
  

   
)         ) 

(10) 

Vidare beräknades tidsekvationen, EoT för korrektion av excentricitet på grund av jordens 

omloppsbana och axellutning, se ekvation (11), (Education.org u.å.). 

                                         (11) 

I ekvation 11 utgjordes B av vinkeln uppmätt i grader, se ekvation (12), (Education.org u.å.). 

  
  

   
        

(12) 

Timvinkeln, HRA som omvandlar den lokala soltiden till antal grader som solen förflyttas 

över himlen beräknades genom insättning av dygnets tim- och minutvärde, h och m, den 

aktuella tidszonen, tidszon, värde för tidsekvationen, EoT samt fastighetens lokala position 

efter den longitudinella koordinaten, ϕ, se ekvation (13), (Education.org u.å.). 

              (
       

  
 
   

  
)           

(13) 

För framtagning av solhöjdsvinkeln, α, se ekvation (15), som funktion av lokal position efter 

longitudinell koordinat, ϕ, deklinationsvinkeln, δ och timvinkel, HRA insattes ekvation (14), 

(Education.org u.å.). 
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Lufttemperatur i norrläge och medeltemperatur för solhybridpanel  

För att i vidare modelleringsarbete kunna undersöka förhållandet mellan lufttemperaturen 

uppmätt i norrläge,        och solhybridens medeltemperatur,  ̅          från  

ekvation (7), subtraherades solhybridpanelens medeltemperatur från lufttemperaturen 

uppmätt i norrläge och med det gavs differenstemperaturen,    mellan systemen, se ekvation 

(16). 

               ̅          (16) 

Beräkningen av differenstemperaturen mellan lufttemperatur, norr och solhybridpanelens 

medeltemperatur upprepades för samtliga observationer av fram- och 

returledningstemperatur av det cirkulerande mediet i solhybridpanelen och lufttemperatur, 

norr, bortsett från när det förkom samlingsbortfall.  

Kompletterade variabler som togs fram (Tabell 3), tilldelades en variabelbeteckning för 

vardera variabeln. 

Tabell 3. Kompletterande variabler. 

Kompletterande variabler Variabelbeteckning Enhet 

Medeltemperatur solhybrid  ̅             

Daggpunktstemperatur        

Differenstemperatur                

Solhöjd      

Differenstemperatur                  
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4.3 DATABEARBETNING  

Sammanlagt utgjorde innehållet av insamlad data av 17 variabler och 1465 observationer. Av 

dessa var 12 variabler uppmätta och fem variabler beräknades i efterhand som komplement. 

Data sammanställdes i en matrisuppsättning. Variabler organiserades i vardera kolumnen där 

varje rad representerade en variabels uppmätta eller beräknade värde vid en bestämd 

tidpunkt.  

SIMCA är en programvara från Umetrics för behandling av komplex indata i varierande 

volym. För att underlätta för användaren transformerar SIMCA data till visuell information 

som presenteras genom grafiska resultat (MKS Data Analytics Solutions, u.å.). Matrisen som 

innehöll samtliga variabler och observationer importerats till SIMCA, som vidare användes 

för framtagandet av samtliga modeller.  

4.3.1 Dataöversikt 

För att få en översikt av insamlad data tillämpades principalkomponentanalys, som i kapitel 

3.1. Inledningsvis undersöktes variabler för eventuell inkludering eller exkludering i PCA-

modellen med vetskap om att inkluderade variabler skulle komma att forma PCA-modellen 

och redovisas som en faktisk punkt i PCA-modellen medan exkluderade variabler inte skulle 

komma att påverka eller redovisas i PCA-modellen. Exkluderade variabler behölls i PCA-

analysen som vidare undersökningsmaterial med syfte att verka som färgkodning av 

observationer.  

Det var av intresse att undersöka hur vindriktningen påverkade effektleveransen från 

solhybridpanelerna. Väderparametern för vindriktning valdes att inkluderas som en variabel 

för fortsatt modellering i PCA-analysen. Enheten för vindriktningen anges i grader, se avsnitt 

2.3.2 och PCA-modellen skulle därför komma att tolka den numerisk värdet som ett högt 

eller ett lågt värde, inte som en riktning. Variabeln rVind exkluderades därför från fortsatt 

framtagning av PCA-modellen. 

Med anledning av att kompletterande variabler, medeltemperatur för solhybridflaket, 

daggpunktstemperatur och vederbörande differenstemperaturer var beräknade från uppmätta 

variabler från väder- och systemdata, valdes dessa att inkluderas i modellering för PCA-

analys men respektive variabel           ,    ,             och               valdes att 

exkluderas från fortsatt framtagning av PCA-modellen. 

Efter variabelexkludering insattes resterande 12 variabler med respektive observation för 

beräkning och framtagning av PCA-modellen, i syfte att exponera korrelation.  
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4.3.2 Prediktionsmodell 

Med mål att förutse en årsbaserad energileverans för respektive termisk och elektrisk energi, 

från solhybridflaken tillämpades partiell minstakvadrat-anpassning. Det är den andra 

analysmetoden från det analytiska verktyget Multivariat Dataanalys, som i kapitel 3.2. Under 

modelleringen delades väder- och systemdata med tillhörande tidobservationer upp i vardera 

matrisen, som variabler och responser. 

Inledningsvis undersöktes variabler för alternativ inkludering eller exkludering i PLS-

modellen. Inkluderade variabler formar PLS-modellen och redovisas som en verklig punkt i 

PLS-modellen (Figur 11). Exkluderade variabler påverkar eller redovisas inte i PLS 

modellen. 

Inkluderade variabler för PLS-analysen (Tabell 4) valdes för att vidare kunna användas för 

att beräkna responser för en ny uppsättning väderdata. 

Tabell 4. Ingående variabler för vidare PLS-modellering, bestående av uppmätta och beräknade 

variabler, variabelbeteckning för modellen samt enhet för respektive variabel. 

Variabel Variabelbeteckning Enhet 

Lufttemperatur norr          

Nederbörd            

Solinstrålning           

Solhöjd      
Relativ luftfuktighet      

Vindhastighet           

Inkluderade responser för PLS-analysen (Tabell 5) utgjordes av två uppmätta 

systemvariabler och valdes för att förutse årsbaserad energileverans för respektive termisk 

och elektrisk effekt, från solhybridpanelen. 

Tabell 5. Responser för vidare PLS-modellering, bestående av uppmätt systemdata, 

responsbeteckning samt enhet för respektive respons. 

Respons Responsbeteckning Enhet 

Termisk effekt solhybrid          

El effekt solhybrid        

Efter uppdelning av variabler och responser genomfördes modellering av respektive 

numeriskt värde för beräkning och framtagning av PLS-modellen. Genom en funktion, 

unscaling i SIMCA tilldelades varje variabel,    en koefficient,    och varje predikterad 

respons,  ̂ en konstant,   för insättning i en matematisk prediktionsmodell, se ekvation (17) 

(Eriksson m.fl., 2016). 

 ̂                        (17) 
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Validering 

För att kontrollera kvalitén av prediktionsformeln beräknades (i) responsen för termisk 

respektive elektrisk effekt. Beräkningen gav en matris för vardera termisk och elektrisk 

effekt, bestående av en kolumn och av 1465 rader motsvarande insamlade observationer, 

innehållande predikterad termisk respektive elektrisk effekt. För att kontrollera kvalitén av 

prediktionsformeln beräknades (ii) den procentuella avvikelsen, A% av den predikterade 

responsen utifrån summan av predikterad respons och summan av uppmätt respons, se 

ekvation (18). 

   ((
   ̂
   

)   ) 
(18) 

En positiv avvikelse indikerar att summan av predikterad respons överdimensioneras av 

prediktionsmodellen i jämförelse med uppmätt respons, medan en negativ avvikelse 

indikerar att summan av predikterad respons underdimensionerades av prediktionsmodellen i 

jämförelse med uppmätt respons. Vardera predikterad och uppmätt data för respektive 

termisk och elektrisk effekt jämfördes.  

4.4 PRAKTISK PREDIKTION  

För att redovisa en årsbaserad energileverans för vardera termisk och elektrisk effekt 

användes en uppsättning väderdata från år 2015. Väderdata hämtades från vädertjänsten 

SMHI öppna data där väderparametrar valdes för att matcha prediktionsmodellen (Tabell 4). 

Sammanlagt utgjordes data för väderparametrar av 8759 observationer och fem variabler, 

exklusive solhöjd som beräknades som beskrivet i sektion 4.2.2. Predikterade energi 

beräknades genom insättning av konstant, C och väderparameter    med tillhörande 

koefficienter,    från avsnitt 4.3.2, se ekvation (19). 

 ̂                                                (19) 

Den predikterade effekten beräknades för samtliga observationer och summerades för att 

redovisa årlig predikterad energi. Den årliga energimängden multiplicerades med den 

procentuella avvikelsen, A% för att korrigera för över- eller underdimensionering av PLS-

modellen, se ekvation (20). 

  ̂                   ̂   
(20) 

Den årliga predikterade energimängden beräknades för vardera termisk och elektrisk effekt.  
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4.5 KAPITELSUMMERING 

Perioden för insamling av data avgränsades till ett tidsintervall mellan 2016-03-14 till och 

med 2016-05-14. Samtliga variabler uppmätts vid totalt 1465 distinkta tidsobservationer och 

sammanställdes i en gemensam matrisuppsättning för fortsatt modelleringsarbete.  

Inledande undersökning av data visade varierande omfattning av samplingsbortfall. För att 

komplettera bortfall av väderdata användes vädertjänsten SMHI öppna data. 

Medeltemperatur solhybridflak och daggpunktstemperatur, solhöjdsvinkel och differenser 

mellan lufttemperatur norr och medeltemperatur solhybridpanel togs fram som 

kompletterande variabler. 

Matrisen som innehöll samtliga variabler och observationer importerades till SIMCA, som 

vidare användes för framtagandet av samtliga modeller.  

För att få en översikt av insamlad data tillämpades principalkomponentanalys. För att förutse 

en årsbaserad energileverans för respektive termisk och elektrisk energi, från 

solhybridpanelen tillämpades partiell minstakvadrat- anpassning.  

För att redovisa en årsbaserad energileverans för vardera termisk och elektrisk energi 

användes en uppsättning väderdata från år 2015. Predikterade effekt beräknades genom 

insättning i prediktionsformeln.  
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5 RESULTAT  

I följande kapitel presenteras resultatet av den multivariata dataanalysen innefattande 

principalkomponentanalys och partiell minstakvadrat- anpassning. Här ges en översikt av 

insamlad data i grafiska plottar och en redovisning av årsbaserad energileverans för 

respektive termisk och elektrisk energi, från solhybridpanelen. 

5.1 DATAÖVERSIKT 

 

5.1.1 Medelvärde  

I Tabell 6 presenteras det beräknade medelvärdet för vardera variabel, se Tabell 1 för 

förklaring av variabelbeteckning. 

Tabell 6. Presentation av medelvärde för de variabler som använts för framräkning av PCA-analysen. 

Variabelbeteckning Medelvärde Enhet 

      7,0    

     9,0    

        8,4    

        10,0    

      27,8    

      0,1      

    6,6    

     219,0      

   7,6   

   71,3   

      1 012,7     

      3,2     
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5.1.2 PCA modell 

Den PCA-modell som är beräknad för väder- och systemdata (Tabell 6), innehållande 1465 

observationer ger resultat inom ramen av godkända värden för förklarad variation, R
2
 och 

predikterad variation, Q
2
 efter två principalkomponenter, A (Tabell 7). 

Tabell 7. Presentation av PCA modell innehållande väder- och systemdata som variabler. 

 

S

c 

Den score-plot, se Figur 21 som illustrerar projicering av väder- och systemobservationer på 

ett tvådimensionellt plan i den 12-dimensionella rymden, visar att majoriteten av 

observationerna är väl förklarade då det förekommer få avvikande observationer utanför 

konfidenslinjen i det gråmarkerade området. Den första principalkomponenten förklarar  

50,6 % av variationen i data och den andra principalkomponenten förklarar 17,6 % av 

variationen i data. 

 

Figur 21. Score-plot, för översikt av väder- och systemobservationer, efter två principalkomponenter. 

  

A N R
2
 Q

2
 K 

2 1465 0,68 0,501 12 
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Motsvarande loading-plot, se Figur 22 visar att den fösta principalkomponenten är starkt 

influerad av två grupper. Den första gruppen innehåller relativ luftfuktighet, RH. Den andra 

gruppen innehåller termisk effekt, Pterm, elektrisk effekt, Pel, solhöjd, SH, solinstrålning, 

Psol, lufttemperatur norr, Tnorr och lufttemperatur söder, Tsol. Vardera gruppens placering 

indikerar en inbördes negativ korrelation. Med det menas bland annat att under det 

avgränsade tidsintervallet när den relativa luftfuktigheten ökar, det vill säga när luftens 

vatteninnehåll närmar sig den högsta mängd vattenånga som luften kan bära vid rådande 

lufttemperatur, sjunker lufttemperatur i norr- och söderläge, och vise versa, som bekräftelse 

av sektion 2.3.2.  

Inom den andra gruppen sker en positiv korrelation (Figur 22). Den positiva korrelationen 

visar att när solen befinner sig under horisonten och solhybridpanelen inte utsätts för någon 

solinstrålning, alstras ingen elektrisk effekt. Under dagtid visar den positiva korrelationen att 

ju högre solen står på himlen och ju högre solinstrålningen är desto högre elektrisk effekt 

alstras. Positiv korrelation förklarar således placering av variabeln för den elektriska effekten 

intill respektive variabel för solhöjd och solinstrålning. Placering av den elektriska effektens 

variabel intill föregående nämnda variabler samt respektive variabel för lufttemperatur och 

termisk effekt indikerar på ett gott värmeutbyte mellan solceller och cirkulationsslinga för 

solhybridpanelen. Det som även illusteraras av den positiva korrelationen är ju högre den 

omgivande lufttemperaturen är, desto högre är alstrad termisk effekt, och vise versa (Figur 

22).  

Den andra principalkomponenten influeras av nederbörd, cRegn, vindhastighet, cVind och 

lufttryck pLuft. Nederbörd och vindhastighet utgör tillsammans en svag positiv korrelation 

sinsemellan och en svag negativ korrelation mot lufttrycket (Figur 22).  

För djupare studie av nederbörd, vindhastighet och lufttryck genom addering av ytterligare 

två principalkomponenter, se Bilaga B. 

 

Figur 22. Loading-plot för översikt av väder- och systemvariabler, efter två principalkomponenter. 
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Höga värden för nederbörd, cRegn i den övre högra kvadranten (Figur 22) kan associeras 

med avvikande observationer för samma position i motsvarande score-plot (Figur 21). 

Genom att studera illustrationen för variabelöversikt-plot, se Figur 23 visar det att variabeln 

för nederbörd passar dåligt in i PCA-modellen. Data för nederbörd innehåller värden som är 

svåra att förklara av modellen samt att det är en väderparameter vars innehåll som är svårt att 

förutse, som bekräftelse av avsnitt 2.3.2. Till skillnad från nederbörd, är lufttryck, pluft och 

vindhastighet, cvind väl förklarade av modellen, men liknande nederbörd är de svåra att 

förutse för modellen. Relativ luftfuktighet, RH som återfinns i den övre vänstra kvadranten 

och förhållandevis långt ut från origo i förhållande till den horisontella axeln är väl förklarad 

av modellen men faller under gränsen för att vara en variabel som kan predikteras väl av 

PCA-modellen. 

Resterande variabler är väl förklarade av modellen och tycks också vara enkla för modellen 

att prediktera (Figur 21). 

 

Figur 23. Stapeldiagram för variabelöversikt-plot där majoriteten av variablerna har god passbarhet 

i modellen och kan predikteras väl. 
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I Figur 24 visas de färgkodade observationerna i en färgskala som illustrerar ett intervall av 

differenstemperaturer. En negativ differenstemperatur, gul färgkodning tyder på att 

medeltemperaturen för solhybridflaket befinner sig under luftens daggpunktstemperatur och 

att det sker vattenutfällning på solhybridflakets undersida, så kallad kondensering. Höga 

värden för termisk och elektrisk effekt, Pterm och Pel i den övre högra kvadranten i 

motsvarande loading-plot (Figur 22), kan associeras med observationer som är färgkodade 

efter färgerna blå och grön (Figur 24). Respektive färg indikerar en positiv 

differenstemperatur mellan medeltemperatur för solhybridpanel och lufttemperatur. 

Solhybridpanelen har relativt hög medeltemperatur jämfört med omgivande lufttemperatur 

och det sker således ingen kondensering på undersidan av solhybridpanelerna. 

 

 

Figur 24. Score-plot färgkodad efter den beräknade differenstemperaturen mellan medeltemperatur 

för solhybriden och luftens daggpunktstemperatur. 
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I Figur 25 visas de färgkodade observationerna i en färgskala som illustrerar vindriktningar 

indelade efter åtta intervall, i en score-plot. Den blå färgen som beskriver intervallet mellan 

noll och 45 grader innehåller värden från grad ett till och med grad 44. Det nionde 

intervallet, Missing beskriver vindriktning noll grader med indikation att det är vindstilla. 

Höga värden för termisk och elektrisk effekt, Pterm och Pel i den övre högra kvadranten i 

motsvarande loading-plot (Figur 22) kan associeras i med observationer som är färgkodade 

efter samtliga riktningsintervall (Figur 25). 

 

Figur 25. Score plot färgsatt efter vindriktning, där Missing (röda punkter) indikerar att det är 

vindstilla. 
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I Figur 26 visas de färgkodade observationerna i en färgskala som illustrerar ett intervall av 

differenstemperaturen efter lufttemperatur och solhybridens medeltemperatur. En positiv 

differenstemperatur, turkos och blå färgkodning tyder på att lufttemperaturen är högre än 

medeltemperaturen för solhybridflaket som således är svalare än lufttemperaturen. Höga 

värden för termisk och elektrisk effekt, Pterm och Pel i den övre högra kvadranten i 

motsvarande loading-plot (Figur 22) kan associeras med observationer som är färgkodade 

efter grön färg. Den gröna färgen indikerar en negativ differenstemperaturer eller en 

differenstemperatur av noll grader mellan lufttemperatur och medeltemperatur för 

solhybridpanelen (Figur 26).  

 

Figur 26. Score-plot färgkodad efter den beräknade differenstemperaturen mellan lufttemperatur och 

medeltemperatur för solhybridpanelen. 
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5.2 REGRESSIONSMODELL 

 

5.2.1 PLS modell 

Den PLS-modell som är beräknad för väder- och systemdata, innehållande 1465 

observationer, sex variabler och två responser ger resultat inom ramen av godkända värden 

för förklarad variation, R
2
 och predikterad variation, Q

2
 efter tre PLS-komponenter, A 

(Tabell 8). 

Tabell 8. Presentation av PLS-modell innehållande väderdata, variabler och termisk och elektrisk 

effekt som responser. 

A  N  R
2
X  R

2
Y  Q

2
 

3 1465 0,761 0,753 0,751 

Tabell 9. Presentation av koefficienter för respektive variabel och respons, samt en konstant, C per 

predikterad respons 

Variabelbeteckning Koefficient       Koefficient     

  18,7 4,91 

      0,37 -0,141 

      5,58 -2,04 

     0,030 0,0169 

   0,290 0,112 

   -0,111 -0,0295 

      1,57 0,114 

Den PLS-modell som är beräknad för variabler och respons resulterar i en koefficient för 

respektive variabel och en konstant för respektive respons (Tabell 9), för vardera responsen 

termisk effekt, se ekvation (21) och elektrisk effekt, se ekvation (22). 

 ̂                                                         

               

(21) 

 ̂                                                          

                

(22) 
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Figur 27 visar förhållandet mellan uppmätt termisk effekt och preikterad termisk effekt. 

Punkterna har en tendens att följa den diagonala linjen i diagrammet, men det förkommer ett 

tydligt mönster av residualer med början i origo med fortsatt i horisontell riktning. 

 

Figur 27. Predikterade värden för termisk effekt plottat mot observerade värden för termisk effekt. 

Figur 28 visar förhållandet mellan uppmätt elektrisk effekt och predikterad elektrisk effekt. 

Punkterna följer den diagonala linjen i diagrammet i diagrammet även om det förkommer 

undantag för residualer.  

 

Figur 28. Predikterade värden för elektrisk effekt plottade mot uppmätta värden för elektrisk effekt. 
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Figur 29 visar att solinstrålning, Psol, solhöjd, SH, lufttemperatur norr, Tnorr och 

vindhastighet, cVind är positivt korrelerande med termisk, Pterm och elektrisk, Pel effekt. 

För hög effektleverans ska tidigare nämnda väderparametrar vara av högt numeriskt värde. 

Den mest inflytelserika väderparametern för hög effektleverans är solinstrålning och den 

minst inflytelserika väderparametern för hög effektleverans är nederbörd. Den projicerade 

approximationen för den förstnämnda väderparametern utgör längst avstånd till origo medan 

den senare utgör kortast avstånd till origo. 

Att responserna för termisk- och elektrisk effekt är placerade tätt intill varandra indikerar på 

stark positiv korrelation sinsemellan, vilket styrker valet av gemensam PLS-modell för dessa 

responser och som bekräftelse av det inledande stycket för avsnitt 3.2. På grund av närheten 

mellan punkterna kommer respektive respons ha liknande utseende för vartdera diagrammet 

för regressionskoefficient-plot, se Bilaga E. 

 

Figur 29. Weight-plot för PLS-modell som visar förhållandet mellan variabler för väderparametrar 

och termisk och elektrisk respons. 
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5.2.2 Praktisk prediktion  

Summan av den uppmätta och predikterade termiska respektive elektiska energimängden 

som levererades under det avgränsade tidsintervallet 2016-03-14 till och med 2016-05-14 

från solhybridpanelen redovisas i Tabell 10. Vardera modellen överskattar termisk respektive 

effektleverans från solhybriden med 14,1 % respektive 17, 5 %. Summan av termisk 

respektive elektrisk energileverans under år 2015 efter insättning av väderparametrar från 

SMHI öppna data (SMHI u.å.) i ekvation (21) och (22) redovisas i samma tabell. Summan av 

termisk respektive elektrisk energileverans under 2015 efter hänsyn till modellöverskattning 

redovisas som avslutande värden i Tabell 10. 

Tabell 10. Summerade energileveranser för period ett (p1) och period två (p2), samt beräknas 

energileverans för respektive perioder med korrigering för modellavvikelse. 

 Termisk energi [MWh] Elektrisk energi [MWh] 

Uppmätt energi, p1 25,3 6,00 

Predikterad energi, p1 28,8 7,10 

Predikterad energi, p2 200 35,3 

Korrigerad och  

predikterad energi p2 

 

175 

 

30,2 
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5.3 KAPITELSUMERING 

Den PCA-modell som har beräknats för väder- och systemdata, innehållande 1465 

observationer ger resultat inom ramen av godkända värden för förklarad variation och 

predikterad variation efter två principalkomponenters. Score-plot efter projicering av väder- 

och systemobservationer på ett tvådimensionellt plan i den 12 dimensionella rymden, tyder 

på att majoriteten av observationerna är väl förklarade.  

PCA-modellen visar störst positiv korrelation mellan termisk och elektrisk effekt, solhöjd, 

solinstrålning och lufttemperatur. Störst negativ korrelation förekommer mellan föregående 

grupp och relativ luftfuktighet. Majoriteten av ingående variabler är väl förklarade av 

modellen och predikteras väl, förutom lufttryck och vindhastighet som är väl förklarade av 

modellen men är svåra att förutse och nederbörd som varken är väl förklarad av modellen 

och i princip omöjlig att förutse.  

Vid färgsättning av modellen erhålls information om förhållandet mellan effektleverans från 

solhybridpanelen, vindriktning och diverse differenstemperaturer. Vid hög effektleverans 

förekommer inte kondensation på undersidan av solhybridpanelen, ingen specifik 

vindriktning kan specificeras för hög effektleverans, vindstilla mätningar förekommer inte 

vid hög effektleverans och medeltemperaturen för solhybridpanelen befinner sig strax 

ovanför lufttemperaturen vid hög effektleverans. 

Den PLS-modell som har beräknats för väder- och systemdata, innehållande 1465 

observationer, sex variabler och två responser ger resultat inom ramen av godkända värden 

för förklarad variation och predikterad variation efter tre PLS-komponenter. 

PLS-modellen visade att den mest inflytelserika väderparametern för hög effektleverans var 

solinstrålning och den minst inflytelserika väderparametern för hög effektleverans var 

nederbörd. 

Den uppmätta energileveransen för termisk respektive elektrisk effekt under perioden  

2016-03-14 till och med 2016-05-14 är 24 MWh respektive 6 MWh 

 

Den predikterad energileverans för termisk respektive elektrisk effekt under perioden  

2016-03-14 till och med 2016-05-14 är 29 MWh respektive 7 MWh. 

 

Den framtagna PLS-modellen överskattar de predikterade värdena med 14 % respektive  

18 %. 

 

Den beräknade och korrigerade effektleveransen för år 2015 för termisk respektive elektrisk 

effekt är 175 MWh respektive 30 MWh. 
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6 DISKUSSION  

Eftersom att det kompletterade värmesystemet togs i drift under våren år 2016 finns 

fortfarande en liten mängd insamlad data att tillgodose. Det förekom en stor mängd 

av samplingsbortfall av data. Med dessa anledningar bör modellen finjusteras med en 

större mängd insamlad data, under en förbyggande funktion för samlingsbortfall. 

Solhybridpanelen, med väderparametrar och systemmätningar bör studeras under ett 

helt år. Data kommer då innehålla numeriska värden från en större mängd olika 

väderförhållanden samt från vardera säsongsanpassat driftfall. Med sådan 

information kan styrning av solhybridpanelen anpassas efter fler förhållanden och för 

en större variation av förhållanden. 

En vidare studie bör göras för tolkning av det mönster som illustreras av i score-

plotten (Figur 21). En djupare studie kommer öka förståelse i varför det förekommer 

avvikande observationer, varför det är en viss placering av avvikande observationer 

och vad sådan information kan användas till framöver. 

Placering av den relativa luftfuktigheten, RH visade på negativ korrelation med 

grupperingen av termisk-, Pterm och elektrisk- Pel effekt, solhöjd, SH och 

solinstrålning Psol (Figur 22). Vid en första anblick förvånade förhållandet mellan 

vardera gruppen s placering, i negativ korrelation mot varandra. Det som hade 

förväntats var att det skulle förekomma en positiv korrelation mellan relativ 

luftfuktighet och termisk effekt, alltså att ju högre den termiska effekten var, desto 

högre skulle den relativa luftfuktigheten vara, eftersom att luften då kan bära en 

större energimängd än vid torr luft. Det som kan ha påverkat den tydliga negativa 

korrelationen är (a) för få observationer och (b) att modellen i dagsläget inte tar 

hänsyn till natt- och dag förhållande. För en vidare analys bör det undersökas hur 

förhållandet mellan in-variabler i PCA-analysen påverkas av att det är nattligt 

förhållande.  

I PCA-modellen insatten vardera variabel för fram- och returledd cirkulerande 

medietemperatur. Inför framtagandet av PCA-modellen beräknades 

medeltemperaturen för solhybridpanelen med fram- och returledd medietemperatur. 

För en fortsatt undersökning bör en PCA-modell innehållande solhybridpanelens 

medeltemperatur genomföras, med då vid exkludering av fram- och returledd 

medietemperatur. Därefter skulle observationer ha färgkodats efter differensen 

mellan retur och framledd medietemperatur, för att påvisa att en hög differens leder 

till en hög termisk effektleverans. 

Eftersom att variabeln nederbörd, cRegn passade dåligt i PCA-modellen (Figur 23), 

borde en modellering ha utföras efter att variabelns numeriska värden logaritmera, 

för att se om variabeln på så sätt skulle passa bättre i modellen. 
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Om en variabel beräknas utifrån andra variabler och samtliga insätts i en modell kan 

någon av variablerna resultera i felaktig placering i PCA-modellen. En vidare 

undersökning av den termiska effekten, Pterm skulle ha gjorts, just för att det är en 

beräkning av bland annat differensen mellan fram- och returledd medietemperatur i 

solhybridpanelen.  

För en mer allmän beräknad årsbaserad energileverans rekommenderas väderindata 

för ett normalår. 
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7 SLUTSATS  

Det är många frågetecken som har lämnats obesvarade. På grund av obefintlig kunskap inom 

Multivariat dataanalys vid projektets start har mycket tid ägnats till att studera teori för 

Multivariat dataanalys, samt åt ett bekantande med programvaran SIMCA. Vidare har det 

lett till tidskrävande analyser av vardera PCA- och PLS-modell, inte bara för förståelse av 

vad varje modell illustrerar på ytan utan också vad varje modell innehåller för information på 

djupet. Sådan förståelse har varit nödvändig för att kunna diskutera skriftligt såväl som 

muntligt för att kunna förmedla den framtagna informationen på ett lättförståeligt sätt. 

Det är för tidigt att ta beslut om hur styrning av solhybriden bör regleras efter 

väderparametrar med hjälp av framtagna modeller. Det här arbetet har istället gett förståelse i 

vad som är möjligt att analysera, hur vidare analyser kan ta vid och vad en djupare analys 

och modellering kan leda till. 

En förbättrad modell kan med prognosbaserad väderdata användas som underlag för 

förbättrad styrning av solhybridpanelen. Genom att prognosera väderdata för ett kortare 

tidsintervall, kan en förbättrad modell tala om för systemet hur väderdata bör tolkas och 

utifrån det styra vilken temperatur som bör ledas fram i solhybriden och med vilket flöde, för 

maximal värmeupptagning, alternativt hur solhybriden bör anpassas efter ett 

väderförhållande som påverkar solhybriden negativt. Modellen ger oss förhållandet mellan 

effektleveransen och väderparametrarna, för både låg effektleverans (med väderparametrar 

som störning) och hög effektleverans (med väderparametrar som support). Med vetskap om 

förhållandet mellan effektleveransen och väderparametrarna, kan framledningstemperaturen 

och framlett flöde anpassas för att klara av en störning eller anpassas för att alstra maximal 

effekt och med optimal samverkan mellan solceller och cirkulationsslinga. 

Med vetskap om årsbaserad effektleverans för en specifik geografisk position kan modellen 

användas för att avgöra graden av lönsamhet inför montering av en solhybridpanel, med stöd 

för beräkning av ett värmesystems återbetalningstid och påvisa årlig energi och ekonomisk 

besparing. 
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BILAGOR 

  



55 

 

Bilaga A 

Definitioner 

 

QEP Quadruple Energy panel, kombination av solceller och 

cirkulationsslinga 

 

Geoenergilager Säsongslagrad termisk energi i borrhål 

VVC Varmvattencirkulationskrets 

MVDA Multivariat dataanalys 

PCA Principalkomponentanalys 

PLS Partiell minstakvadrat- anpassning 

UV Enhetsvariansskalning, teknik för skalning av indata 

SIMCA Programvara för multivariata dataanalyser 

Score Approximerat värde för en observation 

Loading Relationer mellan variabler för en PCA-modell 

R
2
 Förklarad variation 

Q
2
 Predikterad variation 

Outlier En avvikande observation 

Residual Skillnad mellan observerat värde och teoretiskt modellerat värde 

DCrit Kritiskt avstånd, observation vars värde är högre än tyder på en 

avvikande observation 

 

Weight Relation mellan variabler för en PLS-modell 
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Bilaga B 

Score-plot som illustrerar observationer för väder- och systemdata, efter 

principalkomponenter tre och fyra, med motsvarande loading-plot. 
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Bilaga C 

Score-plot som illustrerar observationer i färgkod efter solhybridpanelens medeltemperatur, 

med motsvarande loading-plot. 
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Bilaga D 

Score-plot färgad efter datum och säsong, före första maj (gul) och efter första maj (blå), 

med motsvarande loading-plot. 
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Bilaga E 

Likheten mellan vardera koefficient-plot indikerar att Pterm och Pel är starkt korrelerande.  

Regressions koefficient-plot skalade och centrerade variabler för respons av termisk effekt. 

  

Regressions koefficient-plot skalade och centrerade variabler för respons av elektrisk effekt. 

  

VIP-plot, Psol har störst inflytande på modellen och cRegn har minst inflytande på modellen. 

 


