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Bakgrund 
DEROB-LTH, som är en förkortning för Dynamic Energy Response of Buildings, 
kommer ursprungligen från University of Texas och enbart skrivet på engelska. 
Programutvecklingen, som  är knuten till olika forskningsprojekt, sker kontinuerligt vid 
avdelningen för Energi och ByggnadsDesign vid Lunds Universitet. Det är ett 
projekteringshjälpmedel som erbjuder möjligheter att studera komplexa dynamiska 
förlopp vid olika byggnadsutformning. Byggnadens geometriska utformning kan 
beskrivas på ett flexibelt sätt med ett antal 3-D ytor från trianglar till femsidiga 
polygoner. Antalet zoner (rum) är begränsat till 8. Bibliotek med opaka och transparenta 
material och konstruktioner finns och kan justeras efter behov. Programmet har en 
halvtransparent byggnadselementtyp som kan fungera som skuggskärm, exempelvis en 
fönstermarkis. Beräkningarna, som baseras på en energibalansmodell, använder ett 
tidssteg på en timma och beräknar olika slags parametrar för byggnadens 
energiprestanda som svar på timvisa indata för klimatdata, kalenderstyrda indata för 
innetemperatur, max effekt för värme och kyla, internlaster, luftflöden samt 
fönsteröppningar. 
  Programmet kan simulera flera olika byggnadstyper och utvecklas främst för 
målgrupperna studenter, forskare, arkitekter och energikonsulter.  
  Även om DEROB-LTH är relativt lätt att använda ställer den avancerade 
simuleringsmodellen krav på användaren att vara förtrogen med använda 
indataparametrar och samspelet dem emellan.     
  Ett demonstrationsexempel följer med vid installationen av programmet. Exemplet 
aktiveras i huvudfunktionen File  
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Huvudfunktioner 
Arbetet i DEROB-LTH är grupperat i sju huvudfunktioner: File, Project, Case, Library, 
Model, Simulation och Results.  
 
  Ytterligare detaljerad information om de olika funktionerna finns i respektive 
formulär. 
 

 File    
Funktioner för att blanda annat välja projektkatalog och för att aktivera 
demonstrations-exemplet finns under denna huvudfunktion. Projektkatalogen kan 
ses som en behållare för olika projekt som är under projektering. Vart och ett av 
dessa projekt innehåller i sin tur olika byggnadsmodeller och bibliotek som är 
globala för alla byggnadsmodeller i projektet.  
 

 Project    
Huvudfunktionen Project administrerar projekt i en viss projektkatalog.  
 

 Case    
Case administrerar enskilda byggnadsmodeller och kräver att ett projekt är aktiverat 
(öppnat). 
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 Library    
Denna huvudfunktion administrerar material, konstruktioner för tak/väggar/golv och 
dörrar samt fönster. Ett bibliotek för gardiner finns också. Funktionen Library  
kräver att ett projekt är aktiverat (öppnat). Nedan ges några exempel på olika 
formulär.  
 
Opaque materials 

 
Detta formulär aktiveras från formuläret Walls / Floors / Roofs / Doors 
 
 
 
 
 
 
 
 



Walls / Floors / Roofs / Doors 

 
Funktionen för att administrerar opaka material finns i detta formulär.   
 
 
Windows 

 
Vid val av fönster beräknas, enligt en standard ISO 15099, och visas U-värde, g-
värde samt Tsol för fönsterpaketet. Den totala solenergitransmissionen betecknas g-
värde och den primära solenergitransmissionen Tsol.  
 

 Model    
Model administrerar val av ort och ortens klimatdata, opaka/transparenta 
byggnadselement, byggnadens geometri samt kalendrar med en upplösning på 
timma för indataparametrar som påverkar energiprestanda och termiskt inneklimat. 
  DEROB-LTH använder relativt avancerade modeller för naturlig ventilation. Val 
av indataparametrar samt tolkning av resultat ställer krav på nödvändig förståelse 
för de bakomliggande byggnadsfysikaliska principerna. Nedan ges några exempel 
på olika formulär. 
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Site and climatic data 

 
Klimatdata för vald ort skall innehålla data för vindhastighet och vindriktning vilka 
används för beräkning av den naturliga ventilationen. Allt fungerar även om dessa 
indata saknas, men då med sämre noggrannhet i beräknade resultat.   
 
 
Building elements and building geometry 

 
Byggnadens geometriska utformning är flexibel. En ny användare kan emellertid till 
en början tycka att det är arbetsamt att beskriva 3-D byggnaden. Användaren måste 
ange ett antal indata för att placera 3-D ytor på rätt plats i rummet och med rätt 
orientering. Detta förutsätter ett visst rumsligt tänkande. Efter ett tag är detta sätt att 
arbeta emellertid inte något större hinder för användaren.   
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Schedules 

  
Antal kalendrar är begränsade till 4 st och det finns tre typer av kalendrar:  
Weekend/Weekday, Daily and Monthly. Varje volym (rum) kan tilldelas en av dessa 
typer. Det är bland annat möjligt att beskriva kalendrar på timnivå för  

1) öppningsprocent för fönster/dörrar i byggnadens ytterytor  
2) öppningsprocent för dörrar/fönster i innerytor mellan volymer (rum). 

 
 Simulation   

Simulation omfattar funktioner för att specificera typ av resultat och för att starta 
upp en simulering. Nedan ges några exempel på olika formulär. 
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Output specification 

 
Resultat kan presenteras månads- eller timvis beroende på användarens behov. 
Resultatparametrar kan väljas för varje volym (rum) i byggnaden.  
 
 
Simulate 

 
DEROB-LTH är uppbyggt kring sex olika beräkningsmoduler. Modulerna markeras 
automatiskt i tabellen. En fullständig simulering omfattar alla moduler. En erfaren 
användare kan emellertid själv bestämma vilken/vilka moduler som skall markeras 
för en simulering. Listan ’Existing cases’ innehåller ett eller flera fall 
(byggnadsmodeller) från det aktiverade (öppnade) projektet. Ett eller flera av dessa 
fall kan markeras för att simuleras.   
  

 Results   
Huvudfunktionen Results administrerar presentation av simuleringsresultat. Resultat 
presenteras på några olika sätt såsom textlistor, Excelark, diagram och 3-D bilder 
över byggnadens geometriska utformning.  
 Om timvisa resultat har valts är det möjligt att köra två postprocessorer för 
beräkning av termisk- och visuell komfort. Beräkningarna görs enbart för en av 
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byggnadens volymer (rum) i taget. Båda postprocessorerna är begränsade till en 
förenklad geometri av volymen. Den måste vara rektangulär med sina ytor parallella 
med axlarna i byggnadens rätvinkliga koordinatsystem.   
 
  Nedan visas några resultat från de två postprocessorerna samt en 3-D bild av 
byggnadens geometriska utformning.    
 
 
Post-processor: Thermal comfort 

 
Med installationen av DEROB-LTH följer en teknisk beskrivning av postprocessorn 
för beräkning av termisk komfort. Dokumentet heter   CD_Kgkcomf.doc  och ligger 
i katalogen   \Document\. 
 
 
Post-processor: Visual comfort 

 
Teorin bakom beräkningarna av dagsljuskomfort beskrivs i rapporten   
Energy-Efficient Window Systems (TABK-01/1022) av Helena Bülow-Hübe, Energi 
och ByggnadsDesign. 
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3-D view 

 
Med denna funktion kan man rotera byggnaden i godtyckliga riktningar samt zooma 
bilden in och ut. Det är också möjligt att i bilden ta bort godtyckliga ytor för att 
kunna titta in i volymer.   
Denna 3-D funktion är speciellt användbar under uppbyggnaden av byggnadens 
geometriska utformning. Det är då viktigt att kontrollera att ytor kommer på plats 
och har rätt orientering.  
 

Nerladdning av  DEROB-LTH 
Programmet kan laddas ner från adressen:  http://www.derob.se/ . 
DEROB-LTH är avgiftsbelagt och det krävs därför en användaridentitet och lösenord 
för att kunna ladda ner programmet. Det finns möjligheter att prova en demoversion av 
programmet.    
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