
Kretsprocesser 

Inledning 

I denna laboration får Du experimentera med en Stirlingmotor och studera en 

värmepump.  

Litteraturhänsvisning 

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om 

värmemaskiner. Läs detta ordentligt! 

Förberedelseuppgifter 

Gör följande uppgifter. Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till 

handledaren för kontroll. 

1. I en kretsprocess för en (värme)motor representeras nettoarbetet under ett varv av 

den inneslutna arean i ett pV-diagram. En motor genomlöper en “fyrkantig 

kretsprocess” enligt diagrammet nedan.  

 

a. Vilken enhet har p·V? 

b. Hur stort arbete uträttar motorn under ett varv i kretsprocessen? 

c. Vilken effekt avger motorn om det tar 0,2 s för kretsprocessen att genomlöpa 

ett varv? 

Svar: b. 1,6 kJ, c.  8,0 kW. 

2. Den högsta teoretiska verkningsgraden för en motor är 
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där TH är den högsta och TC den lägsta temperaturen under kretsprocessen. 

 I en testbil med en stirlingmotor är den högsta temperaturen under kretsprocessen 

700 °C och den lägsta temperaturen 100 °C. Beräkna den högsta möjliga 

verkningsgraden. 

Svar: 61,7% 



3. För en värmepump definieras värmefaktorn (Tipler: COPHP) som kvoten mellan 

den energi som avges från den varma sidan och den energi som måste tillföras 

motorn (kompressorn) som driver kretsprocessen.  
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 Den högsta teoretiska värmefaktorn för en värmepump är 
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 där TH är den högsta och TC den lägsta temperaturen under kretsprocessen. 

 En värmepump tar värme från uteluften. Värmepumpens praktiska värmefaktor 

visar sig bli hälften av det teoretiskt högsta värdet. Beräkna värmepumpens 

praktiska värmefaktor för följande två fall. 

a. Uteluftens temperatur är –20 °C och värmepumpen lämnar varmvatten med 

temperaturen 50 °C. 

b. Uteluftens temperatur är 0 °C och värmepumpen lämnar varmvatten med 

temperaturen 40 °C. 

Svar: a. 2,3,  b. 3,9. 

 

4. I en demonstrationsvärmepump, enligt figur 1, tas värme QC, från en “kall 

reservoar” som innehåller 10 liter vatten–glykolblandning. Värme QH, avges till en 

“varm reservoar” som innehåller 10 liter vatten. QC är den värme som man normalt 

tar “gratis” från en lämplig reservoar och QH är nyttig värme som vi normalt 

använder till uppvärmning. Kompressorn tillför arbetet W, som vi betalar för via 

elräkningen. 

 

 Figur 1. En värmepump med de viktigaste delarna inritade. Kompressor, 

expansionsventil, kall och varm reservoar. 



a. Temperaturen i den varma reservoaren höjdes 25,8 °C på tiden 1616 s. Hur 

stor medeleffekt har lämnats till den varma reservoaren? 

b. Diagrammet nedan visar hur temperaturen TH, i den varma reservoaren, 

varierar med tiden t. Mätningen började då värmepumpen startades.  

 

 

  Figur 2. Temperaturens variation med tiden i den varma reservoaren. 

   

  Den räta linjen anpassas till mätpunkterna med minsta kvadratmetoden och 

ger: 

  TH = a·t + b , där a = 0,0163 °C/s och b = 25,7 °C  

  Kompressorns effekt approximeras till att vara konstant 158 W under 

mättiden. Beräkna värmefaktorn Vf för värmepumpen då temperaturen varierar 

enligt ovan. 
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där Put är den effekt som överförs till den varma behållaren och Pin är den 

elektriska effekt som kompressorn använder. 
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  Svar:  a. 667 W, b. 4,3. 





Teori 

Stirlingmotorn 

Stirlingprocessen består av 2 isotermer och 2 isokorer. 

 
Figur 3 Stirlingprocessen för en värmemotor dvs. värmeenergi Qab tillföres och 

mekaniskt arbete Wnetto uträttas. Wnetto motsvarar ytan i grafen. 

För isotermerna gäller: 

int intΔ Δ 0ab cdE E , vilket enligt 1:a huvudsatsen medför att 

Qab = Wab = nRTH ln(Vb/Va) 

Qcd = Wcd = –nRTC ln(Vb/Va) 

För isokorerna gäller: 

Wbc = Wda = 0, vilket medför att 

Qda = intΔ daE  = (f/2)·nR(TH – TC) 

Qbc = intΔ bcE = (f/2)·nR(TC – TH) = - Qda 

där f är antalet frihetsgrader hos arbetsgasen. 

Här ser vi att om det avgivna värmet Qbc kan överföras till Qda blir Stirlingprocessen 

mycket effektiv och får verkningsgraden 
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dvs. samma som för Carnotprocessen. 



Beskrivning av experimentstirlingmotorn 

 

Figur 4. Den stirlingmotor som du ska använda under laborationen. 

Förutsättningen för vår beskrivning av Stirlingmotorns arbetssätt är att motorn har varit 

igång så länge att stationärt tillstånd har uppnåtts. Motorn hålls då igång genom att 

värme tillföres till den övre delen av motorn (så att expansionen sker isotermt) och 

värme bortförs från den nedre delen av motorn (så att kompressionen sker isotermt). 

Arbetet som gasen uträttar under den isoterma expansionen används dels till att uträtta 

nyttigt arbete (från maskinanvändarens synpunkt), dels till att lagra rörelseenergi hos ett 

svänghjul och dels till att övervinna friktion. Det arbete som tillföres gasen under den 

isoterma kompressionen tas från svänghjulet (som därmed förlorar rörelseenergi). 

Nettoarbetet för gasprocessen blir skillnaden mellan det av gasen uträttade arbetet 

(under den isoterma expansionen) och det till gasen tillförda arbetet (under den isoterma 

kompressionen) och fördelas alltså på nyttigt arbete och friktionsarbete. Vidare 

förutsätts att endast en kolv åt gången rör sig. I den praktiska verkligheten kan vi endast 

uppnå en approximation av detta eftersom vi på grund av mekanisk konstruktion får 

som resultat att båda kolvarna rör sig samtidigt (mer eller mindre). 

Den elektriska effekt som tillförs motorns övre volym resulterar i en viss given 

temperatur TH vid ett visst givet uttag av nyttigt arbete. Ändras effekten hos glödtråden 

eller det uttagna arbetet, så ändras TH. 

Borttransporten av värme från motorns nedre del med hjälp av kylvatten fungerar 



annorlunda. Vi låter kylvattenflödet vara tillräckligt stort så att temperaturen hos 

kylvattnet förblir konstant TC oavsett variationer hos den borttransporterade effekten. Vi 

säger att vi har en värmereservoar. Vidare antar vi att gasen i motorns nedre del får 

samma temperatur TC, som kylvattnet. 

Stirlingmotorn består av två kolvar, en arbetskolv och en förflyttningskolv, som löper i 

samma cylinder (i vårt fall – andra konstruktioner finns). Arbetskolven ändrar gasens 

tryck och volym i cylindern genom att komprimera eller expandera gasen. 

Förflyttningskolvens rörelser ändrar inte cylinderns volym. Då förflyttningskolven rör 

sig uppåt eller nedåt i cylindern flyttas gasen från den övre till den nedre volymen, eller 

tvärtom, genom ett hål i kolvens mitt. I detta hål är regeneratorn placerad. Regeneratorn 

består av kopparull, vars uppgift är att mellanlagra värme då gasen passerar åt ena eller 

andra hållet. 

Förutsatt att regeneratorn har effektiviteten 100 % (dvs. att Qbc+Qda= 0) så kan dess 

arbetssätt beskrivas enligt följande. Då gasen passerar regeneratorn från motorns övre 

varma del, värms regeneratorn upp och gasen kyls av vilket medför att gasen kommer 

till motorns nedre del nedkyld till rätt arbetstemperatur TC. 

Då gasen passerar regeneratorn från motorns nere kalla del, kyls regeneratorn av och 

gasen värms upp vilket medför att gasen kommer till motorns övre del uppvärmd till 

rätt arbetstemperatur TH. 

pV–indikatorn 

Arbetskolvens läge är ett mått på den inneslutna luftens volym. På den motor som 

används under laborationen överförs arbetskolvens rörelse genom ett snöre via några 

hävarmar till en spegel som då vrids i sidled. Spegeln belyses med en laser och reflexen 

syns på en skärm. Volymen registreras således i horisontalled. Trycket kan mätas 

genom att spegelupphängningen via en slang är ansluten till luften i motorn. 

Tryckändringar i motorn tvingar spegeln att röra sig kring en horisontell axel, och 

reflexen flyttas i vertikalled. På skärmen syns alltså ett pV-diagram över kretsprocessen. 



 

Figur 5. Stirlingmotorn. Diagrammet ovanför respektive bild visar vilken 

tillståndsändring som bilden avser att visa. Bilden visar startläget för tillståndsändringen 

och pilarna visar hur kolvarna skall röra sig för att komma till tillståndsändringens 

slutläge (för tillståndsändringen a  b visar bilden kolvarnas lägen i tillståndet a och 

pilarna visar hur kolvarna skall röra sig för att komma till tillstånd b).  

 

Tabell 1. Sammanfattning av tillståndsändringarna. 

 

Tillstånds- 

ändring 
Temperatur Volym Arbetskolv Förflyttnings- 

kolv 

a  b Ökar  
Konstant 

liten  

Stilla i övre 

vändläget  
Uppifrån och ner  

b  c Konstant hög  Ökar  
Uppifrån och 

nedåt  
Fortsätter nedåt  

c  d Minskar  
Konstant 

stor  

Stilla i nedre 

vändläget  
Nerifrån och upp  

d  a Konstant låg  Minskar  Nerifrån och upp  
Stilla i övre 

vändläget  



Värmepumpen 

En värmepump överför värme från ett kallare område till ett varmare område. En 

värmepumpsanläggning och en kylanläggning arbetar efter samma princip. Då vi har en 

värmepump är vi intresserade av den värmemängd (QH) som kan avges vid den varma 

temperaturen, medan i en kylanläggning är vi mer intresserade av den värmemängd 

(QC) som tas upp från det kalla området. 

Köldmediumet i institutionens värmepumpar är tetrafluoretan (C2H2F4) som är klorfritt 

och betecknas R134a. Det valda köldmediumet medför att vi får kokning och 

kondensering vid lämpliga temperaturer och rimliga tryck. 

Den värmepump ni skall använda har s.k. koaxialförångare och koaxialkondensor (se 

figur 6). En koaxialförångare och koaxialkondensor består av ett inre rör (böjt som en 

spiral) i vilket köldmediumet strömmar. Runt om detta rör finns ett grövre rör i vilket 

glykol-vattenblandningen eller vattnet strömmar. 

 

 

Figur 6. Värmepumpsanläggning med koaxialförångare och koaxialkondensor. 

Kretsloppet enligt figur 6 

Process D  A: Köldmedium i gasfas vid lågt tryck och låg temperatur 

komprimeras adiabatiskt (nästan) av kompressorn till högt tryck ( 12 atm) och 

hög temperatur ( 70 °C). 

Process A  B: I kondensorn kyls köldmediumet av vatten som leds genom 

kondensorn. Köldmediumet övergår därvid från gasfas till vätskefas. Den 

värmemängd, som frigörs vid denna fasövergång, tas upp av vattnet, som 

kommer uppvärmt ut ur kondensorn. 

Process B  C: Expansionsventilen fungerar huvudsakligen som en mekanisk 

strypventil. Köldmediumets tryck, och därmed temperatur minskar kraftigt vid 

passagen av expansionsventilen. 

Process C  D: I förångaren övergår köldmediumet från vätskefas till gasfas. 

Kokningen är möjlig genom att köldmediumet tar upp värme från en glykol-

vattenblandning, som leds genom förångaren. 

 

  



Värmefaktorn Vf definieras normalt som 
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För Carnotprocessen (och Stirlingprocessen, om regeneratorn fungerar idealt) kan Vf 

skrivas som: 
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I en praktisk värmepump tar man värme från en sjö, från marken eller från uteluften, 

och låter detta förånga köldmediumet i förångaren. I kondensorn kondenseras 

köldmediumet varvid det omgivande vattnet upptar värme, som kan användas för att 

t.ex. värma upp ett hus. När förhållandena väl stabiliserats kommer alltså TH och TC att 

vara konstanta.  

I värmepumpen på laborationen har vi i stället två 10  kärl med vatten, ett varmt och ett 

kallt. Dessa volymer är så små att temperaturen ändras med tiden, värmepumpen tar 

värme från den ena “reservoaren”, varvid dess temperatur sjunker, och lämnar värme till 

den andra, varvid dess temperatur stiger. Eftersom temperaturerna ändras med tiden i 

detta fall definierar vi en tidsberoende värmefaktor: 
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där Put är den effekt som överförs till den varma behållaren och Pin är den elektriska 

effekt som kompressorn använder. 

  



Utförande 

Stirlingmotorn 

Uppgift 1: Undersökning av Stirlingmotorn 

Dra sakta runt motorns svänghjul för hand (åt rätt håll) och övertyga dig om hur de fyra 

tillståndsändringarna kommer till stånd. Fundera över hur energiutbytet med 

omgivningen går till för de olika tillståndsändringarna. 

Uppgift 2: Stirlingmotorns verkningsgrad 

Bestäm Stirlingmotorns verkningsgrad då den används som värmemotor. Tänk först ut 

vilka storheter som måste mätas för att, dels uträttat arbete och dels tillförd energi, skall 

kunna beräknas. Utför därefter mätningarna. 

OBS. Stirlingmotorn är ömtålig (och dyr). Den får inte startas utan handledarens 

medverkan! Var försiktig så att Du inte blir träffad av laserljuset! 





Värmepumpen 

Uppgift 3a: Värmepumpens värmefaktor som funktion av tiden 

Starta värmepumpen enligt handledarens instruktion.  

Temperaturerna i den varma- respektive kalla behållaren (TH, TC) samt den tillförda 

elektriska energin (W) avläses automatiskt av datainsamlingsprogrammet "Science 

workshop" med en frekvens som du bestämmer. En lämplig samplingstid är 10 s.   

Under datainsamlingen, då värmepumpen har arbetat ca 15 min, utför du uppgift 3b. 

Uppgift 3b: Fasövergångar i värmepumpen 

Mät tryck och temperatur på de ställen där det finns mätare installerade och för in 

dessa mätvärden i den färdigtryckta principskissen. För att värmepumpen skall 

fungera tillfredsställande krävs det att fasövergångarna sker där de skall. Studera 

detta genom att föra in alla mätpunkterna i det färdigtryckta pT–diagrammet. 

Markera var fasövergångarna sker. 

 

När datainsamlingen är färdig sparas resultaten på en fil och analyseras med hjälp av 

programmet MatLab. För att läsa in data från den sparade filen använder du den färdiga 

funktionen [t W T_H T_C] = read_vpdata, vilken kommer att fråga efter det valda 

filnamnet och sedan läsa in data till 4 vektorer:  

t: Avläsningstiden i sekunder. 

W: Den tillförda elektriska energin i J. 

T_H: Temperaturen i den varma behållaren. 

T_C: Temperaturen i den kalla behållaren. 

 Rita följande diagram: TH(t), TC(t) och W(t). 

 Rita den teoretiska (Carnot) värmefaktorn som funktion av tiden. 

 Rita den verkliga värmefaktorn som funktion av tiden. 

För att göra detta måste du beräkna effekterna Put respektive Pin, dvs tidsderivatorna 

av QH och W. Att beräkna derivator genom att dividera differenser mellan 

experimentella data leder oftast (alltid) till stora osäkerheter. En mycket bättre och 

stabilare metod är att anpassa en funktion till mätdata, vilken då också utjämnar de 

experimentella osäkerheterna, och sedan derivera funktionen. I brist på någon 

"teoretiskt optimal funktion" i detta fallet väljer vi att anpassa ett polynom av 

lämpligt gradtal. Använd MatLab funktionen "polyfit" och pröva dig fram till det 

minsta möjliga gradtalet. Enklast gör du detta genom att studera skillnaden mellan 

data och de anpassade värdena (beräknade med funktionen "polyval") för olika 

gradtal.  

 Rita slutligen ett diagram som visar kvoten mellan den verkliga och den teoretiska 

värmefaktorn. 

Redogörelsen skall innehålla svar på följande frågor. Varför minskar värmefaktorn med 

tiden? Vad betyder det att värmefaktorn är lika med ett? 



Exempel på ett MatLab program.  

Här följer ett exempel på ett MatLabprogram som läser in de experimentella data, ritar 

grafen av temperaturen i den varma reservoaren som funktion av tiden, anpassar ett 4:e 

gradspolynom, deriverar detta och ritar grafen av avgiven effekt som funktion av tiden. 
 
% Värmepump 

% 
% Läs in tid, temperaturer och tillförd elektrisk energi 
% med hjälp av funktionen read_vpdata 
%    Du kan kalla på funktionen på 2 sätt: 
%       [t W T_H T_C]=read_vpdata('data fil namn')  
%       den existerande datafilen öppnas direkt och används 
%    eller 
%       [t W T_H T_C]=read_vpdata  
%       nu kommer funktionen att fråga efter namnet på aktuell datafil 
%------------------------------------------------- 
clear 
     fil_namn='data2.txt'; 
     [t W T_H T_C]=read_vpdata(fil_namn); 
% Alternativt  
% med detta anrop kommer func. att fråga om namnet varje gång 
% [t W T_H T_C]=read_vpdata;  
%   
     TH=T_H+273.15;  % T_H i grader Celsius 
     TC=T_C+273.15;  % T_C i grader Celsius 
%------------------------------------------------- 
% plot ritar mätvärdena för den varma 
% temperaturen (t, TH) med + tecken 
%------------------------------------------------- 
 figure(1) 
 plot(t,TH,'+') 
 title('Den varma temperaturen som funktion av tiden') 
 xlabel('tid / s') 
 ylabel('T_{varm} / K') % _{allt detta som subskript} 
%------------------------------------------------- 
% polyfit anpassar ett polynom till mätpunkterna 
% t och TH (fjärdegradspolynom i detta fall) 

% och lagrar polynomets koefficienter i en variabel (THpol) 
%------------------------------------------------- 
 THpol=polyfit(t,TH,4) 
%------------------------------------------------- 
% polyder deriverar polynomet THpol. Nya koefficienter i THderiv 
% Nästa rad multiplicerar med massan och den specifika 
% värmekapaciteten för vatten, 4,19 kJ/kg,och lagrar  
% resultatet i variabeln Hpol. 
% polyval beräknar den avgivna värmeeffekten (PH) med polynomet 
% PHpol och tiderna i t 
%------------------------------------------------- 
 THderiv=polyder(THpol); 
 PHpol=10*4190*THderiv; 
 PH=polyval(PHpol,t); 
%------------------------------------------------- 
% Diagram över avgiven effekt som funktion av tiden 
%------------------------------------------------- 
 figure(2) 
 plot(t,PH,'-') 
 title('Avgiven effekt (varma området) som 
 funktion av tiden') 
 xlabel('tid / s') 
 ylabel('Avgiven effekt / W') 

  


