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1    Formáli  
 
Þetta verkefni er lokaverkefni í B.Sc í Vél- og orkutæknifræði við Háskóla Reykjavíkur. 
Verkefnið var unnið í samstarfi við Mannvit undir leiðsögn Eggerts Aðalsteinssonar og Sigurðs 
Inga Þorleifssonar  
 
Höfundur þessa verkefnis tók starfsnám hjá Mannvit á lagna- og loftræstisviði. Höfundur hefur 
einnig fjölbreytta starfsreynslu við pípulagnir. Í starfsnáminu var fengið verkefni, sem fól í sér 
að hanna gólfhitakerfi í skrifstofuhúsnæði og annað í einbýlishús. Við þessi verkefni fannst 
höfundi seinlegt að teikna upp gólfhitaslaufur. Út frá starfsnáminu kom sú hugmynd að útbúa 
forrit sem gæti gert gólfhita hönnun sjálfvirkari og sparað tíma. Ég vil þakka Eggerti 
Aðalsteinssyni og Sigurði Inga Þorleifssyni sérstaklega fyrir hjálp, stuðning og leiðsögn í 
gegnum þetta verkefni.  
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2    Inngangur 
 
Gólfhitakerfi er aldargömul uppfinning. Hægt er að rekja uppruna gólfhitakerfa til Rómaveldis. 
Rómverjar stýrðu útblástri frá viðareldum undir opið rými á upphækkuðum gólfum. Í dag er 
notað heitt vatn til að hita gólffleti. Heitt vatn streymir í gegnum rör sem hitar gólfflöt. Það eru 
margir kostir við gólfhita. Kerfi geta gefið aukin þægindi, framleiða engan hávaða, geta starfað 
með vökva með lágt hitastig, og nota oft minni orku (Woodson, 2010). Seinustu tvo áratugi 
hafa gólfhitakerfi orðið sívinsælli. 30 - 50 % af nýbyggingum í Austurríki, Danmörku og 
Þýskalandi hafa gólfhitakerfi (Olesen, 2002). Mikil vinna getur verið fyrir hönnuði að teikna 
og reikna út gólfhita kerfi. Með aukinni eftirspurn á gólfhita kerfum fara verkfræðistofur og 
hönnuðir að kalla eftir sjálfvirkum og eða einfaldari lausnum. Tilgangur þessa verkefnis er að 
koma með lausn sem gerir hönnun gólfhitakerfa sjálfvirkari. Farið verður yfir Matlab forrit 
sem gert var til að einfalda og stytta tíma hönnuða við hönnun á gólfhitakerfum. 
 
Við hönnun lagnakerfa þarf að fara eftir stöðlum og reglugerðum. Við úrvinnslu á verkefninu 
var stuðst við bæði Byggingarreglugerð og gólfhitastaðalinn ÍST EN 1264. Útreikningar á 
verkefninu eru byggðir á jöfnum úr staðli ÍST EN 1264-2 og ÍST EN 1264-3.  
Markmið verkefnisins var að útbúa forrit sem að teiknar gólfhitaslaufur sjálfvirkt í AutoCAD 
ásamt því að skila útreikningum í samræmi við staðla og reglugerðir á sem einfaldastan og 
skilvirkastan hátt. Valmöguleiki átti að vera að gera þrjár algengar gerðir af slaufum: Einföld 
slöngulögun, tvöföld slöngulögun og spírallögun.  
 
 

 
Mynd 1 Algengar laganir slaufa (Underfloor Parts, mynd 1-3) 

 
Á mynd 1 eru þrjár algengar gerðir af slaufum. Vinstra megin er einföld slöngulögun, í 
miðjunni er tvöföld slöngulögun og hægra megin er spírallögun. 
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2.1    Staðlar og reglugerðir  
Þetta verkefni er unnið í samræmi við byggingarreglugerð og gólfhitastaðal ÍST EN 1264. 
Byggingarreglugerð segir að:  
 

Við ákvörðun á yfirborðshita í gólfhitakerfi bygginga skal fara eftir ÍST 
EN 1264. Þægindamörk yfirborðshita skulu vera: 

a. íverurými < 29°C, 
b. forstofur, þvottaherbergi, baðherbergi o.þ.h. rými <33°C, 
c. jaðarsvæði < 35°C Jaðarsvæði er svæði við útveggi sem nær 1m 

inn í rými 
Yfirborðshiti skal ekki vera svo hár að hann valdi skemmdum á gólfefni. 
(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020, bls. 130) 

 
Afköst gólfhitaslaufu tengjast beint yfirborðshita gólfs samkvæmt jöfnu 7 (sjá kafla um 
útreikninga). Þessar reglugerðir geta verið takmarkandi við hönnun á gólfhita. Í ÍST EN 1264 
eru fleiri reglur nefndar þar sem mismunur á hita í fram- og bakrás í rými sem hefur mestu 
varmaþörf skal vera minna en 10°C. Framrásarhiti má ekki fara yfir 50°C. Aftur á móti ef notað 
er kalksement í gólf má mesti framrásarhiti fara í allt að 70°C (Staðlaráð Íslands, 2010) 
 
Í verkefninu er gert  ráð fyrir að hönnuður sé að hanna kerfi af tegund A (sjá mynd 2). Í týpu 
A gólfhitakerfi eru gólfhitarör lögð á einangrun. Yfir rör er sett lag af steypu og gólfefni 
(Staðlaráð Íslands, 2011). 
 

 
Mynd 2 Gólfhitakerfi tegund A (Staðlaráð Íslands, 2013, bls. 29) 
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3    Efni og aðferðir 
 
Við vinnu á þessu verkefni var notað Matlab R2020b við útreikninga og forritun. Excel var 
notað til að stjórna Matlab forritinu þ.e.a.s. notandi setur breytur inn í Excel skrá og keyrir 
Matlab forritið. Slaufur sem gerðar voru með Matlab voru færðar yfir í AutoCAD 2021.  
 

3.1    Forritið  
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hvernig forritið virkar. Í þessum kafla verður ekki farið 
yfir aðferðir við forritun. 
 
Forritið virkar þannig að notandi setur inn breytur sínar í Excel skjal sem fylgir þessu verkefni. 
Næst er Matlab forritið keyrt. Matlab kóðinn prentar niðurstöður útreikninga í annað Excel 
skjal. Kóðinn birtir viðvörun ef yfirborðshiti er of hár eða ef notandinn gerir vitleysu sem hann 
kannski gerir sér ekki grein fyrir. Matlab forritið prentar einnig út smáforrit eða skrá á .SCR 
formi sem hægt er að draga í AutoCAD. Þegar skráin er dregin í AutoCAD teiknast gólfhita 
slaufur upp sjálfkrafa. Slaufur sem skilgreindar eru í Excel forritinu teiknast hlið við hlið og 
þarf hönnuður að staðsetja og tengja slaufu við kistu sjálfur. Á mynd 3 er flæðirit fyrir virkni 
forritsins. 
 

 
Mynd 3 Flæðirit fyrir notkun forritsins 

 

3.1.1    Tenging Matlab við Autocad  
Eins og hefur komið fram í þessari skýrslu var mikilvægt að hafa forritið sem einfaldast í 
notkun. Það reyndist þó hægara sagt en gert. Erfitt var að tengja Matlab beint við AutoCAD og 
reyndust erfiðleikar í að finna leiðir til að tengja forritin saman. Fyrsta hugmynd var að láta 
Matlab gera plot, vista plotið sem pdf og opna það í AutoCAD.  Margir erfiðleikar fólust í því 
þar sem þurfti að gera það á hárréttan hátt. Vandamál gátu orðið á skala slaufunar við færslu 
yfir í AutoCAD þ.e.a.s. að slaufan yrði hlutfallslega stærri eða minni. Þessi aðferð var mjög 
ónotandavæn og verulega seinleg. Þegar verkefnið var komið langt á leið var fundin aðferð til 
þess að prenta hnit á því formi sem AutoCAD styður. Eina sem þurfti að gera var að afrita hnit 
úr forritinu. Skrifa í “Pline” í AutoCAD og líma. Þessi hugmynd reyndist vel þar sem hún var 
einföld, fljótleg og erfitt að klúðra þessum skrefum. Vandamál var þó ef notandinn myndi vilja 
margar slaufur í einu þá gæti þessi aðferð orðið seinleg. Notandinn þyrfti þá að afrita og líma 
hverja slaufu fyrir sig. Þrátt fyrir það yrði þessi aðferð líklegast fljótlegri en að hanna slaufur 
handvirkt. Seinasta aðferðin var að láta Matlab búa til “script” eða smá forrit fyrir AutoCAD. 
Þá prentar Matlab hnit í .SCR skrá með nokkrum skipunum sem segja AutoCAD hvað það á 
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að gera. Notandinn þarf þar af leiðandi aðeins að vista skránna og draga yfir í Autocad. Ef 
slaufan er aðeins ein prentast hnit einnig í Matlab og bíður notanda að afrita og líma eins og 
áður. Þetta getur reynst fljótlegri aðferð ef aðeins er verið að gera eina slaufu í einu.     
 
 

3.1.2    Laganir á slaufum 
Við upphaf verkefnisins var strax ákveðið að hafa valkost um fleiri en eina tegund af slaufum. 
Þrátt fyrir það að hefðbundin spírallögun er algengust innanhúss þá eru viss lífsgæði í að hafa 
valkosti um fleiri ein eina gerð. Þrjár tegundir urðu fyrir valinu: spírallögun, slöngulögun og 
tvöföld slöngulögun. Þessar laganir voru valdar þar sem þær eru algengar í gólfhitahönnun. 
Hægt er að nota spírallögun í almenn rými þar sem hitinn dreifist jafnt. Einfalda slaufulögun 
væri hægt að nota þar sem er einn útveggur í herberginu og leyfa heitasta fleti gólfhitans að 
snúa að útvegg. Tvöföld spíral lögun er algeng í snjóbræðslukerfum og væri því ágæt lífsgæði 
að hafa valmöguleikann á að láta forritið teikna hana líka. Þegar hætt var að vinna í forritinu 
voru laganirnar fimm talsins. Gerðar voru tvær gerðir af einfaldri slaufulögun. Ein venjuleg og 
önnur sem er með inngangi og útgangi í öðru horni. Einnig voru gerðar tvær laganir af 
spírallögun. Ein hefðbundin en önnur lögun þar sem jaðarflötur er einnig spíral löguð slaufa. 
Best er að sjá mynd 4 fyrir betri yfirsýn á lögununum í forritinu.     
 
 

 
Mynd 4 Slaufulaganir í forritinu 

 
Á mynd 4 eru laganir á slaufum sem að forritið prentar. Mikilvægt er að taka fram að þetta er 
ekki teikning í AutoCAD heldur plot úr Matlab. Fyrir ofan hverja slaufu eru feitletraðir stafir 
sem tákna skammstafanir fyrir lögun úr Excel skjalinu. Þegar S1 er t.d. einföld slöngulögun 
eins og er á mynd 4. 
  
Við gerð forritsins komu nokkrar góðar tillögur. Ein tillaga var að lögun slaufa myndi taka tillit 
til þess ef t.d. eyja væri á svæðinu sem verið væri að hanna í. Ef það væri gert þyrfti að auka 
breytur í Excel skjali ásamt því að vita nákvæmlega flatarmál og staðsetningu eyjunnar sem 
væri á staðnum. Þessi hugmynd var ekki framkvæmd sökum þess að þetta gæti gert breytur á 
slaufum flóknari og í kjölfarið yrði forritið ekki eins notandavænt. Þar sem öll rými í 
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byggingum eru ekki alltaf kassalaga kom einnig tillaga um að hafa valmöguleika um að geta 
teiknað í þannig rými. Ef það væri svo þyrfti að flækja lengdar og breiddar skilyrðin í Excel 
skjalinu með radíus og gráðum og svo framvegis. Þetta yrði alls ekki notandavænt og erfitt að 
taka tillit til án þess að forna gæðum notanda. Hægt væri að greina rými með því að láta Matlab 
myndgreina þau en gæti tekið mikinn tíma. Önnur tillaga kom að láta Matlab reikna út 
varmatap herbergja sjálfvirkt. Margar verkfræðistofur eiga þó Excel skjöl sem reikna varmatap 
byggingarhluta sjálfvirkt. 
 

3.1.3    Villumeldingar 
Þar sem hlutir geta farið úrskeiðis eða notandi gerir vitleysu þá er nauðsynlegt að birta villu og 
gera notandanum grein fyrir vitleysu. Hér verður gerð grein fyrir afhverju og til hvers 
villumeldingar eru í forritinu. Villur í forritinu skiptast í tvo hluta krítískar villur og ókrítískar 
villur. Þegar krítísk villa á sér stað verður forritið að hætta að keyra án fyrirvara. Ókrítískar 
villur koma þegar villumelding er birt og gerir notanda vart við mistök en bíður honum að 
halda áfram að keyra kóðann. Það er þó ein villa í forritinu sem gæti ollið notanda óþægindum 
sem ekki tókst að laga. Villan getur átt sér stað þegar lengd/hæð slaufu er meiri en breidd 
slaufu. Þegar slaufan er teiknuð upp í AutoCAD lendir hún ekki við hliðina á öðrum slaufum 
á x-ás heldur á y-ás.  
 
3.1.3.1    Krítískar villumeldingar 
Fyrsta krítíska villan í forritinu verður ef notandi velur að hafa jaðarflöt á slaufu í norður og 
suður, og slaufan er minni en 2100 mm. Einnig verður villa fyrir spíral lögun ef jaðarfletir 
austur og vestur, og breidd er minni en 2100 mm. Ástæðan fyrir þessum villum er ef slaufan er 
of lítil og verið er að teikna jaðarfleti þá ruglar það í teikningu slaufunnar. Forritið gæti breytt 
sumum jaðarflötum tvisvar og teiknast slaufan rangt upp. 
 
Villa birtist ef bil milli röra er ekki 100 mm, 150  mm eða 200 mm. Þetta er vegna töflugilda 
frá staðli sem notaður er í útreikninga á afköstum og yfirborðshita. Taflan bíður aðeins upp á 
þessar stærðir og virkar því ekki að teikna fyrir aðrar forsendur. Sama gildir fyrir hitaleiðni 
viðnám gólfefnis þar sem það þarf að vera 0.00 m2·K/W, 0.05 m2·K/W , 0.10 m2·K/W og 0.15 
m2·K/W. Þó er ólíklegt að notandi geri þessi mistök þar sem að í Excel skjalinu er felligluggi 
fyrir bil milli slanga eða viðnám gólfefnis. Þegar forritið er að gera spírallögun með 
spírallöguðum jaðarfleti og engin eða fleiri en einn jaðarflötur er valinn kemur einnig villa.  
 
3.1.3.2    Ókrítískar villumeldingar  
Nokkrar ókrítískar villumeldingar eða viðvaranir eiga sér stað í forritinu. Þegar ókrítískar villur 
koma upp er notanda gerð grein fyrir villu eða mistökum og fær hann þar af leiðandi valkost 
um að hundsa villuna og halda áfram eða hætta keyrslunni á forritinu. 
 
Fyrsta viðvörun birtist ef yfirborðshiti á íverusvæðum reynist meiri en 29 °C. Þetta er vegna 
þess að samkvæmt byggingarreglugerð má yfirborðshiti ekki fara yfir 29°C. Villa birtist ef 
yfirborðshiti á jaðarsvæðum er yfir 35 °C. Þetta er einnig bannað samkæmt staðli. Þegar afköst 
gólfhitaslaufa ná ekki að uppfylla varmatap rýmis birtist villa. Hægt er að skilja reit eftir tóman 
fyrir varmaþörf eða varmtap í Excel til að komast hjá þessari villu. Þegar verið er að teikna 
einfalda slöngulögun (S1) eða tvöfalda slöngulögun (SS1) og jaðarfletir eru valdir í austur eða 
vestur kemur upp villa. Þessi lögun bíður ekki upp á jaðarfleti þar sem rör liggja lárétt eða frá 
vinstri til hægri. Ekki er neinn ávinningur í því að hafa jaðarfleti á þessum stað og því birtist 
villumelding. Villumeldingin gerir notanda einnig grein fyrir því að útreikningar eru rangir þar 
sem forritið gerir ráð fyrir að jaðarflötur sé á þessum stað og reiknar í samræmi við það. Svipuð 
villa birtist þegar verið er að teikna einfalda slöngulögun (S2). Lögunin á þeirri slaufu er eins 
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nema snúin 90° og því birtist villa ef  jaðarfletir norður eða suður eru valdir. Villa birtist fyrir 
spírallögun (O2) eða spírallögun með spírallöguðum jaðarfleti ef ekki er valinn neinn 
jaðarflötur. Forritið býður notanda að bæta við jaðarfleti ef svo er. Ef notandi vill halda áfram 
er hann spurður um staðsetningu þar sem hann vill bæta við jaðarfleti. Mikilvægt er þó að taka 
það fram ef notandi breytir lögun eftir að forritið er keyrt verða útreikningar rangir þar sem að 
útreikningar reiknast áður en slaufurnar eru teiknaðar.   
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3.2    Útreikningar 
Útreikningar á gólfhitaslaufum eru byggðir á staðli ÍST EN 1264. Hér að neðan er tafla með 
öllum táknum sem notuð eru við útreikninga á gólfhitaslaufum. 
 
Tafla 1 Breytur fyrir útreikninga (Staðlaráð Íslands, 2011) 

Tákn Eining Útskýring 

ASlaufa m2 Flatarmál slaufu 
aB - Breyta reiknuð með jöfnu 3 
aD - Breyta úr töflu 5 
au - Breyta úr töflu 4 
aT - Breyta úr töflu 3 
B,B0 W/(m2·K) Kerfis-háður stuðull sem notaður er í að reikna afköst slaufu.  
Cw kJ/(kg·K) Eðlisvarmi vökva 
CC m Bil milli röra frá miðju að miðju 
da m Innramál pípu 
di m Ytramál pípu 
�̇� kg/s Rennsli vökva í lögnum 
mD - Veldisvísir reiknaður með jöfnu 6 
mT - Veldisvísir reiknaður með jöfnu 4 
mu - Veldisvísir reiknaður með jöfnu 5 
𝑄  W Heildarafköst slaufu  
𝑄 ö  W Varmaafl í vökva 
𝑄 ð  W Afköst sem tapast niður í gólf 
q W/m2 Afköst slaufu 
𝑞 ð  W/m2 Afköst sem tapast niður í gólf 
𝑞  W/m2 Varmaafl vatns í kerfinu 
Ro m2·K/W Hlutfall varmaflutnings upp úr gólfi  
Ru m2·K/W Hlutfall varmaflutnings niður í gólf  
𝑅 ,  m2·K/W Varmaflutnings viðnám á lofti  
𝑅 ,  m2·K/W Yfirborðsmótstaða gólfefnis 
𝑅 ,  m2·K/W Varmamótstaða einangrunar 
𝑅 ,  m2·K/W Varmamótstaða gifs 
𝑅 ,  m2·K/W Varmamótstað loft 
𝑆  m Þykkt steypu sem fer yfir pípu 
SR m Þykkt á vegg pípu 
𝛼 W/(m2·K) Varmaflutnings stuðull 
1/𝛼 m2·K/W Varmaflutnings mótstaða 
𝜗 ,  °C Meðal yfirborðshitastig gólfflatar 
𝜗  °C Innihitastig 
𝜗  °C Bakrásarhitastig 
𝜗  °C Framrásarhitastig 
𝜗  °C Hitastig rýmis staðsett undir gólfi 
Δ𝜗  K Hitastigs munur milli heitavatns og herbergis 
𝜆  W/(m·K) Varmaleiðni frá steypu yfir pípu 
𝜆  W/(m·K) Varmaleiðni 
lR W/(m·K) Varmaleiðni frá röri 
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3.2.1    Yfirborðshiti og afköst 
Við gólfhita hönnun eru nokkrar mikilvægar jöfnur sem þarf að reikna út. Þá helst þarf að vita 
afköst gólfhitans svo kerfið uppfylli varmatap burðavirkis. Því einnig þarf að reikna 
yfirborðshita svo að kerfið standist reglugerðir. Við hönnun  á gólfhitakerfum eru oft notuð 
gröf og línurit frá framleiðendum til að fá niðurstöður á við afköst og yfirborðshita. Erfitt er að 
láta forrit lesa af línuritum án þess að hafa tölur til að styðjast við. Einnig gætu útreikningar 
reynst rangir ef ekki eru uppfyllt þau skilyrði sem framleiðandi setur. Í þessum kafla verður 
farið yfir jöfnur sem notaðar eru í forritinu. 
 
Gert er ráð fyrir að notandi viti eða geti áætlað breytur sem eru í Excel skjali svo sem Innihita 
[𝜗 ], einangrunargildi gólfefnis [R] og bil milli slaufa [CC] o.s.frv.  
 
Forritið byrjar á því að að reikna hitastigsmun milli hitavatns og herbergis með jöfnu 1 oft 
kallað logarítmískt meðalhitastig. Hitastigsmunur er reiknaður með eftirfarandi jöfnu 
(Staðlaráð Íslands, 2010). 
 

Δ𝜗 =  
𝜗 − 𝜗

𝑙𝑛
𝜗 − 𝜗
𝜗 − 𝜗

 

 

 
(1) 

Fyrir týpu A og C eru afköst reiknuð með jöfnu 2. Jafnan gefur niðurstöður í W/m2  
 

𝑞 =  𝐵 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙  Δ𝜗𝐻 
 

(2) 

B er kerfisbundinn stuðull í (W/m2·K). Í ÍST EN 1264-2 stendur: „ B = B0  = 6,7 W/m2K fyrir 
pípu með hitaleiðni  lR =  lR,0 =  0,35 W/(m2·K) og þykkt á pípuvegg er  SR =  SR,0  = (da-di)/2 

= 0,002 m.” (Staðlaráð Íslands, 2013, bls. 8).  ∏ (𝑎 ) eru veldisvísar sem fara eftir hvernig 
gólfið og slaufur eru byggðar. aT er bilstuðull og er hægt að finna gildið í töflu 3 au er þekju 
stuðull í samræmi við töflu 4 aD er stuðull fyrir ytramál pípu í samræmi við töflu 5. 𝑎  er 
gólfefna stuðull. Hægt er að reikna hann með jöfnu 3 (Staðlaráð Íslands, 2013). 
 

𝑎  =  

1
𝛼

+
𝑆 ,

𝜆 ,

1
𝛼

+
𝑆 ,

𝜆
+ 𝑅 ,

 

 

 
(3) 

Gefið er upp gildi fyrir breyturnar í þessa jöfnu í staðli ÍST EN 1264-2 og er þar af leiðandi 
gert ráð fyrir því í verkefninu að gildin haldist óbreytt. Fyrir steypu með minnkuðum raka skal 
nota  𝜆  = 1,2 W/(m2·K),  𝛼 = 10,8 W/(m2·K) ,  𝜆 ,  = 1 W/(m·K)  og 𝑆 ,  = 0,045 m (Staðlaráð 
Íslands, 2013). Eina breytan sem þarf í raun að hafa í huga er 𝑅 ,  (m2·K/W) sem er 
varmaviðnám gólfefnis. 
 
Til að reikna mT, mu og mD eru jöfnur 4, 5 og 6 notaðar. 
 

𝑚  =  1 −  
𝐶𝐶

0,075
 

 

(4) 

Jafnan gildir aðeins ef að 0,050m ≤ CC ≤ 0,375m þar sem að CC táknar bil milli röra frá miðju 
til miðju. 



9 
 

 
𝑚 =  100(0,045 − 𝑆 ) 

 
(5) 

 
Jafnan gildir aðeins ef að Su  ≥  0,010 m þar sem að Su táknar þykkt steypu yfir röri. 
 

𝑚  =  250(𝐷 −  0,020) 
 

(6) 

Jafnan gildir aðeins ef að  Su  ≥ 0,010 m þar sem að Su táknar þykkt steypu yfir röri (Staðlaráð 
Íslands, 2013). 
 
Til að einfalda útreikninga er almennt gert ráð fyrir því að allar þessar forsendur gangi upp. 
Með niðurstöðum úr jöfnum að ofan er hægt að reikna afköstin með jöfnu 2. Einnig er hægt að 
nota jöfnu 7 til að reikna afköst gólfhitaslaufu ef yfirborðshiti og innihiti er þekktur. 
 

𝑞 = 8,92(𝜗𝐹,𝑚 − 𝜗𝑖)
1,1

 
 

(7) 

Þar sem q er afköst í W/m2 og 𝜗 ,  er meðal yfirborðshiti í °C. Þar sem afköst og innihiti eru 
þekkt gildi er jafna 7 notuð til að reikna yfirborðshitastig. Jafna 8 og jafna 7  eru sama jafnan 
nema henni er umbreytt fyrir yfirborðshita.  
 

𝜗 ,  =   
25 · 𝑞

223
 

10

11

+  𝜗  

 

 
(8) 

Heildarafköst slaufu eru reiknuð með því að margfalda q með heildarflatarmáli slaufunnar eða:  
 

𝑄  =  𝐴 · q 
 

(9) 

Þar sem A er heildarflatarmál slaufu í m2 (Staðlaráð Íslands, 2010). Þó þarf að passa sig á ef 
að eyja er í slaufunni t.d. fyrir eyju sem gjarnan eru í eldhúsum þarf að draga það flatarmál frá 
sem tapast.   
 

3.2.2    Rennsli  
Þegar afköst slaufu liggja fyrir er reiknað rennslið með jöfnu 10. 
 

�̇�  =  
𝐴 ∙ 𝑞

𝐶 · (𝜗𝑉 − 𝜗𝑅)
 ∙  1 +

𝑅

𝑅
+

𝜗𝑖 − 𝜗𝑢

𝑞 ∙ 𝑅
 

 

 
(10) 

Cw er eðlismassi vökvans í J/(kg· K)4. mH er heildarrennsli vökvans í slaufunni í kg/s.  𝑅  er 
hlutfall varmaleiðni upp úr gólfi. 𝑅  er hlutfall varmaleiðni niður í gólf. 𝜗  er hitastig í rými og 
𝜗  er hitastig undir rými sem verið er að hanna í. Til að reikna 𝑅  og  𝑅  eru notaðar jöfnur 11 
og 12.  
 

𝑅  =  
1

𝛼
 +  𝑅𝜆,𝐵  +  

𝑆𝑢

𝜆𝑢

  

 

 
(11) 

 
𝑅 =  𝑅𝜆,𝐸𝑖𝑛𝑎𝑛𝑔𝑟𝑢𝑛 +  𝑅𝜆,𝐿𝑜𝑓𝑡 +  𝑅𝜆,𝐺𝑖𝑓𝑠 +  𝑅𝛼,𝐿𝑜𝑓𝑡 (12) 
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 er varmaleiðni gólfflatar þar sem  = 0,0093 (m2·K)/W. 𝑅 ,  er varmaleiðni loftflatar undir 

herbergi þar sem  𝑅 ,  = 0,17 (m2·K)/W (Staðlaráð Íslands, 2010). Á mynd 5 er hægt að sjá 
snið af gólfi sem reiknað er með. Ef gólf er byggt öðruvísi gæti þurft að gera breytingar á 
útreikningum.  
 

 
Mynd 5 Uppbygging gólfs með gólfhita (Staðlaráð Íslands, 2010, bls. 19) 

 
Varmaafl sem tapast niður í gólf er reiknað með jöfnu 13 (Oventrop, 2005):  
 

𝑞 ð  =  
𝑞 ∙ 𝑅 + (𝜗 − 𝜗 )

𝑅
 

 

(13) 

Þar sem q er varmaafl slaufu í W/m2 og qniður er í W/m2. Heildarafköst niður Qniður í W eru 
síðan fundin með því að margfalda niðurstöður við flatarmál slaufu. Varmaafl vatns í kerfinu 
er reiknað með jöfnu 14 (Staðlaráð Íslands, 2013): 
 

𝑞 =  𝑞 +  𝑞 ð  
 

(14) 

 
Niðurstöðurnar eru í W/m2 og þarf að margfalda með flatarmáli slaufu til að fá svar í W. 
 

3.2.3    Lengd á rörum  
Lengd á rörum eru gróflega áætluð með útreikningum í Excel skjali. Lengd röra er áætluð með 
töflu 2.  

Tafla 2 Lengd röra á fermeter (Uponor, 2016) 

CC (mm) Lengd á m2 (m/m2) 
200 5,0 
150 6,7 
100 10,0 
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Heildarflatarmál er margfaldað með lengd á m2. Þegar notandi tengir slaufu við kistu bætist 
lengd við slaufuna og er því ekki mikil áhersla lögð á nákvæmni við útreikninga á lengdinni. 
Gott er að áætla gróflega hversu langt rör þarf, áður en notandi keyrir forritið svo notandi viti 
hvort rör í slaufu séu of löng eða ekki.   
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3.3    Excel skjal  
Í fyrstu gerð af forritinu þurfti notandi að svara spurningum Matlab um stærðir og forsendur 
slaufunnar. Þetta reyndist seinlegt og pirrandi. Því kom sú hugmynd að útbúa Excel skjal sem 
notandi fyllir út og Matlab les það. Excel skjalið fór í gegnum mikið þróunarferli með forritinu. 
Í fyrstu útgáfu af Excel skjalinu var aðeins hægt að stjórna lögun, lengd, breidd og bili milli 
röra á slaufum. Í fyrstu útgáfu af Excel skjalinu varð ákveðið þróunarskref í verkefninu. Forritið 
þróaðist svo að hægt var að gera fleiri en eina slaufu í einu og hægt var að gera flóknari 
útreikninga án þess að gera forritið óþjált í notkun. Við þessa þróun bættust því fleiri flipar, 
flóknari reitir og fleiri breytur. Í þessum kafla verður farið í heild yfir Excel skjalið ásamt virkni 
þess. Einnig er hægt að sjá útskýringar og leiðbeiningar í Excel skjalinu.  
 

3.3.1    Flipi 1 (Stærðir) 
Í fyrsta flipa í skjalinu eru breytur sem stjórna stærð, lögun, útreikningum á afköstum o.s.frv. 
Á mynd 6 er skjáskot úr fyrsta flipanum í Excel skjalinu. 
  

 
Mynd 6 Flipi 1 í Excel skjali 

 
Eins og hægt er að sjá hér að ofan eru margar breytur í skjalinu. Þó eru flestar af þessum 
breytum nauðsynlegar við útreikninga á slaufunum sjálfum. Hér að neðan kemur upptalning 
ásamt útskýringum á dálkum. 
 
Fjöldi slaufa: Reiturinn stýrir hversu oft forlykkja sem skilgreinir hnit fyrir gólfhitaslaufurnar 
er keyrð. Þessi reitur er sjálfvirkur og telur í hversu marga reiti er fyllt út í, í herbergja dálkinum. 
  
Herbergi: Dálkurinn stýrir fjölda slaufa. Heiti herbergis prentast einnig í niðurstöður ef 
notandi vill.  
 
Nr: Dálkurinn er notaður til að merkja númer slaufu. Merkist í niðurstöður ef notandi vill.  
 
Lögun: Dálkurinn stýrir lögun slaufunnar. Í reitnum er felligluggi með öllum lögunum sem 
eru í boði.  
 
C/C: Dálkurinn stýrir bili milli röra frá miðju að miðju í millimetrum. Í dálkinum er felligluggi 
sem bíður notanda að hafa annaðhvort 100, 150 eða 200 mm bil. Ástæðan fyrir því að aðeins 
er hægt að velja þessar þrjár stærðir er vegna töflu við útreikninga í ÍST EN 1264. Staðallinn 
bíður aðeins upp á nokkrar stærðir og takmarkast valið við það.  
 
Lengd: Dálkurinn stýrir lengd/hæð slaufu í millimetrum. 
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Breidd: Dálkurinn stýrir breidd slaufu í millimetrum. 
 
R: Dálkurinn er yfirborðsmótstaða gólfefnis í m2K/W. Í þessum dálk er felligluggi sem bíður 
notanda að velja annað hvort 0,00 , 0,05 , 0,10 eða 0,15 m2K/W. Felliglugginn er vegna töflu í 
ÍST EN 1264 sem varðar útreikninga. Taflan skilgreinir þessi gildi og takmarkast því 
útreikningar á því. 
  
X: Dálkurinn stýrir fjölda slaufa í x stefnu. Notað til að reikna út áætlaða lengd á rörum og til 
þess að hjálpa notanda að ákvarða flatarmál slaufu miðað við lengd á rörum.  
 
Y:  Dálkurinn stýrir fjölda slaufa í y stefnu. Notað til að reikna út áætlaða lengd á rörum og til 
þess að hjálpa notanda að ákvarða flatarmál slaufu miðað við lengd á rörum. 
 
Lengdarstuðull: Dálkurinn er notaður til að gera notanda grein fyrir því gildi sem notað er við 
útreikninga á áætlaðri lengd. Notað er gildi úr töflu 2. Ef bil milli slaufa er: 100 mm er 
stuðullinn 10, 150 mm er stuðulinn 6,7 og 200 mm er stuðullinn 5 (Uponor, 2016) 
 
Áætluð lengd: Dálkurinn reiknar út lengd röra í metrum út frá C/C, lengd, breidd og 
lengdarstuðli. Í dálknum er óhemju löng if skipun. í stuttu máli er flatarmál margfaldað með 
lengdarstuðlinum en það er flóknara þegar þarf að taka tillit til jaðarflata og fjölda slaufa. Að 
neðan er forritun sem reiknar lengd í dálknum. 
 

=(IF(E6=200,F6/1000*G6/1000*5,IF(E6=150,F6/1000*G6/1000*6.7,IF(E6=1
00,F6/1000*G6/1000*10)))+IF(Q6 ="x",F6/1000*1*10-F6/1000*1*5)+IF(R6 
="x",F6/1000*1*10-F6/1000*1*K6))+IF(S6="x",F6/1000*1*10-F6/1000*1* 
K6))+IF(T6="x",F6/1000*K6)*10F6/1000*1*K6)))/(IF(I6="",1,I6)*IF(J6="",
1,J6) 

 
Fyrstu if setningarnar að plús merkinu finna með hvaða lengdarstuðli þarf að reikna með, 
reikna lengd röra með því að margfalda stuðulinn og flatarmál. Næstu if setningar finna ef það 
er merkt x við jaðarfleti. Lykkjan bætir við lengd röra miðað við að jaðarflötur sé 1 m og bil 
milli röra sé 100 mm eða að lengdarstuðull sé 10. Lykkjan dregur einnig frá lengd sem reiknuð 
var þegar ekki var jaðarflötur. Næst er deilt með fjölda slaufa. Þegar lengd fer yfir 80m litast 
reiturinn rauður til að gera notanda grein fyrir að lengd röra sé á mörkunum við að vera of löng. 
Oft er miðað við að lengd röra eigi ekki að fara yfir 100m í gólfhitaslaufum.  
 
Raunlengd: Dálkurinn birtir lengd/hæð slaufu ef notandi vill fleiri en eina slaufu og merkir 
það í X eða Y reitunum. Ef X eða Y reitirnir eru ekki fylltir út litast þessi reitur svartur þar sem 
lengd verður sú sama og raunlengd og notandi græðir ekki á því að sjá þær upplýsingar. 
 
Raunbreidd: Dálkurinn birtir breidd slaufu ef notandi vill fleiri en eina slaufu. Dálkurinn 
virkar alveg eins og raunlengd dálkurinn. 
 
Varmatap [W]: Dálkurinn er fylltur út miðað við áætlað varmatap sem á sér stað í rýminu í 
W. Forritið prentar út viðvörun ef slaufa er ekki að uppfylla varmaþörf rýmis. Hægt er að skilja 
þennan reit eftir tóman til að komast hjá villum. 
 
Varmatap [W/m2]: Dálkurinn er fylltur út miðað við varmatap í W/m2 í rýminu.  
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Jaðarflötur: Í þessum reitum er merkt við staðsetningu á jaðarflötum með x ef notandi óskar 
eftir að bæta við jaðarfleti. Dálkur N stendur fyrir norður, S fyrir suður, A fyrir austur og V 
fyrir vestur. Ef reitir verða svartir er ekki hægt að hafa jaðarfleti á þeim stað.  
 

3.3.2     Flipi 2 (Töflur) 
Í þessum flipa eru töflur fyrir útreikninga á gólfhitaslaufum úr ÍST EN 1264. Matlab forritið 
sækir gögn úr þessum töflum og notar þau í útreikninga. Hægt er að finna töflurnar í viðauka.  
 

3.3.3    Flipi 3 (Forsendur) 
Í þessum flipa fyllir notandi út hönnunar forsendur gólfhitakerfisins eins og framrásar- og 
bakrásarhitastig. 
 

 
Mynd 7 Flipi 3 í Excel skjali 

 
Notandi fyllir út breytur í skjalinu svipað og á mynd 7. Þessar breytur eru síðan notaðar í 
útreikningum á yfirborðshitastigi ásamt varmagjöf gólfhitaslaufana.  
 

3.3.4    Flipi 4 (Niðurstöður) 
Niðurstöðu flipinn er í raun sía fyrir niðurstöðurnar. Niðurstöður urðu margar í lok verkefnisins 
þar sem mikið var um breytur og útreikninga á slaufum. Því annaðhvort þurfti að fórna breytum 
eða finna leið til að gera niðurstöður snyrtilegri. Hér að neðan má sjá skjáskot úr flipa 4 úr 
Excel skjalinu. 
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Mynd 8 Flipi 4 úr Excel skjali 

 
Flipinn virkar þannig að notandi hakar við þær niðurstöður sem hann vill að birtist í 
niðurstöðum. Þegar hakað er við niðurstöðu prentast þær í Excel skjal, ef ekki prentast þær 
ekki. Þannig getur notandi valið að fækka breytum úr 36 niður í aðeins eina ef notandi hefur 
aðeins áhuga á t.d. afköstum gólfhita.  
 

3.3.5    Flipi 5, 6 og 7 
Í flipa 5 (Útskýringar)  eru útskýringar í reitum í Excel skjalinu fyrir notanda. Í flipa 6 
(Leiðbeiningar) eru leiðbeiningar fyrir notanda hvernig á að nota forritið. Í flipa 7 
(Slaufulaganir) eru útskýringar á slaufulögunum með skjáskotum af hverri lögun fyrir sig.  
 

3.3.6    Niðurstöður útreikninga í Excel 
Niðurstöður útreikningar prentast í annað Excel skjal. Niðurstöður sem birtast í því skjali eru í 
samræmi við þá reiti sem hakaðir eru í á mynd 8. Á mynd 9 er dæmi um niðurstöður útreikninga 
sem prentast í Excel skjal. Niðurstöðurnar á mynd 9 eru reiknaðar útfrá forsendum sem eru á 
mynd 7 og niðurstöður síaðar eins og á mynd 8. 
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Mynd 9 Skjáskot af niðurstöðum útreikninga í Excel skjali 

Á mynd 9 eru slaufur allar jafn stórar eða 3000x4000mm með 150mm bili milli slaufa. Slaufa 
í hjónaherbergi er eina slaufan með jaðarfleti annars eru allar slaufur eins. Yfirborðsmótstaða 
gólfefnis (R) er einnig eins fyrir allar slaufur eða 0.10 m2K/W.   



17 
 

3.4    Aðferðir við forritun 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu aðferðir sem notaðar voru við forritun. Í viðauka má 
nálgast töflu með öllum breytum í forritinu sjálfu. Hægt er að nálgast töflu með öllum breytum 
í forritinu með útskýringum í viðauka ásamt kóðanum í heild.   
 

3.4.1    Tenging við AutoCAD 
Niðurstöður Matlab eru tengdar AutoCAD á óhefðbundin máta. Matlab prentar út “script” eða 
.SCR skrá fyrir AutoCAD. SCR skrá er í stuttu máli textaskrá með skipunum sem AutoCAD 
skilur. Matlab forritið gerir í raun annað forrit fyrir AutoCAD. Hér að neðan má sjá aðferð við 
að koma hnitum út Matlab yfir á .SCR form.  
 
24 %Opnar Autocad script 
25- fid = fopen('Gogn.SCR','wt'); 
26  
27 %Prentar inn fyrstu línur í skjalið. Slekkur á Osnap 
28- fprintf(fid , '(setq oldsnap (getvar "osmode"))\n'); 
29- fprintf(fid , 'Osmode 0\n'); 
 ... 
 ... 
 ... 
1243 fprintf(fid,'_PLINE\n'); 
1244- if H1 > B1 
1245- fprintf(fid,'%d,%d\n',[Y(:) ,X(:)].'); 
1246- else 
1247- fprintf(fid,'%d,%d\n',[X(:) ,Y(:)].'); 
1248- end 
1249- fprintf(fid,'\n'); 
1250 end 
 ... 
 ... 
 ... 
1256- fprintf(fid,'(setvar "osmode" oldsnap)\n;end of file'); 
1257  
1258 %Lokar textafilenum. 
1259- fclose(fid); 

    
Í línu 24-26 opnar forritið .SCR skrá sem kölluð er Gogn. Skrifaðar eru í skrána tvær skipanir 
sem slökkva á Osnap í AutoCAD. Ef kveikt er á Osnap þegar forritið er keyrt gæti það orðið 
til þess að Osnap leiðrétti hnitin og þar afleiðandi gætu hnitin endað á röngum stað. 
 
Í línu 1243 prentast skipun _PLINE þetta er skipun í AutoCAD til að teikna pólílínu. Næst 
prentar forritið hnit á formi X,Y. Mikilvægt er að hnitin séu á þessu formi og ekkert bil sé á 
milli. Ef hæð er meiri en breidd prentast hnitin Y,X þetta snýr hnitunum svo slaufan teiknast í 
raun hornrétt. Eftir að hnitin prentast þarf að koma ný lína, tóm lína merkir enter í AutoCAD. 
Ef fleiri en ein slaufa er gerð endurtekur þetta sig þannig að _PLINE skipunin komi eftir tómu 
línunni.  
 
Í línu 1256-1259 er skipun sem skilgreinir enda forrits og lokar .SCR skránni.   
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3.4.2    Útreikningar og breytur 
Hér verður farið yfir hvernig forritið les inn breytur og reiknar út það sem tekið var fram í 
útreikninga kafla.  Búturinn hér að neðan les inn breytur úr Excel skjali ásamt því að skilgreina 
breytur í forritinu sjálfu. Þar sem búið er að fara yfir útreikninga verður farið yfir kóðann sem 
upptalningu og vísað í jöfnur.  
 
19 %Les inn stærðir og forsendur frá excel skjali  

 21- [size] = xlsread('sizeing.xlsx',1);             %Stærðir 
 22- [~,Jadarflotur] = xlsread('sizeing.xlsx',1);    %Finnur jaðarfleti og 
lögun 23- [Forsendur] = xlsread('sizeing.xlsx',3);        %Forsendur 
 24- [~,Forsendur_str] = xlsread('sizeing.xlsx',3);  %Forsendur strengur 
 25 %Opnar Autocad script 
 26- fid = fopen('Gogn.SCR','wt'); 
 27  

28 %Prentar inn fyrstu línur í skjalið. Slekkur á Osnap 
 29- fprintf(fid , '(setq oldsnap (getvar "osmode"))\n'); 
 30- fprintf(fid , 'Osmode 0\n'); 
 31  

32- Ti          = Forsendur(6,1);           %Innihiti  
 33- Tf          = Forsendur(4,1);           %Framrásarhitastig 
 34- Tb          = Forsendur(5,1);           %Bakrásarhitastig 
 35- Tu          = Forsendur(7,1);           %Hitastig herbergis undir slaufu 
 36- dA          = 0;                        %Frádregið flatarmál  
 37- JF          = 1;                        %Ef jaðarflötur er til staðar 
 38- B0          = 6.7;                      %Pípu varma leiðni skv staðli 
 39- Su          = Forsendur(9,1)/1000;      %Þykkt flots 
 40- D           = Forsendur(1,1)/1000;      %Ytramál pípu 
 41- L           = 0;                        %Lengd hliðrar til  
 ...  

...  

...  

52- if SlaufuTeljari > 1;  
 53-     vars = {'X' 'Y' 'x' 'x1' 'x2' 'y' 'y1' 'y2'}; 
 54-     clear(vars{:}) 
 55- end 
 56  

57 %Fleiri Forsendur þurfa að vera hér til að taka tillit til fjölda slaufa. 
 58  

59- CC        = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,3);      %Bil pípu. Miðju í miðju  
 60- H1        = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,11);     %Hæð slaufu 
 61- B1        = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,12);     %Breidd slaufu     
 62- R         = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,6);      %Varmaviðnám gólfefnis 
 63- Q_d       = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,13);     %Varmaþörf rýmis í W 
 64- q_d       = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,14);     %Varmaþörf rýmis í W/m^2 
 65  

66 %Tekur niðurstöður úr Excel notað í niðurstöður. 
 67- L_pipa           = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,10);     %Lengd pípa 
 68- Slaufu_nummer    = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,2);   
 69- Fjoldi_larett    = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,7);  
 70- Fjoldi_lodrett   = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,8); 
 ...  

...  

...  

76- if isnan(q_d) == true  
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77- q_d = 1;  
 78- end 
 79- if isnan(Q_d) == true  
 80-     Q_d = 1; 
 81- end 
 82- if isnan(Fjoldi_larett) == true 
 83-     Fjoldi_larett = 1;  
 84- end 
 85- if isnan(Fjoldi_lodrett) == true  
 86-     Fjoldi_lodrett = 1;  
 87- end 
 88  

89 %Prentar fjölda slaufa ef notandi vill prenta slaufur sem eru eins.  
 90- Fjoldi_slaufa    = Fjoldi_lodrett*Fjoldi_larett; 
 91  

92 %Strengir skilgreina lögun á slaufu.  
 93 %Notað til að bera saman strengi í if lykkju 
 94  

95- S1  = 'S1';                        % Slöngulögun   
 96- S2  = 'S2';                        % Slöngulögun Hornrétt 
 97- SS1 = 'SS1';                       % Tvöföld slöngulögun  
 98- O1  = 'O1';                        % Hefðnundin spíral lögun 
 99- O2 =  'O2';                        % Spíral með Spíral jaðarfleti 
 100  

101 %Finnur streng hvernig lögun er 
 102- Slaufulogun  =  Jadarflotur(5 +(SlaufuTeljari-1),3);   
 103  
 104 %Les strengi frá excel dálki hvort að jaðarflötur er til staðar  
 105- JadarfloturN = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,16); %Jaðarflötur upp 
 106- JadarfloturS = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,17); %jaðarflötur niður 
 107- JadarfloturA = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,18); %Jaðarflötur hægri 
 108- JadarfloturV = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,19); %Jaðarflötur vinsti 
 109  

110 %if lykkjurnar segja ef strengur er tómur er jaðarflötur ekki til staðar  
 111 %annars er hann til staðar.  
 112  

113 %JFX_Right stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á +X ás eða 
ekki. 114 %JFX_Left stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á -X ás eða 
ekki. 115 %JFY_UPP stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á +Y ás eða 
ekki. 116 %JFY_Down stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á -Y ás eða 
ekki. 117  

118- if (JadarfloturN == "") 
 119-     JFY_UPP = 0;  
 120-     else  
 121-     JFY_UPP = 1; 
 122- end 
 123  

124- if (JadarfloturS == "") 
 125-     JFY_Down = 0;  
 126-     else  
 127-     JFY_Down = 1;  
 128- end 
 129  

130- if (JadarfloturA == "") 
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131-     JFX_Right = 0;  
 132-     else  
 133-     JFX_Right = 1;  
 134- end 
 135  

136- if (JadarfloturV == "") 
 137-     JFX_Left = 0;  
 138-     else  
 139-     JFX_Left = 1;  
 140- end 
  

Að ofan er kóði sem skilgreinir breytur sem notaðar eru við útreikninga og staðsetningu hnita 
á slaufum. 
 
Í línu 19 – 24 eru breytur færðar úr Excel skjali yfir í Matlab sem strengir og tölur í töflum. 
 
Í línu 32 – 41 eru tölur og strengir úr töflum færðir yfir í breytur. 
 
Í línu 52 – 55 eru ákveðnar breytur hreinsaðar úr workplace ef forritið er að gera fleiri en eina 
slaufu og ef ekki er verið að teikna fyrstu slaufuna. Þessi skipun kemur í veg fyrir að forritið 
rugli hnitum þegar það er verið að teikna fleiri en eina slaufu. 
 
Í línu 59 – 70 eru tölur og strengir úr töflum færðir yfir í breytur. 
 
Í línu 76 – 87 ef ekki er fyllt út í varmataps eða fjölda slaufa reiti í Excel skjali verða breytur 
fyrir þá reiti 1 til að ekki komi upp villur. 
 
Í línu 102 – 108 eru strengir úr töflum færðir yfir í breytur. 
 
Í línu 118 – 136 eru strengir fyrir jaðarfleti breytt í rétt eða rangt skilyrði. Ef ekki er merkt í 
reit fyrir t.d. jaðarflöt í norður verður breyta fyrir það gildi 0. Ef fyllt er út í hann verður breytan 
1.  
 
Næsti bútur af kóða eru allir útreikningar í forritinu sem varða ekki staðsetningu hnita. 
 
179- A  =  H/1000*B/1000;  

 ...  

...  

...  

190- a       = 10.8;            %Floorcovering factor 10,8w/(m^2K) fyrir 
gólfhita  191- Lamda_u = 1;               %hitaleiðni stuðull 
 192- Su0     = 0.045;           %Þykkt skv staðli  
 193- LamdaE  = 1.2;             %Varmaleiðni flots w/mK fyrir flot með minnkuðu 
rakagildi skal 1,2 notað skv staðli  
 194  

195  

196 %Útreikningar samkvæmt staðli 
 197- aB = ((1/a)+(Su0/Lamda_u))/((1/a)+(Su0/LamdaE)+R); 
 198- mT = 1-((CC*0.001)/0.075); 
 199- mU = 100*(0.045-Su); 
 200- mD = 250*(D-0.020); 
 ...  

...  
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...  

206- if CC == 200; 
 207-     Row = 4;  
 208- elseif CC == 150; 
 209-     Row = 3; 
 210- elseif CC == 100; 
  211-     Row = 2;  
 212- elseif CC == 100;  
 213-     Row = 1; 
 214- else 
    215-     fprintf('Villa 101 ! C/C Þarf að vera 100, 150 eða 200')  
 216-     return  
 217- end  
 218  

219 %Finnur staðsetningu Töflugilda útfrá R í excel skjali samkvæmt skjali  
 220  

221- if  R == 0;  
 222-     column = 1;  
 223- elseif R == 0.05; 
 224-     column = 2; 
 225- elseif R == 0.10; 
 226-     column = 3;  
 227- elseif R == 0.15;  
 228-     column = 4; 
 229- else 
 230-     fprintf('Villa 102 ! Gólfefni þarf að vera með viðnám 0 , 0.05, 0,1   
0,15 m^2K/W') 
 231-     return 

232- end  
 233  

234 %Les gildi úr excel skjali 
 235- [aTXL] = xlsread('sizeing.xlsx',2,'C5:F5'); 
 236- [aUXL] = xlsread('sizeing.xlsx',2,'C12:F15');    
 237- [aDXL] = xlsread('sizeing.xlsx',2,'C22:F25');  
 238  

239 %Lætur gildi úr excel skjali í breytu (Var) 
 240- aT  =  aTXL(column); 
 241- aU  =  aUXL(Row,column); 
 242- aD  =  aDXL(Row,column); 
 243  

244 %Útreikningar á meðalhitastigi samkvæmt staðli 
 245- dT  = (Tf-Tb)/log((Tf-Ti)/(Tb-Ti));  
 246 %Útreikningar á afköstum samkvæmt staðli 
 247- q   =  B0 * aB * aT^(mT) * aU^(mU) * aD^(mD) * dT; 
 248 %Útreikningar á meðal yfirborðshita samkvæmt staðli 
 249- Yhiti  = (25*q/223)^(10/11)+Ti; 
 250  

251 %Gefur viðvörun ef yfirborðshiti er meiri en 29°C samkvæmt staðli og  
 252 %Leyfir notanda að fara úr kóðanum eða halda áfram.  
 253  

254- if Yhiti >= 29  
 255-     fprintf('Varúð yfirborðshiti fyrir íverusvæði er yfir 29°C bannað 
samkvæmt staðli') 
 256-     prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
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257-     str = input(prompt,'s'); 
 258-     if isempty(str)  ||  str == 'Y' || str == 'y' 
 259-        str = ''; 
 260-     end 
 261-     if str == 'N'  
 262-         return  
 263-     end   
 264- end 
 265  

266 %Ef jaðarflötur á sér stað þarf að reikna hann í sitthvoru lagi. Þessir 
 267 %útreikningar eru eins og fyrir ofan nema með örlítið breyttum forsendum  
 268 %samkvæmt staðli. 
 269  

270- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1; 
 271-     aT_JF     =  aTXL(column); 
 272-     aU_JF     =  aUXL(2,column); 
 273-     aD_JF     =  aDXL(2,column); 
 274-     dT_JF     =  (Tf-Tb)/log((Tf-Ti)/(Tb-Ti)); 
 275-     mT_JF     =  1-((100*0.001)/0.075); 
 276-     mU_JF     =  100*(0.045-Su); 
 277-     mD_JF     =  250*(D-0.020); 
 278-     q_JF      =  B0 * aB * aT_JF^(mT_JF) * aU_JF^(mU_JF) * aD_JF^(mD_JF) * 
dT; 279-     Yhiti_JF  =  (25*q_JF/223)^(10/11)+Ti; 
 280  

281 %Gefur viðvörun ef yfirborðshiti á jaðarfleti er yfir 35°C bannað samkvæmt 
 282 %staðli og leyfir notanda að fara úr kóðanum eða halda áfram. 
 283  

284-      if Yhiti_JF >= 35  
 285-         fprintf('Varúð yfirborðshiti fyrir jaðarsvæði er yfir 33°C bannað 
samkvæmt staðli') 

286-         prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
 287-         str = input(prompt,'s'); 
 288-            if isempty(str)  ||  str == 'Y' || str == 'y' 
 289-                str = ''; 
 290-             elseif str == 'N'  
 291-                return 
 292-             end 
 293-       end 
 294- end 
 295  

296 % Reiknar flatarmál slaufu ásamt flatarmáli jaðarflatar ef hann er til 
 297 % staðar  
 298 %Flatarmál jaðarflatar er lengd jaðarflatar sinnum 1m ef jaðarflötur 
 299 %er ekki til staðar er margfaldað með 0. Þ.e.a.s. JFY eða JFX er 0.   
 300  

301- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1; 
 302-     A_Jadarflotur = (B*JFY_UPP + H*JFX_Right + B*JFY_Down + H* 
JFX_Left)/1000; 

303-     A_R = A - dA - A_Jadarflotur; 
 304- else 
 305-     A_R = A-dA;  
 306- end  
 307  

308 %Reiknar út heildar afköst slaufu á íverusvæðum. A_R er flatarmál á 
 309 %íverusvæði og q er afköst á íverusvæði, 
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310  

311- Q     = A_R * q; 
 312  

313 %Reiknar út heildar afköst jaðarflatar. Ef jaðarflötur er ekki til staðar  
 314 %er Q_Jf = 0. If setningin þarf að vera þar sem Q_JF þarf að vera 
 315 %skilgreint í útreikningum.  
 316  

317- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 318-     Q_JF  = A_Jadarflotur * q_JF; 
 319- else 
 320-     Q_JF  = 0; 
 321- end 
 322  

323 %Q_H Reiknar út heildar afköst í W með tilit til jaðarflatar og 
íverusvæðis  324 %Average_Powerpersqm finnur afköst á m^2 með því að deila afköstum með 
 325 %flatarmáli 
 326  

327- Q_H   = Q + Q_JF; 
 328- Average_Powerpersqm = Q_H/A; 
 329  

330 %Prentar viðvörun ef gólfhiti nær ekki að uppfylla varmaþörf sem 
skilgreind 331 %er í Excel skjali. Leyfir notanda að halda áfram eða hætta keyrslu. 
 332 %Ef ekkert er fyllt út í excel skjali er varmaþörf eða  
 333 %Q_d = 1 og þarf ekki að hafa áhyggjur af þessari villu. Útreikningar 
 334 %birtast samt og hægt er að bera saman niðurstöður við forsendur.  
 335  

336- if Q_H <= Q_d  
 337-     fprintf('Varúð gólfhiti nær ekki að uppfylla varmaþörf') 
 338-     prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
 339-     str = input(prompt,'s'); 
 340-     if isempty(str) ||  str == 'Y' || str == 'y' 
 341-         str = ''; 
 342-     end 
 343-     if str == 'N'  
 344-         return  
 345-     end   
 346- end 
 ...  

...  

...  

353- Cw      = Forsendur(3,1);    %heat capacity of water J/(kgK)^4 
 354- Rl_ei   = Forsendur(10,1);   %Heat resistance of einangrun  
 355- Rl_lo   = Forsendur(11,1);   %Heat resistance of ceiling 
 356- Rl_pl   = Forsendur(12,1);   %Heat resistance of plaster  
 357- Ra_lo   = Forsendur(13,1);   %Heat transfer resistance on the ceiling 
 358  

359 %Varmaviðnám upp 
 360- R0 = 1/a + R + Su/Lamda_u; 
 361 %Varmaviðnám niður  
 362- Ru = Rl_ei + Rl_lo +Rl_pl+Ra_lo; 
 363 %Massaflæði með tiliti til afköstum og tapi niður í kg/s 
 364- Rennsli = (Q_H) / (Cw*(Tf-Tb))* ( 1+ R0/Ru + ((Ti - Tu) / (Q_H * Ru))); 
 365  

366 %Afköst niður w/m^2. ef jaðarflötur er til staðar bætist jaðarflatar q inn 
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367 %í jöfnuna annars ekki.  
 368  

369- q_nidur = (Average_Powerpersqm*R0+(Ti-Tu))/Ru; 
 370  

371 %Q niður í wöttum 
 372- Q_nidur = q_nidur*A; 
 373  

374 %Heildar afköst vatns í W 
 375- Q_vatn = Q_H + Q_nidur; 
  

Í línu 179 er flatarmál reiknað miðað við hæð og breidd úr Excel skjali. 
 
Í línu 190 – 193 eru gildi úr staðli sett í breytu. 
 
Í línu 197 er aB reiknað með jöfnu 3. 
 
Í línu 198 er mT reiknað með jöfnu 4. 
 
Í línu 199 er mU reiknað með jöfnu 5. 
 
Í línu 200 er mD reknað með jöfnu 6. 
 
Í línu 206 – 232 er fundin staðsetning raða og dálka fyrir töflur 3, 4 og 5 með if lykkju. 
 
Í línu 235 – 237 eru töflur 3, 4 og 5 lesnar. 
 
Í línu 240 – 242 eru fundin rétt töflugildi miðað við staðsetningu. 
 
Í línu 245 er reiknað mismunarhitastig milli heitavatns og herbergis með jöfnu 1. 
 
Í línu 247 eru reiknuð afköst slaufunnar þegar jaðarflötur er ekki til staðar í W/m2 með jöfnu 
2. 
 
Í línu 249 er reiknað yfirborðshitastig gólfs þar sem jaðarflötur er ekki með jöfnu 2. 
 
Í línu 254 – 264 er if lykkja sem birtir villu ef yfirborðshiti er meiri en 29°C þar sem það er 
bannað samkvæmt staðli. Notanda er boðið að halda áfram eða láta forritið hætta að keyra. 
 
Í línu 270 er if lykkja sem keyrist aðeins ef jaðarflötur er á slaufu. If lykkjan keyrir þá frá línu 
270 að 279. Í þessari lykkju eru útreikningar á jaðarfleti.  
 
Í línu 271 – 279 eru útreikningar eins og á undan í kóðanum nema reiknað er með 100 
millimetra bili milli röra.  
 
Í línu 284 – 294 birtist viðvörun ef yfirborðshiti er of hár fyrir jaðarfleti líkt og áður nema 
hitastig má vera allt að 35°C.  
 
Í línu 301 – 305 er fundið flatarmál slaufu á jaðarsvæði og á íverusvæði.  
 
Í línu 311 eru afköst slaufu á íverusvæði reiknuð í W.  
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Í línu 317 – 321 eru afköst slaufu á jaðarsvæði reiknuð í W ef ekki er jaðarflötur á slaufu eru 
afköst 0.  
 
Í línu 327 – 328 eru heildarafköst slaufu reiknuð í bæði W og W/m2. 
 
Í línu 336 – 346 er if lykkja sem birtir villu ef afköst slaufu eru ekki að uppfylla varmatap líkt 
og villur hér á undan. 
 
Í línu 353 – 357 eru breytur til að reikna rennsli í slaufum skilgreindar. 
 
Í línu 360 er varmaviðnám upp reiknað með jöfnu 11. 
 
Í línu 362 er varmaviðnám niður reiknað með jöfnu 12. 
 
Í línu 364 er rennsli í rörum reiknað með jöfnu 10. 
 
Í línu 369 eru afköst niður reiknuð í W/m2 reiknuð með jöfnu 13. 
 
Í línu 372 eru afköst niður reiknuð í W. 
 
Í línu 375 eru afköst vatns reiknað í W með jöfnu 14. 
 

3.4.3    Laganir á slaufum  
Í þessum kafla verður farið yfir hvernig hnit eru ákvörðuð fyrir hverja lögun. Fyrstu skref við 
að teikna fyrir hverja lögun eru yfirleitt mjög sambærileg en ekki alltaf eins. Hér verður farið 
yfir hvernig ákvarðaður er fjöldi hnita o.s.frv. fyrir spírallögun. Þar sem fyrstu skrefin eru 
yfrleitt sambærileg er sleppt að fara yfir þennan hluta fyrir flestar laganir. Hægt er að sjá kóðann 
í heild í viðauka.   
 
408- if JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 0;  

 409- n = H / CC;  

410- elseif JFY_UPP == 1  & JFY_Down == 0;  

411- n = H/CC + 2; 

412- elseif JFY_Down == 1 & JFY_UPP == 0;  

413- n = H/CC + 2; 

414- elseif JFY_UPP == 1  && JFY_Down == 1; 

415- n = H/CC + 6; 

416- end 

417-  

418- % Námundar fjöldann n niður í næstu heilu tölu 

419- N = floor(n); 

 ... 

 ... 

 ... 

426- if  floor(N/2) ~= N/2; 

427-    N = N+1;  

428- end 

429  

430 % h reiknar nýja hæð slaufu sem byggð er á N. Nauðsynlegt svo bil milli 
lína 431 % sé rétt 
 432- h = N*CC; 
 433-  
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434 %Finnur fjölda hnita (Byggt á mörgum teikningum á slaufum og talningum.) 
 435- F = (2*N)/2; 
 436  

437 %Býr til Array fullt af núllum með fjölda hnita sem voru ákveðnir.  
 438- x1  = zeros(1,F); 
 439- x2  = zeros(1,F); 
 440- y1  = zeros(1,F); 
 441- y2  = zeros(1,F); 
  

Hér að ofan er bútur af kóða sem ákvarðar fjölda hnita fyrir spírallögun.  
JFY_UPP, JFY_Down, JFX_Right og JFX_Left er sönn eða röng skilyrði. Ef notandi tikkar í 
jaðarflöt N þá er JFY_UPP breytan sönn o.s.frv.  
 
Lína 408-419 ákvarðar fjölda hnita í slaufunni með jöfnu sem byggð er á útreikningum og 
teikningum. Fjöldi hnita er reiknaður með því að deila skilgreindri hæð notanda og deila því 
með bili milli slaufa. Ef jaðarflötur er til staðar þarf að bæta við hnitum. Í kóðanum er bætt við 
fasta ef jaðarfletir eru til staðar. Fastarnir eru byggðir á mörgum ítrunum með því að prófa og 
mæla lengd og breidd samkvæmt skilgreiningum. Reiknaður fjöldi hnita er síðan námundaður 
niður í næstu heilu tölu.  
 
Í línu 426 - 428 er athugað hvort að fjöldi hnita er slétt eða oddatala. Ef fjöldi hnita er oddatala 
er bætt við einu hniti. Ef fjöldi hnita er oddatala verður villa við að teikna útgang þar sem hann 
endar á vitlausum stað.  
 
Í línu 430-437 er byrjað á að reikna nýja hæð og fjöldi hnita í slaufu fundinn.  
 
Í línu 437-441 er búið til array með fullt af 0 og er stærð þess ákvörðuð af reiknuðum fjölda 
hnita. Athuga skal að það eru tveir array fyrir x og y hnit. Þetta er vegna þess að slaufa er 
teiknuð í tveimur hlutum.  
 
3.4.3.1    Spírallögun (O1) 
Fyrstu skref við teikningu á slaufum er alveg eins og að ofan. Við teikningu á þessari gerð 
slaufu, þá var einfaldast að gera tvö hnitakerfi fyrir staðsetningu punkta. Þá er hægt að gera tvö 
hnitakerfi sem eru næstum því eins nema hliðra öðru hnitakerfinu. Breyturnar fyrir bæði 
hnitakerfin eru kölluð x1, x2, y1 og y2. x1 og y1 eru x og y hnit fyrir eitt hnitakerfi og x2 og 
y2 eru hnit fyrir hitt hnitakerfið. Þar sem hæð eða lengd slaufu er háð bili milli röra eða CC þá 
þurfti að gera nokkrar prófanir hvernig best væri að teikna upp slaufuna til þess að fá sem mestu 
nákvæmni í teikninguna sjálfa. Byrjað var á því að sníða hnitakerfin þannig upp að slaufan 
byrjaði í 0,0 teiknaði það sem þurfti og endaði í 0,CC. Í stuttu máli byrjaði slaufan alltaf í 
vinstra horni. Þessi aðferð reyndist ekki vel þar sem nákvæmnin var ekki mikil. Mismunur á 
skilgreiningu notanda og teikningu munaði allt að 450mm sem var ekki fullnægjandi. Ástæðan 
fyrir mismuninum var sú að til þess að bæta við hæð þurfti forritið að bæta við 2 lengjum af 
rörum. Til þess að bæta nákvæmnina þurfti að byrja að teikna slaufuna í endanum á 
hnitakerfinu eða byrja á að finna hnitin í miðri slaufu. Hér næst verður tekinn fyrir bútur úr 
kóðanum sem ákvarðar staðsetningu í hnitakerfunum ásamt útskýringum.   
 
439- x1(1) = 0; 

 440- y1(1) = 0;  
 441- y1(2) = 0;  
 ...  

...  
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...  

452- for T = 3:2:F; 
 453-     Teljari = ((T-3)/2); 
 454-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 455-         if T == 3;  
 456-             y1(T) = - CC;  
  457-         else 
 458-             y1(T) = y1(T-4)-2*CC;  
 459-         end 
 460-     else  
 461-         y1(T) =  y1(T-4)+2*CC; 
 462-     end 
 463-     if T ~= F; 
 464-         y1(T+1) = y1(T); 
 465-     end 
 466- end 
  

Búturinn úr kóðanum hér að ofan skilgreinir fyrsta hnitið í x1 hnitakerfinu ásamt því að 
skilgreina y hnit fyrir y1 hnitakerfið.  
 
Í línu 439-441 eru fyrstu hnit skilgreind í 0. 
 
Í línu 452-462 er forlykkja sem að skilgreinir allt hnitakerfið fyrir y1. Forlykkjan byrjar að telja 
í 3 og hleypur um 2 upp í F. F er reiknaður fjöldi hnita eins og tekið var fram áður. Næst er 
teljari skilgreindur. Teljari byrjar í 0 og telur hversu oft forlykkjan er keyrð. Ef teljari er slétt 
tala og T = 3 er y1(T)  = - CC ef T er ekki T = 3 eru y hnit ákvörðuð með jöfnu.                             
𝑦1(𝑇)  =  𝑦1(𝑇 − 4)  −  2 ∗ 𝐶𝐶. Hnit ákvarðast af hnitum sem eru nú þegar ákvörðuð fjórum 
hnitum áður t.d. ef  T = 7, teljari er slétt tala og CC = 150 og y1(3) = -150mm, Þá væru 
útreikningar á hnitum svona 
 

  𝑦1(𝑇)  =   𝑦1(𝑇 − 4) −  2 ∗ 𝐶𝐶 
   𝑦1(7)  =   𝑦1(7 − 4) −  2 ∗ 150 

                                                         𝑦1(7)  =   𝑦1(3)  −  2 ∗ 150 
                                                         𝑦1(7)  =  −150 –  300 
                                                         𝑦1(7)  =  −450 
 
Ef teljari er oddatala þá reiknast hnit 𝑦1(𝑇)  =  𝑦1(𝑇 − 4)  +  2 ∗ 𝐶𝐶. Annars virka 
útreikningar eins nema í stað þess að draga frá er lagt saman 2*CC.  
 
Í línu 463-466 er fyllt út allt hnitakerfið með því að nota skilyrðin y1(T+1) = y1(T). Þessi 
skipun tekur hnitið á undan og skilgreinir það jafnt og hnitið sem er skilgreint í lykkjunni. If 
setningin er stoppari svo forlykkjan bæti ekki við auka hniti í hnitakerfið. Mynd hér að neðan 
útskýrir hvaða forsendur gilda í lykkjunni þegar verið er að skilgreina y1 gildi.  
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Mynd 10 Skýring á staðsetningu y-hnita fyrir O1 lögun 

 
Næst verður farið yfir hvernig x hnitin eru skilgreind í x1 hnitakerfið. 
 
472- if JFX_Right == 0 & JFX_Left == 0; 

 473-     x1(2) = (N-3)*CC - B; 
 474- elseif JFX_Right == 1 & JFX_Left == 0; 
 475-     x1(2) = (N-3)*CC - B - 500; 
 476- elseif JFX_Left == 1  & JFX_Right == 0; 
 477-     x1(2) = (N-3)*CC - B - 500; 
 478- elseif JFX_Right == 1 & JFX_Left == 1; 
 479-     x1(2) = (N-3)*CC - B - 1000; 
 480- else  
 481-     x1(2) = (N-3)*CC - B;  
 482- end  
  483-  

484- % Lætur x1(3) vera það sama og x1(2)  
            485- x1(3) = x1(2); 
          

Kóðinn hér að ofan ákvarðar hversu löng línan á að vera frá fyrsta hniti til annars hnits. Á mynd 
5 er þetta lengdin frá y1(1) til y1(2). Ástæðan fyrir if setningunum er sú að ef jaðarflötur er til 
staðar eða þegar CC = 100mm í 1 meter á jaðarsvæðum þarf að gera ráð fyrir breytingu á lengd 
slaufu. Lengd línu er ákvörðuð með jöfnu:  
 

𝑥1(2)  =  (𝑁 − 3) ∙ 𝐶𝐶 –  𝐵 
 
Þar sem N er fjöldi hnita, CC er bil milli slaufa og B er heildarbreidd slaufu. Jafnan var fundin 
með ítrun á breidd slaufu með tilliti til breiddar sem notandinn gefur upp. Ef jaðarflötur er til 
staðar hægri eða vinstri þarf að draga frá 500mm og ef jaðarfletir eru til staðar báðum megin 
þarf að draga frá 1000 mm.  
   
497- for T = 4:2:F; 

 498-     Teljari = ((T-2)/2); 
    499-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 500-         x1(T) = x1(T-4) - 2*CC;  
           501-     else  
 502-         if Teljari == 1;  
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503-             x1(T) = CC; 
 504-         else 
 505-             x1(T) = x1(T-4) + 2*CC; 
 506-         end  
 507-     end 
  508-     if T ~= F; 
 509-      x1(T+1) = x1(T); 
           510-     end 
     511- end 

...  

...  

...  

517- if x1(F) >= 0;  
 518-     x1(F) = x1(F) - CC;  
 519- else   
 520-     x1(F) = x1(F) + CC;  
 521- end 
  

Hér að ofan er kóðinn svipaður og fyrir y1 lykkjuna. Forlykkjan byrjar í 4 og hleypur með 2 
upp í F. Teljari telur hversu oft forlykkjan er keyrð. Ef teljari er slétttala er staðsetning x1 
hnitsins ákvörðuð með: 𝑥1(𝑇)  =  𝑥1(𝑇 − 4) −  2 ∗ 𝐶𝐶. Ef teljari er oddatala og teljari er 1 
gildir að 𝑥1(𝑇)  =  𝐶𝐶. Ef teljari er ekki 1 gildir: 𝑥1(𝑇)  =  𝑥1(𝑇 − 4)  +  2 ∗ 𝐶𝐶.  
 
Í línu 508-511 er fyllt út allt hnitakerfið með því að nota skilyrðin x1(T+1) = x1(T). Þessi 
skipun tekur hnitið á undan og skilgreinir það jafnt og hnitið sem er skilgreint í lykkjunni. If 
setningin er stoppari svo forlykkjan bæti ekki við auka hniti í hnitakerfið.  
 
Í línu 517-521 er lagfæringar lykkja. Eins og nefnt var í byrjun á þessum kafla þá getur byrjun 
og endir á slaufu verið á tveimur stöðum til þess að bæta nákvæmni. Vegna þess að endi á 
slaufu getur verið á tveimur stöðum þarf að lagfæra endann á slaufunni. Þar sem slaufa byrjar 
að teikna í miðri slaufu þá er endi slaufunnar annaðhvort meira en 0 eða minna en 0. Ef seinasta 
hnit slaufu er stærra en 0 þarf að draga frá eitt CC, annars ef hnit slaufu er minna en 0 þarf að 
bæta við eitt CC. Á mynd 10 er hægt að sjá útskýringar hvaða skilyrði gilda í lykkjunni.  
 

 
Mynd 11 Skýring á staðsetningu x hnita fyrir O1 lögun 
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Nú er x1 og y1 í hnitakerfinu skilgreind að fullu og eru næstu skref að skilgreina x2 og y2 
hnitakerfin. x2 og y2 hnitakerfin eru skilgreind með sömu aðferðum og x1 og y1 hnitakerfin 
nema hnitakerfinu er örlítið hliðrað til.  
 
526- x2(1) = 0; 

 527- y2(1) = CC;  
    528- y2(2) = CC;   
 529          
           530- for T = 3:2:F; 
   531-     Teljari = ((T-3)/2); 
       532-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
           533-        if T == 3  
      534-            y2(T) = - 2*CC;  
          535-        else 
 536-            y2(T) = y2(T-4)-2*CC;  
  537-        end 
    538-     else  
     539-         y2(T) =  y2(T-4)+2*CC; 
   540-     end 
 541-     if T ~= F; 
 542-         y2(T+1) = y2(T); 
 543-     end 
 544- end 
 545      
 546- x2(2) = x1(2) - CC; 
 547- x2(3) = x2(2); 
     548  

549- for T = 4:2:F; 
 550-     Teljari = ((T-2)/2); 
 551-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 552-         x2(T) = x2(T-4) - 2*CC; 
 553-     else  
 554-         if Teljari == 1;  
 555-             x2(T) = 2*CC; 
 556-         else 
 557-             x2(T) = x2(T-4) + 2*CC; 
 558-         end 
     559-     end 
 560-     if T ~= F; 
   561-         x2(T+1) = x2(T); 
 562-     end 
 563- end 
 564-  

565- if x2(F) >= 0;  
    566-     x2(F) = x2(F) - 2*CC;  
 567- else 
 568-     x2(F) = x2(F) + 2*CC; 
 569- end 
  

Hér að ofan eru x2 og y2 hnit skilgreind. Eins og hægt er að sjá er aðferðin ótrúlega svipuð 
með örlitlum frávikum. Þegar x1, x2, y1 og y2 hnitakerfin eru öll skilgreind er næsta skref að 
sameina hnitakerfin í eitt hnitakerfi.  
 
576- X1 = flip(x1); 
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577- Y1 = flip(y1); 
 ...  

...      
 ...  

581- X = reshape([X1,x2].',[],1); 
 582- Y = reshape([Y1,y2].',[],1); 
  

Hér að ofan eru hnitakerfin sameinuð í eitt hnitakerfi. Í línu 576 og 577 er x1 og y1 hnitakerfinu 
snúið við með „flip” þ.e.a.s. hnitakerfið byrjar á enda hnitakerfisins. Þessi skipun er nauðsynleg 
þar sem að „reshape” skipunin gerir hnitakerfið samfellt. Ef flip skipunin væri ekki myndi 
slaufan ekki tengjast rétt. Slaufan myndi tengjast seinustu hnitum slaufu en ekki fyrstu hnitum 
eins og óskað var eftir.    
 
 
3.4.3.2    Spírallögun (O2) 
O2 spírallögun er ólík O1 spírallögun á þann hátt að O2 lögun er í raun og veru tvær 
spírallaganir. Ein slaufan í íverurými og önnur á jaðarsvæði. Í annari slaufunni er CC það sem 
notandi gefur upp og önnur með CC = 100mm,1 metra frá útvegg. Fyrir þessa lögun þarf að 
vera einn og aðeins einn jaðarflötur. Þessi lögun er flóknasta lögunin í þessu verkefni og verður 
því tekinn fyrir allur kóðinn og útskýrt hvaða aðferðir voru notaðar. Byrjunin á kóðanum er að 
mestu leiti eins fyrir O1 spírallögun og verður ekki sleppt að fara sérstaklega yfir það sem búið 
er að fara yfir. Lengdin á jaðarfleti slaufu fylkisins er alltaf jafn löng og er því fylkið alltaf eins. 
Í stuttu máli er þessi slaufa gerð með því að búa til O1 spírallögun og bæta við spírallögun með 
CC = 100mm sem er 1m há eða breið, fer eftir hvar jaðarflöturinn á að vera.   
 
830- if strcmp(O2,Slaufulogun) == 1; 

 831  

832 %Villuteljari skilgreindur sem 0. Hér þarf að vera einn og aðeins einn 
 833 %jaðarflötur og því telur villuteljarinn jaðarfleti. 
  834  

835- VilluTeljari = 0; 
 836  
 837 %Ef jaðarflötur er til staðar þá er bætt einum við villuteljarann.  
 838- if JFX_Right == 1 
 839-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 840- end 
 841- if JFX_Left == 1 
 842-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 843- end 
 844- if JFY_UPP == 1 
 845-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 846- end 
 847- if JFY_Down == 1 
 848-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 849- end 
  

Kóðinn byrjar á að bera saman strengi. Ef merkt er við O2 í Excel skjalinu keyrist þessi bútur 
af kóða.  
 
Vegna þess að í þessari lögun þarf að vera einn og aðeins einn jaðarflötur þarf að telja 
jaðarfletina sem notandi valdi og ganga úr skugga þess að notandi sé ekki að gera vitleysu.  
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Í línu 835 – 848 telur villuteljari fjölda jaðarflata. Villuteljari byrjar að vera núll. JFX_Right 
og JFX_Left eru jaðarfletir hægri eða vinstri. JFY_UPP og JFY_Down eru jaðarfletir upp eða 
niður. Ef eitthvað af þessum jaðarflötum eru til staðar bætist einn við villuteljara. Ef notandi 
gleymir af einhverri ástæðu að merkja við jaðarflöt í Excel skjali er hægt að bæta við jaðarfleti 
þegar forritið er að keyra. Hægt er að sjá það á næsta bút.  
 
856- if VilluTeljari == 0  

 857-     fprintf('Villa það þarf að vera jaðarflötur með þessari lögun.') 
    858-     prompt = ' Viltu bæta við Jaðarfleti ? [Y/N] ';   
 859-     str = input(prompt,'s'); 
  860-         if isempty(str) || str == 'Y' || str == 'y'  
  861-             prompt = ' Hvar viltu jaðarflöt ? [ N S A V]  '; 
 862-             str = input(prompt,'s'); 
 863-             Yhiti_JF = 'NaN' 
 864-                 if str == 'N' 
 865-                     JFY_UPP   = 1; 
    866-                     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 867-                     YH_vidvorun = 1;  
 868-                  elseif str == 'S' 
    869-                      JFY_Down  = 1; 
 870-                      VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 871-                      YH_vidvorun = 1;  
    872-                  elseif str == 'A' 
 873-                      JFX_Right = 1; 
 874-                      VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
   875-                      YH_vidvorun = 1;  
 876-                  elseif str == 'V' 
 877-                      JFX_Left  = 1;  
 878-                      VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 879-                      YH_vidvorun = 1; 
 880-                  else  
 881-                      fprintf('Villa ekkert er valið.\n') 
 882-                  end 
 883-         elseif str == 'N' || str == 'n' 
 884-             fprintf('Lagaðu villu og reyndu aftur') 
 885-             return  
 886-         end   
 887- end 
 ...  

...  

...  

892- if VilluTeljari ~= 1  
 893-     fprintf('Villa aðeins virkar að hafa einn jaðarflöt með þessari lögun. 
Leiðréttu villu eða breyttu forsendum.') 
 894-     return 
 895- end 
  

Ef jaðarflötur er ekki til staðar keyrist þessi lykkja. Forritið birtir skilaboð og gerir notanda 
grein fyrir því að jaðarflötur er ekki valin og bíður notanda að bæta við jaðarfleti. Ef nei er 
valið birtast skilaboð um að laga villu og forritið hættir að keyra. Þegar já er valið er spurt um 
staðsetningu jaðarflatar. N fyrir norður eða upp , S fyrir suður eða niður, A fyrir Austur eða 
hægri og V fyrir vestur eða vinstri. Ef bætt er við jaðarfleti verður villuteljari = 1 sem gerir 
forritinu kleift um að halda áfram og búa til hnit fyrir eftirfarandi slaufu. Ef villuteljari er aftur 
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á móti ekki einn  birtist villa um að það virki aðeins að hafa einn jaðarflöt og hættir forritið að 
keyra. 
 
Næsti bútur finnur fjölda hnita og teiknar upp O1 spírallögun eins og í köflum hér á undan með 
örlitlum frávikum.   
 
903- if JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 0;  

 904- n = H / CC; 
 905- end 
 906- if JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1; 
 907- n = H/CC - 6; 
 908- end 
 909  

910 % Námundar fjöldann n niður í næstu heilu tölu 
 911- N = floor(n); 
 ...  

...  

...  

918- if  floor(N/2) ~= N/2; 
 919-     N = N+1; 
 920- end 
 921  

922 % h reiknar nýja hæð slaufu sem byggð er á N. Nauðsynlegt til að vita hæð 
 923 % fyrir jaðarflatar slaufuna.  
 924  

925- h = (N-1)*CC; 
 926  

927 % Finnur fjölda hnita (Byggt á mörgum teikningum á slaufum og talningum.) 
 928- F = (2*N)/2; 
 929  

930 % Skilgreinir fyrstu hnit fyrir fyrstu slaufuna. 
 931 % Byrjað er að teikna í miðjunni. 
 932 % Ef það væri ekki myndi hæð slaufunnar hlaupa töluvert meira.  
 933  

934- x1(1) = 0; 
     935- y1(1) = 0;  
 936- y1(2) = 0;  
 937  

938 % Forlykkjan skilgreinir Y hnit í hnitakerfinu 
 939 % lykkjan byrjar í 3 þar sem fyrsta hnit byrjar í 0. T ræður staðsetningu 
í 940 % array-inu. Hleypur með 2 Þar sem hnitið á eftir T er það sama og á undan 
 941 % if lykkjan ákvarðar hvort Teljari/2 sé slétt tala. ákvarðar hvort y þarf 
 942 % að vera + eða mínus. ef T == 3 þarf lykkja að taka undantekningu og fara 
 943 % - CC niður.  seinasta if lykkjan er stoppari svo að það bætist ekki við 
 944 % hnit í hnitakerfið. Lykkja lætur T vera það sama og T+1 eða að 
 945 % y hnitið í T er það sama og í T+1 
 946  

947- for T = 3:2:F; 
 948-     Teljari = ((T-3)/2); 
 949-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 950-         if T == 3;  
 951-             y1(T) = - CC;  
 952-         else 
 953-             y1(T) = y1(T-4)-2*CC;  
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954-         end 
 955-     else  
 956-   y1(T) =  y1(T-4)+2*CC; 
 957-     end 
 958-     if T ~= F; 
 959-         y1(T+1) = y1(T); 
 960-      end 
 961- end 
 962  

963 % Skilgreinir lengd fyrstu línu sem er í miðri slaufu. 

964 % Mismunandi eftir hvort lóðréttur eða láréttur jaðarflötur er til staðar. 
 965  

966- if JFX_Left == 1 || JFX_Right == 1  
 967-     x1(2) =  (N-3)*CC - B + 1000; 
 968- else  
 969-     x1(2) =  (N-3)*CC - B; 
 970- end 
 971  

972 % Lætur x1(3) vera það sama og x1(2) 
 973  

974- x1(3) =  x1(2); 
 ...  

...  

...  

986- for T = 4:2:F; 
 987-     Teljari = ((T-2)/2); 
 988-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 989-         x1(T) = x1(T-4) - 2*CC;  
 990-     else  
 991-         if Teljari == 1;     
 992-             x1(T) = CC; 
 993-         else 
 994-             x1(T) = x1(T-4) + 2*CC; 
 995-         end  
 996-     end 
 997-     if T ~= F; 
 998-         x1(T+1) = x1(T); 
 999-     end 
 1000- end 
 1001  

1002 % Lagfæringar lykkja lagar enda á slaufu svo hann endi á sama stað.  ef 
 1003 % seinasta hnit í hnitakerfinu endar sem stærra en 0 þarf að mínusa CC ef 
 1004 % ekki þarf að + CC 
 1005  

1006-
- 

if x1(F) >= 0;  
 1007-     x1(F) = x1(F) - CC;  
 1008- else   
 1009-     x1(F) = x1(F) + CC;  
 1010- end 
 1011  

1012 % Sama fyrir ofan nema bara hliðraður til. Y um - CC og X um - 
 1013 % CC.  
 1014  

1015- x2(1) = 0; 
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1016- y2(1) = CC;  
 1017- y2(2) = CC;   
 1018  

1019- for T = 3:2:F; 
 1020-     Teljari = ((T-3)/2); 
 1021-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 1022-         if T == 3  
 1023-             y2(T) = - 2*CC;  
 1024-         else 
 1025-             y2(T) = y2(T-4)-2*CC;  
 1026-         end 
 1027-     else  
 1028-         y2(T) =  y2(T-4)+2*CC; 
 1029-     end 
 1030-     if T ~= F; 
 1031-         y2(T+1) = y2(T); 
 1032-     end 
 1033- end 
 1034  

1035- x2(2) = x1(2) - CC; 
 1036- x2(3) = x2(2); 
 1037  

1038- for T = 4:2:F; 
  1039-     Teljari = ((T-2)/2); 
 1040-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 1041-         x2(T) = x2(T-4) - 2*CC; 
 1042-     else  
 1043-         if Teljari == 1;  
 1044-        x2(T) = 2*CC; 
 1045-         else 
 1046-

- 
            x2(T) = x2(T-4) + 2*CC; 
 1047-         end  
 1048-     end 
 1049-     if T ~= F; 
 1050-         x2(T+1) = x2(T); 
 1051-     end 
 1052- end 
 1053  

1054- if x2(F) >= 0;  
 1055-     x2(F) = x2(F) - 2*CC;  
 1056- else 
 1057-     x2(F) = x2(F) + 2*CC;  
 1058- end 
 1059  

1060  

1061 % Flippar x1 og y1 gert fyrir reshape skipunina. Reshape setur  
 1062 % arrayið saman og gerir það samfleitt ef flip væri ekki myndi myndast  
 1063 % lína frá enda að miðju.  
 1064  

1065- X1 = flip(x1); 
 1066- Y1 = flip(y1); 
 1067  

1068 % reshape endur raðar x1,x2 og y1,y2 í eitt X og Y. 
 1069- X = reshape([X1,x2].',[],1); 
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1070- Y = reshape([Y1,y2].',[],1); 
  

Hér á undan er bútur úr forritinu af fyrsta skrefi til að ákvarða hnit O2 spírallögunar. Eins og 
sjá má er þetta nánast eins og fyrir O1 spírallögun. Munurinn er meðal annars ákvörðun á lengd 
og fjölda hnita. Næstu bútar eru viðbót á spírallöguðum jaðarfleti.  
 
1073- X = -min(X) + X;  

 1074- Y = -min(Y) + Y;  
  

Eins og tekið var fram fyrir O1 spírallögun. Þá er byrjað að teikna slaufuna í miðri slaufu. Þetta 
þýðir að minnsta gildi fyrir X og Y er alltaf neikvætt. Búturinn hér að ofan hliðrar slaufunum 
um minnsta gildið af X og Y hnitum þ.e.a.s. minnsta gildið af X og Y er nú (0,0). 
 
1087- if JFX_Left == 1 || JFX_Right == 1  

 1088  

1089 %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttu tölu checki 
 1090 %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu. 
 1091 %Ef floor(N/4) ~= N/4 fer jaðarslaufa hægra megin á slaufu. 
 1092  

1093- if  floor(N/4) ~= N/4; 
 1094  

1095 %X_hnit og Y_hnit eru hnit fyrir jaðarflatar slaufu. 
 1096- X_hnit = [-100 0 0 900 900  200 200   700   700 400 400   500   500 600 
600   300   300 800 800   100   100 -100];  
 1097- Y_hnit = [100 100 h h   0    0   h-200 h-200 200 200 h-400 h-400 300 300 
h-300 h-300 100 100 h-100 h-100 0   0]; 
 

1098 %Hliðrar slaufu í mesta gildi af  X + 100 mm  
 1099- X_hnit = X_hnit + max(X) + 100;  
 1100  

1101 %Staðsetur staðinn sem jaðarflötur kemur inn. Finnur staðsetningu þar sem 
 1102 %þarf að skipta array niður til að endurraða hnitum og bæta við jaðarflöt 
 1103  

1104- lengdforlykkju = length(X) -3; 
 1105  

1106 %Býr til nýtt array með úr X 
 1107- for T = 1:lengdforlykkju 
 1108- x_nytt(T) = X(T); 
 1109- y_nytt(T) = Y(T); 
 1110- end 
 1111  

1112 %bætir við hnitum til að klára slaufu. 
 1113- x_nytt2 = [X(length(X)),X(length(X)-1),X(length(X)-2)]; 
 1114- y_nytt2 = [Y(length(Y)),Y(length(X)-1),100];  
 1115- x_nytt2 = flip(x_nytt2); 
 1116- y_nytt2 = flip(y_nytt2); 
 1117  

1118 %Flipar x hnitum til að þau raðist rétt með reshape skipuninni  
 1119- X_hnit = flip(X_hnit); 
 1120- Y_hnit = flip(Y_hnit); 
 1121  

1122 %Sameinar hnitin hér að ofan. 
 1123- X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1124- Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1); 
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Kóðinn hér að undan keyrist aðeins ef jaðarflötur austur ( JFX_Right ) eða vestur (JFX_Left ) 
er valinn í Excel skjalinu. 
 
Þar sem byrjun og endi slaufu getur verið staðsettur á tveimur stöðum til að auka nákvæmni. 
Staðsetning byrjun og enda er staðsett annaðhvort í efra vinstra horni eða neðra hægra horni ef 
horft er á slaufuna á blaði. Vegna þess að staðsetning á byrjun og enda slaufunnar getur verið 
á tveimur stöðum þá þurfti að skipuleggja hvar jaðarflötur yrði staðsettur. Ekki væri talin góð 
hönnun á slaufu ef jaðarflötur yrði staðsettur á sömu hlið og þar sem rör fara inn í slaufuna. 
Jaðarflötur er yfirleitt staðsettur innst inn í rými eða við útvegg og þyrfti því gólfhitalagnirnar 
að leiða alla leið inn í herbergi að slaufunni.  
 
Í línu 1093 er fundin staðsetning út og inngangs með því að bera saman fjölda hnita. Ef fjöldi 
hnita deilt með fjórum námundað niður í næstu heilu tölu er ekki það sama og fjöldi hnita deilt 
með fjórum ganga skilyrðin upp. Tæknilega er verið að leita að því hvort fjöldi hnita sé slétt 
eða oddatala. Það er gert með því að deila með tveimur en þar sem fjöldi hnita er alltaf slétttala 
er deilt með fjórum í stað tveimur. Ef skilyrðin í línu 1093 ganga upp er inn og útgangur 
staðsettur í neðra horni slaufu.  
 
X_hnit og Y_hnit breyturnar eru fylki með hnitum fyrir jaðarflatarslaufur. Í línu 1099 eru síðan 
þeim hnitum hliðrað til um spírallögunina án jaðarflatar. Jaðarflöturinn er þannig staðsettur 
hægra megin við slaufu.  
 
Í línu 1104 – 1124 er tekið fylkið með x og y hnitum úr spírallöguninni án jaðarflatar og skipt 
í tvö fylki x_nytt, y_nytt, x2_nytt og y2_nytt. Þetta er gert til að koma jaðarflatar slaufunni inn 
í spírallögunina. Hnitakerfum er síðan snúið svo þau raðist rétt í fylki. Hnitkerfin eru sett í eitt 
fylki þar sem hnit jaðarflatar koma á milli fylkjanna sem tekin voru í sundur.   
 
Næsti bútur er nokkurn veginn eins og hér að ofan nema jaðarflötur er staðsettur vinstra megin 
í stað hægra megin.  
 
1130- elseif floor(N/4) == N/4;  

 1131  

1132 %X_hnit og Y_hnit eru hnit fyrir jaðarflatar slaufu.  
 1133- X_hnit = [ 1000 900 900 0 0 700 700   200   200 500 500   400   400 300 
300   600   600 100 100   800   800 1000]; 
 1134- Y_hnit = [ 100  100 h   h 0 0   h-200 h-200 200 200 h-400 h-400 300 300 h-
300 h-300 100 100 h-100 h-100 0   0]; 
 1135 %Hliðrar slaufu um - 1m 
 1136- X_hnit = X_hnit - 1000; 
 1137  

1138 %Staðsetur staðinn sem jaðarflötur kemur inn 
 1139- lengdforlykkju = length(X) - 2; 
 1140  

1141 %Býr til nýtt array að staðsetningunni sem jaðarflötur kemur inn 
 1142- for T = 1:lengdforlykkju 
 1143- x_nytt(T) = X(T); 
 1144- y_nytt(T) = Y(T); 
 1145 end 
 1146- x_nytt2 = X(length(X)); 
 1147- y_nytt2 = 0; 
 1148  



38 
 

1149 %Býr til nýtt hnitakerfi. sameinar það sem er hér að ofan í eitt hnit 
 1150- X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1151- Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1); 
 1152- X = abs(min(X)) + X; 
 1153- end   
 1154- end   
  

Hér að ofan er kóði sem skilgreinir hnitakerfi fyrir spírallagaða slaufu með spírallöguðum 
jaðarfleti sem staðsettur er vinstra megin á slaufu. Aðferðin er sú sama og fyrir slaufu með 
jaðarflöt hægra megin nema hnitin á jaðarflataslaufunni eru spegluð og slaufan kemur inn á 
öðrum stað.  
 
Næst verður tekið fram hvernig bætt er við spírallöguðum jaðarfleti fyrir ofan eða neðan slaufu. 
Þar sem aðferðin er sú sama verður farið lauslega yfir forritunina sjálfa. 
 
1160 %Check ef jaðarflötur upp eða niður er valinn er keyrð þessi 

 1161 %lykkja  
 1162  

1163- if JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1164  

1165     %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttu tölu 
 1166     %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu 
 1167     %Ef floor(N/4) ~= N/4 er jaðarslaufa niðri. 
 1168  

1169-     if  floor(N/4) ~= N/4; 
 1170     %Hnit fyrir jaðarslaufu 
 1171-     Y_hnit = [1000 900 900 0 0 700 700   200   200 500 500   400   400 300  
bbbb300   600   600 100 100   800   800 1000]; 
 1172- 

 
    X_hnit = [100  100 B   B 0 0   B-200 B-200 200 200 B-400 B-400 300 300        
bbbbB-300 B-300 100 100 B-100 B-100 0   0]; 
 1173  

1174     %Hliðrar jaðarslaufu staðsetur hana rétt miðað við aðalslaufuna 
 1175-     X_hnit = X_hnit + min(X);  
 1176-     Y_hnit = Y_hnit - max(Y_hnit); 
 1177  

1178     %Snýr hnitum við byrjar á enda hnitakerfis  
   1179-     X = flip(X); 
 1180-     Y = flip(Y); 
 1181  

1182     %Nýtt hnitakerfi fyrir fyrstu hnit X og Y slaufu 
 1183-     x_nytt = [X(1) X(2) X(3)]; 
 1184-     y_nytt = [Y(1) Y(2) Y(3)]; 
 1185  

1186     %Fyllir inn úr X í annað hnitakerfi 
 1187-     for T = 4:length(X) 
 1188-         x_nytt2(T-3) = X(T);  
 1189-         y_nytt2(T-3) = Y(T); 
 1190-     end 
 1191  

1192     %Setur inn í hnitakerfi það sem tekið var í sundur í rétta röð  
 1193-     X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1194-     Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[], 
 1195  

1196     %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttri tölu 
checki 
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1197     %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu. 
 1198     %Ef floor(N/4) == N/4 er jaðarslaufa uppi. 
  1199  

1200-     elseif floor(N/4) == N/4; 
 1201         %Hnit fyrir jaðarflatarslaufu. 
 1202-         Y_hnit = [-100 0 0 900 900  200 200   700   700 400 400   500   
bbbbbbbb500 600 600   300   300 800 800   100   100 -100]; 
 1203-         X_hnit = [ 100 100 B B   0    0   B-200 B-200 200 200 B-400 B-400 
bbbbbbbb300 300 B-300 B-300 100 100 B-100 B-100 0  0]; 
 1204         %Hliðrar hnitum jaðarflatarslaufu staðsetur hana rétt mtt slaufu 
 1205-         X_hnit = X_hnit + min(X);  
 1206-         Y_hnit = Y_hnit + max(Y) + 100; 
 1207  

1208         %Snýr hnitum við byrjar á enda hnitakerfis  
 1209-         X = flip(X); 
 1210-         Y = flip(Y); 
 1211  

1212         %Nýtt hnitakerfi fyrir fyrstu hnit X og Y slaufu 
 1213-         x_nytt = [X(1) X(2) X(3)]; 
  1214-         y_nytt = [Y(1) Y(2) Y(3)]; 
 1215  

1216         %Snýr hnitum jaðarflata. 
 1217-         X_hnit = flip(X_hnit); 
 1218-         Y_hnit = flip(Y_hnit); 
 1219  

1220         %Fyllir inn úr X í annað hnitakerfi 
 1221-         for T = 4:length(X) 
 1222-             x_nytt2(T-3) = X(T);  
 1223-             y_nytt2(T-3) = Y(T); 
 1224-         end 
 1225  

1226         %Setur inn í hnitakerfi það sem tekið var í sundur í rétta röð  
 1227-         X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1228-         Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1);    
 1229-     end     
 1230- end 
 1231 %Hliðrar hnitum um minnsta gildið á Y svo minnsta Y hnitið sé staðsett í 0 
 1232- Y = Y + abs(min(Y)); 
 1233- end     
  

Kóðinn hér að ofan gerir spírallagaðan jaðarflöt og staðsetur hann annaðhvort fyrir ofan eða 
neðan slaufu með sömu aðferðum og áður var tekið fram. Seinasta hliðrar Y hnitum svo slaufan 
byrji í 0 í hnitakerfinu.  
 

3.4.3.3    Slöngulögun (S1) 
Einföld slöngulögun (S1) er einfaldasta lögunin í þessu verkefni. Einföld slöngulögun er lögð 
þannig að rör kemur inn og er rörið lagt fram og til baka í allt rýmið. Þegar búið er að fylla í 
allt rýmið kemur endinn á rörinu út á sama stað og hann kom inn. Skilgreining hnitakerfa í 
forritinu skiptist í tvo parta eins og áður. Í þetta skipti er seinna hnitakerfið aðeins smá viðbót 
til að gera slaufu fagmannlegri og auðveldari til að vinna með, þegar kemur að því að tengja 
þær. Byrjunin á lögun er að mestu leiti eins og fyrir slaufulaganirnar sem áður voru teknar fram 
svo ekki verður farið yfir það. Hægt er að nálgast allan kóðann í viðhengi ef sérstakur áhugi er 
fyrir því. Hér næst verður því farið yfir hvernig x og y hnit eru skilgreind fyrir einfalda 
slöngulögun.  
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714- x(1) = L + CC; 

 715- x(2) = L + CC;  
 ...  

...  

...  

725- for T = 3:2:(F-4); 
   726-     Teljari = (T-1)/2; 
 727-     if Teljari/2 == floor(Teljari/2); 
 728-         x(T) = CC; 
 729-     else 
 730-         x(T) = B; 
 731-     end 
 732-     if T ~= F; 
 733-         x(T+1) = x(T); 
 734-     end 
 735- end 
 ...  

...  

...  

740- x(F)   = L; 
 741- x(F-1) = L; 
 ...  

...  

...  

747- y(1) = -150; 
 ...  

...  

...  

753- for T = 4:2:(F-4); 
 754-     y(T)  = y(T-1) + CC;  
 755-     if T ~= F; 
 756-         y(T+1) = y(T);  
 757-     end 
 758- end 
 759  

760 % Setur X-hnit og y hnit við inngang  
 761- x2(1) =  L; 
 762- x2(2) =  L;  
 763- y2(1) = -150; 
 764- y2(2) =  0; 
 765  

766 %Endurraðar hnitum í eitt hnitakerfi 
 767- X = reshape([x,x2].',[],1); 
 768- Y = reshape([y,y2].',[],1); 
  

Byrjað er á því að skilgreina fyrstu tvö hnit í x hnitakerfinu í línu 714 og 715. Lengdin sem er 
staðsetning á x ás er skilgreind sem x(1) = L + CC þar sem L er leið til að hliðra útgangi slaufu 
um L ef t.d. um hurð væri að ræða. CC er bil milli röra í mm. L er ekki breyta sem notandi 
getur breytt og er skilgreint sem 0 í upphafi forrits. Það er vegna þess að það er ekkert mál að 
breyta slaufum í AutoCAD með því að hliðra til og var talið ekki skipta máli að hafa þann 
möguleika í forritinu sjálfu. 
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Frá línu 725 – 735 er forlykkja sem ákvarðar staðsetningu x hnita. Forlykkjan byrjar í þremur 
og hoppar á tveimur upp í fjölda hnita mínus fjórir. Teljari telur hversu oft forlykkjan er keyrð.  
Ef teljari er slétt tala er staðsetning x hnita á x-ás CC ef teljari er ekki slétt tala er staðsetning 
x hnita á x ás breidd sem skilgreind er í Excel skjali. 
 
Í línum 732 – 734 er lykkja sem lætur x hnit vera það sama og x hnitið sem er skilgreint ef 
hnitið er einum eftir. If setningin er stoppari svo það myndist ekki auka hnit í hnitakerfið. 
 
 Í línu 740 og 741 eru seinustu tvö hnit í x hnitakerfinu skilgreind sem L eða 0. 
   
Í línu 747 er fyrsta hnit í y hnitakerfinu skilgreint. Næst kemur forlykkja sem skilgreinir y 
hnitin. Forlykkjan byrjar í fjórum og hleypur um tvo upp í fjölda hnita mínus fjóra. Hnit eru 
skilgreind með einfaldri jöfnu. Hnitið er fundið með því að taka hnitið sem er einum á undan í 
fylkinu og leggja við það CC. Næst kemur þó stoppara lykkjan sem hefur verið nefnd áður.  
 
Í línu 761 – 764 er önnur x og y hnitakerfi skilgreint með tveimur hnitum sem er í raun 
frágangur á slaufunni. Bæði hnitakerfin eru síðan sameinuð í eitt með reshape skipuninni.   
 
 
   

3.4.3.4    Slöngulögun(S2) 
Einföld slöngulögun (S2) er ótrúlega svipuð S1 slöngulögun. S2 slöngulögun er S1 
slöngulögun nema snúin um 90° með inn og útgang á öðrum stað. Hér að neðan má sjá kóða 
fyrir S2 slöngulögun.  
 
1275- for T = 2:2:F; 

   1276-     Teljari = (T/2); 
 1277  

1278-     if floor(Teljari/2) ~= Teljari/2 ; 
 1279-         y(T) = H; 
 1280-     else  
 1281-         y(T) = CC; 
 1282-     end 
 1283  

1284-     if T ~= F; 
 1285-         y(T+1) = y(T); 
 1286-     end 
 1287- end 
 1288  

1289 % Staðsetur seinasta hnitið á réttan stað  
 1290  

1291- y(F) = 0;  
 1292  

1293  

1294 %For lykkjan staðsettur x hnit  
 1295  

1296- for T = 3:2:F; 
 1297-     Teljari = ((T-1)/2);  
 1298-     x(T) = x(T-1) + CC; 
 1299  

1300-     if T ~= F 
 1301-         x(T+1) = x(T);  
 1302-     end 
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1303- end 
 1304  

1305 %Býr til hnit að slaufu frá inngangi og útgangi 
 1306  

1307- x1(1) =  L; 
 1308- x1(2) =  L;  
 1309- x1(3) =  x(1); 
 1310- y1(1) = -150;  
 1311- y1(2) =  0;  
 1312- y1(3) =  0; 
 1313  

1314 % Býr til að útgang 
 1315  

1316- x2(1) =  L + CC; 
 1317- x2(2) =  L + CC; 
 1318- x2(3) =  x(F); 
 1319- y2(1) = -150;  
 1320- y2(2) =  0; 
 1321- y2(3) =  0; 
 1322  

1323 %snýr hnitakerfinu við fyrir x2 og y2 til að reshape virki.  
 1324  

1325- y2 = flip(y2); 
 1326- x2 = flip(x2); 
 1327  

1328 %Endurraðar í array í eitt hnitakerfi 
 1329  

1330- X = reshape([x1,x,x2].',[],1); 
 1331- Y = reshape([y1,y,y2].',[],1); 
  

Þar sem aðferðir við forritun á slöngulögun (S2) er sú sama og hefur verið tekið fram áður er 
ekki talin ástæða að fara yfir forritunina frekar.   
  
 

3.3.4.5    Tvöföld slöngulögun (SS1)  
Tvöföld slöngulögun (SS1) er eins og einföld slöngulögun nema tvö rör leggjast samsíða í stað 
eins. Skilgreining hnita virkar eins og í hinum slaufu lögununum þ.e.a.s. að hnitakerfin skiptast 
í tvo parta x1, y1, x2 og y2. Hnitkerfin eru síðan sameinuð. Hér að neðan má sjá kóðann fyrir 
SS1 lögun.    
 
1431- x1(1) = L; 

 1432- x1(2) = L; 
 1433- x2(1) = x1(1) + CC; 
 1434- x2(2) = x1(2) + CC; 
 1435  

1436- for T = 3:4:F; 
 1437-     x1(T) = B - CC; 
 1438- end 
 1439- for T = 4:4:F; 
 1440-     x1(T) = B - CC; 
  1441- end 
 1442- for T = 5:4:F; 
 1443-     x1(T) = 0; 
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1444- end 
 1445- for T = 6:4:F; 
 1446-     x1(T) = 0; 
 1447- end 
 1448- x1(F) = B; 
 1449  

1450- for T = 3:4:F; 
 1451-     x2(T) = B; 
 1452- end 
 1453- for T = 4:4:F; 
 1454-     x2(T) = B; 
 1455- end 
 1456- for T = 5:4:F; 
 1457-     x2(T) = 150; 
 1458- end 
 1459- for T = 6:4:F; 
 1460-     x2(T) = 150; 
 1461- end 
 1462  

1463 %Býr til y-hnit  
 1464  

1465- y1(1) = -150; 
 1466- y1(2) = CC; 
 1467- y1(3) = CC;  
 1468- y2(1) = y1(1); 
 1469  

1470- for T = 4:2:F; 
 1471-     Teljari = (T/2); 
 1472-     if Teljari/2 == floor(Teljari/2); 
 1473-         y1(T) = y1(T-1) + CC; 
 1474-     end 
 1475-     if Teljari/2 ~= floor(Teljari/2);  
 1476-         y1(T) = y1(T-1) + 3*CC; 
 1477-     end 
 1478-     if T ~= F; 
 1479-         y1(T+1) = y1(T);  
 1480-     end 
 1481- end 
 1482- y1(F) = y1(T-1); 
 1483  

1484- for T = 2:2:F; 
 1485-     Teljari = (T/2); 
 1486-     if Teljari == 1; 
 1487-         y2(T) = y2(T-1) + CC; 
 1488-     else Teljari/2 ~= floor(Teljari/2);  
 1489-         y2(T) = y2(T-1) + CC; 
end 1490-     end 
 1491-     if Teljari/2 == floor(Teljari/2); 
 1492-         y2(T) = y2(T-1) + 3*CC; 
 1493-     end 
 1494-     if T ~= F 
 1495-         y2(T+1) = y2(T);  
 1496-     end 
 1497- end 
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1498- y2(F) = y2(F-1) + 150;  
 1499  

1500  

1501 %Snýr hnitakerfi við og Endurraðar í eitt hnitakerfi 
 1502- x2 = flip(x2); 
 1503- y2 = flip(y2);  
 1504  

1505- X = reshape([x1,x2].',[],1); 
 1506- Y = reshape([y1,y2].',[],1); 
  

Í línu 1431 – 1434 er upphaf hnitakerfanna x1 og x2 skilgreint. 
  
Í línu 1436 – 1461 eru forlykkjur sem ákvarða staðsetningu x1 og x2 hnita. Forlykkjurnar virka 
nokkurn veginn eins og forlykkjur sem áður hafa verið notaðar í verkefninu nema bara í stað 
þess að vera í einni lykkju eru nokkrar. Forlykkjurnar byrja í 3, 4, 5 eða 6 og hlaupa á 4 alla 
leið upp í fjölda hnita. Staðsetning x hnita helst það sama fyrir öll gildi sem forlykkjan keyrir. 
 
Í línu 1465 – 1468 eru fyrstu hnit y1 og y2 hnitakerfanna skilgreind.  
 
Í línu 1470–1498 er skilgreind rest af y1 og y2 hnitakerfunum með forlykkjum. Forlykkjan 
byrjar í 4 hleypur á 2 upp í fjölda hnita. Teljari telur hvað lykkjan keyrir oft. Þegar teljari er 
slétt tala er y-hnitið jafnt y-hnit á undan, plús bili á milli röra (CC). Ef teljari er oddatala er y-
hnitið jafnt og y-hnit á undan plús þrjú bil á milli röra (CC).  
 
Í línu 1482 er seinasta hnit í y1 lagað. Næsta forlykkja er svipuð nema hliðruð aðeins til.  
 
Í línu 1502 – 1506 er hnitakerfunum snúið og sett í eitt hnitakerfi. 
 
  

3.4.4    Jaðarfletir  
Jaðarfletir fyrir slaufur eru allir gerðir eins fyrir allar gerðir af slaufum nema O2 slaufulögun 
þar sem lögunin af jaðarfletinum er öðruvísi. Jaðarfletir geta þó ekki verið á öllum stöðum fyrir 
S1, S2 og SS1 lögun þar sem að rör liggja öll í sömu stefnu. Fyrir þær lagnir er aðeins hægt að 
hafa jaðarflöt annað hvort staðsettan í norður og suður eða austur og vestur. Við forritunina tók 
nokkurn tíma að finna aðferð við að bæta við jaðarflötum. Gerð var tilraun til að gera jaðarfleti 
í forlykkjum þar sem verið var að skilgreina hnit fyrir slaufur. Það var flókið þar sem erfitt var 
að ákvarða hvar bil milli slaufa átti að vera minna. Á endanum var fundin aðferð við að bæta 
jaðarflötum sem var nokkuð einföld. Í stað þess að flækja lykkjuna sem gerir hnitin á slaufunni 
er hnitunum breytt við jaðarfleti eftir að búið er að skilgreina hnitin. Búturinn hér að neðan er 
fyrir jaðarfleti fyrir O1 lögun þar sem jaðarfletir geta verið á öllum hliðum slaufunnar. Aðferðin 
fyrir hinar laganirnar er sú sama svo ekki verður tekið fram fyrir öll tilvik. Hægt er að sjá 
kóðann í heildina í viðauka til að sjá breytingu á slaufum fyrir jaðarfleti á öllum slaufum. 
 
589 % Ef jaðarflötur á y ás er til staðar:  

 590 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæstu 10 línunum og mínusar um -50  
 591 % Sinnum teljari  
 592  

593- if JFY_UPP == 1; 
    594-     for T = 1:10; 

 595-     Y(Y == max(Y) - CC*10 + CC*(T)) = max(Y) - CC*10 + CC*(T) - 50 * T;  
 596-     end 
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597- end 
 ...  

...  

...  

602 % Ef jaðarflötur á y ás er til staðar:  
 603 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæstu 10 línunum og mínusar um -50  
 604 % Sinnum teljari  
 605  

606- if JFY_Down == 1; 
  607-     for T = 1:10; 
  608-     Y(Y == min(Y) + CC*10  - CC*(T)) = min(Y) + CC*10 - CC*(T) + 50 * T;  
 609-     end 
 610- end 
 ...  

...  

...  

616 % Ef jaðarflötur á X ás er til staðar:  
 617 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæstu 10 línunum og mínusar um -50 
 618 % Sinnum teljari  
 619  

620- if JFX_Right == 1; 
 621-     for T = 1:10; 
 622-     X(X == max(X) - CC*10 + CC*(T)) = max(X) - CC*10 + CC*(T) - 50 * T;  
 623-     end 
 624- end 
 ...  

...  

...  

630 % Ef jaðarflötur á X ás er til staðar:  
 631 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæstu 10 línunum og mínusar um -50  
 632 % Sinnum teljari  
 633  

634- if JFX_Left == 1; 
 635-     for T = 1:10; 
 636-     X(X == min(X) + CC*10 - CC*(T)) = min(X) + CC*10 - CC*(T) + 50 * T;  
 637-     end 
 638- end 
 

   
línur 593 – 597 keyrast ef jaðarflötur er staðsettur norður/upp á slaufu. Þá virkjast for lykkja 
sem keyrist 10 sinnum. Fyrsta keyrslan á forlykkjunni finnur hnitin á y-ás sem er innst á 
jaðarfleti og færir hnitin 50mm innar. Í annari keyrslu finnur það næst innstu hnitin á jaðarfleti 
og færir hnitin innar um 100mm o.s.frv.  
 
Línur 606 – 610 virka eins, nema breytir hnitum í suður/niður. 
 
Í línu 620 – 624  og 634 – 638 er sama aðferð og í línum 593 – 597 og 606 – 610 nema í stað 
y-hnita er unnið með x-hnit.    
 

3.4.5    Niðurstöður og flutningur yfir í Excel  
Niðurstöður voru fyrst prentaðar í „command“ glugganum í Matlab forritinu. Þegar hægt var 
að prenta fleiri en eina slaufu í einu reyndist frekar seinlegt að lesa niðurstöðurnar þar. Þá kom 
hugmynd um að prenta niðurstöður forritsins í Excel. Við það að prenta niðurstöður í Excel 
kom upp enn annað vandamál. Niðurstöðurnar voru margar eða um 36 breytur fyrir hverja 
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slaufu. Margar af þessum breytum voru ekki nauðsynlegar en gott að hafa þær af og til t.d. heiti 
herbergis o.s.frv. Því var forrituð sía þar sem notandi hakar við reiti í Excel skjalinu til að birta 
við þær niðurstöður sem hann hefur áhuga á eða afhaka við niðurstöður til að losna við það 
sem ekki er þörf á. Kóðarnir hér að neðan skilgreina breytur og prenta út á Excel formi og 
sleppa því að prenta breytur sem ekki er hakað við í Excel skjalinu þar sem breytur fyrir forritið 
eru skilgreindar. 
 
1703- [Nidurstodutafla2,Nidurstodutafla] = xlsread('sizeing.xlsx',4); 

 1704  

1705 %tekur niðurstöðu töflu úr excel annaðhvort merkt x eða ekki stjórna hvaða 
 1706 %breytur verða prentaðar í niðurstöður 
 1707 %gera forlykkju og vista í Array en finnst betra að vinna með þetta svona. 
 1708  

1709- if SlaufuTeljari == 1  
 1710 %Parametrar 
 1711- Nr(1)    = Nidurstodutafla2( 1,1);     %Herbergi 
 1712- Nr(2)    = Nidurstodutafla2( 2,1);     %Nr 
 1713- Nr(3)    = Nidurstodutafla2( 3,1);     %Lögun  
 1714- Nr(4)    = Nidurstodutafla2( 4,1);     %CC 
 1715- Nr(5)    = Nidurstodutafla2( 5,1);     %Jaðarflötur  
 1716- Nr(6)    = Nidurstodutafla2( 6,1);     %Lengd  
 1717- Nr(7)    = Nidurstodutafla2( 7,1);     %Breidd  
 1718- Nr(8)    = Nidurstodutafla2( 8,1);     %Fjöldislaufa  
 1719- Nr(9)    = Nidurstodutafla2( 9,1);     %X  
 1720- Nr(10)   = Nidurstodutafla2(10,1);     %Y 
 1721- Nr(11)   = Nidurstodutafla2(11,1);     %Áætluð lengd  
 1722- Nr(12)   = Nidurstodutafla2(12,1);     %Raun lengd  
 1723- Nr(13)   = Nidurstodutafla2(13,1);     %Raun breidd 
 1724- Nr(14)   = Nidurstodutafla2(14,1);     %Tegund rör   
 1725- Nr(15)   = Nidurstodutafla2(15,1);     %Stærð rör 
 1726  

1727 %Parametrar gólf 
 1728- Nr(16)   = Nidurstodutafla2(18,1);     %R  
 1729- Nr(17)   = Nidurstodutafla2(19,1);     %Þykkt flot 
 1730- Nr(18)   = Nidurstodutafla2(20,1);     %Thermal resistance 
 1731- Nr(19)   = Nidurstodutafla2(21,1);     %Thermal resistance 
 1732- Nr(20)   = Nidurstodutafla2(22,1);     %Thermal resistance 
 1733- Nr(21)   = Nidurstodutafla2(23,1);     %Heat transfer resistance 
 1734  

1735 %Hitastig 
 1736- Nr(22)   = Nidurstodutafla2(26,1);     %Eðlisvarmi 
 1737- Nr(23)   = Nidurstodutafla2(27,1);     %Framrásarhitastig  
 1738- Nr(24)   = Nidurstodutafla2(28,1);     %Bakrásarhitastig 
 1739- Nr(25)   = Nidurstodutafla2(29,1);     %Innihiti  
 1740- Nr(26)   = Nidurstodutafla2(30,1);     %Hitastig undir 
 1741- Nr(27)   = Nidurstodutafla2(31,1);     %Yfirborðshiti íverusvæði 
 1742- Nr(28)   = Nidurstodutafla2(32,1);     %Yfirborðshiti jaðarsvæði  
 1743  

1744 %Afköst og rennsli  
 1745- Nr(29)   = Nidurstodutafla2(35,1);     %Varmatap W 
 1746- Nr(30)   = Nidurstodutafla2(36,1);     %Varmatap W/m^2 
 1747- Nr(31)   = Nidurstodutafla2(37,1);     %Afköst gólf W 
 1748- Nr(32)   = Nidurstodutafla2(38,1);     %Afköst gólf W/m^2 
 1749- Nr(33)   = Nidurstodutafla2(39,1);     %Afköst niður W 
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1750- Nr(34)   = Nidurstodutafla2(40,1);     %Afköst niður W/m^2 
 1751- Nr(35)   = Nidurstodutafla2(41,1);     %Afköst vatn W 
 1752- Nr(36)   = Nidurstodutafla2(42,1);     %Rennsli kg/s  
  

Kóðinn hér á undan les inn breytur úr Excel skjali og setur þær í fylki sem annað hvort rétt eða 
rangt (0 eða 1). Ef notandi hakar við herbergi reitinn í Excel skjalinu er breytan 1 ef ekki er 
hún 0. Þetta er seinna notað í að ákvarða hvað prentast í niðurstöðum.  
 
1756 %Parametrar 

 1757- NrS(1)    = Nidurstodutafla( 4,1);     %Herbergi 
 1758- NrS(2)    = Nidurstodutafla( 5,1);     %Nr 
 1759- NrS(3)    = Nidurstodutafla( 6,1);     %Lögun  
 1760- NrS(4)    = Nidurstodutafla( 7,1);     %CC 
 1761- NrS(5)    = Nidurstodutafla( 8,1);     %Jaðarflötur  
 1762- NrS(6)    = Nidurstodutafla( 9,1);     %Lengd  
 1763- NrS(7)    = Nidurstodutafla(10,1);     %Breidd  
 1764- NrS(8)    = Nidurstodutafla(11,1);     %Fjöldislaufa  
 1765- NrS(9)    = Nidurstodutafla(12,1);     %X  
 1766- NrS(10)   = Nidurstodutafla(13,1);     %Y 
 1767- NrS(11)   = Nidurstodutafla(14,1);     %Áætluð lengd  
 1768- NrS(12)   = Nidurstodutafla(15,1);     %Raun lengd  
 1769- NrS(13)   = Nidurstodutafla(16,1);     %Raun breidd 
 1770- NrS(14)   = Nidurstodutafla(17,1);     %Tegund rör   
 1771- NrS(15)   = Nidurstodutafla(18,1);     %Stærð rör 
 1772  

1773 %Parametrar gólf 
 1774- NrS(16)   = Nidurstodutafla(21,1);     %R  
 1775- NrS(17)   = Nidurstodutafla(22,1);     %Þykkt flot 
 1776- NrS(18)   = Nidurstodutafla(23,1);     %Thermal resistance 
 1777- NrS(19)   = Nidurstodutafla(24,1);     %Thermal resistance 
 1778- NrS(20)   = Nidurstodutafla(25,1);     %Thermal resistance 
 1779- NrS(21)   = Nidurstodutafla(26,1);     %Heat transfer resistance 
 1780  

1781 %Hitastig 
 1782- NrS(22)   = Nidurstodutafla(29,1);     %Eðlisvarmi 
 1783- NrS(23)   = Nidurstodutafla(30,1);     %Framrásarhitastig  
 1784- NrS(24)   = Nidurstodutafla(31,1);     %Bakrásarhitastig 
 1785- NrS(25)   = Nidurstodutafla(32,1);     %Innihiti  
 1786- NrS(26)   = Nidurstodutafla(33,1);     %Hitastig undir 
 1787- NrS(27)   = Nidurstodutafla(34,1);     %Yfirborðshiti íverusvæði 
 1788- NrS(28)   = Nidurstodutafla(35,1);     %Yfirborðshiti jaðarsvæði  
 1789  

1790 %Afköst og rennsli  
 1791- NrS(29)   = Nidurstodutafla(38,1);     %Varmatap W 
 1792- NrS(30)   = Nidurstodutafla(39,1);     %Varmatap W/m^2 
 1793- NrS(31)   = Nidurstodutafla(40,1);     %Afköst gólf W 
 1794- NrS(32)   = Nidurstodutafla(41,1);     %Afköst gólf W/m^2 
 1795- NrS(33)   = Nidurstodutafla(42,1);     %Afköst niður W 
 1796- NrS(34)   = Nidurstodutafla(43,1);     %Afköst niður W/m^2 
 1797- NrS(35)   = Nidurstodutafla(44,1);     %Afköst vatn W 
 1798- NrS(36)   = Nidurstodutafla(45,1);     %Rennsli kg/s  
 1799- end 
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Kóðinn hér á undan les inn breytur úr Excel skjali og settur þær í fylki sem strengur. Strengirnir 
innihalda heiti niðurstaðnanna og eru notaðir til að merkja dálkana í Excel skjali fyrir 
niðurstöðurnar. Í næsta bút eru niðurstöður settar á sama form og á undan. 
 
1805 %Parametrar 

 1806- NrN(1)    = Stadsetning;                        %Herbergi 
 1807- NrN(2)    = Jadarflotur(SlaufuTeljari+4,2);     %Nr 
 1808- NrN(3)    = Slaufulogun;                        %Lögun  
 1809- NrN(4)    = CC;                                 %CC 
 1810  

1811 %Jaðarflötur ef jaðarflötur er til staðar prentast já ef ekki nei.  
 1812- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1813-     NrN(5)    = 'já';                       
 1814- else 
 1815-     NrN(5)    = 'nei';    
 1816- end 
 1817  

1818- NrN(6)    = size(SlaufuTeljari+4,4);            %Lengd  
 1819- NrN(7)    = size(SlaufuTeljari+4,5);            %Breidd  
 1820- NrN(8)    = Fjoldi_larett*Fjoldi_lodrett;       %Fjöldislaufa  
 1821- NrN(9)    = Fjoldi_lodrett;                     %X  
 1822- NrN(10)   = Fjoldi_larett;                      %Y 
 1823- NrN(11)   = L_pipa;                             %Áætluð lengd  
 1824- NrN(12)   = H;                                  %Raun lengd 
 1825- NrN(13)   = B;                                  %Raun breidd 
 1826- NrN(14)   = Forsendur_str(2,2);                 %Tegund rör   
 1827- NrN(15)   = D*1000;                             %Stærð rör 
 1828  

1829 %Parametrar gólf 
 1830- NrN(16)   = R;                         %R  
 1831- NrN(17)   = Su;                        %Þykkt flot 
 1832- NrN(18)   = Rl_ei;                     %Thermal resistance 
 1833- NrN(19)   = Rl_lo;                     %Thermal resistance 
 1834- NrN(20)   = Rl_pl;                     %Thermal resistance 
 1835- NrN(21)   = Ra_lo;                     %Heat transfer resistance 
 1836  

1837 %Hitastig 
 1838- NrN(22)   = Cw;                        %Eðlisvarmi 
 1839- NrN(23)   = Tf;                        %Framrásarhitastig  

 1840- NrN(24)   = Tb;                        %Bakrásarhitastig 
 1841- NrN(25)   = Ti;                        %Innihiti  
 1842- NrN(26)   = Tu;                        %Hitastig undir 
 1843- NrN(27)   = Yhiti;                     %Yfirborðshiti íverusvæði 
 1844  

1845 %ef jaðarsvæði er ekki til staðar prentast tómur strengur. 
 1846  

1847  

1848- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1849-     NrN(28)   = Yhiti_JF;                  %Yfirborðshiti jaðarsvæði 
 1850- else 
 1851-     NrN(28)   = '';                        %Yfirborðshiti jaðarsvæði 
 1852- end 
 1853  

1854 %Afköst og rennsli  
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1855  

1856 %Ef ekki er fyllt út varmatap í excel skjali prentast tómur strengur 
 1857- if Q_d == 1  
 1858-     NrN(29)   = '';                    %Varmatap W 
 1859- else 
 1860-     NrN(29)   = Q_d;                   %Varmatap W 
 1861- end 
 1862  

1863 %Ef ekki er fyllt út varmatap í excel skjali prentast tómur strengur 
 1864- if q_d == 1 
 1865-     NrN(30) = '';                      %Varmatap W/m^2 
 1866- else  
 1867-     NrN(30) = q_d;                     %Varmatap W/m^2 
 1868- end 
 1869  

1870- NrN(31)   = Q_H;                       %Afköst gólf W 
 1871- NrN(32)   = q;                         %Afköst gólf W/m^2 
 1872- NrN(33)   = Q_nidur;                   %Afköst niður W 
 1873- NrN(34)   = q_nidur;                   %Afköst niður W/m^2 
 1874- NrN(35)   = Q_vatn;                    %Afköst vatn W 
 1875- NrN(36)   = Rennsli;                   %Rennsli kg/s  
 

 
Kóðinn hér á undan setur niðurstöður á sambærilegt form og í línum 1709 – 1799. Þetta er gert 
til þess að geta raðað niðurstöðum á réttan stað á sem einfaldasta máta. Niðurstöður eru teknar  
beint úr öðrum breytum í forritinu sjálfu með nokkrum undantekningum. Í línu 1811 – 1816 
eru niðurstöður á formi já eða nei. Ef jaðarflötur er til staðar eru niðurstöður já, ef ekki eru 
niðurstöður nei. Í línu 1848 – 1852 eru niðurstöður fyrir yfirborðshita á jaðarsvæðum geymdar. 
Ef jaðarflötur er til staðar prentast yfirborðshiti á jaðarsvæði í niðurstöður ef jaðarflötur er ekki 
til staðar prentast tómur strengur eða ekki neitt. Í línu 1857 – 1868 er varmatap prentað í 
niðurstöður. Þegar notandi skilur varmataps reitinn eftir auðan í Excel skjali breytast breyturnar 
fyrir varmatap í 1 til að skilja ekki breytuna eftir auða ásamt því að koma í veg fyrir villur. Þá 
þegar varmatapið er 1 eða tómur reitur í Excel skjali prentast tómur strengur í stað 1.  
Næsti bútur af kóða raðar breytum í töflu og sleppir þeim breytum sem ekki er hakað við.  
 
1877 %Þegar lykkjan er að keyra í fyrsta skipti keyrist þessi lykkja.  

 1878- if SlaufuTeljari == 1 
 1879  

1880     %Skilgreinir dalkateljara. Dálkateljari er keyrður í næstu lykkju 
 1881-     Dalka_teljari = 0; 
 1882  

1883     %Telur hvað búið er merkja í margar niðurstöður 
 1884-     for T = 1:length(Nr) 
 1885-         if Nr(T) == 1  
 1886-             Dalka_teljari = Dalka_teljari + 1; 
 1887-         end   
 1888-     end 
 1889  

1890     %Býr til töflu með cellum. byggt á fjölda slaufa og hversu mikið er 
 1891     %merkt í eða dálkateljara. 
 1892  

1893-     Nidurstodur_Tafla = cell(1+Fjoldislaufa,Dalka_teljari); 
1894-     Teljari = 0;  

 1895  
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1896     %Fer í gegnum heitin á dálkum og prentar það í töflu ef merkt er x í 
 1897     %Excel skjalinu.  
 1898-     for T = 1:length(Nr);  
 1899-         if Nr(T) == 1; 
 1900-             Teljari = Teljari + 1; 
 1901-             Nidurstodur_Tafla(1,Teljari) = NrS(T);   
 1902-         end 
 1903-     end 
 1904- end 
 1905  

1906  

1907 %Teljari er byggður á slaufum sem verið er að prenta +1 
 1908- Teljari = SlaufuTeljari +1; 
 1909- Teljari2 = 0; 
 1910  

1911 %Forlykkja keyrir öll Nr array. Prentar út niðurstöður.  
%forlykkja athugar ef x er í dálki það sem á að prenta út.  1912 %forlykkja athugar ef x er í dálki það sem á að prenta út.  
 1913 %ef x er í dálki er  teljari 2 +1. 
 1914 %athugar svo á hvaða formi niðurstöður eru str,double eða cell og breytir 
í 1915 %streng og prentar í töflu.  
 1916  

1917- for T = 1:length(Nr);  
 1918-     if Nr(T) == 1 
 1919-         Teljari2 = Teljari2 +1 ; 
 1920-             if isa(NrN(T), 'double') == true  
 1921-                 Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = num2str(NrN(T)); 
 1922-             elseif isa(NrN(T), 'string') == true  
 1923-                 Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = cellstr(NrN(T)); 
 1924-             elseif isa(NrN(T), 'cell') == true 
 1925-                 Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = num2str(NrN(T)); 
 1926-             else 
 1927-                 Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = NrN(T); 
 1928-             end 
 1929-       end 
 1930- end 
 

 
If lykkjan í línu 1878 keyrist bara þegar fyrsta slaufan er gerð og keyrir línur 1878 – 1904. Í if 
lykkjunni eru fjöldar dálka fundnir ásamt því að gefa þeim heiti. 
 
Í línu 1881 – 1888 er talinn fjöldi dálka sem hakað var í, í Excel skjalinu.   
 
Í línu 1893 er búin til tafla með röðum fyrir hverja slaufu fyrir sig ásamt dálki fyrir hverja 
niðurstöðu.  
 
Í línu 1898 – 1904 er keyrð lykkja sem gefur dálkunum í töflu heiti. Ef hakað er við reit í Excel 
skjali prentast reiturinn sem er vinstra megin við reitinn, sem hakað er í.  
 
Í línu 1907 – 1930 eru niðurstöðurnar prentaðar í töflu. Teljari er númer slaufunnar sem er 
verið að prenta +1 og Teljari2 telur hversu oft forlykkjan keyrir þegar hakað er við reitinn í 
Excel skjalinu. Niðurstöður prentast síðan í viðeigandi reiti. If lykkjan breytir gildum í streng 
ef NrN er tala, strengur eða sella ef hún er ekkert af þessu prentast niðurstöður á því formi sem 
þær voru. 



51 
 

 

3.5    Gólfhitahönnun með og án forrits borin saman 
Til að kanna hvort gólfhita forritið væri hagkvæmur kostur var borin saman gólfhitahönnun 
með og án forritsins. Hannað var gólfhitakerfi í 160 m2 hús sem má sjá á mynd 11 og tekinn 
tíminn.  
  

 
Mynd 12 Grunnmynd af húsi úr Autocad 

 
Mynd 11 er grunnmynd af húsi úr AutoCAD. Fyrir bæði tilvik var gert ráð fyrir að 150mm bili 
milli röra dugi fyrir öll rými hússins og lengd röra frá inntaki verði ekki meira en 100 metrar. 
Fyrir hönnun án forrits var gefin ein stór spírallöguð slaufa sem hægt er að teygja til og afrita. 
Sami hönnuður hannaði fyrir bæði tilvik og gæti því þar af leiðandi seinna skiptið tekið styttri 
tíma. Þar sem það getur tekið tíma að ákveða staðsetningu slaufu og tengingu við kistu. Gert 
var ráð fyrir þessu með því að hafa viku á milli tilvika ásamt því að fyrir seinna skipti var 
húsinu speglað. Byrjað var á því að hanna handvirkt. Að hanna handvirkt tók í 79 mínútur og 
36 sekúndur. Það urðu mannleg mistök við gerð á slaufum og varð lengsta slaufan 113 metrar. 
Það var ekki lagað þar sem mikill tími gæti tekið að laga það og búið var að eyða miklum tíma 
í þetta. Á mynd 12 má sjá skjáskot úr AutoCAD þegar hannað var í húsið án forrits.  
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Mynd 13 Skjáskot af handvirkri gólfhitahönnun í Autocad 

 
 
Þegar forritið var notað sem aðstoð var munur á tíma sláandi.  Í heildina tók 42 mínútur og 58 
sekúndur að hanna í allt húsið ásamt því að tengja slaufur við kistu. Lengsta slaufa var 93 
metrar. Við hönnun var þægilegt að sjá áætlaða lengd í Excel skjalinu til að geta áætlað hvað 
rör í slaufum væru löng í hverju rými. Forritið sparaði einnig tíma þar sem aðeins þurfti að 
horfa á málsetningar á rýmum, stimpla inn málsetningar, keyra forritið og staðsetja slaufur í 
rými. Helsti galli við forritið var sá að þegar lengd var stærri en breidd prentaðist slaufa ekki 
við hliðina á öðrum slaufum á x-ás heldur y-ás. Mynd 13 er skjáskot úr AutoCAD af 
gólfhitahönnun með hjálp frá forriti. 
 

 
Mynd 14 Skjáskot af gólfhitahönnun í Autocad með aðstoð Matlab 
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4    Niðurstöður og umræður 
 
Við hönnun á forritinu var aðal markmið að hafa ýmsa valmöguleika í forritinu. Helsta 
markmiðið var þó að spara hönnuðum tíma og gera gólfhita hönnun sjálfvirkari. Gerð var 
tilraun til að hanna gólfhita í hús með og án forrits og munaði rúmlega hálftíma þegar forritið 
var notað. Þessar niðurstöður sanna að ýmis hönnun getur verið gerð sjálfvirkari og mögulega 
ýtt undir fleiri sjálfvirkar lausnir í framtíðinni. Eins og nefnt var í inngangi virkar að prenta 
þrjár gerðir af slaufum í Autocad með og án jaðarflata. Mynd 14 er skjáskot úr Autocad með 
öllum lögunum af slaufum sem eru í boði. Þær eru spírallögun, einföld slaufulögun og tvöföld 
slaufulögun.      
 

 
Mynd 15 Skjáskot af lögunum slaufa í Autocad 

Forritið skilar einnig útreikningum í samræmi á við yfirborðshita gólfs, afköst gólfhita, rennsli 
og fleira í Excel skjali (sjá mynd 9).  
 
Forritið virkar vel. Forritið tekur 7,6 sekúndur að keyra kóðann í öflugri tölvu og er það á 
mörkunum að vera of langur tími.  Ef halda ætti áfram vinnu í því væri þó hægt að bæta 
ýmislegt. Ef breidd er lengri en lengd/hæð slaufu í Excel skjali getur komið fyrir að slaufa 
staðsetjist ekki við hliðina á öðrum slaufum í Autocad og þyrfti að laga það.  Þægilegt væri ef 
forrit gæti til dæmis tengt slaufur sjálfvirkt við kistu en það myndi flækja forritið töluvert. Góð 
hugmynd væri að útbúa hönnunarforrit sem væri svipað og Autocad nema myndi hanna 
gólfhitaslaufur sjálfvirkt með tengingu og öllu tilheyrandi.  
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5    Samantekt 
 
Þegar verið er að hanna gólfhitakerfi í byggingar er oft notað AutoCAD og slaufur hannaðar 
handvirkt. Þetta ferli getur verið frekar einhæft og seinlegt. Markmið verkefnisins var að gera 
notendavænt forrit sem styttir tíma við hönnun á gólfhitakerfum ásamt því að skila reikningum 
í samræmi við staðla og byggingarreglugerð. Forritið sem var gert, virkar þannig að notandi 
fyllir út Excel skjal í samræmi við hönnunarforsendur sínar og keyrir forritið. Forritið skilar 
smáforriti á textaformi sem hægt er að draga í AutoCAD og við það teiknast slaufur sjálfvirkt. 
Þegar slaufur eru færðar í AutoCAD teiknast þær hlið við hlið á x-ás. Forritið skilar einnig 
útreikningum byggðum á gólfhitastaðlinum ÍST EN 1264 í öðru Excel skjali sem hönnuður 
getur yfirfarið. Gerð var tilraun þar sem hannaðar voru gólfhitaslaufur í 160 m2 hús með og án 
hjálpar forritsins og tekinn tíminn. Þegar forritið var ekki notað tók um 80 mínútur að hanna 
gólfhitakerfi í húsið en þegar forritið var notað tók 43 mínútur að hanna í húsið. Mismunur á 
tíma sannar það að hægt er að gera ýmis hönnunarverkefni sjálfvirkari. Hægt væri þó að bæta 
forritið til muna og stytta tímann við hönnun enn meira ef forritið gæti tengt slaufur sjálfvirkt 
við gólfhitakistur. 
  



55 
 

5    Heimildir 
 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. (2020). Byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

https://www.hms.is/media/8043/byggingarreglugerd_med_breytingum.pdf. 
 
Olesen, B. W. (2002). Radiant Floor Heating In Theory and Practice. ASHRAE Journal, 1. 
 
Oventrop. (2005). “Cofloor” Underfloor Heating and Cooling Systems. Hampshire: 

OVENTROP UK LTD. 
 
Staðlaráð Íslands. (2010). ÍST EN 1264-3:2009. Reykjavík: Íslenskir staðlar. 
 
Staðlaráð Íslands. (2010). ÍST EN 1264-4;2009. Reykjavík: Íslenskir staðlar. 
 
Staðlaráð Íslands. (2011). ÍST EN 1264-1:2011. Reykjavík: Íslenskir staðlar. 
 
Staðlaráð Íslands. (2013). ÍST EN 1264-2:2008+A1:2012. Reykjavík: Íslenskir staðlar. 
 
Uponor. (2016). Installation Guide for Underfloor Heating System. 

https://www.uponor.co.uk/UponorInternet/DirectDownload?did=FB33D8E3EE2B44
6C843445EAB8072E5C. 

 
Woodson, R. D. (2010). Radiant Floor Heating. New York: The McGraw-Hill Companies, 

Inc. 
 
  



56 
 

6    Viðaukar 
 

6.1    Töflur við útreikninga á afköstum  
 
Tafla 3 Bilstuðull fyrir aT  fyrir týpu A og C kerfi. Gildi tekur tillit til hitaleiðni gólfefnis. 

Rλ.B 
0 0.05 0.10 0.15 

m²·K/W  

aT  
1.230 1.188 1.156 1.134 

 
Tafla 4 Þekjustuðull au tekur tillit til bila milli pípa og hitaleiðni gólfefnis. 

Rλ.B 
0 0.05 0.10 0.15 

m²·K/W  
CC 

au (mm) 
50 1.069 1.056 1.043 1.037 
100 1.063 1.050 1.041 1.033 
150 1.057 1.046 1.039 1.030 
200 1.057 1.041 1.035 1.026 

 
Tafla 5 Þvermálsstuðull pípu aD tekur tillit til bils milli pípa og hitaleiðni gólfefnis 

Rλ.B 
0 0.05 0.10 0.15 

m²·K/W  
CC 

aD 
(mm) 

50 1.013 1.013 1.012 1.011 
100 1.029 1.025 1.022 1.018 
150 1.04 1.034 1.029 1.024 
200 1.046 1.040 1.035 1.030 
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6.2    Breytur í forriti 
 
Nafn Útskýringar Gildi Tilvísun 
a a táknar 𝛼 notað í útreikningum 

sjá útreikningakafla 
W/(m2·K) 190 

A Reiknað flatarmál slaufu  m2 179 
A_Jadarflotur Reiknað flatarmál  jaðarflatar m2 302 
A_R Flatarmál slaufu án jaðarflatar m2 303 og 

305 
aB Töflugildi lesið úr Excel skjali - 197 
aD Töflugildi lesið úr Excel skjali - 242 
aD_JF Töflugildi lesið úr Excel skjali 

fyrir jaðarfleti 
- 273 

aDXL Gildi úr töflu 5 Tafla 237 
aT Töflugildi lesið úr Excel skjali  - 240 
aT_JF Töflugildi lesið úr Excel skjali 

fyrir jaðarfleti 
- 271 

aTXL Gildi úr töflu 3 Tafla 235 
aU Töflugildi lesið úr Excel skjali - 241 
aU_JF Töflugildi lesið úr Excel skjali 

fyrir jaðarfleti 
- 272 

aUXL Gildi úr töflu 4 Tafla 236 
Average_Powerper
sqm 

Meðal afköst slaufu á fermeter W/m2 328 

B Breidd slaufu. Getur breyst í 
hæð slaufu ef hæð er meiri en 
breidd 

mm 172 - 175 

B0 B0 kerfisháður stuðull skv staðli 
notað í útreikninga sjá 
útreikninga kafla. 

W/(m2·K) 38 

B1 Skilgreind breidd slaufu breyta 
úr Excel skjali frá notanda 

mm 61 

CC Bil milli röra frá miðju að miðju. 
Breyta úr Excel frá notanda 

mm 59 

column Finnur númerið á dálki sem þarf 
að lesa úr Excel skjali 

- 221-229 

Cw Eðlisvarmi vökva notað í 
útreikningum á rennsli 

kJ/(kg·K) 353 

D Ytramál pípu. Notað í 
útreikningum á aD  

m 40 

dA Frádregið flatarmál. Er ekki 
notað en gæti orðið valmöguleiki 
í framtíðinni 

m2  
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Dalka_teljari Telur fjölda dálka sem þarf í 
niðurstöðum 

- 1881-
1888 

dT Reiknaður hitastigsmunur milli 
heita vatns og herbergis. Δ𝜗  í 
útreikningum 

°C 245 

dT_Jf Reiknaður hitastigsmunur milli 
heita vatns og herbergis fyrir 
jaðarflöt. Δ𝜗  í útreikningum 

°C 274 

F Reiknaður fjöldi hnita sem þarf 
fyrir slaufu 

- - 

fid Skjal sem hnit slaufa er prentað í  26-2027 
Fjoldi_larett Fjöldi slaufa lárétt breyta úr 

Excel skjali prentast í 
niðurstöður ef notandi vill. 

- 69 

Fjoldi_lodrett Fjöldi slaufa lárétt breyta úr 
Excel skjali prentast í 
niðurstöður ef notandi vill. 

- 70 

Fjoldi_slaufa Reiknaður fjöldi slaufa. Prentast 
í niðurstöður ef notandi vill 

- 90 

Fjoldislaufa Heildarfjöldi slaufa úr Excel 
skjali. Stýrir hversu margar 
slaufur prentast 

- 47 

Forsendur Tafla með gildum úr flipa 3 í 
Excel skjali sem tölur   

Tafla 22 

Forsendur_str Tafla með gildum úr flipa 3 í 
Excel skjali sem strengur 

Tafla 23 

h Reiknuð hæð fyrir allar tegundir 
slaufa. Reiknað með fjölda hnita 
og bili á milli röra 

mm - 

H Hæð slaufu. Getur breyst í 
breidd ef Hæð er meiri en Breidd 

mm 170-176 

H1 Skilgreind hæð slaufu úr Excel 
skjali 

mm 60 

HlidrunX Hlidrar slaufum til um ákveðna 
lengd í X stefnu svo þær prentist 
ekki á sama stað 

mm 1610 - 
1619 

Jadarflotur Flipi 1 úr Excel skjali lesið inn 
sem strengur 

Tafla 21 

JadarfloturA Lesið hvort notandi merkti við 
jaðarflöt í austur, í Excel skjali. 
Lesið í forrit sem strengur. 

- 107 
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JadarfloturN Lesið hvort notandi merkti við 
jaðarflöt í norður, í Excel skjali. 
Lesið í forrit sem strengur. 

- 105 

JadarfloturS Lesið hvort notandi merkti við 
jaðarflöt í suður, í Excel skjali. 
Lesið í forrit sem strengur. 

- 106 

JadarfloturV Lesið hvort notandi merkti við 
jaðarflöt í vestur, í Excel skjali. 
Lesið í forrit sem strengur. 

- 108 

JF Breyta sem hefur engin áhrif á 
forrit 

- 37 

JFX_Left JadarfloturA breytt úr streng í 
satt eða ósatt ef það er strengur í 
JadarfloturA er JFX_Left = 1  

- 136-140 

JFX_Right JaðarfloturV breytt úr streng í 
satt eða ósatt ef það er strengur í 
JadarfloturV er JFX_Right = 1 

- 130-134 

JFY_UPP JaðarfloturN breytt úr streng í 
satt eða ósatt ef það er strengur í 
JadarfloturN er JFY_UPP = 1 

- 118-122 

JFY_Down JaðarfloturS breytt úr streng í 
satt eða ósatt ef það er strengur í 
JadarfloturA er JFY_Down = 1 

- 124-128 

L Hliðrar til inn eða útgangi á 
slaufu, ekki valmöguleiki fyrir 
notanda 

mm 41 

L_pipa Lengd röra lesið úr Excel skjali. 
hægt að prenta í niðurstöður 

m 67 

Lamda_u Hitaleiðnistuðull samkvæmt 
staðli. Lamda_u  = 1  

W/(m·K) 191 

LamdaE Varmaleiðni flot W/(m·K) 193 
Lengd Reiknuð lengd röra úr fylkjum. 

Gefur ónákvæma niðurstöðu 
miðað við Autocad og er þar af 
leiðandi ekki notað 

m 1564 

LengdX Lengd láréttra röra í slaufu. 
Gefur ónákvæma niðurstöðu 
miðað við Autocad og er þar af 
leiðandi ekki notað 

mm 1554 - 
1558 

LengdY Lengd lóðréttra röra í slaufu. 
Gefur ónákvæma niðurstöðu 
miðað við Autocad og er þar 
afleiðandi ekki notað 

mm 1561 
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LengthArrayX Lengd X fylkis. - 1564 
LengthArrayY Lengd Y fylkis - 1572 
mD Reiknaður veldisvísir notaður í 

útreikningum 
- 200 

mD_JF Reiknaður veldisvísir notaður í 
útreikningum á jaðarfleti 

- 277 

MinArrayX Minnsta gildið í X fylkinu - 1569 
MinArrayY Minnsta gildið í Y fylkinu - 1574 
mT Reiknaður veldisvísir notaður í 

útreikningum 
- 198 

mT_JF Reiknaður veldisvísir notaður í 
útreikningum á jaðarfleti 

- 275 

mU Reiknaður veldisvísir notaður í 
útreikningum 

- 199 

mU_JF Reiknaður veldisvísir notaður í 
útreikningum á jaðarfleti 

- 276 

n Fjöldi hnita ónámundað. Notað 
við gerð á öllum slaufum 

- - 

N Fjöldi hnita námundað niður í 
næstu heilu tölu. Notað við gerð 
á öllum slaufum 

- - 

Nidurstodur_Tafla Tafla með sellum sem inniheldur 
niðurstöður úr forritinu 

Tafla 1893 

Nidurstodutafla Tafla með strengjum úr flipa 4 
úr Excel skjali. Notað til að 
nefna dálka með niðurstöðum 

Tafla 1703 

Nidurstodutafla2 Tafla sem les tölur úr flipa 4 í 
Excel skjali. Les inn tölur 1 eða 
0 fjarlægir dálka úr niðurstöðum 
ef ekki er merkt í þá. Notað til 
að sía niðurstöður   

Tafla 1703 

Nr Fylki með gögnum úr 
Nidurstodutafla2 stjórnar hvaða 
breytur verða prentaðar í 
niðurstöður 

Fylki 1709-
1752 

NrN Niðurstöður í fylki. Fylkinu er 
síðan komið fyrir í töflu 

Fylki 1806-
1875 

NrS Fylki með strengjum úr flipa 4 í 
Excel. Fylkinu er síðan komið 
fyrir í töflu, notað til að merkja 
töflu. 

Fylki 1757-
1799 
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O1 Strengur sem inniheldur ‘O1’ 
notað til að bera saman strengi 
upp á hvaða lögun á að keyrast 

- 98 

O2 Strengur sem inniheldur ‘O2’ 
notað til að bera saman strengi 
upp á hvaða lögun á að keyrast 

- 99 

q Afköst hluta slaufu sem er ekki 
með jaðarflöt 

W/m2 247 

Q Afköst hluta slaufu sem er ekki 
með jaðarflöt 

W 311 

q_d Varmatap skilgreint af notanda í 
Excel skjali 

W/m2 64 

Q_d Varmatap skilgreint af notanda í 
Excel skjali 

W 63 

Q_H Heildar afköst slaufu W 327 
q_JF Afköst slaufu á jaðarfleti W/m2 278 
Q_JF Afköst slaufu á jaðarfleti  W 317-320 
q_nidur Afköst sem tapast niður í gólf W/m2 369 
Q_nidur Afköst sem tapast niður í gólf W 372 
Q_vatn Afköst vatns í rörum  W 375 
R Varmaleiðni gólfefnis m2·K/W 64 
R0 Varmaleiðni upp m2·K/W 360 
Ra_lo Varmaflutningur lofts xxxx 357 
Rennsli Rennsli vökva í rörum  kg/s 364 
Rl_ei Varmaleiðni einangrun m2·K/W 354 
Rl_lo Varmaleiðni steypa m2·K/W 355 
Rl_pl Varmaleiðni lofts m2·K/W 356 
Row Finnur númerið á röð sem þarf 

að lesa úr Excel skjali 
- 206-217 

Ru Varmaleiðni niður m2·K/W 362 
S1 Strengur sem inniheldur ‘S1’ 

notað til að bera saman strengi 
upp á hvaða lögun á að keyrast 

- 95 

S2 Strengur sem inniheldur ‘S2’ 
notað til að bera saman strengi 
upp á hvaða lögun á að keyrast 

- 96 

size Gildi úr flipa 1 í Excel skjali 
lesið inn sem tölur á töflu formi. 

Tafla 20 

Slaufanr Slaufanr er númer slaufu sem 
verið að prenta 

- 163 

Slaufu_nummer Strengur úr Excel skjali sem 
hægt er að prenta í niðurstöður 

- 68 
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Slaufulogun Strengur sem inniheldur lögun 
slaufu úr Excel skjali 

- 102 

SlaufuTeljari Telur hversu oft forlykkja sem 
teiknar slaufurnar upp er keyrð 

- 49 

SS1 Strengur sem inniheldur ‘SS1’ 
notað til að bera saman strengi 
upp á hvaða lögun á að keyrast 

- 97 

Stadsetning Strengur sem inniheldur heiti 
herbergis úr Excel skjali. 

- 1641 

Su Þykkt steypulags yfir pípu m 39 
Su0 Þykkt steypulags samkvæmt 

staðli  
m 192 

T Gildi úr forlykkjum °C 192 
Tb Bakrásarhitastig °C 34 
Teljari Teljari í forlykkjum. Telur 

hversu oft forlykkja er keyrð. 
- - 

Teljari2 Annar teljari fyrir forlykkjur. Er 
notaður ef annar teljari er í sömu 
forlykkju til að yfirskrifa ekki 
gildi teljara 

- - 

Tf Framrásarhitastig °C 33 
Ti Innihitastig °C 32 
Tu Hitastig rýmis undir rými °C 35 
vars Fylki með nokkrum breytum °C 53 
VilluTeljari Annar teljari. Telur fjölda 

jaðarflata. 
- 835-895 

x Fylki með hluta af x-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

X Fylki með x-hnit slaufu Fylki - 
x1 Fylki með hluta af x-hnitum 

slaufu 
Fylki - 

X1 Fylki með hluta af x-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

x2 Fylki með hluta af x-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

X_hnit Fylki með x-hnitum fyrir 
jaðarflatarslaufu 

Fylki - 

x_nytt Fylki með hluta af x-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

x_nytt2 Fylki með hluta af x-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

y Fylki með hluta af y-hnitum 
slaufu 

Fylki - 
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Y Fylki með y-hnit slaufu Fylki - 
y1 Fylki með hluta af y-hnitum 

slaufu 
Fylki - 

Y1 Fylki með hluta af y-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

y2 Fylki með hluta af y-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

Y_hnit Fylki með y-hnit fyrir 
jaðarflatarslaufu 

Fylki - 

y_nytt Fylki með hluta af y-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

y_nytt2 Fylki með hluta af y-hnitum 
slaufu 

Fylki - 

YH_vidvorun Gildi sem ekki er notað lengur. 
Prentaði villu ef yfirborðshiti 
reiknaðist ekki 

- 856-887 

Yhiti Yfirborðshitastig á gólffleti °C 249 
Yhiti_JF Yfirborðshitastig á gólffleti þar 

sem jaðarflötur er staðsettur 
°C 279 
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6.3    Forritið 
 
1- close all  

 2- clear all  
 3- clc  
 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 5                        %Gólfhitahönnunar forrit% 
 6                              %Höfundur% 
 7                        %Þorfinnur Karl Magnússon% 
 8                            %Leiðbeinendur%  
 9                         %Eggert Aðalsteinsson% 
 10                       %Sigurður Ingi Þorleifsson%  
 11 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 12  

13 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 14                        %1.0 Breytur% 
 15 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 16  

17 %Menu = menu('Valmöguleikar','Reiknivél','Polylína','Bæði') 
 18  

19 %Les inn stærðir og forsendur úr excel skjali  
 20- [size] = xlsread('sizeing.xlsx',1);             %Stærðir 
 21- [~,Jadarflotur] = xlsread('sizeing.xlsx',1);    %Finnur jaðarfleti og 
lögun 22- [Forsendur] = xlsread('sizeing.xlsx',3);        %Forsendur 
 23- [~,Forsendur_str] = xlsread('sizeing.xlsx',3);  %Forsendur strengur 
 24  

25 %Opnar Autocad script 
 26- fid = fopen('Gogn.SCR','wt'); 
 27  

28 %Prentar inn fyrstu línur í skjalið. Slekkur á Osnap 
 29- fprintf(fid , '(setq oldsnap (getvar "osmode"))\n'); 
 30- fprintf(fid , 'Osmode 0\n'); 
 31  

32- Ti          = Forsendur(6,1);           %Innihiti  
 33- Tf          = Forsendur(4,1);           %Framrásarhitastig 
 34- Tb          = Forsendur(5,1);           %Bakrásarhitastig 
 35- Tu          = Forsendur(7,1);           %Hitastig herbergis undir slaufu 
 36- dA          = 0;                        %Frádregið flatarmál  
 37- JF          = 1;                        %Ef jaðarflötur er til staðar 
 38- B0          = 6.7;                      %Pípu varma leiðni skv staðli  
 39- Su          = Forsendur(9,1)/1000;      %Þykkt flots 
 40- D           = Forsendur(1,1)/1000;      %Ytramál pípu 
 41- L           = 0;                        %Lengd hliðrar til  
 42  

43 %Prentar viðvörun fyrir O2 ef bætt er við JF   
 44- YH_vidvorun = 0;   
 45  

46 % Ákvarðar fjöldaslaufa frá excel skjali 
 47- Fjoldislaufa =  size(1,1);  
 48  

49- for SlaufuTeljari = 1:Fjoldislaufa 
 50     %Hreinsar gögn úr workplace 
 51     %Ef prentað er fleirri en ein geta slaufur ekki blandast saman 
 52-     if SlaufuTeljari > 1;  
 



65 
 

53-         vars = {'X' 'Y' 'x' 'x1' 'x2' 'y' 'y1' 'y2'}; 
 54-         clear(vars{:}) 
 55-     end 
 56  

57 %Fleirri Forsendur þurfa að vera hér til að taka tilit til fjöldaslaufa. 
 58  

59- CC        = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,3);      %Bil pípu. Miðju í miðju 
 60- H1        = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,11);     %Hæð slaufu 
 61- B1        = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,12);     %Breidd slaufu 
 62- R         = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,6);      %Varmaviðnám gólfefnis 
 63- Q_d       = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,13);     %Varmaþörf rýmis í W 
 64- q_d       = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,14);     %Varmaþörf rýmis í W/m^2 
 65  

66 %Tekur niðurstöður úr Excel notað í niðurstöður. 
 67- L_pipa           = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,10);     %Lengd pípa 
 68- Slaufu_nummer    = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,2);  
 69- Fjoldi_larett    = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,7);  
 70- Fjoldi_lodrett   = size(5 + (SlaufuTeljari-1) ,8); 
 71  

72 %Ef reitir eru ekki fylltir í Excel skjali birtist Nan. 
 73 %Ef breytan í excel er Nan eða ekki til staðar breytist gildi í 1  
 74 %Hefur þar afleiðandi ekki áhrif á forritið ef notandi fyllir ekki í reit 
 75  

76- if isnan(q_d) == true  
 77-     q_d = 1; 
 78- end 
 79- if isnan(Q_d) == true  
 80-     Q_d = 1; 
 81- end 
 82- if isnan(Fjoldi_larett) == true 
 83-     Fjoldi_larett = 1;  
 84- end 
 85- if isnan(Fjoldi_lodrett) == true  
 86-     Fjoldi_lodrett = 1;  
 87- end 
 88  

89 %Prentar fjölda slaufa ef notandi vill prenta slaufur sem eru eins.  
 90- Fjoldi_slaufa    = Fjoldi_lodrett*Fjoldi_larett; 
 91  

92 %Strengir skilgreina lögun á slaufu.  
 93 %Notað til að bera saman strengi í if lykkju 
 94  

95- S1  = 'S1';                        % Slöngulögun   
 96- S2  = 'S2';                        % Slöngulögun Hornrétt 
 97- SS1 = 'SS1';                       % Tvöföld slöngulögun  
 98- O1  = 'O1';                        % Hefðnundin spíral lögun 
 99- O2 =  'O2';                        % Spíral með Spíral jaðarfleti 
 100  

101 %Finnur hvernig lögun er með því að lesa strengi úr Excel 
 102- Slaufulogun  =  Jadarflotur(5 +(SlaufuTeljari-1),3);   
 103  

104 %Les strengi úr excel dálki hvort að jaðarflötur er til staðar  
 105- JadarfloturN = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,16); %Jaðarflötur upp 
 106- JadarfloturS = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,17); %jaðarflötur niður 
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107- JadarfloturA = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,18); %Jaðarflötur hægri 
 108- JadarfloturV = Jadarflotur(5 + (SlaufuTeljari-1) ,19); %Jaðarflötur vinsti 
 109  

110 %if lykkjurnar segja ef strengur er tómur er jaðarflötur ekki til staðar  
 111 %annars er hann til staðar.  
 112  

113 %JFX_Right stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á +X ás eða 
ekki. 114 %JFX_Left stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á -X ás eða 
ekki. 115 %JFY_UPP stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á +Y ás eða 
ekki. 116 %JFY_Down stendur fyrir hvort að jaðarflötur sé til staðar á -Y ás eða 
ekki. 117  

118- if (JadarfloturN == "") 
 119-     JFY_UPP = 0;  
 120- else  
 121- 

 
    JFY_UPP = 1;  
 122- end 
 123  

124- if (JadarfloturS == "") 
 125-     JFY_Down = 0;  
 126- else  
 127-     JFY_Down = 1;  
 128- end 
 129  

130- if (JadarfloturA == "") 
 131-     JFX_Right = 0;  
 132- else  
 133-     JFX_Right = 1; 
 134- end 
 135  

136- if (JadarfloturV == "") 
 137-     JFX_Left = 0;  
 138- else  
 139-     JFX_Left = 1;  
 140- end 
 141  

142 %Viðvörun. Slaufa virkar ekki fyrir þessar forsendur. 
 143 %Ef þessar forsendur eiga sér stað getur orðið til þess að þegar verið er 
 144 %að búa til jaðarfleti að forritið geri suma jaðarfleti tvisvar. Þar 
 145 %afleiðandi verður CC = 50 og eða slaufan í rugli. 
 146  

147- if JFY_UPP == 1 & JFY_Down == 1 & H <= 2100 
 148-     fprintf('Villa ! Ekki virkar að teikna fyrir þessar forsendur hækkaðu 
slaufuna eða sleppti jaðarfleti') 
 149- return 
 150- end 
 151  

152- if strcmp(O1,Slaufulogun) == 1; 
 153-     if JFX_Right == 1 & JFX_Left == 1 & H <= 2100 
 154-         fprintf('Villa ! Ekki virkar að teikna fyrir þessar forsendur 
breikkaðu slaufuna eða sleppti jaðarfleti') 
 155-     return 
 156-     end 
 157- end 
 158  

159  
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160 %Númmer slaufu er prentað í  streng í lokinn til að skilgreina milli 
slaufa 161 %Ef notandi vill fá feirri en eina slaufu.  
 162  

163- Slaufanr = SlaufuTeljari;  
 164  

165 %Ef Lengd er meiri en breidd. breytist Lengd í breidd. Ástæðan fyrir 
 166 %því er að forritið býr til slaufunar með þeim forsendum að Lengd þarf að 
 167 %vera meiri en breidd annars fer allt í steypu. Seinna er síðan snúið 
 168 %hnitum svo að slaufa teiknist rétt miðað við gefnar forsendur  
 169  

170- if H1 > B1  
 171-     H = B1; 
 172-     B = H1;  
 173- else  
 174-     H = H1;  
 175-     B = B1;  
 176- end  
 177  

178 %Reiknar flatarmál í m^2 
 179- A  =  H/1000*B/1000;  
 180  

181  
182 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 183                        %1.1 Afköst og yfirborðshiti% 
 184 % Info: Best er að lýta yfir útreikninga kafla í ritgerð til að skilja 
 185 % betur hvað er í gangi hér. Þar er farið yfir útreikninga á 
 186 % gólfhitaslaufum. Útreikningar eru í þeirri röð sem forririð reiknar. 
 187 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 188  

189 % Gildi til að reikna aB. 
 190- a       = 10.8;         %Floorcovering factor 10,8w/(m^2K) fyrir gólfhita 
 191- Lamda_u = 1;            %hitaleiðni stuðull 
 192- Su0     = 0.045;        %Þykkt skv staðli  
 193- LamdaE  = 1.2;          %Varmaleiðni flots w/mK fyrir flot með minnkuðu         
rakagildi skal 1,2 notað skv staðli  
 194  

195  
196 %Útreikningar samkvæmt staðli 

 197- aB = ((1/a)+(Su0/Lamda_u))/((1/a)+(Su0/LamdaE)+R); 
 198- mT = 1-((CC*0.001)/0.075); 
 199- mU = 100*(0.045-Su); 
 200- mD = 250*(D-0.020); 
 201  

202  
203  
204 %Finnur staðsetningu Töflugilda útfrá CC í excel skjali samkvæmt skjali 

 205  
206- if CC == 200; 

 207-     Row = 4;  
 208- elseif CC == 150; 
 209-     Row = 3; 
 210- elseif CC == 100; 
 211-     Row = 2;  
 212- elseif CC == 100;  
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213-     Row = 1; 
 214- else 
 215-     fprintf('Villa 101 ! C/C Þarf að vera 100, 150 eða 200') 
 216-     return  
 217- end  
 218  

219 %Finnur staðsetningu Töflugilda útfrá R í excel skjali samkvæmt skjali  
 220  

221- if  R == 0;  
 222-    column = 1;  
 223- elseif R == 0.05; 
 224-     column = 2; 
 225- elseif R == 0.10; 
 226-     column = 3;  
 227- elseif R == 0.15;  
 228-     column = 4; 
 229- else 
 230-     fprintf('Villa 102 ! Gólfefni Þarf að vera með viðnám 0 , 0.05, 0,1 
0,15 m^2K/W') 
 

231-     return 
 232- end  
 233  

234 %Les gildi úr excel skjali 
 235- [aTXL] = xlsread('sizeing.xlsx',2,'C5:F5'); 
 236- [aUXL] = xlsread('sizeing.xlsx',2,'C12:F15'); 
 237- [aDXL] = xlsread('sizeing.xlsx',2,'C22:F25'); 
 238  

239 %Lætur gildi úr excel skjali í breytu (Var) 
 240- aT  =  aTXL(column); 
 241- aU  =  aUXL(Row,column); 
 242- aD  =  aDXL(Row,column); 
 243  

244 %Útreikningar á meðalhitastigi samkvæmt staðli 
 245- dT  = (Tf-Tb)/log((Tf-Ti)/(Tb-Ti));  
 246 %Útreikningar á afköstum samkvæmt staðli 
 247- q   =  B0 * aB * aT^(mT) * aU^(mU) * aD^(mD) * dT; 
 248 %Útreikningar á meðal yfirborðshita samkvæmt staðli 
 249- Yhiti  = (25*q/223)^(10/11)+Ti; 
 250  

251 %Gefur viðvörun ef yfirborðshiti er meiri en 29°C samkvæmt staðli og 
 252 %Leyfir notanda að fara úr kóðanum eða halda áfram.  
 253  

254- if Yhiti >= 29  
 255-     fprintf('Varúð yfirborðshiti fyrir íverusvæði er yfir 29°C bannað 
samkvæmt staðli') 
 256-     prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
 257-     str = input(prompt,'s'); 
 258-     if isempty(str)  ||  str == 'Y' || str == 'y' 
 259-         str = ''; 
 260-     end 
 261-     if str == 'N' 
 262-         return  
 263-     end  
 264- end 
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265  
266 %Ef jaðarflötur á sér stað þarf að reikna hann í sitthvoru lagi. Þessir 

 267 %útreikningar eru eins og fyrir ofan nema með ötlítið breyttum forsendum  
 268 %samkvæmt staðli. 
 269  

270- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1; 
 271-      aT_JF     =  aTXL(column); 
 272-      aU_JF     =  aUXL(2,column); 
 273-      aD_JF     =  aDXL(2,column); 
 274-      dT_JF     =  (Tf-Tb)/log((Tf-Ti)/(Tb-Ti)); 
 275-      mT_JF     =  1-((100*0.001)/0.075); 
 276-      mU_JF     =  100*(0.045-Su); 
 277-      mD_JF     =  250*(D-0.020); 
 278-      q_JF      =  B0 * aB * aT_JF^(mT_JF) * aU_JF^(mU_JF) * aD_JF^(mD_JF) 
* dT; 279-      Yhiti_JF  =  (25*q_JF/223)^(10/11)+Ti; 
 280  

281 %Gefur viðvörun ef yfirborðshiti á jaðarfleti er yfir 35°C bannað samkvæmt 
 282 %staðli og leyfir notanda að fara úr kóðanum eða halda áfram. 
 283  

284-   if Yhiti_JF >= 35  
 285-       fprintf('Varúð yfirborðshiti fyrir jaðarsvæði er yfir 33°C bannað 
samkvæmt staðli') 286-       prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
 287-       str = input(prompt,'s'); 
 288-       if isempty(str)  ||  str == 'Y' || str == 'y' 
 289-           str = ''; 
 290-       elseif str == 'N' 
 291-          return 
 292-       end 
 293-    end 
 294- end 
 295  

296 % Reiknar flatarmál slaufu ásamt flatarmáli jaðarflatar ef hann er til 
 297 % staðar  
 298 %Flatarmál Jaðarflötatar er Lengd Jaðarflöts sinnum 1m ef Jaðarflötur 
 299 %er ekki til staðar er margfaldað með 0. Þ.a.s. JFY eða JFX er 0. 
 300  

301- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1; 
 302-     A_Jadarflotur = (B*JFY_UPP + H*JFX_Right + B*JFY_Down + H* 
JFX_Left)/1000; 
 303-     A_R = A - dA - A_Jadarflotur; 
 304- else 
  305-     A_R = A-dA; 
 306- end  
 307  

308 %Reiknar út heildar afköst slaufu á íverusvæðum. A_R er flatarmál á 
 309 %íverusvæði og q er afköst á íverusvæði, 
 310  

311- Q     = A_R * q; 
 312  

313 %Reiknar út heildar afköst jaðarflatar. Ef jaðarflötur er ekki til staðar  
 314 %er Q_Jf = 0. If setningin þarf að vera þar sem Q_JF þarf að vera 
 315 %skilgreint í útreikningum.  
 316  

317- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
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318-     Q_JF  = A_Jadarflotur * q_JF; 
 319- else 
 320-     Q_JF  = 0;  
 321- end 
 322  

323 %Q_H Reiknar út heildar afköst í W með tilit til jaðarflöts og íverusvæðis  
 324 %Average_Powerpersqm finnur afköst á m^2 með því að deila afköstum með 
 325 %flatarmáli 
 326  

327- Q_H   = Q + Q_JF; 
 328- Average_Powerpersqm = Q_H/A; 
 329  

330 %Prentar viðvörun ef gólfhiti nær ekki að uppfylla varmaþörf sem 
skilgreind 

331 %er í Excel skjali. Leyfir notanda að halda áfram eða hætta keyrslu. 
 332 %Ef ekkert er fyllt í excel skjali er varmaþörf eða  
 333 %Q_d = 1 og þarf ekki að hafa áhyggjur af þessari villu. Útreikningar 
 334 %birtast samt og hægt er að bera saman niðurstöður við forsendur.  
 335  

336- if Q_H <= Q_d  
 337-     fprintf('Varúð gólfhiti nær ekki að uppfylla varmaþörf') 
 338-     prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
 339-     str = input(prompt,'s'); 
 340-     if isempty(str) ||  str == 'Y' || str == 'y' 
 341-         str = '' 
 342-     end 
 343-     if str == 'N'  
 344-         return  
 345-     end  
 346- end 
 347  

348  

349 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 350                         %1.2 Rennsli. Massaflæði% 
 351 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 352  

353- Cw      = Forsendur(3,1);    %heat capacity of water J/(kgK)^4 
 354- Rl_ei   = Forsendur(10,1);   %Heat resistance of einangrun  
 355- Rl_lo   = Forsendur(11,1);   %Heat resistance of ceiling 
 356- Rl_pl   = Forsendur(12,1);   %Heat resistance of plaster  
 357- Ra_lo   = Forsendur(13,1);   %Heat transfer resistance on the ceiling  
 358  

359 %Varmaviðnám upp 
 360- R0 = 1/a + R + Su/Lamda_u; 
 361 %Varmaviðnám niður  
 362- Ru = Rl_ei + Rl_lo +Rl_pl+Ra_lo; 
 363 %Massaflæði með tiliti til afköstum og tapi niður í kg/s 
 364- Rennsli = (Q_H) / (Cw*(Tf-Tb))* ( 1+ R0/Ru + ((Ti - Tu) / (Q_H * Ru))); 
 365  

366 %Afköst niður w/m^2. ef jaðarflötur er til staðar bætist jaðarflatar q inn 
 367 %í jöfnuna annars ekki.  
 368  

369- q_nidur = (Average_Powerpersqm*R0+(Ti-Tu))/Ru; 
 370  

371 %Q niður í wöttum 
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372- Q_nidur = q_nidur*A; 
 373  

374 %Heildar afköst vatns í W 
 375- Q_vatn = Q_H + Q_nidur; 
 376  

377 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 378                                  %O lögun% 
 379                           %3-1-0 Teikning á Slaufu% 
 380 % Info:  Teikning á slaufunni er skipt í tvo parta. x1,y1 og x2,y2 byrjað 
 381 % er að teikna frá miðju og að útgang. Fyrst er teiknað frá miðju og að 
 382 % útgang (x1) eða framrás. Síðan er copy paste nema aðeins hliðrað til. 
 383 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 384  

385 %Ber saman hvort strengur er O1. Ef merkt er við O1 í Excel skjali keyrir 
%forritið þennan bút af kóða og teikna O1 lögun. 386 %forritið þennan bút af kóða og teikna O1 lögun. 
 387  

388- if strcmp(O1,Slaufulogun) == 1; 
 389  

390 % Reiknar fjölda röra í lárétta stefnu. (Fjöldi punkta ræðst á þessu) 
 391 % Ef jaðarflötur á Y ás er til staðar verða fleirri rör 
 392 % +2 og +6 Stendur fyrir fjölda hnútpunkta sem þarf að bæta við  
 393 % Byggt á því að prenta margar stærðir og bera saman nákvæmni. 
 394 %+2 og +6 gáfu mestu nákvæmni. Reynt var að reikna útfrá CC á jaðarflötum 
 395 %en nákvæmni og slaufa varð röng.  
 396  

397- if JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 0;  
 398-     n = H / CC;  
 399- elseif JFY_UPP == 1  & JFY_Down == 0;  
 400-     n = H/CC + 2; 
 401- elseif JFY_Down == 1 & JFY_UPP == 0;  
 402-     n = H/CC + 2; 
 403- elseif JFY_UPP == 1  && JFY_Down == 1; 
 404-     n = H/CC + 6; 
 405- end 
 406  

407 % Námundar fjölda n niður í næstu heilu tölu. 
 408- N = floor(n); 
 409  

410 % Ef n pípur er oddatala tala þá breytist hún í slétta tölu 
 411 % Nausynlegt svo hnútpunktar raðist rétt 
 412 % Ef þetta er ekki getur inngangur og útgangur verið á 4 stöðum í stað 2 
 413 % meiri nákvæmni ef þetta er ekki en mikil vinna að fá það til að virka á 
 414 % móti litlum verðlaunum.  
 415  

416- if  floor(N/2) ~= N/2 
 417-     N = N+1;  
 418- end 
 419  

420 % h reiknar nýja hæð slaufu sem bygð er á N. Ekki tilgangur með þessu nema 
 421 % að reikna hæð slaufunar. Ekki tilgangur með þessu nema í O2 lögun.  
 422  

423- h = N*CC; 
 424  

425 %Finnur fjölda hnita Fjöldi hnita er deilist í tvo þar sem að slaufa 
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426 %teiknast í tveimur pörtum og er síðan sameinuð. 
 427- F = N; 
 428  

429 % Býr til fylki fullt af núllum 
 430- x = zeros(1,F); 
 431- y = zeros(1,F); 
 432  

433 % Skilgreinir fyrstu hnit fyrir fyrstu hnitin. 
 434 %Slaufan byrjar að teikna útfrá miðju. Þannig að miðja er staðsett í 0,0  
 435 %Þetta er gert til að fá meiri nákvæmni í teikningu. Fyrstu útgáfur 
byrjuðu  436 %að teikna inn og útgang í 0,0. en þá hljóp hæð á töluvert meira og  
 437 %nákvæmni töluvert minni.  
 438  

439- x1(1) = 0; 
 440- y1(1) = 0;  
 441- y1(2) = 0;  
 442  

443 % Forlykkjan skilgreinir Y hnit í hnitakerfinu 
 444 % For byrjar í 3 þar sem fyrsta hnit byrjar í 0. T ræður staðsetningu í 
 445 % array-inu. Hleypur með 2 Þar sem hnitið á eftir T er það sama og á undan 
 446 % if lykkjan ákvarðar hvort Teljari/2 sé slétt tala. ákvarðar hvort y þarf 
 447 % að vera + eða mínus. ef T == 3 þarf lykkja að taka undantekningu og fara 
 448 % - CC niður.  seinasta if lykkjan er stoppari svo að það bætist ekki við 
 449 % hnit í hnitakerfið. Lykkja lætur T vera það sama og T+1 eða að 
 450 % y hnitið í T er það sama og í T+1 
 451  

452- for T = 3:2:F; 
 453-     Teljari = ((T-3)/2); 
 454-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
  455-         if T == 3;  
 456-             y1(T) = - CC;  
 457-         else 
 458-             y1(T) = y1(T-4)-2*CC;  
 459-         end 
 460-     else  
 461-         y1(T) =  y1(T-4)+2*CC; 
 462-     end 
 463-     if T ~= F; 
 464-         y1(T+1) = y1(T); 
 465-     end 
 466- end 
 467  

468  

469 % Skilgreinir lengd fyrstu línu sem er í miðri slaufu. 
 470 % Mismunandi eftir hvort lóðréttur eða láréttur jaðarflötur er til staðar. 
 471  

472- if JFX_Right == 0 & JFX_Left == 0; 
 473-     x1(2) =  (N-3)*CC - B; 
 474- elseif JFX_Right == 1 & JFX_Left ==  0; 
 475-     x1(2) =  (N-3)*CC - B - 500; 
 476- elseif JFX_Left == 1  & JFX_Right == 0; 
 477-     x1(2) =  (N-3)*CC - B - 500; 
 478- elseif JFX_Right == 1 & JFX_Left == 1; 
 479-     x1(2) =  (N-3)*CC - B - 1000; 
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480- else  
 481-     x1(2) =  (N-3)*CC - B;  
 482- end 
 483  

484 % Lætur x1(3) vera það sama og x1(2)   
 485- x1(3) = x1(2); 
 486  

487 % Forlykkjan skilgreinir X hnit í hnitakerfinu 
 488 % For byrjar í 4 þar sem fyrstu hnit eru fyrirfram ákveðin. 
 489 % T ræður staðsetningu í array-inu. 
 490 % Hleypur með 2 Þar sem hnitið á eftir T er það sama og á undan 
 491 % if lykkjan ákvarðar hvort Teljari/2 sé slétt tala. ákvarðar hvort X þarf 
 492 % að vera + eða mínus. ef T == 1 þarf lykkja að taka undantekningu og fara 
 493 % CC til hliðar. seinasta if lykkjan er stoppari svo að það bætist ekki 
við 494 % hnit í hnitakerfið. Lykkja lætur T vera það sama og T+1 eða að 
 495 % X hnitið í T er það sama og í T+1 
 496  

497- for T = 4:2:F; 
 498-     Teljari = ((T-2)/2); 
 499-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 500-         x1(T) = x1(T-4) - 2*CC;  
 501-     else  
 502-         if Teljari == 1;   
 503-             x1(T) = CC; 
 504-         else 
 505-             x1(T) = x1(T-4) + 2*CC; 
 506-         end  
 507-     end 
  508-     if T ~= F; 
 509-         x1(T+1) = x1(T); 
 510-     end 
 511- end 
 512  

513 % Lagfæringar lykkja lagar enda á slaufu svo hann endi á sama stað.  ef 
 514 % seinasta hnit í hnitakerfinu endar  sem stæra en 0 þarf að mínusa CC ef 
 515 % ekki þarf að + CC 
 516  

517- if x1(F) >= 0;  
 518-     x1(F) = x1(F) - CC;  
 519- else   
 520-     x1(F) = x1(F) + CC;  
 521- end 
 522  

523 %Hér er búið að fylla í x1 og byrjað að fylla í x2. Þetta er endurtekið 
 524 %ferli nema hliðrað til niður um CC og aðeins teigt úr x hnitum.  
 525  

526- x2(1) = 0; 
 527- y2(1) = CC;  
 528- y2(2) = CC;   
 529  

530- for T = 3:2:F; 
 531-     Teljari = ((T-3)/2); 
 532-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 533-         if T == 3  
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534-             y2(T) = - 2*CC;  
 535-         else 
 536-             y2(T) = y2(T-4)-2*CC;  
 537-         end 
 538-     else  
 539-         y2(T) =  y2(T-4)+2*CC; 
 540-     end 
 541-     if T ~= F; 
 542-         y2(T+1) = y2(T); 
 543-     end 
 544- end 
 545  

546- x2(2) = x1(2) - CC; 
 547- x2(3) = x2(2); 
 548  

549- for T = 4:2:F; 
 550-     Teljari = ((T-2)/2); 
 551-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 552-         x2(T) = x2(T-4) - 2*CC; 
 553-     else  
 554-         if Teljari == 1;   
 555-             x2(T) = 2*CC; 
 556-         else 
 557-             x2(T) = x2(T-4) + 2*CC; 
 558-         end  
 559-     end 
 560-     if T ~= F; 
 561-         x2(T+1) = x2(T); 
 562-     end 
 563- end 
 564  

565- if x2(F) >= 0;  
 566-     x2(F) = x2(F) - 2*CC;  
 567- else 
 568-     x2(F) = x2(F) + 2*CC; 
 569- end 
 570  

571  

572 % Flippar x1 og y1 gert fyrir reshape skipunina. Reshape setur  
 573 % arrayið saman og gerir það samfleitt ef flip væri ekki myndi myndast 
 574 % lína frá enda að miðju.  
 575  

576- X1 = flip(x1); 
 577- Y1 = flip(y1); 
 578  

579  

580 % reshape endur raðar x1,x2 og y1,y2 í eitt X og Y array. 
 581- X = reshape([X1,x2].',[],1); 
 582- Y = reshape([Y1,y2].',[],1); 
 583  

584  

585 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 586                   %3-1-1 Lagfæring Fyrir Cc 100 Lóðrétt Upp%  
 587 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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588  

589 % Ef jaðarflötur á y ás er til staðar:  
 590 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæðstu 10 línunum og mínusar um -50  
 591 % Sinnum teljari  
 592  

593- if JFY_UPP == 1; 
 594-     for T = 1:10; 
 595-         Y(Y == max(Y) - CC*10 + CC*(T)) = max(Y) - CC*10 + CC*(T) - 50 * 
T;  596-     end 
 597- end 
 598 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 599                  % 3-1-2 Lagfæring Fyrir Cc 100 Lóðrétt Niður%  
 600 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 601  

602 % Ef jaðarflötur á y ás er til staðar:  
 603 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæðstu 10 línunum og mínusar um -50  
 604 % Sinnum teljari  
 605  

606- if JFY_Down == 1; 
 607-     for T = 1:10; 
 608-        Y(Y == min(Y) + CC*10  - CC*(T)) = min(Y) + CC*10 - CC*(T) + 50 * 
T;  609-     end 
 610- end 
 611  

612 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 613                 % 3-1-3 Lagfæring Fyrir Cc 100 Lárétt Hægri%  
 614 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 615  

616 % Ef jaðarflötur á X ás er til staðar:  
 617 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæðstu 10 línunum og mínusar um -50 
 618 % Sinnum teljari  
 619  

620- if JFX_Right == 1; 
 621-     for T = 1:10; 
 622-         X(X == max(X) - CC*10 + CC*(T)) = max(X) - CC*10 + CC*(T) - 50 * 
T;  623-     end 
 624- end 
 625  

626 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 627                %3-1-4 Lagfæring Fyrir Cc 100 Lárétt Vinstri%  
 628 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 629  

630 % Ef jaðarflötur á X ás er til staðar:  
 631 % Forlykkjan finnur staðsetningu á hæðstu 10 línunum og mínusar um -50  
 632 % Sinnum teljari  
 633  

634- if JFX_Left == 1; 
 635-     for T = 1:10; 
 636-         X(X == min(X) + CC*10 - CC*(T)) = min(X) + CC*10 - CC*(T) + 50 * 
T;  637-     end 
 638- end 
 639- end 
 640  

641  
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642  

643  

644  

645 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 646                                  %Slöngu lögun% 
 647                           %3-2-0 Teikning á Slaufu% 
 648 % Info:  Teikning á slaufunni er skipt í tvo parta. x,y og x2,y2 byrjað 
 649 % er að teikna  í sikk sakk eins og lögun er. Síðan er bætt við nokkrum 
 650 % hnitum í inngang til að gera slaufu fagmanlega. 
 651 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 652  

653  

654 %Ber saman hvort strengur er S1. Ef merkt er við S1 í Excel skjali keyrir 
 655 %forritið þennan bút af kóða og teiknar S1 slaufu. 
 656  

657- if strcmp(S1,Slaufulogun) == 1 
 658  

659     %Hliðrar byrjunarhnitum. Valmöguleiki. Verður ekki hægt L er 
 660     %skilgreint í byrjun á skjali. lítill tilgangur ef þetta væri til 
 661     %staðar annað en að bæta við breytum í Excel skjal og gera skjalið 
 662     %flóknara fyrir notanda. Ekkert mál er að hliðra inn og útgangi í 
 663     %Autocad. 
 664     %L = 0  
 665  

666     % Reiknar fjölda röra í lóðrétta stefnu  
 667-     n = H / CC; 
 668     % Námundar fjölda röra niður í seinustu heila tölu  
 669-     N = floor(n); 
 670  

671     % Ef n pípur er oddatala tala þá breytist hún í slétta tölu 
 672     % Nausynlegt svo hnútpunktar raðist rétt. Ef þetta er ekki endar 
 673     % slaufan á að teiknast vitlaust. 
 674  

675-     if  floor(N/2) ~= N/2 
 676-         N = N-1; 
 677-     end 
 678  

679     % Reiknar nýja lengd slaufu. notast í while lykkju til að ítreka 
 680     % hæðina. 
 681  

682-     h = N*CC; 
 683  

684     % ítrar ef ske kynni að reiknað h sé stærra en H þá minnkar slaufan 
 685  

686-     while h  >= H; 
 687-        h =  h-150; 
 688-        N =  N-2; 
 689-     end 
 690  

691   % Finnur fjölda hnita (Byggt á mörgum teikningum á slaufum og talningum 
 692     % Þarf fleirri hnútpunkta ef jaðarpunktur er til staðar. Munar 500mm 
 693     % talan 8 er byggð á því að teikna og skoða athuga með stærð 
slaufunar. 694     % fjöldi hnita stjórnar hæð 
 695  



77 
 

696-     if JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 0  
 697-         F = 2*N+8; 
 698-     elseif JFY_UPP == 1 & JFY_Down == 0  
 699-         F = 2*N+8+8; 
 700-     elseif JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 1  
 701-         F = 2*N+8+8; 
 702-     elseif JFY_UPP == 1 & JFY_Down == 1  
 703-         F = 2*N+8+8+8; 
 704-     end 
 705  

706     %Býr til fylki af 0  
 707-     x = zeros(1,F); 
 708-     y = zeros(1,F); 
 709  

710     % Býr til x-hnit þar sem slaufan fer út eða inn. Athuga að L hliðrar 
 711     % út- og inngangi til en ekki er gert ráð fyrir að nota það í 
forritinu 712     % Bætir við óþarfa breytum í excel skjal.  
 713  

714-     x(1) = L + CC; 
 715-     x(2) = L + CC;  
 716  

717     % Forlykkja raðar x hnitum niður á réttan stað með. 
 718     % If lykkjan les hvort Teljari er slétt eða oddatala, 
 719     % Ef talan er slétt eru hnitin "CC" frá vegg,  
 720     % Annars er hún Breidd frá vegg. 
 721     % Í seinustu if lykkjunni er skipun sem lætur hnitin (T+1) vera sama  
 722     % og T. If lykkjan er síðan stoppari til að bæta ekki við hniti í  
 723     % fylkið   
 724  

725-     for T = 3:2:(F-4); 
 726-         Teljari = (T-1)/2; 
 727-         if Teljari/2 == floor(Teljari/2); 
 728-             x(T) = CC; 
 729-         else 
 730-             x(T) = B; 
 731-         end 
 732-         if T ~= F; 
 733-             x(T+1) = x(T); 
 734-         end 
 735-     end 
 736  

737     % Setur X-hnit svo hægt sé að hliðra inn og útgangi slaufu F eru 
 738     % seinustu hnitin í hnitakerfinu. L hliðrar til um L mm. 
 739  

740-     x(F)   = L; 
    x(F-1) = L; 741-     x(F-1) = L; 
 742  

743     % Fyrsta hnit byrjar í -150 til gera inngang hornréttan á slaufu. 
Þetta 744     % er bara til að hafa eitthvað smá útúr slaufunni svo auðveldara sé að 
 745     % vinna með hana  
 746  

747-     y(1) = -150; 
 748  

749     % For lykkjan raðar niður y hnitum nokkurnveginn sama og að ofan  
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750     % Nema hér hoppar y hnitið um CC í annað hvert skref  
 751     % If lykkjan er stoppari svo ekki bætist við hnit í hnitakerfi 
 752  

753-     for T = 4:2:(F-4); 
 754-         y(T)  = y(T-1) + CC;  
 755-         if T ~= F; 
 756-              y(T+1) = y(T);  
 757-         end 
 758-     end 
 759  

760     % Setur X-hnit og y hnit við inngang  
 761-     x2(1) =  L; 
 762-     x2(2) =  L;  
 763-     y2(1) = -150; 
 764-     y2(2) =  0; 
 765  

766     %Endurraðar hnitum í eitt hnitakerfi. 
 767-     X = reshape([x,x2].',[],1); 
 768-     Y = reshape([y,y2].',[],1); 
 769  

770 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 771                      %Lagfæring fyrir CC 100 upp 
 772 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 773  

774     %Fyrir þessa slaufu gengur ekki að hafa jaðarfleti til hægri eða 
 775     %vinstri þar sem jaðarfletirnir yrðu ekki til staðar þar sem öll rör 
 776     %liggja lárrétt ef horft er að ofanfrá. Hér birtist villumelding ef 
 777     %notandi merkir við það í Excel skjali. 
 778  

779-     if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1  
 780-         fprintf('Ekki er hægt að hafa jaðarfleti á þessum stað. Ekki er 
hægt að teikna. Athuga að útreikningar gætu verið rangir ef þú heldur 781-         prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: ';   
 782-         str = input(prompt,'s'); 
 783-         if isempty(str) || str == 'Y' || str == 'y'  
 784-            str = ''; 
 785-         end 
 786-         if str == 'N' || str == 'n' 
 787-             return  
 788-         end    
 789-   end 
 790  

791     %Ef jaðarflötur upp eða niður er til staðar þá eru tekið hnitin sem 
eru 792     %til og breytt þeim. Fundið er staðsetningu jaðarflötar og -50mm 
 793     %margfaldað við teljara. Byrjað er á innsta parti jaðarflöts og færist 
 794     %upp 
 795  

796-     if JFY_UPP == 1; 
 797-         for T = 1:10; 
 798-             Y(Y == max(Y) - CC*10 + CC*(T)) = max(Y) - CC*10 + CC*(T) - 50 
* T; 

799-         end 
 800-     end 
 801-     if JFY_Down == 1; 
 802-         for T = 1:10; 
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803-             Y(Y == min(Y) + 150  + CC*10  - CC*(T)) = min(Y) + CC*10 - 
CC*(T) + 50 * T;  
 804-         end 
 805-     end 
 806  

807- end 
 808  

809  

810  

811  

812  

813 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 814                     %O2 spírallögun með öðruvísi jaðarfleti% 
 815                           %3-1-0 Teikning á Slaufu% 
 816 % Info:  Að mestu leiti eins og O1 lögun. Munurinn er sá að í stað þess að 
 817 % hafa jaðarflöt þannig að bil milli röra sé minna þá er jaðarflöturinn 
 818 % önnur spíral lögun þ.a.s. tvær spíral laganir. Ein með CC sem notandi 
 819 % ákveður og önnur CC 100 1 meter. 
 820 % Slaufan teiknast samkvæmt notanda síðan er tilbúin slaufa bætt við það 
 821 % samkvæmt forsendum. 
 822 % Hér þarf að vera jaðarflötur til staðar og er aðeins hægt að hafa einn 
 823 % jaðarflöt. Þetta er án efa flókansta lögunin. 
 824 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 825  

826  

827 %Ber saman hvort strengur er O2. Ef merkt er við O2 í Excel skjali keyrir 
 828 %forritið þennan bút af kóða og teiknar S1 slaufu. 
 829  

830- if strcmp(O2,Slaufulogun) == 1; 
 831  

832 %Villuteljari skilgreindur sem 0. Hér þarf að vera einn og aðeins einn 
 833 %jaðarflötur og því telur villuteljarinn jaðarfleti. 
 834  

835- VilluTeljari = 0; 
 836  

837 %Ef jaðarflötur er til staðar þá er bætt einum við villuteljaran.  
 838- if JFX_Right == 1 
 839-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 840- end 
 841- if JFX_Left == 1 
 842-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 843- end 
 844- if JFY_UPP == 1 
 845-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 846- end 
 847- if JFY_Down == 1 
 848-     VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
end 849- end 
 850  

851 %Ef villuteljari er 0 birtist villa þar sem engin jaðarflötur er til 
staðar 852 %fyrir þessa lögun þarf að vera jaðarflötur. Skilaboð birtast sem leyfa 
 853 %notanda að bæta við jaðarfleti ef að engin jaðarflötur er til staðar eða 
 854 %að hætta keyra kóðan og leiðrétta mistök.  
 855  
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856- if VilluTeljari == 0  
 857-     fprintf('Villa það þarf að vera jaðarflötur með þessari lögun.') 
  858-     prompt = ' Viltu bæta við Jaðarfleti ? [Y/N] ';   
 859-         str = input(prompt,'s'); 
 860-         if isempty(str) || str == 'Y' || str == 'y'  
 861-             prompt = ' Hvar viltu jaðarflöt ? [ N S A V]  '; 
 862-             str = input(prompt,'s'); 
 863-             Yhiti_JF = 'NaN' 
 864-             if str == 'N' 
 865-                 JFY_UPP   = 1; 
 866-                 VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 867-                 YH_vidvorun = 1;  
 868-             elseif str == 'S' 
 869-                 JFY_Down  = 1; 
 870-                 VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 871-                 YH_vidvorun = 1;  
 872-             elseif str == 'A' 
             ; 873-                 JFX_Right = 1; 
 874-                 VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 875-                 YH_vidvorun = 1;  
 876-             elseif str == 'V' 
 877-                 JFX_Left  = 1;  
 878-                 VilluTeljari = VilluTeljari + 1; 
 879-                 YH_vidvorun = 1;  
 880-             else  
 881-                 fprintf('Villa ekkert er valið.\n') 
 882-             end 
 883-         elseif str == 'N' || str == 'n' 
 884-             fprintf('Lagaðu villu og reyndu aftur') 
 885-             return  
 886-        end         
 887- end 
 889 %Ef villuteljari er ekki jafnt og 1 birtist villa sem hættir keyrslu á 
kóða 890 %og birtir skilaboð um að leiðrétta mistök. 
 891  

892- if VilluTeljari ~= 1  
 893-     fprintf('Villa aðeins virkar að hafa einn jaðarflöt með þessari lögun. 
Leiðréttu villu eða breyttu forsendum.') 
 894-     return 
 895- end 
 896  

897 %Hér er fundið fjölda hnita sem þarf til að búa til slaufuna. 
 898 %Ef jaðarflötur uppi og niðri eru ekki til staðar  er fjöldi H/CC  
 899 %Ef jaðarflötur er til staðar uppi eða niðri þarf að fjarlægja hnit.  
 900 %Fjöldi hnita stjórnar hæð og þarf því að draga frá til þess að bæta við 
 901 %spíral lögun að ofan með CC = 100  
 902  

903- if JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 0;  
 904-     n = H / CC;  
 905- end 
 906- if JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1;  
 907-     n = H/CC - 6; 
 908- end 
 909  
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910 % Námundar fjöldam n niður í næstu heilu tölu 
 911- N = floor(n); 
 912  

913 % Ef n pípur er oddatala tala þá breytist hún í slétta tölu 
 914 % Nausynlegt svo hnútpunktar raðist rétt 
 915 % Ef þetta er ekki getur inngangur og útgangur verið á fleirri stöðum  
 916 % inn- og útgangurinn teiknast vitlaust upp 
 917  

918- if  floor(N/2) ~= N/2; 
 919-     N = N+1;  
 920- end 
 921  

922 % h reiknar nýja hæð slaufu sem bygð er á N. Nauðsinlegt til að vita hæð 
 923 % fyrir jaðarflatar slaufuna.  
 924  

925- h = (N-1)*CC; 
 926  

927 %Finnur fjölda hnita (Byggt á mörgum teikningum á slaufum og talningum.) 
 928- F = (2*N)/2; 
 929  

930 % Skilgreinir fyrstu hnit fyrir fyrstu slaufuna. 
 931 % Byrjað er að teikna í miðjunni. 
 932 % Ef það væri ekki myndi hæð slaufunar hlaupa töluvert meira.  
 933  

934- x1(1) = 0; 
 935- y1(1) = 0;  
 936- y1(2) = 0;  
 937  

938 % Forlykkjan skilgreinir Y hnit í hnitakerfinu 
 939 % For byrjar í 3 þar sem fyrsta hnit byrjar í 0. T ræður staðsetningu í 
 940 % array-inu. Hleypur með 2 Þar sem hnitið á eftir T er það sama og á undan 
 941 % if lykkjan ákvarðar hvort Teljari/2 sé slétt tala. ákvarðar hvort y þarf 
 942 % að vera + eða mínus. ef T == 3 þarf lykkja að taka undantekningu og fara 
 943 % - CC niður.  seinasta if lykkjan er stoppari svo að það bætist ekki við 
 944 % hnit í hnitakerfið. Lykkja lætur T vera það sama og T+1 eða að 
 945 % y hnitið í T er það sama og í T+1 
 946  

947- for T = 3:2:F; 
 948-     Teljari = ((T-3)/2); 
 949-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 950-         if T == 3;  
 951-             y1(T) = - CC;  
 952-         else 
 953-             y1(T) = y1(T-4)-2*CC;  
 954-         end 
 955-     else  
 956-         y1(T) =  y1(T-4)+2*CC; 
 957-     end 
 958-     if T ~= F; 
 959-         y1(T+1) = y1(T); 
 960-     end 
 961- end 
 962  

963 % Skilgreinir lengd fyrstu línu sem er í miðri slaufu. 
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964 % Mismunandi eftir hvort lóðréttur eða láréttur jaðarflötur er til staðar. 
 965  

966- if JFX_Left == 1 || JFX_Right == 1  
 967-     x1(2) =  (N-3)*CC - B + 1000; 
 968- else  
 969-     x1(2) =  (N-3)*CC - B; 
 970- end 
 971  

972 % Lætur x1(3) vera það sama og x1(2) 
 973  

974- x1(3) =  x1(2); 
 975  

976 % Forlykkjan skilgreinir X hnit í hnitakerfinu 
 977 % For byrjar í 4 þar sem fyrstu hnit eru fyrirfram ákveðin. 
 978 % T ræður staðsetningu í array-inu. 
 979 % Hleypur með 2 Þar sem hnitið á eftir T er það sama og á undan 
 980 % if lykkjan ákvarðar hvort Teljari/2 sé slétt tala. ákvarðar hvort X þarf 
 981 % að vera + eða mínus. ef T == 1 þarf lykkja að taka undantekningu og fara 
 982 % CC til hliðar. seinasta if lykkjan er stoppari svo að það bætist ekki 
við 983 % hnit í hnitakerfið. Lykkja lætur T vera það sama og T+1 eða að 
 984 % X hnitið í T er það sama og í T+1 
 985  

986- for T = 4:2:F; 
 987-     Teljari = ((T-2)/2); 
 988-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 989-         x1(T) = x1(T-4) - 2*CC;  
 990-     else  
 991-         if Teljari == 1;    
 992-             x1(T) = CC; 
        else 993-         else 
 994-             x1(T) = x1(T-4) + 2*CC; 
 995-         end  
 996-     end 
 997-     if T ~= F; 
 998-         x1(T+1) = x1(T); 
 999-     end 
 1000- end 
 1001  

1002 % Lagfæringar lykkja lagar enda á slaufu svo hann endi á sama stað.  ef 
 1003 % seinasta hnit í hnitakerfinu endar  sem stæra en 0 þarf að mínusa CC ef 
 1004 % ekki þarf að + CC 
 1005  

1006- if x1(F) >= 0;  
 1007-     x1(F) = x1(F) - CC;  
 1008- else   
 1009-     x1(F) = x1(F) + CC;  
 1010- end 
 1011  

1012 % Sama og fyrir ofan nema bara hliðraður til. Y um - CC og X um - 
 1013 % CC.  
 1014  

1015- x2(1) = 0; 
 1016- y2(1) = CC;  
 1017- y2(2) = CC;   
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1018  

1019- for T = 3:2:F; 
 1020-     Teljari = ((T-3)/2); 
 1021-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 1022-         if T == 3  
 1023-             y2(T) = - 2*CC;  
 1024-         else 
 1025-             y2(T) = y2(T-4)-2*CC;  
 1026-         end 
 1027-     else  
 1028-         y2(T) =  y2(T-4)+2*CC; 
 1029-     end 
 1030-     if T ~= F; 
 1031-         y2(T+1) = y2(T); 
 1032-     end 
 1033- end 
 1034  

1035- x2(2) = x1(2) - CC; 
 1036- x2(3) = x2(2); 
 1037  

1038- for T = 4:2:F; 
 1039-     Teljari = ((T-2)/2); 
 1040-     if floor(Teljari/2) == Teljari/2; 
 1041-         x2(T) = x2(T-4) - 2*CC; 
 1042-     else  
 1043-         if Teljari == 1;     
 1044-             x2(T) = 2*CC; 
 1045-         else 
 1046-             x2(T) = x2(T-4) + 2*CC; 
 1047-         end  
 1048-     end 
 1049-     if T ~= F; 
 1050-         x2(T+1) = x2(T); 
 1051-     end 
 1052- end 
 1053  

1054- if x2(F) >= 0;  
 1055-     x2(F) = x2(F) - 2*CC;  
 1056- else 
 1057-     x2(F) = x2(F) + 2*CC;  
 1058- end 
 1059  

1060  
 1061 % Flippar x1 og y1 gert fyrir reshape skipunina. Reshape gerir setur  
 1062 % arrayiðsaman og gerir það samfleitt ef flipp væri ekki myndi myndast  
 1063 % lína frá enda að miðju.  
 1064  

1065- X1 = flip(x1); 
 1066- Y1 = flip(y1); 
 1067  

1068 % reshape endur raðar x1,x2 og y1,y2 í eitt X og Y.  
 1069- X = reshape([X1,x2].',[],1); 
 1070- Y = reshape([Y1,y2].',[],1); 
 1071  
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1072 %Hliðrar hnitum til svo að minstu x og y hnitin byrji í 0  
 1073- X = -min(X) + X;  
 1074- Y = -min(Y) + Y;  
 1075  

1076 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1077                         %Viðbæring á spíral jaðarfleti%  
 1078 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1079  

1080 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1081                         %Jaðarflötur hægri eða vinstri% 
 1082 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1083  

1084 %Check ef að jaðarflöturtil hægri eða vinstri er valinn er keyrt þessa 
 1085 %lykkju  
 1086  

1087- if JFX_Left == 1 || JFX_Right == 1  
 1088  
 1089     %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttu tölu 
checki 1090     %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu. 
 1091     %Ef floor(N/4) ~= N/4 fer jaðarslaufa hægra meginn á slaufu. 
 1092  

1093-     if  floor(N/4) ~= N/4; 
 1094  

1095         %X_hnit og Y_hnit eru hnit fyrir jaðarflatar slaufu. 
 1096-         X_hnit = [-100 0 0 900 900  200 200   700   700 400 400   500   
500 600 600   300   300 800 800   100   100 -100];  

1097-         Y_hnit = [100 100 h h   0    0   h-200 h-200 200 200 h-400 h-400 
300 300 h-300 h-300 100 100 h-100 h-100 0   0]; 
 1098         %Hliðrar slaufu í mesta gildi af  X + 100 mm  
 1099-         X_hnit = X_hnit + max(X) + 100;  
 1100  

1101         %Staðsetur staðin sem jaðarflötur kemur inn. Finnur staðsetningu 
þar sem 1102         %þarf að skipta array niður til að endurraða hnitum og bæta við 
jaðarflöt 1103  

1104-         lengdforlykkju = length(X) -3; 
 1105  

1106         %Býr til nýtt array með úr X 
 1107-         for T = 1:lengdforlykkju 
 1108-             x_nytt(T) = X(T); 
 1109-             y_nytt(T) = Y(T); 
 1110-         end 
 1111  

1112         %bætir við hnitum til að klára slaufu. 
 1113-         x_nytt2 = [X(length(X)),X(length(X)-1),X(length(X)-2)]; 
 1114-         y_nytt2 = [Y(length(Y)),Y(length(X)-1),100];  
 1115-         x_nytt2 = flip(x_nytt2); 
 1116-         y_nytt2 = flip(y_nytt2); 
 1117  

1118         %Flipar x hnitum til að þau raðist rétt með reshape skipuninni  
 1119-         X_hnit = flip(X_hnit); 
 1120-         Y_hnit = flip(Y_hnit); 
 1121  

1122         %Sameinar hnitin hér að ofan. 
 1123-         X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1124-         Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1); 
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1125  

1126         %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttu 
tölu checki 1127         %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu. 
 1128         %Ef floor(N/4) == N/4 fer jaðarslaufa vinstra meginn á slaufu. 
 1129  

1130-     elseif floor(N/4) == N/4;  
 1131  

1132         %X_hnit og Y_hnit eru hnit fyrir jaðarflatar slaufu. 
 1133-         X_hnit = [ 1000 900 900 0 0 700 700   200   200 500 500   400   
400 300 300   600   600 100 100   800   800 1000]; 

1134-         Y_hnit = [ 100  100 h   h 0 0   h-200 h-200 200 200 h-400 h-400 
300 300 h-300 h-300 100 100 h-100 h-100 0   0]; 
 1135         %Hliðrar slaufu um - 1m 
 1136-         X_hnit = X_hnit - 1000;  
 1137  

1138         %Staðsetur staðin sem jaðarflötur kemur inn 
 1139-         lengdforlykkju = length(X) - 2; 
 1140  

1141         %Býr til nýtt array að staðsetningunni sem jaðarflötur kemur inn 
 1142-         for T = 1:lengdforlykkju 
 1143-              x_nytt(T) = X(T); 
   y_nytt(T) = Y(T); 1144-              y_nytt(T) = Y(T); 
 1145-         end 
 1146-         x_nytt2 = X(length(X)); 
 1147-         y_nytt2 = 0; 
 1148  

1149         %Býr til nýtt hnitakerfi. sameinar það sem er hér að ofan  
 1150-         X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1151-         Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1); 
 1152-         X = abs(min(X)) + X; 
 1153-     end     
 1154- end 
 1155  

1156 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1157                         %Jaðarflötur upp eða niðri% 
 1158 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1159  

1160 %Check ef að jaðarflöturtil upp eða niður er valinn er keyrt þessa 
 1161 %lykkju  
 1162  

1163- if JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1164  

1165     %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttu tölu 
checki 1166     %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu. 
 1167     %Ef floor(N/4) ~= N/4 er jaðarslaufa niðri. 
 1168  

1169-     if  floor(N/4) ~= N/4; 
 1170       %Hnit fyrir jaðarslaufu 
 1171-         Y_hnit = [1000 900 900 0 0 700 700   200   200 500 500   400   400 
300 300   600   600 100 100   800   800 1000]; 

1172-         X_hnit = [100  100 B   B 0 0   B-200 B-200 200 200 B-400 B-400 300 
300 B-300 B-300 100 100 B-100 B-100 0   0]; 
 1173  

1174         %Hliðrar jaðarslaufu staðsetur hana rétt miðað við aðalslaufuna 
 1175-         X_hnit = X_hnit + min(X);  
 1176-         Y_hnit = Y_hnit - max(Y_hnit); 
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1177  

1178         %Snýr hnitum við byrjar á enda hnitakerfis  
 1179-         X = flip(X); 
 1180-         Y = flip(Y); 
 1181  

1182         %Nýtt hnitakerfi fyrir fyrstu hnit X og Y slaufu 
 1183-         x_nytt = [X(1) X(2) X(3)]; 
 1184-         y_nytt = [Y(1) Y(2) Y(3)]; 
 1185  

1186         %Fyllir inn úr X í annað hnitakerfi 
 1187-         for T = 4:length(X) 
 1188-             x_nytt2(T-3) = X(T);  
 1189-             y_nytt2(T-3) = Y(T); 
 1190-         end 
 1191  

1192        %Settur inn í hnitakerfi það sem tekið var í sundur í rétta röð  
 1193-        X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1194-        Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1);       
 1195  

1196        %Finnur hvar inn og útgangur er staðsettur með odda eða sléttu tölu 
checki 1197        %Þarf til að finna hvar á að staðsetja jaðarflatarslaufu. 
 1198        %Ef floor(N/4) == N/4 er jaðarslaufa uppi. 
 1199  

1200-     elseif floor(N/4) == N/4; 
 1201         %Hnit fyrir jaðarflatarslaufu. 
 1202-         Y_hnit = [-100 0 0 900 900  200 200   700   700 400 400   500   
500 600 600   300   300 800 800   100   100 -100]; 
 1203-         X_hnit = [ 100 100 B B   0    0   B-200 B-200 200 200 B-400 B-400 
300 300 B-300 B-300 100 100 B-100 B-100 0  0];  
 1204         %Hliðrar hnitum jaðarflatarslaufu staðsetur hana rétt mtt slaufu 
 1205-         X_hnit = X_hnit + min(X); 
 1206-         Y_hnit = Y_hnit + max(Y) + 100; 
 1207  

1208         %Snýr hnitum við byrjar á enda hnitakerfis  
 1209-         X = flip(X); 
 1210-         Y = flip(Y); 
 1211  

1212         %Nýtt hnitakerfi fyrir fyrstu hnit X og Y slaufu 
 1213-         x_nytt = [X(1) X(2) X(3)]; 
 1214-         y_nytt = [Y(1) Y(2) Y(3)]; 
 1215  

1216         %Snýr hnitum jaðarflata. 
 1217-         X_hnit = flip(X_hnit); 
 1218-         Y_hnit = flip(Y_hnit); 
 1219  

1220         %Fyllir inn úr X í annað hnitakerfi 
 1221-         for T = 4:length(X) 
 1222-             x_nytt2(T-3) = X(T); 
 1223-             y_nytt2(T-3) = Y(T); 
 1224-         end 
 1225  

1226        %Settur inn í hnitakerfi það sem tekið var í sundur í rétta röð  
 1227-        X = reshape([x_nytt,X_hnit,x_nytt2].',[],1); 
 1228-        Y = reshape([y_nytt,Y_hnit,y_nytt2].',[],1);  
 1229-     end    
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1230- end 
 1231 %Hliðrar Y hnitum um minsta gildið á Y svo minsta Y hnitið sé staðsett í 0 
 1232- Y = Y + abs(min(Y)); 
 1233- end     
 1234  

1235  

1236  

1237  

1238 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1239                          %S2 Slöngu lögun hornrétt% 
 1240                          %3-3-0 Teikning á Slaufu% 
 1241 % Info:  Teikning á slaufunni er lík S1 lögun fyrir utan að í stað þess að 
 1242 % rör liggja lóðrétt í stað lárétt. breidd er því háð CC í stað hæ' 
 1243 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1244  

1245- if strcmp(S2,Slaufulogun) == 1 
 1246  

1247     % Reiknar fjölda röra í lóðrétta stefnu  
 1248     % Annað en hinarlaganirnar er þessi háð breidd. 
 1249  

1250-     n = B / CC; 
 1251  

1252     % Námundar fjölda röra í lóðrétta stefnu niður í seinustu heila tölu  
 1253  

1254-     N = floor(n); 
 1255  

1256     % Ef n pípur er oddatala tala þá breytist hún í slétta tölu 
 1257     % Nausynlegt svo hnútpunktar raðist rétt 
 1258  

1259-     if  floor(N/2) ~= N/2; 
 1260-         N = N-1;  
 1261-     end 
 1262  

1263     % Reiknar nýja lengd slaufu  
 1264-     h = N*CC; 
 1265  

1266     % Finnur fjölda hnita (Byggt á mörgum teikningum á slaufum og 
talningum 1267-     F = 2*N+4; 
 1268  

1269     % Býr til fylki fullt af núllum 
 1270-     x = zeros(1,F); 
 1271-     y = zeros(1,F); 
 1272  

1273  

1274     % Býr til y hnit svipað og fyrir fyrri forrit. 
 1275-     for T = 2:2:F; 
 1276-         Teljari = (T/2); 

 1277  

1278-         if floor(Teljari/2) ~= Teljari/2 ; 
 1279-             y(T) = H; 
 1280-         else  
 1281-             y(T) = CC; 
 1282-         end 
 1283  
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1284-         if T ~= F; 
 1285-             y(T+1) = y(T); 
 1286-         end 
 1287-     end 
 1288  

1289     % Staðsetir seinasta hnitið á réttan stað  
 1290  

1291-     y(F) = 0;  
 1292  

1293  

1294     %For lykkjan staðsettur x hnit  
 1295  

1296-     for T = 3:2:F; 
 1297-         Teljari = ((T-1)/2);  
 1298-         x(T) = x(T-1) + CC; 
 1299  

1300-         if T ~= F 
 1301-             x(T+1) = x(T);  
 1302-         end 
 1303-     end 
 1304  

1305     %Býr til hnit að slaufu frá inngang og útgang 
 1306  

1307-     x1(1) =  L; 
 1308-     x1(2) =  L; 
 1309-     x1(3) =  x(1); 
 1310-     y1(1) = -150; 
 1311-     y1(2) =  0;  
 1312-     y1(3) =  0; 
 1313  

1314     % Býr til að útgang 
 1315  

1316-     x2(1) =  L + CC; 
 1317-     x2(2) =  L + CC; 
 1318-     x2(3) =  x(F); 
 1319-     y2(1) = -150;  
 1320-     y2(2) =  0;  
 1321-     y2(3) =  0; 

1322  

1323     %snýr hnitakerfinu við fyrir x2 og y2 til að reshape virki.  
 1324  

1325-     y2 = flip(y2); 
 1326-     x2 = flip(x2); 
 1327  

1328     %Endurraðar í array í eitt hnitakerfi 
 1329  

1330-     X = reshape([x1,x,x2].',[],1); 
 1331-     Y = reshape([y1,y,y2].',[],1); 
 1332  

1333 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1334                             %CC 100 á jaðarflötum% 
 1335 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1336  

1337- if JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1  
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1338-     fprintf('Ekki er hægt að hafa jaðarfleti á þessum stað. Ekki er hægt 
að teikna. Athuga að útreikningar gætu verið rangir ef þú heldur áfram.') 
 1339-     prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: '; 
 1340-     str = input(prompt,'s'); 
 1341-     if isempty(str) || str == 'Y' || str == 'y'  
 1342-         str = ''; 
 1343-     end 
 1344-     if str == 'N' | str == 'n'  
 1345-         return  
 1346-     end     
 1347- end 
 1348  

1349 %Leiðrétting fyrir jaðarflöt hægri 
 1350- if JFX_Right == 1;   
 1351-     for T = 1:10; 
 1352-         X(X == max(X) - CC*10 + CC*(T)) = max(X) - CC*10 + CC*(T) - 50 * 
T; 1353-     end 
 1354- end 
 1355  

1356 %Leiðrétting fyrir jaðarflöt vinstri.  
 1357- if JFX_Left == 1; 
 1358-     for T = 1:10; 
 1359-         X(X == min(X) + CC*10 - CC*(T)) = min(X) + CC*10 - CC*(T) + 50 * 
T; 

1360-     end 
 1361- end 
 1362- end 
 1363  

1364  

1365  

1366  

1367 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1368                            %Tvöföld slöngulögun% 
 1369                           %3-3-0 Teikning á Slaufu% 
 1370 % Info:  Teikning á slaufunni er skipt í tvo parta. x1,y1 og x2,y2 byrjað 
 1371 % er að teikna frá miðju og að útgang. Fyrst er teiknað frá miðju og að 
 1372 % útgang (x1) eða framrás. Síðan er copy paste nema aðeins hliðrað til. 
 1373 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1374  

1375 %Ber saman hvort strengur er S1. Ef merkt er við S1 í Excel skjali keyrir 
 1376 %forritið þennan bút af kóða og teiknar S1 slaufu. 
 1377  

1378- if strcmp(SS1,Slaufulogun) == 1  
 1379  

1380 % Reiknar fjölda röra í lárétta stefnu 
 1381  

1382- n = H / CC; 
 1383  

1384 % Námundar fjölda röra í lárétta stefnu niður í seinustu heila tölu  
 1385- N = floor(n)+4; 
 1386  

1387 % Ef n pípur er oddatala tala þá breytist hún í slétta tölu 
 1388 % Nausynlegt svo hnútpunktar raðist rétt 
 1389  

1390- if  floor(N/2) ~= N/2; 
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1391-     N = N-1; 
 1392- end 
 1393  

1394 % Reiknar nýja hæð slaufu 
 1395- h = N*CC; 
 1396  

1397 %Ítrekar hæð slaufu ef reiknað H er meira en h   
 1398- if h >= H 
 1399-     N = N -2;  
 1400-     h = h - 150; 
 1401- end 
 1402  

1403 %Finnur fjölda hnita (Byggt á mörgum teikningum á slaufum og talningum.  
 1404 %Ræður hæð slaufu ásamt mörfu öðru  
 1405  

1406- if JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 0  
 1407-     F = N; 
 1408- elseif  JFY_UPP == 1 & JFY_Down == 0 
 1409-     F = N;  
 1410- elseif  JFY_UPP == 0 & JFY_Down == 1  
 1411-     F = N;  
 1412- elseif  JFY_UPP == 1 & JFY_Down == 1 
 1413-     F = N;   
 1414- end  
 1415  

1416  
 1417 %Leiðréttingar lykkja lagar lögun slaufu.  
 1418- leidretting = F/2;  
 1419- if floor(leidretting/2) ~= leidretting/2  
 1420-    F = N-2;  
 1421- end 
 1422  

1423 % Býr til fylki fullt af núllum 
 1424- x = zeros(1,F); 
 1425- y = zeros(1,F); 
 1426  

1427 %Tek hnit fyrir slaufu í tveimur pörtum. Plota fyrst fyrir S lögun og geri 
 1428  %aðra eins nema hliðra henni um x + +150 og y -150  
 1429 %Býr til x-hnit þar sem slaufan fer út  
 1430  

1431- x1(1) = L; 
 1432- x1(2) = L; 
 1433- x2(1) = x1(1) + CC; 
 1434- x2(2) = x1(2) + CC; 
 1435  

1436- for T = 3:4:F; 
 1437-     x1(T) = B - CC; 
 1438- end 
 1439- for T = 4:4:F; 
 1440-     x1(T) = B - CC; 
 1441- end 
 1442- for T = 5:4:F; 
 1443-     x1(T) = 0; 
 1444- end 
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1445- for T = 6:4:F; 
 1446-     x1(T) = 0; 
 1447- end 
 1448- x1(F) = B; 
 1449  

1450- for T = 3:4:F; 
 1451-     x2(T) = B; 
 1452- end 
 1453- for T = 4:4:F; 
 1454-     x2(T) = B; 
 1455- end 
 1456- for T = 5:4:F; 
 1457-     x2(T) = 150; 
 1458- end 
 1459- for T = 6:4:F; 
 1460-     x2(T) = 150; 
 1461- end 
 1462  

1463 %Býr til y-hnit  
 1464  

1465- y1(1) = -150; 
 1466- y1(2) = CC; 
 1467- y1(3) = CC;  
 1468- y2(1) = y1(1); 
 1469  

1470- for T = 4:2:F; 
 1471-     Teljari = (T/2); 
 1472-     if Teljari/2 == floor(Teljari/2); 
 1473-         y1(T) = y1(T-1) + CC; 
 1474-     end 
 1475-     if Teljari/2 ~= floor(Teljari/2); 
 1476-         y1(T) = y1(T-1) + 3*CC; 
 1477-     end 
 1478-     if T ~= F; 
 1479-         y1(T+1) = y1(T);  
 1480-     end 
 1481- end 
 1482- y1(F) = y1(T-1); 
 1483  

1484- for T = 2:2:F; 
 1485-     Teljari = (T/2); 
 1486-     if Teljari == 1; 
 1487-         y2(T) = y2(T-1) + CC; 
 1488-     else Teljari/2 ~= floor(Teljari/2);  
 1489-         y2(T) = y2(T-1) + CC; 
 1490-     end 
 1491-     if Teljari/2 == floor(Teljari/2); 
 1492-         y2(T) = y2(T-1) + 3*CC; 
 1493-     end 
 1494-     if T ~= F 
 1495-         y2(T+1) = y2(T); 
 1496-     end 
 1497- end 
 1498- y2(F) = y2(F-1) + 150;  
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1499  

1500  

1501 %Snýr hnitakerfi við og Endurraðar í eitt hnitakerfi 
 1502- x2 = flip(x2); 
 1503- y2 = flip(y2);  
 1504  

1505- X = reshape([x1,x2].',[],1); 
 1506- Y = reshape([y1,y2].',[],1); 
 1507  

1508  

1509 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1510                             %CC 100 á jaðarflötum% 
 1511 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1512  

1513 %Kemur með villumeldingu ef stimplað er jaðarflöt hægri eða vinstri. 
Leyfir 1514 %notanda að fara úr kóðanum og gerir honum grein fyrir mistökum.  
 1515- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1  
 1516-     fprintf('Ekki er hægt að hafa jaðarfleti á þessum stað. Ekki er hægt 
að teikna. Athuga að útreikningar gætu verið rangir ef þú heldur áfram.') 

1517-     prompt = 'Villtu halda áfram ? Y/N [Y]: ';   
 1518-     str = input(prompt,'s'); 
 1519-     if isempty(str) || str == 'Y' || str == 'y'  
 1520-         str = ''; 
 1521-     end 
 1522-     if str == 'N' || str == 'n'  
 1523-         return  
 1524-     end     
 1525- end 
 1526  

1527 %Breytir hnitum sem eru CC 150 í CC 100 þar sem jaðarfletir eru 
 1528 %skilgreindir 
 1529  

1530- if JFY_UPP == 1; 
 1531-     for T = 1:10; 
 1532-         Y(Y == max(Y) - CC*10 + CC*(T)) = max(Y) - CC*10 + CC*(T) - 50*T;  
 1533-     end 
 1534- end 
 1535- if JFY_Down == 1; 
 1536-     for T = 1:10; 
 1537-         Y(Y == min(Y)  + CC*10  - CC*(T)) = min(Y) + CC*10 - CC*(T) + 
50*T; 
 1538-     end 
 1539- end 
 1540  

1541 %Lagar Y hnit svo slaufan teiknist á réttum stað.   
 1542- MinY = min(Y);  
 1543- for T = 1:length(Y);  
 1544-     Y(T) = Y(T) - MinY - 150;  
 1545- end 
 1546- end 
 1547  

1548  

1549 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1550                         % 4-1 Útreikningar á lengd% 
 1551 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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1552  

1553 %Lengd breyturnar leggur saman lengd í X og Y stefnu  
 1554- if min(X) >= 0 
 1555-     LengdX = min(X) + sum(abs(X));  
 1556- else  
 1557-     LengdX = -min(X) + sum(abs(X));  
 1558- end 
 1559  

1560 %Reiknar heildar lengd Y hnita hægt að nota til að reikna lengd. 
 1561- LengdY = sum(abs(Y));   
 1562  

1563 %dLengd finnur frádregna lengd þar sem slaufur eru lagðar með smá radíus. 
 1564- Lengd  = (LengdX + LengdY) / 1000; 
 1565  

1566 %Finnur lengd Array  
 1567- LengthArrayX = length(X); 
 1568 %Finnur minstu töluna í Array 
 1569- MinArrayX = min(X); 
 1570  

1571 %Finnur lengd Array  
 1572- LengthArrayY = length(Y); 
 1573 %Finnur minstu töluna í Array 
 1574- MinArrayY = min(Y); 
 1575  

1576 %Leggur minnstu töluna við arrayið svo hnitakerfið byrji í X = 0 
 1577- if strcmp(O1,Slaufulogun) == 1 
 1578-     for T = 1:LengthArrayX;  
 1579-         X(T) = X(T) + abs(MinArrayX); 
 1580-     end 
 1581- end 
 1582  

1583 %Leggur minnstu töluna við arrayið svo hnitakerfið byrji í X = 0 
 1584 %Þarf bara að gera það við O slaufulögun.  
 1585- if strcmp(O1,Slaufulogun) == 1 
 1586-     for T = 1:LengthArrayY;  
 1587-         Y(T) = Y(T) + abs(MinArrayY); 
 1588-     end 
 1589- end  
 1590  

1591 %Ef  H1 er meira en B1 þarf að plota Y og X ekki X og Y snýr slaufunni 90° 
 1592- if H1 > B1 
 1593     %plot(Y,X) 
 1594     %xlim([-150 max(Y)+150]); 
 1595     %ylim([-150 max(X)+150]); 
 1596- else  
 1597     %plot(X,Y) 
 1598     %xlim([-150 max(X)+150]); 
 1599     %ylim([-150 max(Y)+150]); 
 1600- end 
 1601 %set(0,'DefaultAxesColor','none') 
 1602 %set(gca,'Visible','off') 
 1603 %axis equal 
 1604  

1605 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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1606            %Ef það eru fleirri en ein slaufa eru þær hliðraðar til% 
 1607 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1608  

1609 %Þegar fyrsta keyrsla fer í gang er HlidrunX = 0  
 1610- if SlaufuTeljari == 1  
 1611-     HlidrunX(SlaufuTeljari) = 0; 
 1612- end 
 1613  

1614 %Hliðrar slaufu um  mesta gildi á seinustu slaufu + 150  
 1615- if SlaufuTeljari ~= 1  
 1616-     for T = 1:length(X) 
 1617-         X(T) = X(T) + HlidrunX(SlaufuTeljari-1) + 150; 
 1618-     end 
 1619- end 
 1620  

1621 %Breyta HlidrunX gefur mesta gildi á slaufu sem verið er að prenta 
 1622- HlidrunX(SlaufuTeljari) = max(X); 
 1623  

1624 %Ef fjöldi slaufa er 1 er hægt að sverta hnitin og gera copy past í 
Autocad 1625- if Fjoldislaufa == 1  
 1626-     fprintf('Afritaðu Tölur hér að neðan \n') 
 1627-     fprintf('\n') 
 1628  

1629-     if H1 > B1  
 1630-         fprintf('%d,%d\n',[Y(:) ,X(:)].')  
 1631-     else  
 1632-         fprintf('%d,%d\n',[X(:) ,Y(:)].')  
 1633-     end  
 1634  

1635-     fprintf('\n') 
 1636-     fprintf('Afritaðu tölur sem eru hér að ofan \n') 

 1637-     fprintf('\n') 
 1638- end 
 1639  

1640 %Bætir inn staðsetningar streng úr excel í breytu 
 1641- Stadsetning = string(Jadarflotur(5 +(SlaufuTeljari-1),1)); 
 1642  

1643 %Prentar númmer slaufunar 
 1644 %fprintf('Slaufa %d\n', Slaufanr 
 1645  

1646 %Prentar staðsetningu 
 1647 %fprintf('Staðsetning: %s \n', Stadsetning.') 
 1648  

1649 %Prentar afköst slaufunar í W/m^2 
 1650 %fprintf('Slaufan afkastar %4.2f w/m^2 \n',Average_Powerpersqm.') 
 1651  

1652 %Prentar heildar afköst slaufu 
 1653 %fprintf('Í heildina %4.0f W \n',Q_H.') 
 1654  

1655 %Prentar yfirborðshita á íverusvæðum. 
 1656 %fprintf('Yfirborshiti á íverusvæði er %4.1f \n',Yhiti.') 
 1657  

1658 %Prentar yfirborðshita jaðarsvæða. Prentast bara ef jaðarflötur er til  
 1659 %staðar 
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1660 %ef bætt er við jaðarfleti fyrir O2 lögun prentast þessi viðvörun ekki  
 1661 %if YH_vidvorun ~=1  
 1662 %if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1663 %fprintf('Yfirborðshiti á jaðarsvæðum er %4.1f \n', Yhiti_JF.') 
 1664 %end 
 1665 %end 
 1666 %if YH_vidvorun == 1;  
 1667 %fprintf('Jaðarflötur er ekki skilgreindur í Excel skjali og reiknast því 
ekki yfirborðshiti jaðarflatar.') 1668 %end     
 1669  

1670 %prentar rennsli í pípum kg/s  
 1671 %fprintf('Rennslið er %4.4f kg/s\n',Rennsli.') 
 1672  

1673 %Prentar út lengd 
 1674 %fprintf('Lengdin á rörum er %.f m \n',Lengd.') 
 1675  

1676 %Ný lína 
 1677 %fprintf('\n') 
 1678  

1679 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1680                             %Býr til töflu% 
 1681 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1682  

1683  
 1684  

1685 %Skrifar hnit í Autocad script 
 1686- fprintf(fid,'_PLINE\n'); 
 1687- if H1 > B1  
 1688-     fprintf(fid,'%d,%d\n',[Y(:) ,X(:)].');  
else  1689- else  
 1690-     fprintf(fid,'%d,%d\n',[X(:) ,Y(:)].'); 
 1691- end  
 1692- fprintf(fid,'\n'); 
 1693  

1694  

1695 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1696                     %Niðurstöður í Töflu% 
 1697 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1698 %Skilgreining á niðurstöðum og heitum dálka sem valdir eru. 
 1699 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1700  

1701 %Les inn niðurstöðu sheet úr excel notað til að velja hvaða breytur verða 
 1702 %notaðar í niðurstöðum 
 1703- [Nidurstodutafla2,Nidurstodutafla] = xlsread('sizeing.xlsx',4); 
 1704  

1705 %tekur niðurstöðu töflu úr excel annaðhvort merkt x eða ekki stjönar hvaða 
 1706 %breytur verða prentaðar í niðurstöður 
 1707 %gera forlykkju og vista í Array en finnst betra að vinna með þetta svona. 
 1708  

1709- if SlaufuTeljari == 1  
 1710     %Parametrar 
   1711-     Nr(1)    = Nidurstodutafla2( 1,1);     %Herbergi 
 1712-     Nr(2)    = Nidurstodutafla2( 2,1);     %Nr 
 1713-     Nr(3)    = Nidurstodutafla2( 3,1);     %Lögun  
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1714-     Nr(4)    = Nidurstodutafla2( 4,1);     %CC 
 1715-     Nr(5)    = Nidurstodutafla2( 5,1);     %Jaðarflötur  
 1716-     Nr(6)    = Nidurstodutafla2( 6,1);     %Lengd  
 1717-     Nr(7)    = Nidurstodutafla2( 7,1);     %Breidd  
 1718-     Nr(8)    = Nidurstodutafla2( 8,1);     %Fjöldislaufa 
 1719-     Nr(9)    = Nidurstodutafla2( 9,1);     %X  
 1720-     Nr(10)   = Nidurstodutafla2(10,1);     %Y 
 1721-     Nr(11)   = Nidurstodutafla2(11,1);     %Áætluð lengd 
 1722-     Nr(12)   = Nidurstodutafla2(12,1);     %Raun lengd  
 1723-     Nr(13)   = Nidurstodutafla2(13,1);     %Raun breidd 
 1724-     Nr(14)   = Nidurstodutafla2(14,1);     %Tegund rör  
 1725-     Nr(15)   = Nidurstodutafla2(15,1);     %Stærð rör 
 1726  

1727     %Parametrar gólf 
 1728-     Nr(16)   = Nidurstodutafla2(18,1);     %R  
 1729-     Nr(17)   = Nidurstodutafla2(19,1);     %Þykkt flot 
 1730-     Nr(18)   = Nidurstodutafla2(20,1);     %Thermal resistance 
 1731-     Nr(19)   = Nidurstodutafla2(21,1);     %Thermal resistance 
 1732-     Nr(20)   = Nidurstodutafla2(22,1);     %Thermal resistance 
 1733-     Nr(21)   = Nidurstodutafla2(23,1);     %Heat transfer resistance 
 1734  

1735     %Hitastig 
 1736-     Nr(22)   = Nidurstodutafla2(26,1);     %Eðlisvarmi 
 1737-     Nr(23)   = Nidurstodutafla2(27,1);     %Framrásarhitastig  
 1738-     Nr(24)   = Nidurstodutafla2(28,1);     %Bakrásarhitastig 
 1739-     Nr(25)   = Nidurstodutafla2(29,1);     %Innihiti  
 1740-     Nr(26)   = Nidurstodutafla2(30,1);     %Hitastig undir 
 1741-     Nr(27)   = Nidurstodutafla2(31,1);     %Yfirborðshiti íverusvæði 
 1742-     Nr(28)   = Nidurstodutafla2(32,1);     %Yfirborðshiti jaðarsvæði  
 1743  

1744     %Afköst og rennsli  
 1745-     Nr(29)   = Nidurstodutafla2(35,1);     %Varmatap W 
 1746-     Nr(30)   = Nidurstodutafla2(36,1);     %Varmatap W/m^2 
 1747-     Nr(31)   = Nidurstodutafla2(37,1);     %Afköst gólf W 
 1748-     Nr(32)   = Nidurstodutafla2(38,1);     %Afköst gólf W/m^2 
 1749-     Nr(33)   = Nidurstodutafla2(39,1);     %Afköst niður W 
 1750-     Nr(34)   = Nidurstodutafla2(40,1);     %Afköst niður W/m^2 
 1751-     Nr(35)   = Nidurstodutafla2(41,1);     %Afköst vatn W 
 1752-     Nr(36)   = Nidurstodutafla2(42,1);     %Rennsli kg/s  
 1753  

1754  

1755  

1756     %Parametrar 
 1757-     NrS(1)    = Nidurstodutafla( 4,1);     %Herbergi 
 1758-     NrS(2)    = Nidurstodutafla( 5,1);     %Nr 
 1759-     NrS(3)    = Nidurstodutafla( 6,1);     %Lögun  
 1760-     NrS(4)    = Nidurstodutafla( 7,1);     %CC 
 1761-     NrS(5)    = Nidurstodutafla( 8,1);     %Jaðarflötur  
 1762-     NrS(6)    = Nidurstodutafla( 9,1);     %Lengd 
 1763-     NrS(7)    = Nidurstodutafla(10,1);     %Breidd  
 1764-     NrS(8)    = Nidurstodutafla(11,1);     %Fjöldislaufa  
 1765-     NrS(9)    = Nidurstodutafla(12,1);     %X  
 1766-     NrS(10)   = Nidurstodutafla(13,1);     %Y 
 1767-     NrS(11)   = Nidurstodutafla(14,1);     %Áætluð lengd  
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1768-     NrS(12)   = Nidurstodutafla(15,1);     %Raun lengd  
 1769-     NrS(13)   = Nidurstodutafla(16,1);     %Raun breidd 
 1770-     NrS(14)   = Nidurstodutafla(17,1);     %Tegund rör   
 1771-     NrS(15)   = Nidurstodutafla(18,1);     %Stærð rör 
 1772  

1773     %Parametrar gólf 
 1774-     NrS(16)   = Nidurstodutafla(21,1);     %R  
 1775-     NrS(17)   = Nidurstodutafla(22,1);     %Þykkt flot 
 1776-     NrS(18)   = Nidurstodutafla(23,1);     %Thermal resistance 
 1777-     NrS(19)   = Nidurstodutafla(24,1);     %Thermal resistance 
 1778-     NrS(20)   = Nidurstodutafla(25,1);     %Thermal resistance 
 1779-     NrS(21)   = Nidurstodutafla(26,1);     %Heat transfer resistance 
 1780   

1781     %Hitastig 
 1782-     NrS(22)   = Nidurstodutafla(29,1);     %Eðlisvarmi 
 1783-     NrS(23)   = Nidurstodutafla(30,1);     %Framrásarhitastig  
 1784-     NrS(24)   = Nidurstodutafla(31,1);     %Bakrásarhitastig 
 1785-     NrS(25)   = Nidurstodutafla(32,1);     %Innihiti  
 1786-     NrS(26)   = Nidurstodutafla(33,1);     %Hitastig undir 
 1787-     NrS(27)   = Nidurstodutafla(34,1);     %Yfirborðshiti íverusvæði 
 1788-     NrS(28)   = Nidurstodutafla(35,1);     %Yfirborðshiti jaðarsvæði 
 1789  

1790     %Afköst og rennsli  
 1791-     NrS(29)   = Nidurstodutafla(38,1);     %Varmatap W 
 1792-     NrS(30)   = Nidurstodutafla(39,1);     %Varmatap W/m^2 
 1793-     NrS(31)   = Nidurstodutafla(40,1);     %Afköst gólf W 
 1794-     NrS(32)   = Nidurstodutafla(41,1);     %Afköst gólf W/m^2 
 1795-     NrS(33)   = Nidurstodutafla(42,1);     %Afköst niður W 
 1796-     NrS(34)   = Nidurstodutafla(43,1);     %Afköst niður W/m^2 
 1797-     NrS(35)   = Nidurstodutafla(44,1);     %Afköst vatn W 
 1798-     NrS(36)   = Nidurstodutafla(45,1);     %Rennsli kg/s 
 1799 end 
 1800  

1801 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1802                   %Niðurstöður settar á sambærilegt form% 
 1803 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 1804  

1805 %Parametrar 
 1806- NrN(1)    = Stadsetning;                        %Herbergi 
 1807- NrN(2)    = Jadarflotur(SlaufuTeljari+4,2);     %Nr 
 1808- NrN(3)    = Slaufulogun;                        %Lögun  
 1809- NrN(4)    = CC;                                 %CC 
 1810  

1811 %Jaðarflötur ef jaðarflötur er til staðar prentast já ef ekki nei.  
 1812- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1813-     NrN(5)    = 'já';   
 1814- else 
 1815-     NrN(5)    = 'nei';    
 1816- end 
 1817  

1818- NrN(6)    = size(SlaufuTeljari+4,4);            %Lengd  
 1819- NrN(7)    = size(SlaufuTeljari+4,5);            %Breidd 
 1820- NrN(8)    = Fjoldi_larett*Fjoldi_lodrett;       %Fjöldislaufa  
 1821- NrN(9)    = Fjoldi_lodrett;                     %X  
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1822- NrN(10)   = Fjoldi_larett;                      %Y 
 1823- NrN(11)   = L_pipa;                             %Áætluð lengd  
 1824- NrN(12)   = H;                                  %Raun lengd 
 1825- NrN(13)   = B;                                  %Raun breidd 
 1826- NrN(14)   = Forsendur_str(2,2);                 %Tegund rör   
 1827- NrN(15)   = D*1000;                             %Stærð rör 
 1828  

1829 %Parametrar gólf 
 1830- NrN(16)   = R;                         %R  
 1831- NrN(17)   = Su;                        %Þykkt flot 
 1832- NrN(18)   = Rl_ei;                     %Thermal resistance 
 1833- NrN(19)   = Rl_lo;                     %Thermal resistance 
 1834- NrN(20)   = Rl_pl;                     %Thermal resistance 
 1835- NrN(21)   = Ra_lo;                     %Heat transfer resistance 
 1836  

1837 %Hitastig 
 1838- NrN(22)   = Cw;                        %Eðlisvarmi 
  1839- NrN(23)   = Tf;                        %Framrásarhitastig  
 1840- NrN(24)   = Tb;                        %Bakrásarhitastig 
 1841- NrN(25)   = Ti;                        %Innihiti  
 1842- NrN(26)   = Tu;                        %Hitastig undir 
 1843- NrN(27)   = Yhiti;                     %Yfirborðshiti íverusvæði 
 1844  

1845 %ef jaðarsvæði er ekki til staðar prentast tómur strengur. 
 1846  

1847  

1848- if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1849-     NrN(28)   = Yhiti_JF;                  %Yfirborðshiti jaðarsvæði 
 1850- else 
 1851-     NrN(28)   = '';                        %Yfirborðshiti jaðarsvæði 
 1852- end 
 1853  

1854 %Afköst og rennsli  
 1855  

1856 %Ef ekki er fyllt út varmatap í excel skjali prentast tómur strengur 
 1857- if Q_d == 1  
 1858-     NrN(29)   = '';                    %Varmatap W 
 1859- else 
 1860-     NrN(29)   = Q_d;                   %Varmatap W 
 1861- end 
 1862  

1863 %Ef ekki er fyllt út varmatap í excel skjali prentast tómur strengur 
 1864- if q_d == 1 
 1865-     NrN(30) = '';                      %Varmatap W/m^2 
 1866- else  
 1867-     NrN(30) = q_d;                     %Varmatap W/m^2 
 1868- end 
 1869  

1870- NrN(31)   = Q_H;                       %Afköst gólf W 
 1871- NrN(32)   = q;                         %Afköst gólf W/m^2 
 1872- NrN(33)   = Q_nidur;                   %Afköst niður W 
 1873- NrN(34)   = q_nidur;                   %Afköst niður W/m^2 
 1874- NrN(35)   = Q_vatn;                    %Afköst vatn W 
 1875- NrN(36)   = Rennsli;                   %Rennsli kg/s  
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1876  

1877 %Þegar lykkjan er að keyra í fyrsta skipti keyrist þessi lykkja. 
 1878- if SlaufuTeljari == 1 
 1879  

1880     %Skilgreinir dalkateljara. Dálkateljari er keyrður í næstu lykkju 
 1881-     Dalka_teljari = 0; 
 1882  

1883     %Telur hvað búið er merkja í margar niðurstöður 
 1884-     for T = 1:length(Nr) 
 1885-        if Nr(T) == 1  
 1886-             Dalka_teljari = Dalka_teljari + 1; 
 1887-         end      
 1888-     end 
 1889  

1890     %Býr til töflu með cellum. byggt á fjölda slaufa og hversu mikið er 
 1891     %merkt í eða dálkateljara.  
 1892  

1893-     Nidurstodur_Tafla = cell(1+Fjoldislaufa,Dalka_teljari); 
 1884  
 1885  

1896     %Fer í gegnum heitin á dálkum og prentar það í töflu ef merkt er x í 
 1897     %Excel skjalinu.  
 1898-     for T = 1:length(Nr);  
 1899-         if Nr(T) == 1; 
 1900-             Teljari = Teljari + 1; 
 1901-             Nidurstodur_Tafla(1,Teljari) = NrS(T);    
 1902-         end 
 1903-     end 
 1904- end 
 1905  

1906  

1907 %Teljari er byggt á slaufum sem verið er að prenta +1 
 1908- Teljari = SlaufuTeljari +1; 
 1909- Teljari2 = 0; 
 1910  

1911 %Forlykkja keyrir öll Nr array. Prentar út niðurstöður.  
 1912 %forlykkja athugar ef x er í dálki það sem á að prenta út.  
 1913 %ef x er í dálki er  teljari 2 +1.  
 1914 %athugar svo á hvaða formi niðurstöður eru str,double eða cell og breytir 
í 1915 %streng og prentar í töflu.  
 1916  

1917- for T = 1:length(Nr);  
 1918-     if Nr(T) == 1 
 1919-         Teljari2 = Teljari2 +1 ; 
 1920-         if isa(NrN(T), 'double') == true  
 1921-            Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = num2str(NrN(T)); 
 1922-         elseif isa(NrN(T), 'string') == true  
 1923-            Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = cellstr(NrN(T)); 
 1924-         elseif isa(NrN(T), 'cell') == true 
 1925-            Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = num2str(NrN(T)); 
 1926-         else 
        else 1927-             Nidurstodur_Tafla(Teljari,Teljari2) = NrN(T); 
 1928-         end 
 1929-     end 
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1930- end 
 1931-  

1932  

1933 %Tafla fyrir niðurstöður.  
 1934 %Þarf að gerast prenta slaufuna aðeins einusinni í fyrstu keyrslu 
 1935 %if SlaufuTeljari == 1  
 1936 %Nidurstodur_Tafla       = cell(1+Fjoldislaufa,20); 
 1937 %Setur inn Dálka fyrir skilgreiningar á niðurstöðum 
 1938 %Nidurstodur_Tafla{1,1}  = 'Staðsetning'; 
 1939 %Nidurstodur_Tafla{1,2}  = 'Númmer'; 
 1940 %Nidurstodur_Tafla{1,3}  = 'Lögun'; 
 1941 %Nidurstodur_Tafla{1,4}  = 'CC [mm]'; 
 1942 %Nidurstodur_Tafla{1,5}  = 'Jaðarflötur'; 
 1943 %Nidurstodur_Tafla{1,6}  = 'Lengd [mm]'; 
 1944 %Nidurstodur_Tafla{1,7}  = 'Breidd [mm]'; 
 1945 %Nidurstodur_Tafla{1,8}  = 'R [m^2K/W]'; 
 1946 %Nidurstodur_Tafla{1,9}  = 'Fjoldi Slaufa'; 
 1947 %Nidurstodur_Tafla{1,10}  = 'Fjöldi Lóðrétt'; 
 1948 %Nidurstodur_Tafla{1,11} = 'Fjöldi Lárétt'; 
 1949 %Nidurstodur_Tafla{1,12} = 'Áætluð Lengd [m]'; 
 1950 %Nidurstodur_Tafla{1,13} = 'Afköst [W]'; 
 1951 %Nidurstodur_Tafla{1,14} = 'Afköst [W/m^2]'; 
 1952 %Nidurstodur_Tafla{1,15} = 'Yfirborðshiti á íverusvæðum [C°]'; 
 1953 %Nidurstodur_Tafla{1,16} = 'Yfirborðshiti á Jaðarvæði [C°]'; 
 1954 %Nidurstodur_Tafla{1,17} = 'Rennsli [Kg/s]'; 
 1955 %Nidurstodur_Tafla{1,18} = 'Afköst niður W/m^2'; 
 1956 %Nidurstodur_Tafla{1,19} = 'Afköst niður W'; 
 1957 %Nidurstodur_Tafla{1,20} = 'Afköst vatn W]'; 
 1958 %end 
 1959  

1960 %Staðsetur línu sem þarf að prenta í 
 1961 %NidurstoduTeljari = SlaufuTeljari+1; 
 1962 %Prentar staðsetningu í töflu 
 1963 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,1}  = Stadsetning; 
 1964 %Prentar númmer í töflu. char breytir cellu í streng 
 1965 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,2}  = char(Slaufu_nummer); 
 1966 %Prentar týpu í töflu þ.a.s. S1 S2 osfrv. char breytir cellu í streng 
 1967 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,3}  = char(Slaufulogun); 
 1968 %Prentar CC í töflu 
 1969 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,4}  = CC; 
 1970  

1971 %Prentar hvort jaðarflötur sé til staðar í töflu 
 1972 %if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 1973 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,5}  = 'Já'; 
 1974 %else 
 1975 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,5}  = 'Nei'; 
 1976 %end 
 1977  

1978 %Prentar Lengd í töflu 
 1979 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,6}  = H; 
 1980 %Prentar Breidd í töflu 
 1981 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,7}  = B; 
 1982 %Prentar viðnám gólfs í töflu 
 1983 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,8}  = R; 
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1984 %Prentar Fjölda slaufa ef meiri en ein í töflu 
 1985 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,9}  = Fjoldi_slaufa; 
 1986 %Prentar hvernig slaufunar eiga að vera ef prentað er fleirri en ein í 
töflu. 1987 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,10}  = Fjoldi_lodrett; 
 1988 %Prentar hvernig slaufunar eiga að vera ef prentað er fleirri en ein í 
töflu. 1989 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,11} = Fjoldi_larett; 
 1990 %Prentar áætlaða lengd í töflu. 
 1991 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,12} = L_pipa ; 
 1992 %Prentar afköst í töflu. 
 1993 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,13} = Q_H; 
 1994 %Prentar afköst í töflu. 
 1995 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,14} = Average_Powerpersqm; 
 1996 %Prentar yfirborðshita í töflu. 
 1997 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,15} = Yhiti; 
 1998  

1999 %Prentar yfirborðshita á jaðarflötum í töflu. 
 2000 %if JFX_Right == 1 || JFX_Left == 1 || JFY_UPP == 1 || JFY_Down == 1 
 2001 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,16} = Yhiti_JF; 
 2002 %else 
 2003 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,16} = 0; 
 2004 %end 
 2005  

2006 %Prentar rennsli í töflu. 
 2007 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,17} = Rennsli; 
 2008  

2009 %Prentar afköst niður í W/m^2 
 2010 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,18} = q_nidur; 
 2011  

2012 %Prentar afköst niður í W. 
 2013 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,19} = Q_nidur; 
 2014  

2015 %Prentar afköst vatns. 
 2016 %Nidurstodur_Tafla{NidurstoduTeljari,20} = Q_vatn; 
 2017  

2018- end 
 2019  

2020 %Prentar seinustu línu í Autocad script slekkur á osnap í Autocad 
 2021 %Prentar einnig út end of file til að skilgreina enda macro forritsins 
 2022 %Quality of life. Sleppir notanda við að ýta á enter eftir að slaufur eru 
 2023 %prentaðar. 
 2024- fprintf(fid,'(setvar "osmode" oldsnap)\n;end of file'); 
 2025  

2026 %Lokar textafilenum. 
 2027- fclose(fid); 
 2028  

2029 %Leiðbeiiningar um hvernig á að færa yfir í Autocad. 
 2030- fprintf('Hnit vistuð í SCR skrá merkt Gogn\n') 
 2031- fprintf('Leiðbeiningar við að færa slaufu í Autocad: \nOpnaðu skrá merkt 
Gogn í sömu möppu og kóðinn \n') 2032- fprintf('Vistaðu skrána. Gefðu skránni og passaðu að láta skrána enda .SCR 
og merkja við "all files" \n') 2033- fprintf('Opnaðu Autocad og dragðu skrána yfir í skjalið sem þú villt 
slaufuna í.') 2034-  

2035- if Fjoldislaufa == 1  
 2036-     fprintf('Þú getur einnig svert hnitin hér að ofan. \n') 
 2037-     fprintf('Afritað þau (CTRL + C) \n') 
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2038-     fprintf('Skrifað PLINE í Autocad eða valið Polýlínu \n') 
 2039-     fprintf('Límt (CTRL + V) \n') 
 2040- end 
 2041- xlswrite('Nidurstodur.xlsx',Nidurstodur_Tafla) 
  


