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1. Introducció 

Aquest Projecte Final de Carrera té com a objectiu el mostrar el camí a seguir per 
a crear una aplicació software stand alone1 dissenyada en Matlab i el seu entorn de 
programació. Amb el propòsit d’exemplificar-ho, es crearà una aplicació per al càlcul 
de la radiació solar directa que rep un edifici en condicions atmosfèriques 
determinades. El càlcul es realitzarà durant un període concret de temps en una àrea 
determinada per l’usuari, considerant que hi ha edificis que en certs moments del dia hi 
faran ombra. Sembla evident que no es pot o  no s’hauria de posar una instal·lació 
solar fotovoltaica només on  hi toca el sol, sinó en la zona en la qual s’hi rebi més 
radiació al llarg del dia. Un edifici adjacent (imatge 1) pot fer que en un determinat 
període del dia, alguna part de l’àrea no rebi la totalitat de la radiació. Aquesta 
aplicació stand alone indicarà a l’usuari la millor zona de l’àrea disponible per dur a 
terme la instal·lació més eficient i més rentable  de les plaques solars.  

 
El punt de partida del present projecte es el Projecte Final de Carrera de 

Normandino Carreras Pons  titulat “Software per l’optimització de la localització d’una 
placa solar”. El projecte que que es desenvoluparà pretén millorar els resultats que es 
van obtenir en la primera aproximació al problema. El projecte millorarà la versió inicial 
tot aprofitant el potencial que té Matlab en el càlcul, especialment en la introducció de 
dades utilitzant mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya2 per adquirir-ne l’àrea 
d’anàlisi. Altrament també millorarà alguns aspectes del codi que no eren totalment 
encertats com ara la creació de l’àrea d’anàlisi, millores que permetran introduir àrees 
més ajustades a la realitat (en l’altra versió pràcticament es veia limitat a cases 
quadrades). 

 
A banda de la finalitat didàctica 

de com arribar a fer una aplicació stand 
alone amb les eines disponibles de 
l’entorn de Matlab, realitzant-ne un 
tutorial de l’entorn de programació 
gràfica Guide3 i de Deploytool amb 
exemples d’aplicacions creades amb 
Matlab,  el projecte també descriurà el 
disseny i el funcionament del programa 
de càlcul de radiació directa. 

  
Per tal de poder fer servir les 

aplicacions resultants de manera 
independent, s’utilitzarà el MCR4, o 
motor de temps de càlcul de Matlab, que 
permet utilitzar una aplicació o llibreria 
creada en codi de Matlab en un 
ordinador que no tingui Matlab instal·lat. 
 

 

Imatge 1: Ombra de l'Empire State als 

edificis adjacents (font:www.google.com) 

                                                
1
 Stand alone: independent.  

2
 Institut Cartogràfic de Catalunya: www.icc.cat 

3
 Graphical User Interface Development Environment:  Entorn gràfic de desenvolupament d’interfícies d’usuari 

4
 Matlab Compiler Runtime 
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2. Entorn de Matlab per a la creació d’executables 

L’entorn matemàtic i  de programació de Matlab té moltes eines tant per a la 

resolució com per la simulació aplicada a totes les branques de l’enginyeria. Per a 

crear la interfície gràfica d’usuari hi ha la eina GUIDE i per crear l’executable o 

llibreries compartides de C Deploytool. 

 

El  potencial de Matlab es pot utilitzar inclús si no es disposa de Matlab a 

l’ordinador, mitjançant la instal·lació del Runtime. Tot i el gran potencial de Matlab, per 

arribar a poder fer un executable cal que l’ordinador tingui instal·lat un compilador de 

C. El present Projecte guia en els primers passos de la programació i creació 

d’interfícies amb l’entorn de Matlab, altament útils per facilitar l’interacció amb l’usuari 

final de  qualsevol aplicació.  

 

 
Figura 1: Logo de Matlab creat amb el propi Matlab
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2.1. Requeriments mínims per la creació d’executables en Matlab 

 Per tal de poder crear executables en Matlab cal tenir la versió 7.5 o superior 

de Matlab i tenir instal·lat el component Matlab Compiler. Altrament, també cal tenir un 

ordinador amb els requeriments mínims necessaris per tal de poder executar Matlab. 

Els requeriments poden variar segons el sistema operatiu que s’utilitzi o si el 

processador és de 32 o 64 bits. Per estar segur dels requeriments necessaris per a un 

PC determinat, es pot consultar la següent web:  

 

http://www.mathworks.com/support/sysreq/current_release/6 

 

                                                
5 >> load logo 
 >> surf(L,R) 
6
 Per més informació: www.mathworks.com 

http://www.mathworks.com/support/sysreq/current_release/
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2.2. L’entorn de desenvolupament d’interfícies d’usuari, GUIDE 

Com el seu propi nom indica, Graphical User Interface Development 

Environment, (GUIDE) és l’entorn de desenvolupament d’interfícies gràfiques d’usuari 

del que disposa Matlab, una eina molt similar a Microsoft Visual Studio.  Per tal 

d’iniciar Guide, s’ha d’anar a la finestra de comandes de Matlab i executar la comanda  

“guide”. També es pot accedir a Guide clicant sobre la següent icona de la figura 2: 

 

 
Figura 1: Barra principal de Matlab 

 

 Executades una d’aquestes dues maneres per accedir a Guide, s’obre la 

pantalla de la figura 3. Aquesta pantalla mostra un inici ràpid de Guide en el qual s’hi 

pot obrir una nova figura (Blank GUI) o obrir exemples que venen amb el programa. A 

la pestanya Open existing GUI, es poden obrir figures ja existents de treballs anteriors. 

 

 
Figura 2: Pantalla GUIDE Quick Start 

 

 La figura 4 mostra la pantalla inicial de Guide amb un arxiu obert de 

nom “untitled1.fig”. La quadricula gris és el tamany de la interfície que posteriorment  

es veurà per pantalla. Aquí és on es posen els components tals com polsadors, editors 

de text o eixos; que apareixen a la barra lateral esquerra de la pantalla. Un cop 

salvada la figura, en el directori en el que s'estigui treballant, hi apareixeran dos arxius: 

la figura de la interfície (nom.fig) i l'arxiu M-file (nom.m) corresponent al codi generat 

per la inclusió de components i la programació de les funcions, en l’entorn 

anomenades Callbacks  que se li adjudiquin. L’arxiu .m i la figura ( .fig), com es pot 

deduir,  tenen el mateix nom.  
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Figura 3: Pantalla inicial de GUIDE 

 

2.2.1. Icones de la pantalla de GUIDE 

La barra d’edició de la Guide té les opcions típiques que tots els programes 

d’edició disposen:  Obrir una nova figura, obrir-ne una de ja existent, copiar, guardar 

enganxar, etc (figura 5). 

 

 
Figura 4: Barra d'edició de GUIDE 

 

La barra de components mostra tots els components que es poden emprar a 

l’hora de fer la interfície d’usuari (figura 6). 

 

 Push Button: Tenen la funció principal d’executar una acció quan es clica al 

seu damunt. Es pot utilitzar com permís per dur a terme una acció (executa 

ara), per obrir una finestra de guardar documents, etc. 

 

 

 Slider: Permet seleccionar un valor dintre d’un rang movent la barra. 
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 Radio Button: Permet seleccionar la opció desitjada amb un clic.  

 
 

 Check Box: Similar a l’anterior, permet a l'usuari fer seleccions múltiples d'un 

conjunt d'opcions. 

 
 

 Edit Text: Serveix per introduir una cadena d’entrada, bé siguin caràcters o 

números. 

 
 

 Static text: Mostra per pantalla un valor en forma d’string (alfanumèric). 

 
 

 Pop up Menu: És un menú que es desplega per tal de poder seleccionar una 

de les opcions que allà hi apareguin. 
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 List box: Serveix per mostrar dades en forma de llista per pantalla. 

 
 

 

 Toggle Button: Té un funcionament binari de l’estil d’un interruptor. Executa la 

instrucció que se li adjudica quan es polsa una vegada canviant el seu estat de 

“no polsat” a “polsat”. Quan se’l torna a prémer, canvia de “polsat” a “no polsat” 

executa la mateixa comanda. 

 
 

 Table: Permet tenir una taula del mateix estil de Excel. 

 
 

 Axes: Inserta dintre de la pantalla de la interfície gràfica una area per tal de 

poder representar-hi imatges, gràfiques, etc. 

 
 

 

 

 



                Creació d’un executable en Matlab 7.5 per tal d’optimitzar la captació d’energia solar 

                                                                                           Memòria – Entorn de Matlab per a la creació d’executables 

9 

 

 

 Panel i Button Group: Serveix per agrupar Radio Button, Check Box, Push 

Button,etc. 

 
 

 ActiveX Control: Posa dintre de la pantalla de la interfície un control ActiveX. 

 
 

 
Figura 5: Paleta de components de GUIDE 

 

Finalment, la barra d’edició de Guide permet editar els components insertats a 

la figura a la vegada que ordenar-los i simular com queda la pantalla final.(figura 7) 

 

 
Figura 6: Barra d'edició de GUIDE 
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 Align Object: Serveix per alinear els components de la interfície podent 

ordenar-los verticalment o horitzontal, amb una separació determinada. 

 

 
 

 Menu Editor: Aquí es poden crear els menús de la interfície, com ara el menú 

“Obrir”, “Guardar” o “Ajuda” que la majoria de programes tenen. 

 

 
 

 Tab Order Editor: Si cal canviar l’ordre dels buttons d’un panell, seleccionant 

aquesta icona es pot fer. 

 M-file editor: Obre l’editor d’arxius .m . 

 Property Inspector: Amb aquesta icona es pot editar les propietats d’un 

component tals com el color, la mida, canviar el nom del component etc. 

 Run Figure: Permet simular la interfície tal i com quedaria finalment. 
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 Toolbar Editor: Es pot crear una barra de eines amb les opcions de Zoom in, 

Zoom out, Imprimir, Obrir, Salvar, etc. 

 

 
 

 Object Browser: clicant aquí a sobre s’obre una pantalla amb tots els 

components existents en la pantalla de la interfície, podent-los seleccionar i 

editar des del mateix Object Browser. 

 

 
 

2.2.2. Flux d'operació de dades en una GUI 

En una interfície, el control sobre les operacions a realitzar les marca l'usuari 

mentre que en el codi programat el flux de les operacions esta predeterminat. Això és, 

amb la pulsació d'un polsador anomenat “Executa”, l'usuari desitja que la interfície es 

disposi a executar el codi programat per, un cop acabada l'execució, tornar a l’estat 

d’espera. 

 

En l'esquema següent, s'observa que quan s'interactua amb els diferents 

components d'una GUI, el programa guarda la dada que disposa aquell component (un 

text, un valor numèric, etc) i executa el codi corresponent a l'acció de la invocació 

(operacions, anàlisi, control, etc). Quan s'acaba d'executar aquest codi, el control del 

flux torna a l’estat inicial per tal de seguir utilitzant la GUI. Aquest cicle es repeteix 

mentres no se surti de la GUI. 
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2.3. Deploytool 

Deploytool (figura 8) és l’eina de l’entorn de programació de Matlab que crea 

aplicacions Stand alone tant per UNIX, Macintosh o Windows a partir del codi generat 

en Matlab. Aquesta eina no és més que una GUI de Matlab per a poder utilitzar Matlab 

Compiler 

 

 
Figura 8: Pantalla inicial de Deploytool 

. 
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2.3.1. Configuració prèvia 

Abans de poder utilitzar Deployment tool cal tenir instal·lat en l’ordinador un 

compilador de C o C++7. No tots els compiladors són compatibles amb aquesta 

aplicació de Matlab, per això es recomana consultar quin compilador compleix els 

requeriments d’instal·lació a www.mathworks.com/support/compilers/current_release/ . 

 

La instal·lació del compilador s’iniciarà desprès d’executar la comanda:  

mbuild –setup 

Un cop executada, Matlab detectarà quins compiladors de C hi ha a l’ordinador i 

preguntarà quin es vol utilitzar.  

 

Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n? 

Select a compiler:  

[1] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\ARCHIV~1\MATLAB\R2009a\sys\lcc  

[2] Microsoft Visual C++ 6.0 in C:\Archivos de... programa\Microsoft 

Visual Studio  

[0] None  

Please verify your choices:  

Compiler: Microsoft Visual C++ 6.0  

Location: C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio  

Are these correct [y]/n? 

 

Quan es contesti afirmativament a la darrera pregunta i s’hagi completat la 

elecció del compilador, ja es pot fer servir Matlab per crear aplicacions stand alone a 

partir del codi de Matlab que es generi en Guide 

 

2.3.2. Matlab Compiler 

Matlab Compiler és l’encarregat de l’entorn de Matlab que permet que les 

aplicacions que es desenvolupin siguin compartides tan com a executables com en 

biblioteques compartides. Totes les aplicacions creades amb el Matlab Compiler 

utilitzen un motor de temps d’execució del compilador, el Matlab Compiler Runtime 

MCR. 

 

Durant el procés d’instal·lació de Matlab s’han de seguir els passos que van 

sortint per pantalla, tals com directori on s’instal·larà Matlab o  introducció de la 

llicencia. En el moment d’arribar al tipus d’instal·lació es seleccionarà custom. Així ens 

assegurarem de que en el pas de Product selection seleccionem la versió de Matlab 

Compiler que hi aparegui, a banda de la versió de Matlab corresponent i els altres 

components necessaris segons les preferències de l’usuari.    

 

Amb la utilització d’aquest motor de temps, les aplicacions es poden fer servir en 

qualsevol ordinador sense tenir necessàriament instal·lat Matlab. Aquest entorn de 

programació permet que el temps de període de desenvolupament de l’aplicació es 

redueixi pel motiu de que no cal traduir el codi programat en Matlab a un altre 

llenguatge de programació.  

                                                
7
 En aquest projecte s’ha utilitzat Microsoft Visual C++ 6.0 

http://www.mathworks.com/support/compilers/current_release/


                Creació d’un executable en Matlab 7.5 per tal d’optimitzar la captació d’energia solar 

                                                                                           Memòria – Entorn de Matlab per a la creació d’executables 

14 

 

 

Si l’aplicació és independent se’n crea l’executable, i si cal integrar el codi en un entorn 

C o C++, el compilador de Matlab permet utilitzar-la com una biblioteca compartida. 

Altrament, també es pot integrar l’aplicació de Matlab en altres llenguatges 

empaquetant-les com a components de software (Java, NET o complements d’Excel). 

 

Les funcions principals del Matlab Compiler són: 

 

 Empaquetar aplicacions de MATLAB com executables o biblioteques 
compartides.  

 Distribuir executables autònoms i components de software.  

 Integrar algoritmes basats en MATLAB amb aplicacions desenvolupades amb 
altres llenguatges.  

 Encriptar el codi MATLAB. 

 

2.3.3. Instal·lació del Runtime en l’ordinador 

A la figura 9 s’observen bàsicament dos executables, un amb _pkg final i un amb 

sense. El que inclou _pkg és el que porta empaquetat el MCR Runtime. Si l’ordinador 

en el qual volem instal·lar l’aplicació no disposa del Runtime, cal clicar sobre aquest 

executable, obrint-se la següent pantalla. A la pregunta que fa (figura 10), cal 

respondre A. Automàticament el que fa és “desempaquetar” l’instal·lador del Runtime, 

MCRInstaller, ubican-lo en la carpeta de la figura 9. L’execució de MCRInstaller és 

automàtica. 

 

Figura 9: Carpeta distrib amb els executables amb i sense MCR 

 

 

Figura 7: Procés de desempaquetat del MCR 
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2.3.4. Procés de creació d’un executable 

Per poder crear l’executable, primer de tot cal executar la comanda deploytool a 

la finestra de comandes de Matlab perquè s’obri l’aplicació.  La pantalla que apareixerà 

és la figura 11.  Arribats a aquest punt cal crear un nou projecte de clicant damunt de 

la icona Create a new deployment project.  

 

 
Figura 11: Creació d'un nou projecte 

 

Quan ja s’ha creat el nou projecte, posant el nom i el tipus d’aplicació, cal 

especificar quin és el codi del que es vol crear un executable (provinent de l’arxiu .m 

resultant de Guide) i posar-lo a la carpeta Main Function clicant a la icona Add file. Si 

hi ha algun altre fitxer a insertar, com ara fotos o algun altre fitxer M-file s’ha de posar 

a Other files.  

 

 
Figura 12: Inclusió de la funció principal en la creació d'un executable 

 

Havent posat ja els arxius necessaris on calia, clicant a la icona de construcció 

del projecte Build the project s’iniciarà la creació de l’executable. La icona de 

l’esquerra de Build the project permet obrir la finestra de configuració del projecte. En 

aquesta finestra, a l’opció Packaging cal tenir seleccionada la opció que es veu a la 

figura 13. Així es com es podrà incloure el Runtime de Matlab per poder utilitzar 

l’aplicació en qualsevol ordinador. 
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Figura 83: Deployment Project Settings

8
 

 

Al finalitzar aquest procés de creació de l’executable cal clicar la icona package 

the project, lloc en el que s’empaquetaran tots els arxius de l’aplicació incloent el MCR.  

Els arxius resultants són els que mostren la figura 14:  

 

 
Figura 14: Arxius resultants d'un executable 

 

  

 

 

 

 

                                                
8
 Veure que s’ha seleccionat l’opció d’incloure el MCR Runtime. Per defecte està seleccionat, però caldria asegurar-

se’n.  
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La figura 15 mostra els arxius resultants en codi C de l’executable creat. La 

figura 9 mostra els arxius de la carpeta distrib, els que realment s’utilitzaran per fer 

servir l’aplicació stand alone de manera totalment lliure de si l’ordinador disposa de 

Matlab, executant fitxer.exe, o bé fitxer_pkg.exe, que disposa del Runtime empaquetat 

per utilitzar-lo si cal.  

 

 
Figura 95:  Arxius de la carpeta src 

 

2.4. Exemples d’interfícies 

Aquest apartat mostra dos exemples d’executables senzills fets en l’entorn de 

programació de Matlab.  

 

 2.4.1. Hola Món 

El programa típic d’iniciació en la programació és l’Hola Món. Aquest exemple 

és una petita variació de l’Hola Món. El programa consisteix en una pantalla que conté 

un Static text que mostra per l’editor estàtic de text el nom del projectista i l’especialitat 

que ha cursat, i un polsador que permetrà obrir la presentació powerpoint. 

  

 Així doncs, després d’haver obert un Blank GUI 

i de salvar l’arxiu amb el nom exemple1, s’inserten 

dintre de la pantalla de la figura (quadricula gris) un 

Push Button i un Static Text. Dintre del Property 

Inspector (figura 16) dels dos components, es canvia el 

camp Tag i String d’ambdós per tal de tenir-los ben 

anomenats. L’Static text tindrà en el camp Tag “text” i 

el Push button “push_button2”.  En canvi en el camp 

String, que es el que es veurà per pantalla del 

component, en l’Static text es mostrarà buit ja que 

l’únic text que es mostrarà és el que se li posarà quan 

es premi el botó. El Push Button, en canvi, en aquest 

camp hi tindrà “Obre powerpoint”; indicant d’aquesta 

manera a l’usuari que quan es premi aquest element 

s’executarà el codi que permetrà obrir l’arxiu .ppt. 

Figura 16: Property inspector 
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Per posar el codi al Push Button, cal prémer el botó dret i View 

callbackCallback i posar-hi aquest codi: 

 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[arxiu direccio] = uigetfile('*.ppt','Obrir arxiu Powerpoint'); 

  
if(arxiu == 0) 
    return 
end 
winopen(fullfile(arxiu,direccio)); 

 

 El codi correspondent a posar la imatge a la pantalla i el text a l’static text és:  

 
function exemple1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
imatge = imread('epsevg.jpg'); 
image(imatge); 
axis off 
set(handles.text1,'String',[char(10),char(10),'Jordi Martínez 

Puig',char(10),'Enginyeria Tècnica Industrial',char(10),'Esp. 

Electrònica Industrial']); 

 

 Aquest codi no és més que una concatenació de dos strings en dues línies 

diferents9 del nom del projectista i l’especialitat que ha cursat. Quan ja s’ha deixat la 

pantalla de la figura amb el disseny que es desitgi, ja es poden iniciar els passos de 

procés de creació d’executables incloent a Main Function l’arxiu .m que té el mateix 

nom de la figura on s’hi han posat els components. El resultat final de la figura un cop 

ja creat l’executable i prement el botó “executa” és el que mosta la figura 17: 

 

 
Figura 17: Execució de l'exemple "hola món" 

 

                                                
9
 char(10):  la funció char(X) converteix a carácter el nombre  codi ASCII que representi X. En aquest cas, 10 és LF 

(nova linia) . Per escriure codi a Opening function, anar a l’arxiu .m de l’aplicació. 
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 2.4.2. Representació gràfica d’una ona sinusoïdal 

El segon exemple d’aplicació Stand alone és un graficador de ones sinusoïdals 

amb entrada dels valors d’amplitud (un slider limitat de 1 a 10 unitats), freqüència i 

nombre de cicles de la senyal. El programa representarà a l’axes la senyal desitjada i 

retornarà el valor del període de la senyal. Addicionalment, també es crearà una barra 

d’eines per tal de poder fer zooms a la gràfica i agafar-ne valors. Ja per acabar, amb el 

botó “Guarda” es podrà guardar els valors dels punts representats a la gràfica així com 

una captura de pantalla de la sinusoide. 

 

Obrint un nou Blank GUI, cal incloure-hi un slider, sis static text, dos push 

button i un axes. Quatre dels static text són per posar nom als components de 

l’aplicació per fer-ho més visual de cara a l’usuari. Per això cal modificar en el Property 

Inspector el camp string de cadascun d’ells i anomenar-los com surt a la figura 18. En 

el camp Tag hi haurà: 

 

 Slider:  slider1 

 Freqüència: freq 

 Cicles:  cicles 

 Període:  t 

 Representa:  representa 

 Guarda:  guarda 

 Axes:  axes1  

 Amplitud:  a 

 

 
Figura 18: Exemple del graficador de sinusoides 
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L’slider té els valors determinats en el seu Property Inspector de mínim 0, a 

baix de tot,  i màxim 10, a la part superior. El valor que té actualment assignat 

s’observa a “Amplitut”. 

 
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valor = get(handles.slider1,'Value'); 
set(handles.a,'String',fix(valor)); 

 

Els valors de Freqüència i de Cicles només se salvaran per tal de poder-los 

seguir utilitzant més endavant: 

 
function freq_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.freq = hObject; 
guidata(hObject,handles); 

 
function cicles_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.cicles = hObject; 
guidata(hObject,handles); 

 

El codi corresponent a “Representa” és10:  
 

function representa_Callback(hObject, eventdata, handles) 

f = str2num(get(handles.freq,'String')); 

a = str2num(get(handles.a,'String')); 

ncicles = str2num(get(handles.cicles,'String')); 

%%% Controls de Valors d’entrada 

if (f == 0) 

    warndlg('Has definit el valor de freqüència 0 Hz','Compte!'); 

    return 

end 

if (isempty(f)) || (isnan(f)) 

    errordlg('Paràmetre freqüència incorrecte','Error'); 

    return 

end 

if (a == 0) 

    warndlg('Has definit el paràmetre amplitut 0','Compte!'); 

    return 

end 

if (ncicles == 0) 

    warndlg('Has definit el nombre de cicles 0','Compte!'); 

    return 

end 

if (isempty(ncicles)) || (isnan(ncicles)) 

    errordlg('Paràmetre cicles incorrecte','Error'); 

    return 

end 

%%% Procés de càlcul 

operacio = inv(f); 

set(handles.t,'String',num2str(operacio));  %%% Mostra periode 

temps = 0:(ncicles*t/1000):ncicles*operacio; 

y = a*sin(2*pi*f*temps); 

handles.temps = temps; 

handles.y = y; 

plot(temps,y);       %%% Representa senyal 

                                                
10

 El codi warndlg()  es mostra a l’apartat Funcions de Matlab per a GUIDE dintre de l’apartat Missatges per pantalla. 

2.5.4. 
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El codi corresponent a “Guarda” és:  
 
function guarda_Callback(hObject, eventdata, handles) 

formats = {'*.xls','XLS (*.xls)'}; 

[nomb,ruta] = uiputfile(formats,'Guardar Variables'); 

dire =strcat(ruta,nomb); 

%%% es recuperen les variables temps i y per salvar-les en un excel 

a = handles.temps; 

b = handles.y; 

dades = [a' b']; 

xlswrite(dire,dades); 

formats = {'*.bmp','BMP (*.bmp)'}; 

[nomb,ruta] = uiputfile(formats,'Guardar Grafica'); 

if nomb == 0 

return 

end 

%%% Copia de la imatge de la grafica  

figura = figure; 

unitats = get(handles.axes1,'Units'); 

posicio = get(handles.axes1,'Position'); 

objeto_2  = copyobj(handles.axes1,figura); 

set(objeto_2,'Units',unitats); 

set(objeto_2,'Position',[15 5 posicio(3) posicio(4)]); 

set(figura,'Units',unitats); 

set(figura,'Position',[15 5 posicio(3)+30 posicio(4)+10]); 

saveas(figura,[ruta nomb])  

close(gcf); 

 
 Aquest darrer tros de codi, el que fa és obrir una finestra nova amb les 
mateixes característiques de la original on s’hi ha representat la senyal. En el temps 
que dura el codi, l’aplicació obre aquesta nova finestra i en fa una còpia, tancant-la 
inmediatament. 
 

Si es vol representar la senyal de  y = 4·sin(2pi·f·t) , cal moure l’slider fins a la 

posició 4, posar 50 a l’editor de freqüència i 1.5 cicles de senyal. Apretant el botó 

“Representa”, el resultat és la figura 19:   

 

 
Figura19: Representació d'una senyal sinusoïdal 
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Un cop s’ha executat el codi assignat a “Guarda”, l’aplicació ha generat i 

guardat al directori especificat un excel amb els valors dels punts de la senyal 

sinusoïdal i un arxiu .BMP amb la captura de la pantalla de la gràfica. (figura 20) 

 

 
Figura 100: Arxius resultants de guardar la gràfica i els valors de la funció 

 

2.5. Funcions de Matlab per a GUIDE 

En aquest punt s'expliquen a grosso modo les funcions bàsiques necessàries i 

imprescindibles utilitzades per la realització d’una GUIDE; les nocions inicials de  

programació de Matlab es donen per adquirides, si bé es poden consultar els enllaços 

de la Bibliografia si es té alguna mena de dubtes sobre les funcions de Matlab. 

 

2.5.1. Handles 

La traducció de l'anglès de handles és  manejar. La definició d'aquesta funció és 

molt encertada ja que serveix per poder empaquetar totes les dades que s'utilitzen en 

una GUI dintre del handle per tenir-les més a mà a l'hora de poder-les manejar. És una 

variable global del mateix tipus que una estructura en la qual se li poden anar afegint 

tantes subvariables com es necessiti. 

 

Per tenir les dades ben emmagatzemades al handle, cal que se salvin al 

finalitzar l'execució de cada funció o callback en la qual es vulgui salvar una o més 

variables; sinó es fa així, la variable no es podrà fer servir posteriorment. Es fa 

mitjançant la instrucció: 

 

guidata(hObject,handles) 

 

Per tal de poder accedir al handle concret, cal posar:  handle.“el nom de la 

variable” tal i com es fa en una estructura.  
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2.5.2. Funcions get i set  

Aquestes dues funcions són anàlogues a inport i outport en llenguatge C i 

serveixen per obtenir o assignar valors als components, respectivament. A la funció 

get, cal especificar-hi el handle del qual es vol agafar la dada i seguidament un string 

que diu quin és el paràmetre o camp que s'agafa ('Position', 'Units', 'String', etc). De la 

mateixa manera, en la funció set cal dir on es vol portar la dada, en quin paràmetre i la 

dada que se li posarà. 

get(handle.origen,'paràmetre') 

set(handle.destí,'paràmetre', dada) 

 

 Un component de Matlab té molts camps de dades, com ara String, Value o 

Enable. En el cas del camp String és el camp del que s’agafa la dada introduïda per 

l’usuari o on s’hi posa la dada que es vol mostrar per pantalla (un editor de text i un 

editor estàtic de text per exemple). Òbviament en aquest camp no se li pot posar una 

dada numèrica perquè, com el nom del camp indica, és un string. Cal doncs un canvi 

de format de numèric a string, o viceversa segons s’agafi o s’escrigui la dada, amb les 

funcions: 

dada_string = num2str(dada_numèrica); 

dada_numèrica = str2num(dada_string); 

2.5.3. Arxius 

Una GUI pot necessitar obrir un arxiu, una imatge o un full de càlcul per 

exemple, però també pot ser que com a resultat final tingui una gràfica, una imatge o 

resultats numèrics que cal guardar. Per aquest fet, s'utilitzen les següents funcions: 

 

[nom_arxiu carpeta_arxiu] = uigetfile(formats)  

[nom_arxiu carpeta_arxiu] = uiputfile(formats) 

 

Per programar quin tipus de format es vol obrir, es crea una variable "formats ". 

Per l'exemple de voler un tipus .xls (figura 21), cal escriure: {'*.xls','XLS (*.xls)'}. El 

primer string és l'extensió que se li posarà a l'arxiu i el segon és el que aparareixerà al 

diàleg de guardar/escriure, per indicar quin és el tipus d'arxiu que es guardarà/crearà.  

 

 
Figura 111: Exemple de guardar un arxiu amb extensió .xls 

http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
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Com es pot observar, les funcions retornen un el nom de l'arxiu i la carpeta que 

el conté. A l'hora d’obrir-los o guardar-los, es pot concatenar el nom i la carpeta amb la 

instrucció fullfile(carpeta,nom). Les barres de separació les posa automàticament al 

concatenar els dos paràmetres, no cal posar-les. 

 

winopen(direcció) 

 

Aquesta funció serveix per obrir un document en l'aplicació windows 

corresponent. El paràmetre que se li passa és la direcció complerta de la carpeta i el 

nom de l'arxiu. Per obrir l'arxiu Projete.xls que es troba a la carpeta de Documents and 

Settings, cal fer: 

 

direcció = fullfile('c:\Documents and Settings','Projecte.xls'); 

winopen(direcció); 

 

La variable direcció conté l'string: 'c:Documents and Settings\Projecte.xls' 

 

Un cop executat aquest codi, s'obrirà Microsoft Excel amb l'arxiu desitjat. 

També es pot obrir només el programa en si. Serà suficient canviant l'arxiu per 

l'executable (.EXE) del programa amb la seva corresponent direcció. 

 

 saveas(figura,direcció):  Amb aquesta funció es poden guardar gràfiques 

en format imatge.  

 

 xlswrite(direcció,variable): Guarda la variable en l'arxiu .xls que especifica 

direcció. També permet dir en quina pàgina del fitxer es pot guardar la variable, 

i dintre de quin rang de celes. També hi ha la versió de lectura d'un arxiu .xls 

amb el mateix format que el d'escriure, xlsread.  Aquesta funcio té un límit de 

65536 files i 256 columnes. Si fos el cas de que es superen aquest valors, una 

funció alternativa per salvar les dades en un .txt és dlmwrite (obrir el .txt amb 

l’editor de full de càlcul, no amb el de text). 

 

2.5.4. Missatges per pantalla 

Un aspecte important d'una interfície és la informació que des del programa se 

li pot brindar a l'usuari en forma de guia, d'avís o de existència d'errors tan en les 

accions internes de l'aplicació com en accions que ha dut a terme l'usuari. Els 

missatges que es poden mostrar per pantalla són: 

 

 warndlg('Missatge d'avís','Avís'); 

 errordlg('Missatge d'error','Error'); 

 helpdlg('Missatge d'ajuda','Ajuda'); 

 msgbox('Missatge','Missatge'); 

 questdlg('Missatge pregunta','Pregunta'); 

 

El camp de l'esquerra és el missatge que mostrarà per pantalla i el de la dreta 

l'encapçalament de la finestreta del missatge. 

http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
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3. Descripció del Programa 

Aquest apartat descriurà el funcionament bàsic del programa, així com també 

comentarà els aspectes astronòmics sobre la radiació solar considerats en el projecte 

per la creació de l’aplicació. 

 

Al llarg d’un dia, els raigs solars que rep un edifici poden variar segons si al seu 

voltant hi ha altres edificis que, totalment o parcial, hi facin ombra(figura 22). El 

programa desenvolupat amb l’entorn de programació de Matlab serveix per calcular la 

radiació solar que incideix en una àrea determinada per l’usuari durant el període 

d’anàlisi desitjat.  

 

L’usuari introduirà una imatge de la zona que vol analitzar i seleccionarà l’àrea de 

la qual en desitgi calcular la radiació incident; introduint-ne també dades com ara els 

dies de càlcul, la pressió atmosfèrica i si hi haurà seguiment de les plaques. Definits 

els paràmetres, es procedirà a fer el càlcul. 

 

L’aplicació es tracta d’una versió millorada de la creada en el Projecte Final de 

Carrera de Normandino Carreras Pons11. Aquell programa era d’un caire senzill però 

correcte en quan a la utilitat que es limitava, per motius de codi, a pràcticament només 

a cases quadrades. Amb la nova versió, les àrees que s’hi poden calcular són majors i 

més reals a les que es podrien trobar en la vida quotidiana. Altrament, també es 

millora l’adquisició dels punts de càlcul de l’àrea utilitzant Matlab i la imatge aèria real 

de la zona que s’analitzarà, i no introduint els punts numèricament. 

 

 
Figura 22: Radiació rebuda en un edifici. Zona de sol i zona d'ombra. 

 

 

                                                
11

 “Software per l’optimització de la localització d’una placa solar”. Veure Bibliografia 
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El diagrama bàsic del funcionament de l’aplicació és el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Conceptes de Radiació Solar 

Per a poder fer l’aplicació de càlcul de la radiació solar cal explicar prèviament una 

sèrie de conceptes astronòmics a fi de poder entendre el funcionament i el procés de 

càlcul del programa.  

 

 3.1.1. El moviment de la Terra respecte del Sol 

 El planeta Terra és, comptant a partir del Sol, el tercer planeta del Sistema 

Solar. La Terra no és una esfera perfecta perquè el radi equatorial i el radi polar disten 

entre si en 21 Km, cosa que provoca que sigui una esfera aplatada pels pols. A més a 

més, té una inclinació actual  respecte el pla de l’equador d’aproximadament 23,45º. 

 

 La Terra descriu una trajectòria 

el·líptica (figura 22) excèntrica al voltant 

del Sol, el que es coneix com a 

moviment de translació respecte del 

Sol. A una velocitat aproximada de 

107.000 Km/h, una volta completa al 

voltant del Sol dura 365 dies, 5 hores i 

48 minuts o el que és el mateix, un any.  

A la vegada que se succeeix el 

moviment de translació el planeta Terra 

gira sobre el seu propi eix; cada volta 

dura aproximadament 24 hores; 

altrament dit, un dia.  

Figura 22: Órbita de la Terra al voltant del Sol 

Introducció de dades 

1. Imatge de l’anàlisi 

2. Punts zona anàlisi 

3. Punts obstacle 

Introducció de paràmetres de càlcul 

Procés de càlcul 

1. Trobar els angles obstacles 

que fan ombra a la superficie  

2. Per tots els punts de l’àrea, 

calcular la radiació 

3. Mostrar per pantalla 

Guardar resultats 
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Degut a que la trajectòria de la Terra respecte del Sol és el·líptica i excèntrica, 

la distància de la Terra al Sol varia segons el dia de l’any que sigui. La distancia mitja 

de la Terra respecte el Sol és de 1,495x1011 m i també se la coneix com Unitat 

Astronòmica [UA]. En aquesta unitat, la distancia màxima de la Terra al Sol és de 

1.0175 UA corresponent a l’Afeli i de 0.9835 UA per al Periheli. (figura 23) 

 

 
Figura 23: Gràfica de la distància de la Terra al Sol 

 

L’equació per calcular la distància Terra-Sol és:  

 

 
D ≡ Distància de la Terra al Sol [m] 

n ≡ Dia de l’any,  n  

 

 3.1.2. El moviment del Sol vist des de la Terra  

 

Per a realitzar l’anàlisi, es pren com 

a referència  el punt de la Terra que 

s’analitza i es considera que es fix. Aquest 

apartat ens ajudarà a comprendre el 

moviment aparent del Sol respecte aquest 

punt que fixem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24:  Variables del moviment solar vistes desde la Terra 
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 Sistema de coordenades horitzontal (figura 24) 

 

 Angle Azimut γ: Segons la definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans, l’azimut és “Angle mesurat sobre l’horitzó en sentit horari des del 

sud fins a la vertical de l’astre”.  

 

 Alçada Solar h: És l’angle format entre el raig que uneix perpendicularment el 

Sol i el pla de la superfície. 

 

 Sistema de coordenades equatorial (figura 25) 

 

 
Figura 25: Sistema de coordenades equatorial 

  

Angle horari ω: És l’angle que resulta de dividir els 360 graus d’una volta de 

rotació terrestre entre les 24 hores aproximades que triga en donar-la. El 

resultat és d’uns 15 graus per hora. l’Origen és el migdia solar, sent els angles 

anteriors al migdia positius i els angles de les tardes negatius. Aquest angle 

està acotat entre els 70 i els 290 graus aproximadament, que són  els angles 

horaris en els que surt i es pon el Sol respectivament. 

  

 
ω ≡ Angle horari [ º]  

 
Figura 26: Angle horari d'acció solar 

 



                Creació d’un executable en Matlab 7.5 per tal d’optimitzar la captació d’energia solar 

                                                                                                                                  Memòria – Descripció del Programa 

29 

 

 

La combinació dels dos sistemes de coordenades es mostren a la figura 27, per 

tal de veure amb més claredat el moviment del Sol respecte la zona de càlcul. 

 
Figura 27: Ambdós sistemes de coordenades en una sola imatge 

 

Latitud: Segons l’IEC: “Distància d’un lloc a l’equador mesurada per l’arc de 

meridià que va des del dit lloc a l’equador”. El valor de la latitud oscil·la entre 0 i 

90 graus, essent positives en  l’hemisferi nord i negatives en l’hemisferi sud.  

 

Vilanova i la Geltrú  41º 13’ 47’’ 

  

 Declinació Solar δ: És la posició angular del sol respecte al pla de l’equador 

mesurada en el migdia solar. (figura 28) 

 

 
δ ≡ Declinació solar [ º] 

n ≡ Dia de l’any,  n  

 
Figura 28: Gràfica de la Declinació solar 
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 Angle d’inclinació β: Beta és l’angle que forma el pla de la placa respecte la 

horitzontal del lloc en que està instal·lada. 

 

 
Figura 29: Declinació, Latitut i Beta 

 

 3.1.3. La radiació solar 

 La radiació solar total que rep una superfície és la suma de la radiació directa 

provinent del sol, la radiació difusa que prové del cel i la radiació reflexada per les 

superfícies veïnes. Abans de donar la fórmula de la radiació solar, cal fer una 

introducció conceptual sobre la radiació. 

 

 Angle d’incidència dels raigs solars θ 

 Aquest angle és el que forma la direcció de la radiació directa amb la normal de 

la placa solar. L’angle es defineix tenint en compte els angles dels sistemes equatorial 

i donant com a resultat la següent expressió: 

 

 
 

 Radiació solar directa 

 La radiació solar directa és la irradiació solar que no ha patit cap desviació en 

el seu camí cap a Terra. La radiació solar directa es defineix com:  

 

 

 
 

Ics ≡ Constant Solar 1.373724 W/m2 

m ≡ Moviment el·líptic de la Terra al Voltant del sol 

θ ≡ Angle d’incidència dels raigs solars sobre la superfície inclinada 

n ≡ Dia de l’any,  n  
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 Radiació solar difusa i Radiació solar reflectida12 

 

Radiació solar difusa:  És la radiació solar rebuda del sol quan els raigs solars pateixen 

un canvi de trajectòria a l’entravessar l’atmosfera.  

 

 
Id ≡ Irradiància solar sobre una superfície plana horitzontal 

 

Radiació solar reflectida: És la radiació reflectida per les superfícies adjacents:  

 

 
Ig ≡ Radiació solar sobre una superfície plana horitzontal deguda a Radiació directa i 

difusa 

ρ ≡ Albedo (coeficient de reflexió de la superfície) 

 

Així doncs, la radiació solar total provinent del Sol resulta:  

 

 
 

 
Figura 30: Radiació total incident en una placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 En aquest projecte només s’ha considerat la radiació directa. 
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 3.1.4. Aspectes atmosfèrics en la radiació solar 

 La radiació que rep una superfície es veu afectada per factors atmosfèrics tals 

com la pressió, la nuvolositat o l’alçada del punt de càlcul respecte el nivell del mar. 

 

 Tenint en compte les constants empíriques de Kasten i Young :  

 

 
a = 0.50572 

b = 6.07995 

c = 1.6364 

 

ρ0 ≡ Pressió de l’aire al nivell del mar 

h ≡ Alçada sobre el nivell del mar en metres 

m ≡ massa òptica relativa de l’aire 

ρ ≡ Pressió mitja de l’aire a una alçada z 

γ ≡ Alçada solar  

 

Equació de G.Volk: 

 
 La nuvolositat del cel també influeix en la radiació total que es rep en una area, 

ja que com més núvols hi hagi, més “resistència” al pas de la radiació. 

   

Cel Clar 100% 

Cel amb Cirrus 83,80% 

Cel amb altocúmuls 50,87% 

Cel amb Estrats 21,71% 
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3.2. Pantalla del programa 

La figura 31 mostra la pantalla inicial del programa de càlcul de la radiació solar 

havent fet un càlcul sobre la foto de l’edifici que hi apareix a l’esquerra. En aquesta 

part esquerra, hi ha el bloc d’introducció de dades mitjançant imatges, a la dreta la 

introducció i visualització de paràmetres i de resultats, i finalment a la part superior un 

menú clàssic de qualsevol programa per poder fer zooms, moure, rotar les imatges i 

per guardar els resultats. 

 
Figura 31: Pantalla de la interfície d'usuari del programa de càlcul 

 

3.3. Introducció de punts de càlcul 

Tot aprofitant el potencial de Matlab, la introducció de dades de l’àrea que es vol 

calcular es fa mitjantçant una imatge real amb extensió .jpeg extreta de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya13. Per això cal visitar la web de l’Instiut a dintre de “Mapes”, 

seleccionar l’àrea que es vol analitzar amb el zoom al màxim.14 S’ha de tenir en 

compte de tenir la foto orientada de tal manera que el Nord quedi a la part superior de 

la imatge. 

 

La selecció de la foto es fa amb el zoom al màxim perquè la relació píxel per metre 

no variarà al fer un zoom per seleccionar millor l’àrea dintre del programa (imatge 

superior esquerra de la figura 31). Si se selecciona una imatge d’un altre lloc, cal 

calcular la relació metre per píxel calculant quants píxels ocupa l’indicador de l’escala 

(de 0 a 100 metres hi ha 175 píxels, la relació a posar en el paràmetre és 100/175).  

 

                                                
13

 www.icc.cat 
14

 Amb el zoom al màxim la relació píxel per  metre  és la que va predeterminada al programa. 
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Per tal d’adquirir la imatge, el botó “Imatge” obre un menú en el qual es pot 

navegar per trobar la imatge que es vol analitzar. El codi que executa per a tal efecte 

és15:  
[Filename Path] = uigetfile({'*.jpg;*.bmp', 'Imatge *.jpg,*.bmp'}); 
if isequal(Filename,0) 
    return 
end 
    imatge = strcat(Path,Filename); 
    handles.mapa = imshow(imatge); 

 

Amb la primera línia de comanda, s’agafa la direcció on es troba la foto i se n’obté 

el nom de l’arxiu en format .jpg i la direcció on es troba. La variable imatge conté un 

string que és la concatenació de la direcció i el nom de l’arxiu. Amb la funció 

imshow(imatge) és mostra la imatge a l’axes. 

 

Per adquirir els punts a calcular, prement el botó “Anàlisi”, es fa servir la funció 

ginput(n), on “n” és el nombre de punts que s’hi agafaran. La funció retorna un vector 

amb els punts x,y que s’han agafat en píxels. De la mateixa manera, per introduir el 

punt d’obstacle, cal posar a quina alçada es troba l’obstacle respecte de la superficie 

de l’anàlisi (figura32). Per passar de píxels a metres es multipliquen tots els punts per 

la relació metres/píxel que resulti. 
[x,y] = ginput(n); 

  

En el segon axes de la dreta s’hi representa l’àrea que l’usuari ha marcat, per 

veure si gràficament n’és acurada la selecció. Es fa amb la funció: 
 

patch(x,y,h,'g');16 

 

 En els dos popup menu de coordenades s’hi mostren els punts de l’àrea de 
càlcul, i en obstacle tots els punts d’obstacle seleccionats. 
 

3.4. Paràmetres d’anàlisi 

Els paràmetres d’anàlisi que són necessaris per a dur a terme un càlcul correcte són: 

 Dies d’anàlisi: Dia Inicial i Dia final. Es tracta de dos popup menu amb el 

número del dia i nom del mes. Quan s’agafa el “value” de l’element, 

automàticament s’agafa el número del dia (1 de Gener, dia 1; 31 de Desembre 

el 365).  
function dfinal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handle.dfinal = hObject; 
dia_inici = get(handles.dinici,'Value'); 
dia_final = get(handles.dfinal,'Value'); 

   
if dia_final < dia_inici 
    set(handles.dinici,'Value',dia_final); 
end 
guidata(hObject,handles); 

 

                                                
15

 Mirar apartat 2.5.3 
16

 x,y,h són els punts  de l’anàlisi i l’alçada. L’string és el color que servirà per pintar l’interior de l’àrea. En l’exemple és 

green. 
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En la sentencia IF que apareix a la funció callback de dfinal, en el cas que el 
dia final sigui més petit que el dia inicial, el dia inicial passa a ser també el dia 
inicial. Aquesta part de codi impedeix precisament això, introduir un dia final 
inferior al dia d’inici. 
 

 Latitut XXºXX’XX’’: Popup menu per als graus, minuts i segons. Interiorment el 
programa ja fa la conversió a decimal. 

 
latitut = graus + (minuts/60) + (segons/3600);  

 

 Azimut: Azimut de la placa respecte del Sud. 

 Inclinació de la placa: Inclinació de la placa respecte el seu pla. 

 Estat del cel: Cel clar, Cirrus, Altocúmuls i Estrats. Segons l’estat del cel, 

un cop acabat l’anàlisi se li apliacarà un factor de conversió. 

 Pressió: Pressió atmosfèrica en Bar 

 Alçada: Altura respecte el mar. 

 Seguiment i increment de temps: Seguiment indica si hi ha seguiment a 

1 eix, a 2 eixos o sense seguiment. En el cas d’haver-hi seguiment, i 

només en aquest cas, es mostra el temps entre posicionaments de la 

placa. Aquest mai pot ser inferior a 10 minuts. El següent codi fa que es 

compleixi. 

 
if tem < 10 
set(handles.temps,'String','10' 

end 

 

3.5.  Anàlisi de la radiació directa 

Durant el procés previ a la realització del càlcul s’ha creat una matriu lógica (0 i 1) 

en la qual s’omple d’uns els punts que corresponguessin a l’interior i el perímetre de 

l’àrea. El bucle principal busca en la matriu lógica17 un 1, altrament dit un punt 

corresponent a la zona d’anàlisi. Per tots aquests punts que valguin 1, el programa 

busca punts de l’obstacles que es troben a tots els angles horaris de l’anàlisi (figura 

33), respecte el punt d’anàlisi.18 Posteriorment, per a cada punt també calcula quin és 

l’angle a partir del qual hi toca sol(figura 32). Si hi ha diversos punts a un angle horari 

concret, s’agafa l’angle més gran. 

 
Figura 32: Angle a partir del que la superficie rebrà els raigs solars 

                                                
17

 Aquesta matriu és lógica en el sentit de que un 0 és una cela fora del perímetre o interior de la zona d’anàlisi i un 1 

és un punt interior . 
18

 Angles horaris: des de 70 fins a 290 graus en incrementes de 2,5 graus  
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Figura 33: Càlcul dels punts dels obstacles que es trobin a un angle horari determinat 

 

Calculat aquest “pas previ” per saber quin és l’angle a partir del qual la zona 

d’anàlisi rep la radiació solar, es procedeix al bucle principal de càlcul que guardarà, si 

s’escau, el resultat a la matriu “area_resultat”.19 Aquest bucle es fa “per tots els dies” 

d’anàlisi i per “totes les rectes d’obstacle” que s’haguin determinat. 

 
for dia = dinici:1:dfinal 
 *** 

 *** 

for indhorari = 1:1:length(vectorOBS 
   ***  
       ***    

   if alcada_sol(i) > vectorOBS(2,indhorari)20 
area_resultat(ind_files,ind_columnes)= 

area_resultat(ind_files,ind_columnes) + ra*exp(0-(1-

0.75)*(p/pressio)*m); 
            end 

end 

end     

 

 

 

 

 

 

                                                
19

 Area_resultat definida inicialment tot 0. Com que té les mateixes dimensions de la matriu de l’àrea d’anàlisi, si 

calculo la radiació en el punt analisi(i,j), el resultat d’aquest punt se salvaran al mateix punt de la matriu de resultat 
20

 vectorOBS amb aquests arguments, és on  s’ha guardat  l’angle mínim a partir del qual els raigs solars incidiran a la 

superfície d’anàlisi 
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El flux de la totalitat del programa és: 
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3.6. Guardar dades de resultats 

Un cop realitzat ja l’anàlisi, si es desitja, es poden salvar les dades més rellevants 

resultants com ara l’energia mitjana durant el període d’anàlisi, l’energia màxima que 

rep una part de l’àrea d’anàlisi, l’energia total i la imatge de la representació gràfica del 

resultat. El codi que ho permet és21:  
function uipushtool1_ClickedCallback(hObject, eventdata, handles) 

mitja = handles.mitja; 

maxrad = handles.maxrad; 

radtotal = handles.radtotal; 

a2 = handles.total; 

  

c = {'Energia total del període [ kW·h/m^2]',radtotal}; 

d = {'Energia mitjana del període [kW·h/m^2]',mitja}; 

e = {'Energia màxima [kW·h/m^2]',maxrad}; 

  

dades = [c' d' e']'; 

format1 = {'*.XLS','XLS (*.xls)'}; 

format2 = {'*.TXT','TXT (*.txt)'}; 

[nom ruta] = uiputfile(format1,'Guardar dades en Excel'); 

if nom == 0 

    return 

end 

dire = strcat(ruta,nom); 

xlswrite(dire,dades,1); 

xlswrite(dire,a2,2); 

 

Fins a aquesta part del codi, es guarden les dades numèriques abans esmentades. 

Les variables c, d i e són una concatenació d’un string i un valor numèric22. Per 

guardar-ho en un arxiu de format  *.xls s’utilitza la funció xlswrite. El paràmetre 

posterior a la variable que es vol guardar correspon a el número de la pàgina del fitxer 

.xls. Així doncs, les dades numèriques se salven a la pàgina 1 i la matriu de resultats a 

la segona. 
  

formats = {'*.bmp','BMP (*.bmp)'}; 

[nomb,ruta] = uiputfile(formats,'Guardar Grafica'); 

if nomb == 0 

    return 

end 

 

figura = figure; 

unitats = get(handles.resultats,'Units'); 

posicio = get(handles.resultats,'Position'); 

objeto_2  = copyobj(handles.resultats,figura); 

set(objeto_2,'Units',unitats); 

set(objeto_2,'Position',[15 5 posicio(3) posicio(4)]); 

set(figura,'Units',unitats); 

set(figura,'Position',[15 5 posicio(3)+30 posicio(4)+10]); 

     

saveas(figura,[ruta nomb])  

close(gcf); 

 

 

                                                
21

 Codi corresponent al disquet de la barra superior de la pantalla de l’aplicació. 
22

 No es pot fer de la mateixa manera que es crea una matriu numèrica. 
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Amb el codi anterior el que s’aconsegueix és fer una còpia de la gràfica de la 

radiació total. Com que la gràfica no és una imatge, no es poden fer servir les funcions 

relatives a la imatge. El que es fa es una copia de la gràfica a una part de la pantalla i 

se’n fa una captura, guardant-la al directori especificat amb la funció saveas.  

 

3.7. Possibles errors de l’aplicació 

Durant l’elaboració de l’aplicació han aparegut dos errors, un de lleu i un 

d’important. El lleu és l’error de Runtime 6034 i l’important és que un cop creada 

l’aplicació, quan es vol executar no ho fa.  

 

3.7.1. Error de Runtime 6034 

 

Aquest error no suposa necessàriament un funcionament erroni de l’aplicació. Per 

solucionar-lo cal anar a la web de Matlab, buscar l’error de Runtime 6034 i 

descarregar-se el manifest que hi surt com a solució. Posteriorment, cal cambiar el 

nom del manifest pel nom de l’aplicació i copiar-lo a la carpeta on hi ha l’executable: si 

l’aplicació es diu PFC i la carpeta de l’executable és c:\, el manifest s’ha d’anomenar 

PFC.manifest.exe i guardar-lo a c:\ .  

 

3.7.2. L’aplicació no funciona 

 

Consultant per internet, recomanava que es crees l’executable amb comandes al 

Command window . La comanda per a tal efecte és: 

 
>> mcc -m nom_aplicacio -e -C -R -logfile -R 'error.txt' -R -completemsg 

 

-m : Crear una aplicació standalone amb argument el nom de l’aplicació 

-e: Supressió de MS-DOS command window 

-C: No encastar arxius CTF23 

-R:  Crea un arxiu amb els possibles errors que puguin resultar 

 

 Per altres comandes del compilador de Matlab i possibles errors no detectats, 

visitar la seva web. 

 

3.7.3. Errors incoherents de l’aplicació 

 

Si s’executa l’aplicació des d’un ordinador  i no dóna resultats correctes, mirar si 

desde Matlab desde surten els resultats correctes. Si és així, reinstal·lar el MCR 

Runtime segons l’apartat 2.3.3 del projecte.  

 

 

 

 

 

 

                                                
23

 Precisament l’error venia donat per a aquests arxius. 
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4. Optimitzar una instal·lació fotovoltaica 

La instal·lació domèstica de plaques fotovoltaiques és relativament senzilla, només 

cal disposar d’una zona de la casa correctament orientada per rebre la major energia 

solar possible. A banda, per millorar la captació de l’energia solar, es pot guiar per 

l’aplicació realitzada en el projecte per tal de millorar encara la zona de col·locació de 

les plaques solars.  

 

4.1. Tipus i procés d’implantació d’una instal·lació  

La instal·lació d’una placa solar és diferencia en dos blocs: les instal·lacions en 

sostres, petites i grans, i les de terra. Totes elles tenen un límit màxim d’instal·lació 

anual a través de diverses convocatòries en les quals es fa la sol·licitud per dur-les a 

terme. En la següent taula es pot veure les dades de limitació anual d’instal·lació i el 

preu per kW/h segons tarifes per l’any 201024:   

 

Instal·lació Contingent 09 

[MW] 

Retribució 10  

[c€/kWh] 

Retribució 09  

[c€/kWh] 

I.1  petita en sostre 26.7 34 3425 

I.2  gran en sostre 240.3 32 31.1665 

II.   en terra 133 29.0856 28.1044 

Font: Nota de premsa del MITYC/BOE 

 

4.2. Punts a favorables i desfavorables de l’energia solar 

La següent taula mostra una sèrie de punts a favorables sobre l’energia solar i la 

seva obtenció, així com uns aspectes menys favorables. A favor majoritàriament són 

tots de caire mediambiental i econòmic; els aspectes desfavorables són principalment 

l’alt cos inicial per dur a terme una instal·lació i l’impacte visual sobre l’entorn d’una 

instal·lació fotovoltaica. 

 

Punts favorables Punts desfavorables 

Benefici mediambiental Alta inversió inicial 

Disponible allà on hi hagui sol Depén del clima 

No necessita transport, ús “in situ” Limitacions de consum 

Rentable havent amortitzat la instal·lació Impacte visual d’una instal·lació 

Poc manteniment necessari  

Contaminació 0  

Estalvi en la factura elèctrica  

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 Nota de premsa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: npcuartaconvfotoybalance071209.pdf 
25

 El preu no varia perqué no se supera el límit màxim d’instal·lació 
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4.3. Exemple d’amortització d’una instal·lació fotovoltaica domèstica 

Dintre de l’àmbit domèstic, una teulada o una amplia extensió de jardí ben 

orientada pot ser una bona zona per tal d’instal·lar-hi una planta de captació solar.  

 

Suposem que disposem d’una zona orientada al sud d’uns 75 metres quadrats.26 

Amb aquesta superfície i segons el tamany dels mòduls, es poden instal·lar entre 12 i 

15 mòduls fotovoltaics. Assumint una potència de pic de 220Wp (watts per placa), la 

nostra instal·lació disposaria d’entre 2,64 i 3,3 kWp.  

 

En la zona en la que se situa la instal·lació anualment hi ha unes 1500 hores de 

radiació solar; a raó de 3,3kWp27, la instal·lació produirà 4950 kWh. 

 

Instal·lació elèctrica 

kWp del total de la instal·lació 3.3 

Hores solars  x 1500 

Potència produïda 4950 kWh 

Retribució de kWh any 2010 x 0.34 c€/kWh 

Rendiment econòmic anual 1683 € 

   

Si una instal·lació té una inversió inicial de 20000€, en gairebé 12 anys s’haurà 

amortitzat i a partir de llavors tot serà benefici pel propietari, aconseguint un total de 

més de 55.000€ durant tot el període útil de la instal·lació. Veure la gràfica . 

 

 
 

                                                
26

 Basat en l’exemple la revista de la revista Connectta’t núm 18, Setembre 2008, any 07. Pàgines 47-48 
27

 Agafant 15 mòduls a la instal·lació 
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Pel que afecta al benefici mediambiental en reducció d’emissions de CO2 

durant el període de funcionament útil de la instal·lació: 28 

 

1 tona equivalent de petroli [TEP] = 11630 kWh.29 

 

TEP Estalvi emissions CO2 

Gas Natural 2.1 tones 

Carbó 3.8 tones 

Gasoil 2.9 tones 

 

La instal·lació produeix 16355 kWh anuals, per tant que cada any es deixaran d’emetre 

a l’atmosfera un total de 1.404 TEP anuals. O equivalentment en cadascun dels 

elements de la taula:  

 

TEP Estalvi emissions CO2 

Gas Natural 2.9484 tones 

Carbó 5.3352 tones 

Gasoil 4.0716 tones 

 

 

                                                
28

http://www.lageneraciondelsol.com/secciones/lomasinformativo/noticias/noticia.asp?noticia=1011 
29

 El seu valor equival a l'energia que té una tona petroli.  
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5. Manual d’ús de l’aplicació 
 

El funcionament de l’aplicació és senzill d’entendre. Primer de tot hi ha una 

pantalla inicial a mode de presentació de l’aplicació.  

 

 
Figura 124: Pantalla de presentació de l'aplicació 

 

Per tal d’anar al programa principal, en la pantalla anterior cal apretar el botó 

“Programa”. Un cop fet això, apareix s’obre la pantalla principal del programa. Aquesta 

pantalla està dividida en dues àrees: la de la part esquerra és la d’introducció de dades 

d’anàlisi (zona d’anàlisi i obstacles) i la part dreta, la zona de càlcul amb la introducció 

de paràmetres i visualització de resultats. 

 

 
Figura 35: Pantalla principal de l'aplicació 



                Creació d’un executable en Matlab 7.5 per tal d’optimitzar la captació d’energia solar 

                                                                                                                                Memòria – Manual d’ús de l’aplicació 

44 

 

 

5.1. Introducció de les coordenades mitjançant una imatge 

Abans de poder introduir les coordenades cal carregar una imatge a l’aplicació,que 

apareixerà a la gràfica superior. Es pot seleccionar una imatge les vegades que facin 

falta, però un cop introduïda l’àrea de les zones d’anàlisi ja no. 

 

Per delimitar l’àrea d’anàlisi cal marcar el nombre de punts necessaris i prémer 

anàlisi. És possible esborrar i repetir l’operació d’introducció de l’àrea d’anàlisi prement 

esborra si la definició de l’àrea no ha estat correcta o cal més precisió. Per introduir la 

zona d’obstacle cal, a més de posar quina és l’alçada respecte la zona d’anàlisi, anar 

en compte de delimitar bé l’àrea perquè no és pot esborrar la selecció. Quan s’hagi 

acabat amb un obstacle, es procedirà a introduir els paràmetres de càlcul. El resultat 

del procés de d’introducció de dades és: 

 

 
Figura 36: Imatge, zona d’anàlisi i obstacle 

 

A la banda inferior dreta, hi ha les coordenades tan de la zona d’anàlisi com de la 

zona d’obstacle. 

 

5.2. Procés de d’introducció de paràmetres de càlcul 

L’estudi de quina és la millor àrea per tal d’instal·lar les plaques fotovoltaiques 

comença amb la definició dels paràmetres tals com el dia d’inici i el de final, la latitut de 

la zona de la fotografia, les característiques de la placa (Azimut respecte el sud, la 

inclinació de la placa (1-Estiu, 2-Hivern o bé en Graus), si hi ha seguiment o no) i altres 

factors com ara la pressió atmosfèrica i l’alçada respecte el mar.  
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L’estat del cel no és més que un factor segons si la nuvolositat és més o menys 

total, que se li aplica al resultat final segons la taula de nuvolositat de l’apartat 3.1.4. La 

pressió atmosfèrica i l’alçada respecte el mar serveixen per fer un càlcul més precís. 

 
    p=pressio*exp(-0.033675*altitut/(288-0.00325*altitut)); 

 

Quan ja es tenen els paràmetres definits, el càlcul es realitza apretant el botó 

calcula. Aquest càlcul es pot dur a terme tantes vegades com es desitgi abans de sortir 

del programa, variant els paràmetres de càlcul anteriorment esmentats segons es 

prefereixi. 

 

 
Figura 37: Part d’introducció de paràmetres 

 

 
Figura 38: Exemple de resultat final d’un anàlisi 
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5.3. Guardar els resultats 

Per guardar les dades només cal apretar el disquet de la barra superior de 

l’aplicació; automàticament salvarà la matriu representada i les dades significatives de 

l’anàlisi (energia mitjana, total i màxima) en un full de càlcul  i una còpia de la gràfica 

representada en format .bmp amb els noms que s’hi especifiquin. 

 

 
Figura 39: Dades resultants del resultat 

 

 
Figura 40: Matriu de resultats final en el full de càlcul 

 

 
Figura 41: Arxiu .bmp resultant de salvar la gràfica



                Creació d’un executable en Matlab 7.5 per tal d’optimitzar la captació d’energia solar 

                                                                                                           Memòria – Proves de funcionament de l’aplicació 

47 

 

 

6. Proves de funcionament de l’aplicació 
 

En aquest apartat del projecte es faran una sèrie de proves per tal de comprovar el 

correcte funcionament del programa. Per això es farà l’anàlisi en diversos dies de l’any 

per tal de poder veure quina és la radiació incident en cadascun dels dies i un altre 

anàlisi per veure les diferències entre una instal·lació amb seguiment i sense. 

 

 Les proves dels diferents dies i considerant que es varia l’inclinació de la placa 

es farà sobre l’ala lateral de l’edifici de l’IES Manuel de Cabanyes de Vilanova i la 

Geltrú, la latitut del qual és 41º 13' 18.27'' (GPS). 

 
Imatge 2: Institut Manuel de Cabanyes 

 

 Anàlisi de l’1 de Gener amb inclinació de la placa 1-Estiu 

- Gràfica  

 
 

- Valors de full de càlcul30 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  1707,572764 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 1707,572764 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   3,309596506 

 

 

 

                                                
30

 Per una major claredat dels resultats, es representen els resultats amb l’editor de  fulls de càlcul. 
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 Anàlisi de l’1 de Gener amb inclinació de la placa 35 

- Gràfica  

 
 

- Valors de full de càlcul 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  1919,62998 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 1919,62998 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   3,72203922 

 

 Anàlisi de l’1 d’Agost amb inclinació de la placa 1-Estiu 

- Gràfica  

 
 

- Valors de full de càlcul 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  3896,650058 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 3896,650058 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   7,49356496 
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 Anàlisi de l’1 d’Agost amb inclinació de la placa 35 

- Gràfica  

 
 

- Valors de full de càlcul 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  3734,19569 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 3734,19569 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   7,18115459 

 

 Observant les dades numèriques, es pot observar com lògicament la superfície 

rep més radiació el dia 1 d’Agost que l’1 de Gener independentment de la inclinació de 

la placa. 31 Considerant la inclinació de les plaques, el dia 1 de rep menys radiació 

amb la inclinació estival que amb 35 graus, tot al contrari passa a l’Agost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
31
 inclinacio_placa=fix(lati-15*((-1)^(1-incl))); Sent 1-Estiu, 2- Hivern 
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 Les proves sobre si hi ha seguiment32 a 1 eix, a 2 eixos o sense seguiment es 

farà sobre la part central de l’edifici de l’estació de Vilanova i la Geltrú, la latitut del qual 

és 41º 13' 12.90'' (GPS). 

 

Imatge 3: Estació de Vilanova i la Geltrú 

 

 

 Anàlisi anual sense seguiment amb inclinació de la placa 35 graus 

 

- Gràfica 

 
 

 

- Valors de full de càlcul 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  1053495,99 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 2894,21976 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   2181,47083 

 

 

 

                                                
32

 Increments entre posicions de 10 minuts. 
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 Anàlisi anual amb seguiment a un eix amb inclinació de la placa 35 graus 

 

- Gràfica 

 
 

- Valors de full de càlcul 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  1356507,55 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 3726,66909 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   2809,0453 

 

 

 Anàlisi anual amb seguiment a dos eixos amb inclinació de la placa 35 graus 

 

- Gràfica 
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- Valors de full de càlcul 

Energia total del període [ kW·h/m^2]:  1486383,25 

Energia mitjana del període [kW·h/m^2]: 4083,47046 

Energia màxima [kW·h/m^2]:   3078,25401 

 

D’aquestes dades se n’extreu una clara conclusió: amb seguiment s’obté major 

recepció d’energia solar directa que sense, i més encara si es amb 2 eixos o en un de 

sol.  
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7. Conclusions i linies de treball futures 
 

Amb l’elaboració d’aquest projecte s’ha pogut aprendre a fer servir d’una manera 

més profunda tot l’ampli potencial de Matlab, i més concretament el del seu entorn de 

programació gràfica Al final projecte es tenen assolits els coneixements bàsics per tal 

de dur a terme la creació d’una aplicació stand alone mitjançant l’entorn de Matlab, la 

correcta posada a punt de l’ordinador per dur a terme aquest fet (com i que instal·lar 

de Matlab, instal·lació de compilador, etc) i el procés en si de creació de l’aplicació. 

 

En aspectes de l’aplicació de càlcul solar, les millores respecte la versió anterior 

són evidents: una millor i més real introducció de dades mitjançant fotografies aerees 

de la zona d’anàlisi i millores en el codi que permeten introduir més  formes de zona 

d’anàlisi.33 

 

Les millores que a simple vista podria tenir l’aplicació són la millora del codi que 

permeti que el programa sigui d’utilització cíclica (un cop acabat l’anàlisi d’una àrea, es 

pugi tornar a fer una altra definició d’àrea per tornar a fer un altre càlcul), introduir més 

dades significatives com ara quina és el dia de màxima/mínima radiació, quin és el 

punt de máxima radiació, millorar encara més la extracció de dades de la imatge aèria, 

introduir múltiples obstacles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 L’anterior versió deia que perqué un punt estigui dintre del perimetre de l’àrea cal que es trobin dos punts i més 

correctament en calen 4.  
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8.  Appendix de codi 

Centrar la pantalla de l’aplicació  

 
function solarPFC_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
scrsz = get(0,'ScreenSize'); 
posicioactual = get(gcf,'Position'); 
xr = scrsz(3) - posicioactual(3); 
xp = round(xr/2); 
yr = scrsz(4) - posicioactual(4); 
yp = round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp posicioactual(3) posicioactual(4)]); 

 

scrz vol dir screen size, aixó retorna un vector 1x4 amb valors [1 1 1280 1024]. 

Posicioactual retorna el vector amb la posició que ocupa la pantalla de l’aplicació, per 

exemple [218 34 1028 719]. Amb la modificació d’aquestes dades i amb la funció set 

es centra la pantalla. 

 

 

Close request function 

 
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
if strcmp (questdlg('Vols sortir del programa 

?','Sortir','Sí','No','No'),'No') 
    return; 
end 

 

S’obre un diàleg que pregunta si es vol sortir del programa amb les opcions Si, 

No i la opció No remarcada com a opció predeterminada. La funció strcmp compara 

l’string resultant de la resposta que li dóna l’usuari i la opció que fa que no acabi 

l’aplicació. Si és diferent (un Sí), l’aplicació es tanca. 

 

 

Guardar un valor en el handles 

 
function npunts_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.npunts = hObject; 
guidata (hObject,handles) 

 

hObject és la dada que apareix per pantalla en un component, en un edit text 

seria els caràcters que s’hi han insertat. Aixó es guarda a handles amb el nom que es 

vulgui i se salva amb la instrucció guidata, perqué sinó no se salvarà. Si es vol guardar 

una variable que s’ha creat (radiacio_total per exemple) és guardaria igual, canviant on 

surt hObject per radiacio_total. 
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Adquirir l’adreça d’un arxiu 

 
[Filename Path] = uigetfile({'*.jpg;*.bmp', 'Imatge *.jpg,*.bmp'}); 
if isequal(Filename,0) 
    return 
end 
    imatge = strcat(Path,Filename); 

 

Imatge conté l’adreça de l’arxiu que s’ha obert, en aquest cas una imatge. 

L’adreça podria ser C:\Documents and Settings\Escritorio\radiacio.jpg . 

 

Crear un perímetre en una matriu donant valor “1” 

 
for i = 1:1:files 
    area_casa = area_casa_original; 
    if(i == files) 
        x0 = area_casa(i,1); 
        y0 = area_casa(i,2); 
        x1 = area_casa(1,1); 
        y1 = area_casa(1,2); 
    else 
        x0 = area_casa(i,1); 
        y0 = area_casa(i,2); 
        x1 = area_casa(i+1,1); 
        y1 = area_casa(i+1,2); 
    end 
    AREA(y0,x0) = 1; 
    dx = x1 - x0; 
    dy = y1 - y0; 
    if(abs(dx) > abs(dy)) 
        m = dy/dx; 
        n = y0 - (m * x0); 
        if(dx < 0) 
            dx = -1; 
        else 
            dx = 1; 
        end 
        while(x0 ~= x1) 
            x0 = x0 + dx; 
            y0 = round((m * x0) + n); 
            AREA(y0,x0) = 1; 
        end 
    elseif(dy ~= 0) 
            m = dx/dy; 
            n = x0 - m * y0; 
            if(dy < 0) 
                dy = -1; 
            else 
                dy = 1; 
            end 
            while(y0 ~= y1) 
                y0 = y0 + dy; 
                x0 = round((m * y0)+n); 
                AREA(y0,x0) = 1; 
            end 
    end 
end 
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El primer bucle if agafa les coordenades x i y dels punts inicials i finals. La part 

pròpia de crear el perímetre comença després, on es calculen els increments de x i de 

y. 34 Mentres el punt inicial i el final siguin diferents (bucle while) a x0 se li suma 

l’increment de x i s’usa l’equació de la recta per calcular el nou punt que valdrà 1 dintre 

de la matriu AREA. 

 

 

Càlcul dels angles  

 

 Posicionament de quadrant 
angleinicial = atan(puntinicial(1,2)/puntinicial(1,1))*r2d; 

anglefinal = atan(puntfinal(1,2)/puntfinal(1,1))*r2d; 
angleinicial = abs(angleinicial); 
anglefinal = abs(anglefinal); 
angl = quadrant(1,1)35; %%% Angle inicial 
switch angl 
      case 2 
       angleinicial = angleinicial+90; 
      case 3 
       angleinicial = angleinicial+180; 
      case 4 

      angleinicial = angleinicial+270; 
end 
angl = quadrant(1,2); %%% Angle final 

switch angl 
case 2 

anglefinal = anglefinal+90; 
case 3 

anglefinal =  anglefinal+180; 
case 4 

anglefinal = anglefinal+270;  
end 

 

 Càlcul de limit solar 

for indangle = 1:1:length(cartesia) 
if (cartesia(3,indangle) == 1) 
%%% Calcular n 
n = matriu_obstacles(index,7); 
%%% Calcular distancia punt a recta 
d = abs(-matriu_obstacles(index,6)*punt_analisi(1,1) + 

punt_analisi(1,2)- n)/sqrt((-matriu_obstacles(index,6))^2 + 

1^2); 
%%% Calcular punts a angles de cartesia 
AC = d /cos(d2r*cartesia(1,indangle)); 
%%% Calcular angle a partir del qual hi toca sol 
limitsolar = atan(matriu_obstacles(index,5)/AC)*r2d; 

if cartesia(2,indangle)==0 
       cartesia(2,indangle) = limitsolar;  
      elseif limitsolar>cartesia(2,indangle) 
       cartesia(2,indangle) = limitsolar; 
      end 

end 
end                                    

                                                
34

 http://galia.fc.uaslp.mx/~medellin/Applets/LineasRectas/Recta.htm 
35

 Quadrant és un vector  de 1x2 en el qual s’hi guarda quin quadrant ocupa l’angle inicial(1,1) i final(1,2). 
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Per calcular la distància del punt de càlcul a la recta obstacle, s’utilitza la 

següent fòrmula. La distància d'un punt a una recta és la longitud del segment 

perpendicular a la recta, traçada des del punt. 

  

 

 

 

Un cop trobada la distància mínima del punt a la recta, es calculen les 

distancies del punt d’anàlisi al punt de la recta que es troba a l’angle horari determinat. 

Tenint aquesta distància ja es pot calcular l’angle de límit solar. 

 

 
 

Per trobar l’angle de límit solar: 

 

 
 

La matriu obstacle té el següent format: 

  

X Y X’ Y’ h M N 

Punt inicial Punt final Alçada de la zona obstacle Y = M*x+n 

 

Donat que hi pot haver més d’un punt de l’obstacle que es trobi a un mateix 

angle horari, cal guardar l’angle més gran. 
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9. Bibliografia 
 

 A  continuació  es detallen les obres que s'han consultat en l'elaboració del 

Projecte. A cada referència, en el cas que existeixi, s'hi adjunta un enllaç i/o un nom 

d'arxiu per a buscar en un cercador l'obra en qüestió, per tal de facilitar-ne la consulta 

vía internet.  
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- Revista ELEKTOR, Núm. 325, Junio 2007, www.elektor.com 

 

- Revista Todoelectronica, “Curso de energía solar”, www.todoelectronica.com 

 

9.2. Enllaços 

Energia Solar 

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio   www.mytic.es/es-ES  

Boletín Oficial del Estado     www.boe.es 

Institut Català d’Energia     www.gencat.cat/icaen 

Gstriatum.com     www.gstriatum.com/energiasolar 

Ecoesfera       www.ecoesfera.net 

Volk,G. Radiation [Computer Program] 1997  bzgserver.boker.ac.at/volk/   

Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía www.idae.es 

 

Matlab i programació 

 

The Mathworks     www.mathworks.com  

Youtube.com      www.youtube.com 

Error Runtime R6034  foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=209169 

 

Recursos lingüístics i universitaris 

 

EPSEVG       www.epsevg.upc.edu 

Real Academia Española de la Lengua   www.rae.es  

Institut d'Estudis Catalans     www.iec.cat  

Sistema de traducció automàtica castellà-català   www.internostrum.com  

UPCommons       upcommons.upc.edu 
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