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RESUM 

Aquest projecte persegueix la creació d’una llibreria de components d’una 
instal�lació solar vàlida per el programa d’anàlisis dinàmic Dymola. 

El programa Dymola permet analitzar al llarg del temps les propietats d’un 
sistema i saber com es comporten en moments determinats de la simulació. Per 
tan, la capacitat d’anàlisi que s’obté del sistema és molt més amplia. 
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RESUMEN 

Este proyecto persigue la creación de una librería de componentes de una 
instalación solar válida para el programa de análisis dinámico Dymola. 

El programa Dymola permite analizar a lo largo del tiempo las propiedades de un 
sistema y conocer cómo se comportan en instantes determinados de la 
simulación. Por eso, la capacidad de análisis que se obtiene del sistema es 
mucho más amplia. 
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ABSTRACT 

This project aims at creating a library of components of a solar installation valid 
for the dynamic analysis program Dymola. 

The program Dymola can analyze over time the properties of a system and know 
how to behave some properties in certain moments of the simulation. Therefore, 
the analytical capacity of the system obtained is much wider. 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTE DEL 

PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és crear i comprovar que funciona una llibreria de 
components d’una instal�lació solar per el programa Dymola. 

El programa Dymola és una eina d’anàlisis dinàmic d’un sistema. Amb aquest 
programa l’usuari és capaç d’analitzar un sistema en cada instant de la simulació 
i comprovar com en varien les propietats al llarg del temps. 

Dymola conté unes llibreries d’electricitat, mecànica i tèrmica a part d’altres 
elements que es veuran al llarg d’aquest projecte. Per tant, en la creació de la 
llibreria de la instal�lació solar s’utilitzaran tots aquests recursos per elaborar els 
diferents components de la instal�lació. 

En el capítol segon d’aquest projecte es realitzarà la primera part de la llibreria 
de la instal�lació solar, és a dir, crear-la. A més, servirà com una petita guia per 
l’aprenentatge del Dymola i de les seves altres llibreries. 

En el tercer capítol del projecte es construirà pas a pas la instal�lació solar. S’ha 
de tenir en compte que és millor ajuntar els models d’un en un per detectar-ne 
els errors. L’objectiu doncs d’aquest capítol tercer és detectar els errors dels 
models quan són combinats. 

I finalment en el quart capítol es simularà la instal�lació solar aplicada a les 
necessitats d’A.C.S. d’un cas real, la piscina coberta de Cervera. 

La importància principal d’aquest projecte és en modelitzar els elements d’una 
instal�lació solar. La seva posterior simulació servirà per detectar-ne els errors i 
elaborar elements de control. 

El projecte és un inici a la llibreria de components d’una instal�lació solar per el 
programa Dymola. 
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CAPÍTOL 2:CREACIÓ 

DELS COMPONENTS DE 

LA INSTAL�LACIÓ 

SOLAR 

En aquest capítol es tractarà component a component com s’ha creat. El 
procediment general ha estat el mateix per a tots, s’ha partit d’un model senzill 
per arribar a un model real apte per a la simulació final. 

Les llibreries que seran utilitzades son les tèrmiques (“Thermal” tant la 
“FluidHeatFlow” com la “HeatTransfer”) i les de matemàtiques (“Maths”) i 
mecànica (“Mechanics”) com a suport. 

Els primers apartats també son una guia útil per conèixer alguns aspectes 
comuns entre tots els elements del Dymola i que han de ser sempre inicialitzats 
(com per exemple el “medium”). A mesura que s’avanci en la creació de la 
llibreria de la instal�lació solar es donarà per conegut allò que ja s’hagi explicat. 

Els valors que es donen als elements al llarg d’aquest capítol són per realitzar els 
exemples. Així doncs, aquests valors no impliquen que sempre hagin de ser així, 
sinó que poden ser variats segons les necessitats al llarg del projecte. 

2.1. Tubs 
L’objectiu és modelitzar un tub real, és a dir, un tub amb un cabal i pèrdues tant 
de càrrega com tèrmiques. 
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2.1.1. IsolatedPipe 

Per introduir els primers paràmetres d’un tram de tub s’utilitzarà un model 
senzill. Aquest model es format per els següents components de la llibreria de 
flux de fluid i calor: IsolatedPipe, VolumeFlow i Ambient. 

Exemple senzill d’un tub. Es pot veure la configuració esmentada 
anteriorment. 

Es parteix d’un problema senzill de transport d’aigua per un tub, on s’han 
calculat les pèrdues de càrrega i la massa d’aigua que hi ha al llarg del tub. Ara 
l’objectiu és modelitzar-lo en el Dymola. 

Tots els elements del model tenen que basar-se en les propietats de l’aigua, així 
doncs on hi hagi la opció d’escollir “medium” es seleccionarà “properties of 
water”. D’aquesta manera Dymola entendrà com ha de tractar aquest element. 

En la taula de paràmetres del IsolatedPipe es caracteritza el tub per a unes 
condicions determinades. Les dades a introduir poden ser les d’un cas real de 
transport de fluid a través d’un tub. Així doncs s’introdueix:  

• 1,767 kg de massa. 

• 8ºC de temperatura inicial. 

• I 0 m de diferència entre l’entrada i la sortida. 

Es pot observar com hi ha una segona part dins la finestra de propietats del 
IsolatedPipe, anomenada “Simple Friction”. Aquí s’han d’introduir els valors que 
es demana per al cabal nominal: 

• Cabal nominal de 5 l/min 

• I 2,55 kPa de caiguda de pressió nominal.  

• Cabal nominal en règim laminar de 0,05 l/min 

• I 0,01 kPa de caiguda de pressió en règim laminar.  
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Per introduir unes dades correctes es pot calcular la caiguda de pressió per el 
tram a modelitzar per a un cabal de disseny. Quan el cabal variï el programa 
Dymola ja tornarà a calcular els valors de caiguda de pressió. 

En el moment d’introduir les dades es pot seleccionar les unitats que es vol 
pitjant sobre la pestanya de les unitats al costat de on s’escriu el valor. 
Igualment un cop introduït el valor també es poden canviar les unitats per unes 
altres i el valor canvia. 

Així és com es modelitza un tub amb el Dymola amb un determinat cabal, el 
nominal. Més endavant es variarà el cabal però Dymola ja té modelitzat aquest 
tub. 

IsolatedPipe Parameters. Amb la inicialització del element del 
Dymola com s’ha descrit. 

Els paràmetres de l’element VolumeFlow son:  

• Cabal de 5 l/min.  

• I 8ºC de temperatura inicial.  

• Pel que fa a la massa no se li dona cap valor en aquest exemple ja que 
interessa modelitzar el tub, no importa la massa d’aigua que circula fora 
d’aquest. 

I els paràmetres de l’Ambient són:  

• 8ºC de temperatura inicial  

• I 1 bar de pressió.  
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L’element Ambient és necessari introduir-lo en els models ja que sinó no es pot 
simular, ve a ser com la ”font d’aigua” de la instal�lació, però sense ser un 
dipòsit. 

Per a simular s’han d’establir prèviament les condicions de temps de la simulació. 
En aquest exemple no seria necessari ja que el sistema no varia al llarg del 
temps, però igualment s’explicarà com a guia i introducció a la simulació. 

Es passa a la pestanya “Simulation” del Dymola i es selecciona l’icona 
“Experiment Setup” . A la finestra que s’obra es jugarà amb els valors d’”Start 
time” i “Stop time” per acotar el temps de simulació. De cara a la sortida de 
dades, és  a dir, en un interval de temps fixat quants valors es vol que Dymola 
ens torni sobre un mateix paràmetre, es modifica “Output interval”. Es tenen 
dues opcions per modificar l’”Output interval”, la longitud del interval o bé quants 
intervals es volen del segment de temps. 

Es fixa per el problema d’exemple un Stop time de 3600 i una longitud d’interval 
de 60. Si es pensa en segons el segment de temps és una hora i els intervals de 
dades són cada minut. 

Finalment es pitja sobre l’icona de “Simulate” on s’obrirà una finestra que ens 
informarà de la simulació, si hi ha hagut errors o no. 

A l’esquerra de la pantalla es pot seleccionar les variables de cada element del 
model Dymola i seran dibuixades a la dreta, en el gràfic. Es pot provar de 
seleccionar la “dp” (Drop Pressure) del element IsolatedPipe, es podrà veure que 
el valor 0,0255 bar és constant. Això és així ja que circula un cabal constant 
igual al nominal dels tubs.  

Com a últim exercici es pot modificar el cabal del VolumeFlow i es veurà com el 
“dp” varia al dibuixar-lo. Per a 8 l/min es té una “dp” de 0,056 bar. 

Comparació dp. Valors de caiguda de pressió per a diferents cabals, 
l’inferior és per al cabal nominal i el superior per a 8l/min. 
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Cal fer referència a les equacions que regeixen el tub per a tenir-les presents per 
a una bona simulació. Dymola no utilitza cap equació de les conegudes per el 
càlcul de la pèrdua de pressió com per exemple Darcy Weisbach. Si es selecciona 
l’opció “Show component” del IsolatedPipe o del HeatedPipe (descrit més 
endavant) es pot veure com Dymola calcula la caiguda de pressió en funció del 
cabal: 

Càlcul de la caiguda de pressió en un tub. 

2.1.2. HeatedPipe 

Amb el següent model s’arribarà a modelitzar un tub real. La diferència entre 
l’anterior model i el següent només radica en les pèrdues de calor. Cal 
puntualitzar que l’anterior model seria totalment vàlid en casos on fos 
despreciable les pèrdues de calor. 

Per modelitzar un tub amb pèrdues de calor s’agregaran els elements del Dymola 
ThermalConductor i HeatCapacitor. I en comptes d’una IsolatedPipe una 
HeatedPipe. Ara el tub té una tercera entrada de dades que servirà per 
caracteritzar unes determinades pèrdues o aportacions de calor segons les 
sol�licitacions del tub. 
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Exemple HeatedPipe. Es pot veure els diferents elements Dymola. 

Es modelitzarà un tub on circula aigua a 70ºC que està en contacte amb un 
ambient a 20ºC. Això podria ser una situació de conducció d’aigua de calefacció 
en una vivenda per exemple. En aquest cas es pensarà en un tub sense aïllant 
per donar més èmfasi a les pèrdues de calor. 

Els nous dos elements del Dymola necessiten ser caracteritzats. En aquest cas si 
es mira els paràmetres del ThermalConductor, el que s’entendria com a U o K 
ens ve en unitats de W/k. És a dir, s’ha de modelitzar de forma que la U inclogui 
el gruix d’aïllant, el gruix d’acer, etc. En aquest cas és 0.15 W/k, acer nu sense 
aïllant.  

I el HeatCapacitor el caracteritza un paràmetre amb unitats J/k, és a dir, el 
producte de la capacitat calòrica i la massa del element a modelitzar (en aquest 
cas l’aire del local). 

Per accentuar les pèrdues de calor es pot modificar alguns paràmetres com: 5 kg 
d’aigua en els tubs i un cabal de 0,1 l/min. 

Finalment si es simula amb les mateixes condicions que en el subapartat anterior 
i es dibuixa la temperatura del HeatCapacitor s’obté: 
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Gràfica evolució de la temperatura. Dibuixada l’evolució de la 
temperatura al cap d’una hora en el HeatCapacitor. 

2.1.3. Model de tub 

Finalment es modelitzarà un tub com a component futur de la instal�lació. Tot 
seguit es mostra una captura amb l’esquema del Dymola i es comenten els 
detalls diferents i el perquè d’aquests. 

Model d’un tub real. Es pot veure els diferents elements que el 
componen. 

La idea és generar un element Dymola construït amb altres elements. Per això es 
pot veure els connectors a dreta, esquerra i a baix que serviran per connectar 
aquest nou element amb d’altres. Però com s’ha anat enunciant anteriorment es 
desitja un tub real. Així doncs s’ha inclòs un ThermalConductor que representa la 
conductivitat del tub, la paret metàl�lica i l’aïllant. 

La interpretació d’aquest model és simplement un tub amb un aïllant. La 
diferencia entre el HeatedPipe del Dymola i aquest model del tub és el 
ThermalConductor, l’aïllant. 
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Per a que el model sigui correcte els connectors de fluid han de tenir un 
“medium”. Però a diferencia dels altres elements Dymola no es pot escollir d’una 
llista, sinó que s’ha de fer referència a un element, en aquest cas una taula amb 
les propietats de l’aigua (que està com a element en la llibreria tèrmica, water). 

Finalment com que s’ha creat un nou model també se’n pot editar la seva imatge 
dins l’entorn Dymola. Com que és un tram de tub es dissenyarà una imatge de 
tub. Per editar-ne la imatge es pitja sobre l’icona de “Icon”. En la pantalla 
d’”Icon” es pot editar la imatge del nou model creat amb formes i colors. La 
següent captura mostra la imatge final del model de tub creat. 

Icona del model de tub. Aquest seria un disseny jugant amb les 
diferents opcions del Dymola i col�locant els connectors on es desitgi 

situar-los. 

Així doncs, es pot guardar aquest model com a model de tub per a la instal�lació 
d’energia solar. 

2.2. Acumulador 
Aquest apartat descriu la creació del model Dymola del acumulador de la 
instal�lació d’energia solar.  

Un acumulador vindria a ser, amb els elements de que disposa el Dymola, un tub 
gran. És a dir, s’ha de pensar en el tub del model anterior però on les 
característiques del HeatedPipe son diferents. Així doncs, es canviaran els 
paràmetres del HeatedPipe perquè modelitzi un dipòsit d’aigua. 

La següent captura mostra l’icona del acumulador, ja que la configuració dels 
diferents elements del Dymola és la mateixa que la del “Model de tub”. 
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Icona del model de dipòsit. Un senzill disseny imitant un dipòsit. 

2.3. Bomba 
En aquest apartat es veurà l’elaboració del model de bomba per a la instal�lació 
solar. Ja existeix una bomba en la llibreria de flux de calor i fluid però interessa 
incloure la bomba i uns altres elements dins un mateix model per fer menys 
atapeïda d’elements la futura instal�lació solar. 

2.3.1. Ideal Pump  

El primer pas per a definir un model de bomba passa per conèixer l’element 
IdealPump de la llibreria de flux de calor i fluid. 

Es crea un exemple simple de bombeig d’aigua per un tub. Per a poder utilitzar 
dins l’entorn Dymola un IdealPump es necessita d’altres elements. A continuació 
es descriuen i se’n expliquen els seus paràmetres. 
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Exemple simple de bombeig. Es mostra com utilitzar l’element 
IdealPump. 

Com es pot veure, l’IdealPump necessita dos altres elements per poder 
funcionar. Per una banda necessita una entrada de velocitat (un eix mecànic, de 
la llibreria “Mechanics”) i un element d’entrada de dades per a que l’eix les 
transformi en velocitat. L’entrada de dades és en aquest cas un sinus, però 
podria ser un altre element “sources” (sortida de dades) de la llibreria de 
“Blocks”. 

Els Ambients i l’IsolatedPipe en aquest exemple no han estat inicialitzats excepte 
en identificar el “medium” com a “properties of water”. Quan això és així el 
Dymola ja els inicialitza ell sol. Es pretén veure el funcionament de la bomba, no 
importa el detall de la instal�lació. 

L’element IdealPump té tres valors característics: wNominal, dp0 i V_flow0. I 
s’ha de conèixer les equacions que regeixen aquest element per tal de simular la 
bomba real a una bomba en el Dymola:  

• El paràmetre de wNominal ens indica la velocitat màxima de la bomba en 
rpm. 1000 rpm en l’exemple. 

• La dp0 ens indica la pressió màxima que dóna la bomba quan el cabal és 
zero. 6 bar en l’exemple. 

• I el valor V_flow0 és el cabal màxim de la bomba quan la diferència de 
pressions és zero. 1 m3/s en l’exemple. 

Aquest dos últims valors serien el tall amb l’eix de la corba característica de la 
bomba. 
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Però també cal saber com en el cas dels tubs les equacions que descriuen la 
sortida de cabal i la diferència de pressions que ens dona la bomba per a 
diferents règims de gir. Així doncs: 

 2)^min/(*01 alwNowdpdp =  (1) 

 )min/(*0_1_ alwNowflowVflowV =  (2) 

És a dir, si la bomba gira al 50% del seu màxim règim ens donarà la meitat de 
cabal però la diferència de pressió que aconseguirem no serà la meitat sinó el 
quadrat de 0,5 (0,25 un quart). 

L’element Speed només cal modificar-ne el valor “exact” per “true”. D’aquesta 
manera l’element traduirà l’entrada de valors com a velocitat en un eix (el de la 
bomba). 

Finalment, l’element sinus es descriurà com una ona d’amplitud 25, valor mig o 
de “offset” de 75 i una freqüència de 0.0002 Hz. 

És molt important entendre les unitats en aquest punt ja que introduir malament 
les dades pot causar valors estranys en el funcionament de la bomba. Els valors 
que llegeix l’element Speed a través de la ona sinusoïdal són rad/s. Per tant o 
s’inicialitza la bomba en rad/s o es té en compte aquesta diferencia de unitats, ja 
que l’Speed només llegeix rad/s. És a dir, si l’element IdealPump és en rpm s’ha 
d’entrar uns valors al speed amb el mateix marge de velocitats però en rad/s. 

Cal dir que l’elecció del element Speed ha sigut per una qüestió de senzillesa, es 
podria haver escollit qualsevol altre element de “Mechanics”. 

La simulació ha sigut per a 10 hores (36000) i intervals de 60. 

Element sinus. Sortida “y” de l’element sinus al llarg de la simulació. 
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Cabal de la bomba. Sortida “V_flow” de l’element IdealPump al llarg 
de la simulació. 

En aquestes dos captures es pot observar com s’ha aconseguit fer funcionar 
l’element IdealPump com s’ha desitjat, segons una ona sinusoïdal. El cabal és 
proporcional a la velocitat angular.  

2.3.2. Model de Bomba 

En aquest subapartat es generarà un exemple del Dymola per poder ser guardat 
com un nou model. L’objectiu és agrupar l’IdealPump amb uns altres elements 
per generar un model que amb una entrada de dades es tingui una sortida de 
cabal i pressió. 

Les següents captures en mostren l’esquema i l’icona: 
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Esquema del model de bomba. Distribució dels elements i 
connectors del model de bomba. 

Icona del model de bomba. Dibuix representatiu de la bomba. 

Com en la creació dels anteriors models els connectors s’han referenciat a la 
taula de water. No s’ha donat valors a la Bomba però sí que s’ha seleccionat la 
casella de “true” de l’eix, en la opció “exact”. Com s’ha comentat anteriorment 
pertany a un altre capítol del projecte donar valors per a la simulació, en aquest 
capítol es persegueix la creació d’una llibreria. 

El model de bomba té una entrada de velocitat i dos connectors de cabal. És un 
model senzill però que ha permès introduir conceptes importants sobre el 
Dymola i la simulació d’una bomba. A més aquest model permet estalviar un 
element, l’eix, de cara a la representació de la instal�lació solar, ja que està 
inclòs dins el model de bomba. 
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2.4. El captador solar 
En aquest apartat es modelitzarà un captador solar. És l’element més important 
de la instal�lació solar i com es veurà té una modelització diferent. L’objectiu rau 
més que en trobar els elements que el modelen, trobar els elements que 
permetran introduir la equació del captador solar i els elements de control. 

Com s’ha fet anteriorment partirem d’un exemple senzill i es complicarà. 

2.4.1. Receptor tèrmic 

Un exemple senzill per començar a crear el captador solar pot ser un tub que rep 
radiació solar. Així doncs, el següent exemple modelitza un tub per on circula un 
cert cabal i és escalfat per la radiació d’un dia.  

Com que és necessari donar uns valors de radiació, s’ha utilitzat el primer dia de 
l’anàlisi del projecte per els valors de radiació solar.  

Amb aquest exemple senzill es veuran nous elements i una forma per introduir 
dades de l’exterior.  

Esquema del receptor tèrmic. Es poden veure els nous elements 
inclosos: “PrescribedHeatFlow” i “TimeTable”. 

El circuit d’aigua és igual que l’exemple del “HeatedPipe” descrit en l’anterior 
apartat 2.1.2 (“HeatedPipe”). Però a diferència de l’anterior el port tèrmic de 
l’element HeatedPipe rep valors de radiació, en concret rep watts de calor. 

L’element PrescribedHeatFlow tradueix una entrada de valors en watts. Es com 
l’element Speed de l’anterior apartat. És un element que pertany a la llibreria de 
“Heat transfer”. 
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En aquest cas l’entrada de dades no és sinusoïdal sinó una taula de dades. 
L’element TimeTable es troba en la mateixa llibreria (“Blocks”) que el sinus com 
a “source” igualment. Si s’obra la finestra de propietats del TimeTable es pot o 
bé introduir manualment dada a dada d’una taula o bé seleccionar l’opció “Load” 
i carregar una taula. Com s’ha dit anteriorment es carrega una taula de la 
radiació solar d’un dia. 

Per poder carregar una taula exterior des d’un arxiu “.txt” primer en la finestra 
de propietats del TimeTable es necessari seleccionar el número de files o 
“arrows” que té l’arxiu a carregar. L’arxiu a carregar ha de contenir dues 
columnes, la de l’esquerra el temps en segons i la de la dreta la radiació en 
watts. Finalment quan es busca l’arxiu “.txt” s’ha de seleccionar la pestanya 
“tipo” com “Comma separated values”. 

Si els passos s’han seguit es té una taula de 48 files amb valors de temps i 
radiació solar. Els intervals de temps són cada 30 minuts (1800 segons), per això 
són 48 files. 

TimeTable. Es poden veure els valors de la taula de l’element 
TimeTable. 

Altres valors que s’han donat als elements del Dymola són: 

• 2ºC de temperatura inicial del fluid tant en el HeatedPipe com en el 
VolumeFlow. 

• En el HeatedPipe s’ha establert 20 kg de medi. 

• I en el VolumeFlow un cabal de 5 l/min. 
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La simulació partirà des de 0 fins a 86400 (un dia sencer). Amb intervals de 300 
de longitud (5 minuts). 

Gràfic temperatura i radiació solar. Gràfic on apareixen els 
valors de temperatura i radiació solar del HeatedPipe. 

En aquest gràfic es pot observar com varia la radiació solar al llarg del dia i com 
la temperatura del HeatedPipe varia amb més o menys pendent segons la 
radiació que li arriba. 

Aquesta és la idea bàsica per elaborar el captador solar. El que ocorre és que el 
captador segueix una llei, la equació del captador. És a dir, s’ha de tractar la 
senyal que li arriba en forma de radiació solar per transformar-la en la energia 
que realment capta i transmet al fluid. Pas a pas es mostrarà en els següents 
subapartats l’elaboració del model final. 

2.4.2. Equació Delta T 

En el exemple d’aquest subapartat anomenat “Delta_T” s’han utilitzat elements 
de la llibreria de “Blocks” per introduir la equació Delta T: 

 a
se T

TT
T −+=∆

2
 (3) 

Aquesta equació forma part de l’equació del captador que es veurà més 
endavant. Com s’ha dit es pretén anar d’exemple a exemple per elaborar el 
model final. 
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Per fer més entenedores les explicacions es mostrarà primer una captura de la 
distribució dels elements i se’n explicaran els components nous i com funcionen. 

Esquema de l’exemple Delta T. Configuració dels diferents 
elements per elaborar la equació 3 (Delta T). 

Els primers dos elements que apareixen són sensors de temperatura de la 
llibreria de “HeatFluidFlow” rebatejats com Ts i Te. Són dos elements que 
llegeixen la temperatura en kelvin en els punts on es connecten. En aquest cas 
estan connectats a la entrada i sortida del HeatedPipe. 

El següent element (Add) a partir de dues entrades se’n obté una. Es pot veure 
com una suma però si se’n obra la finestra de propietats s’observa com es 
possible tractar les dades que entren. És a dir, segueix la següent equació: 

 2*21*1 ukuky +=  (4) 

On les entrades són les u’s i les k’s són factors que multipliquen les u’s i poden 
ser variats dins la finestra de propietats de l’element. Així doncs, en el primer cas 
que apareix l’element Add (Ts_Te) suma els valors de Te i Ts. Però el següent 
cop que apareix el mateix element (Variació_T) està restant dos valors un dels 
quals, el de dalt, el divideix per 2. 

Pas a pas de la fórmula el Dymola executa: 

• Primer llegeix amb els sensors de temperatura Te i Ts. 

• Suma amb el primer element Add (Ts_Te) Te i Ts. 

• El segon element Add segueix la següent fórmula gràcies a les k’s: 
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 2*11*5,0 uuy −=  (5) 

• Finalment s’obté el resultat de la equació 3 (Delta T), que és la sortida del 
segon element Add (Variació_T). 

Hi ha una TimeTable anomenada T_ambient que proporciona les dades de la 
temperatura ambient per a la equació 3 (Delta T). Els valors de la temperatura 
estan en kelvins ja que els sensors Te i Ts donen els valors de temperatura en 
kelvin. 

Finalment s’han inicialitzat certs valors dels altres elements que configuren 
l’exemple com: 

• L’Ambient Xarxa està a 8ºC. 

• El VolumeFlow té 8ºC de temperatura inicial i proporciona un cabal de 
0.25 l/min. 

• El HeatedPipe conté 10 kg d’aigua i té 8ºC de temperatura inicial. 

• L’Ambient Consum no està inicialitzat excepte per el “medium”. 

Es simula l’exemple igual que en el subapartat anterior, per a 86400 segons (un 
dia) i intervals de 300 segons (5 minuts). 

D’aquest exemple interessa veure les temperatures i el resultat de la equació 
Delta T. 

Gràfic de les temperatures de Delta T. Variació al llarg del dia 
de la temperatura d’entrada i sortida del captador i la temperatura 

ambient. 
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Es pot observar com la temperatura d’entrada és constant a 8ºC. La temperatura 
de sortida varia en funció de la radiació solar que li arriba. I la temperatura 
ambient varia segons la taula entrada. 

Gràfic de Delta T. Variació al llarg del dia de la solució a la equació 3 
(Delta T). 

Es pot observar com hi ha valors negatius i valors positius. S’ha de pensar en 
eliminar aquests resultats quan apareguin ja que és quan la equació del captador 
no té sentit. Per tant això fa pensar en futurs elements de regulació que es 
veuran en els següents subapartats. 

2.4.3. Model Delta T 

Per estalviar espai es guardarà com un petit model els elements que configuren 
la equació Delta_T (3). Les següents captures en mostra el model i la icona: 

Icona del model Delta T. Disseny de l’icona. 



 Disseny i optimització d’una instal·lació d’A.C.S. amb energia solar per a un poliesportiu 

 - 31 - 

Esquema del model Delta T. Configuració dels diferents elements. 

2.4.4. Rendiment captador 

En el següent exemple corresponent a aquest subapartat s’aconsegueix introduir 
finalment la equació del captador, que es la següent: 

 ( )
I

T
Tccc

∆∆+−= ··210η  (6) 

On: 

• c0 = 0,789 

• c1 = 3,834 

• c2 = 0,011 

• I és la irradiància en W/m2. 

Així doncs i fent ús dels elements de la llibreria “Blocks” com en l’exemple 
anterior es construeix un exemple ampliat al anterior per modelitzar la equació 
del rendiment del captador. 

Amb el rendiment calculat en cada instant s’aplica la següent equació per 
obtindre la potència útil que rep el captador: 

 η·· captadoru AIP =  (7) 
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La següent captura mostra la configuració dels diferents elements del Dymola: 

Esquema del exemple rendiment captador. Configuració dels 
diferents elements per obtenir la equació del captador. 

Es pot observar com el model Delta T hi és present i a partir de les seves 
entrades dona els valors de delta t per el càlcul del rendiment. En aquest 
exemple però, la taula de Irradiància ja no està connectada directament al port 
tèrmic de la PrescribedHeatFlow. Això és perquè s’aplica l’equació 7. I també es 
aplicada l’equació 6 per trobar el rendiment. 

Els nous elements del Dymola utilitzats son de la llibreria “Blocks”: constants, un 
element que multiplica les seves dues entrades (Product) i un altre que les 
divideix (Division), fàcilment identificables tots tres. 

Si es segueixen les connexions i els elements es veu com pas a pas es resol 
l’equació del captador, tal com passava en l’anterior exemple per resoldre delta 
t. 

Però en aquest exemple i en l’anterior hi ha errors que s’han de solucionar amb 
elements de control. Els errors són conceptuals, el programa simula i no té cap 
problema però si es dibuixen aquests valors al llarg del temps s’observa com no 
té sentit el que es calcula. Els valors erronis són delta t i el rendiment.  
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Tot seguit es mostra una captura de la simulació per tot un dia del exemple dels 
valors dels elements Delta T i rendiment: 

 Gràfic de l’evolució dels valors de rendiment i Delta T. S’ha 
restringit l’escala de -1 a 1. 

El gràfic mostra el valor del rendiment i de Delta T al llarg del temps. El gràfic 
s’ha reescalat mostrant valors de -1 a 1 (en l’opció “Setup” que apareix al pitjar 
el botó dret del ratolí sobre el gràfic). 

El que es vol destacar d’aquest gràfic és com no té sentit parlar de delta t 
menors que zero ja que indicaria que la temperatura mitja dels tubs és inferior a 
la temperatura ambient. I destacar també que el rendiment supera 1 quan això 
és impossible. 

Per tant es pot deduir què és el que falta per modelar el captador solar: elements 
de control per a delta t i per el rendiment. 

Abans de construir els següents exemples s’ha de pensar el que es vol 
aconseguir. Es vol “arreglar” l’anterior exemple perquè modelitzi la realitat d’un 
captador solar. 

Així doncs al captador solar se li demana: 

• El rendiment té un rang de 0 a 1. Per solucionar-ho es pot arreglar la 
equació del rendiment dins el Dymola. 

• No es vol una delta t negativa. Per solucionar-ho s’hauria de parar la 
bomba. 

Els següents subapartats solucionen aquests dos punts. 
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2.4.5. Control del rendiment  

Es desitja acotar el rang de solucions que dóna la equació del rendiment del 
captador solar (equació 6) de 0 a 1. Així doncs agregant l’element limiter de la 
llibreria “Blocks” i assignant un rang de 0 a 1 s’acota la senyal del element 
rendiment a aquest rang. Quan la senyal sigui superior a 1 el limiter només 
donarà 1 i quan el rendiment sigui inferior a 0,01 el limiter donarà 0,01. El límit 
inferior no és 0 perquè sinó crearia problemes en el programa (dividir per 0 és 
una indeterminació). 

Element limiter. S’aconsegueix regular el rang de l’element 
rendiment. 

I la següent captura mostra la sortida de senyal de l’element limiter i el 
rendiment. 

Gràfica del limiter i el rendiment. Es pot veure com quan el 
rendiment és superior a 1 el limiter dóna valors de 1 constant. 
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2.4.6. Model Equació Captador 

Es té la equació del captador introduïda en un exemple i acotat el seu rendiment. 
Així doncs, i per estalviar espai en futurs exemples es decideix crear un model de 
l’equació del captador. 

Model Equacio Captador. Distribució dels elements i els connectors 
externs. 

Es pot observar com el model “Model Delta T” ha sigut inclòs en la elaboració 
d’aquest altre model. 
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Icona del model. Una icona senzilla per representar el model. 

2.4.7. Control del cabal 

Com s’ha dit en el apartat 1.4.4 no es vol una delta t negativa, però no és només 
això, sinó que es desitja treballar amb rendiments alts. 

Per obtenir un rendiment alt s’ha de tenir un delta t baix tal com ho indica 
qualsevol gràfica de rendiment d’un captador solar que es pugui consultar. 

Així doncs s’estableixen dues condicions: 

• Delta t positiva 

• Variació de temperatura d’entrada i de sortida dels tubs de 10ºC. 

Aquesta última imposició servirà per poder regular el cabal que circula per el 
captador solar. 

Es crea en aquest subapartat un exemple (cabal_ideal) que calcula la equació del 
captador per a una variació de temperatura dels tubs imposada (10ºC) on les 
variables al llarg del temps son la irradiància i la temperatura ambient. El 
resultat de la equació és el cabal que ha de circular per obtenir una variació de 
temperatura dels tubs de 10ºC (la consigna). És a dir, es crearà un exemple que 
donarà valors de cabal per obtenir un increment de temperatura als tubs de 
10ºC. 
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Esquema del exemple “Cabal Ideal”. Conté molts elements en 
comú amb l’anterior exemple “Rendiment del Captador”. 

Com es pot observar l’equació per calcular el captador hi és gairebé totalment si 
es compara amb l’exemple “Rendiment del Captador”.  

Una de les diferències es pot observar en l’entrada de dades del element 
Delta_T. A diferència de l’anterior exemple on la temperatura d’entrada i la 
temperatura de sortida dels tubs eren sumades a partir de les dades extretes 
d’un HeatedPipe, en aquest exemple són imposades. Per una banda la Te és 
imposada com a constant, i de l’altra la Ts es calculada. Per calcular el valor de 
Ts tenint en compte la equació de Delta T (equació 3) i que volem un augment 
de 10ºC, s’ha aplicat: 

• La equació 3 de delta t, tenia la forma: 

 a
se T

TT
T −+=∆

2
 (3) 

• I si imposem una variació de 10ºC entre la entrada i la sortida a partir 
d’una temperatura d’entrada constant: 

 
10·2

10

+=+
+=

ees

es

TTT

TT
 (8) 
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Una altra diferència amb l’exemple “Rendiment del Captador” es troba en la 
sortida de l’element Pot_util. En aquest cas es modifica la seva sortida amb l’ús 
d’altres elements per obtenir el cabal necessari per tenir un augment de 
temperatura de 10ºC entre la entrada i la sortida del captador. 

Per trobar el cabal s’ha utilitzat la següent fórmula: 

 ( ) 4177010·4177·
uu

esp

u PP

TTc

P
m ==

−
=  (9) 

Si es segueixen els diferents elements i amb el que ja es coneix del programa es 
pot desgranar pas a pas les equacions 8 i 9. 

I com a concepte final per acabar d’elaborar correctament aquest exemple, s’ha 
de tindre en compte que es desitja una sortida de dades en forma de velocitat 
angular i no de cabal. Això és així perquè es vol guardar aquest exemple com un 
model per connectar-lo al model de bomba, i com s’ha descrit en anteriors 
apartats la bomba llegeix rad/s i no cabals. 

Per tant els elements que segueixen al element Cabal apliquen una equació de 
transformació: 

• Per introduir correctament la equació de transformació es cita la equació 3 
que regeix l’element IdealPump en quant el cabal que subministra segons 
l’entrada de velocitat angular: 

 )min/(*0_1_ alwNowflowVflowV =  (3) 

• Tenint en compte que amb aquest exemple el cabal és conegut (ja que 
s’ha fixat l’augment de temperatura) i el que es vol obtenir és la velocitat 
angular, la equació 3 es pot arreglar de la següent forma: 

 
alCabalNo

alwNoCabal
w

min
min·=  (10) 

Les constants d’aquesta  fórmula són i tenen que ser iguals a les constants que 
es fixen en l’element IdealPump del “Model de Bomba” quan es creï un exemple 
on apareguin ambdós models. 

Un altre aspecte important a tenir en compte en aquesta fórmula són les unitats. 
El cabal ha d’estar lògicament en les mateixes unitats tant en el numerador com 
en el denominador, i per senzillesa s’ha optat en l/s (ja que l’element Cabal té 
unitats de kg/s i es considera una densitat de l’aigua de 1000kg/m3). Per tant, 
quan es configurin els paràmetres de l’element IdealPump convé tenir-ho 
present. La velocitat angular nominal ha d’expressar-se en rad/s ja que el model 
“Model de Bomba” llegeix rad/s. 
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Les següents captures mostren diferents paràmetres del model: 

Gràfic de l’element Delta_T. Sempre és positiu. 

Gràfic dels elements limiter i rendiment. El rendiment varia al 
llarg del temps i es limitat per el limiter, cal tenir present que la 

temperatura d’entrada és constant. 
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Gràfic de l’element cabal. Els cabals estan en l/s. 

S’ha de tenir present que la temperatura d’entrada és constant a 40ºC i que 
realment és una altra variable i no una constant. 

Un altre punt a considerar és que encara que en el gràfic de l’element Cabal 
sembla que el cabal és zero no ho és, de fet són valors molt petits. Això vol dir, i 
d’acord amb les equacions que s’han introduït en el programa, que aquest ha de 
ser el cabal per tenir un salt de 10ºC. Però no ha de suposar un problema ja que 
es controlarà el captador mitjançant un altre model per a que no funcioni quan la 
irradiància no assoleixi un valor mínim. 

2.4.8. Model de control del cabal 

En aquest model s’utilitza l’anterior exemple per crear un model. Es crearà de 
forma que a partir de l’entrada dels valors de irradiància, temperatura ambient i 
temperatura d’entrada de l’aigua als tubs s’obtingui el cabal ideal per augmentar 
en 10ºC la temperatura a la sortida dels tubs en forma de velocitat angular. 
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Esquema del model de cabal ideal. Les entrades de dades són 
exteriors i s’obté el cabal ideal. 

Icona del model de cabal ideal. Una icona molt senzilla. 

Les constants w0 i V0 corresponen als valors del “model de bomba” (1500rpm, 
3bars i 0,0002m3/s). 
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2.4.9. Control de l’activació 

En el subapartat 2.4.7 s’ha vist que quan la irradiància és petita circula un cabal 
molt petit per aconseguir el salt tèrmic de 10ºC. Conceptualment aquest 
problema prové de la equació per obtenir el cabal. Per obtenir el cabal s’ha 
imposat un salt tèrmic de 10ºC per tant si la irradiància és molt baixa el cabal 
també ho serà per aconseguir el salt de 10ºC. 

Però no s’ha de perdre de vista que és una instal�lació solar, per tant no té sentit 
que funcioni durant la nit ni quan la irradiància és molt baixa. Així per aconseguir 
aturar la instal�lació s’aturarà la bomba amb la consigna d’una irradiància 
mínima. 

El següent exemple mostra com s’ha aconseguit aturar el cabal mitjançant 
elements booleans de la llibreria “Blocks”. 

Esquema del exemple control activació. Hi ha dos elements 
booleans nous. 

Per a la realització d’aquest exemple s’ha necessitat substituir el VolumeFlow per 
el “Model de Bomba” perquè s’ha agregat el model Cabal Ideal que te una sortida 
en rad/s per el model “Model de Bomba”. 
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Es pot observar com el haver anat formant models dels diferents passos 
desenvolupats per modelitzar el captador permet tenir la pantalla menys 
atapeïda. 

En aquest cas els elements nous son els switch i el GreaterEqualThreshold. El 
element switch deixa passar una senyal sempre i quan es compleixi una condició, 
sinó passa una altra senyal. En particular les senyals afectades son la del cabal i 
la potencia útil. Si la condició és falsa l’element switch canvia de senyal, en 
aquest cas una constant de valor 0. La condició prové d’un element booleà que 
compara el valor d’entrada (la taula Irradiància) amb un número donat. En 
aquest cas si la Irradiància és inferior a 300 l’element dona la senyal de fals. Per 
tant, quan la Irradiància pren valors inferiors a 300 no hi ha cabal ni potència 
útil, i d’altra banda, quan la Irradiància és superior a 300 les senyals no es veuen 
afectades. 

Així doncs s’ha aconseguit que la instal�lació funcioni quan es de dia a partir 
d’una irradiància mínima. 

El fet de que també es controli la potència útil és perquè el Dymola no produeixi 
errors. 

Les següents captures mostren gràfiques dels diferents elements. 

Gràfica temperatures HeatedPipe. Temperatura d’entrada i 
sortida del element HeatedPipe. 

En aquest gràfic es pot veure com quan s’activa la instal�lació aquesta 
aconsegueix mantenir els 10ºC de diferència de temperatura. 
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Gràfica cabal HeatedPipe. Cabal del element HeatedPipe. 

En aquesta gràfica es pot observar com es regulat el cabal i quan sobre i es 
tanca. A més es pot observar com el rang de cabal és de 0 a 1,8 m3/s o de 0 a 
10,8 l/min. 

2.4.10. Model de Control de l’Activació 

En aquest subapartat es crea un model amb els nous elements vistos en el 
subapartat anterior que controlaven el cabal i la potencia útil. 

La intenció d’aquest model és reduir els elements que formaran el model de 
captador solar. 

Icona del model control de l’activació. Icona senzilla. 
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Model control de l’activació. Model senzill. 

2.4.11. Captador controlat 

En aquest subapartat es combinaran els diferents models de control que s’han 
anat creant per aconseguir modelitzar i controlar un captador solar. 

De fet aquest exemple és igual que l’anterior a excepció de que els elements de 
control de l’activació no hi són sinó que hi ha el “Model de Control de l’Activació”. 
Per tant, només es mostra una captura dels elements Dymola i no es simula ja 
que els resultats son idèntics al exemple anterior. 
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Exemple captador controlat. Configuració dels diferents elements i 
models per crear el captador. 

2.4.12. Model del captador solar 

Finalment en aquest subapartat es crea el model de captador per a la instal�lació 
solar. Per realitzar el model s’ha creat des de l’exemple anterior.  
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Model de captador solar. Configuració dels diferents elements, 
models i connectors per crear el model de captador solar. 

Gràcies a la agrupació d’elements en diferents models es pot crear aquest model 
sense atapeir en excés la pantalla i fer-lo així més senzill d’entendre. 

Icona del model de captador solar. Icona representativa d’un 
captador solarl. 
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2.5. Bescanviador de calor 
L’apartat present tracta de la modelització d’un bescanviador de calor. El 
bescanviador de calor serveix per escalfar l’aigua de consum, ja que l’aigua de la 
instal�lació solar és un circuit tancat i no apta pel consum humà. 

Com en la modelització dels altres elements de la instal�lació solar, es començarà 
amb un exemple senzill i es complicarà per ajustar-lo a la realitat. Com que 
molts elements del Dymola ja han sigut comentats es començarà amb un 
exemple una mica més elaborat que el d’anteriors apartats. 

2.5.1. Intercanvi de calor 

L’exemple d’aquest subapartat planteja el intercanvi de calor de dos fluids.  

Esquema del exemple Intercanvi calor. Hi ha dos circuits i una 
conductancia. 

En aquest exemple la taula Velocitat_bomba conté les dades de velocitat angular 
per a un dia dels exemples del captador solar. 

L’exemple simula un circuit primari on circula el cabal al llarg d’un dia per la 
instal�lació solar. Per començar amb un exemple senzill l’aigua d’entrada sempre 
és a 50ºC, fixada en l’ambient Entrada_primari. Així doncs, en el circuit primari 
es té una entrada d’aigua constant a 50ºC i un cabal variable al llarg d’un dia. 

El circuit secundari de l’exemple és més senzill encara. En ell l’aigua entra a 10ºC 
per l’ambient Entrada_secundari amb un cabal constant de 7l/min marcat per 
l’element VolumeFlow1. 
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L’element conductància modelitza les característiques del bescanviador de calor. 
Seria el producte de l’àrea per el coeficient de transmissió. En aquest exemple no 
té més utilitat que representar la conductància del bescanviador. 

La següent captura mostra l’evolució de la temperatura tant a l’entrada com en 
la sortida dels dos circuits al llarg del dia. 

 Gràfic de les temperatures. Evolució de la temperatura d’entrada i 
sortida dels dos circuits. 

En el gràfic de l’evolució de les temperatures es pot veure que quan la bomba del 
circuit primari comença a impulsar aigua aquesta entra constant a 50ºC. La 
sortida del circuit primari és una corba, la del màxim més alt, degut a que el 
cabal és variable. És a dir, a més cabal la sortida d’aigua del primari és més 
calenta. 

En el circuit secundari l’aigua entra a 10ºC en tot el dia. I quan la bomba del 
primari impulsa aigua la temperatura de sortida del secundari varia igual que la 
corba de sortida del primari. La diferència de màxims entre la corba de sortida 
del primari i la corba de sortida del secundari és deguda a la conductància del 
bescanviador. 

2.5.2. Equacions del bescanviador  

L’objectiu d’aquest subapartat és descriure les equacions del bescanviador de 
calor i com es poden modelitzar en el Dymola. 

D’una banda es té la calor que desprèn el circuit primari segons la fórmula: 

 ppp TcmQ ∆= ··  (11) 

On:  

• La “p” subíndex indica que és el circuit primari. 
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• El cabal màssic mp és conegut i varia en el temps al llarg del dia, ens el 
dona la bomba. 

• La cp és la calor específica de l’aigua. 

• De la ∆Tp coneixem la temperatura d’entrada, ja que serà la temperatura 
de sortida de l’aigua del captador.  

Com a condició de disseny es pot fixar la temperatura de sortida del circuit 
primari del bescanviador de calor en 10ºC menys que a l’entrada. Així doncs, 
s’aconsegueix fixar ∆Tp en 10ºC i per tant la Q ja no és una incògnita. La raó per 
la qual es fixa ∆Tp en 10ºC és perquè el cabal del circuit primari està en funció 
d’un augment de 10ºC en el captador, tal i com s’ha descrit al llarg de l’apartat 
anterior. 

Sent la Q coneguda la fórmula del circuit secundari és: 

 sps TcmQ ∆= ··  (12) 

• En aquest cas la “s” subíndex indica que és el circuit secundari. 

• Es desconeix el cabal que circula per el circuit secundari, ms. 

• La ∆Ts és la variació de temperatura entre l’entrada i la sortida d’aigua del 
circuit secundari, també desconeguda. 

Per resoldre aquesta equació es pot fixar la ∆Ts com a variable de disseny i així 
s’aconsegueix aïllar el cabal ms. Així doncs, fixem la ∆Ts en 15ºC. 

Al fixar el salt tèrmic en el secundari s’aconsegueix fixar el cabal en el secundari. 
Això és perquè també sabem la Q. Però per saber aquesta Q que prové de 
l’equació 11 (la del circuit primari) s’ha fixat un salt tèrmic en el circuit primari 
de 10ºC. És a dir, es vol un salt tèrmic de 10ºC en el primari i de 15ºC en el 
secundari, on el cabal del primari és una dada que varia al llarg del temps i el 
cabal del secundari és la incògnita. Per tant, el cabal del secundari estarà en 
funció del cabal del primari. 

El cabal que ha de circular en el circuit secundari segueix la fórmula següent: 
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 (13) 

El cabal en el secundari és 10/15 o 2/3 parts del cabal en el primari. Així doncs 
es farà necessari crear un model de control de la bomba del secundari per 
subministrar aquest cabal en funció del cabal del primari. 

En aquest subapartat es crearà un exemple on a partir de l’anterior exemple es 
variarà el cabal en el circuit secundari seguint la equació 13. Però a més a més 
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es desitja que el bescanviador tingui els salts tèrmics imposats abans. Per 
aconseguir-ho el element conductancia ha de prendre el valor que compleixi la 
equació de transferència de calor del bescanviador de calor, que és la següent: 

 mlTAUQ ∆= ··  (14) 

On: 

• La U és el coeficient global de transmissió de calor. 

• La A és l’àrea de contacte del bescanviador de calor. 

• I la ∆Tml segueix la següent fórmula: 
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Així doncs el valor “G” de l’element conductancia es troba aïllant el producte U�A: 

 
mlT

Q
AUG

∆
== ·  (16) 

Hi ha un detall molt important en aquest procediment i és que la “G” és un valor 
constant, característic del bescanviador. Aquest valor està en funció de la ∆Tml, el 
valor de la qual ha sigut fixat per els salts tèrmics anteriorment i la Q. La calor és 
un valor que variarà al llarg del dia en funció de la irradiància. Però en el 
moment del disseny del model de bescanviador s’ha de fixar la Q del 
bescanviador per obtenir una “G” que el caracteritzi. 

Així doncs, en el següent exemple s’ha variat el cabal del circuit secundari, 
seguint l’equació 13, i tenint en compte totes les variables de disseny s’ha 
assignat una Q de 10.000W. Per tant, i aplicant la equació 16 s’obté una G de 
810 W/m. 
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Exemple equacio bescanviador. Els cabals son variables i G és 
810 W/m. 

En aquest exemple els cabals varien al llarg del temps i el cabal secundari ho fa 
seguint la equació 13. I el valor de la conductancia ha sigut canviat. 

És interessant veure l’evolució de la transferència de calor i les temperatures. 

Calor del circuit secundari.  
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En aquest gràfic es pot veure com el valor màxim és de gairebé 8.500W. Per 
tant, no estem en la situació de disseny de 10.000W. Però els valors de la 
temperatura en aquest instant seran molt semblants als imposats. 

Temperatures d’entrada i sortida dels circuits. 

Aquest gràfic s’ha de mirar en el punt de màxima potència, quan la calor és de 
8.500W. En aquest instant la diferència entre la sortida del primari i el secundari 
és de uns 11ºC, pròxim als 12ºC que resulten de calcular la ∆Tml amb els valors 
de salts tèrmics imposats. El salt tèrmic del primari en el mateix instant és de 
12ºC, pròxim als 10ºC. I el salt tèrmic en el secundari és de 17ºC, pròxim als 
15ºC. 

La raó de que els salts no siguin els imposats és com s’ha comentat abans en el 
valor de Q. Els salts seran els imposats quan la Q sigui de 10.000W i això 
s’aconsegueix variant la “G” de l’element conductancia. Però seria un error variar 
la “G” al llarg del temps ja que aquesta és característica de com és el 
bescanviador de calor, per tant quan es donin els valors al model de 
bescanviador s’ha de tenir en compte per a quina potència es vol que funcioni. 

2.5.3. Control del cabal en el secundari 

En aquest subapartat es crearà un model que a partir de la velocitat de gir de la 
bomba en el circuit primari donarà la velocitat de gir de la bomba en el 
secundari. 

La velocitat de gir en el primari la dona el “Model de Captador Solar” i és en 
rad/s. Cal tenir present que aquesta dada segueix la equació del element 
IdealPump, la bomba del Dymola. És la equació 2: 

 )min/(*0_1_ alwNowflowVflowV =  (2) 
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I en anteriors apartats s’ha vist com el model “Cabal Ideal” modificava el cabal 
per tenir una sortida en rad/s segons les característiques de la bomba de cabal 
nominal i velocitat de gir nominal. 

Per tant, alhora de crear el nou model de “Cabal Secundari” és important tenir en 
compte els valors característics tant de la bomba del circuit primari com del 
secundari. El model haurà de contemplar la següent equació: 
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 (17) 

Model Cabal Secundari. Distribució dels diferents elements per a un 
model senzill. 

Icona Cabal Secundari. Icona senzilla. 

Per a no carregar d’elements el model s’ha agregat només una constant per el 
numerador i una altra per el denominador. Així doncs a la hora de introduir les 
dades al model s’ha de efectuar la equació 17 i assignar els valors del numerador 
i del denominador a les constants. En aquest cas el cabal nominal i la velocitat 
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angular nominal son les mateixes tant per la bomba del primari com per la 
bomba del secundari. 

L’entrada de dades és en rad/s, la que dona el “Model de Captador Solar”. I la 
sortida de dades és en rad/s per poder connectar-la al “Model de Bomba”. 

2.5.4. Model Bescanviador 

Finalment en aquest subapartat es crea el model del bescanviador. Es vol que el 
mateix model contingui el control del cabal del circuit secundari i que s’activi i 
s’apagui en e les mateixes condicions que el cabal en el circuit primari, és a dir, a 
partir de la consigna de irradiància mínima. 

Model Bescanviador. És força senzill i inclou dos models anteriors. 

Amb els dos models inclosos s’aconsegueix des de el “Model Bescanviador” 
controlar el cabal i activar o desactivar el circuit secundari. 
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Icona Bescanviador. Intent de simular el símbol d’un bescanviador. 

2.6. Caldera. 
En aquest apartat es crearà el model de la caldera. La caldera és necessària per 
garantir el subministrament d’A.C.S. als punts de consum a una determinada 
temperatura quan la energia que s’obté dels captadors solars és insuficient per 
satisfer al demanda. 

Com en la creació dels altres models es partirà d’un exemple senzill i es 
complicarà per modelitzar una caldera real. 

2.6.1. Escalfar aigua 

El primer exemple per acabar creant el model de caldera i el corresponent a 
aquest subapartat, consisteix en un tub que rep una calor costant i un cabal 
variable. 
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Exemple escalfar aigua. Amb el que es coneix fins ara del Dymola 
es pot entendre fàcilment. 

En aquest exemple el consum és variable en el temps. En concret la taula dóna 
valors de cabal cada 5 minuts o 300 segons. L’element Calor proporciona una 
energia de 2.000W de forma constant. És a dir, es té una caldera que funciona 
constantment escalfant tant com pot un cabal variable. 

Altres valors inicialitzats són: 

• Xarxa a 10ºC. 

• Caldera amb una massa d’aigua de 20kg. 

Temperatura de sortida. Valors del sensor_Ts i gràfica reescalada i 
canviada d’unitats. 
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Com a conclusió d’aquest senzill exemple és que s’ha de solucionar la 
temperatura de sortida. És a dir, es vol una temperatura de sortida constant i no 
aquestes fluctuacions. Per això la caldera escalfa a través d’un bescanviador de 
calor un altre dipòsit, l’acumulador auxiliar. (descrit en el següent apartat). 

Així doncs i de cara a construir el model final de caldera s’ha de tenir en compte: 

• És un circuit tancat d’aigua. 

• Intercanvia calor amb l’acumulador auxiliar. 

• S’haurà d’activar i desactivar segons la temperatura del acumulador 
auxiliar (consigna). 

2.6.2. Escalfar dipòsit 

L’exemple d’aquest subapartat introdueix un sistema de control per escalfar o no 
escalfar un dipòsit segons si aquest cau per sota una temperatura mínima o 
assoleix una temperatura màxima. 

És un exemple per començar a crear els elements de control de la caldera, 
encara no es diferència un circuit tancat de la caldera. 

Exemple escalfar dipòsit. Es pot veure els diferents elements de 
control per a l’element caldera. 

En aquest exemple s’utilitza un element nou, l’Hysteresis. Aquest element té una 
sortida booleana de cert o fals segons si la senyal d’entrada sobrepassa un valor 
o si no assoleix un valor. Els valors de referència de l’element hysteresis 
s’assignen en les propietats de l’element com “uLow” i “uHigh”. 

En aquest exemple s’ha assignat com a “uLow” la temperatura mínima a la que 
es vol l’element Diposit_ACS, a 318K o 45ºC. I el valor de “uHigh” és 323K o 
50ºC. Per tant, l’element histeresis donarà la senyal de cert quan la temperatura 
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del diposit_ACS superi els 50ºC, i donarà la senyal de fals quan la temperatura 
sigui inferior a 45ºC. Aquest element és igual que un element de control 
d’histeresis. 

Seguit de l’element histeresis es troba un swich. Com en anteriors exemples, 
l’entrada booleana d’aquest element condiciona la sortida de dades. Si és cert, és 
a dir, quan la temperatura del Diposit_ACS assoleix 50ºC la sortida de dades és 
0. Però quan és fals, quan la temperatura del Diposit_ACS és menor que 45ºC la 
sortida de dades és 8.000. Això simula l’encesa i l’apagada de la caldera a partir 
d’una temperatura consigna. 

Element Control_Pot. La sortida de dades correspon a l’encesa i 
apagada per mantenir una temperatura consigna. 

L’element Control_Pot s’encén i s’apaga proporcionant 8.000W per escalfar 
l’aigua del Diposit_ACS per mantenir una temperatura constant. Com que la 
temperatura inicial del Diposit_ACS ha sigut fixada en 10ºC al inici del gràfic hi 
ha un gran tram on la caldera es troba en funcionament. 
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Temperatura del element Diposit_ACS. S’observa com es manté 
en una franja de temperatures de consigna. 

Com que l’entrada de la temperatura per el consum és de 10ºC es produeix 
canvis de temperatura en el dipòsit. Aquest dipòsit de 1.000 litres s’ha d’escalfar 
per mantenir-lo en un rang de temperatures. 

2.6.3. Model de control de la encesa 

Com a objectiu de no carregar amb molts elements el model de caldera 
s’agruparan en un model els elements de control de la encesa de la caldera. 
Aquest elements son els següents: 

Model control encesa. Un model senzill per controlar l’encesa de la 
caldera. 
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Iconal control encesa. 

2.6.4. Escalfar circuit tancat 

En el següent exemple s’ha diferenciat els dos circuits. D’una banda el dipòsit 
d’A.C.S. i de l’altra el circuit de la caldera. 

Es manté el control sobre la caldera, però aquest cop el dipòsit d’A.C.S. és 
escalfat per mitjà d’uns tubs que estan a dins del dipòsit. Així és com s’ha 
d’imaginar la següent distribució dels elements del Dymola. 

Esquema del exemple escalfar circuit tancat. Els dos circuits 
estan clarament diferenciats. 

Com es pot observar el circuit del dipòsit d’A.C.S. és independent del circuit de la 
caldera a excepció del intercanvi de calor. El control de l’encesa de la caldera 
s’ha fet amb el “Model Control Encesa” però segueix el mateix procediment que 
en l’anterior exemple. 
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El intercanvi de calor entre els dos circuits s’aconsegueix amb un altre 
bescanviador de calor. En aquest cas el bescanviador són uns tubs que provenen 
del circuit tancat de la caldera i escalfen en l’interior mateix el dipòsit d’A.C.S. 

Per introduir els valors en aquest exemple s’ha de tenir en compte les equacions 
que regeixen la transferència de calor tant en la caldera, com en el bescanviador 
i en el dipòsit d’A.C.S. 

Per a resoldre les equacions es pot considerar: 

• El salt tèrmic del dipòsit és de 5ºC. Es pot considerar aquest ja que la 
caldera s’encendrà quan el dipòsit d’A.C.S. arribi a 45ºC i s’apagarà al 
superar els 50ºC. El cabal d’aigua que prové del acumulador pot tenir 
temperatures molt diferents, però el que conta és la temperatura mitja del 
dipòsit d’A.C.S. 

• El salt tèrmic de la caldera es pot fixar com a variable de disseny en 20ºC. 
És a dir, quan la caldera s’encengui proporcionarà un salt tèrmic de 20ºC. 

• Una altra variable de disseny que podem fixar és la calor que es desitja 
que s’intercanviï en el bescanviador. És a dir, la potència del bescanviador. 
Al fer-ho, es podrà calcular la conductància del bescanviador entre altres 
valors. Com que la caldera proporciona 8.000W aquesta serà la potència 
del bescanviador. 

L’equació que regeix la transferència de calor en el bescanviador és la mateixa 
que en el “Model de Bescanviador”, l’equació 14: 

 mlTAUQ ∆= ··  (14) 

On la ∆Tml és l’equació 15: 
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Al conèixer els valors dels salts tèrmics i la Q s’obté el valor de la constant “G” 
de l’element Conductancia, que és 740W/K. Per l’exemple prendrem 800W/K. 

Havent fixat com a variable de disseny el salt tèrmic de la caldera i la calor que 
el bescanviador intercanvia amb el medi, es pot conèixer el cabal que ha de 
circular per la caldera: 

 CalderapCaldera TcmQ ∆= ··  (18) 

Aïllant el cabal resulta 0,0958kg/s, que en unitats per l’element Cabal_caldera 
son 0,0000958m3/s. 

Amb els valors que s’han fixat com a variables de disseny obliga al dipòsit a tenir 
un cabal constant. Però això no és veritat, el dipòsit tindrà un cabal igual al 
consum d’A.C.S., és a dir, variable al llarg del temps. Per tant, al imposar com a 
variable de disseny la potència del bescanviador s’ha imposat una potència 
màxima o nominal i un cabal de consum màxim o nominal el qual satisfà totes 
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les equacions. Aquest cabal es pot calcular amb l’equació de transferència de 
calor del dipòsit d’A.C.S.: 

 DipositpDiposit TcmQ ∆= ··  (19) 

Resulta aïllant el cabal uns 23 l/min. 

Tot seguit es mostren unes captures del exemple amb les dades introduïdes: 

Gràfic de l’element calor. Els valors son watts. 

És pot observar que quan es sol�licita cabal del dipòsit en tot el dia només ha 
sigut necessari activar la caldera en dos moments. L’energia subministrada al 
principi és degut a que el dipòsit es trobava a 10ºC. 

Gràfic de les temperatures dels elements Diposit i 
Bescancanviador. El gràfic de la cresta correspon a la temperatura 

del bescanviador. 
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En aquest gràfic s’observa la diferència de temperatures entre el dipòsit i el 
bescanviador. Quan el dipòsit cau per sota la temperatura de consigna i la 
caldera s’activa la diferència de temperatures entre el bescanviador i el dipòsit es 
més gran, proporcionant així la calor necessària per augmentar el dipòsit a la 
temperatura de consigna. 

2.6.5. Control del cabal de la caldera 

L’objectiu d’aquest subapartat és controlar el cabal de la caldera perquè quan 
s’encengui hi circuli cabal i quan estigui apagada no circuli cabal. Així s’estalvia 
tenir una bomba en constant funcionament. 

Per construir l’exemple es farà ús de l’anterior i s’aprofitarà també els elements 
de control que s’han utilitzat per a la caldera. 

Esquema de l’exemple control cabal caldera. Es poden 
observar els elements de control. 

Es veu com els elements de control són els mateixos que per a l’encesa de la 
caldera. 

2.6.6. Model de control del cabal de la caldera 

En aquest subapartat es crearà el model de control de la caldera. És un model 
molt senzill i molt semblant al model de control de l’encesa o als elements de 
control del cabal del anterior exemple. 

La diferència és en que es vol una sortida de dades per connectar-la al “Model de 
Bomba”, per tant, la sortida serà en rad/s. Com que la bomba és d’encesa i 
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apagada no serà necessari tenir en compte els diferents règims de gir de la 
bomba. 

Model control cabal caldera. 

La constant per el funcionament de la caldera són 157 rad/s, 1500rpm. 

Icona control cabal caldera. 

2.6.7. Model de caldera 

Finalment en aquest subapartat es crea el model de caldera. Com s’ha dit 
anteriorment, el bescanviador de la caldera és dins del acumulador auxiliar. Però 
això no es problema per el Dymola. És a dir, per a la simulació del Dymola el 
model de la caldera i el model del acumulador auxiliar. es troben separats quan 
en realitat part de la  caldera (el bescanviador) és dins del acumulador auxiliar. 

 

 



Eloi del Río Regí  

 - 66 - 

Model caldera. Només té dues sortides a l’exterior. 

Aquest model, a diferència dels altres models que simulaven components de la 
instal�lació, és el circuit tancat de la caldera. Per tant en ell també s’inclou la 
bomba, la caldera estrictament i el bescanviador. 

Les sortides són una per el control de la temperatura del acumulador auxiliar i 
una altra per el intercanvi de calor amb el acumulador auxiliar. 

Icona del model de caldera. 
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2.7. Acumulador auxiliar 
En aquest apartat es crearà el model del acumulador auxiliar. Com que és 
semblant al acumulador, directament se’n crearà el model sense passar per 
exemples previs. 

2.7.1. Model de acumulador auxiliar 

Per crear el model s’ha tingut present l’acumulador. A diferència de l’acumulador, 
el acumulador auxiliar ha de tenir una sortida per a la calor que li és cedida del 
“Model de Caldera”. 

Model acumulador auxiliar. Molt semblant al model acumulador. 

Té una entrada per l’aigua del acumulador i una sortida als punts de consum. Les 
entrades tèrmiques són per a les pèrdues que pugui tenir per l’ambient i el 
intercanvi de calor amb la caldera. 
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Icona del model acumulador auxiliar. Molt semblant al model 
acumulador però amb unes barres que simbolitzen el bescanviador.  

2.8. Centraleta 
En aquest apartat es crearà el model de la centraleta. Fins ara els elements de 
control de la instal�lació han sigut creats dins els mateixos models. Però en una 
instal�lació solar això no és així. El captador solar, per exemple, no controla el 
cabal de la bomba. Per tant, s’ha de crear un model que simuli la centraleta 
d’una instal�lació solar amb les seves entrades d’anàlisis i les seves sortides de 
control. 

De la centraleta s’exigeix que controli: 

• El cabal que han de subministrar les bombes del captador i del acumulador 
per obtenir els salts tèrmics anteriorment assignats. 

• L’activació o no de les bombes del captador i del acumulador a partir d’una 
irradiància mínima. 

• L’activació o no de les bombes del captador i del acumulador si la 
temperatura del captador és superior a la temperatura del acumulador. 
Sinó en cas contrari hi hauria un flux de calor en sentit invers al desitjat. 

• Parar les dues anteriors bombes si s’aconsegueix una temperatura 
determinada a la sortida del acumulador. 

• Controlar l’encesa de la caldera i la impulsió de la bomba de la caldera per 
mantenir un rang de temperatures en el acumulador auxiliar. 

2.8.1. Control de la bomba del captador 

Es crearà un exemple a partir del model del captador que només contingui els 
elements de control de la bomba del captador. 

Per fer més entenedor l’exemple abans es mostra una captura del model de 
captador del apartat 2.4.12. 
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Model de captador solar. És la mateixa captura del apartat 1.4.12.  

Els elements de control de la bomba del circuit del captador estan inclosos dins 
aquest model com es pot veure. Són els elements que segueixen una línea a 
partir del sensor de temperatura d’entrada del captador. Els elements són: 

• Te 

• Sensor_Te 

• MODEL_CABAL_IDEAL 

• MODEL_CONTROL_ACTIVACIÓ 

• Velocitat_bomba 

• Irradiància 

• T_ambient 

El control de la bomba té tres entrades de valors: la temperatura d’entrada al 
captador, la irradiància i la temperatura ambient; i una sortida de valors: la 
velocitat de gir de la bomba. 

Per tant, i com a primer exemple d’aquest apartat s’agruparan aquests elements. 
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Exemple control de la bomba del captador. Comparteix els 
elements del model de captador amb una vairant. 

Amb aquests elements s’aconsegueix controlar la bomba del captador a partir 
d’unes entrades de valors. Així doncs, s’allibera d’aquests elements de control el 
model de captador solar. 

Però hi ha un canvi, en comptes d’analitzar la temperatura d’entrada del 
captador com es feia en el model de captador, en aquest cas s’analitza la 
temperatura dels tubs del captador. Per tant, en comptes d’utilitzar un sensor de 
la llibreria de flux de fluid i calor s’utilitza un sensor de temperatura de la llibreria 
de transferència de calor. La raó perquè s’utilitzi aquest tipus de sensor està en 
que el Dymola necessita que circuli un mínim cabal per poder detectar la 
temperatura amb l’altre sensor. Amb aquest sensor no cal que circuli cabal a 
través del captador. Això evitarà errors en simulacions posteriors. 

2.8.2. Model de captador solar 

Com que amb l’exemple anterior s’ha aconseguit controlar la bomba del 
captador, ja no cal que el model de captador solar controli la bomba. Per tant, en 
aquest apartat es modifica el model de captador solar als nous requeriments. 

A més, es fa necessari que el model de captador tingui una sortida per el sensor 
de temperatura. 
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Nou model de captador solar. És un model una mica més senzill. 

La diferència que es pot apreciar amb l’anterior model de captador és la falta 
dels elements de control de la bomba i la seva sortida de dades de control i el 
nou port tèrmic per el sensor de temperatura. A part d’això el model de captador 
solar funciona igual. De fet, aquest és un model més real ja que el captador fa la 
seva funció que és escalfar. 

També es pot apreciar com encara continua havent un element de control, el 
“model_control_activació”. Aquest model és necessari, tal com s’ha descrit en 
l’apartat del captador solar, perquè el model de captador solar alhora de 
interactuar amb altres models de la instal�lació solar no produeixi errors. És a 
dir, si la instal�lació es troba parada per la nit es troba totalment parada, no hi 
pot haver activitat. 

2.8.3. Control de la bomba del acumulador 

El control de la bomba del circuit d’aigua del acumulador al bescanviador és dins 
del model de “model_bescanviador”. En aquest subapartat es crearà un exemple 
amb els elements de control de la bomba del acumulador. Així doncs, i tal com 
s’ha fet en els dos anteriors apartats, es separaran els elements de control de la 
bomba que estan dins el model del bescanviador, ja que aquest elements 
pertanyen a la centraleta. 
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Abans però es recorda l’estructura dels elements del bescanviador. 

Model del bescanviador. Es poden veure els elements del 
bescanviador i els elements de control de la bomba. 

Estrictament, els elements de sota la captura pertanyen a un sistema de control i 
no al bescanviador. El bescanviador se’n carrega del intercanvi de calor entre dos 
fluxos, no de regular el cabal. 

De forma molt senzilla es pot crear un exemple que controli el cabal de la bomba 
del acumulador al bescanviador només copiant i enganxant els elements de 
control d’aquest model. 

Exemple control de la bomba del bescanvidor. Només ha 
calgut copiar i enganxar. 
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Ja es té un altre exemple per a la creació del model de centraleta. Cal tenir 
present que aquest exemple necessita de la velocitat de la bomba del captador, 
però això no serà un problema. 

2.8.4. Model de bescanviador 

Tal com ha ocorregut anteriorment amb el model de captador solar, el model de 
bescanviador ja no necessita dels elements de control de la bomba. Per tant, es 
fa necessari tornar a dissenyar el model de bescanviador per eliminar-ne els 
elements de control innecessaris. Això farà que el model de bescanviador sigui 
això mateix, un model de bescanviador i el control de la bomba del circuit estigui 
en mans del model de centraleta. És més fidel a la realitat d’una instal�lació 
solar.  

Model de bescanviador. Igual que la captura anterior només que ja 
no té els elements de control. 

És un model més senzill i més fidel a la realitat. 

2.8.5. Control de la temperatura del captador i del acumulador 

Fins ara els dos exemples creats per el control de la instal�lació recullen elements 
que ja estaven creats. Simplement s’han separat els elements de control de les 
bombes del captador i del bescanviador que estaven dins els models per crear 
uns exemples que fan el mateix però des de l’exterior del model. 

En aquest subapartat es crearà un exemple que recull els anteriors dos exemples 
i incorpora un nou paràmetre a controlar. És a dir, s’avançarà mica en mica cap 
el model de centraleta creant un exemple que recull els anteriors elements de 
control de les bombes i afegeix un nou camp de control. 

De moment amb els dos exemples es controla: 
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• En el exemple del subapartat 2.8.1 la bomba del captador es controlada a 
partir de la temperatura d’entrada del captador de forma que la bomba 
proporcioni un cabal per tenir un salt tèrmic de 10ºC en el captador. I si la 
irradiància no compleix un valor mínim la bomba no treballa. 

• I en el exemple del subapartat 2.8.3 la bomba del bescanviador es 
controlada a partir del cabal que ha de proporcionar la bomba del 
captador. És a dir, la bomba del bescanviador funciona de forma 
proporcional a la bomba del captador. A més a més, la bomba també deixa 
de treballar quan la irradiància no assoleix un valor mínim. 

I el nou paràmetre a controlar és l’activació o no de les dues bombes si la 
temperatura del captador és superior o no a la temperatura del acumulador. 

Esquema del exemple de control de les temperatures. Es pot 
observar com s’inclou un nou element. 

Tal com es pot observar en aquest exemple el senyal de les bombes és filtrat per 
l’histeresis a partir de les dades d’un nou element, el Sensor_temperatures. 
Aquest element a part de llegir la temperatura de dos ports, en fa la resta. Així 
doncs, amb aquest dos elements de control s’envia una senyal booleana de cert 
o fals si la diferència de temperatures entre el captador i l’acumulador surt del 
rang de l’histeresis.  
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Els valors de la histeresis són 40 i 10. És a dir, es vol que les bombes es parin 
quan la diferència de temperatures entre el captador i el acumulador sigui de 
10ºC i es posin un altre cop en funcionament quan la diferència arribi a 40ºC. 
D’aquesta manera mai hi haurà un flux de calor del acumulador al captador sinó 
al contrari. 

Com en el exemple de control de la caldera el element swich deixa passar o no el 
senyal de cabal de la bomba a partir del resultat de l’element booleà. 

La següent captura mostra un exemple on s’han inclòs el control del cabal de les 
bombes i l’activació o no d’aquestes segons la diferència de temperatures entre 
el captador i el acumulador. Aquest exemple és un pas previ al model de la 
centraleta i té com a objectiu englobar tots els elements de control que s’han 
vist. 

Esquema del exemple centraleta_v1. Hi són presents els 
anteriors exemples de control. 

Aquest exemple de “centraleta_v1” és només el conjunt dels anteriors exemples 
de control. D’aquesta manera s’estalviarà espai en el model de centraleta. 

2.8.6. Control temperatura del acumulador 

Una altra tasca que té la centraleta d’una instal�lació solar consisteix en parar o 
activar les bombes a una determinada temperatura del acumulador. 
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Com en l’anterior subapartat primer es crearà un exemple senzill que modifiqui la 
sortida de dades a les bombes a partir d’una temperatura de referència. 
Finalment es crearà un altre exemple que englobi aquest últim control i el 
exemple de centraleta v1. 

Esquema del exemple control de la temperatura del 
acumulador. Semblant al exemple de control de les temeoratures. 

El rang de temperatures de l’element histeresis és entre 75 i 65ºC. És a dir, quan 
del acumulador surt aigua cap el bescanviador a més de 75ºC les bombes del 
captador i del bescanviador es pararan (velocitat de gir 0). I si en canvi l’aigua 
del acumulador cau per sota els 65ºC les bombes es posaran en funcionament. 

La forma que té aquest exemple per aturar o engegar les bombes és similar al 
anterior exemple de control de les temperatures, només que en aquest cas la 
consigna és la temperatura del acumulador. 

I l’exemple final d’aquest subapartat engloba l’anterior exemple “Exemple de 
centraleta v1” amb el control de la temperatura del acumulador per crear un nou 
exemple una mica més restrictiu per les bombes. L’exemple ha sigut batejat com 
“Exemple de centraleta v2” de cara al model de centraleta. 

 

 

 

 

 



 Disseny i optimització d’una instal·lació d’A.C.S. amb energia solar per a un poliesportiu 

 - 77 - 

Esquema del exemple centraleta v2. Es combinen els exemples 
fets fins ara. 

L’element amb títol “C1” és l’exemple de “Centraleta v1”. 

Amb aquest últim exemple el control sobre les bombes del captador i del 
acumulador és el mateix que realitzaria una centraleta real. Però encara queda 
un altre element de la instal�lació solar a controlar, la caldera. 

2.8.7. Control de la caldera 

En aquest subapartat s’ampliarà l’anterior exemple per controlar també la bomba 
i l’encesa de la caldera. 

Com s’ha fet en els anteriors subapartats es mostra una captura del model a 
modificar, el model de caldera. 
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Model de caldera.  

Aquest model ja conté en sí mateix el circuit tancat de la caldera, el 
bescanviador i la bomba. Pel que fa a la centraleta, el que es vol és que controli 
a la bomba i l’encesa de la caldera. Com es pot observar el que s’ha de fer és 
extreure els diferents elements de control del model de caldera i crear-ne un 
exemple. 

Esquema del exemple control de la caldera. Hi són presents els 
anteriors elements de control. 
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Com en anteriors exemples hi ha hagut una modificació en quant al sensor. 
Aquest sensor permet mesurar la temperatura independentment del cabal, així 
no tindrem problemes a la hora de simular, tal com s’ha dit en anteriors 
subapartats. 

A part d’això els elements són els mateixos que en el model de caldera i 
permeten controlar-la des de l’exterior. 

2.8.8. Model de caldera 

Seguint la metodologia d’aquest apartat, en aquest subapartat es mostra com 
queda finalment el model de caldera, ja que se’n ha prescindit dels seus 
elements de control. 

Model de caldera. S’han eliminat els elements de control. 

Les dues entrades de dades que es veuen en el model de caldera simbolitzen la 
recepció de dades des de la centraleta pel que fa a l’encesa o apagada de la 
caldera i de la bomba. 

Tots els altres elements són els mateixos que l’anterior model de caldera.  

2.8.9. Model de centraleta 

Finalment en aquest subapartat es crea el model de centraleta de la instal�lació 
solar. 

Per crear el model de centraleta simplement cal ajuntar el exemple de 
“Centraleta_v2” amb el “Control de la caldera”. 
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Model de caldera. S’han eliminat els elements de control. 

Com es pot veure en aquest model de centraleta les entrades són: 

• Irradiància. 

• Temperatura ambient. 

• Temperatura del captador. 

• Temperatura del acumulador. 

• Temperatura del acumulador auxiliar. 

Amb aquestes entrades la centraleta controla l’activació o no de les seves 
bombes i caldera i regula el cabal de les bombes del captador i del acumulador. 

I és així com també funciona una centraleta en la realitat. 

I com en tots els models que s’han creat al llarg d’aquest capítol amb el Dymola 
la centraleta també té una icona propia. 
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Icona de la centraleta. Atapeïda d’entrades i sortides per la 
detecció i control de la instal�lació. 
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CAPÍTOL 3:COMBINACI

Ó DELS MODELS DE LA 

INSTAL�LACIÓ SOLAR 

Al llarg d’aquest capítol es combinaran i es simularan els diferents models creats 
de la instal�lació solar. 

L’objectiu d’aquest capítol és detectar errors en els models i corregir-los abans 
de simular la instal�lació al complet. El fet de no combinar tots els elements 
alhora ajudarà al seu anàlisis. 

Com que les combinacions dels models necessitaran elements de control però el 
model de centraleta està pensat per controlar tota la instal�lació, el control 
s’efectuarà amb els exemples previs al model de centraleta de control. És a dir, 
es farà ús de parts del model de centraleta de control corresponents als 
subapartats del model de centraleta de control. 

En aquest capítol i a diferència de l’anterior, la inicialització dels diferents 
elements dels models té més importància. Es busca anar canviant els valors que 
faci falta per aconseguir modelitzar la instal�lació solar. 

El que s’espera aconseguir al final d’aquest capítol és uns models elaborats i 
preparats per simular una instal�lació solar al complet. 

3.1. Captador solar i bescanviador 
El que es persegueix amb aquest apartat és combinar el captador solar i el 
bescanviador sota unes exigències de consum. Veure com interactuen aquests 
dos models i verificar si es compleixen les equacions sota els quals han estat 
dissenyats (la equació del captador, salts tèrmics, control del cabal per una 
irradiància mínima, etc.). 
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Esquema del exemple captador bescanviador. Els models a 
combinar més altres elements perquè funcionin. 

Els elements de control d’aquest exemple corresponen als elaborats en el 
subapartat 2.8.1 “Control de la bomba del captador”. Només controlen el cabal 
de la bomba a partir de la irradiància, la temperatura ambient i la temperatura 
del captador. 

En aquest exemple, el circuit secundari és modelitzat per un consum variable. En 
canvi el circuit primari hi és al complet. 

Com en la majoria de simulacions que s’han anat fent al llarg del capítol anterior, 
en aquest cas també s’ha simulat per 84600 (un dia) i intervals de 300. 

3.1.1. Dades d’inicialització del captador 

Les dades per a ser introduïdes en el “Model_Equació_Captador” són: 

• Les constants són les mateixes que les descrites en el subapartat 2.4.4 
(“Rendiment captador”). Les dades han sigut extretes d’un catàleg d’una 
marca comercial de captadors solars. La informació és en l’annex del 
projecte. 

• L’àrea del captador és de 10m2. L’objectiu és que amb un símbol de 
captador en el Dymola, modelitzar varis captadors solars. Si es suposa uns 
2m2 d’àrea per captador amb 10m2 es tenen 5 captadors solars. El valor de 
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l’àrea del captador també s’ha de modificar en el model de “Model Cabal 
Ideal” que pertany als elements de control. 

• En el element Tubs del model de captador s’ha assignat 30kg de medi. 
Aquest valor està d’acord amb la superfície del captador. Si es considera 
que es tenen 5 captadors solars a uns 6kg d’aigua cadascun, llavors el 
conjunt en té 30kg d’aigua. 

• Temperatura inicial dels tubs 40ºC. 

• Els valors de fricció per l’element Tubs del captador solar de moment no 
tenen cap importància i s’han mantingut els que havien sigut assignats 
fins ara. Els valors són: 

a) V_flowLaminar: 0.0005m3/s. 

b) dpLaminar: 0.0001bar 

c) V_flowNominal: 1m3/s 

d) dpNominal: 1bar 

3.1.2. Dades d’inicialització dels elements de control 

Només ha de modificar-se com s’ha dit el valor de l’àrea del captador. 

Cal tenir present que en el model de “Model Cabal Ideal” és molt semblant al 
model de “Model Equació Captador” i qualsevol valor que es modifiqui en un s’ha 
de fer en l’altre. També recordar que aquest model de control té associada una 
bomba i que si en la bomba es modifica algun valor també s’ha de fer en el 
model de control. 

L’objectiu dels elements de control en aquest exemple són per una banda activar 
i desactivar la instal�lació per a una irradiància mínima i ordenar a la bomba una 
impulsió per aconseguir un salt tèrmic de 10ºC. 

3.1.3. Dades d’inicialització de la bomba 

L’element Bomba del model de bomba té com a valors d’inicialització: 

• 1500 rpm o 157 rad/s. Aquest últim és el valor que apareix modelitzat en 
els elements de control de la bomba. La raó ja ha estat descrita en 
anteriors apartats. 

• 3 bar d’increment de pressió quan el cabal és 0. 

• Un cabal de 0.0002m3/s o 12l/min quan el increment de pressió és 0. 
Aquest valor no és aleatori sinó que és un valor comú en el cabal que 
veuen els captadors en una instal�lació solar com a màxim. 

3.1.4. Anàlisis del control d’activació 

En aquest exemple el únic control d’activació que hi ha és la irradiància mínima. 
Tal com s’han dissenyat els elements de control, la bomba no hauria de funcionar 
fins que s’assoleixen 300W/m2 d’irradiància. 
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Anàlisi de l’activació. Dibuixats els valors de l’element model 
control activació. 

En aquesta gràfica hi son representats els valors del model control activació, les 
seves dues entrades i la seva sortida. En el model entren les dades de irradiància 
i cabal ideal i en surt el cabal ideal condicionat per el valor de la irradiància. 

Com es pot veure el valor de cabal ideal és 0 quan la irradiància no assoleix 
300W/m2. Per tant el control és el desitjat. 

3.1.5. Model de captador solar 

En el subapartat 2.8.1 (“Control de la bomba del captador”) s’ha modificat el 
sensor de temperatura que hi havia fins aleshores per controlar la temperatura 
del captador. Per a que el Dymola no generes errors el control de la temperatura 
es fa amb el port tèrmic del element Tubs del captador solar. La sortida de valors 
des d’aquest port correspon a la temperatura de sortida del element Tubs. 

Però per el control del cabal es necessita la temperatura d’entrada al captador i 
no la de sortida. Així doncs, i mitjançant un petit engany al Dymola si es col�loca 
un altre element heatedPipe davant del element Tubs i és en aquest del qual se’n 
pren la mesura de la temperatura s’estarà mesurant la temperatura d’entrada del 
captador. 
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Model de captador solar. Amb el nou element Te_captador per 
enganyar el Dymola. 

3.1.6. Anàlisis del salt tèrmic en el captador solar 

El control del increment de temperatura del captador és realitzat amb el control 
del cabal de la bomba, tal com s’ha descrit en el subapartat 2.4.7 (“Control del 
cabal”). L’element de control és “Model Cabal Ideal” on en aquest element 
s’efectua l’equació del captador per obtenir un salt tèrmic de 10ºC. A més se’n 
modifica la sortida de valors perquè puguin ser llegits per el model de bomba, és 
a dir, en rad/s. L’entrada de valors per el model “Model Cabal Ideal” són la 
temperatura d’entrada del captador, la irradiància i la temperatura ambient. 
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Gràfic de les temperatures del captador. Dibuixades l’entrada, 
la sortida i la diferència entre ambdues. 

En aquest gràfic es poden veure a la part superior la temperatura d’entrada i la 
temperatura de sortida del captador solar. Els valors de sota la gràfica 
representen la diferència de temperatures en el sentit del fluid. 

Interessa analitzar les dades de sota la gràfica ja que proporcionen els valors del 
salt tèrmic al llarg del temps. Es pot observar com els valors oscil�len al voltat 
dels 10ºC tal i com s’ha dissenyat la instal�lació per a que així sigui. Al final es 
manté en uns 15ºC, això és perquè al parar-se el cabal en aquell instant l’últim 
valor de diferència era de 15ºC. 

Es pot considerar que el disseny és bo ja que s’aconsegueix el resultat esperat. 

3.1.7. Anàlisis de la equació del captador 

En aquest subapartat s’obtindran els valors per el càlcul de la equació del 
captador per a un instant determinat. Es calcularà la equació del captador per 
aquest instant determinat i es comprovarà que la solució calculada sigui la 
mateixa que ha obtingut el Dymola. 

Els valors per al càlcul en l’instant 45.000 (12h i 30 minuts) són: 

• Temperatura d’entrada del captador: 101,546ºC 

• Temperatura de sortida del captador: 112,138ºC 

• Irradiància: 977W/m2. 
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• Temperatura ambient: 25,95ºC 

Per tant, i aplicant les equacions 3, 6 i 7: 

 a
se T
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T −+=∆

2
 (3) 
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Tccc

∆∆+−= ··210η  (6) 

 η·· captadoru AIP =  (7) 

S’obté: 

• Increment de temperatura: 80,892ºC 

• El rendiment: 0,398 

• Potència útil: 3887W 

Si es dibuixen en un gràfic els valors dels elements Delta_t, rendiment, i Pot_util 
corresponents al model de captador solar els valors al instant 45.000 són les 
mateixos que han sigut calculats. 

El captador solar funciona correctament. 

3.2. Captador solar, bescanviador i acumulador 
Amb aquest nou apartat s’amplia el exemple del apartat anterior per agregar el 
acumulador. 

L’element de control d’aquest exemple és l’exemple creat en l’apartat 2.8.6 
(“Control de la temperatura del acumulador”) anomenat “Centraleta_v2”. Els 
elements de control d’aquest exemple controlen: 

• El cabal de la bomba del captador 

• El cabal de la bomba del bescanviador 

• L’activació o aturada de les bombes a partir d’una irradiància mínima 

• L’activació o aturada de les bombes a partir d’un rang de temperatures 
entre el captador i l’acumulador 

• L’aturada de les bombes a partir d’una temperatura màxima en 
l’acumulador 
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Esquema del exemple cap_besc_acumu. S’amplia l’anterior 
exemple per incloure-hi el acumulador. 

En el intent de crear aquest exemple s’han detectat diferents errors que han 
tingut que ser corregits per aconseguit ajuntar el captador, el bescanviador i el 
acumulador. 

Tot seguit es relaten els canvis que s’han fet per a cada model en els següents 
subapartats. 

3.2.1. Model de captador solar 

Un cop més, el captador solar ha tingut que ser modificat per poder realitzar una 
simulació amb el Dymola. 

El error que s’ha detectat en l’anterior model es produïa en els primers moments 
de la simulació. En el element de control “Centraleta_v2” hi ha un control de 
l’activació quan la diferència de temperatures entre l’acumulador i el captador 
arriba als 30ºC, que és quan s’activa, o cau per sota els 10ºC, que és quan es 
paren les bombes. 
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L’error es produïa quan hi havia una aturada de la bomba, ja que el control de la 
temperatura del captador es feia mitjançant el heatedPipe auxiliar anomenat 
T_captador. Aquest element al parar-se la bomba no canviava de temperatura i 
per tant, mai es tornava a posar en marxa la instal�lació tot i que els tubs de la 
placa assolien temperatures altíssimes. 

La solució ha estat agregar un altre port tèrmic al model de captador solar per 
controlar la temperatura dels tubs de la placa. 

Així doncs, el captador solar té dos ports tèrmics. D’una banda el del element 
auxiliar que serveix per obtindre la temperatura a la entrada dels tubs (tal com 
s’ha descrit en el apartat 3.1.5), i d’altra banda, el port dels tubs del captador 
per controlar la diferència de temperatures entre el captador i el acumulador. 

Model de captador solar. De nou, se’n ha variat el seu contingut. 

3.2.2. Exemple centraleta v1 

Lligat amb la modificació del anterior subapartat el exemple de centraleta v1 
també ha sigut variat. 

En aquest exemple de control que és dins del exemple de “centraleta_v2” i 
alhora dins el model de centraleta, té un nou port d’entrada de dades. 
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Exemple centraleata v1. Abans tenia dos ports de dades tèrmiques 
i ara en té tres. 

Ara aquest element detecta la temperatura d’entrada del captador gràcies al 
element del captador solar T_captador i també en coneix la temperatura de 
sortida dels tubs per l’element Tubs. I el que és més important, el Dymola no té 
errors en la simulació. 

3.2.3. Model acumulador 

Aquest model ha tingut que ser totalment modificat. 

El fet de tenir varies entrades i sortides en un mateix punt de connexió del 
heatedPipe originava molts problemes en la simulació. 

Finalment s’ha decidit per utilitzar un altre engany al Dymola de forma que sigui 
capaç de simular un acumulador amb varies entrades i sortides. 
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Model acumulador. Nova distribució de tubs per enganyar el 
Dymola. 

L’engany al Dymola està en crear dos circuits de fluid estalviant-se així múltiples 
connexions en un mateix tub. 

Al unir tèrmicament els elements Acumulador_1 i Acumulador_2 i assignar-los la 
meitat de la capacitat del acumulador a cada un es com si l’aigua de dins el 
acumulador estigués mesclada. Així doncs, pel que fa a la mescla de l’aigua freda 
de la xarxa i l’aigua calenta del bescanviador és com si fos un mateix 
acumulador. És molt important l’element Element_auxiliar ja sense ell el Dymola 
generaria errors, però al assignar-li una conductància tant alta és com si fos 
infinit. 

Per saber la temperatura del acumulador s’ha creat un altre heatedPipe 
anomenat T_acumulador, sinó el Dymola també produïa errors en la simulació a 
causa de tenir varies connexions tèrmiques entre si. 

En comparació amb l’anterior model aquest no contempla les pèrdues a 
l’ambient. Es considera un acumulador ideal. 

La inicialització de valors per a aquest model és la següent: 

• Acumulador de 1500 litres, per tant, 750kg de medi per als elements 
Acumulador_1 i Acumulador_2. 

• Tots els elements estan a 40ºC de temperatura inicial. 

• Els valors de fricció són els mateixos que per els tubs del captador. 
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• El circuit de l’esquerra es troba tancat, per tant s’ha d’agregar el element 
ambient. Aquest element no cal inicialitzar-lo (a excepció del medi), és 
només per tancar el circuit. 

• Conductància d’un milió. La idea és representar una conductància infinita, 
com si no hi fos. 

3.2.4. Anàlisis del salt tèrmic en el captador solar 

En aquest apartat el cabal en el circuit primari i en el circuit secundari és regulat 
per l’element de control Centraleta_v2. En el anterior apartat el cabal en el 
secundari era variable però no estava regulat per cap element de control. 

La regulació per part dels elements de control del cabal en el circuit secundari 
farà que el salt tèrmic, que en el anterior apartat oscil�lava al voltant de 10ºC, 
sigui gairebé constant en 10ºC. 

Gràfic temperatures captador solar. Hi son dibuixades les 
temperatures d’entrada, de sortida i la diferència. 

Com es pot observar la diferència de temperatures es manté en 10ºC (línea 
inferior). 

La raó per la qual en el anterior apartat no es produïa un salt constant de 10ºC 
està en la regulació del cabal en el circuit secundari i en les equacions de disseny 
del bescanviador de calor. Si la centraleta controla els cabals en els circuits 
primari i secundari es compliran totes les equacions de disseny, tant en el 
captador com en el bescanviador. 

Les equacions de disseny per el captador fan que el circuit primari guanyi 10ºC al 
circular a través del captador solar i perdi 10ºC al circular per el bescanviador. 
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Però en aquest cicle la transferència de calor en el bescanviador i juga un paper 
molt important. Si el cabal en el circuit secundari és regulat per els elements de 
control es compleixen els salts tèrmics tant en el primari com en el secundari. Si 
no es regula el cabal en el secundari el salt tèrmic del circuit secundari al passar 
per el bescanviador és diferent del de disseny, i per tant el salt tèrmic en el 
circuit primari del bescanviador es veu modificat. 

Aquesta és la raó per la qual la simulació del exemple d’aquest apartat té un salt 
tèrmic en el captador constant en 10ºC. I la simulació en l’anterior apartat 
oscil�lava al voltant de 10ºC. 

3.2.5. Anàlisi dels salts tèrmics en el bescanviador 

Els elements de control regulen el cabal en el circuit primari i el secundari del 
bescanviador perquè es produeixi un salt tèrmic de 10ºC en el primari i de 15ºC 
en el secundari. 

Però el bescanviador de calor també ha sigut dissenyat per permetre aquest salts 
de temperatura sempre i quan els cabals siguin els apropiats. El disseny del 
bescanviador ha estat realitzat al llarg del apartat 2.5 (“Bescanviador de calor”). 

Els elements de control del cabal en el circuit secundari han sigut desenvolupats 
en el subapartat 2.5.3 (“Control del cabal en el secundari”). La idea és que el 
cabal en el secundari, degut a que el salt tèrmic és diferent que el del primari, ha 
de ser de 10/15, o 2/3 parts, del cabal del primari. 

Gràfic cabals en el bescanviador. El més gran és el del primari. 

Com es pot veure els gràfics són proporcionals en 2/3. Els elements de control 
efectuen correctament la seva funció. 
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Gràfic salt tèrmic en el primari. Temperatura d’entrada, de 
sortida i la diferència. 

Com es pot observar el salt tèrmic en el primari és correcte. En aquest cas la 
diferència és negativa per la orientació del element heatedPipe. 

Gràfic salt tèrmic en el secundari. Temperatura d’entrada, de 
sortida i la diferència. 

El salt tèrmic es manté en els 15ºC de disseny. 
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S’ha comprovat que els salts tèrmics fossin els adequats. Però hi ha un altre 
valor en el disseny del bescanviador de calor el qual és interessant analitzar. 

La equació de transferència de calor en el bescanviador és: 

 mlTAUQ ∆= ··  (14) 

On la temperatura mitja logarítmica segueix la fórmula: 
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Per tant, i tal com s’ha dissenyat el bescanviador en el apartat 2.5 
(“Bescanviador de calor”), el valor de la temperatura mitja logarítmica és de 
12ºC degut als salts tèrmics imposats. 

Però hi ha un valor en la equació 14 que és invariable i condiciona el flux de 
calor. És la conductància: 
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Així doncs, la temperatura mitja logarítmica té el valor de 12ºC només quan hi 
ha un flux de calor de disseny. En el apartat 2.5 s’ha assignat a aquest flux el 
valor de 10.000W. 

Gràfic temperatures primari i secundari. Temperatures a la 
sortida del primari i del secundari. 
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En l’instant 45.000 el flux de calor és de 6.673W i la diferència de temperatures 
és de 8,2ºC. Si s’assolissin els 10.000W la diferència de temperatures seria de 
12ºC. 

3.3. Instal�lació solar 
En aquest apartat es simula per a un dia tota la instal�lació solar amb l’objectiu 
d’analitzar els models que encara falten per combinar. 

Es parteix des de l’exemple del anterior apartat hi si afegeixen tots els altres 
models. En aquest exemple l’element de control és el model de centraleta ja que 
hi són presents tots els models. 

Per fer-ne un anàlisis més exacte el cabal de consum és variable. És el mateix 
que ha aparegut en altres exemples al llarg del projecte. 

Esquema del exemple d’instal�lació solar. Esquema al complet 
amb tots els models. 

3.3.1. Model d’acumulador auxiliar 

El model d’acumulador auxiliar ha sigut modificat per permetre la lectura de la 
temperatura.  
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Esquema del model d’acumulador auxiliar. Nou esquema que 
permet les simulacions. 

En comparació amb l’anterior model aquest no contempla les pèrdues a 
l’ambient. Es considera un acumulador ideal. 

La inicialització de valors per a aquest model és la següent: 

• Acumulador de 3.000 litres. 

• Tots els elements estan a 40ºC de temperatura inicial. 

• Els valors de fricció són els mateixos que per els tubs del captador. 

3.3.2. Dades d’inicialització de la caldera 

Aquest subapartat és per anomenar els valors d’inicialització de la caldera. El 
model de caldera no ha calgut ser modificat des de la última versió. 

Per entendre més fàcilment la inicialització dels elements, se’n mostra l’esquema 
del model de caldera. 
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Esquema del model de caldera. Els mateixos elements. 

La inicialització dels elements és: 

• Temperatura inicial per els dos tubs de 40ºC. 

• Les dades de fricció per els dos tubs són les mateixes que per els tubs del 
captador. 

• La capacitat del bescanviador és de 30kg i la caldera de 50kg. 

• L’element Circuit_caldera només serveix per tancar el circuit. Per tant, no 
ha sigut inicialitzat més que en el medi. 

• La bomba és de 1500rpm, 3bars i 0,0000957m3/s (molt important). 

Pel que fa a la conductància el seu valor correspon al procés de disseny del 
model de caldera del apartat 2.6. (“Caldera”). 

3.3.3. Anàlisis dels salts tèrmics de la caldera 

El disseny de la caldera es pot consultar en el apartat 2.6 (“Caldera”) del 
projecte. 

En aquest subapartat s’analitzarà que compleixi les equacions de disseny tal com 
s’ha fet amb el captador i el bescanviador. 

Hi ha una gran diferència entre el bescanviador del circuit primari i secundari 
amb el bescanviador del acumulador auxiliar. En el primer bescanviador els 
cabals en el primari i el secundari són regulats per a que es produeixin els salts 
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tèrmics. Però en el bescanviador del acumulador auxiliar la caldera s’encén i 
s’apaga i la bomba s’activa o no. Per tant, en el circuit de la caldera la potència 
és una i constant de 8.000W. I en l’acumulador auxiliar el cabal és variable 
segons el consum que se’n fa de l’A.C.S. 

Les condicions de disseny del model de caldera són: 

• Salt tèrmic de 5ºC en el acumulador auxiliar. 

• Salt tèrmic de 20ºC en el bescanviador. 

• Una potència de disseny del bescanviador de 8.000W, el mateix valor que 
la caldera. 

Aquestes condicions marquen el valor de la conductància i uns cabals: 

• Conductància de valor 740W/K, en el model arrodonit a 800W/K. 

• Cabal del circuit de la caldera de 0,0000957m3/s. I aquest és constant 
quan s’encén la caldera. 

• Cabal òptim en el acumulador per satisfer els salts tèrmics de 
0,0003831m3/s. 

Així doncs, el únic salt tèrmic que es produirà serà el del circuit de la caldera. El 
salt tèrmic del acumulador auxiliar variarà en funció del cabal. 

Gràfic diferencia de temperatures en circuit de la caldera 
del bescanviador del acumulador auxiliar. 

En aquest gràfic es pot apreciar com quan la caldera és encesa el salt tèrmic en 
el seu bescanviador és de 20ºC. En aquest cas la diferència és negativa perquè 
perd 20ºC. 
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3.3.4. Anàlisis del control de la caldera 

El model de centraleta controla a la par l’encesa de la caldera i l’activació de la 
bomba. Els elements de control del model de centraleta per a la caldera han 
sigut descrits al llarg del apartat 2.8 (“Centraleta”). En aquest subapartat es 
comprovarà el correcte funcionament. 

Gràfic de la temperatura del acumulador auxiliar. Evolució al 
llarg del temps 

Es pot observar com al arribar als 50ºC la temperatura del acumulador no puja 
més degut a que ja no rep més calor del bescanviador. La consigna dels 
elements de control per activar la caldera és que el acumulador auxiliar 
disminueixi a 45ºC i per apagar la caldera que el acumulador auxiliar arribi a 
50ºC. 
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Gràfic del control de la potència. La potència és activada a partir 
d’una consigna. 

3.3.5. Anàlisi del control de la temperatura del acumulador 

La centraleta de control té la consigna d’aturar les bombes del captador i del 
acumulador si la temperatura en el acumulador sobrepassa els 70ºC i tornar-les 
a posar en funcionament si la temperatura en l’acumulador disminueix per sota 
els 65ºC. 

Per a realitzar l’anàlisi és necessari canviar els valors de la temperatura inicial en 
els tubs del model de acumulador. Per tan, se’ls ha assignat una temperatura 
inicial de 70ºC. 
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Gràfic de les bombes. Senyal de sortida de la centraleta a les 
bombes. 

La centraleta activa les bombes només quan la temperatura del acumulador 
auxiliar és menor que la consigna de 65ºC, i les bombes es paren quan 
s’assoleixen els 70ºC. 

Gràfic de la temperatura del acumulador.  

Com es pot veure en aquest gràfic, la temperatura del acumulador descendeix 
fins els 65ºC i es recupera fins els 70ºC gràcies a l’activació de les bombes. Més 
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endavant, la temperatura també cau per sota els 65ºC però com que la 
irradiància no és suficient les bombes no es posen en funcionament. 

3.3.6. Anàlisi de la temperatura del acumulador i el captador 

La centraleta de control ha d’evitar que es produeixi un flux de calor del circuit 
secundari al circuit primari en el bescanviador. Per realitzar aquest control la 
centraleta compara les temperatures del captador i del acumulador i només 
activa les bombes si el captador es troba a més temperatura que el acumulador. 
De fet, la comparació és dins un rang de temperatures entre 30 i 10ºC. 

Així doncs, la centraleta ha d’activar les bombes sempre i quan la diferència de 
temperatures enter el captador i el bescanviador sigui de 30ºC o més. I ha de 
desactivar les bombes si la diferència de temperatures és menor que 10ºC. 

Per realitzar aquest control no és necessari canviar les dades d’inici de cap 
model. 

Gràfic de les bombes i la irradiància. Per a una fracció del 

temps. 

En aquest gràfic per a un interval de temps s’ha dibuixat la sortida de senyal de 
la centraleta per a les bombes i la recepció de la irradiància. Com es pot observar 
quan la irradiància és de 300W/m2 les bombes encara no s’han posat en 
funcionament. 
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Gràfic del control de les temperatures. Senyals d’un element 
histeresis. 

En aquest gràfic la senyal de sota és una senyal booleana d’activació o no de les 
bombes. Es pot veure com l’activació es produeix quan la diferencia de 
temperatures (que és la línea no constant) arriba als 30ºC. També s’han dibuixat 
les temperatures consigna de 30 i 10ºC de diferència. 
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CAPÍTOL 4:SIMULACIÓ 

DE LA INSTAL�LACIÓ 

SOLAR 

L’objectiu d’aquest capítol és simular tots els models de la instal�lació solar amb 
les dades reals d’un interval de temps de l’estació meteorològica de Cervera. I 
comprovar així, si el disseny dels models té o no errors.  

D’altra banda, amb la simulació també es vol analitzar el consum d’energia per 
part del sistema de suport, la caldera. I poder treure’n conclusions en quant a la 
instal�lació solar.  

Així doncs, en aquest capítol es prepararan els models per a ser simulats en un 
interval llarg de temps, i se’n executarà la simulació per comprovar-ne els 
resultats. 

4.1. Control de la irradiància 
Al llarg del projecte els valors de la irradiància han sigut els del primer dia del 
mes de juliol de 2005 per a l’estació meteorològica de Cervera. En cap moment 
del dia la irradiància era zero. Tampoc a la nit, perquè la contaminació lumínica 
feia que el detector d’irradiància de la estació meteorològica registres valors 
majors que zero. Per aquest motiu encara no s’havia detectat l’error que es 
produeix quan la irradiància és zero. 

Quan la irradiància és zero en els models on aquest valor apareix en alguna 
operació en el denominador, el Dymola atura la simulació donant un missatge 
d’error. Per corregir-ho es pot modificar la senyal d’entrada a la centraleta de la 
irradiància quan aquesta sigui 0 per un valor pròxim a zero i que no sigui molt 
alt. D’aquesta manera el Dymola no caurà en cap error de simulació i si el valor 
de substitució és baix no activarà cap element de control. 
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Per modificar la senyal d’entrada és millor fer-ho en els valors de la taula i no 
amb elements del Dymola. Per tant, en la introducció de les dades de tot un any 
s’ha assignat al valor zero d’irradiància 10W/m2. 

4.2. Paràmetres de la simulació 
Per a la simulació totes les temperatures inicials de tots els tubs han sigut 
inicialitzades en 20ºC. La idea és partir d’una instal�lació en repòs a temperatura 
ambient. 

La potència de la caldera ha sigut modificada en 80kW, és a dir, el valor de la 
constant en el model de control d’encesa de la caldera ha sigut modificat en 
80.000. 

La resta de valors de tots els elements dels models son els mateixos que en el 
capítol anterior quan han sigut inicialitzats en els seus corresponents 
subapartats. 

El interval de temps escollit per a la simulació son els primers cinc dies de Juliol. 
Aquest interval servirà per conèixer les eines d’anàlisi del sistema. S’ha intentat 
simular un període de temps més llarg amb el Dymola però exigia massa temps 
per a carregar els taules. 

El període de simulació per el Dymola és de 432.000 (cinc dies) i els intervals 
son de 300. La longitud del interval és de 300 perquè la taula de consums pren 
valors cada cinc minuts. També es podria agafar un valor més petit i que el 
Dymola interpolés però s’ha considerat que el interval de 300 ja és prou petit. 

La següent captura mostra la instal�lació solar al complet: 
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Esquema de la instal�lació solar. Les taules contenen els valors 
per a cinc dies. 

4.3. Defectes de la simulació 
Al simular un període de temps es poden veure els defectes que tenen els 
models creats. 

Cap model contempla les pèrdues de calor. Per tant, quan la instal�lació solar 
resta inactiva les temperatures es mantenen. És a dir, d’un dia per l’altre la 
instal�lació no té pèrdues de calor durant la nit. 

Aquest defecte fa que la funció de la caldera es limiti al inici de la simulació ja 
que el acumulador auxiliar es troba inicialitzat en 20ºC. 
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Evolució de la temperatura del captador. Un cop acaba el dia el 
acumulador no perd temperatura. 

En aquest gràfic es veu com el captador no té pèrdues de temperatura i sempre 
comença a escalfar-se des de la temperatura del dia anterior. 

Evolució de la temperatura del acumulador auxiliar. Línea 
molt constant en el temps. 

L’evolució de la temperatura del acumulador auxiliar és molt constant en el 
temps degut a que no té pèrdues de calor. 

Al inici del gràfic però s’observa com la caldera ha escalfat el acumulador fins a 
la consigna de 50ºC. 
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Control de la potència de la caldera. La seva actuació ha sigut 
molt breu. 

En aquest altre gràfic es pot veure com la caldera només actua al principi de la 
simulació. 

4.4. Anàlisi energètic de la instal�lació solar 
Amb els models que es té del Dymola no es pot analitzar correctament una 
instal�lació solar perquè aquest models com s’ha vist no contemplen la pèrdua de 
calor. Això fa que la funció de la caldera sigui pràcticament inexistent. 

Però per analitzar energèticament el sistema s’haurien de seguir els següents 
passos: 

• Dibuixar en un gràfic del Dymola la potència de la caldera.  

• D’aquest gràfic obtindre els seus valors en forma de taula. Hi ha una opció 
en el Dymola que ho permet. 

• Amb l’ajuda d’un programa de càlcul tipus “Maple” obtindre la integral del 
gràfic de potència al llarg del temps. Amb això es tindria la energia 
consumida del sistema. 

• Dibuixar en un gràfic del Dymola el cabal de consum. I amb els mateixos 
mètodes descrits en els anteriors punts, es pot calcular la seva integral 
que seria la massa d’aigua que s’ha consumit en tot el període d’anàlisi. 

• Coneixen la temperatura mitja de la xarxa, la temperatura mitja de sortida 
de l’aigua del acumulador auxiliar i la calor específica de l’aigua, es pot 
calcular l’energia útil del sistema: 

 )·(· ,, xarxamitjaserveimitjapaiguau TTcmE −=  (20) 
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• La resta d’ambdues energies proporcionaria la energia obtinguda per els 
captadors solars 
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CAPÍTOL 5:CONCLUSIO

NS 

Al final del projecte s’ha vist com el fet de no tenir pèrdues de calor en els 
models impedia fer un anàlisi energètic del sistema. 

Però l’objectiu d’aquest projecte era crear una llibreria de components d’una 
instal�lació solar per el programa Dymola. Al no tenir altres llibreries similars i ser 
aquest un primer intent els resultats han sigut satisfactoris: 

• Els models creats han sigut analitzats al llarg del projecte i funcionen. 

• Tots els elements de control son els mateixos que té una centraleta de 
control en una instal�lació solar i funcionen correctament. 

• Les hipòtesis de disseny dels models han sigut correctament introduïdes i 
funcionen en una simulació. 

• Els models funcionen correctament entre si en una simulació. 

• Aquest projecte és una guia per a un anàlisi més profund de la llibreria i 
punt de partida per el seu millorament. 
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