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1. OBJECTIU DEL PROJECTE 

El projecte tracta d’analitzar dinàmicament un sistema mitjançant un programa 

informàtic, el Dymola, de simulació i modelat de sistemes físics. És a dir, s’analitzarà 

en aquest cas el sistema d’A.C.S. per mitjà de plaques solars tèrmiques per a uns 

intervals de temps. Així doncs l’anàlisi dinàmic ens permet dissenyar amb més rigor al 

poder fixar un interval de temps amb el programa. La forma convencional de resoldre el 

problema seria mitjançant les taules de l’ICAEN de radiació solar, unes taules que son 

de radiació mitja per mes i no tenen en compte dies de núvol, la nit, etc. 

L’objectiu es poder dissenyar el sistema d’A.C.S. amb plaques solars tèrmiques i ser 

capaços de calcular quanta energia de suport necessitarem per quan hi hagi un ús 

d’A.C.S. i no es pugui obtenir suficient energia de les plaques solars, per exemple a 

primera hora del matí, un dia de núvol, pluja... 

En aquesta entrega de PFC 1 apart de la declaració del present objectiu he inclòs en el 

següent capítol les dades obtingudes de la Piscina Municipal de Cervera en quant a 

consums energètics i altres dades de possible interès de cara als càlculs en el PFC. 

També es inclòs en aquest informe un resum dels primers capítols del llibre 

“Introducción al modelado y simulación de sistemas técnicos y físicos con Modelica” 

on es descriu el codi de programació que utilitza el Dymola (el programa de simulació i 

modelat). A tall de introducció i coneixement previ per el posterior modelat del sistema 

d’A.C.S. 



 

 

I finalment l’últim capítol d’aquest PFC 1 tracta de la descripció d’uns quants exemples 

fets per mi per aprendre l’ús del Dymola. 

Per al recull de les dades les he preguntat al director de la piscina i també disposo d’un 

informe de projecte d’estalvi d’energia fet per l’ICAEN per a la piscina. Aquest informe 

ha sigut de gran utilitat per obtindre totes les dades excepte les de freqüència de 

persones, que me les ha facilitat en la mesura que es possible el director de la piscina.  

En el informe del ICAEN s’estudia el problema de l’A.C.S. per plaques solars. Però 

com ja he dit més amunt el meu objectiu és un estudi dinàmic amb un programa 

informàtic. En tot cas el projecte de l’ICAEN pot servir com a projecte a comparar. 



 

 

2. DADES 

2.1 CONSUMS 

2.1.1 Punts de consum tèrmic 

PUNT m
3
 GN/any (aproximat) TEP/any (aproximat)

Caldera 1 67680 61,03

Caldera 2 67680 61,03

TOTAL 135360 122,06  

2.1.2 Subministrament tèrmic de la piscina 

CONCEPTE VALOR UNITATS

Combustible

Consum anual 1570041 kWh PCS/any

Consum anual 135360,0 m3/any

Consum anual 122,06 TEP/any

Consum 100,00 %

Cost específic 0,0301 €/kWh PCS

Cost específic 393,24 €/TEP

Gas Natural

 

2.1.3 Consums energètics de la piscina 

FONTS CONSUM ANUAL (TEP/any) COST ANUAL (€/any)

Energia elèctrica 24,77 29271,95

Gas natural 122,06 47999,47

TOTAL 146,83 77271,42  

2.1.4 Consum d’aigua 

Punts de consum:  

• Vasos de les piscines.  



 

 

• Ús sanitari (freda i calenta).  

• Neteja instal·lacions.  

• Lavabos i dutxes. 

Contadors d’aigua: 

Denominació PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA 3

Codi abonat 04-326643 04-326645 03-770579

Ús Piscina Piscina Piscina

Consum anual m
3
/any 1 3484 90 3575

Consum % 1,16 95,78 3,05 100

Cost específic €/m
3

71,000 1,676 2,067 1,705

Cost anual €/any 71 5838 186 6095
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L 

A
N
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2.1.5 Punts de consum d’aigua sanitària 

UNITATS

20

3

12

22

1

PUNTS DE CONSUM

Dutxes amb polsador temporitzat

Unitaris amb polsador

Vàters amb polsador

Aixetes monocomandament amb regulador de temperatura

Aixetes convencionals  



 

 

2.2 CALDERES 

2.2.1 Dades del fabricant 

Les dues calderes es troben connectades en cascada, i es controlen mitjançant un 

termòstat que indica les necessitats tèrmiques del moment fent funcionar una, dues o les 

dues calderes. 

Nombre de calderes 2

Fabricant DUNGS

Combustible gas natural

Model R.Remeha MB-ZRDLE

Potència nominal 420 kW (unitària)

Potència útil 340 kW (unitària)

Fluid calefactor aigua calenta

Emissors tèrmics intercanviadors de plaques

Abastiment combustible canalització

Règim de treball 365 dies / any  

2.2.2 Vas d’expansió 

Nombre Situació
Diàmetre 

filtre (mm)

Àrea filtre 

(m2)

Cabal filtre 

(m3/h)

Cabal neteja 

(m3/h)

3 Filtre piscina gran 1800 2,54 50 101

1 Filtre piscina petita 1800 2,54 50 101  



 

 

2.2.3 Resultats de mesura 

CONCEPTE VALOR UNITAT

Consum de combustible 61,03 TEP / any

Potència nominal 361200 kcal / h

Règim de funcionament 8760 h / any

Poder calorífic inferior 11260 kcal / kg

Calor específica combustible 0,58 kcal / kgºC

Relació aire / combustible 16,84 kg aire / kg comb

Percentatge màxim CO2 11,81 %

Pes CO2 estequiomètric 2,93 kg aire / kg comb

Pes H2O estequiomètric 2,09 kg aire / kg comb

Pes SO2 estequiomètric 0,000 kg aire / kg comb

Temperatura aire ambient 30 ºC

Temp. Aire entrada cremador 30 ºC

Humitat relativa de l'aire 50 %

Quantitat d'aigua a l'aire 0,0133 kg aigua / kg aire

Quantitat N2 / O2 a l'aire 76,7 / 23,3 % en pes

Temperatura del combustible 30 ºC

Percentatge d'O2 als fums 13,1 %

Percentatge de CO2 als fums 4,4 %

Excés d'aire 167,9 %

Monòxid de carboni 32 ppm

Temperatura dels fums 97 ºC

Calor específica CO2 als fums 0,210 kcal / kgºC

Calor específica N2 als fums 0,244 kcal / kgºC

Calor específica O2 als fums 0,203 kcal / kgºC

Calor específica SO2 als fums 0,146 kcal / kgºC

Índex de Bacharach 1 EB

Temperatura anada aigua 65 ºC

Temperatura tornada aigua 55 ºC

Cabal de combustible 6,19 kg / h

Cabal circulació aigua 6,39 m
3
 / h

Cabal aire comburent 279,19 kg / h

Pecentatge càrrega caldera 17,7 %  

2.3 ANÀLISI ENERGÈTIC DE LA CALDERA 

Calors entrants: 



 

 

CONCEPTE VALOR (kcal / h) PERCENTATGES (%)

E1 Combustió 69669 96,98

E2 Sensible del combustible 108 0,15

E3 Sensible del aire 2010 2,8

E4 Humitat del aire 50 0,07

ET Total calors entrants 71837 100  

Calors sortints: 

CONCEPTE VALOR (kcal / h) PERCENTATGES (%)

S1.1 Calor sensible CO2 369

S1.2 Calor sensible CO2 0

S1.3 Calor sensible CO2 5061

S1.4 Calor sensible CO2 802

S1.5 Calor vapor d'aigua 727

S1 Total gasos de la combustió 6959 9,69

S2 Incremats 26 0,04

S4 Radiació 627 0,87

S5 Calors residuals 348 0,48

S6 Calor útil 63877 88,92

ST Total calors sortints 71837 100  

Anàlisi energètic calculat a 0ºC. 

El rendiment de la caldera (S5/E1) és 88,92%. 

La relació calor útil calor entrant (S5/ET) és 0,9168. 



 

 

3. GUIA D’ÚS DE MODELICA 

Les quatre característiques més importats de Modelica són: 

� Modelica es basa en equacions en comptes de sentencies d’assignació. Això permet 

una reutilització de les classes, ja que les equacions no especifiquen una direcció 

concreta del flux de dades. Una classe es pot adaptar a més d’un context de flux de 

dades. 

� Modelica te capacitat de modelat multi-domini. Es a dir, es pot descriure i connectar 

components de models corresponents a objectes físics d’alguns dominis diferents com 

aplicacions elèctriques, mecàniques, termodinàmiques, hidràuliques, biològiques i de 

control. 

� Modelica es un llenguatge orientat a objectes amb un concepte de classe general que 

unifica classes genèriques (conegudes com plantilles en C++) i subtipus generals en una 

única construcció del llenguatge. Això facilita la reutilització dels components i el 

desenvolupament dels models. 

� Modelica te un model de components de software, amb construccions per a crear i 

connectar els components. Resulta molt apropiat com un llenguatge de descripció de la 

arquitectura de sistemes físics complexos i en certa mesura de sistemes de software. 



 

 

3.1 INICIS AMB MODELICA 

Els programes en Modelica es construeixen a partir de classes, també anomenades 

models. De la definició d’una classe es possible crear qualsevol número d’objectes, 

coneguts com a instancies  de la classe. 

Una classe en Modelica conté elements entre els quals la declaració de variables i les 

seccions equation, que contenen les equacions, son les principals. Les variables conten 

dades que pertanyen a les instancies de la classe; constitueixen l’emmagatzemament de 

dades de la instancia. Les equacions d’una classe especifiquen el comportament de les 

instancies d’aquella classe. 

Una demostració de programa seria: 

class HolaMon  
 Real x(start = 1); 
 parametrer Real a = 1; 
equation 

 der(x) = -a*x; 
end HolaMon; 

3.1.1 Variables 

Per a tots els models de Modelica que son resolubles, el número de variables ha de ser 

igual al número d’equacions. Per variables s’entén magnituds que poden variar, es a dir, 

ni les constants ni els paràmetres descrits en el 2.1.3. 



 

 

Els tipus de variables que es poden assignar són: la variable real Real; Boolean amb 

valor “false” per defecte; String, una cadena de caràcters; la variable de tipus enter 

Integer; I enumeration (...).  

Per assignar un valor diferent al de defecte s’escriu start=xx entre parèntesis desprès del 

nom de la variable. Per exemple: 

Real x (start = 1) 

3.1.2 Comentaris 

Els comentaris del codi son el text descriptiu arbitrari, per exemple escrit en català, que 

s’escriu en el programa. Modelica té tres estils de comentaris. 

El primer tipus son una cadena de caràcters entre cometes. Per exemple “un 

comentari”. Opcionalment, apareixen després de les declaracions de variables o al 

començament de les declaracions de classes. Aquests son “comentaris de definició” que 

es processen per a que siguin utilitzats per  l’entorn de programació Modelica. És a dir, 

apareixen en menús o com a textos d’ajuda. 

Els altres dos tipus de comentaris son ignorats per el compilador. S’escriuen // fins al fi 

de línea i si ha d’ocupar varies línees s’escriu /* i el text */. 

Cal mencionar la construcció anomenada annotation. Es tracta d’un “comentari” que 

pot emmagatzemar informació conjuntament amb el codi i es descriu en la secció 2.17. 



 

 

3.1.3 Constants 

Las constants amb nom a Modelica es creen emprant en les declaracions un dels 

prefixos cosntant o parametrer, i proporcionant una equació de declaració com a part de 

la esmentada declaració. Per exemple: 

constant Real PI = 3.14159265 
constant String colorvermell = “vermell”; 
constant Integer uno = 1; 
parameter Real massa = 22.5; 

Les constants del tipus paràmetre poden ser declarades sense una equació de declaració 

ja que es possible modificar-les abans que la simulació comenci, però un cop 

començada son constants. Per exemple: 

parameter Real massa, gravetat, longitut; 

3.1.4 Valors inicials per defecte 

Quan no s’assigna un valor a la variable (start), les variables numèriques declarades 

prenen el valor 0. Les variables booleanes son false i les variables del tipus cadena 

tenen la cadena buida “”. 

Les excepcions a aquesta regla son els resultats de les funcions i les variables locals de 

les funcions, en les quals el valor inicial per defecte en la crida a la funció està indefinit. 



 

 

3.2 MODELAT MATEMÀTIC ORIENTAT A OBJECTES 

Un model en Modelica es fonamentalment una descripció matemàtica declarativa, que 

simplifica molt l’anàlisi. El concepte de programació delcarativa s’inspira en les 

matemàtiques, on és comú dir o declarar que és el que es manté, en lloc de donar un 

algoritme detallat pas a pas de com aconseguir l’objectiu desitjat (tal com s’usa en els 

llenguatges procedurals). 

La visió de la orientació a objectes declaratiu de Modelica, des del punt de vista del 

modelat orientat a objectes, es pot resumir com: 

� La orientació a objectes s’usa fonamentalment com un concepte de estructuració, 

que utilitza la estructura declarativa i reutilització de models matemàtics. Les tres 

formes de estructuració són jerarquia, connexions de components i herència. 

� Les propietats dels models dinàmics s’expressen d’una manera declarativa 

mitjançant equacions. 

� Un objecte es una colecció de instancies de variables i equacions que comparteixen 

un conjunt de dades. 

Però: 

� La orientació a objectes en el modelat matemàtic no es veu com un pas de missatges 

dinàmics. 



 

 

3.3 CLASSES I INSTANCIES 

Cada instancia o objecte a Modelica té una classe que defineix les seves dades i el seu 

comportament. Una classe té tres tipus d’elements: 

� Les variables de dades associades amb una classe i les seves instancies. Les variables 

representen els resultats dels càlculs per a la resolució de les equacions d’una classe 

conjuntament amb les equacions d’altres classes. Durant la resolució numèrica dels 

problemes dependents del temps, les variables emmagatzemen els resultats del procés 

de solució en temps real. 

� Les equacions especifiquen la conducta d’una classe. La forma en que les equacions 

interactuen amb equacions d’altres classes determina el procés de solució, es a dir, la 

execució del programa. 

� Les classes poden ser membres d’altres classes. 

Aquí està la declaració d’una classe simple, que podria representar un punt en l’espai: 

class Punt “Punt en un espai tridimensional” 
 public 
  Real x; 
  Real y, z; 
end Punt; 

Es pot accedir als membres d’una classe utilitzant la notació punt (.). Per exemple, si es 

considera la instancia meuPunt de la classe Punt, es pot accedir a les variables escrivint 

meuPunt.x. 



 

 

Els membres d’una classe poden tenir dos nivells de visibilitat. La declaració public de 

x, y y z, que es la declaració per defecte, significa que qualsevol codi amb accés a una 

instancia de Punt pot fer referència a aquests membres. L’altre nivell possible de 

visibilitat, s’especifica mitjançant la paraula protected, significa que només es permet 

l’accés a aquests membres des del codi intern de la classe, així com des del codi de les 

classes que hereten a aquesta classe. L’aparició d’una d’aquestes paraules clau vol dir 

que totes les declaracions posteriors assumeixen aquesta visibilitat fins el final de classe 

o fins una altra aparició d’aquestes paraules clau. 

3.3.1 Creació d’instàncies 

En Modelica, els objectes es creen implícitament simplement declarant les instancies de 

les classes. Per exemple, per a crear tres instancies de la nostra classe Punt, simplement 

es declara tres variables del tipus Punt en una classe, que aquí es la classe Triangle. 

class Triangle 
 Punt punt1; 
 Punt punt2; 
 Punt punt2; 
end Triangle; 

Per a instanciar la classe Triangle només cal declarar-la, ja que sempre que s’executa 

Modelica la classe “main” s’instancia implícitament i es la superior. Sinó també es pot 

fer que sigui la classe triangle  la classe “superior”. Un exemple amb les classes 

Triangle  i  Foo1: 

class Foo1; 
 ... 
end Foo1; 



 

 

class  Triangle; 
 Punt punt1; 
 Punt punt2; 
 Punt punt2; 
end Triangle; 
class Main 
 Triangle pts; 
 Foo1 f1; 
end Main; 

Les variables de les classes de Modelica s’instancien per a cada objecte. Això significa 

que una variable en un objecte es diferent de la variable amb el mateix nom en cada un 

dels altres objectes de la mateixa classe que han sigut instanciats. Les variables no es 

comparteixen entre tots els objectes de la classe, com passa en altres llenguatges, 

anomenades variables de classe. 

3.3.2 Inicialització 

Ja s’ha comentat abans el valor inicial per defecte i el atribut start per inicialitzar 

variables. L’exemple següent mostra la inicialització de la classe Triangle: 

class  Triangle; 
 Punt punt1(start={1,2,3}); 
 Punt punt2; 
 Punt punt2; 
end Triangle; 

I també es pot inicialitzar quan s’instancia Triangle: 

class Main 
 Triangle pts(punt1.satrt={1,2,3}); 
 Foo1 f1; 
end Main; 



 

 

Una forma més general d’inicialitzar un conjunt de variables es especificar el conjunt 

d’equacions s’han de resoldre per obtindre els valors inicials d’aquestes variables. 

S’utilitza la construcció initial equation. Un exemple es: 

model Controlador 
 Real y; 
equation 

 der(y) = a*y + b*u; 
initial equation 

 der(y) = 0; 
end Controlador 

La solució en l’instant inicial és: 

der(y) = 0; 
y = -(b/a)*u; 

3.3.3 Classes restringides 

Pràcticament qualsevol cosa en Modelica es una classe. Per fer més fàcil de mantenir i 

llegir el codi Modelica s’introdueixen paraules claus especials per a determinats usos 

específics del concepte classe. Les paraules claus model, connector, record, block i type 

poden ser usades en comptes de class. 

Un record es una classe utilitzada per a declarar una estructura de dades tipus registre i 

no pot contenir equacions. 

record Persona 
 Real edat; 
 String nom; 
end Persona; 



 

 

Un block es una classe que la seva casualitat computacional es fixa. Això significa que 

s’especifica, per a cada variable de classe, si te una casualitat d’entrada o de sortida. 

Així, en la declaració de cada variable de la interfície en una classe block s’ha d’utilitzar 

una paraula clau, que fixa la seva casualitat com input  o  output. 

Una classe connector s’usa per a declarar “ports” o punts d’interfície d’un component, i 

no pot contenir equacions. 

Un type es una classe que pot ser un alies o una extensió a un tipus predefinit, record o 

array. Per exemple: 

type vector3D = Real[3]; 

Els conceptes de package i function en Modelica tenen molt en comú amb el concepte 

de classe, però no son realment classes restringides, ja que aquests conceptes incorporen 

la seva pròpia semàntica especial addicional. 

3.3.4 Reutilització de classes modificades 

Les capacitats de Modelica per expressar adaptacions o modificacions de les classes, 

mitjançant els anomenats modificadors, faciliten la reutilització. Per exemple, es desitja 

connectar en serie dos models d’un determinat filtre que tenen constants de temps 

diferents. 



 

 

En comptes de crear dos classes diferents de filtre, es millor definir una única classe de 

filtre i crear dos instancies modificades adequadament. A continuació se’n mostra un 

exemple: 

model FiltrePasBaixa 
 parameter Real T=1 “Constant de temps del filtre” 
 Real u, y(start=1); 
equation 

 T*der(y) + y = u; 
end FiltrePasBaixa; 

Aquesta classe es pot utilitzar per crear dos instancies del filtre, amb constants de temps 

diferents, i “connectar-les” entre sí amb una equació: 

model FiltresEnSerie 
 FiltrePasBaixa F1(T=2), F2(T=3); 
equation 

 F1.u = sin(time); 
 F2.u = F1.y; 
end FiltresEnSerie 

En aquest model em utilitzat modificadors. És a dir, equacions d’atribut tals com T=2 i 

T=3, per a modificar la constant de temps del FiltrePasBaixa quan es creen les 

instancies F1 i F2. La variable de temps independent es denomina time. Si el model 

FiltresEnSerie s’utilitza per declarar variables a un nivell jeràrquic superior, per 

exemple, F12, les constants de temps poden encara adaptar-se utilitzant modificació 

jeràrquica, tal com es fa amb F1 i F2 a continuació: 

model FiltreModificatsEnSerie 
 FiltresEnSerie F12 (F1 (T=6), F2.T=11); 
end FiltresModificatsEnSerie 



 

 

3.3.5 Classes predefinides 

Les classes de tipus predefinits de Modelica es corresponen amb els tipus primitius 

Real, Integer, Boolean, String i Enumeration(...). Posseixen la majoria de propietats que 

te una classe, per exemple, poden ser heretades, modificar-se, etc. Només l’atribut valor 

pot ser modificat en temps d’execució i s’accedeix a ell a través del propi nom de la 

variable, no mitjançant la notació punt. És a dir, s’usa x en comptes de x.value. 

S’accedeix als altres atributs utilitzant la notació punt. 

Per exemple, una variable Real te un conjunt de variables per defecte. Aquests atributs 

per defecte poden ser modificats quan es declara una nova classe: 

class Voltatge = Real(unit= “V”, min=-220.0, max=220.0); 

3.4 HERÈNCIA 

La classe original, coneguda com a superclasse o classe base, s’estén per a crear una 

versió més especialitzada d’aquesta classe, coneguda com la subclasse o classe 

derivada. En aquest procés, el comportament i les propietats de la classe original, en la 

forma de declaracions de variable, equacions i altres continguts, son reutilitzats o 

heretats per la subclasse. 

A tall d’exemple, considerem la classe Punt introduïda prèviament. En primer lloc 

introduïm dos classes anomenades DadesColor i Color. En DadesColor es defineixen 

les variables que representen el color, i aquesta es heretada per Color. També s’inclou 

en la classe Color una equació. Finalment la classe PuntColorejat hereta de classes 



 

 

múltiples, és a dir, usa herència múltiple. Obté les variables de la posició Punt, i les 

variables del color i la equació de la classe Color. 

record DadesColor 
 Real vermell; 
 Real blau; 
 Real verd; 
end DadesColor; 
class Color 
 extends DadesColor; 
equation 

 vermell + blau + verd = 1; 
end Color; 
class Punt 
 public 

  Real x; 
  Real y, z; 
end Punt; 
class PuntColorejat 
 extends Punt; 
 extends Color; 
end PuntColorejat; 

3.5 CLASSES GENÈRIQUES 

Resulta avantatjós poder descriure patrons genèrics de models o de programes. En 

comptes d’escriure molts fragments similars de codi, amb essencialment la mateixa 

estructura, es pot expressar la estructura general del problema i proporcionant els casos 

especials com valors de paràmetres. En Modelica s’usa igualment la construcció class. 

Hi ha dos casos de parametrització de les classes en Modelica. Els paràmetres de classe 

poden ser o bé paràmetres de instància, els seus valors són instancies (components), o 

bé paràmetres de tipus, els seus valors son tipus. Aquests paràmetres formals de classe 

no s’han de confondre amb els paràmetres dels models que es declaren anteposant la 

paraula clau parametrer, sinó que porten la paraula clau replaceable. 



 

 

3.5.1 Paràmetres de classe que són instàncies 

Seguidament es mostra la classe C, que posseeix tres paràmetres de classe (pobj1, pobj2 

i pobj3) i una variable (obj4) que no es un paràmetre de classe: 

class C 
 replaceable ClasseVerda pobj1(p1=5); 
 replaceable ClasseGroga pobj2; 
 replaceable CalsseVerda pobj3; 
 ClasseVermella obj4; 
equation 

 ... 
end C; 

Ara es declara una altra classe, anomenada C2, on es proporcionen dos declaracions de 

pobj1 i pobj2 amb arguments actuals de la classe C. Aquests són vermell i verd 

respectivament, que substitueixen als valors per defecte, que son vermell i groc. Per a 

que es produeixi el canvi de tipus, es imprescindible que la paraula clau redeclare 

precedeixi al argument actual del paràmetre formal de classe. Es possible introduir 

restriccions sobre el tipus reemplaçant, però no es mostra aquí. 

class C2 = C(redeclare ClasseVermella pobj1, redeclare ClasseVerda pobj2); 

La classe C2 es pot escriure sense redeclarar com: 

class C2 
 ClasseVerda pobj1(p1=5); 
 ClasseVerda pobj2; 
 CalsseVerda pobj3; 
 ClasseVerde obj4; 
equation 

 ... 
end C; 



 

 

3.5.2 Paràmetres de classe que són tipus 

Aquest és útil quan es vol canviar varis objectes simultàniament. Per exemple, al definir 

el paràmetre de tipus ClasseColorejada en la classe C, que es mostra a continuació, es 

fàcil canviar el color de tots els objectes del tipus ClasseColorejada. 

classe C 
 replaceable class ClasseColorejada = ClasseVerda; 

ClasseColorejada obj1(p1=5); 
replaceable ClasseGroga obj2; 
ClasseColorejada obj3; 
ClasseVermella obj4; 

equation 

 ... 
end C; 

Creem una classe C2, donant al paràmetre ClasseColorejada de la classe C el valor 

ClasseBlau. 

class C2 = C(redeclare class ClasseColorejada = ClasseBlava); 

Això equival a: 

class C2 
 ClasseBlava obj1(p1=5); 
 ClasseGroga obj2; 
 ClasseBlava obj3; 

ClasseVermella obj4; 
equation 

 ... 
end C2; 



 

 

3.6 EQUACIONS 

En el llenguatge de Modelica s’utilitzen les equacions en comptes de les sentencies 

d’assignació típiques d’altres llenguatges de programació. Aquesta és la clau de les 

capacitats per al modelat físic i la reutilització que posseeixen les classes de Modelica. 

En Modelica es compleix el següent: 

• Les sentencies d’assignació en llenguatges convencionals es usual representar-

les com equacions en Modelica. 

• Les assignacions d’atributs es representen com equacions. 

• Les connexions entre objectes generen equacions. 

Les equacions són més potents que les sentencies d’assignació. Per exemple la equació 

següent: 

R*i = V; 

Conté tres possibles sentencies d’assignació: 

i := V/R; 
V := R*i; 
R := V/i; 

Les equacions en Modelica es poden classificar informalment en quatre grups diferents, 

que depenen del context sintàctic en que ocorren: 



 

 

• Equacions normals, que es localitzen en les seccions de equacions, incloent la 

equació connect, que es una forma especial de equació. 

• Equacions de declaració, que son part de les declaracions de variables o 

constants. 

• Equacions de modificació, que s’utilitzen normalment per modificar atributs. 

• Equacions inicials,que són especificades en les seccions initial equation o son 

assignades al atribut start. Aquestes equacions s’usen per a resoldre el problema 

de inicialització en l’instant de execució de la simulació.  

3.6.1 Estructures d’Equacions Repetitives 

En ocasions sorgeix la necessitat de expressar conjunts d’equacions que tenen una 

estructura regular, es a dir, repetitiva. Es pot representar mitjançant una estructura de 

equacions vectorials, incloent referències als elements de les arrays utilitzant la notació 

de corxetes (mirar l’apartat 2.13 i 2.14.2). Però Modelica ofereix una solució a les 

equacions amb estructura repetitiva, la construcció en bucle. 

Considerem la equació: 

y = a[1] + a[2]*x + a[3]*x^2 + ... + a[n+1]*x^n  



 

 

L’equació polinòmica es pot expressar com un conjunt d’equacions amb estructura 

regular en Modelica, amb y igual al producte escalar dels vectors a i xpowers, ambdós 

de longitud n+1: 

xpowers[1] = 1; 
xpowers[2] = xpower[1]*x; 
xpowers[3] = xpowers[2]*x; 
... 
xpowers[n+1] = xpowers[n]*x; 
y = a * xpowers; 

Però es pot utilitzar un bucle for: 

for i in 1:n loop 
 xpowers[i+1] = xpower[i]*x; 
end for; 

En aquest cas particular, una equació vectorial proporciona inclús una notació més 

compacta: 

xpowders [2:n+1] = xpowers[1:n]*x; 

Aquí els vectors x i powders tenen longitud n+1. La notació dos punts 2:n+1 significa 

extreure un vector de longitud n, començant des de l’element 2 fins incloure l’element 

n+1. 

3.6.2 Equacions en derivades parcials 

Les equacions en derivades parcials (EDPs) contenen derivades respecte altres variables 

diferents del temps. Els models de fenòmens tals com el flux de calor o fluids en son 

exemples. 



 

 

3.7 MODELAT FÍSIC ACASUAL 

El modelat acasual ens indica que es modela basant-se en equacions i no amb sentencies 

d’assignació. Les equacions no especifiquen quines son les variables d’entrada o de 

sortida. En canvi, en les sentencies d’assignació la part esquerra són sortides (resultats) i 

la dreta són entrades. El modelat acasual està molt ben adaptat a representar la 

estructura física dels sistemes, d’aquí el nom modelat físic acasual. 

L’avantatge principal del modelat acasual es que la direcció de la solució de les 

equacions s’adaptarà al context del flux de dades en el que es calcula la solució. El 

context del flux de dades es defineix expressant quines variables es necessiten com a 

sortides, i quines son entrades externes al sistema simulat. 

3.7.1 Modelat físic vs. Modelat orientat a blocs 

Un diagrama de connexió de circuit elèctric mostra com es connecten els components. 

Es pot dibuixar de manera que es corresponguin aproximadament a la estructura física 

del circuit elèctric en una targeta de circuit integrat. Les connexions físiques en el 

circuit real corresponen a les connexions lògiques en el diagrama. Per tant, el modelat 

de Modelica (modelat físic acasual) permet escriure el circuit elèctric a través de les 

connexions dels seus components, com si els connectéssim físicament. 

Un modelat casual seria un modelat per un diagrama de blocs. En aquest cas es perd la 

topologia física. L’inconvenient es que l’anàlisi per a convertir el modelat físic intuïtiu a 

un model físic casual orientat a blocs no es trivial.  



 

 

4. EXEMPLES AMB EL DYMOLA 

Per al projecte utilitzaré el programa Dymola. A continuació presentaré uns exemples 

fets per mi amb el programa. L’objectiu dels exemples es tenir una practica prèvia amb 

el programa de cara a la realització del projecte. 

El programa és molt intuïtiu i permet tindre una visió de què és el que passa en cada 

moment dels problemes que se’m podrien plantejar a classe. 

4.1 COMPONENTS DEL DYMOLA 

Per a l’explicació dels exemples suposo que ja es te un coneixement del programa, es a 

dir, cito els components pel seu nom però no indicaré on son. Bàsicament son en el 

package de “Thermal” i també el de “Blocks”. 

Per a construir els exemples utilitzo diferents components. A continuació en cito uns 

quants amb els paràmetres que modifico per ajustar-los al model que vulgui realitzar. 

4.1.1 HeatCapacitor 

És a dins de “Components” en “HeatTransfer”. És una massa. Per a caracteritzar-la s’ha 

d’introduir en el menú “parametrers” del component la C, la capacitat calorífica de 

l’element. És a dir, s’ha de multiplicar: 

C = cp · m    en [J/K] 



 

 

On la cp es la capacitat calorífica específica de l’element de l’exemple i la m es la massa 

de l’element. 

També es pot modificar la temperatura inicial de l’element, en graus Celsius. 

4.1.2 ThermalConductor 

En la mateixa carpeta que “HeatCapacitor”. És un conductor tèrmic, l’element que es 

vulgui modelitzar com a conductor, bo o dolent. Per a caracteritzar-lo com en l’anterior 

component s’ha d’introduir en el menú “parametrers” la constant tèrmica de 

conductivitat. Però s’ha d’introduir en les unitats que hi ha. Així doncs tenim: 

G = k · S    en [W/K] 

On suposo que la k és la conductivitat del material, que usualment pren les unitats de 

W/(K·m2), i S és la superfície de transferència de calor del material en m2. Així doncs 

amb aquesta fórmula que podria ser apta per a una paret obtenim G en les unitats que 

ens demana Dymola. 

4.1.3 Convection 

Amb aquest component, en la mateixa carpeta que els anteriors, es modelitza la 

transferència de calor per convecció entre dos elements. Per caracteritzar aquest 

component no s’introdueix cap valor com abans, sinó que té una entrada i a partir d’un 

altre component obté el valor del coeficient de convecció. Aquesta entrada admet 

components com funcions, taules... Així doncs es responsabilitat del dissenyador elegir 



 

 

el component que més s’adapti a les necessitats: funció constant, pendent, una taula de 

dades segons el temps, etc. Les unitats del S.I. per al coeficient de convecció són 

W/(m2·K). 

4.1.4 FixedTemperature 

Aquest component es troba dins la carpeta de “Sources”, dins de “HeatTransfer”. És un 

component només de sortida. És a dir, es caracteritza en el menú “parametrers” una 

temperatura i es connecta a un altre component. Això voldrà dir que el component 

connectat ho està a una font a la temperatura que em escollit. Per tant crearem un flux 

de calor si la temperatura entre els dos components es diferent, però el component 

“FixedTemperature” mai s’escalfarà o refredarà, no és una massa és una temperatura 

fixa. 

4.1.5 PrescribedTemperature 

En la mateixa carpeta que l’anterior es diferencia de l’anterior perquè aquest te a més 

d’una sortida una entrada. La entrada es la mateixa que en el cas del component 

“Convection”, és a dir: funcions, taules... I en aquest component és evident l’exemple 

de la temperatura exterior al llarg del temps. Elaborem una taula on per a cada valor del 

temps tenim una temperatura i al connectar-la amb la “PrescribedTemperature” aquesta 

llegeix la taula i dóna com a senyal de sortida la temperatura segons l’instant de temps 

en que es troba. A més per als intervals de temps sense valor interpola la temperatura. 



 

 

4.1.6 FixedHeatFlow i PrescribedHeatFlow 

Com els components de la temperatura aquest son els equivalents en fluxos de calor. Per 

exemple ens poden ser útils quan vulguem modelitzar un radiador com un flux de calor 

constant en el temps o variable. Estan en la mateixa carpeta que les temperatures. 

4.1.7 TemperatureSensor 

Aquest component es troba dins la carpeta de “Sensors” en “HeatTransfer”. És un 

component que només admet una entrada. Quan es simula el model realitzat gràcies a 

aquest component podem saber la temperatura en funció del temps del component al 

qual està connectat. 

4.1.8 Altres carpetes dins del HeatTransfer 

Hi ha tres carpetes més en “HeatTransfer”: “Celsius”, “Fahrenheit” i “Rankine”. Cada 

una d’aquestes conté un conversor de les seves unitats a Kelvin i viceversa. I els 

components “FixedTemperature”, “PrescribedTemperature” i “TemperatureSensor” que 

només llegeixen o donen valors en la escala en que estàn. 

4.2 DOS_MASSES 

Aquest és un exemple del mateix programa anomenat “TwoMasses” i rebatejat per mi 

com a Dos_Masses. Consisteix en posar en contacte dues masses a diferent temperatura 

a traves d’un conductor. 



 

 

Així doncs tenim dues masses (“HeatCapacitor”) connectades per mitja d’una 

conducció (“ThermalConductor”), una és a 100ºC i l’altra a 0ºC. També s’ha inclòs dos 

sensors de temperatura per a les dues masses. Els seus valors i l’esquema es pot veure 

en al captura següent: 

 

Per a la simulació estableixo 12 segons i 120 intervals. Ara puc escollir diferents valors 

i graficar-los per separat o junts per comparar-los. Si elegeixo graficar les temperatures 

que em donen els sensors obtinc dos corbes simètriques que s’uneixen als 50ºC, la de la 

mass1 comença a 100ºC i la mass2 a 0ºC. I si grafico la Q_flow de la conducció obtinc 

els valors del flux de calor en funció del temps. 

En ambdós casos els valors es tornen constants (50ºC per les temperatures i 0W per el 

flux de calor) en l’instant 6,6 aproximadament. 



 

 

 

 



 

 

4.3 TRANSMISSIO 

Per a realitzar aquest exemple he inventat un suposat problema de transmissió de calor a 

traves d’una habitació. Les dades són: 

• Per a les parets: k = 1,22 kcal/(h·m2·ºC). 

• Per la coberta i el forjat: k = 1,02 kcal/(h·m2·ºC). 

• Per al vidre: k = 2,3 kcal/(h·m2·ºC). 

• I les dimensions són: 4,5x3,5x6m i les dues finestres de 1,5x3m. 

• He considerat una temperatura de l’aire interior de 23ºC i de l’exterior de 4ºC. 

• He considerat una cp de l’aire de 1025 J/(K·kg) i una densitat de 1,2 (kg/m
3). 

Així doncs la següent captura mostra com he enllaçat els diferents components i els seus 

valors característics: 



 

 

 

He establert per a la simulació 2500 i intervals de 30. Si grafico la temperatura de l’aire 

del local passa de 23ºC inicials als 4ºC constants de l’exterior en aproximadament 2400. 

Per graficar la temperatura hagués pogut connectar un sensor, però en la consola de 

simulació puc seleccionar el component “Aire_Local” i graficar la “T”, és a dir, la 

temperatura del aire en funció del temps. També he seleccionat els diferents fluxos de 

calor dels diferents components: Paret, Coberta_i_Forjat, Finestra i Aire_Local. La 

suma dels tres conductors es el flux total que veu el Aire_Local. 



 

 

 

 



 

 

4.4 TRANSMISSIO_CALEFACCIO 

Rescatant l’exemple anterior i fixant-me en el gràfic dels fluxos de calor, afegeixo el 

component “PrescribedHeatFlow” com si fos una calefacció amb el valor 3400W. 

Aquest valor no és arbitrari, sinó que l’he elegit perquè en l’instant 0 de l’exemple 

anterior hi ha un flux de 3400W. Per tant per mantenir constant la temperatura del meu 

local he de “escalfar-lo” amb 3400W constantment. Així doncs la captura dels 

components i els gràfics de temperatura i fluxos de calor em queden constants al llarg 

del temps. He simulat per a 4500 a intervals de 30. 

 



 

 

 

 



 

 

4.5 TRANSMISSIO_TVARIABLE_NOMESFINESTRA 

Aquest exemple només tinc en compte la transmissió a través de la finestra però en 

comptes d’utilitzar una temperatura constant he fet servir el component 

“PrescribedTemperature” connectat a una taula de valors. La taula de valors es 

totalment inventada per el que podria ser un dia d’hivern amb una temperatura per a 

cada hora. En aquest cas he assignat 4ºC a l’aire del local, el mateix valor que el primer 

de la taula de temperatures. La connexió de components és: 

 

Per a aquest model he graficat les temperatures del local i la exterior. Es pot veure com 

la taula varia de forma lineal (rectes, pendents constants, canvis bruscos...) i, en canvi, 

la temperatura del aire varia a causa del flux de calor a través de la finestra, per tant, té 

variacions suaus i amb una certa inèrcia per la massa.  



 

 

I també he graficat el flux de calor que veu l’aire juntament amb les temperatures. 

S’aprecia en aquest gràfic com quan la temperatura exterior es més petita que la del aire 

el flux és negatiu, quan la temperatura exterior es més gran que la del aire el flux es 

positiu i que quan es creuen les línees de temperatura el flux passa per zero. També 

s’aprecia que en els canvis bruscos de la temperatura exterior la línea del flux pateix 

també els mateixos canvis bruscos. 

La simulació és per a 86400 i intervals de 300. 

 



 

 

 

4.6 TRANSMISSIO_TVARIABLE 

En aquest exemple he utilitzat el model de Transmissio però variant la temperatura 

exterior igual que en l’exemple anterior. Igual que en l’exemple anterior l’aire del local 

és a 4ºC. He afegit una nova dada en el problema: 

• El local es troba sobre un local climatitzat a 21ºC. 

El model queda finalment com: 



 

 

 

Igual que abans he graficat les temperatures i els fluxos: 



 

 

 



 

 

 

4.7 TRANSMISSIO_TVARIABLE_CALEFACCIO 

Per aquest model el que he fet és afegir una calefacció al exemple anterior. Per assignar 

un valor al flux de calor he utilitzat l’anterior exemple i he modificat la temperatura de 

l’aire a 23ºC. Al graficar el flux de calor del local en l’instant 0 he trobat el valor 

2800W. 

Així doncs el nou model Transmissio_tvariable_calefaccio amb l’aire a 23ºC queda de 

la següent forma: 



 

 

   

I les gràfiques de les temperatures del local i exterior són: 



 

 

 

I per els fluxos es sense representar el de la calefacció (+2800W): 



 

 

 

 

 


