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RESUM 

Al llarg dels darrers anys les eines de computació han evolucionat a un ritme accelerat, 

posant a l’abast de qualsevol usuari un gran número de possibilitats per resoldre càlculs 

complexos d’instal·lacions senceres.  

És en aquesta línia que es desenvolupa aquest projecte, que pretén simular el 

comportament al llarg de tot un any d’un sistema tèrmic solar compost per un camp de 

col·lectors, un tanc d’acumulació i un procés d’escalfament. Amb els principis de la 

transferència de calor s’estudia i es modelitzen totes les parts del sistema, i particularment 

s’estudia el funcionament de la planta que disposa l’Institut Politècnic del Campus de 

Terrassa. 

Els càlculs s’articulen sota el software ja existent desenvolupat pel grup de recerca de la UPC 

GreenTech, programat en llenguatges Python i C++. Les simulacions realitzades permeten 

obtenir tots els paràmetres característics al llarg de tot el període de funcionament, com les 

temperatures, cabals i balanços de potències.  

A més dels coneixements teòrics sobre la termotècnia, el projecte serveix per a qualsevol 

usuari que vulgui entendre el procediment de càlcul que realitza el programa per realitzar 

les simulacions. 

Una particularitat del projecte és que les dades d’entrada per realitzar les simulacions són 

valors mensuals mitjans diaris, és a dir, a partir de la mitjana d’un dia típic representatiu del 

mes es realitzen les simulacions hora a hora de tot un dia.  

Finalment, s’estudia i es conclou que el sistema de captació tèrmica no és suficient per 

garantir la demanda d’un equip de generació de fred per l’espai a climatitzar.  
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1. GLOSSARI 

COP   eficiència energètica 

DD   graus dia 

Eta0, 𝜼𝟎   rendiment col·lectors 

F   factor de cobertura solar 

Gsc   constant solar 

�̇�   generació calorífica 

grossA   àrea d’un captador 

H   irradiació mensual total 

histTmin   temperatura mínima històrica 

histTminSource  font de la temperatura mínima històrica  

I   irradiació horària 

iam   modificador de l’angle d’incidència 

iam50    modificador de l’angle d’incidència per 50º en radians 

K1, U0   coeficient de pèrdues tèrmiques del col·lector 

K2, U1   dependència de la temperatura del coeficient de pèrdues tèrmiques 

KT, KT   índex de claredat 

�̇�   potència de demanda  

N   número de col·lectors 

nHTin   temperatura nominal d’entrada 

nHTOut    temperatura nominal de sortida 

nPower   potència nominal 

nTIndoors   temperatura interior nominal 

�̇�   calor [W] 

�̇�    calor per unitat de superfície de captació [W/m2] 

Rb   factor geomètric que depèn de la orientació del col·lector 

refA   àrea de referència dels col·lectors 

refVFlow, vFlowRate cabal als col·lectors 

RH   humitat relativa 

rt   rati d’irradiació instantània i total   
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T  temperatura 

tCoolBalance temperatura de balanç per procés de refredament 

tHeatBalance temperatura de balanç per procés d’escalfament 

tIndoors  temperatura a l’interior 

U  coeficient de transferència de calor del tanc  

UA  coeficient de transferència global de calor 

Wv  velocitat del vent 

∆𝑻𝒍𝒎  mitjana logarítmica  

𝜹  declinació solar 

𝝎  angle horari 

𝝎𝒔  angle horari de l'ocàs 

𝝍  latitud 

𝜽  angle d'incidència 

𝜷  orientació del col·lector 

ρg  reflectivitat del terra 

𝜽𝒛  angle de Zenith

 

Subíndexs  

acum acumulada 

gain guanyada 

i interior 

loss pèrdues 

useful útil 

Irradiació H 

b directa 

d difusa 

o extraterrestre 

T sobre una superfície inclinada 

Temperatura T 

a ambient 

av mitja 



Modelització del sistema de captació solar tèrmic   
del grup de recerca GreenTech a l’IPCT                                                                                          Pàg. 7 

 

 

b balanç 

ci entrada freda 

co sortida freda 

g terra 

hi entrada calenta 

ho sortida calenta 

i interior 

m mitjana de l’aigua 

ref referència del model de càlcul 

Superíndexs (Tanc MultiNode)  

a ambient 

acum calor acumulada 

col  referent al col·lector 

load referent a la descàrrega de calor 

loss referent a les pèrdues de calor 

mix barreja 

tnk tanc 

0 referent al valor en la iteració anterior 
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2. PREFACI 

2.1. Origen del Projecte 

El grup de recerca GreenTech neix amb l’objectiu d’esdevenir un grup de referència en el 

desenvolupament de sistemes tèrmics eficients i basats en l'ús d'energies verdes, combinant 

la formació d'especialistes, desenvolupament de recerca bàsica, i la transferència de 

coneixement i tecnologia a la societat. Un dels projectes creats és el de desenvolupar un 

software capaç de simular sistemes de transferència de calor en estat transitori que permeti 

obtenir resultats fidels sobre el comportament de diferents instal·lacions, per així poder 

predir el seu possible funcionament o analitzar el seu comportament sota diferents 

condicions. És gràcies als avanços en les darreres dècades en l’àmbit de la computació el 

que permet desenvolupar una eina de càlcul d’aquestes característiques, capaç de realitzar 

centenars d’iteracions en qüestions de segons i determinar el funcionament d’una 

instal·lació formada per diferents mòduls mes a mes durant tot un any. 

2.2. Motivació 

Un dels agents motivadors principals per donar continuïtat a aquest projecte consisteix en 

la voluntat d’entendre el funcionament d’una instal·lació d’aquest tipus detalladament, tant 

dels mòduls per separat com en la interacció que es produeix entre ells. A més, adquirir 

coneixements sobre diferents metodologies de càlcul dels components tèrmics. També ho 

és la capacitat de realitzar els canvis pertinents al sistema per tal d’augmentar la seva 

versatilitat i arribar a realitzar simulacions d’instal·lacions més complexes.  

2.3. Requeriments Previs 

La temàtica principal d’aquest projecte són els fenòmens de transferència de calor. Per tant, 

és necessari tenir uns coneixements bàsics sobre la matèria d’estudi. Al llarg de tot el 

projecte s’anomenen processos d’intercanvi d’energia per convecció, conducció i radiació. 

A més, s’utilitzen les equacions tèrmiques que regeixen els processos que es produeixen a 

col·lectors tèrmics d’aigua calenta sanitària (ACS), tancs d’emmagatzematge i 

intercanviadors d’energia. Durant l’escrit s’explica a partir de les equacions bàsiques de 
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l’energia com s’ha arribat a les utilitzades en el model i a més es fa referència als abstractes 

de diferents autors d’on s’extreuen les equacions que fan referència a models concrets, on 

es pot trobar una explicació més detallada del model triat. 

Durant el projecte s’explica com està modelat tot el sistema i com s’han acoblat els diferents 

components a nivell informàtic, per tant és necessari tenir uns coneixements en llenguatges 

de programació Python i C++, així com en l’ús del SO Debian, donat que el programa no té 

una interfície gràfica i s’utilitza des del terminal. Tot el software està programat amb classes 

que interactuen entre elles i hereten funcions, el que fa necessari coneixements en 

programació orientada a objectes.  
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

L’objecte principal d’aquest projecte és modelar, amb l’ajut del software informàtic 

desenvolupat pel grup de recerca GreenTech, el sistema de captació solar tèrmic situat a 

l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa.   

Els objectius específics del projecte són: 

- Descriure els fenòmens físics que hi ha al darrer de la planta situada a l’IPCT així com 

uns models i equacions per modelitzar els components. 

- Comprovar si l’energia solar disponible satisfà les necessitats per climatitzar l’espai. 

- Explicar el funcionament del software i els algoritmes d’operació que es donen a 

terme per a obtenir els resultats. 

- Definir un protocol per poder modificar components en el programa garantint la 

compatibilitat entre aquests i el sistema.  

- Realitzar canvis sobre el software per aconseguir resultats més fidels a la realitat de 

la planta instal·lada al IPCT.  

- Que el projecte serveixi com a referència per la comprensió del software i pugui ser 

útil per a futures modificacions i ampliacions d’aquest.  

3.2. Planta de l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa 

La planta a modelitzar es troba situada a l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa, a les 

instal·lacions de RDmes Technologies, S.L. Es tracta d’un sistema de refrigeració per sostre 

radiant que permet obtenir fred gràcies a un camp de col·lectors, principalment. El sistema 

global està dividit en tres grans mòduls en base a les seves funcions: un mòdul de captació 

solar, una maquina d’adsorció i la distribució a l’espai climatitzat del sostre radiant.  

El mòdul de captació solar esta composat per 15 col·lectors solars en sèrie encarregats 

d’escalfar aigua sanitària. L’aigua escalfada dels captadors realitza un intercanvi energètic 

en un dipòsit d’acumulació, on es manté un altre fluid a una temperatura elevada. El 

bescanvi és únicament energètic donat que el circuit d’aigua és tancat i es realitza mitjançant 
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un serpentí situat a l’interior del tanc. El líquid a l’interior del col·lector forma part de 

l’intercanvi que es produeix en el següent mòdul, la màquina d’adsorció.  

La màquina d’adsorció permet a través de cicles intermitents de càrrega i descàrrega 

generar el fred que es distribueix en el mòdul del sostre radiant. És gràcies a un procés 

d’escalfament el que permet obtenir l’energia per fer funcionar la màquina, que generarà el 

fred. 

La part del sistema a modelitzar és el mòdul de captació solar, des dels col·lectors fins a la 

descàrrega energètica per fer funcionar el mòdul d’adsorció. Per fer aquestes simulacions 

es parteix de la posició geogràfica on la instal·lació està situada (Terrassa), i es simulen les 

condicions climatològiques al llarg d’un any. Es modelitzen els captadors, el tanc i la 

descàrrega atenent a un model físic determinat. A l’altre costat del tanc es modelitza la 

descàrrega en funció de les necessitats del sistema, que en aquest cas s’ha optat per una 

descàrrega energètica típica d’un procés d’escalfament. D’aquesta manera, la modelització 

i simulació queden en funció de la situació de la planta i les necessitats de la descàrrega 

energètica de la màquina d’adsorció. Així es pot simular la planta corresponent, o inclús 

qualsevol altre planta composada per uns col·lectors solars, un tanc d’acumulació i un procés 

d’escalfament. 

Les simulacions que es realitzen són al llarg de tot un any, determinant les condicions de 

treball per a un dia representatiu de tot el mes i multiplicant-lo pel número de dies totals. 

Això sí, per cada dia simulat es calculen els balanços i energies produïdes en intervals d’una 

hora. Al finalitzar l’any es pot obtenir el resultat d’aquesta instal·lació, i s’extreuen els 

Figura 1. Camp de captadors 
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paràmetres més característics: el coeficient de rendiment (COP) i el factor de cobertura solar 

(F).  

CAMP DE 
COL·LECTORS

DIPÒSIT 
D ACUMULACIÓ

SORTIDA A LA 
MÀQUINA 

D ADSORCIÓ

 

Figura 2. Simplificació de la planta a estudiar. 

3.3. Software Informàtic 

Per modelitzar el sistema s’utilitza el programari desenvolupat sobre entorn Linux pel grup 

de recerca de la UPC GreenTech. El software està integrat per diferents mòduls que 

permeten realitzar simulacions transitòries dintre de l’àmbit de la transferència de calor. El 

software contempla les equacions fonamentals que regeixen aquests processos, així com les 

propietats característiques dels components a utilitzar, i permet realitzar operacions de 

càlcul computacional de fluids. Tot el programa està dividit en diferents components que 

poden interaccionar entre ells mitjançant el sistema, dintre d’aquests components es troben 

el tanc, els col·lectors i intercanviadors d’energia. Amb una sèrie de fitxers es fan operar 

aquests components conjuntament, el que permet estudiar d’una manera aproximada els 

resultats que s’obtindrien en la realitat. 

Per tal de validar els sistemes, el software ha estat dotat d’uns mòduls que permeten 

estudiar casos senzills i fer processos de validació per saber si el sistema que s’està 

configurant realitza les simulacions de forma correcta. 
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Per tant, es pretén engranar tot el sistema a partir de mòduls ja desenvolupats i crear-ne els 

necessaris de nous per tal de recrear les condicions de la planta a estudiar. 

Per tal de construir el programa de càlcul de la manera més clara i entenedora possible s’ha 

fet ús de classes. Donat que aquest software contempla molts més casos, es pot veure com 

moltes de les classes utilitzades hereten funcions d’un altre superclasse, i fins i tot, arriben 

a heretar mòduls de 3 classes superiors, existint alhora funcions inutilitzades en aquest 

projecte. 

Cal diferenciar les classes que defineixen el sistema de les classes dels components del 

mòdul de captació tèrmica de la planta global. Les classes del sistema són totes aquelles que 

permeten la interacció entre els mòduls escollits, s’encarreguen de fer la crida a funcions 

d’assignació de dades d’entrada, funcions de càlcul o extracció de dades per la lectura dels 

resultats, entre d’altres. Mentre que les classes dels components del mòdul de captació 

tèrmica seran els col·lectors, el tanc i la modelització de la descàrrega a través d’un 

intercanviador, on venen descrites les equacions físiques d’aquests i contemplen els 

fenòmens que es produeixen en aquests.  

En definitiva, el sistema es qui relaciona la sortida d’un component amb l’entrada de l’altre 

i els components són la part física que existeix en la realitat. 

La nomenclatura triada ha estat la d’anomenar el procés com Transis Process Heating, donat 

que la modelització que es realitza es correspon amb un procés típic d’escalfament solar. 

Per això s’ha utilitzat l’abreviació PHeat. Pel que fa als fitxers Transis són tots aquells que 

formen part del sistema de càlcul transitori. 

Per definir el sistema aquí plantejat es fa ús de tres fitxers principals:  

- rdTransisPHeat 

- TransisPHeat 

- TransisBase 

A continuació es defineixen els models físics triats per la representació dels components i es 

defineix el funcionament del sistema. A l’apartat 0 es pot trobar informació més detallada 

de la programació realitzada.  
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4. MODEL FÍSIC 

El model físic es troba dividit en quatre parts fonamentals: la meteorologia, on es defineixen 

totes les entrades de dades ambientals, els captadors solars, que permeten aprofitar 

l’energia provinent de l’ambient, el tanc, on s’acumula l’energia, i el procés d’escalfament, 

on es produeix la descàrrega energètica. D’aquesta manera, s’explica el funcionament de 

cada component atenent al camí que segueix l’energia al llarg de la instal·lació. 

Finalment, a l’apartat de càlcul del sistema s’explica la interacció entre els components per 

realitzar la simulació global.  

4.1. Meteorologia 

La part de meteorologia fa referència a tota la part externa de la instal·lació que interactua 

amb el camp de captadors tèrmics i que permet aprofitar l’energia provinent del sol. 

Com és evident, el paràmetre més important en aquest tipus d’instal·lacions a tenir en 

compte és el sol i la seva posició. Per això s’han de contemplar uns certs angles per definir 

la relació entre la instal·lació i el sol, i l’energia que prové d’aquest. Per estudiar quina 

quantitat d’energia es pot obtenir es defineix el concepte d’irradiació solar o insolació com 

la quantitat d’energia que arriba del sol sobre la superfície d’un captador. 

Així, els diferents tipus d’irradiacions que es contemplen són les següents: 

- Ho: irradiació extraterrestre total sobre una superfície horitzontal, és a dir, la que es 

mesuraria a la superfície de l’atmosfera. 

- H: irradiació total sobre una superfície horitzontal 

- Hd: irradiació difusa que arriba a una superfície horitzontal 

- Hb: irradiació directa que arriba sobre una superfície horitzontal 

- HT: irradiació sobre una superfície inclinada. Podent ser directa, difusa o total en 

funció del subíndex corresponent.  
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Totes les unitats estan expressades en J/m2 i fan referència a valors diaris, quan es vulgui 

parlar de valors instantanis, horaris en aquest cas, es farà ús de la lletra I amb els mateixos 

subíndexs.  

A partir d’aquí la irradiació solar diària mitja extraterrestre en una superfície horitzontal es 

pot definir com [1]: 

𝐻𝑜 =
86400𝐺𝑠𝑐

𝜋
(1 + 0,033 cos (2𝜋

𝑛

365
))(cos 𝜓 · cos 𝛿 · sin 𝜔𝑠 + 𝜔𝑠 · sin 𝜓 · sin 𝛿) 

On: 

𝛿 = 23,45 sin(2𝜋
284+𝑛

365
) és la declinació solar, Cooper (1969). Amb n dia de l’any. 

𝜔𝑠 = acos(− tan 𝜓 · tan 𝛿) és l’angle horari de l’ocàs.  

Gsc és la constant solar igual a 1367 W/m2. 

𝜓 és la latitud, distància a l’equador.  

El valor de la radiació solar diària total mitja mensual sobre una superfície horitzontal dintre 

de l’atmosfera, H, es pot obtenir a partir de múltiples bases de dades[5], donat que aquesta 

és una mesura experimental amb infinitat de ciutats i llocs enregistrats al llarg dels anys. 

Amb aquests dos valors abans definits, H i Ho, s’obté l’índex de claredat amb KT = H / H0, que 

representa la quantitat d’energia que pot travessar l’atmosfera. Amb el valor de KT i amb 

correlacions empíriques es pot obtenir el valor de la radiació solar diària difusa Hd (D-B 

Capítol 2.11 [1]). Un cop es tenen aquests valors es pot calcular l’energia que els captadors 

inclinats poden obtenir del sol mitjançant: 

𝐻𝑇 = 𝐻𝑏𝑅𝑏 + 𝐻𝑑 ·
1 + cos 𝛽

2
+ 𝐻𝜌𝑔 ·

1 − cos 𝛽

2
 

On:  

Hb és el valor mitjana de la radiació mensual de la radiació solar directa. 

Rb és un factor geomètric que depèn de l’orientació del captador Rb = cos (𝜃) / cos (𝜃𝑧).  
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𝜃 és l’angle d’incidència entre la radiació directa i la normal a la superfície d’estudi. 

𝜃𝑧 l’angle de Zenith, que és el d’incidència si la superfície fos horitzontal.  

Hd és la radiació mitjana mensual difusa, 𝛽 la orientació del col·lector i 𝜌𝑔 la reflectivitat del 

terra. 

Totes aquestes dades són relativament fàcils d’aconseguir, donat que o bé es troben en 

bases de dades [5], o bé es poden calcular a partir de la posició geogràfica i inclinacions. El 

fet més destacable a tenir en compte és que tots aquests valors que es tenen es corresponen 

a un dia típic. És a dir, només es té un valor de cada dada i en total només es tenen dotze 

valors. Per tant, per poder realitzar les simulacions que es desitgen per cada hora del dia 

típic primer es treballen les dades d’entrada per aconseguir uns valors horaris i desprès 

s’utilitza una metodologia per assegurar que els resultats trobats no s’allunyen de la realitat. 

Per passar de dades mitjanes a instantànies s’utilitza l’equació de Collares-Pereira i Rabl 

(1929) adaptada segons Duffie-Beckman capítol 2.13 [1]. Per això es fa ús del rati rt de 

radiació horària entre total diària com a funció de la durada del dia i de la hora en concret: 

𝑟𝑡 =
𝐼

𝐻
 

Així, es distingeix entre radiació diària (H) entre horària (I) modificant els símbols.  

Figura 3. Representació dels angles solars 



Modelització del sistema de captació solar tèrmic   
del grup de recerca GreenTech a l’IPCT                                                                                          Pàg. 17 

 

 

Calculant aquest rati segons: 

𝑟𝑡 =
𝜋

24
(𝑎 + 𝑏 cos 𝜔) ·

(cos 𝜔 − cos 𝜔𝑠) 

sin 𝜔𝑠 −
𝜋𝜔𝑠

180 cos 𝜔𝑠

  

𝑎 = 0,409 + 0,5016 sin(𝜔𝑠 − 60) 

𝑏 = 0,6609 + 0,4767 sin(𝜔𝑠 − 60) 

On 𝜔 és el valor de l’angle horari amb el que s’està treballant, en graus, mentre que 𝜔𝑠 és 

l’angle horari de la posta de sol. 

D’aquesta manera s’obté el valor de la relació per cada hora del dia respecte la mitjana del 

dia, i en efecte, la irradiació instantània.  

La metodologia que es realitza per assegurar els resultats que s’obtenen és la de contrastar 

les dades d’entrada amb les que s’obtindrien a partir del sumatori total dels càlculs 

instantanis, tornant a calcular els valors totals de les irradiacions i contrastant-los. D’aquesta 

manera, el valor de la irradiació instantània, abans de passar-se als captadors per realitzar 

el càlcul, es corregeix per garantir que el total al llarg del dia es correspondrà amb la dada 

d’entrada. 

Per tal de calcular la potència que reben els col·lectors solars (0) es fa ús del paràmetre 

incidence angle modifier (iam).  

L’iam és un paràmetre que permet establir una relació entre l’orientació dels captadors i la 

posició solar, ja que l’angle de radiació directa sobre una instal·lació d’aquest tipus no 

sempre és el mateix. 

El valor d’aquest modificador de l’angle d’incidència pot venir determinat segons Souka i 

Safwat (1966) com:  

𝑖𝑎𝑚 = 1 − 𝑏0 · (
1

cos 𝜃
− 1) 

On 𝜃 és l’angle d’incidència i representa l’angle entre la normal a la superfície del col·lector 

i la direcció de la radiació directa. bo és el coeficient del modificador de l’angle d’incidència 
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i es pot trobar a partir de l’iam50, el valor corresponent per un angle de 50º, en radians, en 

certa manera fàcil d’aconseguir de les instal·lacions solars. 

𝑖𝑎𝑚50 = 1 − 𝑏0 · (
1

cos 𝑟𝑎𝑑(50º)
− 1) 

Però, donada la simplificació a la que s’ha arribat en el càlcul del col·lector, aquest en realitat 

ve determinat per dos iam, un amb una inclinació de 60º per la radiació difusa, i el de la 

inclinació real per la directa. 

Per poder trobar aquests valors instantanis el valor es calcula a partir de: 

𝑖𝑎𝑚∗ =
(𝑖𝑎𝑚𝐵 · 𝑔𝑏𝑡 + 𝑖𝑎𝑚60 · 𝑔𝑑𝑟𝑡)

𝑔𝑡
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝐴𝑀 

𝑖𝑎𝑚𝐵 = 1 − 𝑏0 · (
1

cos 𝜃
− 1) 

𝑖𝑎𝑚60 = 1 − 𝑏0 · (
1

cos 60
− 1) 

On: 

gbt és el valor instantani de la radiació directa sobre la superfície inclinada. 

gdrt és el valor instantani de la radiació solar difusa sobre la superfície inclinada. 

gt és el valor total instantani de la radiació sobre la superfície inclinada. 

Figura 4. Representació de la radiació directa sobre una superfície. 
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Com que els resultats que es volen són instantanis és evident que hi haurà un valor iam per 

cada hora del dia, tot i que les dades d’entrada de la irradiació són mensuals. Per això, i per 

garantir que les aproximacions que es realitzen sobre les simulacions s’aproximen el més 

possible a la realitat s’opera d’igual forma que en el càlcul de les irradiacions.  

En aquest cas s’utilitza el factorIAM que permet passar de valors mensuals a instantanis. 

Aquest factor es calcula a partir de les dades mensuals que es tenen i es contrasta amb el 

valor de la radiació total que s’ha obtingut en fer el càlcul del dia sencer. 

D’aquesta manera el factor permet corregir les aproximacions que es produeixen en el càlcul 

de l’iam* assegurant que el valor de la suma total de cada hora d’energia rebuda sigui igual 

al total rebut corresponent al dia típic. S’aconsegueix d’aquesta manera una via per 

assegurar almenys que la suma de cada hora es correspon amb el total, tal i com s’ha operat 

amb el valor del rati rt. 

S’observa per tant, com les dades d’entrada necessàries per realitzar les simulacions pel que 

fa a aquesta part són: iam50, H (de cada mes), posició de la instal·lació (pel càlcul de les hores 

solars), angle d’incidència 𝜽 i KT. 
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4.2. Captadors Solars 

Per modelar el camp de captadors sencers es plantegen les equacions mitjançant un sol 

captador i el resultat final es multiplica pel número total d’aquests i es contempla el tipus 

de connexió que presenten. 

El model del camp de col·lectors s’ha basat en les equacions plantejades per Hottel-Whillier-

Bliss (Hoteland Woertz (1942)), on cada col·lector s’analitza com un únic volum de control 

amb una entrada i una sortida. S’aplica l’equació de l’energia (3.2.1.a) amb les hipòtesis de 

negligència de la transferència energètica per conducció axial entre l’entrada i la sortida i la 

no acumulació d’energia en els col·lectors, i s’obté la temperatura de sortida del fluid cap al 

tanc. 

�̇�𝑎𝑐𝑢𝑚 + �̇�𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 = �̇�𝑔𝑎𝑖𝑛 − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠 (3.2.1. 𝑎) 

Aplicant les hipòtesis plantejades anteriorment, l’equació (3.2.1.a) queda de la forma 

següent: 

�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) = (�̇�𝑔𝑎𝑖𝑛 − (𝑈0 + 𝑈1∆𝑇𝑎𝑣)∆𝑇𝑎𝑣)𝐴𝑟𝑒𝑓 (3.2.1. 𝑏) 

On: 

∆𝑇𝑎𝑣 =  
1

2
(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) + 𝑇𝑎 (3.2.1. 𝑐)  

Les temperatures són referents al fluid que hi circula, amb els subíndexs corresponents a 

l’entrada i la sortida.  

Ta fa referència a la temperatura ambient [K]. 

�̇�𝑐𝑝 és el producte del cabal màssic pel valor de la calor específica del fluid [J/s·K]. 

Aref és l’àrea utilitzada en les proves dels captadors [K]. 

𝑈0 és el coeficient de pèrdues [w/m2·K]. 

En aquest cas la temperatura de referència pel model és Tav ja que la metodologia del càlcul 

es basa en establir l’eficiència del col·lector a partir de la temperatura mitjana definida a 



Modelització del sistema de captació solar tèrmic   
del grup de recerca GreenTech a l’IPCT                                                                                          Pàg. 21 

 

 

(3.2.1.c), tot i que altres metodologies a partir de la temperatura d’entrada o sortida també 

podrien ser considerades.  

Amb les equacions plantejades i mitjançant els mètodes iteratius convenients s’extreu la 

temperatura a la sortida del col·lector Tout. L’únic paràmetre d’entrada que no es disposa de 

l’equació (3.2.1.a) és la potència guanyada per l’energia solar rebuda. 

L’energia que obtenen els captadors es modelitza en funció de la radiació provinent, i es 

multiplica per l’incidence angle modifier i pel rendiment 𝜂0.  Així, l’equació que permet 

obtenir l’energia dels captadors és: 

�̇�𝑔𝑎𝑖𝑛 = 𝜂0 · 𝑖𝑎𝑚∗ · 𝐼𝑡 (3.2.1. d) 

Els altres paràmetres de l’equació (3.2.1.b) venen determinats per les característiques del 

col·lector i la situació d’aquest. 
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4.3. Tanc 

El model físic del tanc corresponent a la planta de l’IPCT consisteix en un intercanviador en 

forma de serpentí submergit en l’interior del tanc. Per simplificar el model es pren la hipòtesi 

de que el tanc compta amb dues entrades i dues sortides i que l’intercanvi és total, 

menyspreant l’intercanviador. Així, el model fet servir és el Multinode (capítol 8.4 [1]).  

El tanc es divideix en un número de nodes N, i per cada node es resol l’equació energètica. 

Aquest compta amb una entrada superior per on prové el fluid de la sortida dels captadors, 

una sortida superior cap a la descàrrega, una entrada inferior de retorn de la descàrrega 

energètica i una sortida inferior cap als col·lectors.  

Les singularitats que es destaquen és que tant l’entrada dels col·lectors com el retorn de la 

descàrrega es configura per a que segons la temperatura que tingui el fluid aquest vagi a 

parar directament al node d’igual temperatura. Tot i que instantàniament no és el que es 

produirà, en un interval de temps suficientment petit, per les diferencies de densitats, el 

fluid a l’interior del tanc es distribuirà d’aquesta manera.   

La planta de l’IPCT compta amb una vàlvula que permet evitar el retorn cap al tanc que ve 

de la descàrrega sempre i quan la temperatura que vagi a sortir del tanc sigui inferior a la 

que es retorna. D’aquesta manera s’aprofita d’una forma més eficient l’energia que es 

perdria en retornar-lo al tanc.  

En dividir el tanc en N nodes, l’equació per cada node n es calcula de la següent forma. 

Figura 5. Distribució del fluid dintre 
del tanc 
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�̇�𝑛

𝑎𝑐𝑢𝑚
+ �̇�𝑛

𝑙𝑜𝑠𝑠
+ �̇�𝑛

𝑚𝑖𝑥
= �̇�𝑛

𝑐𝑜𝑙
− �̇�𝑛

𝑙𝑜𝑎𝑑
 (4.3. 𝑎) 

La potència acumulada a cada node queda: 

�̇�𝑛

𝑎𝑐𝑢𝑚
= 𝜌𝑛𝑐𝑝𝑛

𝑉𝑛

𝑇𝑛 − 𝑇𝑛
0

∆𝑡
 (4.3. 𝑏) 

Les pèrdues energètiques cap a l’ambient: 

 �̇�𝑛

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑈𝐴𝑛

𝑙𝑜𝑠𝑠
(𝑇𝑛 − 𝑇𝑎

)  (4.3. 𝑐) 

El coeficient de transferència tèrmica d’un node es pot aproximar multiplicant el coeficient 

de transferència de tot el tanc per la fracció de tanc en contacte amb el node.   

𝑈𝐴𝑛
𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑈𝐴𝑡𝑛𝑘

𝑆𝑛
𝑎

𝐴𝑡𝑛𝑘
 (4.3. 𝑑) 

Els efectes de barreja entre nodes veïns es calculen segons:  

�̇�𝑛

𝑚𝑖𝑥
=

Λ

𝛿𝑛+1
𝑆𝑛

𝑛+1(𝑇𝑛 − 𝑇𝑛+1) +
Λ

𝛿𝑛−1
𝑆𝑛

𝑛−1(𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1) (4.3. 𝑒) 

On Λ és un coeficient equivalent de conductivitat que representa el nivell de barreja del tanc 

en condicions estàtiques i té en compte la conductivitat tèrmica del fluid emmagatzemat i 

la convecció lliure interna que es produeix degut a la presència de ponts tèrmics en les parets 

o elements interns del tanc. Els subíndex n+1 i n-1 fan referència als nodes superiors i 

inferiors, 𝛿 és la distància entre els centres dels nodes i 𝑆𝑛 la superfície de node en contacte 

amb els nodes propers.  

La potència que entra pels col·lectors es calcula segons: 

�̇�𝑛

𝑐𝑜𝑙
= �̇�𝑐𝑜𝑙𝑐𝑝𝑛

(𝑇𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑛) (4.3. 𝑓) 

I la descàrrega energètica que es produeix cap a la descàrrega: 

�̇�𝑛

𝑙𝑜𝑎𝑑
= �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑𝑐𝑝𝑛

(𝑇𝑛 − 𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑) (4.3. 𝑔) 

En funció de les temperatures dels nodes, i com s’ha comentat a l’apartat anterior, no 

necessàriament un node en contacte amb una entrada de fluid tindrà component de terme 
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energètic �̇�𝑛

𝑙𝑜𝑎𝑑
 o �̇�𝑛

𝑐𝑜𝑙
, ja que depèn de que la temperatura d’entrada de fluid es trobi a la 

temperatura del node corresponent. Per tant, el tanc queda només en funció de tres 

paràmetres, UAtnk,  𝚲 i N. Que s’hauran d’ajustar mitjançant experimentacions (tunning) amb 

el tanc concret que s’utilitzi. 

La resolució del sistema d’equacions obtingut es resol mitjançant l’algoritme per a matrius 

tridiagonals de Thomas [2], que permet resoldre aquest tipus de sistemes amb menys 

operacions que amb una eliminació pel mètode de Gauss.  

  



Modelització del sistema de captació solar tèrmic   
del grup de recerca GreenTech a l’IPCT                                                                                          Pàg. 25 

 

 

4.4. Procés d’Escalfament 

La descàrrega energètica cap a la màquina d’adsorció és modelitza segons les necessitats, i 

en aquest cas es fa servir el mètode dels graus dia. Per poder entendre més fàcilment 

físicament el model s’assimila la descàrrega com si fos energètica mitjançant un 

intercanviador dintre d’un espai a climatitzar, ja que al cap i a la fi el que interessa seran els 

paràmetres per modelitzar la descàrrega independentment com es representi físicament.  

Si es pren la descàrrega energètica instantània més la pròpia generació produïda dintre d’un 

espai com: 

�̇� + �̇� = (𝑈𝐴)𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎) (4.4.a) 

On UA és el valor de la conductivitat tèrmica global, Ti la temperatura de l’interior de l’espai 

i Ta la temperatura de l’ambient. 

I es considera una temperatura a la qual la generació de l’espai compensa les pèrdues de 

l’espai cap a l’ambient Tb, anomenada temperatura de punt de balanç, la generació es pot 

considerar com: 

�̇� = (𝑈𝐴)𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑏) (4.4.b) 

Que combinant amb (4.4.a), s’obté: 

�̇� = (𝑈𝐴)𝑖(𝑇𝑏 − 𝑇𝑎) (4.4.c) 

Amb aquestes simplificacions es permet obtenir la descàrrega desitjada en funció de la 

temperatura de balanç, la de l’ambient i la conductivitat tèrmica global de l’espai (4.4.c). 

Per obtenir un valor mensual, s’integra l’expressió anterior, però simplificant la integral com 

una suma al llarg del període desitjat i assumint la conductivitat tèrmica global UA i la 

temperatura de balanç Tb com a constants, la descàrrega mensual, per tant, es pot 

aproximar a:  

𝐿 = (𝑈𝐴)𝑖 · 𝐷𝐷 (4.4.d) 

On DD és el número de graus dies.  
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El número de graus dies en un dia s’aproxima entre la diferència entre la temperatura de 

balanç i la temperatura mitja ambiental del dia, on només es consideren els valors positius 

de la diferència. 

𝐷𝐷 = ∑ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑎𝑣)+
𝑚𝑒𝑠  (4.4.e) 

Un cop es té la demanda de l’espai amb la metodologia explicada és necessari definir les 

condicions d’aquest espai, i l’intercanvi que es produirà en aquest. Això es realitza 

mitjançant la modelització d’un intercanviador de calor. Per calcular els resultats s’utilitza el 

mètode effectiveness-NTU (Kays and London, 1964) ja que no se sap la temperatura de 

sortida de l’intercanvi (el retorn cap al tanc) i aquest mètode permet deixar la potència en 

funció de dues temperatures i una efectivitat. 

D’aquesta manera l’equació que determina la potència intercanviada queda de la següent 

manera: 

�̇� = (�̇�𝑐𝑝)𝑚𝑖𝑛 · 휀 · (𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑖) (4.4.f) 

On: 

(�̇�𝑐𝑝)𝑚𝑖𝑛= és el valor mínim del producte del cabal per la calor específica dels dos fluids. 

휀 = L’eficiència de transferència de calor global de l’intercanviador. 

𝑇ℎ𝑖= La temperatura calenta a l’entrada, la del fluid que circula. 

𝑇𝑐𝑖= La temperatura freda a l’entrada, en aquest cas la temperatura de l’espai. 

L’efectivitat 휀 ve donada per l’equació: 

휀 = {

1−exp ((−𝑁𝑇𝑈)(1−𝑅))

1−𝑅·exp ((−𝑁𝑇𝑈)(1−𝑅))
  𝑅 ≠ 1

𝑁𝑇𝑈

1+𝑁𝑇𝑈
                                          𝑅 = 1

 (4.4.g) 

Amb: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

(�̇�𝐶𝑝)
𝑚𝑖𝑛

 (4.4.h) 
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𝑅 =
(�̇�𝐶𝑝)

𝑚𝑖𝑛

(�̇�𝐶𝑝)
𝑚𝑎𝑥

 (4.4.i) 

El valor dels cabals ve determinat pel propi funcionament de la instal·lació, essent per tant, 

dades d’entrada. 

El valor de UA es troba a partir de les condicions nominals de funcionament, o condicions 

sota les que s’han realitzat experimentacions i s’han pogut establir relacions, d’aquesta 

manera, s’estableix la hipòtesi que el valor de UA és constant en tot el rang de funcionament 

i s’aïlla de l’equació en termes nominals (4.4.j). 

𝑞𝑛 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑚(4.4.j) 

On ∆𝑇𝑙𝑚 és la mitjana logarítmica de les temperatures en l’intercanvi nominal definida per: 

∆𝑇𝑙𝑚 =
(𝑇ℎ𝑖−𝑇𝑐𝑜)−(𝑇ℎ𝑜−𝑇𝑐𝑖) 

ln(
𝑇ℎ𝑖−𝑇𝑐𝑜
𝑇ℎ𝑜−𝑇𝑐𝑖

)
 (4.4.k) 

Amb: 

Thi: Temperatura del fluid provinent del tanc nominal. 

Tho: Temperatura del fluid cap al tanc nominal. 

Tco: Temperatura de sortida de l’espai nominal. 

Tci: Temperatura de l’espai a escalfar nominal. 

Cal destacar com a hipòtesi del model que la metodologia aquí explicada dels graus dies és 

únicament vàlida sota condicions d’escalfament, i no de refredament. S’ha fet servir 

d’aquesta manera ja que per tal de que la màquina de la planta funcioni es necessita 

únicament un procés d’escalfament, a més, es poden simular instal·lacions solars sota 

processos d’escalfament.  
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4.5. Simulació del Sistema  

Un cop es té tot el sistema descrit i acoblat es passen a realitzar els càlculs sobre els 

components per reproduir les condicions de treball de la instal·lació.   

Principalment, el que es desitja obtenir de les simulacions, a part de tots els valors 

intermedis de temperatures i balanços energètics, és el factor de cobertura solar F de la 

instal·lació i el coeficient de rendiment COP. 

El factor de cobertura representa la part de la demanda energètica que es pot cobrir, en 

aquest, cas a partir del sol. Es calcula dividint l’energia que s’entrega al sistema entre la 

demanda necessària, i en instal·lacions d’aquest tipus permet calcular la part que s’està 

cobrint a partir de l’energia solar. És aquest factor el que s’utilitza com a paràmetre principal 

en la legislació per determinar les característiques de les instal·lacions solars i per fer 

comparatives entre elles.  

El coeficient de rendiment o eficiència permet determinar el que està aprofitant aquesta 

instal·lació del que se li ofereix, i es calcula dividint l’energia que s’està entregant en el 

procés d’escalfament entre l’energia disponible provinent del sol. 

Per esquematitzar el procés de càlcul s’han representat els processos més significatius que 

es duen a terme al llarg de la simulació. S’han diferenciat els processos que es realitzen cada 

mes dels que només és realitzen diàriament. Per tant, els que estan assenyalats com 

mensuals es repeteixen dotze vegades al llarg de tot el programa, i els que són diaris, porten 

un càlcul recursiu associat que realitza cada pas per les 24 hores del dia.  

Donat que s’estan realitzant càlculs amb equacions energètiques on es desconeix més d’un 

paràmetre que es desitja trobar en diferents mòduls, és necessari realitzar iteracions sobre 

els càlculs de les diferents parts del sistema. D’aquesta manera s’asseguren que els resultats 

trobats han arribat a convergir i són estables, garantint un sistema robust.  

Els criteris de convergència s’expliquen desprès de l’algoritme de càlcul presentat a 

continuació: 
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RECURSIVITAT PROCÉS 

 

1. Configuració de les dades d’entrada: mesures climatològiques, 

configuració dels col·lectors, condicions inicials. 

2. Càlcul del sistema sota les condicions inicials. 

2.1. Càlcul col·lectors. 

2.2. Càlcul tanc. 

2.3. Càlcul intercanviador. 

Mensual 

3. Establiment del dia típic del mes. 

4. Càlcul dels paràmetres per passar de dia típic a hores en els 

col·lectors. 

5. Càlcul dels paràmetres per passar de valors diaris a horaris en la 

demanda. 

Mensual Diari 

6. Resolució equacions dels col·lectors 

7. Càlcul de la demanda instantània 

8. Configuració dels paràmetres de demanda i temperatures a tanc i 

col·lectors. 

9. Resolució diària. 

Mensual Càlcul de la producció mensual 

 
Càlcul del factor de cobertura 

Càlcul de la eficiència 

 

Per trobar un model estable s’apliquen diversos processos iteratius al llarg de tot el càlcul. 

El primer de tots es troba en el càlcul mensual de la producció.  

Per cada més s’ha fixat un màxim de 15 iteracions en tot el càlcul de la solució i el criteri de 

convergència aplicat es basa en l’equilibri de la temperatura mitja del tanc, un paràmetre 

significatiu de la instal·lació, on s’ha considerat estable quan la temperatura al final de cada 

dia és igual a la de la primera hora del dia, amb una diferència menor a 0,5 ºC entre el 

començament i el final del dia, que en realitat representen el mes. S’ha pres d’aquesta 

manera ja que la simulació es realitza sobre un dia típic del mes, que representa tots els dies 



   Modelització del sistema de captació solar tèrmic del  
Pàg. 30                                                                                               grup de recerca GreenTech a l’IPCT 

 

del mes, on les condicions d’aquest dia per l’inici i el final són pràcticament iguals. 

Contemplant-ho d’aquesta manera s’aconsegueix un dia mitjana per representar tot el mes. 

A part, si el programari no arriba a estabilitzar-se i s’esgota el màxim número d’iteracions 

aquest avisa de tal fet.  

El següent procés iteratiu que es contempla es realitza en el càlcul dels resultats obtinguts 

per cada hora, que corresponen als pas 9 de l’algoritme. En aquest cas el número mínim 

d’iteracions a realitzar és de 25 i el criteri de convergència es correspon a la diferència de 

temperatures i d’energies cap a la descàrrega entre iteracions consecutives. Per tant, 

s’estableix la següent equació com a criteri: 

0,00001 <  
√(𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛−1 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛)2 + (𝐶𝑜𝑢𝑡𝑛−1 − 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑛)2 + (𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑𝑛−1 − 𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑𝑛)2

3
 (4.5. 𝑎) 

On n representa la iteració actual. Tout és la temperatura de sortida del tanc cap al camp de 

col·lectors, Cout la temperatura de sortida del fluid dels col·lectors i Qload l’energia que surt 

del tanc cap a la descàrrega.  

Al arribar a la convergència es passa un altre procés iteratiu on la condició és exclusivament 

la temperatura del tanc entre iteracions: 

0,00001 < (𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛−1 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛) (4.5. 𝑏) 

No només s’han fixat aquests algoritmes per garantir uns bons resultats, també s’han aplicat 

altres criteris de control: 

- Les temperatures que són calculades per cada hora del dia passen per un mòdul que 

comprova que aquestes es trobin dintre d’uns marges lògics per la instal·lació d’entre 

0 ºC i 250 ºC.  

- Per garantir uns mínims, el sistema no funciona amb una irradiació inferior a 150 

W/m2, ja que la producció seria mínima i en la realitat el sistema estaria parat.  

- Com s’ha comentat a l’apartat del tanc, aquest s’ha programat amb una vàlvula de 

retorn de tal manera que si la temperatura que surt del tanc cap a aquest procés és 

inferior a una establerta el sistema també es para.  
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- Es produeix un fenomen de barreja (mixing) dintre del tanc en el cas de que la 

temperatura de sortida d’aquest sigui superior a la de demanda, per així disminuir-

la.  

- El cabal que circula pel col·lector es corregeix per evitar situacions irreals degudes a 

les simulacions realitzades. Així, en el cas de que les temperatures entre tanc i 

col·lectors no siguin coherents i la de sortida dels captadors sigui inferior a la 

d’entrada el flux es disminueix amb un factor de 0,9.  

 

Finalment, si la solució s’estabilitza i lies temperatures són coherents es finalitzen les  

operacions amb el resultat del COP i la F de la instal·lació. 
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5. MANUAL D’USUARI 

A continuació s’explica detalladament com es realitzen aquestes simulacions a partir del 

software. S’han explicat les classes que defineixen el sistema detalladament i els seus 

mètodes ja que aquest manual pretén ser una referència per si es volgués continuar amb la 

programació del software, tenint una base explicativa sobre el funcionament. Però, no es 

comenten totes les variables que fa servir cada classe, ni les funcions auxiliars, donat que 

moltes són de ràpida interpretació. 

5.1. Sistema 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el sistema està format pels arxius amb nomenclatura 

Transis. Però, també s’ha fet ús d’alguns arxius auxiliars necessaris a tenir en compte. És el 

cas del fitxer per obtenir les dades de sortida anomenat InputSPHSystem.py que permet 

obtenir les dades que s’han entrat per generar la sortida i un TransisPHeatReport.py que 

genera un PDF amb la configuració establerta i la solució.  

Els components que s’han utilitzat vénen definits a l’apartat 5.3. Tot el que està relacionat 

amb l’intercanvi energètic segueix la nomenclatura SpaceLoad o HeatExchanger, en funció 

de si es parla del procés d’intercanvi en termes de la demanda o de la modelització de 

l’intercanvi energètic.  

Un fet a tenir en compte és que tota la programació és Case Sensitive, i en molts casos la 

diferència entre una classe i un objecte de la classe pot ser una majúscula. 

La crida al programa principal es realitza mitjançant la comanda al terminal del fitxer 

rdtransisPHeat.py. L’entrada de dades es realitza mitjançant un fitxer de tipus XML on s’han 

de contemplar els següents paràmetres. 

Location 
Country Longitude Town 

Province Altitude Latitude 

Meteo 

H Hd Ho 

KT Hd/H HT 

Ta Tm Tg 
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RH Wv histTmin 

histTminSource   

Surface Azimuth Inclination Albedo 

Collector 

Eta0 K1 K2 

Tref Iam50 refA 

refVFlow grossA  

CollectorField N   

solarLoop vFlowRate   

Tank Volume Diameter U 

spaceLoad UA tHeatBalance tCoolBalance 

sHHEx 
tIndoors nPower nHTin 

nHTOut nTIndoors  

 

El fitxer rdtransisPHeat.py està composat per la classe AppTransisPHeat i una funció main, 

l’encarregada principal del funcionament del sistema. És aquesta funció la que fa la crida a 

la classe AppTransisPHeat del propi fitxer i realitza tots els càlculs, reports i arxius de sortida 

en funció de les opcions que s’hagin sol·licitat en fer la crida al programa principal. 

El programa permet obtenir diferents sortides de les simulacions. Un arxiu de tipus PDF on 

s’observen els valors mensuals  de les simulacions i els resultats d’aquestes, el COP i la F de 

la instal·lació. També permet obtenir un fitxer més detallat on es mostren els resultats per 

cada hora d’un dia del mes, amb els valors de les temperatures més significatives o els 

balanços energètics.  

Aquest fitxer es troba a: rdsoldes/src/. 

5.1.1. Classe AppTransisPHeat 

La classe AppTransisPHeat està programada en llenguatge Python i és una subclasse de 

AppBase. 

Les diferents funcions que es troben disponibles dintre de la classe són les següents: 

- init 
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- calculate 

- setOutputs  

init 

Paràmetre iniciador de la classe que configura tots els paràmetres introduïts a l’entrada del 

programa a través de self.set: location, collector, collectorField, solarLoop, surface, meteo, 

tank, spaceLoad, sHHex i SPHSystem. 

Genera el self.system com un objecte de la classe TransisPHeat. 

calculate  

És la funció bàsica de càlcul del sistema. Primerament s’encarrega de configurar tots els 

components del sistema: clima, SpaceLoads, col·lectors, tanc i descàrrega. Un cop 

configurats tots els paràmetres mitjançant el self.system (objecte de TransisPHeat) crida el 

mètode yearlyPerformancePrediction del mateix objecte, on es realitzen les simulacions. 

Finalment crida el mètode setOutputs d’aquesta pròpia classe.   

setOutputs 

Crida directament la funció setOutputs de la classe AppBase introduint-li el self del sistema.  

5.1.2. Classe AppBase 

La classe AppBase es troba definida al directori: rdsoldes/lib/python/AppBase.py, programat 

en Python, i les funcions disponibles d’aquesta classe són: 

- init 

- getSingles 

- getLists 

- set 

- appendOutputSet 

- appendOutputSetFromList 

- appendOutput 

- getInput 

- getOutputs 

- printSets 

- printInputs 
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- printOutputs 

- setOutputs 

 

init 

S’encarrega d’inicialitzar totes les propietats del self: location, surface, meteo, collector, 

collectorField, tank, drawOffLoad, spaceLoad, sHHex, pipe, solarLoop, refSystem, obstacles, 

snowflakeLayout, indoors, preservedProduct, snowflakeApplication, sTSystem, 

sCombiSystem, sPHSystem. 

getSingles 

Retorna totes aquelles variables que no estan buides. 

getLists 

Retorna els tanks i pipes definits. 

set 

Configura a través de l’entrada al mètode, totes les propietats definides anteriorment. Per 

a fer-ho fa ús de les classes que comencen per Input, subclasses de InputBase. 

appendOutputSet 

Afegeix al self.outputs les dades meteo, drawOffLoad, spaceLoad i sHHex.  

appendOutputSetFromList 

Afegeix al self.outputs totes les dades introduïdes en forma de llista. 

appendOutput 

Afegeix al self.outputs a través del flag el valor value desitjat.  

getInput 

Retorna el valor value que es desitja del flag.  

getOutputs 

Retorna self.outputs 

printSets 

Permet escriure per pantalla self.getSingles o self.getLists. 

printInputs 

Escriu per pantall self.inputs 
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printOutputs 

Escriu self.outputs 

setOutputs 

Serveix per configurar les sortides. Té un mètode genèric, amb singularitats per sTSystem, 

sCombiSystem i sPHSystem. 

5.1.3. Classe TransisPHeat 

La classe TransisPHeat es troba programada en llenguatge C++ i és una subclasse de 

TransisBase. En estar programada en C++, consta de dos fitxers: un de capçalera, 

TransisPHeat.h, on s’anomenen els mètodes que té la classe i el general, TransisPHeat.cc, 

on es defineixen.  Es troba programada al directori: rdsoldes/lib/libmain/. Tots els mètodes 

són de tipus públic.  

- Constructor 

- Destructor 

- setMem 

- setShHex 

- setSpaceLoads 

- arrange 

- setInitialConditions 

- calculate 

- setBoundaryConditions 

- update 

- yearlyPerformancePrediction 

- setDt 

 

Els mètodes setMem, setDt, arrange, update i setInitialConditions criden directament el 

mètode homònim de la superclasse TransisBase.  
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setShHEx 

Configura els paràmetres de l’intercanviador energètic a modelar. És a dir, la temperatura a 

l’interior i els paràmetres de funcionament en condicions nominals: potència, temperatura 

d’entrada, de sortida i d’interior. La configuració es fa sobre l’objecte shHex (veure 5.3.4.3.). 

setSpaceLoads 

Permet configurar els paràmetres de l’intercanvi energètic. Aquests són la UA de l’espai, la 

temperatura de balanç freda i calenta.  

Per fer-ho utilitza l’objecte instantaneousSpaceLoads de la classe InstantaneousSpaceLoads 

i l’objecte dD de BinData.  

En aquest mètode, directament es calculen els graus dies sobre dD i es passen per 

instantaneousSpaceLoads, donat que només es necessiten aquestes dades d’entrada i les 

dades mensuals ja enregistrades. Per tant el càlcul de tot l’any queda realitzat quan es passa 

aquest mètode.  

calculate 

Realitza tots els càlculs sobre els components del sistema i fa la crida als calculate de tots els 

components. Com a condició de funcionament s’imposa un mínim d’irradiació total sobre 

els captadors de 150 W/m2 , si aquesta condició no es compleix s’assigna un cabal màssic 

igual a 0 kg/s. A més comprova que la temperatura de sortida del tanc es trobi per sobre del 

valor desitjat, 65 ºC per la màquina d’adsorció, en cas de que sigui inferior configura el cabal 

cap a la descàrrega en zero, per tal de que treballi la recirculació. Els cabals es calculen a 

través dels mètodes updateIteMCol, updateIteLoopTCi i boundedT, definits a la superclasse 

TransisBase, que permeten evitar valors irreals causats per les pròpies simulacions (veure 

5.1.4).  

Un concepte que afegeix aquest mètode és el de mixing. Amb aquest procés es fa que si la 

temperatura donada cap a la descàrrega és superior a la de la demanda, es realitza una 

barreja dintre del tanc.   

Un cop es tenen configurats els cabals es crida a les funcions de càlcul de tots els 

components, on a través dels models físics es calculen les equacions energètiques i 

s’obtenen els valors de les temperatures de tots els components. Es comproven els criteris 
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de convergència fixats en un màxim de 25 iteracions o un valor de delta inferior a 0,00001, 

essent delta: 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =  
√(𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛−1 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛)2 + (𝐶𝑜𝑢𝑡𝑛−1 − 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑛)2 + (𝑞𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑛−1 − 𝑞𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑛 )2

3
 (5.1.3. 𝑎) 

On n representa la iteració actual. Tout és la temperatura de sortida del tanc cap al camp de 

col·lectors, Cout la temperatura de sortida del fluid dels col·lectors i qload la potència que surt 

del tanc cap a la descàrrega en W.  

Desprès d’aquestes iteracions es passa a realitzar un altre bucle per assegurar que s’arriba 

al balanç energètic al tanc. Bàsicament es realitza el mateix procediment que abans però 

comprovant el criteri de convergència únicament pel valor de Tout. 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =  (𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛−1 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛) (5.1.3. 𝑏) 

Per la primera iteració els valors inicial de la iteració n-1 es fixen per tal que s’asseguri 

almenys una iteració.  

setBoundaryConditions 

Configura la temperatura ambient al tanc i als col·lectors, la irradiació total sobre els 

col·lectors [W/m2] i el valor de l’iam* instantani. 

yearlyPerformancePrediction 

A l’algoritme del mètode yearlyPerformancePrediction és on es realitzen tots els càlculs 

necessaris per arribar a la solució. Com s’observa, es realitza el mateix algoritme per cada 

més. En realitat, no es simulen tots els dies del més, sinó que s’utilitza un dia tipus que 

representa la mitjana de tots els dies del mes i al final es multipliquen els valors obtinguts 

per aquest dia tipus pel número de dies del mes corresponent. Per aquest dia es realitza un 

càlcul de tots els paràmetres sobre cada hora, amb el mètode calculate. Aquest procés és 

iteratiu i es realitza almenys dues vegades per comprovar que la solució és estable. Per cada 

iteració es parteix dels valors obtinguts a la última i es finalitza quan la temperatura mitja 

del tanc és igual al començament i al final del dia amb una diferència menor a 0,5ºC o quan 

s’arriba a un màxim de 15 iteracions. L’algoritme de càlcul es troba representat en la següent 

figura. 
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FOR MONTH = 1 ÷ 12
(STEPS = 1)

WHILE !=LAST ITERATION

IF CONDICIONS_1  LAST ITERATION = 1

FOR TIME = 0 ÷ 86400
(STEPS = 3600)

CALCULATE  SPACE LOADS
CALCULATE QDEM

SETBOUNDARYCONDITIONS
CALCULATE

IF LAST ITERATION

SUMA DE TOTALS DIARIS

SOLAR P = DAIRY P · nDAYS 
SOLAR F = DAIRY F· nDAYS 

SOLAR SHP = DAIRY SHP · nDAYS 

COP
F

 

Figura 6. Algoritme del mètode yearlyPerformancePrediction 

Per cada mes es fa ús de la variable LASTITERATION que es configura en funció de les 

CONDICIONS_1 , que són la diferència de temperatures del tanc o el màxim número 

d’iteracions. Al final de cada mes es calcula la producció solar que es pot aconseguir, i al 

finalitzar tot l’algoritme s’obté el COP i la F de la planta durant tot l’any. A més, en aquest 

mòdul s’ha configurat tot el fitxer de sortida auxiliar, ja que permet obtenir ràpidament els 

valors de les iteracions que es realitzen. 
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5.1.4. Classe TransisBase 

Aquesta classe es troba definida en llenguatge C++ per tant es tenen dos fitxers diferents, 

un de capçalera (TransisBase.h) i el principal (TransisBase.cc) definits a: 

rdsoldes/lib/libmain/. En el fitxer de capçalera s’anomenen tots els mètodes que té la classe 

i les funcions que fa servir. Es troba dividit en tres grans blocs: la part pública, la protegida i 

la privada.  

Els mètodes de la classe son els següents. 

Públic 

- Constructor 

- Destructor 

- setClimate 

- setClimate 

- setOutputFile 

- unsetOutputFile 

- setCollector 

- setCollectorField 

- setSolarLoop 

- setTank 

- setDt 

- setMem 

- update 

- setLoads 

- arrange 

- setBoundaryConditions 

- setInitialConditions 

Protegit 

- updateIteMDhw 
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- updateIteLoopTCi 

- boundedT 

- updateIteMCol 

Les funcions de cadascun dels mètodes queden de la següent manera. 

setClimate 

Com s’observa, hi ha dos mètodes que tenen el mateix nom, però tots dos porten al mateix 

resultat, doncs el segon serveix per modificar les entrades extraient-les de la classe 

MonthlyClimateData de tal manera que entrin de la manera que es desitja al primer mètode 

definit i així evitar problemes entre incompatibilitats entre els dos llenguatges utilitzats, 

Python i C++. El resultat d’aquest mètode és un crida a la funció setClimate de la classe 

InstantaneousClimateData, és a dir, es configuren les entrades d’aquella classe.  

setOutputFile  

Aquest mètode funciona a través de la variable booleana outputFileSet i la funció que realitza 

es la de generar el fitxer de sortida de dades. En cas de que la variable outputFileSet retorni 

True es faria una crida al mètode de desconfiguració primer de tot, desprès s’ajusta la 

variable en True i s’obre el fitxer. 

unsetOutputFile 

Tanca el fitxer de sortida sempre que la variable estigui en True i la configura en False. 

setCollector 

Estableix la densitat rhoRef en 1000. 

Llegeix el mode que s’està utilitzant de temperatura de referència, Tav o bé Tin, per a 

realitzar els càlculs i ho configura en TRefModel. Aquesta configuració determinarà com es 

realitzaran els càlculs i s’explica en que afecta el procés en l’explicació del model del 

col·lector. 
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A més, configura els paràmetres de l’objecte collector: Eta0Beam, Eta0Diff, ColBeta, B, 

ColUsefulArea, MFlowTest, NumberOfColInPar, U0, U1, A0, A1, A2, ColLength, ColCapacity i 

arrange.  

Assigna a b0 el paràmetre colB, a etaoBeam asigna colEta0_0 i configura la variable booleana 

colDataSet en True. 

setCollectorField 

Serveix per configurar el número de col·lectors que formen el camp de col·lectors.  

setSolarLoop 

Assigna el valor del cabal volumètric en l/hm2 a vFlowRate i configura la variable booleana 

associada solarLoopDataSet en True. 

setTank 

Mètode encarregat de configurar els paràmetres tipus de geometria (horitzontal o vertical), 

diàmetre del tanc en metres, longitud en metres, pressió a la part alta en Pascals i coeficient 

de pèrdues per calor entre el tanc i l’ambient en W/K. A més, configura la variable chi en 

funció del tipus de geometria multiplicant per 0,95 el diàmetre en un tanc horitzontal i per 

la longitud en un tanc vertical. 

setDt 

Configura els intervals de temps que es prendran per realitzar les simulacions tant per al 

tanc com per el col·lector.  

setMem 

Serveix per configurar el número de nodes que utilitza el tanc i el col·lector. Ambdós 

establerts en 10, que en el cas del col·lector fa referència a les divisions de l’absorbidor. 

Alhora crida el mètode setMem d’ambdós components. 

Per acabar, assigna a la variable memoryAllocation el valor True. 
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update 

Serveix per cridar el mètode UpdateDTi dels dos components, tank i collector.  

setLoads 

Per fer la crida d’aquest mètode es necessita haver configurat prèviament les dades 

climàtiques, sinó el programa s’atura i imprimeix per pantalla aquest fet.  

En aquest mètode es configura la descàrrega volumètrica en litres totals per dia i la 

temperatura de descàrrega desitjada en graus Celsius, a un objecte anomenat 

monthlyWaterLoads de la classe MonthlyWaterLoads creat al fitxer de capçalera. 

S’extreu la temperatura Tm de l’objecte insantaneousClimateData de la classe homònima i 

l’assigna a monthlyWaterLoads amb la crida a setTmDwh, seguidament s’executa el mètode 

calculateDwh de a mateixa classe.  

Finalment, configura el perfil de descàrrega amb setLoadProfile. 

arrange 

Aquest mètode serveix per executar els mètodes arrange, check i calculate dels dos 

components. A més, es configura la Surface de l’objecte instantaneousClimateData a partir 

de l’slope, l’angle azimuth, albedo i b0. 

setBoundaryConditions 

Serveix per configurar els paràmetres d’entrada als components corresponents. Els 

paràmetres són:  

Irradiació total sobre el col·lector pla en W/m2 (gt) 

Modificador de l’angle d’incidència instantani total (iam) 

Temperatura ambient en graus Celsius (ta) 

Cabal màssic d’entrada al tanc provinent de la descàrrega en kg/s (tlmi) 
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Temperatura d’entrada del fluid al tanc provinent de la descàrrega en graus Celsius 

(tlti) 

setInitialConditions 

Ajusta la temperatura inicial del tanc i del col·lector en la temperatura ambient.  

updateIteMDhw 

Aquest mètode s’encarrega de retornar el cabal màssic de la demanda. En base a la 

temperatura de l’aigua corrent de xarxa i l’entregada a la iteració anterior imposa unes 

condicions a complir. En el cas de que la temperatura de la iteració anterior sigui superior a 

aquestes dues es realitza el mínim entre l’anterior i una corregida amb la següent equació, 

sinó es procedeix segons l’esquema presentat. 

𝑀𝐷𝐻𝑊𝑖 = 𝑀𝐷𝐻𝑊𝑖0 · (1 −
𝑄𝑝𝑟𝑒 − 𝑄𝑑𝑒𝑚

𝑄𝑝𝑟𝑒
) 

On MDHWiO és el cabal màssic de la demanda en la iteració anterior, Qpre la calor entregada 

a la iteració anterior en W/m2 i Qdem la demanda anterior en W/m2. El diagrama de flux 

d’aquest mètode és el següent: 
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INICI

FLUX DE DESCÀRREGA A 
LA DEMANDA = MDHW

MDHW >0

TEMP. ENTREGADA ITE 
ANTERIOR > TEMP. CORRENT

MDHW = MÍNIM ENTRE L ACTUAL I 
CORREGIDA

RETORNA EL FLUX AMB VALOR MDHW

MDHW = 0

FÍ

SÍ

SÍ

NO

NO
TEMP. ENTREGADA ITE 

ANTERIOR > TEMP. DEMANDA

SÍ

NO

 

Figura 7. Algoritme de updateIteMDhw 
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updateIteLoopTCi 

El mètode següent serveix per ajustar la temperatura d’entrada del tanc per tal de complir 

la conservació de l’energia. El retorn és la crida a boundedT amb el valor de la temperatura 

de sortida del focus fred (tanc) més l’intercanvi de calor multiplicat per la diferència de 

temperatures al focus calent (captadors) , és a dir per aquest sistema consisteix en l’equació 

energètica aplicada al tanc.  

𝑞𝑓 = 0,1 + (1 − 0,1) ·
𝑞𝐻

𝑡𝐻𝑜 − 𝑡𝐻𝑖
·

𝑡𝐶𝑖 − 𝑡𝐶𝑜

𝑞𝐶
 

𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑𝑇(𝑡𝐶𝑜 + 𝑞𝑓 · (𝑡𝐻𝑜 − 𝑡𝐻𝑖)) 

On qH és l’entalpia extreta dels col·lectors, tHo la temperatura de sortida dels col·lectors, 

tHi la temperatura d’entrada als col·lectors, tCi la temperatura d’entrada al tanc provinent 

dels col·lectors, tCo la temperatura de sortida del tanc cap als col·lectors i qC l’entalpia que 

rep el tanc per part dels captadors.  

Així per cada iteració un dels paràmetres que s’ajusten per complir les equacions 

energètiques és la temperatura d’entrada al tanc.   

boundedT 

Serveix per acotar una temperatura en un interval entre 1 i 250.  

updateIteMCol 

Aquest mètode té per objectiu realitzar un ajust sobre el flux màssic al col·lector per tal 

d’evitar situacions impossibles que podrien aparèixer degut a l’increment de temps utilitzat 

per a les simulacions. El que realitza en aquest cas és comprovar que la temperatura de 

sortida del col·lector sigui inferior a la de sortida del tanc o a la d’entrada del col·lector, si és 

així, el flux màssic corregit es fa més petit multiplicant-se per 0,9. En el cas de que el corregit 

arribi a ser inferior al 10% del nominal es configura en 0. En canvi, si el corregit ja és inferior 

al nominal i la diferència de temperatures d’entrada i sortida del col·lector és superior a 1, 

s’augmenta el cabal corregit dividint entre 0,9. S’adjunta el diagrama de flux de l’algoritme 

per fer més entenedor el procés. 
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NO

T. COL. OUT < T. TANC 
OUT

T. COL OUT < T. COL IN 

mi = 0,9 · mi

SÍ

SÍ

mi < 0,1 · m 

RETORNA mi

FÍ

NO

NO

NO

SÍ

mi = 0

mi < m 

T. COL OUT – T. COL IN > 1

NO

SÍ

SÍ

mi = mi / 0,9

INICI

T. COL OUT
T. COL IN

T. TANC OUT
m
mi

 

Figura 8. Algoritme de updateIteMCol 
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Generalment, els mètodes de configuració (set) porten associada una variable booleana per 

tal de comprovar el seu estat i permetre operar amb utilitat per configurar i desconfigurar 

paràmetres.  

A part d’aquests mètodes, com s’ha comentat, la classe compta amb altres funcions, que 

queden directament definides al fitxer de capçalera. Aquestes funcions són la gran majoria 

senzilles i acostumen a ser de configuració o retorn de propietats relacionades amb funcions 

d’altres objectes. Es pot trobar l’exemple de: getTankColdP0(). On s’obté el valor de la 

pressió de sortida cap al col·lector fent una crida a una funció d’un altre objecte, en aquest 

cas a partir d’un punter de l’objecte tank. 
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5.2. Compatibilitat amb el Sistema Global 

Per tal d’assegurar el bon funcionament entre el programa existent i el sistema Process 

Heating s’han hagut de crear els següents fitxers, als directoris indicats: 

- “rdtransisPHeat” a “rdsoldes/src/” 

- “TransisPHeat.h” a “rdsoldes/lib/libmain/” 

- “TransisPHeat.cc” a “rdsoldes/lib/libmain/” 

- “TransisPHeatReport.py” a “rdsoldes/lib /python/” 

- “InputSPHSystem.py” a “rdsoldes/lib/python/” 

A més, s’han modificat els següents fitxers afegint el que es descriu: 

- FITXER: rdsoldes/lib/libmain/Makefile.am 

Dintre de “libmain_la SOURCES = \” s’afegeix “TransisPHeat.cc \” i a 

“pkginclude_HEADER = \” s’afegeix “TransisPHeat.h \”. 

- FITXER: rdsoldes/lib/python/Makefile.am 

Dintre de  “pkgpython_PYTHON = \” s’afegeix “TransisDHWReport.py”. 

- FITXER: rdsoldes/include/rdsoldes/rdsoldes.h 

Afegir “#include <rdsoldes/TransisPHeat.h>”. 

- FITXER: rdsoldes/lib/Python/rdsoldes.i 

Afegir “%include “TransisPHeat.h””. 

- FITXER: rdsoles/lib/python/makefile.am 

Afegir a “pkgpython_PYTHON = \” la línia “InputSPHSystem.py”. 

- FITXER: rdsoldes/src/makefile.am 

Afegir “rdtransisPHeat” entre espais. 

Afegint aquest codi i aquests fitxers s’assegura el funcionament i la correcta interacció amb 

la resta del programa ja existent, i només fa falta instal·lar els mòduls rdlib i rdsoldes. 
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5.3. Components 

5.3.1. Meteorologia 

Per realitzar l’entrada de dades meteorològiques, processar-les, i realitzar els càlculs 

s’utilitzen vàries classes. Les dos principals són InstantaneousClimateData i Sun. Totes dues 

estan programades en llenguatge C++ i es troben al directori: rdlib/lib/lib1/meteo/. 

5.3.1.1. InstantaneousClimateData 

És la classe principal del mòdul de meteorologia, ja que és a la que s’accedeix des de 

TransisPHeat. A partir d’inicialitzar les dades del mes en el que s’està treballant es demana 

que retorni el valor de la temperatura ambient, la irradiació total sobre la superfície inclinada 

i el iam instantani per l’hora a la que s’està realitzant la simulació. Per cada càlcul horari que 

es realitza dintre de TransisPHeat es fa ús del mètode update que permet renovar les dades 

de treball. 

Els mètodes dels que disposa són: 

- Constructor 

- Destructor 

- Clean 

- setClimateFromDBase 

- setClimateFromMySql 

- setClimate 

- setSurface 

- factorRbOneDayLoop 

- factorRIamOneDayLoop 

- initialize 

- update 

- getTa 

- getTaSecond 

- getTm 
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- getTypicalDay 

S’ha de destacar en quin moment s’entra en aquesta classe, ja que hi ha alguns mòduls que 

necessiten ser cridats només 1 vegada al dia (mes) mentre que d’altres són necessaris per 

cada iteració horària.  

En el cas del mètode initialize només es fa la crida un cop per cada dia, i es que aquest 

mètode a l’hora fa treballar el mètode factorRIamOneDayLoop que és l’encarregat de 

calcular el factorIAM que permet obtenir la correcció sobre els valors instantanis, realitzant 

una simulació al llarg de tot el dia. 

Així, quan es fa la crida al mètode update per cada hora, aquest actualitza els valors 

instantanis però amb els factors correctors prèviament calculats. 

5.3.1.2. Sun 

És d’especial interès parlar d’aquesta classe donades les funcionalitats que realitza, ja que 

tot el tractament de les dades de posició i angles són tractades en aquest apartat, on es té 

en compte la relació geomètrica entre els col·lectors i el sol. Els mètodes dels quals disposa 

són:  

- Constructor 

- Destructor 

- declination 

- declinationByNOAA 

- equationOfTime 

- dailyExtraRadHorizontalSurf 

- getDailyExtraRadHorizontalSurfFromTable 

- solarTime 

- standardTime 

- sunsetHourAngle 

- sunsetHourAngleNavalUSA 

- getAzimuth180To360 
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- getAzimuth360To180 

- azimuth 

- azimuth360 

- azimuthDuff 

- solarAltitude2 

- zenithTerm 

- solarAltitude 

- zenith 

- angularHour 

- incidenceAngleBeamRadOnSurface 

- calculate 

- instantExtraRadOnHorizSurface 

- dailyToInstantIntegral 

- dailyToInst 

- dailyToInstantIntegral2 

- ratioOfInstantToDailyRad 

- ratioOfInstantToDailyDiffuseRad 

- calculateRtRbFactors 

El mètode més destacable de tots és el de ratioOfInstantToDailyRad on s’aplica l’equació de 

Collares-Pereira com s’ha comentat a l’apartat 4.1 per simular les dades instantànies a partir 

de les mitjanes diàries. 

5.3.2. Captadors Solars 

La programació del col·lector està realitzada amb punters a objectes. És a dir, es crea un 

punter a l’objecte que correspon a la classe del model a fer servir: collector->. D’aquesta 

manera es pot accedir als mètodes de l’objecte d’una manera ràpida i senzilla.  

El model a fer servir del col·lector es troba al fitxer de capçalera TransisBase.h i es veu com 

és un objecte de la classe SingleCapCol. En obrir aquest fitxer, s’observa com la classe 
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SingleCapCol hereta de la superclasse ZeroDColGtIam. Aquesta alhora hereta de ZeroDCol, i 

aquesta de ColModelBase.  

En definitiva, es té que el col·lector utilitzat prové de quatre classes, on cadascuna afegeix 

els canvis pertinents per arribar a modelitzar el col·lector utilitzat. És clar que moltes de les 

funcions no s’utilitzen, donat que estan sobreescrites. Així, quan es fa la crida a un mètode 

repetit en classes diferents, sempre s’actuarà en base a la primera classe d’herència i 

successivament.  

No es defineixen tots els mètodes de les classes donat que a diferència de la part del sistema, 

on sí han estat explicats, en aquesta part no s’utilitzen tots, essent només necessaris 

d’explicar els mètode de càlcul per la obtenció de resultats de la classe SingleCapCol. 

Aquestes classes es poden trobar a: rdlib/lib/lib1/collectorModels/. 

5.3.2.1. SingleCapCol 

La classe compta amb el mètode scalarsIteration que realitza els càlculs de les equacions del 

model. Aquest mètode es cridat des del mètode calculate de la classe ColModelBase. Per tal 

de resoldre les equacions i obtenir els valors de les temperatures, i el valor final desitjat de 

la temperatura de sortida del camp de captadors, s’utilitza un conjunt de fitxers externs. 

Aquests fitxers fan ús del mètode de Brent [3] per poder trobar les arrels d’equacions no 

lineals, que es poden trobar a: rdlib/lib/lib0/rdgsl/OneDRootFinding  

5.3.3. Tanc 

El tanc es troba programat a la carpeta rdlib/lib/lib1/StorageModels/ sota el nom de 

Multinode i consta també de dos fitxers, el de capçalera MultiNode.h i el principal 

Multinode.cc. Les referències als seus mètodes des d’altres classes es fan amb el punter: 

Tank-> 

No hereta funcions ni mètodes de cap altre tipus de tanc, per tant pot funcionar sol. 

SingleCapCol ZeroDColGtIam ZeroDCol ColModelBase
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Els mètodes dels quals disposa són els següents: 

- clean 

- setDef 

- setMem 

- setMemFree 

- setChi 

- check 

- arrange 

- massIteration 

- momentumIteration 

- scalarsIteration 

- update 

- updateDTi 

- calculate 

- run 

- setGeo 

- printf 

- getBalance 

clean 

Crida a setMemFree i setDef del mateix fitxer definits a continuació. 

setDef 

Estableix les condicions per defecte, on configura la majoria de paràmetres en 0. 

setMem 

Genera totes les llistes que necessita en funció del número de nodes i les estableix en 0. 

setMemFree 

Elimina totes les llistes de variables. 
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setChi 

S’utilitza per configurar la variable chi del model a través d’aquest mètode. 

check 

Actualment aquest mètode configura la variable de tipus de geometria del tanc.  

arrange 

Estableix per les llistes de temperatura i pressiones dels nodes les configuracions inicials. 

massIteration 

Aplica la conservació de la massa en el tanc, on les entrades i les sortides per a cada 

component han de coincidir. 

momentumIteration 

Realitza el càlcul de moments a l’interior del tanc, no contemplat en aquest projecte. 

scalarsIteration 

En aquest mòdul és on es realitzen els càlculs de balanços tèrmics i es resolen les 

quacions. Primer de tot el mètode recorre tots els nodes i els assigna un valor en funció 

de la seva posició. L’entrada provinent de la descàrrega s’assigna al node amb igual 

temperatura i el flux provinent del col·lector s’assigna al node més superior que tingui la 

mateixa temperatura. Tot i que també es pot configurar a que ho vagi a buscar per 

densitats. 

Es resol el sistema d’equacions mitjançant l’algoritme per matrius diagonals amb 

l’objecte tdma de la classe Tdma (definit a /rdlib/lib/lib1/solvers/ ). 

update 

Actualitza les temperatures i pressions de cada node. 

updateDTi 
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Actualitza les temperatures que es guarden com a iteració prèvia, per poder passar a la 

següent.  

calculate 

Crida als mètodes iteratius: scalarsIteration, massIteration i momentumIteration. 

run 

Serveix per fer córrer tota la configuració sencera del MultiNode: setMem, arrange, 

check, setGeo i calculate. 

setGeo 

Permet configurar el tanc amb l’estratificació de nodes en vertical o horitzontal amb la 

configuració de les mides.  

printf 

Aquest mètode permet mostrar per pantalla tota la informació referent als paràmetres 

del tanc, així com la informació de cada node. 

getBalance 

Retorna el valor de l’equació energètica aplicada sobre tot el tanc en conjunt.  

5.3.4. Procés d’Escalfament 

La descàrrega que es realitza cap al següent mòdul es troba programada amb diferents 

elements que permeten simular i permeten la integració de la descàrrega dintre del sistema 

TransisPHeat. Es troben doncs, tres elements essencials per representar-ho:  BinData, 

InstantaneousSpaceLoads i HeatExTerminalECMin. 

La primera classe s’utilitza sota l’objecte dD i serveix per calcular el graus dies de la demanda 

de la instal·lació a partir de les temperatures desitjades. 

La segona classe opera amb l’objecte instantaneousSpaceLoads, i a partir dels resultats que 

s’obtenen de la classe BinData, determina les descàrregues a realitzar. 
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Finalment, s’utilitza un punter a la classe HeatExTerminalECMin amb la nomenclatura shHex-

> per accedir als diferents mètodes de la modelització realitzada mitjançant l’intercanviador. 

5.3.4.1. BinData 

De la classe BinData, bàsicament s’utilitzen sis mètodes: 3 de configuració per ajustar 

variables, un de càlcul i dos d’extracció de resultats. 

El més rellevant, el de càlcul utilitzat en aquest projecte, calculateMonthlyDegreeDays, 

únicament es regeix per una equació que realitza la diferència entre la temperatura de 

balanç i la de l’ambient i ho multiplica pel número de dies del mes. Aquesta classe queda 

configurada directament des de TransisPHeat::setSpaceLoads. 

Es troba definida a: rdlib/lib/lib1/meteo/. 

5.3.4.2. InstantaneousSpaceLoads 

Una de les particularitats del programa és que a partir de dades mensuals s’aconsegueix 

simular dades instantànies. Com s’ha comentat, la classe anterior permet obtenir un valor 

mensual (en realitat diari per un dia tipus), però no per cada hora, que es el que es desitja 

en aquest cas.  

Per això, aquesta classe incorpora aquest pas de dia complet a horari. Primer de tot realitza 

un càlcul per a cada hora del dia, amb la temperatura ambient instantània suposada i la de 

balanç, de la potencia necessària a la descàrrega per fer el sumatori de tot el dia obtenint la 

potència necessària total. Desprès, contrasta aquest valor obtingut instantàniament amb el 

total obtingut mitjançant la classe anterior (BinData) i obté la relació entre ambdós. En el 

cas de que siguin diferents aplica un factor corrector multiplicant la potència total 

instantània per aquest valor. D’aquesta manera, al igual que es realitzava amb els captadors 

solars, s’assegura que el valor del dia típic, o mensual, coincideix amb la simulació 

instantània. Per extreure les dades de BinData es fa ús d’una classe intermèdia anomenada 

MonthlyLoads, on s’enregistren i s’utilitzen. 

Els mètodes que es troben a la classe InstantaneousSpaceLoads són els següents: 
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- Constructor 

- Destructor 

- setClimate 

- preCalculate 

- arrange 

- calculate 

setClimate 

Configura els valors meteorològics a la classe MonthlyLoads. 

preCalculate 

Ajusta els valors dels graus dies i calcula la descàrrega de la classe MonthlyLoads. 

arrange 

Dintre d’aquest mètode es realitza el càlcul per cada hora del dia de la potència necessària. 

S’extreuen els valors mensuals calculats sobre MonthlyLoads i es calcula el factor corrector. 

Donat que ja realitza el càlcul total del factor corrector, aquest mètode només serà necessari 

passar-lo una vegada per cada simulació diària, i no pels valors horaris. 

calculate 

Realitza el càlcul de la potència necessària i de l’energia a partir de UA, la diferència de 

temperatures i el factor corrector. Aquest mètode, en oposició a l’anterior, si que es passarà 

per cada simulació horària, ja que realitza el càlcul instantàniament. Per extreure la 

temperatura ambient fa ús de la classe InstantaneousClimateData (veure 5.3.1.1). 

5.3.4.3. HeatExTerminalECMin 

La modelització de l’intercanviador es realitza sota la classe anomenada 

HeatExTerminalECMin, que hereta mètodes i funcions d’altres superclasses. 
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Així, l’herència de classes queda de la següent forma: 

 

La diferència entre tots tres és que la primera superclasse HeatExchangerBase estableix les 

variables bàsiques de l’intercanviador, així com les funcions bàsiques de qualsevol 

intercanviador. La segona, PlateHeatExchangerEff, no realitza res sota aquest sistema, i el 

tercer i últim, aplica la metodologia descrita de effectiveness-NTU. El fet de que la segona 

classe no realitzi res sobre aquest projecte és degut a que com s’ha comentat amb 

anterioritat, hi ha altres sistemes integrats en el programa que poden realitzar operacions 

sobre algunes modificacions presents en aquesta classe.   

Els mètodes de la classe HeatExTerminalECMin són: 

- Constructor 

- Destructor 

- setNConditions 

- setDMin 

- calculate 

setNConditions 

Aquest mètode permet establir les condicions nominals sobre l’intercanviador: potència, 

temperatura d’entrada i sortida del fluid de l’intercanviador i temperatura de l’espai. 

D’aquesta manera, amb les dades nominals, és com la classe calcula el paràmetre UA de 

l’intercanviador i es considera constant en tot el seu rang de funcionament.  

setDMin 

Configura el cabal volumètric a partir del màssic.  

HeatExTerminalECMin PlateHeatExchangerEff HeatExchangerBase
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calculate 

Primerament realitza el càlcul de la potència tèrmica intercanviada i a més el de la 

temperatura de sortida del fluid a partir d’aquesta potència.  

5.4.  Procés Transitori de Càlcul 

Seguidament, es mostra de forma resumida tot l’esquema de càlcul del sistema global  

TransisPHeat.  

Es troben representats tots els passos que realitza el programa per realitzar les simulacions 

en forma de taula. La primera columna s’ha omplert en funció de si el procés que s’està 

realitzant és iteratiu o recorre un cicle, per això s’ha indicat si el càlcul és al llarg de tot un 

mes (dia), per cada hora del dia típic o si es tractava d’un procés iteratiu de convergència 

s’ha marcat en blau. A la segona columna s’ha indicat el procés que s’està realitzant, que pot 

ser sobre un component o sobre el sistema. Les dues darreres columnes fan referència al 

software informàtic, ja que indiquen les classes que s’utilitzen per realitzar els processos 

desitjats. Així, en la primera de les darreres s’han destacat les classes principals i els mètodes 

que s’utilitzen. Finalment, en la última s’han indicat las classes sobre les que s’opera i que 

s’han definit prèviament en els diferents apartats d’aquest projecte.  

És clar, que no s’han escrit totes les classes, ni totes les funcions ni totes les variables 

desitjades, només aquelles representatives del procés, i els seus noms que permeten accedir 

al codi per fer una cerca més profunda.  

S’ha simplificat TransisBase com a TB i TransisPHeat com a TPHEAT. 

Recursivitat / 

Iterativitat 

Procés Classe i mètode principal 

 

Classe auxiliars 

 

Configuració del clima 

TB::setClimate 

InstantaneousClimateData:

:setClimate 

 

Configuració de la 

descàrrega energètica 

TPHEAT::setSpaceLoads 

 

BinData 
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InstantaneousSpac

eLoads 

Configuració dels 

col·lectors 

TB::setCollector 

TB::setCollectorField 

InstantaneousClima

teData 

SingleCapCol 

Configuració del tanc TB::setTank MultiNode 

Configuració de 

l’intercanviador 

TPHEAT::setShHex HeatExTerminalEC

Min 

Configuració de les 

condicions inicials 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

TB::setInitialConditions 

TB 

SingleCapCol 

MultiNode 

Càlcul del sistema sota 

les condicions inicials 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

TB::arrange 

SingleCapCol 

MultiNode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Configuració del dia 

típic 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

InstantaneousClima

teData 

Càlcul dels paràmetres 

per passar de valors 

diaris a horaris en els 

col·lectors 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

InstantaneousClima

teData 

Sun  

Només 

en la 

primera 

iteració 

Càlcul dels paràmetres 

per passar de valors 

diaris a horaris en la 

demanda energètica. 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

InstantaneousSpaceLoads:

:arrange 

MonthlyLoads 

 

∀ dia 

Càlcul dels valors 

instantanis pels 

col·lectors 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

InstantaneousClimateData  

Sun 

MonthlyClimateDat

a  



   Modelització del sistema de captació solar tèrmic del  
Pàg. 62                                                                                               grup de recerca GreenTech a l’IPCT 

 

 

 

 

 

 

∀ mes 

Càlcul dels valors 

instantanis de la 

demanda 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

InstantaneousSpaceLoads 

InstantenousClimat

eData 

 

Configuració dels 

valors instantanis del 

col·lector i del tanc 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

TPHEAT::setBoundaryCond

itions 

MultiNode 

SingleCapCol 

Càlcul de la solució TPHEAT::calculate  

 Convergència de la 

temperatura mitja del 

tanc 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

TB 

MultiNode 

Càlcul de la producció 

solar 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

 

 Càlcul del COP i de la F 

anual 

TPHEAT::yearlyPerformanc

ePrediction 

 

Configuració del fitxer 

de sortida PDF 

AppTPHEAT.setOutputs 

 

AppBase 

InputSPHSystem 

TPHEATR eport 
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6. RESULTATS I VALIDACIÓ DEL SISTEMA 

Per tal de comprovar que els resultat obtinguts sobre el sistema són correctes, s’utilitza un 

altre model ja existent dintre del paquet de software anomenat TransisCombi. Aquest mòdul 

funciona amb un col·lector solar i un tanc d’acumulació amb dues sortides. Una de les 

sortides està connectada a un altre tanc d’acumulació d’aigua calenta sanitària que 

s’anomena DHW (Domestic Hot Water), i l’altre sortida a un intercanviador que permet 

escalfar un espai, tal i com es mostra a l’esquema, a més de comptar amb sistemes auxiliars.  

 

Figura 9. Planta corresponent al model TransisCombi 

Per contrastar les dades, s’ha configurat una descàrrega de DHW igual a 0, opció inclosa 

dintre de l’entrada de dades del sistema, quedant així d’una forma similar els dos sistemes, 

i s’han comparat diferents situacions entre els dos programes. Per la configuració donada a 

les imatges s’han obtingut els següents resultats.  
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Com s’observa, els resultats de les dues simulacions són pràcticament iguals. El valor total 

de factor de cobertura solar és del 21,6 % en el cas programat i del 21,5% en el ja existent.  

Figura 13. Producció solar pel sistema Combi Figura 12. Producció solar pel sistema PHeat 

Figura 11. Dades climatològiques i demanda pel sistema Combi 

Figura 10. Configuració establerta al sistema Combi 
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Realitzant simulacions de més tipus s’han obtingut valors similars de la mateixa forma que 

representen una diferència del 0,47%. 

Una de les situacions que indueixen aquestes desviacions és el fet de que tot i que no hi hagi 

una descàrrega del tanc DHW, on s’ha configurat una demanda de 0 l/dia, existeix una 

circulació d’aigua mínima entre els conductes de la instal·lació, fet que provoca unes petites 

pèrdues que no existeixen en el cas programat aquí presentat. Observant que les desviacions 

són molt petites s’ha donat per bo el model. 

Un cop validat el sistema es presenten els següents resultats.  

Es pot observar la temperatura mitja del tanc, en els 7 gràfics següents, com evoluciona per 

les 24h de cada dia i comença i acaba pràcticament en el mateix valor per cada dia, tal i com 

s’ha establert en l’algoritme.  

 

Figura 14. Temperatura del tanc pel Process Heating al gener

 

Figura 105. Temperatura del tanc pel Process Heating al febrer 
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Figura 116. Temperatura del tanc pel Process Heating a l'abril 

 

 

Figura 127. Temperatura del tanc pel Process Heating al juny 
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Figura 138. Temperatura del tanc pel Process Heating a l'agost 

 

 

Figura 149. Temperatura del tanc pel Process Heating a l'octubre 
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Figura 20. Temperatura del tanc pel Process Heating al desembre 

S’observa com en alguns mesos, com per exemple Octubre, el salt tèrmic al llarg del dia és 

més pronunciat, degut possiblement al fet d’imposar el mateix valor de temperatura d’inici 

i de final.  

Als mesos estiuencs per aquestes simulacions la temperatura obtinguda al tanc es 

considerablement major que a l’hivern, això es pot contrastar en el següent gràfic on es 

representa l’energia disponible del sol.  

 

Figura 215. Representació de l'energia solar per superfície de captació 
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S’observa que al llarg dels dotze mesos de l’any l’energia provinent del sol sobre el camp de 

captadors varia. Principalment s’observa la diferència entre el dia i la nit, d’aquí la forma del 

gràfic. Tot i que sembla que durant tot l’any els valors que s’obtenen són força elevats, cal 

destacar que durant els mesos de juliol i agost l’energia que es pot arribar a obtenir és el 

doble que al gener o al desembre.  

Per poder entendre definitivament els gràfics de temperatures és necessari observar la 

demanda energètica. 

 

Figura 2216. Representació de l'energia demandada per àrea de captació al llarg de tot l'any. 

El gràfic de la demanda correspon clarament a un perfil d’un procés d’escalfament en els 

mesos hivernals on es relaciona directament la temperatura ambient amb la demanda. 

Durant la nit, quan les temperatures baixen, augmenta la demanda, i al llarg del dia aquesta 

disminueix considerablement. Al llarg del mesos estiuencs la demanda es torna 0.   

Per tant, si es combina el fet de que la demanda als mesos d’estiu és nul·la i l’energia 

disponible màxima, és coherent que la temperatura del tanc augmenti. Conseqüentment, 

per l’hivern quan la demanda és màxima i l’energia mínima, la temperatura del tanc és més 

baixa.  

Finalment es mostra el gràfic on apareixen l’energia solar disponible, l’energia de la 

demanda i l’energia que s’envia al sistema. S’aprecia com els resultats obtinguts són 

coherents donat que l’energia entregada al sistema esta per sota de la solar i per sota de la 

demanda. 
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Excepcionalment, al mesos de març i novembre apareixen hores on s’entrega més energia 

de la demandada al sistema. Això pot ser degut a la transitorietat del sistema, ja que la 

demanda just en aquells moments baixa ràpidament, fet que ha pogut ocasionar una 

incoherència de la solució. 

 

Figura 23. Representació de les energies del sistema al llarg de tot l’any. 
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7. MODELITZACIÓ IPCT 

La modelització del sistema a estudiar es realitza amb les dades meteorològiques de 

Terrassa, on les dades completes d’entrada es poden trobar a l’annex 4.  

Per simplificar el model s’ha determinat la quantitat d’energia que es pot extreure d’aquest 

procés d’escalfament i s’estudia si la instal·lació solar pot oferir tot el que necessita la 

màquina pel procés de refredament.  

En aquest cas d’estudi no es fa ús de la programació realitzada amb l’intercanviador i graus 

dia i s’estudia directament a través del que pot oferir el sistema configurant el cabal 

necessari per fer funcionar la màquina d’adsorció.  

 

Figura 174. Dades simplificades meteorològiques de Terrassa 

La configuració de la planta és la següent: 
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Figura 185. Dades de la instal·lació 

Les condicions de funcionament de la màquina requereixen un cabal de 1,6 m3/h amb una 

temperatura dintre d’un rang de funcionament d’entre 65 – 85 ºC per produir fred al voltant 

dels 10-15 ºC. Les condicions nominals són una potència d’entrada de 13,4 kW per produir 

7,5 kW de fred, amb un COP de 0,56 i per aquestes condicions la temperatura d’entrada és 

de 72 ºC i el retorn cap al tanc de 65 ºC . 

El que s’ha realitzat és configurar pels mesos estiuencs una demanda en condicions nominals 

de 13,4 kW, que es tradueix en 482,6 kW/m2 degut a que les dades internes de potències es 

tenen en relació a la superfície de captació, i determinar el que es pot aprofitar d’aquesta 

instal·lació. La demanda s’ha realitzat fent un by-pass al mètode de càlcul de la demanda 

instantània i imposant-la directament.  

Les dades de les simulacions es presenten a continuació.  

 

Figura 196. Representació gràfica de les energies i la temperatura del tanc pel mes de juliol 
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Per la representació i explicació del funcionament s’han triat dos mesos de l’any amb una 

alta demanda energètica per generar fred, juliol i agost. La demanda s’ha establert dintre de 

l’horari de 8h a 19h i tota ella constant, amb el valor de 482,6 kW/m2 nominals. 

La Figura 19 es correspon a l’evolució de les energies i la temperatura del tanc al llarg de tot 

el dia típic representatiu del mes de juliol.   

Es pot observar la típica corba representativa de l’energia solar disponible en color blau 

similar a l’obtinguda en els processos de validació.  

La demanda es correspon a la línia de color gris i la vermella al que s’entrega a la sortida. Per 

la forma de les corbes es pot observar com la demanda representa una quantitat força 

elevada que fa disminuir la temperatura del tanc considerablement, representada en 

taronja. Tant és així, que en alguns casos s’arriba a aturar la descàrrega ja que la temperatura 

que pot oferir el tanc a la sortida és inferior a les condicions de treball. Això es produeix en 

fins a dues ocasions al llarg del dia. A més, a les 16h es veu com la potència entregada és 

molt inferior al valor nominal desitjat.  

Donat que s’ha establert una demanda constant directe al que ofereix el sistema, el fet de 

que l’entregada no arribi al valor nominal amb un valor màxim de 13,01 kW denota que el 

sistema no pot entregar tot el que es necessita per arribar al valor nominal de funcionament. 

Si es representa el mes d’agost (Figura 20), s’observen els mateixos fenòmens. En aquest 

cas l’entrega es pot mantenir, en un nivell inferior del màxim, fins a les 14h on cau a 0 per la 

temperatura del tanc. Aquesta torna a augmentar, però en ser més tard no de la mateixa 

manera que a juliol. Finalment a les 16h baixa i no pot recuperar-se.  
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Figura 207. Representació gràfica de les energies i la temperatura del tanc pel mes d’agost 

Tot i que en ambdós casos es pot observar com la temperatura del tanc en alguns moments 

és inferior a la temperatura necessària per fer funcionar la màquina i tot i així s’entrega 

energia cal tenir en compte que aquesta temperatura és la mitja de tot el tanc i per realitzar 

les simulacions s’ha pres la temperatura que entrega el tanc. 

Els valors del fred que es podria entregar a l’espai considerant les característiques de la 

màquina són: 

Mes Hora Qrebuda [kW] Qcool [kW] Mes Hora Qrebuda [kW] Qcool [kW] 

7  00:00:00 0 0 8  00:00:00 0 0 

7  01:00:00 0 0 8  01:00:00 0 0 

7  02:00:00 0 0 8  02:00:00 0 0 

7  03:00:00 0 0 8  03:00:00 0 0 

7  04:00:00 0 0 8  04:00:00 0 0 

7  05:00:00 0 0 8  05:00:00 0 0 

7  06:00:00 0 0 8  06:00:00 0 0 

7  07:00:00 0 0 8  07:00:00 0 0 

7  08:00:00 0 0 8  08:00:00 0 0 

7  09:00:00 13,00 7,28 8  09:00:00 13,00 7,28 

7  10:00:00 12,99 7,27 8  10:00:00 12,99 7,27 

7  11:00:00 12,98 7,27 8  11:00:00 12,98 7,27 

7  12:00:00 12,98 7,27 8  12:00:00 11,99 6,72 

7  13:00:00 0 0 8  13:00:00 10,61 5,94 

7  14:00:00 13,01 7,28 8  14:00:00 0 0 

7  15:00:00 0 0 8  15:00:00 5,28 2,96 

7  16:00:00 8,32 4,66 8  16:00:00 0 0 

7  17:00:00 0 0 8  17:00:00 0 0 
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7  18:00:00 0 0 8  18:00:00 0 0 

7  19:00:00 0 0 8  19:00:00 0 0 

7  20:00:00 0 0 8  20:00:00 0 0 

7  21:00:00 0 0 8  21:00:00 0 0 

7  22:00:00 0 0 8  22:00:00 0 0 

7  23:00:00 0 0 8  23:00:00 0 0 

7  24:00:00 0 0 8  24:00:00 0 0 

 

Aquests valors s’han calculat amb el valor del COP nominal, donat que és el que es té del 

fabricant, per tant els valors on la potència rebuda difereix molt del valor nominal, la 

potència de fred pot no representar la realitat d’una forma tant acurada.  

És important tenir present que la modelització s’ha realitzat d’una manera constant amb el 

valor nominal, i no s’ha estudiat el factor de que l’espai pot no necessitar sempre el mateix 

valor de funcionament, ja que aquest pot arribar a estar per sota de la temperatura de 

confort, per això s’han considerat els mesos més calorosos on possiblement es necessites 

d’un funcionament continu.  

Establint la demanda d’energia pels mesos on la temperatura ambient és superior a 21ºC 

amb un horari de 9h a 19h en valors nominals la instal·lació té un factor de cobertura solar 

(F) del 48%.  

 

Figura 218. Energia entregada cap a la màquina.  
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Tot i les hipòtesis de funcionament plantejades es pot concloure que el sistema de 

refrigeració per si sol no es capaç de fer funcionar la màquina en condicions nominals, i inclús 

directament en alguns casos la màquina s’atura per manca d’un cabal amb la temperatura 

adequada.  
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CONCLUSIONS 

A nivell informàtic s’han descrit les parts essencials i les funcions de càlcul principals que 

permet a propers usuaris entendre el procés de càlcul d’una manera ràpida, gràcies als 

diagrames de flux i les explicacions s’ofereix una ajuda per poder resseguir les simulacions. 

A més, s’ha establert un protocol per afegir nous mòduls al sistema i així poder simular altre 

tipus d’instal·lacions tèrmiques a partir de fitxers ja existents, de manera que no apareguin 

errors a l’hora de compilar tot el software. 

Per la part de les simulacions de la planta de l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa, 

malgrat que no s’ha pogut acabar de simular el comportament global de la instal·lació 

modelitzant la demanda de la màquina d’adsorció amb la metodologia desitjada i descrita, 

que permet obtenir d’una forma acurada la demanda real simulada hora a hora per fer 

funcionar la màquina, s’ha pogut completar la part que permet simular tot el sistema de 

captació tèrmica i engranar-ho amb un procés d’escalfament. D’aquesta manera, qualsevol 

instal·lació que es vulgui simular per oferir un procés d’escalfament d’un espai es pot dur a 

terme amb aquest mòdul del programa que ha estat validat i ofereix resultats d’una forma 

coherent amb la realitat. 

La part de modelitzar la descàrrega amb els graus dia i l’intercanviador d’aquesta instal·lació 

ha quedat pendent en el projecte i s’ha optat per realitzar les simulacions amb la demanda 

constant. Tot i les hipòtesis plantejades, s’ha pogut comprovar com els valors necessaris per 

fer funcionar la màquina són superiors als que realment la instal·lació pot oferir, i en tant, 

cal fer ús d’un sistema auxiliar per aconseguir que l’aigua del tanc arribi al valor mínim de 

funcionament. Amb aquesta demanda establerta per valors on la temperatura ambient és 

superior a 21 ºC  i un horari de 9h a 19h el valor de cobertura solar de la instal·lació és del 

48%. Per tant, es pot concloure que el sistema tèrmic que funciona amb energia renovable 

permet generar una part del fred dintre de l’espai a climatitzar però no cobrirà tota la 

demanda de funcionament continu.  
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CONTINUÏTAT DEL TREBALL 

Per tal de donar-li continuïtat al treball es presenten certs aspectes pels quals es podria 

seguir desenvolupant la tasca feta. 

Primerament es podria completar la modelització de la planta realitzant la descàrrega dia a 

dia en base a les condicions de l’espai a climatitzar, tenint en compte les característiques de 

l’espai, el sostre radiant i la màquina d’adsorció.  

Alhora, i tot i que els resultats obtinguts en el procés de validació del mòdul són coherents 

amb la realitat, caldria comparar empíricament els resultats obtinguts. Es podrien fer 

enregistraments de dades mensuals de la instal·lació i calcular les mitjanes, a partir del 

software configurar la simulació només un dia i contrastar les dades obtingudes.  

Un aspecte informàtic que es podria contemplar és el de realitzar estudis i simulacions sobre 

els criteris de convergència triats en els processos iteratius. Com s’ha comentat, en aquest 

cas el paràmetre de control en un dels blocs de càlcul ha estat la temperatura mitja del tanc, 

donat que es una variable molt representativa del sistema. Però es podria mirar de trobar 

alguna altre variable o condició per arribar a la convergència, per això s’aconsella estudiar la 

sensibilitat d’altres variables en front a grans canvis. 

Finalment es podria donar al sistema més versatilitat. És a dir, afegir la possibilitat de tenir 

més entrades sense la necessitat d’entrar al software, com per exemple el número de nodes 

per estratificar el tanc, i així oferir més possibilitats d’estudi i simulacions.  

 

  



Modelització del sistema de captació solar tèrmic   
del grup de recerca GreenTech a l’IPCT                                                                                          Pàg. 79 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] DUFFIE, J.A., BECKMAN, W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, New Jersey: 

2013, Fourth Edition. 

[2] “Thomas Algorithm” Resource    http://www.cfd-

online.com/Wiki/Tridiagonal_matrix_algorithm_-_TDMA_(Thomas_algorithm) 

[3] Weisstein, Eric W."Brent's Method" From MathWorld--A Wolfram Web 

Resource http://mathworld.wolfram.com/BrentsMethod.html 

[4] Collares-Pereira 1929 

[5] OmniluS® - http://es.omnilus.com/  

 

http://mathworld.wolfram.com/about/author.html
http://mathworld.wolfram.com/
http://mathworld.wolfram.com/BrentsMethod.html
http://es.omnilus.com/

