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A. Teoria Sistemes Solar Tèrmics  

A.2. Resum 

Aquest annex està dedicat extensament al tractament de la teoria que hi ha al darrera dels 
sistemes solars tèrmics per a la producció d’aigua calenta sanitària en edificacions 
d’habitatges plurifamiliars.  

També es tracta aquells apartats, més significatius i necessaris, referents al funcionament 
del programari que s’ha fet servir per a la realització d’aquest projecte i que no han estan 
recollits ni a la memòria ni a l’annex B. 
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A.4. Glossari 

Terme Unitats Descripció 
A m2 Area total d’obertura del camp de captació 
Aa m2 Area d’obertura d’un únic captador 
AI - Índex d’anisotropia 
Ar m2 Area de la superfície d’absorció d’un únic captador 
Aj m2 Area de la superfície del segment i-éssim de l’acumulador 
a0 - Rendiment òptic 
a1 kJ/(h·m2·K) Coeficient de pèrdues de primer ordre 
a2 kJ/(h·m2·K) Coeficient de pèrdues de segon ordre 
ai - Factor d’addició pel valor i-èssim 
a/c - Factor de compensació de l’angle sòlid de la circumferència solar 
b0 - Coeficient corrector de primer ordre de les corbes IAM 
b1 - Coeficient corrector de segon ordre de les corbes IAM 
Cpf kJ/(kg·K) Capacitat calorífica del fluid que a travessa el captador 
Cmin kJ/(h·K) Rati de capacitància mínima del canviador aigües avall  
DR m Distància entre files de captadors plans (dins d’un camp de captació) 
f - Factor de modulació del model de superfície inclinada de Reindl 

fbs - Fracció de la superfície total del camp de captació que està afectada per les ombres, respecte la 
radiació directe. 

f’bs - Fracció de la superfície del terra entre files de captadors del camp de captació que està afectada 
per les ombres, respecte la radiació directe. 

Fgnd - Factor de visió del camp de captació, vist des de davant del camp, cap al terra 
Fg-s - Factor de visió del terra entre files del camp de captació cap al cel 
Fsky - Factor de visió del camp de captació cap al cel 

F’gnd - Factor de visió del camp de captació, vist des de davant del camp, cap al terra entre files del 
camp 

F1
’ - Coeficient de reducció de brillantor solar 

F2
’ - Coeficient de reducció de brillantor solar sobre l’horitzontal 

FR - Factor de calor remoguda 
Fav - Modificació del factor FR quant l’eficiència és funció de Tav i no de Ti 
F0 - Modificació del factor FR quant l’eficiència és funció de To i no de Ti 
h1 - Altura de la zona esfèrica 
h2 - Altura del casquet esfèric 
Hj m Altura del segment i-éssim de l’acumulador 
Io W/m2 Radiació extraterrestre 
Ion W/m2 Radiació extraterrestre perpendicular a la superfície 
Ib W/m2 Radiació directa sobre una superfície horitzontal 
Ibn W/m2 Radiació directa perpendicular a la superfície 
IbT W/m2 Radiació directa sobre una superfície inclinada 
Id W/m2 Radiació difusa sobre una superfície horitzontal 
Idn W/m2 Radiació normal directa 
IdT W/m2 Radiació difusa sobre una superfície inclinada 
I W/m2 Radiació total sobre una superfície horitzontal 
IT W/m2 Radiació total sobre uns superfície inclinada 
IgT W/m2 Radiació reflectida pel terra sobre una superfície inclinada 
IbT kJ/(h·m2) Radiació directa incident (sense ombres) 
IdT kJ/(h·m2) Radiació difusa incident (sense ombres) 

I’bT kJ/(h·m2) Radiació directa incident (sense ombres) que rebria la superfície on està instal·lat el camp de 
captació 

I’dT kJ/(h·m2) Radiació difusa incident (sense ombres) que rebria la superfície on està instal·lat el camp de 
captació 

I1 - Número del segment en el que es troba el primer escalfador 1≤ I ≤ N 
I2 - Número del segment en el que es troba el segon escalfador 1≤ I ≤ N 
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Terme Unitats Descripció 
IN1 - Node d’entrada del fluid que prové del camp de captació 1≤ IT ≤ N 
IN2 - Node de sortida del fluid cap al consum 1≤ IT ≤ N 
IT,1 - Número del segment on es localitza el termòstat relacionat amb el primer escalfador 1≤ IT,1 ≤ N 
IT,2 - Número del segment on es localitza el termòstat relacionat amb el segon escalfador 1≤ IT,2 ≤ N 
KT - Raó entre la radiació total sobre una superfície horitzontal respecta la radiació extraterrestre 
Lloc º Latitud de la localització d’estudi 
Lunit º Numero d’unitat lògica per el que es llegeix les dades del fitxers meteorològics 
nS - Vector normal per la superfície S 
N - Nombre de segments en els que es pot dividir l’acumulador  N ≤ 15 
Ns - Nombre de captadors idèntics en sèrie 
mi - Factor multiplicatiu pel valor i-èssim 
m  Kg/h Cabal màssic en condicions de funcionament 

testm  Kg/h Cabal màssic en les condicions de test 

Lm  kg/h Flux màssic de sortida cap a consum i/o d’entrada a l’acumulador des de la xarxa  

hm  kg/h Flux màssic de d’entrada a l’acumulador des del camp de captació i/o de sortida de l’acumulador 

im  Kg/h Cabal màssic d’entrada a l’escalfador 

om  Kg/h Cabal màssic de sortida de l’escalfador 

Mj kg Massa del fluid a la secció i-èssima 
p - Projecció de l’angle de superfície sobre el pla S 

auxQ  kJ/h Potència total introduïda pels escalfadors auxiliars 
Potència requerida 

,1auxQ  kJ/h Potència aportada per l’escalfador auxiliar 1 

fluidQ  kJ/h Potència guanyada pel fluid que travessa l’escalfador 

lossQ  kJ/h Pèrdues tèrmiques de l’escalfador envers l’ambient 

maxQ  kJ/h Potència màxima de l’escalfador 

Rb - Raó entre la radiació directa sobre una superfície inclinada respecta la horitzontal 
Rd - Raó entre la radiació difusa sobre una superfície inclinada respecta la horitzontal 
Rr - Raó entre la radiació reflectida pel terra sobre una superfície inclinada respecta la horitzontal 
rh % Humitat relativa 
S - Pla de la superfície sobre la que es projectaran les ombres (obertura) 
S1 - Superfície d’un segment de la zona de l’esfera definida pel pla del diàmetre, l’altura h1 i l’angle α 

S2 - Superfície d’un segment de la zona del casquet de l’esfera definida pel pla del diàmetre, l’altura h2 
i l’angle α 

Ta ºC Temperatura ambient 
Tav ºC Temperatura mitjana de placa 
Ti ºC Temperatura del fluid d’entrada al captador 
To ºC Temperatura del fluid de sortida del captador 
Tenv ºC Temperatura ambient 
Tset ºC Temperatura consigna (aquella que es vol que tingui el fluid a la sortida de l’escalfador) 
UA kJ/h Coeficient global de pèrdues de l’escalfador 
UL kJ/(h·m2·K) coeficient global de pèrdues del captador per unitat d’àrea 
UL/T kJ/(h·m2·K2) coeficient global de pèrdues del captador funció de la temperatura 
v - Vector que representa l’angle de superfície 
Vi(n) - Valor i-èssim llegit de la línia n-èssima 
Vi’(n) - Valor i-èssim llegit de la línia n-èssima després d’aplicar els factors multiplicatius i additius 
Wa m Amplada obertura captadors 
WR m Amplada files de captadors 
(IT)S kJ/(h·m2) Radiació incident total incloent els efectes de les ombres 

( )ατ  - Producte de la absorbància de la superfície absorbidora per la transmitància de la coberta 

( )b
ατ  - ( )ατ  per la radiació directe 

( )n
ατ  - ( )ατ  per la radiació normal 
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Terme Unitats Descripció 

( )s
ατ  - ( )ατ  per la radiació difusa 

( )g
ατ  - ( )ατ  per la reflectància del terra 

β' º Inclinació dels eixos de seguiment 
βF º Inclinació de la superfície on està instal·lat el camp de captació 
δ º Declinació solar 
∆TD h Interval de temps en el que es donen les dades dels fitxers meteorològics 
∆ - Paràmetre de brillantor del cel 
ε - Paràmetre de claror del cel 
γ º Angle azimutal de la superfície inclinada 
γ' º Angle azimutal dels eixos de seguiment 
γs º Angle azimutal solar 
γ  - Funció de control externa. Pot prendre els valors 1 ó 0 

θ º 
Angle d’incidència de la radiació directa sobre la superfície inclinada 
Angle d’altura de l’objecte d’obstrucció 

θz º Angle zenital solar 

htrη  - Eficiència de l’escalfador 

ρg - Reflectància del terra 
τ  - Transmitància de la coberta del captador 
σ - Angle entre nS i p 
Ф º latitud 
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A.5. Radiació solar 

A.5.1. Espectre electromagnètic i constant solar 

Les reaccions nuclears que es produeixen a l’interior del nucli central del Sol són les 
responsables de la radiació solar, és a dir, aquestes reaccions desprenen energia que surt 
de la superfície solar cap a l’espai en forma de radiació electromagnètica amb un espectre 
que va des dels raigs gamma fins les ones de radio. 

Tres factors: la distancia Terra-Sol, el diàmetre solar i la temperatura del Sol, determinen el 
flux d’energia que incideix sobre la Terra, de forma que la radiació que arriba a les capes 
més altes de l’atmosfera terrestre es distribueix, aproximadament, com ho fa el poder 
emissiu monocromàtic d’un cos negre a uns 5800K (estimació de la temperatura de la 
fotosfera: Fig A.5.1.1). 
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Fig. A.5.1. 1  Comparativa entre la irradiància del cos negra a 5763K i la irradiància solar 

Donant com a resultat que sobre l’atmosfera terrestre incideixi una quantitat de radiació 
quasi constant (aproximadament el 49% pertany a l’espectre visible, el 46% a d’infraroig i un 
5% a la ultraviolada, constituint la radiació tèrmica), el que permet definir el que es coneix 
com a constant solar GCS:  flux d’energia solar, que incideix sobre una superfície 
perpendicular a la direcció de propagació de la radiació solar, a la distancia promig entre la 
Terra i el Sol,  fora de tota atmosfera terrestre. Es pren com a valor aproximat d’aquesta 
constant: 1353 W/m2 (valor acceptats per la NASA (1971) i per l’ASTM). 
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A.5.2. Components de la radiació 

La radiació solar, en incidir i travessar l’atmosfera de la Terra, experimenta tot un seguit de 
processos d’interacció amb la matèria (gasos, pols en suspensió, vapor d’aigua, etc) que 
formen la pròpia atmosfera, donant lloc, d’aquesta manera, a que aproximadament un 20% 
de la radiació incident sobre la superfície terrestre es reflecteixi cap a l’espai i un tant per 
cent, no gaire més inferior, sigui absorbit i difós a través de l’atmosfera.  Per tant, tot i tenir 
un dia molt clar (sense núvols), i com a conseqüència dels fenòmens descrits de reflexió i 
absorció, la climatologia i la posició del Sol respecte la Terra, la intensitat de radiació 
captada a nivell mar és de l’ordre de 800 a 900 W/m2.  

Tot i aquesta variabilitat, que pot ser encara més accentuada (degut a les variacions que 
experimenten els fenòmens anteriorment descrits, en especial la climatologia, i d’altres, com 
l’alçada), pel que fa als possibles valors de la radiació incident en un lloc i moment 
determinats sobre la Terra, s’ha trobat un valor estàndard de radiació solar de referència 
per la prova d’equips i d’altres aplicacions de: 1000 W/m2.  

 

Fig. A.5.2. 1  Representació dels diferents tipus de radiació: directa, difusa i reflectida 

En qualsevol cas la radiació transmesa a través de l’atmosfera es pot dividir en tres parts 
(Fig. A.5.2.1): 

⋅ Radiació directe: prové directament del Sol, sense que pateixi cap dispersió 
atmosfèrica (només canvis de direcció degut al fenomen de la refracció). 

⋅ Radiació difusa: és la que es rep del Sol després de ser desviada per dispersió 
atmosfèrica, produint la impressió que  prové de tota la volta celest (de no haver 
radiació difusa el cel es veuria negre, malgrat esser de dia, com passa amb la Lluna). 

⋅ Radiació reflectida o terrestre: procedeix de la reflexió causada pel terra i/o 
d’objectes terrestres (una paret blanca, un toll d’aigua, muntanyes, edificis, etc). 

La radiació total és la suma de les tres:  directa, difusa i terrestre. Un cas particular, però 
de molt interès pràctic, es el de la radiació global, suma de la difusa i la directe, 
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Radiació 
directa 
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considerant la terrestre nul·la per tractar-se de l’estudi de la radiació que rep una superfície 
horitzontal. 

Per expressar la potència solar (i en general, la de qualsevol radiació), s’utilitza la 
irradiància [W/m2]: G0, GD, Gd per la irradiància extraterrestre, directe i difusa 
respectivament. Es fa servir aquesta magnitud perquè deixa molt clar que la radiació és un 
fenomen temporal (no estàtic), energia que incideix instantàneament sobre una superfície.  

La quantitat d’energia, per unitat d’àrea, que incideix durant un període de temps donat, es 
coneix com a irradiació [J/m2], que no és res més que la integració de la  irradiància durant 
el període de temps considerat: 

I = G(t) dt
2

1

   t

 t
∫      Eq. A.5.2. 1 

A.5.3. Descripció del moviment solar 

La Terra descriu una orbita el·líptica entorn del Sol, estant aquest en un dels seus focus 
(figura A.4) . De manera que, la distància entre ambdós oscil·la entre 1,47·108 Km (en el 
periheli, mínima distància i màxima radiació solar extraterrestre) i 1,52·108 Km (en l’afeli, 
màxima distància i mínima radiació solar extraterrestre), el que implica que la constant solar, 
descrita anteriorment GCS, varia en el transcurs de l’any en un ±3,5% entorn del valor 
esmentat. 

 

Fig. B.5.3. 1 Moviment de translació terrestre sobre l’eclíptica, angle de declinació 

Aquesta variació anual del flux d’energia sobre un pla normal a la radiació extraterrestre es 
pot descriure amb l’equació, segons Duffie i Beckman: 

δ = -23º27’ 

δ = 23º27’ 

Solstici d’estiu (21 de juny) 

Afeli (4 de juliol) N 

N 

Equinocci de primavera (21 de març) 

N 

Solstici d’hivern (22 de 
desembre) 
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on sc
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   Eq. A.5.3. 1 

On Gon és la radiació extraterrestre, mesurada en un pla normal a la radiació, i n és el 
número de dies de l’any (Taula A.1). 
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   Taula A.5.3. 1  Valor de n per l’i-èssim dia de l’any 

Com s’ha vist la radiació solar és bastant constant abans d’entrar en l’atmosfera; en canvi, un 
cop la travessa, la radiació a nivell de mar disminueix força. Aquesta reducció està 
fonamentalment en funció de dos paràmetres: l’espessor d’atmosfera travessada, fins al 
30%, i la climatologia regnant, fins al 65%.  

Respecta la climatologia resulta difícil fer prediccions fiables que permetin avaluar la radiació 
incident per a qualsevol dia concret de l’any, en canvi, mitjançant l’estudi de la “geometria 
solar” sí que es pot conèixer amb exactitud la posició del Sol en qualsevol moment del dia. 
D’aquesta manera es poden definir un conjunt de paràmetres que permetin establir tant la 
posició d’un emplaçament a la Terra,  como la posició del Sol.  

 

 

Fig. A.5.3. 2 Representació de la longitud i la latitud d’un emplaçament sobre l’esfera terrestre 

⋅ Latitud [λ]: Es defineix com l’angle que formen la normal a l’esfera terrestre pel punt 
geogràfic (emplaçament) que es consideri de la mateixa  amb el pla de l’equador. Positiu 
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a l’hemisferi nord: 0o ≤λ≤ +90o, i negatiu a l’hemisferi sud: 0o ≤λ≤ -90o, corresponent el 
valor zero a l’equador. 

⋅ Longitud [L]: Es defineix com l’angle díedre entre el pla meridià que passa pel punt 
geogràfic (emplaçament) que es consideri i el pla meridià zero (meridià de referència: 
Greenwich). Es consideren valors positius cap a l’est: 0o ≤L≤ +180o, i negatiu cap a l’oest: 
0o ≤L≤ -180o. 

⋅ Azimut solar [Z]: Es defineix com l’angle que formen la projecció dels raigs solars sobre 
el pla tangent a la superfície terrestre i la línea coincident amb el pla normal meridià local, 
és a dir l’angle que es defineix entre el pla normal que conté el Sol i el pla normal meridià 
local, al que s’assigna la referència Z=0º (correspon al moment en què el Sol està 
exactament sobre el sud geogràfic i indica el migdia solar). Es comptabilitza, per tant, a 
partir del sud, de 0º a ±180º; positivament cap a l’est i negativament cap a l’oest, en 
ambdós hemisferis. 

⋅ Altitud solar [A]: Es defineix com l’angle format pels raigs solars i la intersecció entre el 
pla tangent i un de normal que passi pel Sol. Aquesta coordenada és nul·la en les 
posicions de sortida (orto) i posta (ocàs) del Sol, i màxima quant el Sol passa pel pla 
normal meridià del lloc, que defineix la direcció N-S, es a dir, al migdia. Es mesura, per 
tant, a partir de l’horitzó de 0º a 90º, positivament cap al zenit i negativament cap al nadir. 
El seu complementari es coneix com angle zenital i es representa per: Θc. 

 

Fig. A.5.3. 3 Coordenades solars representades en l’esfera celest 

⋅ Declinació [δ]: Es defineix com l’angle format entre l’equador terrestre i el pla orbital 
(eclíptica) marcat per la línea Sol-Terra. Varia al llarg de l’any entre ±23º27’8.2” 
(aproximadament ±23.45º), amb valors positius al nord de l’Equador i negatius al sud. 
Essent màxima (+23.45º) en el solstici d’estiu i mínima (-23,45º) en el d’hivern, mentre 
que en els equinoccis es nul·la, i en concret, en el de primavera és quant passa el Sol de 
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l’hemisferi celest austral (δ<0) al boreal (δ>0). Aquesta variació es pot calcular, de forma 
aproximada, mitjançant la fórmula de Cooper (amb un error max de 1,5º): 

284+nδ = 23,45 ·sin 360· (en graus)
365

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

      Eq. A.5.3. 2 

On n es calcula segons la Taula A.5.3.1. 

⋅ Angle horari [H]: Es defineix com l’angle format entre el pla meridià terrestre que passa 
pel Sol i el pla meridià local, al que correspon el valor de 0º (migdia solar local Z=0º).  
Degut a que el període de rotació terrestre és de 24 hores, es dedueix fàcilment que la 
velocitat de rotació de la Terra és de 15º per hora (360º en 24 hores), el que permet dividir 
el mon en diferents fusos horaris (veure Fig. A.5.3.5). Augmenta de 15º en 15º per cada 
hora que resti per arribar al migdia solar i disminueix de 15º en 15º per cada hora que 
passi del migdia solar, a tots dos hemisferis, és a dir l’angle horari oscil·la entre +180º i -
180º, positius abans del migdia solar. El que permet definir per una hora solar (ths): 

hsH = 180-15·t (en graus)     Eq. A.5.3. 3 

 
Fig. A.5.3. 4 Representació de l’angle horari, en coordenades celests 

Cal, en aquest punt, introduir una relació entre l’hora solar (ths) i l’hora civil (o  d’horari 
oficial, la de rellotge) (thc): 

( )hs hc st lloct = t + 1 15 · (L -L ) + E    Eq. A.5.3. 4 

On Lst és la longitud geogràfica del meridià de referència i Llloc és la longitud geogràfica 
de l’emplaçament que s’està estudiant (expressats en graus), i E fa referència a 
l’anomenada equació del temps. Aquesta no és més que una correcció deguda al fet que 

H
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el Sol s’avança o s’endarrereix respecte l’hora solar mitja, degut a l’excentricitat de l’orbita 
terrestre i la inclinació de l’eix polar de la Terra respecte de l’orbita. 

E = 0,0072cos(C)-0,0528cos(2C)-0,0012cos(3C)-
-0,1229sin(C)-0,1565sin(2C)-0.0041sin(3C)

  Eq. A.5.3. 5 

On 
2
366

nC π
=  i n es calcula segons la Taula A.5.3.1. 

De fet a l’Eq. A.5.3.4 és freqüent fer, encara, una darrera correcció: la que tenen en 
compte alguns estats perseguint uns criteris d’estalvi energètic. Amb aquest sentit es 
suma un factor de correcció C, de -1h al hivern (es considera hivern de novembre a març) 
i de -2h a l’estiu (d’abril a octubre), essent C zero en cas de que el país de l’emplaçament 
triat no contempli aquest factor de correcció; quedant d’aquesta manera: 

( )hs hc st lloct  = t + 1 15 ·(L -L ) + E + C    Eq. A.5.3. 6 

 

Fig. A.5.3. 5 Divisió horària del mapa terrestre 

⋅ Pendent [θ]: És l’angle que forma el pla inclinat (sobre el que incideix la radiació solar) 
amb l’horitzontal. En l’interval 0 ≤ θ ≤ 90o, la superfície "veu" cap amunt, mentre que en 
l’interval 90o ≤ θ ≤ 180o, la superfície "veu" cap avall, d’aquesta manera un terrat 
horitzontal tindria θ = 0, mentre que per una paret vertical, θ = 90o. 

Un cop definits tots aquests paràmetres (representats en la Fig. A.5.3.6) es poden definir 
les relacions que existeixen entre ells. De forma que si es considera la declinació solar (dia 
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de l’any), la latitud geogràfica i l’hora del dia, els vectors unitarisu  en la direcció dels raigs 
del Sol i n  en direcció radial a la superfície terrestre (poden referir-se a uns eixos 
cartesians amb origen en el centre de la Terra), es té: 

u = cosδcosH i +cosδcosH j +sinδk

n = cosλ i +sinλk
 

u·n = cos(90º - A) = sinA  

 

Fig. A.5.3. 6 Representació conjunta dels angles: Altitud, azimut solars, angle horari, declinació i latitud 

De forma que es pot determinar el sinus de l’alçada solar: 

sinA = cosδcosλcosH + sinδsinλ   Eq. A.5.3. 7 

I si es pren u  referit al tríedre format per les direccions sud, est i vertical amb origen en P 
sobre el pla tangent: 

s E

s

E

E

u=cos A cosZu +cos A sinZu +sinAn

u =sinλ i -cosλk

u = j

u·u =cos A sinZ=cosδsinH

 

Amb aquestes darreres relacions es pot determinar el sinus de l’azimut solar: 
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cosδsinHsinZ =
cos A

           Eq. A.5.3. 8 

A partir de les Eq. A.5.3.6, Eq. A.5.3.7 i Eq. A.5.3.8 es poden construir les taules solars d’un 
emplaçament (alçada solar, azimut, sortida, ocàs i hores de Sol per tot l’any). 

 

A.5.4. Càlcul de la irradiància sobre una superfície horitzontal 

La irradiància directa sobre una superfície horitzontal (GDH) es pot calcular aplicant 
l’expressió: 

DH on dG  = G · t · sinA     Eq. A.5.4. 1 

On Gon és la constant solar (calculada a partir de l’Eq. A.5.3.1), i td és el coeficient de 
transmissió de la atmosfera per la radicació solar directe, que disminueix amb la longitud 
recorreguda pels raigs (com més alçada tingui la instal·lació sobre el nivell del mar, menys 
gruix d’atmosfera cal que travessin els raigs solar, i per tant l’energia disponible augmenta), 
segons la llei de Beer (amb el contingut en vapor d’aigua, pols i fums). Per tant, td es pot 
expressar com: 

b- 
sinA

dt  = a·e          Eq. A.5.4. 2 

Essent a i b paràmetres dependents de les condicions climatològiques locals, que es poden 
aproximar aplicant criteris estadístics als històrics climatològics de la localització d’estudi. De 
totes maneres per realitzar càlculs de forma aproximada es poden utilitzar els valors 
proposats per Garcia Galludo de la Taula A.5.4.1.  

 
Estat del Cel Clar Normal Parcialment cobert 

a 0,87 0,88 0,91 
b 0,17 0,26 0,43 

           Taula A.5.4. 1 Paràmetres del coeficient de transmissió atmosfèrica per la radiació directe 

En aquesta formulació, si bé es té en compte la climatologia (per mitjà d’històrics, si se’n 
disposa, o amb aproximacions com la proposada), no es considera l’efecte de l’alçada. Ara 
bé la següent figura confirma la variació de la irradiància rebuda per una superfície inclinada 
en funció de l’altura. 
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Fig. A.5.4. 1  Relació entre l’altitud solar, la irradiància i l’altura geogràfica del punt de la superfície 
terrestre estudiat 

És per aquest motiu que es d’interès introduir un model de càlcul del coeficient de 
transmissió atmosfèrica que si contempli l’efecte de l’alçada, com és el proposat per Hottel 
(1976), que queda definit per l’expressió: 

-k
sinA

d 0 1t  = a + a e     Eq. A.5.4. 3 

On A és l’alçada solar i a0, a1 i k són paràmetres ajustats empíricament en funció de l’altura i 
el tipus de clima de forma que: 

( )

( )

( )

2
0 0

2
1 1

2
k

a  = r 0,4237-0,00821 6-F

a  = r 0,5055+0,00595 6,5-F

k = r 0,2711+0,01858 2,5-F

⎡ ⎤
⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

On F és l’altura sobre el nivell del mar, en kilòmetres, i els valors de r0, r1 i rk es determinen 

segons el tipus de clima i es recullen a la següent taula: 

 
Tipus de clima r0 r1 rk 

Tropical 0,95 0,98 1,02 
Estiu, latitud mitja 0,97 0,99 1,02 
Estiu, subàrtic 0,99 0,99 1,01 
Hivern, latitud mitja 1,03 1,01 1,00 

             Taula A.5.4. 2 Factors de correcció segons el clima 
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En aquelles regions del planteta en les que no existeix una marcada diferència entre hiverns i 
estius (latituds entre l’equador i els tròpics) es pot seleccionar el tipus de clima “tropical”, com 
seria el cas d’Espanya. Entre els tròpics i els pols la diferenciació entre hivern i estiu 
augmenta considerablement i per tant es sol considerar l’opció “d’estiu de latitud mitja” i 
“hivern de latitud mitja” segons l’època de l’any que es consideri. Mentre que per latituds 
pròximes als cercles polars es pot utilitzar el tipus de clima “estiu subàrtic”. 

D’altra banda el càlcul de la irradiància difusa és més complex de realitzar, i en aquest punt 
resulta de gran importància i valor el disposar de dades meteorològiques, del lloc en concret. 
Com no sempre es disposen d’aquestes dades, es pot fer la consideració de que la 
irradiància difusa sobre una superfície horitzontal creix amb l’alçada solar. Això permet, a 
alguns autors, com Garcia Galludo, proposar (per la irradiància difusa sobre una superfície 
horitzontal GdH) l’expressió: 

( )dH on dG  = G · 0,2710-0,2939·t ·sinA         Eq. A.5.4. 4 

Així, sumant l’Eq. A.5.4.1 i l’Eq. A.5.4.4, es pot calcular el valor de la irradiància total (GTH, 
total de Watts per metre quadrat que rep una superfície horitzontal en un determinant instant 
de temps): 

2
TH DH dHG  = G + G [W/m ]    Eq. A.5.4. 5 

I la irradiació total (energia per metre quadrat de superfície, també anomenada, en algunes 
ocasions, com insolació) resulta de fer la integració de la irradiància total, aplicant l’Eq. 
A.5.2.1, en l’interval de temps pel que es pretengui fer el càlcul, amb el que es pot obtenir: 

Per un interval horari en concret: 

hs2

hs1

t
2

TH TH
t

I  = G (t)dt [J/m ·h]∫    Eq. A.5.4. 6 

Per un període d’un dia: 

hsocas

hsorto

t
2

TH TH
t

I = G (t)dt [J/m ·dia]∫    Eq. A.5.4. 7 

On ths1 i ths2 representen l’hora solar inicial i final, respectivament, de l’interval del que es vol 
calcular la irradiació (Eq. A.5.4.6), i thsorto i thsocas representen l’hora de sortida i de posta del 
Sor, respectivament, amb el que es podrà calcular la irradiació solar durant un dia (Eq. 
A.5.4.7). 
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A.5.5. Càlcul de la irradiància sobre un pla inclinat 

De resultes del que s’ha exposat fins aquest moment és fàcil deduir que la radiació captada 
per una superfície normal a la mateixa és sempre més gran que la captada per la aquella 
però amb una determinada inclinació. 

 

Fig. A.5.5. 1 Alçada, azimut i pendent d’una superfície inclinada  

És per això que una superfície horitzontal, és a dir tangent a la Terra, haurà d’inclinar-se més 
o menys en funció de la latitud en la que es trobi per tal d’aprofitar, captar, el màxim de 
radiació possible. 

Definint, de forma genèrica, una superfície inclinada com la de la Fig. A.5.5.1. On α és l’angle 
d’alçada i ζ l’angle d’azimut respecte al pla tangent de l’emplaçament (definits de forma 
anàloga a com s’ha fet per les magnituds solars corresponents, es defineix amb orientació 
sud i positiu cap a l’est) i 'n és el vector normal a la superfície inclinada expressat com: 

s En' = cosαcosζu +cosαsinζu +sinαn       Eq. A.5.5. 1 

Es pot determinar, l’angle φ  entre la normal i els raigs solars: 

( )cosφ = sinA cosθ + cos A sinθcos Z-ζ        Eq. A.5.5. 2 

D’aquesta manera, per un cas genèric es pot calcular la irradiància directe sobre una 
superfície inclinada (GDI): 

DH
DI

G
G  = cosφ

sinA
    Eq. A.5.5. 3 

Superfície inclinada 

N 

E

O 

Pla tangent (horitzó) 
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α
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Su
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Resulta evident que per una superfície inclinada orientada en la direcció dels raigs del Sol 
(A= α, Z = ζ) amb el que φ  = 0 i per tant la irradiància queda: 

DH
DI

G
G  = 

sinA
                Eq. A.5.5. 4 

Resta per determinar la irradiància difusa i la terrestre, ara bé pel que respecte a aquestes 
dues magnituds, cal advertir que aquesta manera de fer (en base a vectors) és vàlida per la 
radiació directe (per poder definir-la amb una direcció determinada, coneguda), per contra 
per la component difusa (i la terrestre), al no presentar aquesta direccionalitat, s’utilitza una 
metodologia diferent.  

Pel que fa a la radiació difusa, és pot suposar que cada element de superfície horitzontal dA 

rep una potència TdQ  en totes les direccions d’una volta de radi R (Fig. A.5.5.2), essent la 

irradiància difusa sobre una superfície horitzontal: 

T
dH

dQ
G  = 

dA
 

 
 

Fig. A.5.5. 2 Representació gràfica de la definició matemàtica de la radiació difusa 

Si dφ  és el flux captat, procedent d’una direcció que forma un angle β amb la vertical, per 

unitat d’angle sòlid i unitat d’àrea normal a la direcció considerada, es verifica: 

T d
s

dH d
s

dQ  = φ dΩdA cosβ

(on el recinte d'integració s és tota la volta esfèrica)

G  = φ cosβdΩ

∫

∫
 

dA 

β 
dΩ

dS

dS* 
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Suposant que dφ  no depengui de la direcció i considerant que 2dA R d= Ω , resulta que: 

*

*d
dH d 2 2

s s

fcosbdSG  = f  = dS
R R∫ ∫  

On *dS representa la superfície que es té al projectar dS en la direcció de la normal al pla 
horitzontal, és a dir, verticalment. Per tant, S* és el cercle horitzontal de radi R, amb el que: 

dH dG π φ= . 

Si es considera ara una superfície inclinada un angle θ , es pot escriure de forma anàloga: 

*

*d
dI 2

s

φ
G  = dS

R ∫  

Essent ara S* la projecció de la facció de volta “vista” en la direcció normal a la superfície 
inclinada, es a dir que S* està formada per mig cercle i mitja el·lipse (Fig. A.5.5.3). Així: 

 

Fig. A.5.5. 3 Representació gràfica de la definició matemàtica de la radiació difusa, per una superfície 
inclinada 

dI dH
1+cosθG  = G

2
     Eq. A.5.5. 5 

De manera que una superfície vertical (θ=90º) captaria la meitat que una d’horitzontal. 

Resta encara tenir en compte l’anomenada radiació terrestre (la que rep la superfície 
inclinada després de que es reflectí en el terra):  

dS* 

dA

β 

dΩ

dSNormal 

θ 
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RI TH
1-cosθG = r G

2
     Eq. A.5.5. 6 

On r és el coeficient de reflexió del terra (normalment és de l’ordre del 20%, i així és 
considerarà alhora de fer els càlculs). Es pot veure que per θ = 0º (superfície horitzontal) no 
hi ha irradiància terrestre: GRI = 0. 

Finalment la irradiància total sobre una superfície inclinada qualsevol (GTI, suma de l’Eq. 
A.5.5.3, l’Eq. A.5.5.5 i l’Eq. A.5.5.6) queda determinada per l’expressió: 

DH
TI dH TH

G 1+cosθ 1-cosθG  = cosφ + G + r G
sinA 2 2

   Eq. A.5.5. 7 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior (A.5.4) per calcular la irradiació diària o durant 
el període de temps que es vulgui estudiar cal fer la integració de l’Eq. A.5.2.1, durant el 
període considerat (entre la sortida i l’ocàs per la diària, i entre ths1 i ths2 per un període en 
concret): 

Per un interval horari en concret: 

hs2

hs1

t
2

TI TI
t

I  = G (t)dt [J/m ·h]∫                 Eq. A.5.5. 8 

Per un període d’un dia: 

hsocas

hsorto

t
2

TI TI
t

I = G (t)dt [J/m ·dia]∫              Eq. A.5.5. 9 

A.5.6. Types del subsistema de captació 

Per tal de poder representar la radiació incident sobre una superfície inclinada (camp de 
captació) i les possibles projeccions d’ombres sobre la mateixa, segons la teoria descrita en 
els apartats anteriors, dins dels esquemes en els que es basa la simulació amb TRNSYS 
(veure memòria apartat 5. Sistemes Solars d’ACS per edificacions d’habitatges) es fan servir 
els següents mòduls (en llenguatge de TRNSYS s’anomenen types):  

i. Types de llibreries pròpies de TRNSYS 

De la llibreria “Weather data reading and processing” : 

Type 109 (Combined data reader and solarradiation processor): modelitza el càlcul de la radiació 
sobre superfícies inclinades a més a més de comptar amb una rutina de lectura de fitxers 
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externs  (en diferents formats estandarditzats: TMY2, TRY, entre altres i uns de definits per 
l’usuari, seguint una estructura concreta) de caràcter meteorològic per tal de poder corregir 
els valors de radiació calculats en funció de les peculiaritats climàtiques de la localització de 
la instal·lació. 

De la llibreria “Phisical Phenomena” : 

Type 68 (Shading masks): modelitza la projecció d’ombres sobre el camp de captació 
produïdes per elements externs al mateix (arbres, altres edificis, parets, etc,...). És necessari 
la introducció de dades en un fitxer extern, que llegirà una subrutina d’aquet type, per tal de 
poder definir aquets elements externs. 

Type 30 (Collector array shading): modelitza la projecció d’ombres intrínseca a un camp de 
captació, és a dir, les ombres causades per una fila respecta a la seva precedent. Cal 
recordar que la disposició habitual dels captadors en un cap de captació és matricial, és a dir, 
files de captadors connectats entre si en paral·lel (o bé en sèrie, veure apartat A.6.8 
Distribució del sistema de captació.) que a la seva vegada estan connectades entre si en 
paral·lel. 

ii. Types creats específicament per aquestes simulacions 

Type 209 (Shading Filter): no és més que un simple selector, és a dir un element a partir del 
qual l’usuari pot triar entre tenir en compte o no les ombres projectades per elements externs 
sobre el camp de captació (type 68) i/o tenir en compte o no les ombres causades per les 
pròpies files del camp de captació sobre les altres (type 30). 

Només consta d’un únic paràmetre d’entrada: “Shading ON/OFF”. Aquest pot prendre els 
valors de 0 ó 1. El valor de 0 implica que el selector es troba en off, és a dir donarà com a 
sortida les entrades sense tenir en compte la projecció d’ombres (directament del type 109: 
radiació solar).I el valor de 1 implica que el selector està en on, és adir, les sortides d’aquest 
seran les entrades corregides en funció de la projecció d’ombres, tant pel que fa al type 30 
(produïdes pel mateixos captadors sobre els altres captadors) com pel type 68 (produïdes 
per possibles elements externs al camp de captació), en funció de si tenen com a una 
entrada el type 30 o el type 68. Per tal de tenir un correcte funcionament caldrà que sempre 
una de les seves entrades (inputs) sigui o bé un type 109 (radiació solar) o un altre type 209 
(selector) i l’altre un element que calcula la projecció d’ombres, és a dir o un type 30 o un 
type 68. 

A la Fig. A.5.6.1 aquest type 209 està representat per la figura “On Off Shading Filter” i es 
requereix de 4 per tal de que l’usuari pugui decidir si es necessari o no tenir en compte la 
projecció d’ombres (type 68, representats per “Shading on surface”, “Shading on field” i 
“Shading on horizontal”) i/o l’efecte de la distribució del camp de captació (type 30 



Pág. 24                                                                                                                     Annex A: Teoria Sistemes Solars Tèrmics 

 

representat per “Collector Array”). El type 109 està representat per “Weather-2” i la figura 
“Col-Row-Array 3op” no és més que una macro que conté els types que modelen els 
captadors en sí (veure apartat A.6.9. Types del subsistema de captació). 

OnOff Shading Filter-4

Shading on Surface

Shading on field

Shading on horizontal

Collector Array

OnOff Shading Filter

OnOff Shading Filter-3

OnOff Shading Filter-2 Col-Row-Array 3op

Weather-2

 

Fig. A.5.6. 1  Esquema de la part del càlcul de radiació solar de la simulació de sistemes d’ACS amb 
TRNSYS 

A.5.7. Descripció Type109 

De fet aquest type bàsicament està dedicat a llegir dades a intervals regulars des d’un fitxer 
extern, convertir-les al sistema d’unitats adequat i calcular la radiació incident, directa, difusa i 
total (entre altres dades que es poden obtenir com a sortida, veure la definició de 
paràmetres, entrades i sortides que es descriu en aquest mateix punt més avall) per un 
nombre qualsevol de superfícies amb inclinacions i orientacions qualsevol. 

Aquestes dades dels fitxers d’entrada són dades meteorològiques, que poden estar en 
diferents formats estandarditzats i un de definit per l’usuari: 

 

Font Type Descripció 
US-TMY2 Conté les dades de 237 localitzacions només dels Estats Units 

Conté les dades de:  

 147 localitzacions d’Africa 

 227 localitzacions d’Asia 

 55 localitzacions d’Austalia-Oceania 

 141 localitzacions d’Amèrica del Sud i Central 

 369 localitzacions d’Europa 

TMY2 Type 109-TMY2 
Meteonorm 

 67 localitzacions d’America del Nord (excloent 
els Estats Units) 

TRY Type 109-TRY Format de fitxers meteorològics d’un base de dades alemanya 

VDI Type 109-VDI Format de fitxers meteorològics d’un base de dades alemanya 

AMeDAS Type 109-AMeDAS Format dels fitxers meteorològics del sistema japonès AMeDAS. 

UserFormat Type 109-User Format dels fitxers introduïts manualment per l’usuari. Aquest, però tenen una 
estructura prefixada. 

Taula A.5.7. 1  Format del fitxers meteorològics que llegeix el type 109 
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De fet tots aquests fitxers formen part d’una base de dades meteorològiques que porta 
incorporada TRNSYS en el directori: “Weather\...”. Dels diferents tipus de fitxers (fonts) que 
poden ser llegits pel type 109 cal destacar-ne: 

⋅ US-TMY2: aquests fitxers contenen dades pel que es coneix com any meteorològic 
tipus (TMY: Typical meteorological year) obtingudes de la base de dades nacional 
d’energia solar (NSRDB). Bàsicament aquests fitxers contenen els valors horaris de 
la radiació solar i d’altres paràmetres meteorològics (temperatures, velocitat del vent, 
etc,..) per un període d’un any.  

Aquesta base de dades és generada, i cedits els seus drets, pel NREL (National 
Renewable Energy Laboratory) americà. 

⋅ MeteoNorm: de fet és el nom del software encarregat de generar l’estructura dels 
fitxers que contenen la informació meteorològica publicada per METEOTEST (que 
també són els responsables d’aquest software); d’aquesta manera poden ser llegits 
pel type 109 del TRNSYS.  

De fet aquest software (MeteoNorm, i en concret la seva versió 5.0.13) es pot fer servir per 
introduir valors manualment en cas que es faci servir per alguna localització que no estigui 
contemplada en la base de dades nativa de TRNSYS i es disposi d’aquesta informació, és a 
dir, que es disposi dels valors o bé d’alguna estació meteorològica o entitat acreditada o 
d’algun atles de radiació solar: com és el cas de “L’Atlas de Radiació Solar a Catalunya”, 
publicat per la Generalitat i realitzat per l’ICAEN amb col·laboració de la UPC. En aquest cas 
cal fer servir el type 109-User.  

Aquesta possibilitat resulta molt interessant ja que dintre d’un mateix clima es poden donar 
zones amb variacions microclimàtiques importants que facin variar substancialment els 
resultats de radiació obtinguts, i encara que es disposi de les de la base de dades pot esser 
convenient introduir de totes maneres les dades de forma manual. 

I en cas de no disposar de les dades ni de la pròpia base de TRNSYS ni de cap font 
d’informació  externa al mateix es pot fer servir igualment el type 109 perquè aquest fa els 
càlculs de la radiació solar (segons la teoria de radiació solar descrita en els apartats 
anteriors, amb algunes modificacions comentades més endavant) i els corregeix en base a 
les dades meteorològiques indicada per l’usuari. En conseqüència el no indicar o disposar de 
dades meteorològiques els resultats que dóna el type 109 són estrictament teòrics sense cap 
correcció; en aquests casos cal comptar amb un error (entre 0,5 i un 15% en funció de la 
inclinació de la superfície, a més inclinació major és l’error). 
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Glossari específic pel type 109 

 

Terme Unitats Descripció 
AI - Índex d’anisotropia 
ai - Factor d’addició pel valor i-èssim 
a/c - Factor de compensació de l’angle sòlid de la circumferència solar 
f - Factor de modulació del model de superfície inclinada de Reindl 
F1

’ - Coeficient de reducció de brillantor solar 
F2

’ - Coeficient de reducció de brillantor solar sobre l’horitzontal 
Io W/m2 Radiació extraterrestre 
Ion W/m2 Radiació extraterrestre perpendicular a la superfície 
Ib W/m2 Radiació directa sobre una superfície horitzontal 
Ibn W/m2 Radiació directa perpendicular a la superfície 
IbT W/m2 Radiació directa sobre una superfície inclinada 
Id W/m2 Radiació difusa sobre una superfície horitzontal 
Idn W/m2 Radiació normal directa 
IdT W/m2 Radiació difusa sobre una superfície inclinada 
I W/m2 Radiació total sobre una superfície horitzontal 
IT W/m2 Radiació total sobre uns superfície inclinada 
IgT W/m2 Radiació reflectida pel terra sobre una superfície inclinada 
KT - Raó entre la radiació total sobre una superfície horitzontal respecta la radiació extraterrestre 
Lloc º Latitud de la localització d’estudi 
Lunit º Numero d’unitat lògica per el que es llegeix les dades del fitxers meteorològics 
mi - Factor multiplicatiu pel valor i-èssim 
Rb - Raó entre la radiació directa sobre una superfície inclinada respecta la horitzontal 
Rd - Raó entre la radiació difusa sobre una superfície inclinada respecta la horitzontal 
Rr - Raó entre la radiació reflectida pel terra sobre una superfície inclinada respecta la horitzontal 
rh % Humitat relativa 
Ta ºC Temperatura ambient 
Vi(n) - Valor i-èssim llegit de la línia n-èssima 
Vi’(n) - Valor i-èssim llegit de la línia n-èssima després d’aplicar els factors multiplicatius i additius 
α º Altura solar 
β º Inclinació de la superfície  
β' º Inclinació dels eixos de seguiment 
δ º Declinació solar 
∆TD h Interval de temps en el que es donen les dades dels fitxers meteorològics 
∆ - Paràmetre de brillantor del cel 
ε - Paràmetre de claror del cel 
γ º Angle azimutal de la superfície inclinada 
γ' º Angle azimutal dels eixos de seguiment 
γs º Angle azimutal solar 
θ º Angle d’incidència de la radiació directa sobre la superfície inclinada 
θz º Angle zenital solar 
ρg - Reflectància del terra 
Ф º latitud 

Taula A.5.7. 2  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 109 
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Mode de funcionament: 

Existeixen quatre modes de funcionament del type 109 en funció del tipus de dades 
meteorològiques que l’usuari faciliti: 

• MODE 1: definit per l’usuari. 

• MODE 2: permet llegir els fitxers en el format TMY2. 

• MODE 3: permet llegir els fitxers en el format TRY. 

• VDI- MODEs 91x and 92x: permet llegir els fitxers d’acord amb l’estandard VDI 2078. 

 

Descripció: 

El type 109 fa servir els mateixos algoritmes que el type 16 (de les versions anteriors) i que 
no són més que la implementació de la teoria solar descrita en aquest mateix apartat per 
calcular la radiació solar sobre un nombre qualsevol de superfícies amb una inclinació i/o 
orientació arbitraries (tenint en compte els 4 possibles modes de funcionament), entre la 
sortida i la posta del Sol. Els càlculs de radiació permeten donar com a valors de sortida 
d’aquest type, entre altres (temperatura, humitat relativa, velocitat del vent, etc...), la radiació 
directa, difusa, reflectida pel terra i total.  

Descripció de la sintaxi del mode 1: 

Cal recordar que en el mode 1 és l’usuari qui ha de generar el fitxer de dades 
meteorològiques, i que en cas de no disposar del software MeteoNorm, cal que creï un fitxer 
.dat amb l’estructura que segueix. 

i. Capçalera 

Està definida per les paraules clau (entre els símbols: < >) seguides del valor que els hi 
correspongui. Cal que comenci per <userdefined> i  finalitzi per  <data>. Entre aquest dos 
indicadors han de figurar el contingut que es mostra a la següent Taula A.5.7.3. 

Les dades meteorològiques estan definides per la paraula clau <var>, se’n poden definir 4 
específiques (les 4 darreres) per part de l’usuari en funció de les necessitats de cada projecte 
(les altres són necessàries). Aquestes han de seguir l’estructura: 

<var> NAME <col> VALUE <interp> VALUE <add> VALUE <mult> VALUE <samp> VALUE 
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Paraula Clau Valor Unitats Descripció 

<longitude> Valor º Valor de la longitud: a l’Est de Greenwich ha de ser un valor 
negatiu 

<latitude> Valor º Valor de la latitud 

<gmt> Valor h Indicador temporal segons valors GMT (a l’Est valor positiu) 

<interval> Valor h Diferencial de temps entre dues línies consecutives 

<firstime> Valor h Temps corresponent a la primera línia 

<var> IBEAM_H W/m2 Radiació directa horitzontal 

<var> BEAM_N W/m2 Radiació directa sobre la normal 

<var> IDIFF_H W/m2 Radiació difusa sobre la horitzontal 

<var> IGLOB_H W/m2 Radiació total sobre la horitzontal 

<var> TAMB ºC Temperatura ambient 

<var> WSPEED m/s Velocitat del vent 

<var> WDIR º Direcció del vent 

<var> udef1 - Valor a definit per l’usuari 

<var> test - Valor a definit per l’usuari 

<var> udefix - Valor a definit per l’usuari 

<var> udef4 - Valor a definit per l’usuari 

     Taula A.5.7. 3  Descripció del elements de la capçalera del fitxer .dat segons mode 1 

El significat d’aquestes paraules clau es pot consultar a la taula: 

 

Paraula Clau Valor Descripció 

<col> 
 Indica el número de la columna on es troba el valor correponent a la paraula 

NAME, de l’estructura anterior. Si es el seu valor és igual a 0 en llegir el fitxer 
es saltarà i la sortida respectiva serà zero 

0 No es farà cap interpolació 
1 Es fa servir una interpolació linial <interp> 
2 Interpolació per splines. 

<add>  Factor d’addició ai 

<mult>  Factor multiplicatiu mi 

-1 No és un valor adequat per l’interval de temps ∆Td de finalització per l’instant 
de temps actual corresponent a la línia de dades actual 

0 No és un valor adequat per l’interval de temps ∆Td/2 de finalització per 
l’instant de temps anterior i posterior per a la línia de dades actual <samp> 

1 No és un valor adequat per l’interval de temps ∆Td de finalització per l’instant 
de temps inicial corresponent a la línia de dades actual 

        Taula A.5.7. 4  Significat dels paràmetres i valors que defineixen l’estructura de les dades 
meteorològiques 

Si en comptes de <var> es posa un 0 implica que aquesta línia no serà llegida pel type 109. 

És important que es respectin no tan sols aquesta estructura sinó l’ordre en que cal fer les 
definicions i que els valors, a més a més de ser els correctes siguin introduïts en les unitats 
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correctes, és a dir: [ºC] per les temperatures,  [%] per la humitat relativa, [W/m2] per la 
radiació, [m/s] velocitat del vent, [º] per qualsevol angle i la direcció del vent. En cas contrari 
es poden produir errors en la simulació, no només de precisió sinó d’execució de la pròpia 
simulació. 

ii. Cos 

Està format per un conjunt de files on cal introduir els valors, en columnes, de tots els 
paràmetres meteorològics que s’han definit a la capçalera, tot just desprès de la paraula clau 
<data> que fixa la fi de la capçalera. 

A fi i efecte de facilitar la comprensió de tota la informació definida es mostra a la Fig. 
A.5.7.1.  un exemple corresponent a la localitat germana de Würzburg. 

 

Fig. A.5.7. 1  Exemple de fitxer definit per l’usuari en mode1: Localitat de Würzburg. 
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Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
Weather  

TRNSYS MODEL Type 109 

Proforma Weather Data Reading and Processing\Standard Format\TMY2\Type109-TMY2.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Data Reader 
Mode - 

Indica el tipus de fitxer de dades meteorològiques que pot llegir el type 109. Pot prendre 
valors de 1, 2, 3 o 4, i està definit (l’usuari no el pot triar, cal doncs que trií el tipus de 
type 109-TMY2 o qualsevol dels altres) 

2 Logical unit - Indica el número de la unitat lògica que cal assignar a aquest type per que sigui llegit 
per Fortran (llenguatge de programació). Està predefinida i no es pot cambiar. 
Indica el model que el type farà servir per calcular la radiació difusa: 
1  model isotòpic  
2  model de Hay i Davies 
3  model de Reindl 

3 Sky model for 
diffuse radiation - 

4  model de Perez  (el més elaborat i precís) 
Indica el seguiment de la superfície inclinada respecta la radiació incident: 
1  Superfície fixa: no hi ha seguiment 
2  Seguiment d’un eix: inclinació fixa i variació azimutal 
3  Seguiment d’un eix: el contingut en el pla de la pròpia superfície 

4 Tracking mode - 

4  Seguiment dels dos eixos 
INPUTS 

1 Ground 
reflectance - Reflectància del terra. Valors habituals són: 0,2 per terres no coberts per neu i de 0,7 

per terres coberts per la neu. 

2 Slope of surface º Inclinació de la superfície. És positiva en la direcció de l’azimut i pot prendre valors de 
0º horitzontal fins als 90º vertical 

3 Azimuth of 
surface º 

Azimut de la superfície: 
0º  orientació equatorial (superfície mirant cap a l’equador) 
90º  orientació oest (superfície mirant cap a l’Oest) 
180º  orientació nord (superfície mirant cap al Nord) 
270º  orientació est (superfície mirant cap a l’Est) 

 CYCLES pels INPUTS 
1 2-3 - Nombre de superfícies inclinades: MIN = 1 i MAX = 16 

OUTPUTS 

1 Ambient 
temperature ºC Temperatura ambient 

2 relative humidity - Humitat relativa 
3 wind velocity m/s Velocitat del vent 
4 wind direction º Direcció del vent  (N=18º i S=0º) 

5 Atmospheric 
pressure Pa Pressió atmosfèrica 

6 userdefined data 
2 - Sisè valor que es llegeix del fitxer de dades  

Taula A.5.7. 5  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 
109 
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Icona 
Weather  

TRNSYS MODEL Type 109 

Proforma Weather Data Reading and Processing\Standard Format\TMY2\Type109-TMY2.tmf 

OUTPUTS 

7 userdefined data 
3 - Setè valor que es llegeix del fitxer de dades  

8 userdefined data 
4 - Vuitè valor que es llegeix del fitxer de dades  

9 
extraterrestrial 
radiation on 
horizontal 

kJ/(h·m2) Radiació extraterrestre i novè valor que es llegeix del fitxer de dades 

10 solar zenith 
angle º Angle zenital i desè valor que es llegeix del fitxer de dades 

11 solar azimuth 
angle º Angle azimutal i onzè valor que es llegeix del fitxer de dades 

12 total radiation on 
horizontal kJ/(h·m2) Radiació total sobre una superfície horitzontal i dotzè valor que es llegeix del fitxer de 

dades 

13 beam radiation 
on horitonzal kJ/(h·m2) Radiació directa sobre una superfície horitzontal i tretzè valor que es llegeix del fitxer de 

dades 

14 
sky diffuse 
radiation on 
horizontal 

kJ/(h·m2) Radiació difusa sobre una superfície horitzontal i catorzè valor que es llegeix del fitxer 
de dades 

15 
ground reflected 
diffuse radiation 
on horizontal 

kJ/(h·m2) Radiació reflectida pel terra sobre una superfície horitzontal i quinzè valor que es llegeix 
del fitxer de dades 

16 

angle of 
incidence on 
horizontal 
surface 

º Angle d’incidència sobre una superfície horitzontal i setzè valor que es llegeix del fitxer 
de dades 

17 
slope of 
horizontal 
surface 

º Inclinació de la superfície horitzontal i dissetè valor que es llegeix del fitxer de dades 

18 total radiation on 
tilted surface kJ/(h·m2) Radiació total sobre una superfície inclinada i divuitè valor que es llegeix del fitxer de 

dades 

19 beam radiation 
on tilted surface kJ/(h·m2) Radiació directa sobre una superfície inclinada 

20 
sky diffuse 
radiation on tilted 
surface 

kJ/(h·m2) Radiació directa sobre una superfície inclinada 

21 
ground reflected 
diffuse radiation 
on tilted surface 

kJ/(h·m2) Radiació reflectida pel terra sobre la superfície inclinada 

22 
angle of 
incidence for 
tilted surface 

º Angle d’incidència sobre la superfície inclinada 

23 slope of tilted 
surface º Inclinació de la superfície inclinada 

 CYCLES per OUTPUTS 
1 18-23 - Nombre de superfícies inclinades: MIN = 1 i MAX = 16 

EXTERNAL FILES 
1 Weather data file .\Weather\US-TMY2\ES-Barcelona-City-81800.tm2 
2 Source file .\SourceCode\Types\Type109.f90 

Taula A.5.7. 6  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 109 
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A.5.8. Descripció Type68  

Aquest type llegeix, des de un fitxer extern, els angles d’altura (θ) d’obstrucció (degut a un 
objecte) des d’una obertura qualsevol (superfície que veu o sobre la que es projecta l’ombra), 
i el nombre de sortides (outputs) que descriuen la dependència del temps respecte de 
l’ombra de l’obertura. Aquestes prenen un valor de 0 ó 1 segons si queda bloquejada la 
radiació directa o és visible (pel nostre col·lector) i un valor entre 0 i 1 que no és res més que 
una fracció de la radiació difusa (visible) des de l’obertura (seria la fracció de radiació difusa 
que veu el captador). Un valor de zero vol dir que no hi ha radiació difusa i un valor de 1 
indica que tota la radiació difusa, que veuria el captador sense l’obstacle, està arribant al 
mateix. 

El càlcul de la radiació directa es fa simplement comprovant si per un instant de temps 
determinat l’objecte (obstrucció que genera l’ombra) es troba en la trajectòria dels raigs 
solars i pet tant impedeix que arribin al col·lector; és per això que els valors donats són 0 ó 1, 
indicant si deixa o no passar la radiació directa. D’altra banda el càlcul de la fracció de 
radiació difusa es fa integrant els efectes visuals de l’ombra  vistos per la finestra i dividint per 
la visió des de l’obertura on no hi ha ombres degudes als objectes presents. Amb aquest 
càlculs s’obté uns nombres adimensionals amb els que es pot ajustar la radiació incident 
sobre l’obertura per tenir en compte l’efecte atenuador de la projecció d’ombres. És a dir, 
aquest type 68 té com entrades la radiació calculada pel type 109 i gracies a un fitxer de 
dades extern en el que s’ha de definir el ó els obstacles que generaran les ombres, calcula 
uns factors de correcció (que també són donats com a dades de sortida) amb els que 
corregeix aquesta radiació incident i retorna la radiació directa, difusa i total amb els efectes 
de l’ombra generada per l’obstacle o obstacles. 

Glossari específic pel type 68 

 
Terme Unitats Descripció 
α - Angle de superfície mesurat en coordenades de TRNSYS (S=0, E= -90, O= 90, N= ±180) 
β - Angle d’inclinació de la superfície que conté el camp de captació 
θ - Angle d’altura de l’objecte d’obstrucció 
i, j ,k - Vectors normals en x, y i z 
S - Pla de la superfície sobre la que es projectaran les ombres (obertura) 
nS - Vector normal per la superfície S 
v - Vector que representa l’angle de superfície 
p - Projecció de l’angle de superfície sobre el pla S 
σ - Angle entre nS i p 
h1 - Altura de la zona esfèrica 
h2 - Altura del casquet esfèric 
S1 - Superfície d’un segment de la zona de l’esfera definida pel pla del diàmetre, l’altura h1 i l’angle α 

S2 - Superfície d’un segment de la zona del casquet de l’esfera definida pel pla del diàmetre, l’altura h2 
i l’angle α 

Taula A.5.7. 7  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 68 
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Descripció: 

Com ja s’ha comentat per qualsevol obertura, que es descriu en termes d’inclinació i azimut, 
és necessari calcular dos números. El primer és un 0 ó un 1 si la radiació directa és 
bloquejada o és visible respectivament. El segon és un nombre enter 0 i 1 que indica la 
fracció de radiació difusa visible des de l’obertura. Un 0 indica que la radiació difusa no és 
visible (pels captadors) i un 1 indica que tota la radiació difusa, que ho és per l’obertura, ara 
també ho és pels captadors.  

Aquesta segona fracció es fàcil de calcular per obertures horitzontals i vertical, però es 
complica en el cas d’obertures inclinades. Això és degut a que si bé una obertura vertical té 
un angle de visió de 180º i una obertura horitzontal té un angle de visió de 360º, no és tant 
evident quin és l’angle de visió per una obertura inclinada. I és per aquest motiu que s’ha 
decidit que totes les obertures es definirien com si tinguessin un angle de visió de 360º i que 
el pla que contingués l’obertura es consideraria obstrucció ombrejada l’obertura. 

Les obstruccions es defineixen per un angle d’altura com el que es fa servir per les obertures 
(captadors). L’angle de superfície α es defineix segons un sistema de coordenades absolut 
(de forma oposada al relatiu fet servir per l’obertura) i per cadascun un angle d’obstrucció 
d’altura θ, com es mostra en la següent figura: 

 

Fig. A.5.7. 2  Definició de l’angle de superfície α i de l’angle d’altura θ 

En el cas de tenir una obertura vertical, el pla que conté l’obertura forma θ angles de 90º per 
tots els angles que quedin a la part de darrera de la finestra. En el cas d’un pla inclinat, els θ 
angles que quedin per darrera de l’obertura no són sempre de 90º però segueixen la funció 
descrita en l’expressió: 

( )
( ) ( )

( ) ( )

2 22
2

2 2 2

tanβtanβ tanβ= tanβ + 1- + ·cosσ
1+ tanβ 1+ tanβ 1+ tanβ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  Eq. A.5.7. 1 
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L’angle que queda directament al costat de la finestra forma un angle igual que el de la 
pendent de l’obertura. 

Pla de l’obertura

θ2
α2

θ1

Interseccions del pla 
d’obertura amb el cel

Pla de l’obertura

θ2
α2

θ1

Interseccions del pla 
d’obertura amb el cel

 

Fig. A.5.7. 3  Descripció dels angles d’obstrucció creats pel pla de la superfície inclinada 

 

Descripció de la sintaxi del fitxer extern: 

El type 68 es centra al voltant d’un fitxer de dades extern (tipus .dat o .txt) que conté els 
angles d’altura d’obstrucció vistos des d’una obertura. Fa servir una subrutina de lectura 
(TRNSYS Data Reading) i per aquest motiu hi ha certes restriccions en la sintaxis i 
estructura. 

Cal tenir en compte: 

⋅ L’ID (identificador) de nombre d’obertura ha de ser en ordre creixent (001    002    003 
 ....). 

⋅ L’angle de superfície, ha de cobrir tot el rang: el primer angle d’escombrada ha de ser 
-180º sempre, al que si li va restant el pas (valor angular constant: 15º, 20º ó 30º són 
valors típics) fins al darrer valor = 180º – pas.  

⋅ Els angles d’escombrada α estan referits a l’azimut absoluta i no pas a la relativa de 
l’obertura. 

Un exemple del que cal que contingui aquest fitxer es pot veure a la Fig. A.5.7.4. 

⋅ La primera fila: correspon als identificadors de les obertures. Han de posar-se en ordre 
creixent (si només hi ha 1 una superfície només caldrà posar un identificador, si n’ha ha 
més d’un caldrà tants identificadors com superfícies). 
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⋅ La segona fila: correspon a les pendents de les obertures β; cada obertura tindrà la seva 
respectiva pendent. 

⋅ La tercera fila: correspon a l’azimut de les obertures, cada obertura tindrà la seva azimut. 

⋅ La quarta fila: correspon als angles de superfície o escombrada α. 

⋅ De la cinquena en endavant: corresponen els angles d’obstrucció d’altura θ; un per cada 
fila. Amb el que es tindran Nnombre total d’obertures · Nnombre total d’angles d’escombrat valors d’angles 
d’obstrucció d’altura. 

 

Fig. A.5.7. 4  Format estàndard per definir l’angle de superfície α i l’angle d’altura θ 
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Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 68 

Proforma Physical Phenomena\Shading Masks\Type68.tmf 

   

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Logical unit for data 
file - Indica el número de la unitat lògica que cal assignar a aquest type per que sigui llegit 

per Fortran (llenguatge de programació). Està predefinida i no es pot cambiar. 

2 Number of openings 
in file - Nombre d’obertures sobre les que es projectaran les ombres 

3 Number of surface 
angles - Nombre d’angles de superfície α 

INPUTS 

1 Solar azimuth angle º 

Azimut de la superfície: 
0º  orientació equatorial (superfície mirant cap a l’equador) 
90º  orientació oest (superfície mirant cap a l’Oest) 
180º  (-180º)  orientació nord (superfície mirant cap al Nord) 
270º ( -90º)  orientació est (superfície mirant cap a l’Est) 

2 Solar zenith angle º Angle zenital 

3 Beam radiation for 
opening kJ/(h·m2) Radiació directa sobre l’obertura 

4 Diffuse radiation for 
opening kJ/(h·m2) Radiació difusa sobre l’obertura 

 CYCLES pels INPUTS 
1 3-4 - Nombre d’obertures: MIN = 1 i MAX = 100 

OUTPUTS 
1 Solar altitude angle º Altura solar 

2 Fraction of beam 
visible for surf. - Factor que pren valor de 1 si l’obertura veu la radiació directa i el valor de 0 sinó la veu 

3 Shaded beam rad. 
for surf. kJ/(h·m2) Radiació directa corregida pels efectes de les ombres projectades sobre l’obertura 

4 Fraction of diffuse 
visible for surf. - Factor que proporciona la fracció de radiació difusa que pot afectar a l’obertura. Pot 

prendre valors entre 0 i 1. 

5 Shaded diffuse rad. 
on surf. kJ/(h·m2) Radiació difusa corregida pels efectes de les ombres projectades sobre l’obertura 

6 Shaded total rad. for 
surf. kJ/(h·m2) Radiació total corregida pels efectes de les ombres projectades sobre l’obertura 

 CYCLES per OUTPUTS 
1 2-6 - Nombre d’obertures: MIN = 1 i MAX = 100 

EXTERNAL FILES 

1 
Which file contains 
the angular 
obstruction data? 

.\Examples\Data Files\Type68-ShadingMasks.dat 

2 Source file .\SourceCode\Types\Type68.for 

Taula A.5.7. 8  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 68 
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A.5.9. Descripció Type30 

Aquest type determina la disminució de la radiació que poden rebre els captadors que 
formen part d’un camp de captació com a conseqüència de la seva disposició física dins del 
propi camp, és a dir, degut a que uns es fan ombra als altres (estan en disposició matricial: 
files i columnes). És a dir, que aquest type no modela el funcionament tèrmic de cap 
captador, ni camp de captació, tan sols calcula la correcció que cal fer a la radiació incident 
(obtinguda com a dades d’entrada del type 109) per tal de donar com a valors de sortida: la 
radiació directa, difusa i total corregida per l’efecte de les ombres que uns captadors causen 
sobre els altres i que hauran de ser, per tant, les dades d’entrada dels types que modelen els 
captadors (pròpiament dits). 

Hi ha dos modes d’utilització possibles: 

Mode 1: Considera col·lectors plans fixes en un camp de captació amb pendent βF; tal i com 
es mostra a la següent figura: 

Files de captadorsVista lateral

horitzontal

βF
β

DR

Wa

Files de captadors

WR

Vista superior

γ
Sud

Files de captadorsVista lateral

horitzontal

βF
β

DR

Wa

Files de captadors

WR

Vista superior

γ
Sud

 

Fig. A.5.7. 5  Disposició d’un camp de captació format per captadors de placa plana 

Mode 2: Considera captadors del tipus concentrador (d’eix únic de seguiment de la radiació 
incident, i només tenint en compte la part directa d’aquesta). Representa, de fet els  type 30b 
i type 30c (col·lectors parabòlics, tipus CPC) i no s’estudiarà en aquest annex per quedar fora 
de l’àmbit d’estudi del present treball. 

El que segueix fa referència al type 30a (mode 1). 
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Glossari específic pel type 30 

 
Terme Unitats Descripció 
DR m Distància entre files de captadors plans (dins d’un camp de captació) 

fbs - Fracció de la superfície total del camp de captació que està afectada per les ombres, respecte la 
radiació directe. 

f’bs - Fracció de la superfície del terra entre files de captadors del camp de captació que està afectada 
per les ombres, respecte la radiació directe. 

Fgnd - Factor de visió del camp de captació, vist des de davant del camp, cap al terra 
Fg-s - Factor de visió del terra entre files del camp de captació cap al cel 
Fsky - Factor de visió del camp de captació cap al cel 

F’gnd - Factor de visió del camp de captació, vist des de davant del camp, cap al terra entre files del 
camp 

I kJ/(h·m2) Radiació horitzontal total (sense ombres) 
IbT kJ/(h·m2) Radiació directa incident (sense ombres) 
IdT kJ/(h·m2) Radiació difusa incident (sense ombres) 

I’bT kJ/(h·m2) Radiació directa incident (sense ombres) que rebria la superfície on està instal·lat el camp de 
captació 

I’dT kJ/(h·m2) Radiació difusa incident (sense ombres) que rebria la superfície on està instal·lat el camp de 
captació 

(IT)S kJ/(h·m2) Radiació incident total incloent els efectes de les ombres 
ρg - Reflectància del terra 
Wa m Amplada obertura captadors 
WR m Amplada files de captadors 
β º Inclinació del captador 
βF º Inclinació de la superfície on està instal·lat el camp de captació 
γ º Azimut del captador 

Taula A.5.9. 1  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 30 

Descripció: 

Tenint pressent tan la inclinació del camp de captació (inclinació del conjunt dels captadors) 
com la de la pròpia superfície on està instal·lat el camp, la distància entre files de captadors 
(DR), l’altura i l’amplada de les files de captadors, es determina la radiació total que rebran, 
tenint en compte les possibles ombres que es puguin fer els uns respecte els altres, segons 
l’expressió: 

( ) ( ) ( )' ' ' ' '
bs bT sky dT g bs gnd bT g-s gnd dTS

IT = 1-f I + F I + 1-f F I +F F Iρ ⎡ ⎤
⎣ ⎦   Eq. A.5.9. 1 

El primer terme d’aquesta equació representa la radiació directa ombrejada, és a dir, IbT és la 
radiació directa per una superfície no ombrejada, i fbs és la fracció de col·lector (o fila de 
col·lectors) ombrejada pel que fa a la radiació directa. 

El segon i el tercer termes de l’equació representen la radiació difusa que rep la superfície 
del col·lector provinent del cel i del terra del davant del col·lector. IdT i I són la radiació difusa i 
total per una superfície horitzontal. Fsky i Fgnd són els factors de visió des de el col·lector al cel 
i al terra, respectivament, considerant les files adjacents de col·lectors. La reflectància del 
terra és ρg. I el darrer terme de l’equació és refereix a la radiació difusa incident resultant de 
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la radiació directa i difusa que colpeja l’àrea entre files de col·lectors. ' '
bT dTI i I són la radiació 

directa i difusa incidents sobre el terra inclinat on estan els col·lectors instal·lats. '
bsF és la 

fracció d’àrea entre files que és ombrejada pel que fa a la radiació directa. g sF − és el factor 

de visió des del terra, entre files, cap al cel i '
gndF és el factor de visió des del col·lector cap al 

terra entre files. 

Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 30 

Proforma Physical Phenomena\Collector Array Shading\Flat Plate Arrays\Type30a.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 
1 Flat-plate mode - Indica mode de càlcul: camp de col·lectors plans (mode1) o parabòlics (mode2) 
2 Collector height m Altura real d’un captador, independentment de la inclinació en que es munti aquest. 

3 Collector row 
length m Longitud d’una fila de captadors (que defineix el camp on està instal·lat) 

4 Collector slope º Inclinació del captador 

5 Collector row 
separation m La distància entre les files dels captadors del camp de captació 

6 Number of rows - Nombre de files de captadors que formen el camp de captador 

7 Collector array 
azimuth º Azimut dels captadors. Zero en la direcció de l’equador, i positiva cap a l’Oest (90º) i 

negariva cap a l’Est (-90º) 

8 Slope of collector 
field º Inclinació de la superfície que conté el camp de captació 

INPUTS 

1 Tilted surface 
radiation kJ/(h·m2) Radiació incident total (entrada  sense ombres) 

2 Incident beam 
radiation kJ/(h·m2) Radiació incident directa (entrada  sense ombres) 

3 Solar zenith 
angle º Angle zenital 

4 Solar azimuth 
angle º Azimut solar 

5 Total horizontal 
radiation kJ/(h·m2) Radiació horitzontal total (entrada  sense ombres) 

6 Horizontal 
diffuse radiation kJ/(h·m2) Radiació horitzontal difusa (entrada  sense ombres) 

7 Beam radiation 
on field kJ/(h·m2) Radiació directe sobre la superfície que conté el camp de captació 

8 Ground 
reflectance - Reflectància del terra 

OUTPUTS 

1 Total shaded 
radiation kJ/(h·m2) Radiació total rebuda pel camp de captació tenint en compte l’efecte de les ombres 

2 Shaded beam 
radiation kJ/(h·m2) Radiació directe rebuda pel camp de captació tenint en compte l’efecte de les ombres 

3 Shaded diffuse 
radiation kJ/(h·m2) Radiació difusa rebuda pel camp de captació tenint en compte l’efecte de les ombres 

Taula A.5.9. 2  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 30 
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A.6. Sistemes de captació 

L’objectiu essencial de qualsevol sistema solar tèrmic és captar i transportar l’energia solar 
de la manera més econòmica i eficaç possible. Les aplicacions poden ser directes, en forma 
de calor, o bé indirectes, utilitzant aquesta calor per obtenir treball mecànic en un eix. Amb 
aquestes premisses es pot dir que tots els sistemes tèrmics que utilitzen l’energia solar com 
a font primària es poden representar per un mateix diagrama bàsic: 

 

Fig. A.6. 1  Esquema genèric d’un sistema fototèrmic 

D’aquest diagrama cal destacar dos elements: el captador solar (sistema de captació), 
element essencial que permet absorbir l’energia del sol i introduir-la en el sistema en forma 
de calor (que és l’element que es tractarà en aquest apartat), i un element d’acumulació (que 
es tractarà a l’apartat A.7 Sistemes d’acumulació d’aquest mateix document), que permet 
subministrar aquesta energia quan ho exigeix la demanda. 

Glossari  del termes freqüents: sistema de captació 
 
Terme Unitats Descripció 
Is W/m2 radiació solar incident instantània 
Ac m2 superfície de captació 
τ - transmissivitat de la coberta d’un captador solar pla 
α - absortivitat de la superfície captadora d’un captador solar pla 
U W/(m2·K) coeficient global d’intercanvi per convecció 
Ap m2 àrea de placa 
Ta K Temperatura ambient 
Tm K Temperatura mitjana de placa 
ε - emissivitat de la placa captadora 
σ W/(m2·K4) Constant de Steffan-Boltzmann 
Te K Temperatura d’entrada del fluid del captador 
Ts K Temperatura de sortida del fluid del captador 
FR - Factor de calor remoguda 

fluidm  Kg/h Cabal màssic del fluid que a travessa el captador 

Cp kJ/(kg·K) Capacitat calorífica del fluid que a travessa el captador 

Taula A.6. 1  Glossari dels paràmetres i termes que defineixen el sistema de captació 
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Aquest apartat centra l’atenció en l’estudi dels captadors solars en l’àmbit domèstic, és a dir 
els destinats a aplicacions d’ACS, no industrials. 

 

A.6.1. Tipologia de captadors 

De forma general, es pot fer una primera gran divisió entre captadors no concentradors i 
concentradors. Els primers són, de lluny, els més utilitzats en aplicacions domèstiques i els 
captadors plans o de placa plana són els més coneguts. Els segons, destinats a cobrir les 
necessitats de la industria i de la producció d’energia (en especial la elèctrica), són els 
captadors de concentració de radiació: cilíndrics, parabòlics, de tubs de buit o del tipus CPC, 
que incorporen reflectors concentradors.  

Tanmateix a la taula que segueix es fa un recull més acurat dels diferents captadors en 
funció de la seva utilització. 

 

Temperatura del 
procés 

Temperatura baixa 
(30ºC – 100ºC) 

Temperatura mitjana 
(100ºC – 400ºC) 

Temperatura alta      
(400ºC – 3.000ºC) 

Captador 
Captador Pla 

(no concentrador) 
Concentrador 

(lineal o esfèric) 
Concentrador de disc parabòlic 
Concentrador de camp d’heliòstats 

Aigua calenta sanitària Processos industrials Centrals solars: 
Calefacció Refrigeració (cicles d’absorció) Fototèrmiques 
Escalfament de piscines Processos químics Fotovoltaiques 
Assecatge Dessalinització Fotoquímiques 
Dessalinització  Forns solars: 
Destil·lació  Tractaments tèrmics 

Aplicació 

  Recerca de materials 

Taula A.6.1. 1  Classificació per tipologies dels sistemes de captació solar 

 

A.6.2. Captadors de placa plana 

Els captadors o col·lectors de placa plana d’aigua amb coberta vidrada simple (com el de la 
Fig. A.6.2.1) són els més utilitzats habitualment, ja que presenten la millor relació 
cost/efectivitat en climes com el d’Espanya. Tot i així, la descripció que aquí se’n fa i els 
conceptes dels quals es tracta són aplicables a captadors que funcionin amb altres fluids 
portadors de calor (com, per exemple, aire o olis tèrmics). En general es pot dir que el 
captador de placa plana està format per quatre elements bàsics: la carcassa, l’aïllament, la 
superfície absorbidora i una coberta transparent superior, que actua com a tancament del 
conjunt. 



Pág. 42                                                                                                                     Annex A: Teoria Sistemes Solars Tèrmics 

 

 

Fig. A.6.2. 1  Esquema basic d’un captador per a líquid de coberta única 

 

i. Coberta transparent 

Es tracta de la coberta superior i que a més a més de servir com a tancament del captador i 
assegurar la seva estanquitat i aïllament de les condicions ambientals exteriors, cal que 
pugui satisfer els següents requeriments: 

⋅ Dificultat d’adherència de la brutícia a la superfície exterior. 

⋅ Conductivitat tèrmica baixa: per minimitzar les pèrdues. Ara bé, que el material de la 
coberta tingui una conductivitat tèrmica baixa implica que la seva cara interior es trobarà 
a una temperatura molt més alta que la cara exterior, amb el conseqüent risc de ruptura 
de la coberta. Per tal de minimitzar aquest risc, s’ha de buscar un material que tingui una 
baixa conductivitat tèrmica i alhora un baix coeficient de dilatació. 

⋅ Provocar l’efecte hivernacle. Per a aconseguir-ho el material ha de ser transparent per a 
les longituds d’ona en que es troba la major part de la radiació solar (entre 0.3 i 3 µm) i 
opac per a longituds d’ona llargues (superiors a 3 µm) pròpies de l’energia emesa per la 
superfície absorbidora. 

⋅ Resistència elevada al trencament per cops. 

⋅ Bona estabilitat en el temps, és a dir, que hi hagi la mínima variació tant de les seves 
propietats òptiques com mecàniques en el transcorre del temps. 

Com a resultes de tots aquests requeriments, es fa evident que el material més utilitzat amb 
diferència per a quest tipus de coberta és el vidre; concretament vidres amb baix contingut 
en ferro (per millorar la seva transmissivitat) i que han seguit tractaments tèrmics de recuits o 
temperats. Aquests tractaments són necessaris, ja que serveixen per incrementar la seva 
resistència (fins a 4 cops més) i la seva capacitat per suportar temperatures elevades (250ºC 
en comparació amb el vidre sense temperar).  
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També alguns plàstics transparents, com el policarbonat, poden ser utilitzats com a coberta. 
Les possibilitats van des de pel·lícules molt fines a làmines rígides. Ara bé, els plàstics 
malgrat tenir unes propietats òptiques molt similars a les dels vidres i presentar l’avantatge 
d’un pes inferior no s’acostumen a fer servir (de forma majoritària), ja que aquest sí 
presenten una variació de les seves propietats quan són exposats durant llargs períodes a la 
intempèrie: com a conseqüència de la radiació ultraviolada i de l’erosió ambiental. 

Un altre aspecte alhora de triar el tipus de coberta pot ser la necessitat, segons el cas, de 
reduir les pèrdues per convecció del captador. En aquest sentit existeixen col·lectors amb 
doble, o fins hi tot triple coberta. Aquest tipus de captadors ofereixen temperatures més 
elevades que els de simple coberta, tot i que s’ha de tenir en compte que la reflexivitat i 
absorció per part de la coberta és superior. A l’hora de triar entre un o més cobertes s’ha de 
valorar si la disminució de pèrdues per convecció compensa la reducció d’energia incident 
sobre l’absorbidor, el increment de pes i de cost respecte un de simple coberta; sense oblidar 
que en aquesta situació la climatologia juga un paper determinant en aquest tipus d’elecció. 

ii. Superfície absorbidora 

La superfície absorbidora no és més que l’encarregada de captar la radiació solar dins del 
col·lector i transferir-la al fluid portador de calor. En aquest sentit cal dir que, de fet en el 
mercat hi ha captadors que només estan integrats, pràcticament, per aquest únic element: es 
tracta d’absorbidors de plàstic usats quasi exclusivament per a climatització de piscines.  

Tret d’aquesta tipologia de superfície absorbidora, per la resta de captadors de placa plana 
acostuma a ser una superfície metàl·lics, essent l’alumini, el coure i l’acer inoxidable els 
materials més utilitzats. 

Es poden distingir tres modes principals de construcció d’absorbidor: 

 

Fig. A.6.2. 2  Detalls dels tubs aletejats dels captadors de placa plana per aigua: a) extrudit, b) soldat, 
c) unió forçada, d) multicanal per absorbidors de baixa conductivitat 
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⋅ Absorbidors amb aletes: Està format per un conjunt de tubs units entre sí per aletes, 
sobre el mateix pla: el que dóna lloc a diferents configuracions de superfícies aletejades, 
les més comuns es recullen a la Fig. A.6.2.2. Els tubs acostumen a ser de coure i les 
aletes poden ser tant de coure com d’acer o alumini. 

⋅ Absorbidor de coixí: Està format per dues planxes d’acer soldades formant un dibuix 
molt precís. El líquid caloportador circula entre les dues planxes i irriga tota la superfície 
de l’absorbidor. Un exemple d’aquesta tipologia es pot veure a la següent figura: 

 

Fig. A.6.2. 3  Absorbidor de coixins 

⋅ Absorbidor “Rollbond”: Està format per dues planxes, en aquest cas d’alumini, 
ajuntades segons un sistema que es coneix amb el nom de “Rollbond”. En aquest 
sistema, el líquid circula dins els canals creats entre les dues planxes. Un esquema 
d’aquesta configuració es mostra a continuació: 

 

Fig. A.6.2. 1  Absorbidor “Rollbond” 

Independentment del model de construcció de l’absorbidor un dels punts claus per a aprofitar 
l’energia incident és tenir un alt índex d’absorció. És per aquest motiu que els fabricants de 
captadors enfosqueixen l’absorbidor seguint principalment dues tècniques: 
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⋅ Pintures calòriques, que resisteixen temperatures de treball superiors als 100ºC. De fet es 
tracta de pintures de color fosc amb elevats factors d’absorció. Ara bé, aquestes tenen 
una contrapartida: elevats factors d’emissió, sobretot a altes temperatures. Aquest elevat 
factor d’emissió es tradueix directament en pèrdues per radiació. 

⋅ Tractaments selectius, basats en deposicions electroquímiques o pintures amb òxids 
metàl·lics que tenen la virtut de ser bons captadors de radiació i tenir factors d’emissió 
molt petits a la banda d’infraroig (que són les longituds d’ona característiques de l’emissió 
de l’absorbidor) mantenint elevats factors d’absorció per a longituds d’ona dins del rang 
del visible, que és on es troba la majoria de la radiació que prové del Sol. Els revestiments 
selectius més comuns són els basats en el crom o níquel. 

Cal destacar que molts fabricants opten per pintar-los en comptes de fer els tractaments 
necessaris per aconseguir superfícies selectives, bàsicament per tres motius: En primer lloc, 
si aquest captadors estan destinats a cobrir les necessitats de sistemes de temperatura 
baixa el fet de tenir elevats coeficients d’emissivitat per altes temperatures de treball, no 
representa un greu problema (serà difícil que el col·lector arribi a treballar a aquestes 
temperatures). En segon lloc l’augment en el cost que representa el tractament selectiu 
sovint no s’arriba a compensar per l’augment del rendiment anual dels captadors. I en tercer 
lloc els tractaments selectius donen, per norma general, temperatures d’equilibri més altes i 
això comporta més esforços mecànics per dilatació i sovint vaporitzacions del fluid termòfor. 

Finalment, cal tenir en compte els aspectes que segueixen per poder determinar la bondat 
d’una superfície absorbidora: 

⋅ Pèrdua de càrrega: si està previst que la instal·lació funcioni amb un sistema termosifó, 
es precís que la pèrdua de càrrega sigui inferior als 30 Pa, per a que el moviment no sigui 
massa lent i la temperatura excessivament elevada. 

⋅ Entrades i sortides del fluid a l’absorbidor: S’ha de vetllar especialment per les 
pèrdues de càrrega en aquests punts. 

⋅ Resistència a la pressió: En cas que el col·lector pugui funcionar amb aigua de xarxa, 
l’absorbidor ha de ser capaç de suportar la pressió subministrada. 

⋅ Corrosió interna: El circuit solar normalment és una instal·lació tancada. S’ha d’evitar la 
mescla d’elements de ferro i coure per evitar la corrosió del ferro. 

⋅ Capacitat tèrmica de l’absorbidor: Interessa que la inèrcia tèrmica de l’absorbidor sigui 
petita per tal que pugui donar una resposta ràpida en cas de radiació favorable. Aquesta 
característica esdevé crucial a zones on hi ha una alternança contínua entre núvols i cel 
destapat. 
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⋅ Homogeneïtat de circulació del fluid: És un aspecte que afecta directament al 
rendiment del col·lector, ja que una irregularitat a la circulació del líquid provoca 
diferències de temperatura entre distints punts del col·lector. 

⋅ Ponts tèrmics: S’ha d’evitar que existeixin ponts tèrmics entre l’absorbidor i elements no 
aïllats del col·lector. En aquest aspecte també l’entrada i la sortida representen punts 
crítics. 

⋅ Tractament de les superfícies: Les superfícies selectives són més cares que les 
pintures fosques, però com ja s’ha comentat abans ofereixen unes propietats òptiques 
molt interessants. 

iii. Aïllament posterior 

L’aïllament no és més que el revestiment intern de la capsa contenidora o carcassa, i té com 
a principal funció evitar les pèrdues tèrmiques de l’interior del captador, concretament a la 
superfície absorbidora, cap a l’exterior per les seves parts posteriors i laterals. Un bon 
aïllament ha de poder: 

⋅ Suportar temperatures de fins a 150ºC sense degradar-se. 

⋅ No desprendre vapors dins del rang de temperatures a les que treballa el col·lector. 

⋅ No envellir amb el temps. 

⋅ Suportar la humitat, ja sigui per condensació dins del col·lector o per ruptura de la 
carcassa. 

A la que taula segueix hi ha una relació dels aïllaments més emprats pels fabricants de 
captadors solar. 
 

Material aïllant Conductivitat 
Tèrmica [W/(m·K)] 

Temperatura màxim 
d’utilització [ºC] Característiques 

Llana de vidre 0,050 150 Perd propietats amb la humitat 

Llana de roca 0,050 150 Perd propietats amb la humitat 

Espuma de vidre 0,057 150 No li afecta la humitat 

Suro premsat 0,052 110 Material orgànic estabilitzat 

Poliestirè 0,042 85 Disponible en planxes modelables 

Poliuretà 0,027 110 Disponible en espumes expansibles 

Taula A.6.2. 1  Aïllaments emprats en la construcció de captadors solars 

Les limitacions de la llana de vidre i roca juntament amb la versatilitat dels aïllaments sintètics 
en escuma expansible o en planxes del tipus sandvitx que incorporen làmines d’alumini 
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refractant fan que aquest darrers materials siguin els més emprats en la construcció de 
captadors dintre del mercat nacional. 

 Carcassa 

Amb la funció d’allotjar la resta de components del captador i ser l’element d’enllaç entre el 
captador i els suports, aquest tancament normalment està format per una perfilaria d’alumini 
anoditzat i habitualment incorpora una protecció posterior amb planxa d’acer galvanitzat o 
plàstic. A de poder oferir una vídia útil al voltant dels 25 anys i a més a més cal exigir que es 
caracteritzin per oferir: 

⋅ Rigidesa. 

⋅ Resistència a la corrosió i a la inestabilitat química. 

⋅ Estanquitat. Existeixen col·lectors completament estancs a l’aire, i que per 
tant han de resistir les pressions i depressions que es produeixin amb 
l’escalfament i el refredament de l’aire. També existeixen col·lectors que són 
estancs a l’aigua però no a l’aire, que asseguren el manteniment de la pressió 
atmosfèrica al seu interior mitjançant orificis. 

⋅ Evitar geometries que puguin facilitat la retenció d’aigua o neu. 

iv. Elements per al muntatge dels captadors 

Sovint el muntatge d’una instal·lació requereix la col·locació de més d’un captador solar 
(formant el que es coneix com a camp i/o camps de captació), això unit al fet que per 
maximitzar el rendiment dels mateixos cal que tinguin una determinada inclinació i orientació 
(seguint els criteris de la teoria solar descrits a l’apartat A.5. Radiació Solar), fa necessari, en 
la majoria de casos, col·locar els captadors sobre uns suports, tret que la pròpia estructura 
de l’edifici estigui pensada per albergar-los de forma integrada o superposada.  

Molts fabricants de captadors tenen dissenyat el seu propi sistema de suport, ja que el tipus 
d’ancoratge previst condiciona sovint la carcassa del captador. El suport d’uns captadors 
solars ha de tenir les característiques principals enumerades a la Taula A.6.2.2. 

La fixació del suport es realitza principalment de dues maneres: integrat a l’estructura de 
l’edifici (teulada, façana, etc.) o bé superposat a pes sobre una superfície plana.  

Sempre que es pugui és millor que el suport descansi sobre unes sabates de formigó en 
massa construïdes per encofrat. En el lloc de muntatge cal preveure que el pes dels 
ancoratges de formigó sigui superior a la força que pot exercir el vent sobre els captadors. 
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Característica Descripció 

Resistència mecànica L’estructura ha de ser capaç de suportar esforços mecànics superiors a 2.000 N (newtons) 
equivalents al pes d’una massa de 200 kg. 

Fermesa Les estructures s’han de fabricar amb materials resistents a l’exterior i que no necessitin 
cap manteniment. 

Cargoleria i accessoris 
Els cargols de subjecció i d’altres accessoris han de resistir esforços mecànics superiors a 
2.500 N, han de ser inoxidables i han d’incorporar virolles plàstiques per tal d’evitar 
corrosions galvàniques. 

Facilitat de muntatge El muntatge d’una estructura no ha de ser superior als 20 minuts per captador ni ha de 
requerir la intervenció de més de dos operaris. 

Adaptació Les estructures han de permetre diverses possibilitats de subjecció. 

Cost L’estructura de suport no ha de superar els 60 euros de cost per captador. 

Taula A.6.2. 2  Característiques dels suports 

 

A.6.3. Captadors de tubs de buit 

Aquest tipus de captadors, que al igual que els de placa plana tampoc són del tipus 
concentrador, es caracteritzen per utilitzar tubs de buit (Fig. A.6.3.1.): aprofiten el buit creat al 
seu interior per eliminar les pèrdues per convecció i augmentar així la temperatura del fluid 
termòfor amb menys necessitat de superfície de captació efectiva (són més eficients que els 
de placa plana). A més a més, degut a la seva forma i mode de funcionament permeten una 
millor integració en l’àmbit arquitectònic (perquè possibiliten la seva instal·lació a les arestes 
de la construcció, p.ex.). 

 

Fig. A.6.3. 1  Secció transversal de diferents tipologies de tubs de buit 
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Segons el mètode utilitzat per a l’intercanvi de calor entre la placa i el fluid caloportador es 
diferencien dos tipus de col·lectors de buit: els de flux directe i els de tub de calor. En els de 
flux directe el fluid circula directament per un tub en contacte amb la placa absorbidora. En 
els de tub de calor s’utilitza un fluid vaporitzant que mitjançant la seva evaporació i 
condensació transfereix calor de la placa absorbidora al líquid a escalfar. 

Aplicant un buit lleuger (aproximadament 0,001 atmosferes) es pot aconseguir l’eliminació de 
les pèrdues de convecció. Per a aconseguir eliminar les pèrdues de conducció s’ha d’aplicar 
un buit com a mínim de 10-6 atmosferes. 

El buit, a més de contribuir a la reducció de les pèrdues, minimitza la influència de les 
condicions climàtiques sobre els materials utilitzats, allargant així la vida útil dels captadors. A 
més a més aquesta reducció de pèrdues fa que aquest tipus de col·lectors sigui apte per a 
l’aprofitament de la radiació solar difusa i que mantingui rendiments acceptables quant el sol 
es troba baix i fins i tot en dies ennuvolats. 

 

A.6.4. Captadors concentradors 

Pel que fa a la segona família de captadors, els concentradors, i que no són objecte de 
estudi d’aquest projecte, es poden classificar en: concentradors lineals i puntuals, i basen 
justament el seu mecanisme a concentrar l’energia solar mitjançant la utilització de miralls i 
vidres reflectants en un punt específic per on circula el fluid portador de calor. Per 
descomptat, aquests captadors poden fer arribar aquest fluid (que no acostuma a ser ja 
aigua sinó generalment oli tèrmic) fins a temperatures molt elevades per cobrir aplicacions en 
l’àmbit industrial, ja sigui donant energia tèrmica per a determinats processos o proporcionant 
vapor per fer funcionar una turbina i obtenir, així, electricitat. 

La seva característica principal és el factor de concentració, que relaciona l’energia que 
arriba a l’absorbidor amb l’energia que hi arribaria si no existís el sistema concentrador. Els 
sistemes amb factors de concentració superiors a 2 han de ser contínuament orientats cap a 
la direcció de màxima radiació sinó es vol que el seu rendiment es vegi molt reduït. Això 
genera una dificultat constructiva que es veu reflectida en el preu final dels captadors 
concentradors. A més, com a conseqüència de les altes temperatures que es poden arribar a 
assolir, resulta obligat treballar amb superfícies selectives i materials aïllants de major qualitat 
que en el cas dels captadors de placa plana. 
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A.6.5. Principi de funcionament d’un captador solar de placa plana 

Un captador solar pla és un tipus particular de bescanviador de calor que transfereix l’energia 
radiant del Sol a un fluid, augmentant-ne la temperatura i provocant una variació del seu 
estat energètic. De fet, el funcionament d’un captador es basa en els efectes selectius de la 
coberta i de la superfície absorbidora afavorits pel fet que els espectres de la radiació solar i 
la radiació tèrmica són disjunts. 

La distribució espectral de l’energia per un cos real segueix aproximadament la distribució 
espectral del seu homòleg ideal, el cos negre. Ara bé, per a cada temperatura existeix un 
espectre específic que desplaça el seu pic energètic cap a longituds d’ona cada vegada més 
petites a mesura que augmenta la temperatura. D’aquesta manera, i com es desprèn de la 
Fig. A.6.5.1; un cos a 400 K emetrà energia amb el pic a 8 µm (radiació tèrmica), mentre que 
un cos a 6.000 K (radiació solar) tindrà aquest pic als 0,5 µm (rang del visible). 

Longitud d’ona [µm]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

P
er

ce
nt

at
ge

de
 ra

di
ac

ió
em

es
a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

T = 400K
T = 1000K

T = 6000K

Longitud d’ona [µm]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

P
er

ce
nt

at
ge

de
 ra

di
ac

ió
em

es
a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

T = 400K
T = 1000K

T = 6000K

 

Fig. A.6.5. 1  Distribució espectral normalitzada de la radiació del cos negre a temperatures diferents 

Aquest fet és fonamental per entendre el funcionament dels captadors. Segons la Fig. 
A.6.5.2 un vidre normal de finestra (cas amb 0,5% de Fe2O3) té un pic a 0,3 µm mentre que 
més enllà baixa en picat (i té tot seguit un comportament poc regular), és a dir, per longituds 
d’ona petites, el vidre és transparent a la radiació i deixa passar les ones mentre que per 
longituds més enllà de 0,5 - 0,6 µm n’és totalment opac. El cas amb 0,02% de Fe2O3 seria el 
d’un vidre utilitzat en energia solar amb menys contingut en òxids per fer-lo més transparent i 
allargar aquest comportament d’alta transmitància fins a 3 µm (τ = 0,9 - 1), mentre que més 
enllà baixa en picat. És a dir, per longituds d’ona entre 0 i 3 µm, aquest tipus de vidre és 
transparent a la radiació i deixa passar les ones mentre que per longituds més enllà de 3 µm 
és totalment opac a elles, no les transmet i les ha de reflectir. 
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Fig. A.6.5. 2  Transmitància d’un vidre de 6mm de gruix amb diferents continguts d’òxid 

En aquest moments resulta més fàcil el que succeeix en un captador: la coberta de vidre (o 
en general qualsevol superfície transparent que actuï com a coberta) deixa passar la radiació 
solar (ja que el 98% de la seva energia cau entre 0,25 i 4,14 µm) perquè escalfi la superfície 
captadora del seu interior. Aquesta superfície captadora arriba a altes temperatures però que 
resten sempre per sota dels 100 - 150 ºC. La radiació emesa a aquesta temperatura és de 
naturalesa tèrmica i el vidre, en aquest cas, no pot deixar sortir aquesta radiació perquè la 
seva transmissivitat per a aquestes longituds d’ona és quasi nul·la. L’ambient entre coberta i 
superfície augmenta de temperatura i afavoreix la captació energètica i l’eficiència, de fet 
aquest fenomen és el mateix que té lloc en l’àmbit terrestre, el comportament del vidre és 
imitat per les molècules de CO2 de l’atmosfera en el que es coneix per efecte hivernacle. 
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Fig. A.6.5. 3  Absorvitats d’algunes superfícies selectives 
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Un últim element per tractar és la superfície captadora o placa absorbidora, que acaba de 
completar els efectes selectius del captador. En aquest cas, l’efecte que es busca és 
d’alguna manera invers: es vol una alta absortivitat en l’espectre solar i molt baixa emissivitat 
en el rang d’ona llarga (rang del tèrmic). Això s’aconsegueix mitjançant recobriments 
selectius com ara negre de platí, negre de crom i alguns compostos atacats amb àcids, que 
tenen un comportament com el mostrat a la Fig. A.6.5.3. 

 

A.6.6. Equació fonamental d’un captador solar pla 

En règim permanent, el funcionament d’un captador solar ve descrit mitjançant un balanç 
energètic, que indica la part de l’energia incident que es transforma en energia útil, en 
pèrdues tèrmiques i en “pèrdues òptiques” (energia reflectida).  

⋅ Les pèrdues òptiques tenen en compte la radiació solar que ja no és transmesa pel vidre 
(a causa de la reflexió i l’absorció per part del mateix vidre), i la que no és absorbida per la 
superfície captadora (a causa de la seva reflexió). Pel que es poden definir com: 

( )op s cP  = I ·A · 1-τ·α      Eq. A.6.6. 1 

On Is és la radiació solar incident instantània sobre la superfície de captació Ac del vidre, τ 
és la transmissivitat del vidre i α és l’absortivitat de la superfície captadora. 

Les pèrdues tèrmiques avaluen la quantitat d’energia cedida al medi ambient degut a 
pèrdues per convecció i radiació: 

⋅ Les pèrdues degudes a la convecció es poden escriure segons la llei de Newton 
com: 

( )conv p m aP  = U·A · T -T     Eq. A.6.6. 2 

On U és el coeficient global d’intercanvi per convecció, Ap l’àrea de placa (que 
coincideix amb Ac en el cas d’un captador pla però no en el cas d’un concentrador), 
Ta la temperatura ambient i Tm la temperatura mitjana de placa. 

Les pèrdues degudes a la radiació es poden escriure segons la llei de Steffan-
Boltzmann (modificada sensiblement) com: 

( )4 4
rad p m aP  = ε·A ·σ· T -T            Eq. A.6.6. 3 



Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’aigua calenta sanitària. Pág. 53 

 

On ε seria l’emissivitat de la placa captadora, σ la constant de Steffan-Boltzmann, 
Ap l’àrea de placa, Ta la temperatura ambient i Tm la temperatura mitjana de placa. 

La combinació de les equacions A.6.6.2 i A.6.6.3, després d’un cert tractament 
matemàtic, donen una equació final en funció de la diferència de temperatures i un 
coeficient global de pèrdues UL que engloba tant les pèrdues per convecció com per 
radiació: 

( )term conv rad L p m aP  = P +P  = U ·A · T -T      Eq. A.6.6. 4 

Així doncs, si es fa un senzill balanç d’energia, es té que la calor utilitzable pel captador serà 
l’energia incident menys les pèrdues: 

oputil incident termQ  = Q - P - P  

( ) ( )util s c L p m aQ  = I ·A · τ·α -U ·A · T -T  

( ) ( )L
util c s m a

U
Q  = A · I · τ·α - · T -T

C
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

           Eq. A.6.6. 5 

On tot és conegut excepte C, la raó de concentració, relació entre l’àrea de captació i l’àrea 
de placa (= Ac / Ap), que pel cas de captadors plans val sempre 1 però no és així pel cas 
dels concentradors. 

L’equació Eq. A.6.6.5 té presenta l’inconvenient de venir donada en funció de la temperatura 
mitjana de placa Tm, variable normalment desconeguda i difícil de trobar. És per això que 
normalment s’intenta donar en funció d’una variable més fàcil de mesurar com és la 
temperatura d’entrada del fluid Te. La modelització en funció d’aquesta última variable 
transforma l’equació Eq. A.6.6.5 en: 

( ) ( )L
util c R s e a

U
Q  = A ·F · I · τ·α - · T -T

C
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

           Eq. A.6.6. 6 

On FR és el factor de calor remoguda (de l’anglès removed), que avalua l’eficàcia de 
l’intercanvi energètic entre la placa i el fluid. El seu efecte és el de reduir l’obtenció d’energia 
útil calculada, respecte de la que resultaria si tot el captador estigués a la temperatura 
d’entrada del fluid. Aquesta reducció és deguda al fet que la temperatura del fluid es va 
incrementant a mesura que circula pel captador i, com a conseqüència, també ho fan les 
pèrdues. 



Pág. 54                                                                                                                     Annex A: Teoria Sistemes Solars Tèrmics 

 

A.6.7. Recta de rendiment d’un captador solar pla 

Els captadors es proven generalment seguint un determinat procediment1 que, bàsicament, 
consisteix a fer funcionar el captador en un banc de proves (Fig. A.6.7.1, per al cas d’un 
captador d’aigua) sota condicions estacionàries, és a dir, mantenint pràcticament constants 
la radiació solar, la velocitat del vent, la temperatura ambient i d’entrada del fluid al captador, 
durant un període de temps en què la temperatura de sortida del fluid i la calor útil extreta no 
variïn apreciablement. 

L’eficàcia o rendiment instantani d’un captador pla en aquests tipus d’assaigs és la raó entre 
l’energia útil expressada per l’equació Eq. A.6.6.5. (on C = 1) i la disponible: 

( ) ( )e autil
R R L

s s s

T -TQ
η =  = F · τ·α -F ·U ·

I ·A I
         Eq. A.6.7. 1 

 

Fig. A.6.7. 1  Banc d’assaig per a l’obtenció de la recta de rendiment d’un captador per aigua 

                                                 

 

 

1 Normalment aquestes proves segueixen els procediments descrits pel National Bureau of Standards 
americà i/o els procediments de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers) sota l’Standard 93 77. 
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Segons aquesta expressió i suposant constant UL, l’eficàcia del captador es pot representar 
per una recta de variable independent ( )e a sT T I− , pendent ·R LF U , que representa el factor 

de pèrdues tèrmiques del captador, i d’ordenada en l’origen ( )· ·RF τ α , també anomenada 

transmitància (que dóna idea de l’eficiència de captació de la radiació del captador); tal i com 
queda reflectit a la següent figura:  
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On queda representat el punt de tall de la corba amb l’eix d’abscisses: que rep el nom de 
punt d’estancament o punt de rendiment nul. Quant el fluid arriba a la temperatura 
corresponent a aquest punt (que serà la màxima temperatura) les pèrdues s’igualen amb 
l’energia guanyada i el fluid roman a aquesta temperatura (també dita temperatura 
d’estancament). 

D’aquesta manera es fa evident que els termes ( )· ·RF τ α  i ·R LF U  s’obtenen fàcilment a partir 

de la recta de rendiment de captador (o bé a partir de la modelització de les transferències 
energètiques existents en el captador), subministrada pels fabricants. De fet l’expressió que 
aquest darrers solen facilitar és: 

( )m a
0

s

T -T
η = n-a·U ·

I
    Eq. A.6.7. 2 

On n és el terme de transmitància ( ( )· ·RF τ α ), el terme 0·a U és la pendent de la recta i per 

tant equival al terme ·R LF U , Ta la temperatura ambient, Tm  la temperatura mitjana de placa i 

Is és la radiació solar incident instantània sobre la superfície de captació. Cal destacar que el 
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coeficient 0U  no és més que un coeficient normalitzat que respon a la norma INTA 610001 

“Assaig de col·lectors en règim estacionari”, igual a 10W/(m2·ºC), i que juntament amb les 
normes: UNE-94.101.86 “Col·lectors solars tèrmics” i INTA 610002 “Assaig de resistència i 
durabilitat de col·lectors solars plans” representen la normativa ha seguir per tal de que les 
prestacions (i durabilitat) dels captadors siguin certificades per algun laboratori acreditat que 
ha de seguir el protocol d’assaig definit i emprat a Espanya per l’Institut Nacional de 
Tècniques Aerospacials (INTA), a fi i efecte d’obtenir la corresponent homologació. 

Ara bé, per esser més correctes de fet fins l’any 2004 era l’INTA l’encarregat de definir, a 
Espanya, els protocols a seguir per les homologacions dels captadors solars, actualment 
s’ha produït una unificació de criteris dins de la comunitat europea, que ha dut a la utilització 
d’expressions del rendiment una mica més exactes a partir corbes en comptes de rectes: 

( ) ( )2
m a m a

0 1 2
s s

T -T T -T
η = η -a · -a ·

I I
   Eq. A.6.7. 3 

On el coeficient η0 s’anomena rendiment òptic i correspon al màxim rendiment que pot assolir 
el captador  (quan la temperatura mitjana del col·lector és idèntica a la temperatura ambient), 
Ta la temperatura ambient, Tm  la temperatura mitjana de placa, Is és la radiació solar incident 
instantània sobre la superfície de captació i els valors a1 i a2 corresponen a les pèrdues de 
primer i segon grau respectivament. 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que si bé l’estudi de la corba del rendiment (Eq. 
A.6.7.1) està fet en base a la diferència entre la temperatura d’entrada del fluid (Te) i la 
temperatura ambient (Ta), les expressions obtingudes dels assaigs i proposades pels 
fabricant amb molta freqüència fan servir com a diferència de temperades la que s’estableix 
entre la temperatura mitja de placa (Tm) o la temperatura de sortida del fluid (Ts) i la 
temperatura ambient (Ta); i en conseqüència donen una interpretació diferent al pendent i a 
l’ordenada en l’origen. Si es coneix el cabal de fluid circulant pel captador, es pot determinar 
els valors de ·R LF U−  i ( )· ·RF τ α  corregits per un factor K definit com: 

fluid p m a

s
fluid p

m ·C T -T
k = quan η=f

pendent Im ·C -
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟

⎛ ⎞ ⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  Eq. A.6.7. 4 

( )
fluid p s a

fluid p s

m ·C T -T
k = quan η=f

m ·C - pendent I
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  Eq. A.6.7. 5 
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On fluidm  és el cabal màssic de fluid circulant pel captador per unitat de superfície captadora 

[kg/(s·m2)] i Cp n’és la capacitat calorífica. Així, els valors corregits de ·R LF U i ( )· ·RF τ α  

s’obtindran aplicant el factor K com: 

( ) ( )R L R Lcorregit original
F ·U = -k · F ·U         Eq. A.6.7. 6 

( ) ( )R Rcorregit original
F · τ·α = k· F · τ·α⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦           Eq. A.6.7. 7 

 

A.6.8. Distribució del camp de captació 

Pel que fa al camp de captació d’una instal·lació solar tèrmica, l’aspecte més important a 
definir després de la seva superfície, és el tipus d’agrupació de captadors per poder 
dimensionar paràmetres com ara el cabal, el diàmetre de canonades, els suports, el temps 
que triga el sistema en arribar a la temperatura consigna, entre altres. 

Existeixen dues opcions o tipologies bàsiques per agrupar dos o més captadors: en sèrie i en 
paral·lel. A més a més, és pot configurar un camp de captació combinant les dues 
agrupacions, és el que s’anomena agrupacions o circuits mixtos. 

i. Connexions en sèrie 

Si els captadors es connecten en sèrie com els de l’esquema de la Fig. A.6.8.1 el seu 
comportament, per la característica de la seva recta de rendiment, variarà en funció del cabal 
circulant per cada un d’ells i de la temperatura d’entrada a aquests captadors. És a dir, la 
temperatura del fluid d’entrada en cada col·lector és superior a la del captador precedent, de 
manera que a la sortida de la bateria o grup de captadors es poden obtenir temperatures 
més altes que si treballéssim amb el salt tèrmic d’un sol captador. 

Tsn>…>Ts1>T1

Entrada

Sortida

TsnTs(n-1)Ts1

T1

Tsn>…>Ts1>T1

Entrada

Sortida

TsnTs(n-1)Ts1

T1

 

Fig. A.6.8. 1  Esquema d’una bateria de captadors connectats en sèrie 
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Sembla lògic pensar que si s’aconsegueix fer arribar el fluid a l’acumulador a una 
temperatura més elevada, el temps que tardi el dipòsit a arribar a la temperatura 
d’acumulació serà inferior. I és en aquest cas quan es pot decidir la connexió en sèrie: el fluid 
sortirà del primer captador a una temperatura Ts1, que serà a la vegada la d’entrada del 
següent. Tot i així, pel fet que la temperatura d’entrada al segon captador augmenta, el 
rendiment no serà el mateix i la instal·lació es comportarà, globalment, en un entremig. 

L’estudi del cas de connexió en sèrie ha de portar a l’obtenció d’una recta idèntica a la de 
l’Eq. A.6.7.1, però no representant a un únic captador sinó al conjunt de tota la instal·lació. 
No cal ni que els captadors siguin idèntics: la condició és que cada un d’ells vingui descrit 
pels dos paràmetres ja coneguts: ·R LF U  i ( )· ·RF τ α . Si es fixa l’atenció en la Fig. A.6.8.1, la 

calor útil que es pot aprofitar dels captadors (en aquest cas captadors plans, amb C = 1) és, 
en el cas de tenir dos captadors en sèrie: 

( ) ( ) ( ) ( )u1 u2 1 R1 s L1 e a 2 R2 s L2 s1 a1 2
Q +Q  = A ·F · τ·α ·I -U · T -T +A ·F · τ·α ·I -U · T -T⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦        Eq. A.6.8. 1 

On Te és la temperatura d’entrada al primer captador i Ts1 la de sortida, que és a la vegada la 
d’entrada al segon captador i que es troba com: 

u1
s1 e

p

Q
T  = T +

m·C
     Eq. A.6.8. 2 

Eliminant Ts1 d’aquestes dues últimes equacions es pot escriure: 

( ) ( ) ( ){ }
( ){ } ( )

u1+u2 1 R1 2 R2 s1 2

1 R1 L1 2 R2 L2 e a

Q  = A ·F · τ·α · 1-k +A ·F · τ·α ·I -

- A ·F ·U · 1-k +A ·F ·U · T -T
  Eq. A.6.8. 3 

On K val: 

2 R2 L2

p

A ·F ·U
k = 

m·C
    Eq. A.6.8. 4 

La forma de l’Eq. A.6.8.3 ens suggereix que la combinació dels dos captadors es pot 
considerar com un únic captador amb les característiques següents: 

c 1 2A  = A +A          Eq. A.6.8. 5 

( ) ( ) ( ) ( )1 R1 2 R21 2
R

c

A ·F · τ·α · 1-k +A ·F · τ·α
F · τ·α = 

A
  Eq. A.6.8. 6 



Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’aigua calenta sanitària. Pág. 59 

 

( )1 R1 L1 2 R2 L2
R L

c

A ·F ·U · 1-k +A ·F ·U
F ·U = 

A
      Eq. A.6.8. 7 

En el cas de que es disposin de més de dos en sèrie, les equacions: Eq. A.6.8.6 i Eq. A.6.8.7 
es poden utilitzar pels dos primers captadors per definir un nou "primer" captador equivalent i 
es poden anar aplicant successivament per tants captadors com es tinguin. Si els dos 
captadors són idèntics, les equacions anteriors es redueixen a: 

( ) ( )R R1 1

kF · τ·α = F · τ·α · 1-
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    Eq. A.6.8. 8 

R L R1 L1
kF ·U  = F ·U · 1-
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   Eq. A.6.8. 9 

Per N captadors idèntics en sèrie, l’aplicació repetida de les equacions anteriors porta a les 
expressions següents: 

( ) ( ) ( )N
R R1 1

1- 1-k
F · τ·α = F · τ·α ·

N·k

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

           Eq. A.6.8. 10 

( )N
R L R1 L1

1- 1-k
F ·U  = F ·U ·

N·k

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

    Eq. A.6.8. 11 

Aquest tipus de connexió té un inconvenient, com ja es pot intuir: a mesura que augmenta la 
temperatura d’entrada del fluid al captador, disminueix el seu rendiment, és a dir, la calor 
absorbida és més petita i el salt de temperatures entre entrada i sortida del captador també 
disminueix; per tant, aquesta tipologia de connexionat no s’acostuma a emprar, únicament 
s’utilitza en aplicacions molt particulars i, en cap cas, s’haurien de connectar més de 3 
col·lectors en sèrie, segons dicta la ITE 10.1 del RITE (cal recordar que la normativa solar 
indica l’obligatorietat del compliment del mateix). De fet, el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis (RITE) indica textualment: “ITE 10.1.3.1 ....Dins de cada fila els 
col·lectors es connectaran en paral·lel. Només poden disposar-se en sèrie quan la 
temperatura d’utilització de l’aigua calenta sigui superior a 50ºC..... No s’han de connectar en 
sèrie més de tres col·lectors ni més de tres files de col·lectors connectats en paral·lel.” 

ii. Connexions en paral·lel 

Si la connexió es fa en paral·lel com a la Fig. A.6.8.2, els cabals circulant per cada 
captador seran els mateixos i els salts tèrmics també, amb la qual cosa la recta de 
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rendiment del captador es podrà assumir com la "recta de rendiment" de la instal·lació i el 
sistema funcionarà tal com si es tractés d’un únic captador equivalent amb un cabal 
circulant igual a la suma dels cabals del captadors connectats en paral·lel, i de superfície 
la suma de les superfícies (es fa evident, que en aquest cas és necessari que tots els 
captadors siguin idèntics). 

La connexió en paral·lel és la més habitual en les instal·lacions solars tèrmiques 
realitzades a Catalunya, ja que és la més eficient i rendible. De fet, la connexió en 
paral·lel és la indicada segons el RITE, en la ITE 10.1.3. 
 

Tsn =…= Ts1 = T1

Entrada

SortidaTsnTs(n-1)Ts1

Te1

Tsn =…= Ts1 = T1

Entrada

SortidaTsnTs(n-1)Ts1

Te1

 

Fig. A.6.8. 2  Esquema d’un camp de captadors connectats en paral·lel  

 

iii. Connexions mixtes 

En algunes ocasions, el volum dels captadors i/o la necessitat de temperatures més 
elevades dóna com a resultat instal·lacions que combinen la disposició en sèrie i en paral·lel, 
es tracta dels sistemes mixtos.  

El RITE especifica que les instal·lacions mixtes poden estar formades per: 

⋅ Connexió en paral·lel de bateries formades per un màxim de tres captadors connectats en 
sèrie. 

⋅ Connexió d’un màxim de tres bateries en sèrie formades per captadors en paral·lel. 

Però a més a més de les possibles combinacions que es donen en el connexionat entre 
captadors cal tenir en compte les pròpies connexions entre els captadors i entre el camp 
solar i les canonades que transporten i distribueixen el fluid termòfor fins al punt de consum o 
d’intercanvi de calor. En aquest sentit cal tenir en compte: 
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⋅ Que les connexions entre captadors depenen en gran mesura del fabricant, ja que en el 
mercat existeix una gran varietat d’acabats, terminals de connexió entre captadors. 
Alguns exemples d’aquests sistemes de connexió són: 

1. Captadors amb terminacions en tub de coure de 22mm de diàmetre. 

2. Captadors amb connexions femella rosca gas de 3/4” amb juntes de llautó. 

3. Captadors amb connexions còniques mascle/femella de 3/4”. 

4. Captadors amb un terminal mascle per a connexió ràpida amb juntes  
tòriques d’estanquitat. 

5. Captadors amb connexions còniques mascle i joc de connexió per adaptar a 
canonades de 22mm de diàmetre. 

⋅ Que els captadors solars poden passar en qüestió de pocs minuts de treballar a 
temperatures properes a l’ambient fins a temperatures d’estancament o d’equilibri. Aquest 
fet comporta seqüències força extremes de dilatació i contracció dels elements de 
connexió. Aquests esforços es tradueixen en tensions mecàniques en els connectors, 
circumstància que, en el cas d’unions soldades, provoca amb relativa facilitat el 
trencament de les unions. Per evitar aquesta tensió la millor recomanació és utilitzar 
unions flexibles o manegots absorbidors que es poden deformar per tal d’evitar les 
deformacions dels elements rígids del sistema. 

Entrada

Sortida

Tsn

Te1

Entrada

Sortida

Tsn

Te1  

Fig. A.6.8. 3  Esquema d’un camp de captadors mixts formats per dues bateries de en paral·lel de tres 
captadors connectats en sèrie cadascun 

A.6.9. Types del subsistema de captació 

Per tal de poder representar un subsistema de captació, com el descrit en els punts 
anteriors, dins dels esquemes en els que es basa la simulació amb TRNSYS es fan servir: 
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i. Types de llibreries pròpies de TRNSYS 

De la llibreria “Solar Thermal Collectors” : 

Type 1: modelitza el comportament d’un captador solar pal a través de la seva funció 
característica, és a dir, de l’equació de l’eficiència del mateix (es fa servir l’equació 
quadràtica, generalització de l’equació de Hottel-Whilier). Aquest type és el recomanat quant 
les corbes o les dades de les que es disposa s’obtenen a partir de les dades que 
proporcionen els fabricants d’acord als assajos d’homologació que segueixin els 
procediments descrits per l’ASHRAE o bé per alguns estendards europeus (o d’altres 
similars als descrits per l’ASHRAE). 

Type 71: modelitza el comportament de captadors plans de tubs de buit, de forma similar a 
com ho fa en el type 1, per captadors de placa plana. 

Type 73: modelitza el comportament de captadors plans en base a l’anàlisi de les equacions 
(teoria de Hottel-Whilier) a l’estat estacionari. 

ii. Types creats específicament per aquestes simulacions 

Type 220: modelitza un selector, és a dir, de fet no és més que un model que permet triar 
entre 3 opcions; en concret entre tres models de captadors: Type 1, Type 71 i Type 73. 

Tots aquest types estan integrats en la macro Col-Row-Array-3op (veure apartat A.10.1 
d’aquest mateix document).  

 

A.6.10. Descripció Type1  

Aquest type modela el comportament tèrmic d’un camp de captació format per captadors 
solars de placa plana a partir de la seva equació de rendiment equivalent (implementa la 
forma quadràtica de la corba d’eficiència). El camp de captació pot està format per captadors 
connectats en sèrie o en paral·lel (tots idèntics). I ha de ser l’usuari el que, a partir de les 
dades del fabricant (o bé directament d’assaigs) identifiqui i introdueixi els valors adients, 
tenint en compte que l’equació implementada es funció (entre altres factors) de la 
temperatura d’entrada al captador i no pas la temperatura mitjana de placa. 

Existeixen 5 modes de funcionament diferent, que donen lloc als 5 models de type 1 que es 
poden triar: Type 1a (mode 1), Type 1b (mode 2), Type 1c (mode 3), Type 1d (mode 4) i 
Type 1e (mode 5). Aquest modes de funcionament responen als diferents modes òptics. El 
mode òptic 2 i 3 necessiten dades del test per un modificador d’angle d’incidència d’un eix. El 
mode 4 determina els modificador a partir de les propietats de les corbes. En el mode 5, 
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l’usuari ha d’entrar les dades d’un modificador d’angle d’incidència de dos eixos. Això és útil 
si vol considerar una simetria no òptica dels captadors com en el cas dels captadors de tubs 
de buit. 

Glossari específic pel type 1 
 
Terme Unitats Descripció 
A m2 Area total d’obertura del camp de captació 
Aa m2 Area d’obertura d’un únic captador 
Ar m2 Area de la superfície d’absorció d’un únic captador 
a0 - Rendiment òptic 
a1 kJ/(h·m2·K) Coeficient de pèrdues de primer ordre 
a2 kJ/(h·m2·K) Coeficient de pèrdues de segon ordre 
b0 - Coeficient corrector de primer ordre de les corbes IAM 
b1 - Coeficient corrector de segon ordre de les corbes IAM 
Cpf kJ/(kg·K) Capacitat calorífica del fluid que a travessa el captador 
Cmin kJ/(h·K) Rati de capacitància mínima del canviador aigües avall  
FR - Factor de calor remoguda 
Fav - Modificació del factor FR quant l’eficiència és funció de Tav i no de Ti 
F0 - Modificació del factor FR quant l’eficiència és funció de To i no de Ti 
I kJ/(h·m2) Radiació total horitzontal 
Id kJ/(h·m2) Radiació difusa horitzontal 
IT kJ/(h·m2) Radiació total sobre la superfície (inclinada) de captació  
IbT kJ/(h·m2) Radiació directa sobre la superfície de captació 
m  Kg/h Cabal màssic en condicions de funcionament 

testm  Kg/h Cabal màssic en les condicions de test 
Ns - Nombre de captadors idèntics en sèrie 
Ta ºC Temperatura ambient 
Tav ºC Temperatura mitjana de placa 
Ti ºC Temperatura del fluid d’entrada al captador 
To ºC Temperatura del fluid de sortida del captador 
UL kJ/(h·m2·K) coeficient global de pèrdues del captador per unitat d’àrea 
UL/T kJ/(h·m2·K2) coeficient global de pèrdues del captador funció de la temperatura 

α  - Absortància de la superfície absorbidora 

β  º Angle d’inclinació del captador respecte la horitzontal 

θ  º Angle d’incidència de la radiació directe 

ρg - Reflectància del terra 
τ  - Transmitància de la coberta del captador 

( )ατ  - Producte de la absorbància de la superfície absorbidora per la transmitància de la coberta 

( )b
ατ  - ( )ατ  per la radiació directe 

( )n
ατ  - ( )ατ  per la radiació normal 

( )s
ατ  - ( )ατ  per la radiació difusa 

( )g
ατ  - ( )ατ  per la reflectància del terra 

Taula A.6.10. 1  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 1 

Descripció: 

Una equació genèrica que descriu l’eficiència d’un col·lector solar és la donada per Hottel-
Whilier (Duffie i Beckman, 1991): 
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( ) ( ) ( )pf 0 i i au
R R Ln

T T T

m·C · T -T T -TQ
η =  =  = F · τα -F ·U

A·I A·I I
  Eq. A.6.10. 1 

Com que el coeficient de pèrdues UL no és del tot constant, és millor fer servir una expressió 
que tingui en compte una relació (dependència) entre UL i (Ti – Ta): 

( ) ( ) ( )2
i a i au

R R L R L/Tn
T T T

T -T T -TQ
η =  = F · τα -F ·U -F ·U

A·I I I
   Eq. A.6.10. 2 

Que es pot reescriure com: 

0 1 2
T T

(∆T) (∆T)η = a -a · -a ·
I I

   Eq. A.6.10. 3 

Que no és més que l’Eq. A.6.7.3 i que es la que implementa el type 1 per definir l’equació de 
l’eficiència tèrmica per un captador solar. L’eficiència tèrmica queda, doncs, definida per tres 
paràmetres: a0, a1, a2 (el rendiment òptic, coeficient de pèrdues de primer grau i coeficient de 
pèrdues de segon grau respectivament), que són els que s’obtenen de fer els assajos dels 
captadors segons el procediment estàndards descrit per l’ASHRAE i  considerat pel SRCC 
(ASHRAE, 2003; SRCC, 1995).  

Respecte aquesta expressió (Eq. A.6.10.3) cal tenir presents dos aspectes: 

⋅ És important que l’àrea (com a paràmetre del type 1, que és l’àrea d’un captador o 
l’àrea equivalent del conjunt del camp de captació), del captador coincideixi amb la 
que es fa servir en els assajos per determinar els valors de a0, a1 i a2, ja que pot 
variar segons el tipus d’assaig que es segueixi, és a dir, per exemple: als Estats 
Units es fa servir l’àrea bruta, i a Europa es sol fer servir l’àrea neta. 

⋅ L’equació Eq. A.6.10.3 pot fer servir qualsevol de les tres definicions dels ∆T 
següents: 

⋅ 
i i a

AV AV a

0 0 a

∆T =T -T
∆T= ∆T =T -T

∆T =T -T

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

 

La primera diferència de temperatures és la que es fa servir habitualment en els Estats Units, 
que és amb la que els types que modelen el comportament dels captadors, com el type 1, 
estan definits (perquè segueix les disposicions de l’ASHRAE). Les altres dues són més 
freqüents a Europa. I en qualsevol cas, és l’usuari qui ha d’especificar els coeficients a0, a1 i 
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a2, per qualsevol de les definicions. És a dir, els coeficients es donen en funció de la 
temperatura d’entrada (Ti), la temperatura promig (TAV) o de la temperatura de sortida (T0) 
segons el protocol d’assaig que s’hagi seguit. De manera que si els valors de a0, a1 i a2 
provenen d’un assaig en el que es fa servir la temperatura promig o la de sortida, s’han 
d’aplicar uns factors de correcció. Aquests factors de correcció es deriven de l’equació lineal 
de l’eficiència Eq. A.6.10.1. Prèviament però cal modificar, adientment, l’equació Eq. A.6.10.3 
amb un canvi de variable: 

( )'
L L L/T i aU  = U +U · T -T  

Amb el si s’aplica el canvi de variable a l’equació Eq. A.6.10.3 que es té: 

( ) ( )i a'
R R Ln

T

T -T
η = F · τα -F ·U

I
   Eq. A.6.10. 4 

A partir d’aquesta expressió es poden trobar els següents factors de correcció (Duffie i 
Beckman, 1991): 

⋅ Per la temperatura promig (TAV): 

test pf
R AV n '

AV L
test pf

test pf' '
R L AV L '

AV L
test pf

m ·C
F (τα) = F (τα) ·

F U
m ·C +

2

m ·C
F U  = F U ·

F U
m ·C +

2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

⋅ Per la temperatura de sortida (T0): 

test pf
R 0 n '

test pf 0 L

test pf' '
R L 0 L '

test pf 0 L

m ·C
F (τα) = F (τα) ·

m ·C +F U

m ·C
F U  = F U ·

m ·C +F U

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

La modelització d’un captador a través de la seva funció de rendiment te un inconvenient: les 
condicions d’assaig, és a dir, és evident que el captador no té perquè funcionar en les 
mateixes condicions que s’estableixen en els assaigs i que serveixen per determinar la seva 
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corba d’eficiència. Es per aquest motiu que en la modelització d’aquest type 1 s’apliquen les 
següents correccions analítiques als paràmetres dels captadors:  

Correccions de flux: els captadors funcionen amb fluxos diferents del flux que es fa 
servir pels assaigs. 

Col·lectors en sèrie: tots els captadors han de ser idèntics. 

IAM (incidence angle modifier): la radiació solar incident sobre una superfície 
inclinada (com la d’un captador pla) no sempre és normal al pla de la superfície i per 
tant cal definir uns angles, uns modificadors, per corregir aquest efecte. 

Aquestes modificacions s’expliquen en “Duffie and Beckman, 1991” i es resumeixen a 
continuació: 

 

i. Correccions de fluxos (correcció 1) 

Per tal de tenir en compte les condicions de funcionament “reals” (els fluxos de treball) els 

paràmetres '( )R n R LF i F Uτα es corregeixen per tenir en compte els canvis en FR. El factor, r1, 

pel quals són corregits el dóna l’expressió: 

'
L

pf

'
L

Test pf

-A·F U
m·Cpf

''
LR L R nFuncionament Funcionament Funcionament

1 ' -A·F UR nR L Test m ·CTest pfTest
'

L
Test

m·C
· 1-e

A·F UF U F (τα)
r  =  =  = 

F (τα)F U m ·C
· 1-e

A·F U

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   Eq. A.6.10. 5 

On el paràmetre '
LF U  es pot calcular de les condicions del test: 

'
pf' R L

L
pf

m·C F U A
FU  = - ·ln 1-

A m·C
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

   Eq. A.6.10. 6 

Pels captadors de líquids,  el paràmetre '
LF U  calculat per les condicions de test és 

aproximadament igual al que es fa servir per les condicions de funcionament (de treball 
normals) i per tant es pot fer servir, el calculat en les condicions de funcionament, tant pel 
denominador com pel numerador de l’equació que s’ha descrit pel càlcul del factor r1. 
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 ii. Col·lectors en sèrie (correcció 2) 

Els paràmetres '( )R n R LF i F Uτα  són modificats analíticament per tenir en compte que els 

captadors muntats en sèrie són exactament idèntics. El factor, r2, que els corregeix és: 

sN'
R L

pf
2 '

R L
S

pf

A·F U
1- 1-

m·C
r  = 

A·F U
N ·

m·C

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠    Eq. A.6.10. 7 

iii. Modificadors d’angle incident, IAM, incidence angle modifier (correcció 3) 

Els tests, o assaigs, del captadors normalment es fan per les condicions: dies normals amb 
radiació incident normal a la superfície. Per això el producte transmitància absorbància (τα ) 
sol esser pròxim al valor obtingut per la radiació directa (τα )n. L’eficiència interceptada 

(intercept efficiency), ( )R n
F τα , es corregeix per la radiació incident no normal pel factor: 

( ) ( )n
τα τα . Per definició, (τα ) és el quocient entre el total de radiació absorbida i la radiació 

incident. Amb el que es té una expressió general: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

gb d
bT d g

n n n

Tn

τατα τα1+cosβ 1-cosβI +I +ρ I
τα 2 τα 2 τατα

 = 
τα I

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  Eq. A.6.10. 8 

On, pel cas de captadors plans, i tenint en compte els resultats dels assaigs segons la 
metodologia de l’ASHRAE, és pot fer l’aproximació: 

( )
( )

2
b

0 1
n

τα 1 1 = 1-b -1 -b -1
τα cosθ cosθ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   Eq. A.6.10. 9 

Cal  tenir en compte que:  

⋅ Algunes metodologies d’assaig només proporcionen el valor de l’IAM per un únic angle 
d’incidència, és a dir que només donen un modificador d’angle, normalment per 50º. Si 
es dóna aquesta situació es recomana fer servir el mode òptic 2, assumint que b1 = 0 i 
calculant b0 fent servir l’equació Eq. A.6.10.9. 
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⋅ Els modificadors pels angles d’incidència de la radiació difusa ( ) ( )s n
τα τα i de la 

reflectància del terra ( ) ( )g n
τα τα  es determinen pels modes 2 i 4 definint uns angles 

equivalents respecta als de la radiació directa que donin la mateixa transmitància per la 
radiació difusa. És a dir que es defineixen els angles d’incidència equivalents, per la 
radiació difusa i per la reflectància: 

2

2

59,68 0,1388· 0,001497·

90,00 0,5788· 0,002693·
sky

gnd

θ β β

θ β β

= − +

= − +
 

Modes òptics:  

Optical mode 1:Perfecte IAM, és a dir que no hi ha que fer cap correcció de l’angle  

d’incidència per cap angle d’incidència, és a dir: ( ) ( )n
τα τα = 1. 

Optical mode 2: L’usuari ha d’introduir els valors de b0 i  b1 corresponents l’equació Eq. 
A.6.10.9, que suposo que surten de les dades dels assajos i per tant les 
proporciona el fabricant. 

Optical mode 3: Els valors dels termes ( ) ( )b n
τα τα , ( ) ( )s n

τα τα  i ( ) ( )g n
τα τα , en funció 

de l’angle d’incidència (dels seus respectius angles d’incidència), són 
substituïts per un fitxer extern. En aquest cas s’assumeix que el col·lector 
és simètric. Aquest fitxer és llegit i interpolat per la subrutina 
DYNAMICDATA (veure manual 8, guia de programació). Aquest fitxer ha 
de contenir entre 2 i 10 angles d’incidència i els seus respectius 
modificadors (veure exemple de fitxer a la pàgina 316 del manual 5). 

Optical mode 4: Es fa servir la rutina TAU_ALPHA (veure manual 8, guia de   programació) 
per estimar els IAM per la radiació directa en funció de l’angle d’incidència i 
les propietats de la coberta. 

Optical mode 5: Els valors dels termes ( ) ( )b n
τα τα , ( ) ( )s n

τα τα  i ( ) ( )g n
τα τα , en funció 

de l’angle d’incidència (dels seus respectius angles d’incidència), són 
substituïts per un fitxer extern, per les dues direccions: longitudinal i 
transversal. Aquest mode es especialment adequat en el cas de tenir 
captadors de tubs de buit.  
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Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 
 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 1 

Proforma Solar Thermal Collectors\Quadratic Efficiency Collector\2nd-Order Incidence Angle 
Modifiers\Type1b.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Number in serie - Nombre de captadors connectats en sèrie 

2 Collector area m2 Area total equivalent del conjunt de captadors connectats en paral·lel 

3 Fluid specific 
heat kJ/(kg·K) Calor específica del fluid que travessa el captador 

4 Efficiency mode - 
1 si η=f(T d’entrada del fluid) 
2 si η=f(T promig de placa) 
3 si η=f(T de sortida del fluid) 

5 Tested flow rate Kg/(h· m2) Flux màssic per m2 de captador que es fa servir en els assaigs 

6 Intercept 
efficiency - Paràmetre a0 de l’equació Eq. A.2.27 (rendiment òptic) 

7 Efficiency slope - Paràmetre a1 de l’equació Eq. A.2.27 (coeficient de pèrdues de primer ordre) 

8 Efficiency 
curvature - 

Paràmetre a2 de l’equació Eq. A.2.27 (coeficient de pèrdues de segon ordre) 
Si en comptes de fer servir l’equació Eq. A.2.27 es fa servir la de primer ordre  a2 = 
0,0 

9 Optical mode 2 - Mode òptic (prefixat  l’usuari no el pot modificar) 

10 1st-order IAM - Modificador òptic de primer ordre b0 

11 2nd-order IAM - Modificador òptic de segon ordre b1 

INPUTS 
1 Inlet temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada al captador 

2 Inlet flowrate Kg/h Flux d’entrada al captador 

3 Ambient 
temperature ºC Temperatura ambient 

4 Incident radiation kJ/(h·m2) Radiació solar total que incideix sobre el captador (difusa + directa) 

5 Total horizontal 
radiation kJ/(h·m2) Radiació solar total sobre la horitzontal (difusa + directa) 

6 Horizontal 
diffuse radiation kJ/(h·m2) Radiació solar difusa sobre la horitzontal 

7 Ground 
reflectance - Reflectància del terra del voltant on estan instal·lats els captadors (valor típic 0,2 per 

terra no nevat) 

8 Incidence angle º Angle d’incidència de la radiació directa 

9 Collector slope º Angle d’inclinació del captador  respecte la horitzontal 

OUTPUTS 

1 Outlet 
temperature ºC Temperatura de sortida del fluid del captador 

2 Outlet flowrate Kg/h Flux de sortida del captador 

3 Useful energy 
gain KJ/h 

Energia aprofitada pel captador per escalfar el fluid que l’atravessa: 
Qu = mdot * Cp * (Tout - Tin) 

Taula A.6.10. 1  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 1 
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A.6.11. Descripció Type71  

Modela col·lectors del tipus: tubs de buit, fent servir una corba d’eficiència quadràtica i un 
IAM (incident angle modifier) biaxial. De fet s’aplica la mateixa teoria que pel type 1, tret del 
tractament dels IAM. Això és degut a que si bé en un captador pla es considera que hi ha 
simetria, és a dir només cal tenir en compte un únic angle d’incidència (degut precisament a 
la seva geometria plana) en les captadors de tubs de buit cal tenir en compte dos angles 
d’incidència: el longitudinal i el transversal, és a dir, la projecció dels raigs solars sobre el pla 

longitudinal i el transversal. En definitiva el càlcul de: ( ) ( )b n
τα τα , ( ) ( )s n

τα τα  i 

( ) ( )g n
τα τα és diferent que el del type 1. 

L’angle d’incidència longitudinal es mesura en el pla perpendicular al pla del captador i que 
conté l’azimut del mateix. El corresponent IAM s’anomena IAM longitudinal, o modificador 
d’altitud. 

L’angle d’incidència transversal es mesurat en el pla que és perpendicular al pla d’obertura 
dels captador i al pla longitudinal. El corresponent IAM s’anomena IAM transversal o 
modificador d’azimut. 

 

Glossari específic pel type 71 

Veure apartat anterior (Descripció Type 1): es fa servir el mateix. 

 

Descripció: 

La descripció matemàtica, és la mateixa que la del type 1, és a dir basada en la corba 
d’eficiència quadràtica, amb les mateixes correccions que el type 1 pel que fa als valors de r1 
i r2, ara bé la diferència, tal i com es desprèn de l’expilació inicial d’aquest type, es troba en el 
càlcul del factor corrector de l’angle d’incidència (propietats òptiques): 

Es fa servir la mateixa Eq. A.6.10.8 per definir el factor de correcció per l’ordenada a l’origen 
(a0, rendiment òpitic). Les diferències es troben en el càlcul de: 

 IAM per la radiació directa 

Cal introduir els valors dels modificadors, per diferents angles d’incidència, en un 
fitxer extern de dades. Aquest fitxer és llegit i interpolat per la subrutina 
DYNAMICDATA (veure volum 8, manual de programació). Aquest fitxer ha de 
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contenir entre 2 i 10 valors d’angles d’incidència (en les dues direccions: longitudinal i 
transversal) amb els sues corresponents modificadors. Aquest fitxer ha de ser com el 
de la figura: 

 

Fig. A.6.11. 1  Estructura que ha de tenir el fitxer de text (.txt, o .dat) dels modificadors 

De manera que en aquest fitxer les dues primeres línees serveixen per posar els 
angles d’incidència: en graus i separats un espai en blanc entre angle i angle (els 
angles van de 0º a 90º, la primera línea pels transversals i la segona pels 
longitudinals). La resta de valors, que es posen en forma d’una única columna 
representen els modificadors (resultats dels assaigs). 

Els resultats dels assajos solen donar els IAM per l’angle longitudinal = 0 i per l’angle 
transversal i, per una banda i per l’altre els IAM de l’angle transversal = 0 per l’angle 
longitudinal j; amb el que es sol agafar com a solució aproximada el producte 
d’ambdós: A(i,j) ≈ A(i,0) · A(0,j). És a dir, que els valors dels modificadors a introduir 
en el fitxer de dades és aquest producte. Per una millor interpretació es pot consultar 
els exemples que hi ha un en el directori “.../Exemples/Data Files”, del mateix 
TRNSYS on es veu clarament com cal introduir les dades. 

En el cas de que només es disposi de la informació referent a una única direcció, es 
recomana trobar b0, de la mateixa manera que s’ha descrit pel type 1. 

 

 IAM per la radiació difusa 

L’IAM per la radiació difusa es calcula a partir del quocient entre la radiació difusa 
absorbida i la radiació incident per un captador horitzontal, i assumint que la radiació 
difusa es isotròpica, en general, es té: 

( )
( )

( )
( ) ( )

π 2 π 2
d b

s s
0 0n n

τα τα4 = θ,γ cos(θ)sin(θ)dθdγ
τα π τα∫ ∫   Eq. A.6.11. 1 
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Aquesta integral es calcula de forma numèrica, un cop que comença la simulació, 

amb la substitució del fitxer de l’IAM per ( ) ( )b n
τα τα . 

Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 
 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 71 

Proforma Solar Thermal Collectors\Evacuated Tube Collector\Type71.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 
1 Number in serie - Nombre de captadors connectats en sèrie 
2 Collector area m2 Area total equivalent del conjunt de captadors connectats en paral·lel 

3 Fluid specific 
heat kJ/(kg·K) Calor específica del fluid que travessa el captador 

4 Efficiency mode - 
1 si η=f(T d’entrada del fluid) 
2 si η=f(T promig de placa) 
3 si η=f(T de sortida del fluid) 

5 Tested flow rate Kg/(h· m2) Flux màssic per m2 de captador que es fa servir en els assaigs 

6 Intercept 
efficiency - Paràmetre a0 de l’equació Eq. A.2.27 (rendiment òptic) 

7 Efficiency slope - Paràmetre a1 de l’equació Eq. A.2.27 (coeficient de pèrdues de primer ordre) 

8 Efficiency 
curvature - 

Paràmetre a2 de l’equació Eq. A.2.27 (coeficient de pèrdues de segon ordre) 
Si en comptes de fer servir l’equació Eq. A.2.27 es fa servir la de primer ordre  a2 = 
0,0 

9 
Logical unit of 
file containing 
biaxial IAM data 

- Unitat lògica que conté els fitxer dels modificadors (valor fixat, l’usuari no ha de 
modificar aquest paràmetre) 

10 

Number of 
longitudinal 
angles for which 
IAMs are 
provided 

- Nombre d’angles longitudinals pels que es tenen dades dels modificadors 

11 

Number of 
transverse 
angles for which 
IAMs are 
provided 

- Nombre d’angles transversals pels que es tenen dades dels modificadors 

INPUTS 
1 Inlet temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada al captador 
2 Inlet flowrate Kg/h Flux d’entrada al captador 

3 Ambient 
temperature ºC Temperatura ambient 

4 Incident radiation kJ/(h·m2) Radiació solar total que incideix sobre el captador (difusa + directa) 

5 Incident diffuse 
radiation W/m2 Radiació incident difusa 

6 Solar incidence 
angle º Angle d’incidència de la radiació directa 

7 Solar zenith 
angle º Angle zenital 

8 Solar azimuth 
angle º Angle azimutal 

Taula A.6.11. 1  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 71 
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Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 71 

Proforma Solar Thermal Collectors\Evacuated Tube Collector\Type71.tmf 

INPUTS 
9 Collector slope º Angle d’inclinació del captador  respecte la horitzontal 

10 Collector azimuth º 

Angle azimutal del captador: 
0º = Orientació equatorial 
90º = Orientació Oest 
180º = Orientació Sud (hemisferi Nord) 
270º = Orientació Est 

OUTPUTS 

1 Outlet 
temperature ºC Temperatura de sortida del fluid del captador 

2 Outlet flowrate Kg/h Flux de sortida del captador 

3 Useful energy 
gain KJ/h 

Energia aprofitada pel captador per escalfar el fluid que l’atravessa: 
 Qu = mdot * Cp * (Tout - Tin) 

EXTERNAL FILES 
Cal donar la ruta complerta del fitxer que conté les dades dels modificadors IAM 

Taula A.6.11. 1  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 71 

 

A.6.12. Descripció Type73  

A diferència de les altres dues modelitzacions (type 1 i type 71) aquest type modela el 
comportament o funcionament tèrmic d’un captador (o conjunt de captadors connectats en 
sèrie o l’equivalent respectiu en paral·lel) en base a la teoria (klein, 1975); el que fa necessari 
que l’usuari disposi  d’una sèrie de paràmetres d’entrada. 
 

Glossari específic pel type 73 

Es fa servir el mateix glossari que pel Type 1. 
 

Descripció: 

L’energia captada per cadascun dels captadors en un vector de NS captadors connectats en 
sèrie es modela d’acord a l’equació Hottel-Whilier (on j es el subíndex que indica el nombre 
de captadors): 

( ) ( )( )
SN

U R,j T L,j i,j a
j=1S

AQ  = F I τα -U T -T
N ∑   Eq. A.6.12. 1 
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On: 

'
L,jS c pc

R,j
L,j S c pc

FU AN m C
F  = 1-exp -

AU N m C

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

  Eq. A.6.12. 2 

Degut a la dificultat que representa fer un càlcul acurat del coeficient de pèrdues globals 
(depèn de la construcció de cada tipus de captador i de les seves condicions d’operació), 
aquest model fa servir una expressió per aproximar UL,j, desenvolupada per Klein (1975): 

( )

( ) ( )

( )

2 2
AV,j a AV,j a

L,j be
G G

G.33
gp G pAV,j a

P,j G W

3,6·σ T +T T +T3,6U = + +U
N 2·N +f-11 + -N

εε +.05·N · 1-εT -TC 1+
T N +f h

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

   Eq. A.6.12. 3 

On: 

( ) ( )

( )

2

2

2

5.7 3.8 /( )

0.04 0.0005 0.091

365.9 0.00883 0.0001298

W

W W G

h W W m K

f I h h I N

c I β β

⎡ ⎤= + ⎣ ⎦

= − + +

= − +

 

 

Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 73 

Proforma Solar Thermal Collectors\Theoretical Flat-Plate Collector\Type73.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Number in serie - Nombre de captadors connectats en sèrie 

2 Collector area m2 Area total equivalent del conjunt de captadors connectats en paral·lel 

3 Fluid specific 
heat kJ/(kg·K) Calor específica del fluid que travessa el captador 

4 Collector fin 
efficiency factor - Rati de l’eficiència en la transferència de calor d’una  aleta respecta la màxima calor 

que pot dissipar  

Taula A.6.12. 1  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 73 
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Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 73 

Proforma Solar Thermal Collectors\Theoretical Flat-Plate Collector\Type73.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

5 Bottom, edge 
loss coefficient 

KJ/(h· 
m2·K) Coeficient de pèrdues d’energia de la part inferior i els eixos per m2 de captador solar 

6 Absorber plate 
emittance - Emitància de la superfície absorbidora 

7 Absorptance of 
absorber plate - Absortància de la superfície absorbidora 

8 Number of 
covers - Nombre de cobertes del captador 

9 
Index of 
refraction of 
cover 

- Índex de reflectància de la superfície que cobreix l’absorbidor 

10 
Extinction coeff. 
thickness 
product 

- Producte resultant de multiplicar el coefcient d’exteinció pel gruix d’una de les cobertes 
del captador 

INPUTS 
1 Inlet temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada al captador 

2 Inlet flowrate Kg/h Flux d’entrada al captador 

3 Ambient 
temperature ºC Temperatura ambient 

4 Incident radiation kJ/(h·m2) Radiació solar total que incideix sobre el captador (difusa + directa) 

5 Windspeed m/s Velocitat del vent 

5 Horizontal 
radiation kJ/(h·m2) Radiació solar total sobre la horitzontal (difusa + directa) 

6 Horizontal 
diffuse radiation kJ/(h·m2) Radiació solar difusa sobre la horitzontal 

7 Ground 
reflectance - Reflectància del terra del voltant on estan instal·lats els captadors (valor típic 0,2 per 

terra no nevat) 

8 Incidence angle º Angle d’incidència de la radiació directa 

9 Collector slope º Angle d’inclinació del captador  respecte la horitzontal 

OUTPUTS 

1 Outlet 
temperature ºC Temperatura de sortida del fluid del captador 

2 Outlet flowrate Kg/h Flux de sortida del captador 

3 Useful energy 
gain KJ/h 

Energia aprofitada pel captador per escalfar el fluid que l’atravessa: 
Qu = mdot * Cp * (Tout - Tin) 

Taula A.6.12. 2  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 73 
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A.7. Sistemes d’acumulació 

Un element bàsic en qualsevol instal·lació de captació solar destinada a la producció d’aigua 
calenta sanitària, o en aquelles que incorporen a més a més sistemes de calefacció o fred, 
és l’acumulador.  Bàsicament es tracta d’un dipòsit on s’emmagatzema l’energia tèrmica, 
produïda pel camp de captació solar, en forma d’augment de la temperatura d’un fluid (aigua 
calenta). Aquest element és necessari en aquest tipus d’instal·lacions degut a que permet 
utilitzar l’aigua calenta en qualsevol moment del dia independentment del nivell instantani de 
la radiació solar. 

 

A.7.1. Característiques dels sistemes d’acumulació 

Un acumulador està equipat amb una sèrie de preses laterals per a la seva connexió a la 
xarxa de subministrament, consum d’aigua i col·locació d’altres elements com ara, 
termòmetres, termòstats, ànodes de protecció, etc. Pel que fa al seu interior, i en funció de la 
tipologia d’acumulador, pot incorporar o no un bescanviador de calor; element encarregat de 
fer l’intercanvi de calor del fluid calent procedent del camp de captació amb l’aigua de xarxa 
que l’omple. 

Aquest bescanviador està format per un o més d’un serpentí o bé per una doble paret, o 
cambra, que envolta al dipòsit acumulador (sistema de camisa). Mentre que la seva 
superfície exterior incorpora un folre d’aïllament tèrmic per evitar les pèrdues de la calor cap 
a l’exterior. 

Tant l’acumulador com tots aquests elements han d’estar dissenyats tenint en compte tres 
aspectes: 

⋅ La qualitat de l’aigua i la temperatura de treball tenen molta relació amb els problemes 
de corrosió. Això fa que no sigui possible determinar un material que resulti ser el més 
adient a nivell general (l’acer al carboni o l’acer inoxidable són els més emprats), i que 
es recorri a diferents tipus de tècniques: com la utilització de diferents metalls en la 
instal·lació (per exemple, el coure provoca una corrosió més accelerada en l’acer 
galvanitzat). Ara bé cal remarcar que la millor manera de mantenir un acumulador en 
bones condicions és incorporant els sistemes de protecció catòdica i efectuant un 
manteniment preventiu. Aquesta darrera solució és especialment recomanada quan 
s’utilitzen aigües molt agressives. 
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L’aïllament tèrmic de l’acumulador té per objectiu evitar la pèrdua d’escalfor donada la 
diferencia de temperatures existent entre l’aigua acumulada, 45–60ºC i la temperatura 
ambient de la sala de màquines, ja que sol ser un espai no calefactat: galeries, patis de 
veïns, garatges, golfes, etc. I a l’igual que passa amb les canonades és el RITE qui 
marca uns espessors mínims d’aïllament per als acumuladors i dipòsits de la 
instal·lació emprant com a estàndard un material amb conductivitat tèrmica λref. = 0.040 
W/(m·K) a 20ºC. Els valors indicats en la norma s’expressen a la Taula A.7.1.1  i varien 
en funció de la superfície exterior de l’acumulador. 

 

Superfície de l’acumulador [m2] Gruix de l’aillament [mm] 

< 2 30 

> 2 50 

                                 Taula A.7.1. 1  Espessors d’aïllaments (font RITE) 

Aquests valors s’han d’incrementar en 10mm com a mínim en el cas d’acumuladors 
muntats a l’exterior, tal i com passa amb els equips compactes. 

⋅ Degut a la pròpia definició de l’acumulador com a dipòsit d’emmagatzematge d’aigua 
per a consum humà cal que aquest element estigui sotmès als criteris higiènic - 
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. En aquest sentit aquest 
element està sotmès al compliment de la normativa vigent: Real Decreto 909/2001, de 
27 de juliol (veure annex B apartat B.8 Legionel·losi), a fi i efecte de poder eliminar 
qualsevol possible proliferació d’aquest bacteris. 

 

A.7.2. Tipologies d’acumuladors 

Actualment hi ha una gran varietat d’acumuladors que responen a les diferents necessitats 
del mercat. La posició en que van muntats, el material de la seva construcció així com la 
incorporació o no d’elements d’intercanvi de calor són els principals paràmetres que 
permetran agrupar-los en diferents tipologies: 

i. Segons la posició física de l’acumulador 

Es divideixen en verticals i horitzontals, i a la Taula A.7.2.1 es recullen les seves principals 
característiques. 
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Tipologies segons la posició física de la col·locació de l’acumulador 

Característiques: 

· Afavoreix l’estratificació de l’aigua, acumulant-se la més calenta a la part superior i la més freda a la part 
inferior del dipòsit. Això permet: 

 

·  Donar un subministra instantani d’aigua a temperatura de servei sense que tot el dipòsit 
estigui a aquesta temperatura. 

· L’aportació de calor de suport amb fonts energètiques convencionals a la part alta de 
l’acumulador sense generar interferència o pèrdua de rendiment greu en l’equip solar. 

 

Verticals 

Capacitats: 

Els volums més estàndards per a ús sanitari oscil·len entre 150 i 500 litres, per a habitatges unifamiliars 
poden arribar a 1000 litres quan la instal·lació solar dona servei també al sistema de calefacció de 
l’habitatge i de 1000 a 12000 litres per a instal·lacions col·lectives: centres esportius, hotels, hospitals, etc., 
on la demanda energètica és molt important. 

Característiques: 

· En aquesta posició de l’acumulador, l’aigua no té capacitat d’estratificar-se per temperatura, és a dir que 
no hi ha estratificació de temperatures a l’aigua: no es pot disposar d’una capa superior d’aigua a la 
temperatura d’utilització fins que tot el dipòsit hagi estat escalfat.  

· Predomina la dimensió paral·lela al terra respecte de l’alçada que ocupa el dipòsit és la emprada 
principalment en els següents casos: 

 

·  Equips solars compactes per termosifó ja que permeten millor integració arquitectònica. 

· Grans acumuladors i/o dipòsits d’inèrcia de més de 4.000 l, donada la millor distribució de 
càrregues sobre la superfície de suport. 

· Llocs amb dificultats d’espai on la dimensió limitant és l’alçada, altells, golfes, baixos 
d’escales, etc. 

 

Horitzontals 

Capacitats: 

Els volums estandarditzat oscil·len entre els models pertanyents a les sèries domèstiques: 150-200-300 i 
400 litres, fins als acumuladors de gran volum, arribant als 12.000 l en funció del fabricant i material emprat. 

Taula A.7.2. 1  Tipologies d’acumuladors segons la col·locació de l’acumulador 

 

ii. Segons el material de fabricació 

Tot i la gran varietat de materials existents en el mercat, habitualment els acumuladors 
destinats a la producció d’ACS són bàsicament d’acer inoxidable i acer al carboni. 



Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’aigua calenta sanitària. Pág. 79 

 

 

Tipologies segons el material de fabricació 

Característiques: 
· Estan protegits interiorment amb diferents tipus de revestiments per evitar la corrosió. Aquest revestiments 
interiors poden ser de: 
       Galvanitzat en calent per immersió 

Propietats: 
·  És el sistema més estès i econòmic sobretot per a dipòsits amb grans volums  d’acumulació. 
· Els acumuladors amb aquest tractament presenten un bon comportament a nivells de 
temperatura d’acumulació de 45 a 60ºC. A partir dels 70ºC la precipitació de sals i el caràcter 
àcid de l’aigua acceleren els processos de corrosió. 

  Procés: 
·  Consisteix en submergir el dipòsit en un bany electrolític de sals de zinc. Els ions zinc es 
dipositen a tota la superfície del tanc formant una capa d’un espessor calculat per a l’aplicació 
concreta.  

       Vitrificat de simple o doble capa 
Propietats: 
·  És un dels sistemes de protecció que millors resultats dona en el marge habitual de 
temperatures d’utilització, 55 a 65ºC. Essent 70ºC la temperatura límit d’utilització.  
·  Les aplicacions del vitrificat queden limitades a volums d’acumulació de fins a 700 litres, 
degut al risc de produir-se esquerdes a l’esmaltat per efectes de les dilatacions de l’acer sobre 
el que es diposita el recobriment, el coeficient de dilatació de l’acer és molt més elevat que el 
de l’esmaltat. 

  

Procés: 
·  El vitrificat consisteix en revestir internament la superfície del dipòsit amb una capa líquida 
formada per substàncies ceràmiques i posteriorment sotmesa a temperatures al voltant dels 
800ºC dins un forn per obtenir la cristal·lització o vitrificació de les mateixes. 

      Resines epoxy 

Acer al 
carboni 

 

Propietats: 
·  Presenten un bon comportament i s’adapten força bé a volums d’acumulació elevats degut a 
que són més elàstics que els vitrificats.  
·  Han de ser compatibles amb la temperatura de treball i amb l’aplicació d’un sistema efectiu 
de protecció catòdica. 

Característiques: 
· El comportament anticorrosiu de l’acer inoxidable està relacionat amb els elements constituents del seu 
aliatge i del procés de fabricació del dipòsit. L’acer inoxidable AISI 316 L, amb tractament de passivitzat i 
aliatge de Cromo-Niquel-Molibdè, dona bones prestacions davant la corrosió per l’aigua i és el més utilitzat 
per a la fabricació dels dipòsits d’ACS. 

Acer 
inoxidable 

 

Propietats: 
·  Un sistema de protecció catòdica efectiu al dipòsit durant el seu funcionament garantirà la 
durabilitat d’aquest. 
·  Estan limitats en els volums de fabricació, principalment pel seu elevat cost si es comparar 
amb els altres  materials utilitzats. No obstant això, es poden trobar fàcilment volums que 
oscil·len des de 50-60 litres fins als 800-1000 litres de capacitat. 

Taula A.7.2. 2  Tipologies d’acumuladors segons el material de fabricació 

iii. Segons la configuració de l’element d’escalfament 

És poden classificar en dos grans grups: Acumuladors d’ACS i Acumuladors-Productors 
d’ACS. Tal i com es recull a la següent taula: 
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Tipologies en funció de la configuració del sistema d’escalfament 

Acumuladors 
d’ACS 

Característiques: 
· L’escalfament de l’aigua es produeix externament al dipòsit (canviador de plaques) i aquest, es destina 
únicament a emmagatzemar-la. 
Característiques: 
· L’acumulació i el sobre escalfament de l’aigua es produeixen en el mateix dipòsit mitjançant el 
bescanviador de calor que porta incorporat: 

 Acumulador-productor d’ACS amb bescanviador de doble paret (o de camisa) 

  

Propietats: 
·  Està format per dos circuits independents on els diferents fluids circulen sense barrejar-se. El 
circuit primari, o circuit d’escalfament, el forma una camisa per on circula el fluid termòfor 
procedent del generador de calor (captadors solars tèrmics, caldera de gas o caldera de gas-
oil). Una de les parets d’aquesta cambra forma alhora el circuit secundari, o circuit d’ACS, on 
s’acumula l’aigua pel consum sanitari. 
·  Aquesta cambra de doble paret és el bescanviador de calor, comunament conegut com a 
“doble paret” o “doble envolvent”.  
· És la més adient per a instal·lacions solars de producció d’ACS domèstica on el volum 
d’acumulació és inferior a 500 litres. 

   
 Acumulador-productor d’ACS amb bescanviador intern de serpentí. 

  

Propietats: 
·  El bescanviador està format per un tub, del mateix material que el dipòsit, corbat en espiral o 
serpentí. El fluid del circuit primari escalfa el fluid del circuit secundari sense cap mescla entre 
ells. 
·  Són muntats habitualment com acumuladors de suport a la instal·lació solar amb 
escalfament per caldera de combustibles fòssils de fins a 1.000 litres. 

   
 Acumulador-productor d’ACS amb bescanviador intern de doble serpentí. 

Propietats: 
·  Compte amb un segon bescanviador de serpentí en el mateix dipòsit. Aquesta tipologia de 
configuració interna del dipòsit permet la seva utilització amb dues fonts energètiques 
d’escalfament: captadors solars tèrmics i generador de calor convencional (caldera de gas-oil, 
recuperador de calor de xemeneia, etc). 
·  La integració de dues fonts energètiques en un mateix dipòsit productor beneficia la facilitat 
de muntatge i resulta més econòmic. Tot i això, caldrà estudiar bé la regulació i control dels 
dos sistemes per tal de que no existeixen interferències de la font convencional amb la font 
solar, ja que aquest última estaria treballant amb rendiments baixos o quasi nuls. 
· L’ordre de connexions de les dues fonts energètiques per a aquest tipus de dipòsit: 

 La font energètica solar es connectarà al serpentí inferior, amb més superfície 
d’intercanvi. 

  

 La font energètica convencional, es connectarà al serpentí superior, amb menys 
superfície d’intercanvi. 

Acumulador-
Productor 
d’ACS 

   

Taula A.7.2. 3  Tipologies d’acumuladors segons la configuració del sistema d’escalfament 

En general, i per qualsevol dels acumuladors aquí descrits, els dipòsits s’ubicaran en espais 
protegits de l’exterior i adequats a la seva utilització. En dipòsits ubicats a sala de màquines, 
aquesta haurà d’estar equipada amb les corresponents boques de desguàs i disposar 
d’espai suficient per tal d’afavorir els treballs de manteniment i neteja dels acumuladors. 
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A.7.3. Types del subsistema d’acumulació 

Per tal de poder representar el sistema d’acumulació dins dels esquemes en els que es basa 
la simulació amb TRNSYS es fan servir:  

 

iii. Types de llibreries pròpies de TRNSYS 

De la llibreria “Thermal Storage” : 

Type 4 (Stratified Storage Tank): modela un acumulador, o dipòsit d’emmagatzematge 
amb estratificació del fluid ( gracies a un sistema multi node) i amb la possibilitat de tenir en 
compte dos “intercanviadors interns d’aportació auxiliar”: són opcionals i es poden vincular 
als nodes que es cregui convenient. 

A més a més d’aquest type 4, es pot disposar d’altres models de l’acumulador, que no han 
estat considerats en les simulacions presentades com a solució, però que gracies al 
funcionament intrínsec de TRNSYS es pot substituït (el type 4) per: 

Type 60 (Detailed Fluid Storage Tank): és un model més detallat que el type 4 per simular 
dipòsits estratificats (acumulació de fluid estratificada). Aquest funciona amb intervals de 
temps interns i inclou diferents iteracions internes: per trobar els coeficients dels canviadors, 
per fer els balanços d’energia i per tenir un control intern de la calor, potser vol dir 
temperatura?), el que el fa que s’hagin de fer més càlculs i per tant és menys robust que el 
type 4.  

Type 38 (Plug-Flow Tank): modela un dipòsit estratificat amb diferents aproximacions 
respecte els type 4 i els type 60. Fa servir segments variables de fluid, el que permet al 
model simular una zona en concret del dipòsit fent servir petits segments sense renunciar a 
un gran nombre de nodes o petits intervals de temps. 

 

A.7.4. Descripció Type4  

El funcionament tèrmic d’un dipòsit d’emmagatzemament d’energia d’un fluid sensible, 
subjecte a una estratificació tèrmica, es pot modelar pensant que el dipòsit no és res més 
que un conjunt de N ( 15N ≤ ) segments de volum iguals (que es poden mesclar 
completament), com es mostra en la Fig A.7.4.1. El grau d’estratificació es determina segons 
el valor de N. Si N = 1, el dipòsit d’emmagatzemament es modela com un dipòsit de barreja 
complerta i no es considera cap efecte d’estratificació. 
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Fig. A.7.4. 1  Dipòsit estratificat 

 

Glossari específic del type 4 
 

Terme Unitats Descripció 
Aj m2 Area de la superfície del segment i-éssim de l’acumulador 
Cpf kJ/(kg·K) Capacitat calorífica del fluid de l’acumulador 
Hj m Altura del segment i-éssim de l’acumulador 
I1 - Número del segment en el que es troba el primer escalfador 1≤ I ≤ N 
I2 - Número del segment en el que es troba el segon escalfador 1≤ I ≤ N 
IN1 - Node d’entrada del fluid que prové del camp de captació 1≤ IT ≤ N 
IN2 - Node de sortida del fluid cap al consum 1≤ IT ≤ N 
IT,1 - Número del segment on es localitza el termòstat relacionat amb el primer escalfador 1≤ IT,1 ≤ N 
IT,2 - Número del segment on es localitza el termòstat relacionat amb el segon escalfador 1≤ IT,2 ≤ N 
Mj kg Massa del fluid a la secció i-èssima 

Lm  kg/h Flux màssic de sortida cap a consum i/o d’entrada a l’acumulador des de la xarxa  

hm  kg/h Flux màssic de d’entrada a l’acumulador des del camp de captació i/o de sortida de l’acumulador 
N - Nombre de segments en els que es pot dividir l’acumulador  N ≤ 15 

auxQ  kJ/h Potència total introduïda pels escalfadors auxiliars 

,1auxQ  kJ/h Potència aportada per l’escalfador auxiliar 1 

,2auxQ  kJ/h Potència aportada per l’escalfador auxiliar 2 

envQ  kJ/h Pèrdues de l’acumulador cap a l’entron 

,1HEQ  kJ/h Potència màxima que pot aportar l’escalfador auxiliar 1 

,2HEQ  kJ/h Potència màxima que pot aportar l’escalfador auxiliar 2 

iQ  kJ/h Potència aportada per escalfa l’element i-èssim 

inQ  kJ/h Potència aportada a l’acumulador pel camp de captació 

regQ  kJ/h Potència aportada per l’escalfador a tots els segments i ≤ I per tal de que tots arribin a la 
temperatura de consigna 

sQ  kJ/h Potència aportada per l’acumulador al servei de consum 

Sh - Número del segment per on entra el fluid del camp de captació 1 ≤ Sh ≤ N 
SL - Número del segment per on surt el fluid de l’acumulador cap al servei de consum  1 ≤ SL ≤ N 

Taula A.7.4. 1 Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 4 
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Terme Unitats Descripció 
t h Variable temporal 

T  ºC Temperatura promig de l’acumulador 
Tenv ºC Temperatura ambient 
Ti ºC Temperatura de l’i-èssim segment de l’acumulador 
Th ºC Temperatura del fluid d’entrada a l’acumulador procedent del camp de captació 
TL ºC Temperatura del fluid de sortida de l’acumulador cap al servei de consum 
TSET,1 ºC Temperatura de consigna del termòstat del primer escalfador 
TSET,2 ºC Temperatura de consigna del termòstat del segon escalfador 
Ut kJ/(h·m2·K) Coeficient global de pèrdues de l’acumulador respecte l’ambient per unitat d’àrea 
∆Ui - Increment del coeficient de pèrdues pel node i-èssim respecte l’ambient per unitat d’àrea 
Vt m3 Volum de l’acumulador 
∆E kJ Energia interna de l’acumulador 
∆Tdb,1 ∆C Increment de temperatura per la posta en marxa del primer escalfador. Aquest entra en 

funcioanement quan TIT,1 = (TSET,1- ∆Tdb,1) i roman en funcionament fins que TIT,1 = TSET,1 
∆Tdb,2 ∆C Increment de temperatura per la posta en marxa del segon escalfador. Aquest entra en 

funcioanement quan TIT,2 = (TSET,2- ∆Tdb,2) i roman en funcionament fins que TIT,2 = TSET,2 
αI - Funció de control per: αi = 1 si i = Sh; en qualsevol altre cas val 0 

βi - Funció de control per: βi = 1 si i = SL; en qualsevol altre cas val 0 

γi - Funció de control per: 
1

1 1

i N

i h j L j
j j i

m mγ α β
−

= = +

= −∑ ∑  

γf - Funció de control auxiliar que permet tenir en compte la utilització o no del escalfadors auxiliars: γ 
= 0  ON   i   γ = 1  OFF 

γhtr - Funció de control auxiliar externa (1 ó 0) que permet habilitar o deshabilitar els escalfadors 
auxiliars interns 

ρf Kg/m3 Densitat del fluid 

Taula A.7.4. 2 Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 4 

Descripció: 

i. Modes d’operació 

Mode 1: Es considera que el fluid entra en el dipòsit per uns punts fixes. El fluid d’aigua freda 
(subministrament aigua de xarxa) entra a l’acumulador per la part inferior, mentre que el fluid 
d’aigua calenta (procedent del camp de captació) entra just per sota de l’escalfador auxiliar, 
si és que hi es present (s’ha triat com a opció), o bé per la part superior si es que no 
s’especifica la presència del mateix. Al final de cada interval d’iteració, qualsevol inversió de 
temperatures que existeixi és eliminada al fer una mescla complerta del nodes adjacents 
adequats. 

Mode 2: Els fluids (el fred, xarxa, i el calent, camp de captació), entren a l’acumulador pels 
nodes amb la temperatura més pròxima a la seva. D’aquesta manera si es disposa de 
suficients nodes es pot aconseguir el grau màxim d’estratificacions. 

Mode 3  És l’usuari el qui ha de tria els nodes d’entrada del fluid fred (xarxa) i del calent 
(camp de captació). 

En qualsevol dels modes l’usuari ha d’indicar l’alçada dels segments, és a dir el gruix de 
llesca de dipòsit que representa cada segment, per cadascun d’ells (des del paràmetre 6 fins 
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5+N paràmetres següents, el nombre màxim de segments és de 15). Opcionalment, si es vol 
que tots els segments tinguin la mateixa alçada cal donar al paràmetre 6 un valor igual a la 
totalitat de l’altura del dipòsit en valor negatiu (ja no cal donar cap valor  d’altura a la resta de 
segments). 

 

ii. Escalfadors auxiliars interns 

El model inclou de forma opcional 2 resistències elèctriques com elements d’aportació de 
calor auxiliar, subjectes a un control de temperatura i/o temps, és a dir, que si es tria l’opció 
de les resistències, aquestes entraran en funcionament en funció del valor que prenguin les 
variables temperatura i/o temps. Amb aquestes opcions de control es pot tenir una aportació 
d’energia elèctrica a l’acumulador durant un cert període de temps cada dia. Per tant 
l’operació de control que es pot realitzar sobre les resistències fa preveure que aquestes 
puguin operar en dos modes (que no tenen res a veure amb els modes descrits 
anteriorment: ”Auxiliar Heater Mode”): 

⋅ El primer mode: que és del tipus: master/slave. Permet l’escalfament de la part inferior 
només quant la superior està a la temperatura consigna, de manera que no poden 
funcionar totes dues resistències de forma simultània. Ara bé, és possible que totes 
dues resistències estiguin enceses simultàniament durant el mateix interval de temps; 
però de la següent manera: que durant la primera meitat de l’interval funcioni només la 
superior i que durant la segona meitat funcioni només la inferior. Aquest mode de 
funcionament és el més utilitzat per aplicacions d’aigua calenta domèstica. 

⋅ El segon mode: les dues resistències poden funcionar simultàniament. El que permet 
un escalfament més ràpid de l’acumulador, però a expenses d’un increment important 
del consum d’electricitat. 

Si es vol que els elements auxiliars no hi apareguin en el funcionament d’aquest type cal 
assignar el valor zero en el paràmetre: “Maximum auxiliary heating rate”. 

Aquestes resistències fan servir el concepte d’intervals de temperatura de funcionament 
(“deadband”). De manera que la resistència s’activa, si es que estava parada, si la 
temperatura del node que conté el termòstat és inferior a (TSET – ∆Tdb) o bé si estava 
activada, a l’interval anterior, si la temperatura del termòstat és menor que TSET. Si es fa 
servir aquet criteri per la resistència inferior i la relació “master/slave” també es fa servir, 
caldrà fer un verificació per veure si la resistència elèctrica superior està activada abans 
d’activar la resistència inferior.  
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iii. Pèrdues tèrmiques 

En moltes ocasions, l’acumulador pot no estar ben aïllat o bé pot ser interessant tenir en 
compte les entrades de conductes a l’acumulador. Per tal de tenir en compte aquesta 
situació cal fer servir els coeficients de pèrdues incrementals: per fer-ho s’assigna al 
paràmetre 5 un valor negatiu i especificar el coeficient de pèrdues incrementals, de forma 
que aquest coeficient de pèrdues pel node i-èssim quedaria com: 5i iU PAR U= + ∆ . 

Per tenir en compte les sobrepressions els acumuladors incorporen una vàlvula de seguretat 
(“a pressure relief valve”). Només cal que l’usuari especifiqui la temperatura d’ebullició del 
fluid, paràmetre 20. Es considera la pèrdua de massa negligible. 

iv. Fluxos 

Una hipòtesis, utilitzada en aquest type,  és la de que el fluid que es mou amunt i avall des 
de cada segment es barreja completament abans de que entri en cadascun d’ells. És a dir, i 
en termes de la Fig. A.7.4.2, que 1m i 4m  és mesclen i que 2m i 3m  també ho fan, de manera 

que el balanç pel segment i-éssim, negligint les pèrdues, resulta: 

( ) ( )
( ) ( )

1 3 pf i-1 i 1 3i
i pf

3 1 pf i+1 i 1 3

m -m C T -T m ³mdT
MC  = 

dt m -m C T -T m <m

⎧⎪
⎨
⎪⎩

      Eq. A.7.4. 1 

 

 

Fig. A.7.4. 2  Fluxos entre segments 

La potència que generen els escalfadors, i que entreguen a l’acumulador és: 

( )aux reg maxQ  = min Q ,Q         Eq. A.7.4. 2 
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On regQ  és la potència necessària per incrementar la temperatura del segment i fins a la 

temperatura consigna i maxQ  la potència màxima que pot donar un escalfador. 

Si hi ha una relació del tipus “master/slave” entre els dos escalfadors (resistències), la 
resistència inferior roman apagada si l’escalfador principal (resistència situada en un dels 
nodes superiors) està funcionant. El model que fa servir aquet type, suposa que l’energia 
generada pels escalfadors, i que es entregada a l’acumulador, s’entrega al segment que 
conté l’escalfador, fins que la temperatura d’aquest segment sigui igual a la del segment 
superior. Llavors, l’energia aportada és igual pels dos segments fins que s’arribi a la 
temperatura del segment per sobre d’ells i així successivament. Si es dóna la situació en la 
que els dos escalfadors funcionen simultàniament, es calculen primer els efectes causats pel 
primer escalfador i seguidament els de l’escalfador inferior. 

El balanç d’energia pel node i-éssim, és: 

( ) ( ) ( )

( )
( )

i
i pf i h pf h i i L pf L i i env i

i i-1 i pf i

i i i+1 pf i

dT
MC  = αm C T -T +βm C T -T +UA T -T

dt
+γ T -T C si g >0

+γ T -T C si g <0

1,iQ per i N+ =

 Eq. A.7.4. 3 

Les temperatures de cadascun dels N segments en els que es divideix l’acumulador es 
calculen integrant respecte el temps l’expressió anterior. Al final de cada interval de temps, 
les possibles inversions de temperatura s’eliminen barrejant de forma adequada els nodes 
adjacents. 

Els fluxos d’energia es calculem com: 

( ) ( ) ( )
N i=I

env i i env f i ff,i
i=1 i=1

Q  = UA T -T +γ UA T -T∑ ∑   Eq. A.7.4. 4 

( )s L pf 1 LQ  = m C T -T          Eq. A.7.4. 5 

( )in h pf h NQ  = m C T -T          Eq. A.7.4. 6 
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I els canvis d’energia interna: 

N N

f pf i i t=Time0
i=1 i=1

Vρ C T - T
∆E = 

N

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∑ ∑

       Eq. A.7.4. 7 

 

v. Els diferents types 4 

TRNSYS permet fer servir diferents Type 4 en funció del mode triat i la utilització o no de les 
pèrdues incrementals dels segments, tal i com es recull a la següent taula: 

 

Posició de les variables d’entrada No incrementals 5iU PAR=  Si incrementals 5i iU PAR U= + ∆  

Type 4a Type 4b 
MODE 1

· 2 aux heaters · 2 aux heaters 

Type 4c Type 4d 
MODE 2

·1,2 ó 0 aux heaters ·1,2 ó 0 aux heaters 

Type 4e Type 4f 
MODE 3

· 2 aux heaters · 2 aux heaters  

Taula A.7.4. 3 Tipologies de Type 4 
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Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 4 

Proforma Thermal Storage\Stratified Storage Tank\Fixed Inlets\Non-uniform Losses\Type4C.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Variable inlet 
positions - Paràmetre per designar el mode: 1, 2 ó 3  nodes per on entren els fluids a 

l’acumulador. 
2 Tank volume m3 Volum de l’acumulador 

3 Fluid specific 
heat kJ/(kg·K) Calor específic del fluid acumulat en el dipòsit 

4 Fluid density Kg/m3 Densitat del fluid de l’acumulador 

5 Tank loss 
coefficient 

KJ/(h· 
m2·K) 

Coeficient global de pèrdues de l’acumulador per unitat de superfície. Si s’introdueix 
com un valor negatiu  que es tinguin en compte les coeficients de pèrdues 
incrementals per cada segment i no per el global de l’acumulador (cal introduir en 
aquest cas el valor corresponent a cadascun dels segments). 

6 Height of node m Altura del segment i-èssim. 

7 Auxiliary heater 
mode - 

Modalitat de funcionament dels escalfadors auxliars: 
Mode 1: relació master/slave de funcionament entre els escalfadors 
Mode 2: tots dos escalfadors funcionen simultaneament  

8 
Node containing 
heating 
element 1 

- Node que conté l’escalfador auxiliar 1. Aquest node ha d’estar entre el node 1 (el node 
superior) i el darrer node (15 és el nombre màxim de nodes) 

9 Node containing 
thermostat 1 - Node que conté el termòstat 1 (associat a l’escalfador auxiliar 1) 

10 
Set point 
temperature for 
element 1 

ºC 
Temperatura consigna per l’escalfador auxiliar 1. El termostat 1 ha de mantenir 
funcionant l’escalfador 1 mentre la temperatura del fluid estigui entre TSET – ∆Tdb, i 
continuar escalfant el fluid fins que aquest arribi a la temperatura consigna. 

11 
Deadband for 
heating element 
1 

∆C Diferència de temperatura ha establir per tal de l’engegada de l’escalfador auxiliar 1. 

12 
Maximum 
heating rate of 
element 1 

kJ/h Màxima potència que pot donar l’escalfador 1. En cas de no voler simular aquest 
element cal donar valor ZERO a aquest paràmetre. 

13 
Node containing 
heating 
element 2 

- Node que conté l’escalfador auxiliar 2. Aquest node ha d’estar entre el node 1 (el node 
superior) i el darrer node (15 és el nombre màxim de nodes) 

14 Node containing 
thermostat 2 - Node que conté el termòstat 2 (associat a l’escalfador auxiliar 2) 

15 
Set point 
temperature for 
element 2 

ºC 
Temperatura consigna per l’escalfador auxiliar 2. El termòstat 2 ha de mantenir 
funcionant l’escalfador 2 mentre la temperatura del fluid estigui entre TSET – ∆Tdb, i 
continuar escalfant el fluid fins que aquest arribi a la temperatura consigna. 

16 
Deadband for 
heating element 
2 

∆C Diferència de temperatura ha establir per tal de l’engegada de l’escalfador auxiliar 2. 

17 
Maximum 
heating rate of 
element 2 

kJ/h Màxima potència que pot donar l’escalfador 2. En cas de no voler simular aquest 
element cal donar valor ZERO a aquest paràmetre. 

18 Not used (Flue 
UA) W/m2 No es fa servir aquest paràmetre per aquest type 

19 Not used (Tflue) ºC No es fa servir aquest paràmetre per aquest type 
20 Boiling point ºC Temperatura d’ebullició del fluid de l’acumulador. 

Taula A.7.4. 4 Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 4 
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Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 4 

Proforma Thermal Storage\Stratified Storage Tank\Fixed Inlets\Non-uniform Losses\Type4C.tmf 

CYCLES pels Parameters 

1 6-6 - Nombre màxim de segments (nivells de temperatura) en els que es vol dividir 
l’acumulador. MIN: 1 i MAX: 15 

2 8-12 - Nombre d’escalfadors auxiliars hi ha a l’acumulador: MIN: 2 i MAX: 2 
INPUTS 

1 Hot-side 
temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada a l’acumulador procedent del camp de captació.  

2 Hot-side flowrate Kg/h Flux màssic del fluid d’entrada a l’acumulador procedent del camp de captació. 

3 Cold-side 
temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada a l’acumulador procedent de la xarxa 

4 Cold-side 
flowrate Kg/h Flux màssic del fluid d’entrada a l’acumulador procedent del la xarxa 

5 Environment 
temperature ºC Temperatura ambient 

6 Control signal for 
element - Funció de control pel escalfador auxiliar. Pot prendre valors 0 ó 1. 

CYCLES pel INPUTS 
6 6-6 - Nombre d’escalfadors auxiliars hi ha a l’acumulador: 0, 1 ó 2. 

OUTPUTS 

1 Temperature to 
heat source ºC Temperatura del fluid de sortida de l’acumulador cap al camp de captació 

2 Flowrate to heat 
source Kg/h Flux màssic del fluid de sortida de l’acumulador cap al camp de captació 

3 Temperature to 
load ºC Temperatura del fluid de sortida de l’acumulador cap als consums 

4 Flowrate to load kg/h Flux màssic del fluid de sortida de l’acumulador cap als consums 
5 Thermal losses kJ/h Pèrdues tèrmiques de l’acumulador 

6 Energy rate to 
load kJ/h 

Potència que aporta l’acumulador al fluid de servei (consums): 
Qload = mdot,load · Cp  · (Ttop - Treplace) 

7 Internal energy 
change kJ Increment d’energia interna respecte l’estat inicial. Aquest valor és d’energia i no pas de 

potència com la resta de dades. 

8 Auxiliary heating 
rate kJ/h Ptència aportada pels escalfadors auxiliars (per tots dos, és la suma, en promig) 

9 Element 1 power kJ/h Potència de l’escalfador auxiliar 1 
10 Element 2 power kJ/h Potència de l’escalfador auxiliar 2 

11 Energy rate from 
heat source kJ/h 

Potència transferida pel fluid del camp de captació al fluid que conté l’acumulador: 
Qin = mdot,source · Cp · (Thot - Ttosource) 

12 Average tank 
temperature ºC Temperatura promig de l’acumulador 

13 Temperature of 
node 1+ ºC Temperatura corresponent al node i 

CYCLES pels OUTPUTS 
1 13-13 - Nombre de nodes que hi ha al voltant del node superior i inferior. 

DERIVATES 

1 
Initial 
temperature of 
node 

ºC Temperatura inicial dels nodes especificats 

CYCLES pels DERIVATES 
1 1-1  Nombre de nivells de temperatura (nodes) en els que es divideix l’acumulador 

Taula A.7.4. 5  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 4 
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A.8. Sistemes de suport auxiliar 

Dins d’aquest apartat es tracten dos tipus de sistemes de suport auxiliar ben diferenciats: el 
primer fa referència a la necessitat de refredament del circuit solar (primari: camp de 
captació) quant hi ha un augment de temperatura (i en conseqüència de pressió) que pot 
malmetre els elements de la instal·lació i el segona permet al sistema solar de producció de 
calor assegurar el subministrament als usuaris en condicions de climatologia adversa o de 
consums més elevats dels previstos. En definitiva es tracta de sistemes de refredament i 
d’aportació de calor auxiliars. 

 

A.8.1. Sistema d’aportació de calor auxiliar: connexió en sèrie 

Els equips de suport connectats en sèrie aporten la seva energia a la sortida de l’acumulador 
solar (veure Fig. A.8.1.1). De manera que es pot considerar que el sistema està format per 
un preescalfament solar amb temperatura variable en funció de la insolació i del nivell de 
consum i, d’un sistema de preparació final amb la temperatura de consum establerta en el 
disseny del sistema. 

 

Fig. A.8.1. 1 Esquema d’un sistema solar per la producció d’ACS amb sistema de suport auxiliar 
connectat en sèrie 
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De manera que en el moment que es produeix una demanda per part dels diferents consums 
d’ACS del sistema es poden produir les situacions següents: 

⋅ Si l’aigua escalfada amb el sol està a una temperatura igual o superior a la prefixada 
en el sistema 60ºC, aquesta aigua se serveix directament als consums sense que 
s’activi el sistema convencional de suport: Tota l’energia servida procedeix de 
l’aprofitament solar. 

⋅ Si l’aigua de l’interior de l’acumulador està a una temperatura inferior a la prefixada 
l’equip convencional s’activa aportant l’energia necessària per assolir la temperatura 
prefixada pel sistema: Una part de l’energia servida procedeix de l’aprofitament solar i 
la resta és convencional. 

⋅ En cas de climatologia adversa, si no hi ha escalfament solar, el sistema convencional 
de suport ha d’escalfar completament l’aigua de xarxa dins l’acumulador: Tota l’energia 
servida és convencional. 

 

i. Característiques dels equips convencionals: 

Per a una bona integració, una eficiència dels sistema i una durabilitat dels equips 
convencionals acoblats en sèrie al sistema solar de producció de calor aquests han de tenir 
les característiques següents: 

⋅ Si l’equip convencional és de producció instantània, sense acumulació, aquest ha de 
ser capaç de modular la seva potència amb prou marge i velocitat per adaptar-se a les 
variacions de temperatura de l’aigua subministrada pel sistema solar.  

⋅ Tots els components han d’haver estat dissenyats per mantenir llarga durabilitat rebent 
aigua preescalfada. 

⋅ La seva potència i capacitat d’escalfament ha de ser dimensionada per poder cobrir la 
totalitat del consum quan l’aportació solar sigui nul·la. 

 

ii. Regulació i control: 

El paràmetre principal que s’ha de regular és la temperatura final de l’aigua de consum.  Això 
s’aconsegueix de maneres diferents en funció de l’equip de suport emprat: 
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⋅ Si l’equip convencional és instantani, ha d’incorporar sensors de temperatura que 
informin al circuit de control per tal que aquest moduli la potència del cremador 

⋅ Si l’equip convencional no és instantani, és a dir, si suposa un segon acumulador que 
es manté a la temperatura de consum, simplement caldrà dissenyar-ho de manera que 
tingui capacitat de producció suficient per cobrir el 100% del subministrament en 
moments de climatologia adversa. Caldrà tenir cura de no sobredimensionar aquest 
sistema per tal d’evitar pèrdues tèrmiques en el volum acumulat. 

Tipologia de sistemes: 

 

Tipologies de sistemes d’aportació auxiliar 

Característiques: 
· Es tracta de calentadors o calderes modulants tancats (pressuritzats) d’escalfament instantani del fluid 
que els travessa. Bàsicament: 

 

·  Poden escalfar aigua preescalfada o de subministrament de xarxa directament. 
· Poden ser completament elèctrics (b), hidràulics (a) o de gas (c).  
· Tenen unes dimensions força compactes que facilita la seva instal·lació en espais reduïts 
(especialment els elèctrics). 

 

Instantanis 

Capacitats: 
Poden pujar fins a 60ºC la temperatura de l’aigua que escalfen, amb cabals i potències de treball que van 
des de 3 l/min fins als 18 l/min i dels 12 kW fins als 30 kW.  Amb una pressió de servei admesa de fins a 10 
bar. 

Característiques: 
· Es tracta de connectar en sèrie un segon acumulador que, gracies a un sistema intern d’aportació de calor 
(normalment un conjunt de resistències elèctriques), manté un determinat volum a la temperatura de servei. 
Aquests sistemes també s’anomenen sistemes termo-acumuladors: 

 

·  No és un sistema instantani, és a dir es necessita una determinada quantitat de temps per tal 
de que s’escalfi el seu contingut: dependrà de la capacitat d’acumulació i de la potència de 
subministrament. 
· La seva capacitat s’ha de dissenyar per tal de poder cobrir totes les necessitats requerides 
pel sistema en moments en els que no es pugui fer us de l’energia solar. 

 

No 
Instantanis 

Capacitats: 
Tenen una capacitat d’acumulació igual o inferior a la de l’acumulador solar, amb pressions màximes 
admissibles 6-9 bar i una capacitat d’escalfament de fins a 85ºC. 

Taula A.8.1. 1  Tipologies de sistemes d’aportació auxiliar per a connexió en sèrie 

 

A.8.2. Sistema d’aportació de calor auxiliar: connexió en paral·lel 

Els equips de suport connectats en paral·lel fan una aportació energètica en el mateix punt 
del circuit que ho fa el sistema solar, és a dir a l’acumulador (veure Fig. A.8.2.1). 
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L’acumulador és escalfat pel camp de captació a través del bescanviador situat a la part 
inferior, la part més freda. L’aigua escalfada te tendència a desplaçar-se i ocupar la zona 
més elevada del dipòsit, deixant el fluid més fred i pesant a la zona d’escalfament solar 
(d’aquesta manera els captadors treballen a un bon rendiment), és a dir, es produeix una 
estratificació de temperatures dins de l’acumulador. 

Aquesta estratificació es aprofitada per l’equip de suport auxiliar: encarregat d’escalfar la part 
superior de l’acumulador i aportar calor a través d’un segon bescanviador situat en aquesta 
zona, sempre que la temperatura sigui inferior a la de consigna. L’aigua escalfada per aquest 
sistema, com està més calenta, no baixa a la part inferior, per tant es crea una separació 
virtual dels sistemes, de manera que quasi es pot dir que l’aigua és preescalfada amb 
energia solar i posada en servei pel sistema d’escalfament auxiliar. 

 

Fig. A.8.2. 1  Esquema d’un sistema solar per la producció d’ACS amb sistema de suport auxiliar 
connectat en paral·lel 

i. Característiques del sistema: 

Les característiques principals d’aquest sistema són: 

⋅ L’acumulador ha de ser vertical per mantenir la màxima estratificació possible de 
temperatures i evitar que l’acumulador sencer pugui ser escalfat amb l’energia 
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convencional. Cal evitar la utilització d’aquest sistema quan s’emprin acumuladors 
horitzontals on no hi ha marge per a l’estratificació. 

⋅ El bescanviador de l’equip convencional ha de tenir potència suficient per poder 
preparar l’ACS demanada pels consums en absència d’aportació solar, en dies 
ennuvolats, en consums extraordinaris, en avaries, etc. 

⋅ L’equip convencional treballa a règim, fet que permet ajustar-lo a l’eficiència màxima. 

 

ii. Regulació i control: 

La regulació de l’equip convencional es fa per termòstat amb sonda d’immersió en 
l’acumulador: una en la part superior per a l’equip convencional i una altra a la zona inferior 
per a la sonda d’acumulador del termòstat diferencial.  

Aquest s’ha d’ajustar a la temperatura correcta per subministrar l’aigua dels consums. És 
important limitar aquesta temperatura a valors de 60 ºC per tal de reduir l’aportació del 
sistema convencional al mínim i garantir una fracció solar màxima. 

 

A.8.3. Types del sistema d’aportació auxiliar 

Per tal de poder representar un sistema d’aportació i/o un de refrigeració auxiliars dins dels 
esquemes en els que es basa la simulació amb es fan servir:  

iv. Types de llibreries pròpies de TRNSYS 

De la llibreria “HVAC” : 

Type 6: Es tracta d’un escalfador modelat per tal d’elevar la temperatura del flux que el 
travessa fent servir o bé un controlador intern, o un d’extern o una combinació d’ambdós. 

Type 92: Es tracta d’un refredador (dispositiu de refredament auxiliar de tipus ON/OFF) 
modelat per disminuir la temperatura del flux que el travessa. Es pot aconseguir que la 
temperatura de sortida del mateix sigui constant i igual a una temperatura consigna definida 
per l’usuari, a l’estil de l’escalfador representat pel type 6. 

Malgrat que aquesta llibreria presenta tot un seguit de types que modelen diferents elements 
d’aportació de calor o de refrigeració, per un sistema solar com el que es modela els tupys: 
type 6: auxiliary heater i type 92: auxiliary cooling device són els més adequats. 
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A.8.4. Descripció Type6  

Està dissenyat per introduir en el sistema (flux que el travessa) una quantitat de calor inferior 
o igual a la calor màxima ( maxaportadaQ Q≤ ), calor màxima que queda fixada per part de l’usuari, 

quant la funció de control γ  és igual a la unitat ( 1γ = ) i la temperatura de sortida és inferior a 

la temperatura consigna Tset. És a dir, que mentre aquesta funció de control  sigui igual a la 
unitat i la temperatura de sortida sigui inferior a la temperatura consigna l’escalfador aporta la 

calor necessària, sense superar la maxQ , fins arribar la temperatura consigna. 

De manera que el type 6 pot funcionar de dues formes ben diferenciades: 

⋅ Si es dóna un valor a la funció de control constat igual a la unitat ( 1γ = ) i un valor prou 

elevat a la potència màxima ( maxQ ), el comportament del type 6 serà el d’un escalfador 

d’aigua auxiliar (“calentador o caldera modulant”) amb un control intern, és a dir que el que 
farà es mantenir la temperatura de consigna de la sortida aportant la quantitat de calor 
necessària: sempre inferior a la que es consideri com a màxima, per això es cal triar una 
màxima prou elevada, “exagerada” si cal, per tal de que sempre funcioni per mantenir un 
temperatura de consigna. Si es fa d’aquesta manera es pot saber, a partir dels resultats de 
la simulació quina serà la potència màxima que s’ha fet servir i per tant poder triar un 
escalfador que doni aqueta potència: a partir dels catàlegs dels fabricants, tornar a introduir 
les dades en el model i realitzar la simulació de nou. 

⋅ Fent servir una funció de control externa que retorni valors de control de 0 ó 1 i una 

temperatura de consigna, Tset, amb un valor molt elevat, amb una maxQ  raonablement prou 

baixa. D’aquesta manera el type 6 es comportarà com un sistema extern del tipus ON/OFF 
d’aportació de calor. 

⋅  

Observació: 

Cal tenir present que la aportació màxima de calor al flux que travessa l’escalfador no serà 

mai de maxQ , sinó de max·htr Qη  (on htrη  és la eficiència de l’escalfador). 
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Glossari específic pel type 6 

 

Terme Unitats Descripció 
Cpf kJ/(kg·K) Capacitat calorífica del fluid que a travessa el captador 

im  Kg/h Cabal màssic d’entrada a l’escalfador 

om  Kg/h Cabal màssic de sortida de l’escalfador 

auxQ  kJ/h Potència requerida 

fluidQ  kJ/h Potència guanyada pel fluid que travessa l’escalfador 

lossQ  kJ/h Pèrdues tèrmiques de l’escalfador envers l’ambient 

maxQ  kJ/h Potència màxima de l’escalfador 

Tenv ºC Temperatura ambient 
Ti ºC Temperatura d’entrada del fluid 
To ºC Temperatura de sortida del fluid 
Tset ºC Temperatura consigna (aquella que es vol que tingui el fluid a la sortida de l’escalfador) 
UA kJ/h Coeficient global de pèrdues de l’escalfador 
γ  - Funció de control externa. Pot prendre els valors 1 ó 0 

htrη  - Eficiència de l’escalfador 

Taula A.8.4. 1  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 6 

Descripció: 

Si la temperatura d’entrada és més gran que la temperatura consigna, o bé el flux d’entrada 
és negatiu ( 0≤ ) o bé la funció de control és igual a zero, llavors: la temperatura de sortida 
és igual a la d’entrada, el flux de sortida és igual al d’entrada, el calor perdut, el calor auxiliar i 
el calor del fluid són zero. És a dir: 

i set i 0 i o i loss fluid auxSi T T , m 0 ó γ=o ® T =T , m =m , Q =0, Q =0, Q =0≥ ≤  

En qualsevol altre cas es fa servir el balanç en l’estat estacionari: 

i
max htr pf i env

0

pf

UA·T
Q ·η +m·C ·T +UA·T -

2T  = 
UAm·C +
2

    Eq. A.8.4. 1 

0 im =m        Eq. A.8.4. 2 

aux maxQ =Q        Eq. A.8.4. 3 
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( )fluid 0 pf 0 iQ =m ·C · T -T       Eq. A.8.4. 4 

( )0 iT +T
T=

2
            Eq. A.8.4. 5 

( ) ( )loss env htr maxQ  = UA· T-T + 1-η ·Q           Eq. A.8.4. 6 

A no esser que 0 setT T> , llavors: 

0 setT =T       Eq. A.8.4. 7 

0 im =m       Eq. A.8.4. 8 

( )fluid 0 pf set iQ =m ·C · T -T      Eq. A.8.4. 9 

( )set iT +T
T=

2
      Eq. A.8.4. 10 

( ) ( )pf set i env
aux

htr

m·C · T -T +UA· T-T
Q =

η
          Eq. A.8.4. 11 

On: aux loss fluidQ Q Q= +  

Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 6 

Proforma HVAC\Auxiliary Heaters\Type6.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Maximum heating rate kJ/h 
És la màxima quantitat d’energia que es pot transferir al fluid que travessa 
l’escalfador: max·htr Qη . 

2 Specific heat of fluid kJ/(kg·K) Calor específic del fluid que travessa l’escalfador 

3 Overall loss coefficient for 
heater during operation kJ/(h·K) 

Coeficient global de pèrdues de l’escalfador (UA):  

( ) ( ) max· 1 ·loss env htrQ UA T T Qη= − + −  

4 Efficiency of auxiliary 
heater - Eficiència de l’escalfador. Valors típics són: 0,79 pel Gas Natural i 1,0 si és 

elèctric. 

Taula A.8.4. 2 Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 6 
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Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 6 

Proforma HVAC\Auxiliary Heaters\Type6.tmf 

INPUTS 

1 Inlet fluid 
temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada a l’escalfador 

2 Fluid mass flow 
rate Kg/h Flux màssic del fluid d’entrada a l’escalfador. 

3 Control Function - Funció de control. Pren valors 0 (off) i 1 (on) 

4 Set point 
temperature ºC Temperatura de consigna. La temperatura que ha de tenir el fluid a la sortida de 

l’escalfador. 

5 Temperature of 
surroundings ºC Temperatura ambient. 

OUTPUTS 

1 Outlet fluid 
temperature ºC Temperatura del fluid a la sortida de l’escalfador. 

2 Outlet fluid flow 
rate Kg/h Flux màssic del fluid a la sortida de l’escalfador. 

3 Required heating 
rate kJ/h Potència necessària per tal de que el fluid a la sortida de l’escalfador assoleixi la 

temperatura de consigna. 

4 Losses from the 
auxiliary heater kJ/h Pèrdues de l’escalfador: ( ) ( ) max· 1 ·loss env htrQ UA T T Qη= − + −  

5 
Rate of energy 
delivery to fluid 
stream 

kJ/h Potència entregada al fluid: ( )· ·fluid p out inQ m C T T= −  

Taula A.8.4. 3  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 6 

 

A.8.5. Descripció Type92  

De fet aquest type es podria considerar com el cas complementari al type 6, de forma que en 
comptes d’aportar la quantitat de calor necessària per assolir una determinada temperatura, 
ara el type 92 el que fa és extreure la quantitat de calor necessària (que porti el fluid que 
travessa el refredador) per mantenir una determinada temperatura de sortida. De la mateixa 
manera que en un type 6 cal definir quina és la potència màxima que pot absorbir el 
refredador ( maxQ ), la temperatura de consigna de la sortida (Tset) i una funció de control 

externa (γ ); però ara el funcionament serà:  

Si es fixa la funció de control externa (és a dir que no hi ha cap controlador que es connecti a 
l’input com a senyal de control) i com a senyal interna s’assigna la unitat ( 1γ = ) i es tria una 

potència prou elevada (per assegurar que es pot extreure sempre la quantitat de calor que es 
necessiti per assolir la consigna) es pot mantenir una temperatura de sortida determinada: 
inferior a la d’entrada; sempre que la temperatura de sortida sigui superior a la determinada 
per l’usuari, Tset. 
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Glossari específic pel type 6 

 

Terme Unitats Descripció 
Cpf kJ/(kg·K) Capacitat calorífica del fluid que a travessa el captador 

im  Kg/h Cabal màssic d’entrada a l’escalfador 

om  Kg/h Cabal màssic de sortida de l’escalfador 

auxQ  kJ/h Potència requerida 

fluidQ  kJ/h Potència guanyada pel fluid que travessa l’escalfador 

lossQ  kJ/h Pèrdues tèrmiques de l’escalfador envers l’ambient 

maxQ  kJ/h Potència màxima de l’escalfador 

Tenv ºC Temperatura ambient 
Ti ºC Temperatura d’entrada del fluid 
To ºC Temperatura de sortida del fluid 
Tset ºC Temperatura consigna (aquella que es vol que tingui el fluid a la sortida de l’escalfador) 
UA kJ/h Coeficient global de pèrdues de l’escalfador 
γ  - Funció de control externa. Pot prendre els valors 1 ó 0 

htrη  - Eficiència de l’escalfador 

Taula A.8.5. 1  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 92 

 

Descripció: 

Si la temperatura d’entrada és menor que la temperatura consigna, o bé el flux d’entrada és 
negatiu ( 0≤ ) o bé la funció de control és igual a zero, llavors: la temperatura de sortida és 
igual a la d’entrada, el flux de sortida és igual al d’entrada, el calor perdut, el calor auxiliar i el 
calor del fluid són zero. És a dir: 

i set i 0 i o i loss fluid auxSi T T , m 0 ó γ=o T =T , m =m , Q =0, Q =0, Q =0≤ ≤ →  

En qualsevol altre cas es fa servir el balanç en l’estat estacionari: 

i
max htr pf i env

0

pf

UA·T
Q ·η +m·C ·T +UA·T -

2T =
UAm·C +
2

   Eq. A.8.5. 1 

0 im =m      Eq. A.8.5. 2 

aux maxQ =Q      Eq. A.8.5. 3 
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( )fluid 0 pf i 0Q =m ·C · T -T     Eq. A.8.5. 4 

( )0 iT +T
T=

2
     Eq. A.8.5. 5 

( ) ( )loss env htr maxQ =UA· T-T + 1-η ·Q    Eq. A.8.5. 6 

A menys que 0 setT T< , llavors  

0 setT =T      Eq. A.8.5. 7 

0 im =m      Eq. A.8.5. 8 

( )fluid 0 pf set iQ =m ·C · T -T     Eq. A.8.5. 9 

( )set iT +T
T=

2
     Eq. A.8.5. 10 

( ) ( )pf set i env
aux

htr

m·C · T -T +UA· T-T
Q =

η
    Eq. A.8.5. 11 

On:  aux loss fluidQ =Q +Q  

 

Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 92 

Proforma HVAC\Auxiliary Cooling Unit\Type92.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 Maximum cooling rate kJ/h És la màxima quantitat d’energia que es pot extreure del fluid que travessa el 
refredador. 

2 Specific heat of fluid kJ/(kg·K) Calor específic del fluid que travessa el refredador. 
3 Overall loss coefficient  kJ/(h·K) Coeficient global de pèrdues del refredador (UA):.  
4 Cooling device efficiency - Eficiència del refredador. 

Taula A.8.5. 2 Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 92 
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Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 92 

Proforma HVAC\Auxiliary Cooling Unit\Type92.tmf 

INPUTS 

1 Inlet fluid 
temperature ºC Temperatura del fluid d’entrada al refredador 

2 Fluid mass flow 
rate Kg/h Flux màssic del fluid d’entrada al refredador. 

3 Control Function - Funció de control. Pren valors 0 (off) i 1 (on) 

4 Set point 
temperature ºC Temperatura de consigna. La temperatura que ha de tenir el fluid a la sortida del 

refredador. 

5 Temperature of 
surroundings ºC Temperatura ambient. 

OUTPUTS 

1 Outlet fluid 
temperature ºC Temperatura del fluid a la sortida del refredador 

2 Outlet fluid flow 
rate Kg/h Flux màssic del fluid a la sortida del refredador 

3 Required cooling 
rate kJ/h Potència necessària per tal de que el fluid a la sortida del refredador assoleixi la 

temperatura de consigna. 

4 
Losses from the 
auxiliary cooling 
device 

kJ/h Pèrdues del refredador 

5 Rate of energy 
removed kJ/h Potència extreta al fluid que travessa el refredador.  

Taula A.8.5. 3 Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 92 

 

A.9. Sistemes de control 

El control acurat del funcionament de qualsevol sistema solar és essencial perquè la seva 
eficiència sigui màxima. L’element encarregat de fer les funcions de control solar pot ser 
variat; des d’un autòmat programable que realitzi la gestió completa fins a sistemes més 
senzills, com ara un termòstat diferencial multipunt capaç de gestionar un nombre limitat 
de dipòsits per separat amb el senyal corresponent de les sondes dels captadors i la 
connexió de bomba del primari solar. 

Funcionalment 

De fet aquests sistemes de control permeten, d’una banda, monitoritzar i emmagatzemar 
la informació tècnica del sistema d’energia solar, i de l’altra, realitzar el control diferencial 
de la temperatura dels captadors solars i la temperatura dels dipòsits que condiciona, a la 
vegada, el règim de funcionament del circulador del primari (bomba de circulació).  
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En general, qualsevol dels sistemes solars estudiats, segueix la mateixa forma de 
funcionar, independentment del nombre i tipus de sondes, i elements a controlar dins de 
la instal·lació en particular: 

⋅ En el moment que la temperatura del líquid en els captadors arriba a tenir una 
temperatura més elevada (entre 5 i 7 ºC) que la del líquid en el dipòsit d’acumulació, 
s’activa la sortida de potència que mou la bomba. Quan aquest diferencial de 
temperatura (programable, habitualment 2ºC) disminueix suficientment, la bomba es 
para. I així successivament en funció de la despesa i de la radiació incident. 

⋅ Quan la temperatura de sortida del camp de captació, sigui superior a la prefixada com 
a consigna (per una protecció del sistema), i en cas de disposar de sistema auxiliar de 
refredament, activa la sortida de potència que mou al circulador d’aquest sistema, 
tanca el conjunt de vàlvules adients per tal de que el fluid no entri a l’acumulador o 
acumuladors i el fa circular per un circuit de refredament fins aconseguir disminuir la 
seva temperatura entre 10 i 15ºC.  

En cas de tractar un sistema distribuït o que compti amb més d’un acumulador també s’ha de 
tenir present una gestió integrada de tot el sistema d’acumuladors. És a dir, com es tracta de 
sistemes de funcionament diferencial, que compten amb un únic element de circulació 
(primari), s’ha de gestionar tot un seguit de vàlvules que permetin “bypassar” el fluid, sense 
necessitat de que aquest entri a un determinat acumulador quan ja està tot el seu contingut a 
la temperatura consigna. De manera que cada acumulador es pugui connectar o 
desconnectar al sistema solar en funció de la radiació solar disponible o de si ha assolit o no 
la temperatura òptima d’acumulació, sense necessitat de parar la bomba que ha de poder 
abastir a aquells que encara no han arribat a la temperatura de consigna. 

  

A.9.1. Types del subsistema de control 

Per tal de poder realitzar les funcions de control descrites en aquest apartat, i alhora 
controlar els elements que integren els esquemes que defineixen els sistemes simulats amb 
TRNSYS es fan servir els següents mòduls: 

i. Types de llibreries pròpies de TRNSYS 

De la llibreria “Controllers” : 

Type 2 (Differencial Controller with Hysteressis): modelitza un controlador diferencial amb 
histèresis. El que el fa adequat per controlar el flux a través dels col·lectors, fent servir dues 
temperatures d’entrada. Malgrat això, qualsevol sistema que faci servir controls diferencials 
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amb histèresis, també pot fer servir el type 2 com a controlador. (els que s’han implementat 
són Types 2b). 

 

A.9.2. Descripció Type2 

Aquest controlador genera una funció de control γ0 que només pot prendre els valors de 0 ó 
1. Aquests valors (zero o la unitat) es trien en funció d’una temperatura superior i una inferior, 
TH i TL, per comparació entre dos “dead band” diferències de temperatura, ∆TH i ∆TL. De 
manera que el nou valor de γ0 dependrà del valor de la funció de control actual γi, és a dir si  
γi = 0  o γi = 1 (de l’estat anterior). Normalment el controlador es fa servir connectant γ0 amb 
γi aconseguint un efecte d’histèresis.  

A més a més, i com a mesura de seguretat, el Type 2 inclou un límit superior de tall, de 
manera que tot i tenir en compte el “dead band”, a la funció de control se li assignarà el valor 
de zero si el límit superior es sobrepassa. 

 

Glossari específic pel type 2 

 
Terme Unitats Descripció 
∆TH ºC Diferència de temperatures superior 
∆TL ºC Diferència de temperatures inferior 
TH ºC Temperatura superior d’entrada 
TIN ºC Temperatura de monitorització 
TL ºC Temperatura inferior d’entrada 
TMAX ºC Temperatura màxima admesa 
γi [1..0] Funció de control d’entrada (estat anterior) 
γ0 [1..0] Funció de control de sortida (nou estat) 

Taula A.9.2. 1  Glossari dels paràmetres que descriuen el funcionament del type 2 

Descripció: 

El funcionant d’aquest controlador es pot descriure, en funció del seu estat previ, 
matemàticament com: 

⋅ Si estava funcionant (ON), estat previ  γi = 1: 

( )i L H L 0Si  γ  = 1  i  ∆T   T  - T  γ = 1≤ →  

( )i L H L 0Si  γ  = 1  i  ∆T  > T  - T  γ = 0→  
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És a dir, que si la diferència de temperatures (superior – inferior) és més gran o igual 
que ∆TL continua funcionant (la senyal de control de sortida és γ0 = 1), perquè la 
temperatura del fluid de l’acumulador encara no ha arribat a la temperatura consigna i 
encara es pot continuar escalfant (hi ha prou energia solar). En cas contrari es para 
(la senyal de control de sortida és γ0 = 0).  

⋅ Si estava parat (OFF), estat previ  γi = 0: 

( )i H H L 0Si  γ  = 0  i  ∆T   T  - T  γ = 1≤ →  

( )i H H L 0Si  γ  = 0  i  ∆T   T  - T  γ = 0> →  

En aquest cas si la diferència de temperatures (superior – inferior) és més gran o 
igual que ∆TH s’engega (la senyal de control de sortida és γ0 = 1), perquè la 
temperatura del fluid de l’acumulador encara no ha arribat a la temperatura consigna i 
hi ha prou energia per començar a escalfar-la. En cas contrari la roman parada (la 
senyal de control de sortida és γ0 = 0). 

Aquest tipus de funcionament queda perfectament representat  a la següent figura: 

0

1

γi = 1

γi = 0
γ0

∆TL ∆TH(TH – TL)

0

1

γi = 1

γi = 0
γ0

∆TL ∆TH(TH – TL)  

Fig. A.9.2. 1  Cicle d’histèresis de la funció de control 

Malgrat, tota aquesta aplicació de la teoria dels “dead band” superior i inferior, la funció de 
control prendrà un valor de zero (es pararà) si TIN > TMAX : on TIN és la temperatura del límit 
superior que es segueix “monitoritza” i TMAX  és la temperatura màxima admissible (protecció 
del sistema, mesura de seguretat).  

Cal tenir present que aquesta terminologia de parar o funcionar està íntimament lligada al fet 
que aquesta senyal de control està connectada a la senyal d’entrada de control de la bomba 
o elements de circulació (o qualsevol altre element que així o requereixi) i que el que es fa en 
definitiva és parar, deixar parat, engegar o deixar funcionant a aquests altres elements. 
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Paràmetres, dades d’entrada i dades de sortida: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL Type 2 

Proforma Controllers\Differential Controller w_ Hysteresis\for Temperatures\Solver 0 (Successive Substitution) 
Control Strategy\Type2b.tmf 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 

1 No. of 
oscillations - Nombre màxim d’oscil·lacions permeses per un intèrval de temps determinat (NTSK) 

2 High limit cut-out ºC Temperatura màxima de tall 
INPUTS 

1 Upper input 
temperature Th ºC Temperatura d’entrada superior 

2 Lower input 
temperature Tl ºC Temperatura d’entrada inferior 

3 3 Monitoring 
temperature Tin ºC Temperatura de seguiment. Està relacionada amb la temperatura màxima. 

4 Input control 
function  - Funció de control d’entrada 

5 Upper dead band 
dT - Diferència de temperatures superior 

6 Lower dead band 
dT - Diferència de temperatures inferior 

OUTPUTS 

1 Output control 
function - Funció de control de sortida. Pren els valors de 1 = ON i de 0 = OFF 

Taula A.9.2. 2  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida que defineixen el type 73 

 

Consideracions especials: 

Amb el solver que té per defecte activat el TRNSYS (és el solver 0, basant en aplicar 
successives substitucions al voltant d’un valor), quant (TH – TL) és pròxim a les “dead band” 
superior o inferior, γ0 pot oscil·lar entre 1 i 0 en successives iteracions per un pas d’iteració 
determinat. Això passa perquè TH i TL varien lleugerament en cada iteració, alterant-se el 
compliment o no de la condició de canvi d’estat del controlador. El valor del paràmetre 1 (del 
Type 2: nº of oscilations), NSTK, és el nombre d’oscil·lacions màximes permeses dintre 
d’una iteració (time step) abans que la funció de control, γ0, pari de canviar. Per aquest 
motiu, es recomana que el valor de NSTK sigui un nombre senar, normalment 5, per tal de 
que el controlador es pari en un estat diferent a l’estat que tenia en la anterior iteració (time 
step). 

A partir del TRNSYS 14.1, es va afegir un model nou de controlador (type 2a) per utilitzar 
amb la metodologia de resolució aplicada pel mètode Powell. L’estratègia de control de la 
metodologia Powell és més robusta, en certes situacions, que no pas l’estratègia prèvia (la 
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de fer servir el paràmetre NSTK), solucionant el sistema d’equacions sense permetre que la 
variable de control canviï durant el procés d’iteració. Per sobre de la convergència, l’estat del 
controlador es compara amb l’estat desitjat del controlador en la solució convergent i es 
repeteixen, els càlculs, si s’escau. És important saber que si es vol fer servir la metodologia 
de control Powell cal fer ser el solver 1, i el type 2a. 

En la majoria de les simulacions, el fet de fer servir un o altre solver implica arribar a resultats 
similar. 
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A.10. Altres elements de TRNSYS 

Aquest apartat està dedicat a cobrir aquells aspectes rellevants de TRNSYS i els esquemes 
simulats que no s’han tractat en cap altre apartat. I que es centra bàsicament al que en el 
llenguatge de TRNSYS s’entén com a MACRO.  

De fet una MACRO és una agrupació de types sota una mateixa icona. És a dir, TRNSYS 
permet agrupar un conjunt de mòduls relacionats entre sí de manera que el sistema ho 
interpreti com un nou type global i únic, que tindrà com a paràmetres tots els paràmetres, 
com a variables d’entrada totes les variables d’entrada i com a sortides totes les sortides que 
tenen cadascun del mòduls per separat. 

Els esquemes que es fan servir en la simulació dels tres sistemes estudiats implementen 
quatre macros diferents: Col-Row-Array 3op i les tres que representen els diferents pisos que es 
contemplen en cada sistema; Flat_SHW_LS, Flat_SHW_CS i Flat_SHW_MC, per els pisos dels 
sistemes distribuïts, centralitzats i mixtes respectivament.  

 

A.10.1. Macro Col-Row-Array 3op 

Dissenyada per tal de que l’usuari pugui triar entre tres formes diferents de modelar un 
captador solar (Type 1, Type 71 i Type 73), segons el tipus de dades de les que disposi. De 
forma que des del sistema tindrà com entrades les pròpies dels types que modelitzen els 
captadors i com ha sortida donarà la seleccionada per l’usuari a través del selector, és a dir, 
que el sistema tindrà com a resposta la del model de captador triat en el selector. 

 

Fig. A.10.1 1  Elements que integren la macro Col-Row-Array 3op 

Tots aquest elements ja han estat explicats en apartats anteriors d’aquest mateix document. 
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A.10.2. Macro Flat_SHW_LS 

Aquesta macro conté tots els elements que defineixen un habitatge d’un sistema 
completament distribuït. És a dir, conté un acumulador (type 4b), un sistema de suport 
auxiliar (type 6), un sistema de control diferencial (type 2b), a més a més del conjunt de types 
necessaris per definir el perfil de consums (demanda d’ACS dels usuaris) i del conjunt de 
types que calen per poder guardar els resultats en un fitxer de text. 

 

Fig. A.10.2. 1  Elements que integren la macro Flat_SHW_LS 

Aquest darrer grup estaria format per: 

⋅ Un  type 24 (integrador), que permet integrar els resultats de la simulació segons l’interval 
desitjat. Cal recordar que les simulacions es fan en intervals de 15 minuts. 

⋅ Un parell de “equations” (icona calculadora), que permeten fer càlculs amb les variables 
del sistema. En aquest cas són comptadors d’energia l’acumulador i l’element de suport 
auxiliar. 

⋅ Un type 25c (printer), aquest és realment el mòdul que permet guardar les dades d’una 
simulació en un fitxer extern, amb extensió .txt o .dat (entre altres) a triar per l’usuari. 
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I pel que fa al conjunt format pels types 221, 14b (Load profile), i 14e (Txarxa), cal dir que són 
els responsables de simular el consum d’ACS d’un habitatge. El seu funcionament és senzill:  

⋅ Primer cal definir el perfil de consums com a tal, és a dir una funció graó que permeti 
descriure els intervals de temps en els que es produeix el consum duran un dia qualsevol 
(Fig. 10.2.2). 

 

Fig. A.10.2. 2   

⋅ Amb el type 221 es defineixen els paràmetres característics que identifiquen els diferents 
habitatges tipus, i que es recullen a la taula: 

 

Icona 
 

TRNSYS MODEL (disseny propi) Type 221 

PARAMETERS 
Nº Nom Unitats Descripció 
1 People - Nombre d’habitants d’un habitatge tipus 
2 Consumption per person l/persona·dia Consum per persona 
3 Number or dishwashers - Nombre de rentaplats 
4 Consumption per dishwasher l/maquina·dia Consum d’un rentaplats 
5 Number of washing machines - Nombre de rentadores 
6 Consumption per washing machine l/maquina·dia Consum d’una rentadora 
7 Others l/dia Altres possibles consums (per dia) 

INPUTS 
1 DHWProfil - Perfil de consums (connexió amb funció grao) 

OUTPUTS 
1 mdDHW Kg/h Consum segons perfil 

           Taula A.10.2. 1  Resum dels paràmetres, dades d’entrada i de sortida pel type 221 
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⋅ I finalment es defineix, gracies a una altre funció graó (Fig. A.10.2.3), el perfil de 
temperatures mensual del que es disposa per a la edificació estudiada. Aquestes 
temperatures es corresponen amb les que recomana que es facin servir l’Ordenança solar 
de Barcelona. 

 

 

Fig. A.10.2. 3  Perfil de temperatures mensual per a la ciutat de Barcelona 

 

Consideracions especials: 

Cal fer una darrera consideració: el type 2b (controlador) i el type 3b (bomba) s’han hagut 
d’implementar dins de cada habitatge, i no pas externs a la macro i comuns a tots ells (com 
correspondria a la realitat d’aquest tipus de sistema), per tal de poder simular correctament el 
funcionament de “bypass” , descrit a l’apartat A.9. Sistemes de Control, que ha de tenir 
l’acumulador de cada habitatge pel seu correcte funcionament.  

 

A.10.3. Macro Flat_SHW_CS 

En aquesta macro hi ha tots els elements que defineixen un habitatge d’un sistema 
completament centralitzat, és a dir que no tenen cap element, més que els propis de mesura 
(caudalimetres i/o calorimetres). En conseqüència en aquesta macro tan sols es defineixen 
els perfils de consum (veure Fig. A10.3.1). 
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Fig. A.10.3. 1  Elements que integren la macro Flat_SHW_CS 

Cal notar que hi ha una diferència pel que fa als tres elements (types 221, 14b (Load profile), 
i 14e (Txarxa)) que es feien servir per descriure la demanda d’ACS del sistema distribuït. De 
fet no és tal la diferència, ja que tret del type 14e (temperatura de xarxa d’aigua) que ara pel 
fet de tenir tan sols un acumulador queda fora de la macro que defineix els habitatges, els 
altre types aquí definits: 3 types 14b, un type 41b (el 221 és comú al sistema distribuït), tenen 
la mateixa funció que el un sòl type 14b. La diferència rau en que la combinació aquí 
proposada (i que també es pot implementar, per substitució dels existents, en el sistema 
distribuït) permet tenir un perfil de consum més detallat, en el sentit que permet fer una funció 
graó combinació de perfils per dies laborables (de dilluns a divendres), caps de setmana 
(dissabtes i diumenges) i festius (una sèrie de fins un màxim de 49 dies a distribuir durant tot 
l’any). 

Essent el type 41b l’encarregat de combinar els tres perfils definits pels types 14b. 

 

A.10.4. Macro Flat_SHW_MS 

Conté el conjunt de types que defineixen un habitatge per un sistema mixt (acumulació 
centralitzada i suport auxiliar distribuït). És a dir, que conté els types per definir els consums 
d’ACS, els mateixos i amb les mateixes funcions que els de la macro Flat_SHW_CS, els 
necessaris per guardar els resultats de la simulació en fitxers de externs, de la mateixa 
manera que per la macro Flat_SHW_DS, i el type 6 per contemplar l’element de suport 
auxiliar.  
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Fig. A.10.4. 1  Elements que integren la macro Flat_SHW_MS 
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A.11. Gràfiques, taules i esquemes complementaries 

A.11.1. Programari comercial 

 

Programari Descripció 

PC-Solar (Ver. 2.0) Permet calcular i visualitzar: ombres, raigs solars (càlculs radiació), guanys de radiació i la fracció 
solar. 

És un paquet de petits programes que permet calcular:  

PV-DesignPro-S: Calcula sistemes FV autònoms amb bateries 

PV-DesignPro-G: Calcula sistemes FV sense bateries connectats a la xarxa 

PV-DesignPro-P: Calcula sistemes FV  de bombeig d’aigua sense bateries 

SolarPro: Calcula l’escalfament actiu d’aigua amb energia solar 

SolarProSI: Similar a SolarPro però fent servir unitats del SI 

WHCG: Generador mundial de dades dinàmiques horàries 

IVTracer: Simulació de la corba V-I de mòduls FV 

ModuLab: Similar a IVTraver, anàlisi paramètric en 3 eixos 

SunPlot3D: Calcula trajectòries i angles solars. 

Solar Design 
Studio (V 6) 

Meteonorm Converter: Conversor de fitxers tipus “moteonorm” 

winsize Dimensionat de bateries de captadors 

SUNDI Càlculs de pèrdues de radiació per ombres 

SolArch Disseny d’arquitectura solar passiva 

T-Sol Disseny i simulació de sistemes solars tèrmics 

PolySun Disseny i simulació de sistemes solars tèrmics 

Transol Disseny i simulació de sistemes solars tèrmics (basat en TRNSYS) 

Taula A.11.1 1  Recull del programari més utilitzat en l’àmbit de l’energia solar. 
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A.11.2. Esquemes sistema solar centralitzat 

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.1
Escala: 1/100 Data: Setembre 2006

Signatura:

Esquema genèric d’un sistema centralitzat: 
Acumulació i suport auxiliar centralitzats

Serveis aigua calenta

4-1

Sistema de 
control

T

T

T

Omplerta circuit primari

B2

Xarxa d’aigua freda

T

Serveis aigua calenta

3-1

Serveis aigua calenta

2-1

Serveis aigua calenta

1-1

B3

T

B1

B4

T P

Baixant

Sistema de refredament 
auxiliar

B5

 
                Fig. A.11.2. 1 Esquema genèric centralitzat amb suport auxiliar en sèrie 
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             Fig. A.11.2. 2  Esquema genèric centralitzat amb suport auxiliar en paral·lel 

Serveis aigua calenta

4-1

Serveis aigua calenta

3-1

Serveis aigua calenta

2-1

Serveis aigua calenta

1-1

Sistema de 
control

B2

Xarxa d’aigua freda

T

Omplerta circuit primari

Sistema de refredament 
auxiliar

B3

B5

B1

B4

T

T

T

T

T

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.2
Escala: 1/100 Data:Novembre 2006

Signatura:

Esquema genèric d’un sistema centralitzat: 
Acumulació i suport auxiliar centralitzats

Baixant

Daniel
Rectángulo
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PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.3
Escala: 1/100 Data: Setembre 2006

Signatura:

Esquema sistema centralitzat: Acumulació i 
suport auxiliar centralitzats

Serveis aigua calenta

4-1

Sistema de 
control

T

T

T

Omplerta circuit primari

B2

Xarxa d’aigua freda

T

Serveis aigua calenta

3-1

Serveis aigua calenta

2-1

Serveis aigua calenta

1-1

B3

T

B1

B4

T P

Serveis aigua calenta

4-2

Serveis aigua calenta

3-2

Serveis aigua calenta

2-2

Serveis aigua calenta

1-2

Serveis aigua calenta

4-3

Serveis aigua calenta

3-3

Serveis aigua calenta

2-3

Serveis aigua calenta

1-3

Serveis aigua calenta

4-4

Serveis aigua calenta

3-4

Serveis aigua calenta

2-4

Serveis aigua calenta

1-4

Baixant 4 Baixant 3 Baixant 2 Baixant 1

Sistema de refredament 
auxiliar

B5

 

                 Fig. A.11.2. 3  Esquema centralitzat cas estudiat 
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A.11.3. Esquemes sistema solar distribuït 
 

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.4
Escala: 1/100 Data: Setembre 2006

Signatura:

Esquema genèric d’un sistema distribuit: 
Acumulació i suport auxiliar individualitzat

Sistema de 
control

T

T

Omplerta circuit primari

B4

T P

Baixant

B1

Xarxa d’aigua freda

Serveis aigua calenta

4-1

+ / -
AT

Xarxa d’aigua freda

Serveis aigua calenta

3-1

+ / -
AT

Serveis aigua calenta

2-1

+ / -
AT

Serveis aigua calenta

1-1

+ / -
AT

Xarxa d’aigua freda

Xarxa d’aigua freda

T

T

 

 Fig. A.11.3. 1 Esquema genèric distribuït 

Sistema de refredament 
auxiliar
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           Fig. A.11.3. 2  Esquema sistema distribuït cas estudiat 

Omplerta circuit primari

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Xarxa 
d’aigua freda

Serveis 
aigua calenta

Baixant 2

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

Sistema de refredament 
auxiliar

B4

B1

T

T

T

T

Sistema de 
control

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.5
Escala: 1/100 Data: Setembre 2006

Signatura:

Esquema sistema distribuït: Acumulació i suport 
auxiliar individualitzat

Baixant 1
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A.11.4. Esquemes sistema solar mixt 

 
               Fig. A.11.4. 1  Esquema genèric sistema mixt 

Serveis aigua calenta

4-1

Serveis aigua calenta

3-1

Serveis aigua calenta

2-1

Serveis aigua calenta

1-1

B2

Xarxa d’aigua freda

Sistema de refredament 
auxiliar

Omplerta circuit primari

B1

B3B4
Sistema de 

control

T

T

T

T

T

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.6
Escala: 1/100

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.6
Escala: 1/100 Data: Setembre 2006

Signatura:

Esquema genèric d’un sistema mixt: Acumulació 
centralitzada i suport auxiliar individualitzat

Baixant



Pág. 120                                                                                                                     Annex A: Teoria Sistemes Solars Tèrmics 

 

 
Fig. A.11.4. 2 Esquema sistema mixt cas estudiat 

Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta

2-1

Serveis aigua calenta

1-1

Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta

2-2

Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta
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Serveis aigua calenta

2-3

Serveis aigua calenta

1-3

Serveis aigua calenta

1-4

Serveis aigua calenta

2-4

Serveis aigua calenta

3-4

Serveis aigua calenta

4-4

Sistema de 
controlB3

B2

Xarxa d’aigua freda

B1

B4

T

T

T

T

T

Omplerta circuit primari

PFC: Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d’ACS.

A.11.7
Escala: 1/100 Data: Setembre 2006

Signatura:

Esquema sistema mixt: Acumulació centralitzada 
i suport auxiliar individualitzat

Baixant 4 Baixant 3 Baixant 2 Baixant 1

Sistema de refredament 
auxiliar
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A.11.5. Plànols edificació cas particular 
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