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2. Resum 

El treball present tracta sobre la realització d'un estudi experimental i numèric del bescanviador de  

flux creuat que disposa el departament de Mecànica de Fluids de l'EEBE. S'ha dut a terme una 

primera part experimental on s’escalfa un tub de coure i es  refreda per convecció amb l'aire que es 

fa circular pel bescanviador. Mitjançant un sistema analògic d'adquisició de dades s'ha realitzat un 

recull de mesures del transitori de refredament del tub en diferents condicions i posicions dins 

l'equipament. Posteriorment s'han processat les dades amb un programa d'anàlisis numèric (Scilab) i 

finalment s'han obtingut els resultats de la experimentació realitzada. 

Per altre banda s'ha efectuat una simulació numèrica del mateix bescanviador amb el software 

Elmer. Primer s'han utilitzat geometries senzilles per implementar el model de simulació a utilitzar, i 

posteriorment, a partir de la geometria del bescanviador s'han efectuat diverses simulacions per 

obtenir un conjunt de resultats i comparar-los amb els obtinguts en l'experimentació. 

Finalment, s'han analitzat i contrastat els diferents resultats obtinguts experimentalment, 

numèricament i de forma analítica.  
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3. Resumen 

El presente trabajo  trata sobre la realización de un estudio experimental y numérico del 

intercambiador de flujo cruzado del que dispone el departamento de Mecánica de Fluidos de l’EBBE. 

Se ha llevado a cabo una primera parte experimental donde se calienta un tubo de cobre y se enfría 

por convección con el aire que se hace circular por el intercambiador. Mediante un sistema analógico 

de adquisición de datos se realiza una captación de medidas del transitorio de enfriamiento del tubo 

en diferentes condiciones y posiciones dentro del equipamiento. Posteriormente se han procesado 

los datos con un programa de análisis numérico (Scilab) y finalmente se han obtenido los resultados 

de la experimentación realizada. 

Por otro lado se ha efectuado una simulación numérica del mismo intercambiador con el software 

Elmer. Primero se han utilizado geometrías sencillas para implementar el modelo de simulación a 

utilizar, y posteriormente, a partir de la geometría del intercambiador se han efectuado diversas 

simulaciones para obtener el conjunto de resultados y compararlos con los que se han obtenido en la 

experimentación. 

Finalmente, se han analizado y contrastado los diferentes resultados obtenidos experimentalmente, 

numéricamente y de forma analítica.   
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4. Abstract 
 
This work is an experimental and numerical study about the cross-flow exchanger provided by the 

Fluid Mechanics Department of EEBE. The first experimental part was carried out by heating a 

copper tube that it was cooled due to the air circulating through the exchanger.  Using an 

analogue data acquisition system, measurements about the transient cooling tube were collected 

in different conditions and positions inside the equipment. After that, the dates were processed 

using a numerical analysis program (Scilab) and finally the results of experiments performed were 

obtained.  

 

Then, a numerical simulation about the same exchanger was executed using Elmer software. 

Firstly, simple geometries were used to implement the simulation model we need. Secondly and 

starting from the exchanger’s geometry, several simulations were carried out to obtain a results 

set and compare them with those obtained within the experimentation.  

Finally, we have analyzed and compared the different results obtained experimentally, numerically 

and analytically. 
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6. PREFACI 

6.1. Motivació 

La realització d'aquest projecte de final de grau neix del interès en l'àmbit de la mecànica de fluids 

adquirida al llarg de la carrera, en especial d'assignatures com Enginyeria Tèrmica i Simulació 

Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor. Poder enfocar el meu estudi també en 

l'àmbit computacional ha sigut una de les motivacions principals.   

6.2. Origen del treball 

L'origen del treball prové del TFG que va dur a terme l'ex-alumne Christian Rossy, el qual va centrar el 

seu estudi en modelitzar sistemes fluidotèrmics i va efectuar un projecte basat en la simulació 

numèrica d'un bescanviador de calor. En el treball que aquí exposo, s'avança en la part de 

modelització numèrica i s'afegeix la part experimental.  
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7. INTRODUCCIÓ 

7.1. Objectius del treball 

El present treball consisteix en dur a terme un estudi amb finalitat docent de un bescanviador de flux 

creuat, concretament de l'equip que disposa el departament de MF de l'Escola d'Enginyeria de 

Barcelona Est (EEBE). Aquest equip és utilitzat pels estudiants d'Eng. Mecànica del centre, i l'estudi 

realitzat servirà a la unitat docent com a model per tal de millorar i complementar-ne les pràctiques 

sobre aquest equipament. 

Els objectius principals d'aquest treball son els següents:  

 Fer un recull de dades del transitori de refredament de un tub de coure mitjançant una 

computadora i el software LABVIEW. 

 Processar les dades experimentals obtingudes amb el programari SCILAB per tal d'obtenir 

els models de transferència de calor. 

 Simular un dels casos estudiats amb el programa ELMER i visualitzar-ne els resultats amb 

PARAVIEW. 

 Extraure conclusions a partir de l'experimentació i la simulació, i comparar-ne els resultats 

obtinguts. 

 Familiaritzar-se i aprendre a fer anar els programes utilitzats (Scilab, Elmer, Paraview.. etc) 

7.2. Abast del treball 

En l'abast d'aquest projecte s'inclou: 

- Part experimental: S'efectua una recollida de dades, un processat d'aquestes i se'n analitzen els 

resultats.    

- Part numèrica: Es fa una simulació numèrica d'un dels casos experimentals, s'analitzen els resultats  

i es comparen amb els experimentals. 
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8. BESCANVIADOR DE CALOR 

8.1. Tipus de bescanviadors 

Un bescanviador de calor és un dispositiu dissenyat per transmetre calor de un medi (aire, gas 

o líquid) a un altre, el quals es poden trobar en contacte o estar separats per una barrera. 

Aquests dispositius estan destinats a optimitzar el bescanvi de calor entre els dos mitjans amb 

una transferència de calor del mitjà més calent al més fred, responent així la segona llei de la 

termodinàmica. Són elements fonamentals en els sistemes de calefacció, refrigeració, 

condicionament del aire, etc. 

Els bescanviadors es poden classificar segons la forma, la utilització i la direcció del flux si es 

tracta d'un fluid. 

  Segons la forma:  

1 - Bescanviadors de tubs concèntrics 

2 - Bescanviadors de carcassa i tubs 

3 - Bescanviadors de plaques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bescanviador de tubs concèntrics (Joan Grau, Enginyeria Tèrmica; EUETIB-CEIB) 

Figura 2. Bescanviador de plaques (Joan Grau, Enginyeria Tèrmica; EUETIB-CEIB) 
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 Segons la direcció del flux: 

 

1 - Flux paral·lel 

2 - Flux a contracorrent   

3 - Flux creuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bescanviador de carcassa i tubs (Joan Grau, Enginyeria Tèrmica; EUETIB-CEIB) 

 

Figura 4. Configuracions de flux creuat en un bescanviador (Çengel, Cimbala. Mecánica de Fluidos) 
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8.2. Bescanviador de flux creuat laboratori MF 

L'equip que es disposa al laboratori de MF és un bescanviador de flux creuat que ha estat dissenyat 

per estudiar la transferència de calor per convecció entre dos fluids.  

 

L'equipament està format per: 

1- Banc de suport 

2- Tovera 

3- Tub d'aspiració 

4- Zona d'assaig de metacrilat transparent 

5- Difusor 

6- Ventilador centrífug 

7- Conducte de sortida 

8- Vàlvula 

9- Tub de Pitot 

10- Manòmetre inclinat 

11- Resistència elèctrica 

12- Termoparell_1 

13- Termoparell_2 

14- Calaix per guardar taps de la zona d'assaig 

15- Quadre d'engegada/aturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bescanviador de flux creuat del laboratori de MF de l'EEBE (Martí Riera; EEBE) 
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8.3. Funcionament bescanviador de flux creuat 

Quan es posa l'equip en funcionament, el ventilador centrífug fa que l'aire comenci a entrar per la 

tovera i circuli per l'interior de tot el conducte. Al entrar, l'aire es condiciona al llarg del primer tram 

de manera que aconsegueix estabilitzar-se i obtenir un perfil de velocitats gairebé pla. 

Seguidament arriba a la zona de tubs. Aquí hi trobem tot de tubs creuats a la direcció normal del flux 

d'aire, de manera que condicionen al seu perfil de velocitats. Aquests tub simularan la distribució de 

conductes de un bescanviador de calor, per l'interior del qual hi circularia un altre fluid implicat en 

l'intercanvi d'energia.  

Quan l'aire surt de la zona de tubs passa per un tranquil·litzador en forma de rusc d'abelles i continua 

sent aspirada pel ventilador centrífug m'entres entra al difusor. En el conducte de sortida hi trobem 

un vàlvula que ens permet regular el cabal de treball variant la seva obertura.  

Per simular el intercanvi de calor entre el flux d'aire i els tubs de la zona d'assaig, es substituirà un 

dels tubs de metacrilat per un de coure el qual serà escalfat prèviament amb les resistències 

elèctriques que disposa l'equip.  

L'equip disposa de dos termoparells situats a la tovera (entrada del bescanviador) i al interior del tub 

de coure, de manera que el propi equipament ja fa la diferència de temperatures i ens la proporciona 

en forma de voltatge amb un multímetre. El factor de conversió de mV a ºC és de 1ºC= 0,041 mV 

En l'equipament també hi trobem un tub de Pitot que ens permet mesurar la pressió total en 

diferents alçades del conducte on hi circula l'aire i un manòmetre inclinat per determinar la pressió 

dinàmica. 

Per fer funcionar l'equipament disposem de varis botons en el quadre d'engegada/aturada: 

-  START (VERD): Engega el motor del ventilador centrífug. 

-  STOP (VERMELL): Atura el motor del ventilador. 

- HEATER (BLAU): Dóna corrent a les resistències elèctriques perquè escalfin (fins a  80ºC) 

- CHART RECORDER: Entrada per connectar una targeta de lectura de dades 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Quadre d'engegada/aturada i resistències elèctriques (Martí Riera; EEBE) 
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Figura 7. Banc de tubs amb el tub de coure (Martí Riera; EEBE) 

Figura 8. Vàlvula de sortida per regular el cabal (Martí Riera; EEBE) 
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9. CONCEPTES BÀSICS 

9.1. Conceptes bàsics de fluids 

9.1.1. Definició de fluid 

Un fluid es defineix com una substància que pateix una deformació continua quan se li aplica un 

esforç tallant per petit que sigui. Un sòlid en canvi, pot resistir aquest tipus d'esforç tangencial 

provocant una deformació estàtica. 

Els fluids es divideixen en: 

- Líquids: La seva densitat roman constant ja que és un fluid incompressible. Al tenir unes forces 

intermoleculars elevades els líquids tendeixen a conservar els seus volums, presentant una superfície 

lliure. 

- Gasos: No presenten una superfície lliure i la seva densitat no és constant ja que és un fluid 

compressible. Les forces intermoleculars dels gasos són menors que les dels fluids, de manera que al 

variar la pressió o la temperatura els gasos canvien fàcilment el seu volum. 

A nivell microscòpic els fluids són conjunts de moltes molècules que estan en constant moviment i 

col·lisió, i poden estar més separades o menys (líquids o gasos). En el seu estudi, generalment els 

tractarem de forma contínua, com un element totalment unificat. Aquest mètode s'anomena model 

continu, i el seu estudi es coneix com la Mecànica contínua. 

9.1.2. Propietats bàsiques 

9.1.2.1. Densitat 

La densitat  ⍴  d'un fluid  és la seva massa per unitat de volum. A nivell infinitesimal es defineix com a: 

⍴ = (
𝑑𝑚

𝑑𝑉
)

 
 

On dm és un diferencial de massa, i dV un diferencial de volum (dV≈10-9 mm3). En general, la densitat 

de una substància depèn de la temperatura i la seva pressió, i ens defineix si un fluid és compressible 

(⍴ = 𝑐𝑡) o incompressible  (⍴ ≠ 𝑐𝑡).  

A vegades la densitat de una substància es dóna en relació amb la densitat d'una altre substància 

coneguda. Aleshores estem parlant de densitat relativa, i es defineix com el quocient entre la 

(Eq. 1) 
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densitat de una substància i la densitat d'una altre substància estàndard a una temperatura 

especificada. 

9.1.2.2. Pressió 

La pressió és una magnitud física que es defineix com la força normal aplicada sobre una unitat de 

superfície: 

𝑃 = lim 
𝑑𝑆→0

𝑑𝐹𝑛

𝑑𝑆
 

En el sistema internacional es mesura en pascals (Pa), unitat equivalent a una força de 1 Newton 

sobre 1 metre quadrat de superfície. Des de un punt de vista microscòpic, la pressió en un gas es pot 

definir com la força normal per unitat d'àrea que es genera en la col·lisió de les molècules.  

9.1.2.3. Temperatura 

És un escalar que representa l'activitat interna de les partícules d'una substància. Com més alta sigui 

la temperatura d'una substància més moviment hi haurà entre les molècules. Les propietats d'un 

fluid normalment depenen de la temperatura, i poden variar considerablement en funció d'aquest.  

9.1.2.4. Viscositat 

És una mesura quantitativa de la resistència d'un fluid a fluir a causa de les forces de fregament 

internes del fluid. Una de les formes per quantificar l'efecte de la viscositat consisteix en considerar 

un flux entre dues plaques paral·leles horitzontals molt grans, sense canvi de pressió en x, de manera 

que la placa superior es mogui respecte la inferior generant un esforç tallant que repercuteix en una 

velocitat de deformació sobre el fluid: 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Exemple per quantificar la viscositat d'un fluid (Alfred Fontanals, Mecànica de Fluids; EUETIB) 

            (Eq. 2) 
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Un fluid newtonià és un fluid on la relació de força tangencial aplicada i la seva velocitat de 

deformació són lineals.: 

𝜏 = 𝜇 ·
𝑑𝑐

𝑑𝑦
=  𝜇 ·

𝑑𝜃

𝑑𝑡

 

 

9.1.2.5. Nombre de Reynolds 

El nombre de Reynolds és un nombre adimensional que s'utilitza per caracteritzar el moviment d'un 

fluid. Ens indica també la relació que hi ha entre les forces inercials i les viscoses distingint dos tipus 

de règims de circulació: laminar i turbulent.  

𝑅𝑒 =
⍴·𝑐·𝐷

𝜇

 
 

On ⍴ és la densitat del fluid, c la seva velocitat, D la longitud característica del problema i 𝜇 la 

viscositat dinàmica. 

Degut a que el nombre de Reynolds és inversament proporcional a la viscositat, les forces viscoses 

agafaran més importància quan el valor de Reynolds sigui baix. Per altre banda quan el Reynolds sigui 

elevat, les forces inercials seran predominants. 

 

9.1.3. Tipus de flux 

9.1.3.1. Flux laminar/turbulent 

Un flux laminar es caracteritza per tenir un moviment ordenat i suau, on cada partícula de fluid 

segueix una trajectòria suau anomenada línia de corrent. Aquest règim és típic de fluids que es 

mouen a velocitats baixes o viscositats elevades. El perfil laminar de velocitats en una canonada es 

descriu mitjançant una paràbola on la velocitat màxima es troba en l'eix del tub i la seva velocitat és 

igual a zero en les parets.  

Totalment el contrari és el flux turbulent, el qual es defineix com el moviment d'un fluid de forma 

caòtica on les partícules de fluid es mouen desordenadament i les seves trajectòries formen petits 

remolins periòdics. Aquest tipus de flux està associat a altes velocitats on les forces inercials són 

predominants.  

Al interior d'un tub ens trobem en règim turbulent quan el nombre de Reynolds és superior a 10.000 i 

en règim laminar quan aquest valor és inferior a 2300. (Entre un Re de 2.300 i 10.000 es considera un 

flux de transició, que barreja laminar i turbulent). 

             (Eq. 3) 

 

            (Eq. 4) 
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9.1.3.2. Règim estacionari/no estacionari 

Un fluid en règim estacionari o steady flow implica que no hi han canvis en un punt del domini en el 

temps. D'aquesta manera propietats com la massa, volum o energia d'un fluid poden variar entre 

punts diferents, però romandran constants en un punt fix en el temps. 

Per altre banda, en el règim no-estacionari les propietats d'un fluid (en un punt fix) sí poden variar en 

el temps. A vegades tendim a pensar que els  termes no-estacioni i transitori (transient) són sinònims, 

però no ho son. Un règim transitori s'aplica en fluids en desenvolupament. 

 

 

 

 

Figura 10. Tipus de fluxos (Alfred Fontanals, Mecànica de Fluids; EUETIB) 

Figura 11. Perfils de velocitats en règim Laminar i Turbulent  

(Alfred Fontanals, Mecànica de Fluids; EUETIB) 
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9.1.4. Lleis de conservació 

9.1.4.1. Conservació de massa 

La massa no es crea ni es destrueix, sinó que es conserva. En un volum de control donat, el canvi de 

massa en funció del temps d'un fluid és igual a la massa que entra, menys la que surt: 

𝑑ṁ𝑉𝐶

𝑑𝑡
= ṁ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − ṁ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 

El flux màssica es defineix com la quantitat de massa que travessa la superfície d'un volum de control 

per unitat de temps:  

ṁ =  ⍴ · 𝑉 · 𝑆 

On ⍴ és la densitat del fluid, V el  seu volum, i S l'àrea que travessa. 

9.1.4.2. Conservació d'energia 

La primera llei de la termodinàmica estableix que l'energia no es pot crear ni destruir, només canviar 

d'una forma a una altre. Si es considera un sistema, el canvi d'energia d'aquest serà la suma de 

l'entrada d'energia en forma de calor i de treball: 

∆𝑈 = 𝑊 + 𝑄 

9.1.4.3. Conservació del moment 

La conservació del moment estableix que la variació de moment d'un sistema és igual al sumatori de 

les forces aplicades al mateix sistema. Per un volum de control donat: 

𝑑

𝑑𝑡
𝑚 · 𝑢𝑉𝐶 = 𝑢𝑉𝐶 · (ṁ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 −  ṁ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) = ∑ 𝐹𝑉𝐶 

La força resultant sobre el volum de control és igual al moment lineal de sortida menys el moment 

lineal a l'entrada. 

9.1.5. Volum de control 

És una regió de l'espai considerada fixa en el temps, delimitada per una superfície tancada que 

serveix per l'estudi de diferents sistemes de fluxos. La permanència del seu espai ocupat fa que les 

partícules que l'ocupen no siguin sempre les mateixes. L'anomenarem de forma abreviada VC. 

             (Eq. 6) 

 

           (Eq. 5) 

 

              (Eq. 7) 

 

                (Eq. 8) 
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9.1.6. Camp velocitats 

El camp de velocitats ens proporciona el valor de la velocitat d'un fluid per cada posició  i instant de 

temps. Ve descrit per un vector c i està definit per 3 component u, v i w.  

 

𝒄(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)𝒊 + 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)𝒋 + 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)𝒌  

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7. Condició no-lliscament 

La condició de no-lliscament estableix que en la frontera entre el sòlid i el líquid, aquest últim tindrà 

una velocitat igual a zero relativa a la frontera del sòlid. La propietat del fluid responsable de la 

condició de no-lliscament i del desenvolupament de la capa límit és la viscositat. 

La capa límit és la regió adjacent a la superfície sòlida on els efectes viscosos i els gradients de 

velocitat són significatius.  

9.1.8. Equacions de Navier-Stokes 

Les equacions de Navier-Stokes consisteixen en un conjunt d'equacions de derivades parcials no-

lineals que descriuen el moviment d'un fluid. Aquestes equacions són les que governen l'atmosfera 

terrestre, les corrents oceàniques..  

Les equacions de N-S venen formulades de la següent forma: 

 

Figura 12. Perfils de velocitat (Alfred Fontanals, Mecànica de Fluids; EUETIB) 

            (Eq. 9) 
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⍴ · (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢 · 𝛻𝑢𝑖) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+  𝝂∆𝑢𝑖 +  𝑓𝜀

𝑖 

𝛻 · 𝑢 = 0 

⍴𝑡 +  𝑢 · 𝛻⍴ = 0 

On: 

 𝝂 = 𝑐𝑡𝑒 ≥ 0(𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡) 

𝑓𝜀 = (𝑓𝜀
1 , 𝑓𝜀

2 , 𝑓𝜀
3 ) (força externa) 

𝜈=0 (fluid perfecte) 

𝛻 · 𝑢 = 0   (fluid incompressible)  

⍴ = 1 (fluid homogeni) 

Fluid ideal ↔ Les tres condicions anteriors 

No es disposa d'una solució general per aquestes equacions (excepte casos molt concrets on es pot 

trobar una solució analítica) i per aquest motiu és necessari recórrer al anàlisis numèric per 

determinar una solució aproximada. La branca de la mecànica de fluids encarregada de resoldre 

aquests tipus d'equacions mitjançant mètodes numèrics és la Dinàmica de Fluids Computacional, en 

anglès Computational Fluid Dynamics (CFD). 

 

 

 

 

 

 

            (Eq. 10) 

             (Eq. 11) 

 
            (Eq. 12) 
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9.2. Conceptes bàsics de transferència de calor 

9.2.1. Transferència de calor per convecció 

La transferència de calor per convecció es produeix entre dos fluxos separats per una paret o 

superfície a diferents temperatures. Aquest tipus de transferència d'energia calorífica es produeix 

únicament entre fluids i s'expressa a partir de la llei de refredament de Newton:  

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ℎ · 𝐴(𝑇𝑤 − 𝑇∞) 

On h és el coeficient de convecció (W/m2·K),  𝑇𝑤 és la temperatura de la paret sòlida,  𝑇∞ és la 

temperatura del medi fluid lluny de la paret i A és la superfície de bescanvi de calor. 

9.2.2. Coeficient de convecció 

El coeficient de convecció ens quantifica la influència de les propietats d'un fluid, de la seva 
superfície i del flux durant una transmissió de calor per convecció. El càlcul analític d'aquest 
paràmetre presenta moltes dificultats, per lo que generalment es troba experimentalment o 
mitjançant programes numèrics. 

9.2.3. Número de Nusselt 

Aquest nombre adimensional ens dóna una idea de l'efectivitat de la transferència de calor per 

convecció entre dos fluids. Com més elevat sigui el valor del Nu, més eficaç serà la convecció: 

𝑁𝑢 = ℎ ·
𝐿

𝑘
 

On k és conductivitat tèrmica, h el coeficient  de transferència de calor i L la longitud característica. 

Mitjançant anàlisis dimensional podem arribar a establir una relació entre el Nu i el Re, o el que és el 

mateix, entre la convecció i la turbulència de la següent manera: 

𝑁𝑢 = 𝛼 · 𝑅𝑒𝛽 

 

9.2.4. Capa límit tèrmica 

Quan un fluid a una certa temperatura circula en contacte amb una superfície sòlida a una 

temperatura diferent es genera una capa límit tèrmica. La temperatura del fluid quan està prop de la 

paret es veu afectada per la diferència de temperatures que es genera entre el fluid i paret, de 

manera que la temperatura de la substància que hi circula es veu afectada. δt ens determina la 

distància entre la paret i el punt del fluid on la seva temperatura es manté constant i ja no depèn de 

            (Eq. 13) 

 

            (Eq. 14) 

 

            (Eq. 15) 
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la temperatura de la superfície sòlida. D'aquesta manera, la capa límit tèrmica ens determina la zona 

de fluid des de la paret fins a on el 99% del fluid ja no rep cap canvi de temperatura. 

 

 

 

 

 

9.2.5. Capa límit viscosa 

Quan un fluid està en contacte amb una superfície sòlida, la seva velocitat es veu reduïda fins al  punt 

de ser igual a cero en el punt de contacte amb la paret. Senten com a capa límit viscosa la zona del 

fluid que va des de la paret fins on el 99% de la seva velocitat no depèn de les forces viscoses de la 

superfície sòlida.  

 

9.2.6. Número de Prandtl 

El nombre de Prandtl, representat per Pr, és un nombre adimensional que permet controlar 

l'espessor de les capes límit i tèrmica sempre i quan no hi hagin inconvenients en la transferència de 

calor. Va en proporció al quocient entre la difusivitat del moment (viscositat) i la difusivitat tèrmica: 

𝑃𝑟 =
𝜈

𝛼
=

𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
 

On  𝜈 és la viscositat cinemàtica,  𝛼 la difusivitat tèrmica  𝐶𝑝 la capacitat calorífica a pressió constant, 

𝜇 la viscositat dinàmica i  𝑘 la conductivitat tèrmica. 

Es considera que el nombre de Prantl és baix quan la conducció de calor és més rellevant que la 

convecció, però quan la convecció és més eficient transferint calor el nombre de Prantl és més elevat. 

Pels gasos el nombre de Prantl està sobre 1, la qual cosa indica que tan la quantitat de moviment 

com el calor dissipat a través del fluid ho fan aproximadament a la mateixa velocitat. 

 

Figura 13. Capa límit tèrmica (JM Corberan, R. Royo; UPV) 

            (Eq. 16) 
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10. ESTUDI EXPERIMENTAL 

10.1. Adquisició de dades 

L'adquisició de dades es durà a terme amb un ordinador mitjançant el programari Labview, que ens 

permetrà recollir una gran quantitat de mesures per tal de poder obtenir uns models de 

transferència de calor acurats i precisos.  

10.1.1. Equipament utilitzat 

1. Sensors temperatura: Hi han 2 sensors de temperatura en l'aparell.     El primer es troba a l'interior 

de la barra de coure i l'altre en l'entrada del equipament, de manera que quan es posa l'equipament 

en marxa el propi equip fa la diferència de voltatges entra els dos sensors i ja ens dóna un increment 

de voltatges (mV) que ens servirà per analitzar com es va refredant el tub.  

2. Connector bescanviador-multímetre: Es connectarà un cable adaptat al port Chart Recorder del 

bescanviador per on transmetran les diferències de voltatge dels sensors. Aquet connector es dividirà 

en tres cables (Dos fases que aniran connectats al multímetre i un terres). 

3. Multímetre: El tester o multímetre ens permetrà veure en tot moment la diferència de voltatge en 

el tub de coure, de manera que podrem controlar quan el tub està suficient calent per engegar 

l'aparell o quan s'ha refredat prou per aturar-lo. S'hi connectaran les dues fases que arriben del Chart 

Recorder, una en el comú (COM) i l'altre en l'entrada de voltatge (V). 

4. Connector multímetre-targeta lectura de dades: Es connectaran dos cables en les entrades del 

multímetre (COM i V) i es portaran fins la targeta d'adquisició de dades en els canals 0 i 1. Aquests 

dos connectors tindran el mateix terres.  

5. Targeta adquisició de dades: La targeta d'adquisició de dades utilitzada serà un CompactDAQ USB 

de 4 ranures i 14bits (NI cDAQ -9174) amb un mòdul d'entrada analògica (NI 9211). 

6. Ordinador: Amb el software Labview es crearà un petit programa que permeti visualitzar per 

pantalla l'evolució del transitori de refredament del tub, que converteixi la diferència de voltatge a 

diferència de temperatura i que guardi les mesures en un fitxers de text. 
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Figura 14. Targeta adquisició de dades (Martí Riera; EUETIB) 

Figura 16. Equip bescanviador, sistema d'adquisició de dades i ordinador per la seva captació 

(Martí Riera; EUETIB) 

Figura 15. Multímetre connectat a la targeta 

d'adquisició de dades (Martí Riera; EUETIB) 
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10.1.2. Labview 

Labview és el programari utilitzat per a l'adquisició de dades a través del PC, el qual disposa d'un molt 

bon entorn gràfic de programació que ens permetrà crear un petit programa per fer la captura de 

dades.  

 El programa té dos panells principals, el Block Diagram (entorn on es programa) i el Front Panel 

(panell principal on visualitzem la captura de dades). Ambdós panells es mostren en les figures 18 i 

19. 

En el Block Diagram hem generat un programa que ens permet dur a terme la  captura de dades. 

Està format per: 

- Bloc DAQ Assistant (data): És on configurem l'aparell que ens farà la captura de dades (Targeta 

Compact DAQ USB de 14 bits).   

- Canal de sortida 1: Ens mostra pel Front Panel de forma numèrica i de forma un gràfica  els valors 

instantanis de voltatge que es van mesurant (Bloc "Numeric" i bloc "Waveform Graph"). 

- Canal de sortida 2: Ens mostra pel Front Panel de forma numèrica el valor promig del conjunt de 

dades que es capten en cada instant i gràficament l'acumulació de dades en funció del temps (Bloc 

"Voltatge" i bloc "Waveform Chart"). 

Figura 17. Esquema simplificat del sistema d'adquisició de dades (Martí Riera;  Elaboració pròpia) 
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- Bloc Write To Measurement File (signals): Ens guarda el conjunt de dades en el fitxer que li 

especifiquem, en el nostre cas en un fitxer de text. 

- Canal de sortida 3: Ens fa la conversió de voltatge a temperatura de les dades capturades i ens ho 

mostra pel Front Panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Interfície Labview: Block Diagram (Martí Riera; Labview) 

Figura 19. Interfície Labview: Front Panel. La pantalla superior correspon al Canal de Sortida 1 

i la inferior al Canal de sortida 2. En aquest últim també s'hi poden apreciar 2 transitoris de 

refredament. (Martí Riera; Labview) 

Canal sortida 1 Canal sortida 2 

Canal sortida 3 
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10.1.3. Funcionament adquisició de dades 

En primer lloc haurem de treure el tub de metacrilat de la posició que vulguem estudiar en la zona 

d'assaig.  

Des del PC amb el programa creat amb Labview anirem al bloc DAQ Assistant i li indicarem el nombre 

de samplers que volem fer servir segons el cas que hi estiguem treballant. En funció  del nombre de 

samplers el temps de captació de dades serà major o menor.  

Escalfarem el tub de coure en les resistències elèctriques fins que el multímetre ens marqui un valor 

de 2,4mV (no escalfarem per sobre d'aquest valor, ja que les connexions del termoparell soldades 

amb estany es fondrien).  

Col·locarem el tub calent en la seva posició, engegarem la captura de dades de Labview, un 

cronòmetre per tenir una guia del temps que portem en l'assaig i seguidament activarem l'equip 

perquè comenci a circular l'aire i es vagi refredant el tub calent. 

El sistema d'adquisició de dades anirà captant mesures segons les característiques que li haguem 

definit al DAQ Assistant, i ha de poder durar fins que el tub de coure s'hagi refredat totalment.  

Observarem per pantalla en el Front Panel l'evolució del transitori de refredament i amb el 

cronòmetre podrem saber el temps  que portem i estimar quan s'arribarà al final del assaig.  

Quan hagi passat el temps que li hem definit al programa, aquest s'aturarà. Seguidament pararem 

l'equip i analitzarem si s'observa un bon transitori de refredament i si els resultats són coherents. 

Com que en el banc de tubs tots ells estan col·locats de forma simètrica, només efectuarem assajos 

en la meitat inferior del conjunt (10 posicions en total). En cada una d'aquestes posicions hi durem a 

terme 5 assajos amb condicions diferents de cabal d'aire corresponents al tan per cent d'obertura de 

la vàlvula de la sortida (20%, 40%, 60%, 80% i 100%) i obtindrem el transitori de refredament per 

cada cas. També efectuarem un assaig amb un tub sol sense la resta (amb els diferents percentatges 

d'obertura).  

En total es duran a terme 60 assajos . 
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Per diferenciar la simetria, les 10 posicions inferior del banc de tubs que són les que treballarem les 

macarem amb una "T" (tub) seguides del número de la posició (Exemple: T02), i les simètriques les 

etiquetarem com a "S" (simètrica) seguides del seu número segons la posició (Exemple: S02). 

La nomenclatura utilitzada per diferenciar cada assaig és la següent:  T_Posició_Obertura   

On: 

T= Significa que hi han tots els tubs de metacrilat posats (si volem treure tots els tubs i només deixar-

ne un ho indicarem amb una U ) 

Posició = Número de la posició on posem el tub calent 

Obertura= Tan per cent d'obertura de la vàlvula de sortida (20%, 40%, 60%, 80% o 100%) 

 (Exemple:  T_P02_080 correspon a un assaig on hi han tots els tubs posats, en la posició 02 i amb un 

tan per cent d'obertura del 80%). 

Labview ens guardarà un fitxer text amb totes les dades adquirides per cada posició i obertura,  i ho 

guardarà al directori que li especifiquem al programa. 

Figura 20. Esquema banc de tubs i numeració de cada tub (Martí Riera; Elaboració pròpia) 

T01 T02 

T03 T04 

T05 T06 

T07 T08 

T09 T10 

S05 

S03 

S06 

S04 

S07 S08 

S09 S10 

Línia de simetria 
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11. PROCESSAT DE DADES 

Un cop adquirides totes les dades del laboratori les processarem mitjançant SCILAB per trobar un 

conjunt de paràmetres que ens permetin analitzar el transitori de refredament del tub de coure. 

Els paràmetres i representacions gràfiques que haurem d'obtenir són les següents: 

o Coeficient de convecció (h) i Nusselt (Nu) per cada posició i obertura. 

o Gràfiques Temperatura vs temps (transitori de refredament) per cada posició i obertura. 

o Gràfiques Temperatura logarítmica vs temps per cada posició i obertura. 

o Gràfiques Nu vs Re ( per cada posició) 

o Gràfica Nu vs Re (conjunt de totes les posicions) 

11.1. SCILAB 

11.1.1. Introducció 

Scilab és un programari lliure i de codi obert utilitzat en la computació numèrica amb un llenguatge 

de programació propi d'alt nivell per dur a terme tota mena de càlculs científics. Proporciona un 

potent entorn de computació molt útil tan per aplicacions d'enginyeria com científiques.  

Desenvolupat per l'empresa INRIA a principis dels anys 80, aquest software està disponible en tots els 

sistemes operatius de forma totalment gratuïta. 

11.1.2. Aplicacions principals 

Scilab disposa d'una gran varietat de funcions matemàtiques amb un alt nivell de llenguatge de 

programació, lo qual permet l'accés a funcions gràfiques bidimensionals o tridimensionals, 

estructures de dades avançades.. etc. 

Algunes de les funcionalitats que permet fer Scilab són:  

o Matemàtiques i simulació:  Operacions matemàtiques i anàlisis de dades per aplicacions ens 

enginyeria o ciències. Inclou funcions matemàtiques elementals, àlgebra lineal, matrius, 

polinomis i funcions racionals, simulació de sistemes d'equacions diferencials.. 

o Visualitzacions en 2D i 3D: Funcions de gràfics per visualitzar, personalitzar, anotar i exportar 

dades de moltes formes diferents (línies, gràfiques circulars, histogrames, superfícies, 

animacions..) 
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o Optimització d'algoritmes: Per resoldre problemes d'optimització (optimització no lineal, 

quadràtica, mínims quadrats no lineal.. etc) 

o Estadística: Eines per realitzar anàlisis  de dades i modelització. 

o Disseny de sistemes de control i anàlisis: Algoritmes i eines per l'estudi de funcions de 

transferència, control, anàlisis d'estabilitat.. etc 

o Processament de senyals: Permet visualitzar, analitzar i filtrar senyals en els dominis de 

temps i freqüència. 

o Desenvolupament d'aplicacions: Per gestionar intercanvis de dades amb eines externes. 

o Xcos: Editor gràfic per dissenyar models de sistemes dinàmics com circuits hidràulics o 

sistemes de control. 

11.1.3. Matlab y Scilab 

Matlab i Scilab són dos softwares de característiques i aplicacions molt similars en l'àmbit de la 

computació numèrica, però què ens ofereix cada un? 

Scilab 

o Cost: Scilab és un software de descàrrega gratuïta i de lliure distribució. Per altre banda, 

Matlab no ho és i sovint se'l considera massa car per la gent que el compra. 

o Codi obert: Qualsevol usuari té un control complet de codi font. 

o Comunitat on-line: La comunitat de col·laboradors és una de les fonts d'innovació, la qual 

cosa permet presentar nous algoritmes. 

o Qualitat: Els algoritmes establerts a Scilab es consideren de bona qualitat, o si més no 

comparables al seu competidor. 

Matlab 

o Riquesa: Matlab té una sèrie d'eines que abasteixen nombrosos camps d'aplicació. 

o Acabats: L'oferta de Matlab és fiable i molt ben cuidada, qualitats de les quals són difícils 

d'aconseguir en softwares de lliure distribució.  

o Estàndard: S'utilitza en la majoria d'escoles i s'utilitza en la majoria d'empreses, lo qual 

facilita el intercanvi entre usuaris. 

o Desenvolupament: Compta amb una gran equip de desenvolupadors que asseguren 

l'actualització i evolució d'aquest software, cada cop amb més funcions. Les noves versions 

són àmpliament provades abans de ser difoses amb un alt nivell de fiabilitat. 

o Documentació: Disposa d'una gran documentació completa i professional. Aquesta n'és una 

de les debilitats de Scilab.  
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11.2. Càlculs processat 

En el intercanvi de calor entre el tub de coure calent i l'aire es vol simular una transferència de calor 

per convecció. Aquest fenomen es produeix quan hi ha un intercanvi d'energia calorífica entre dos 

fluxos separats per una paret o superfície, però en el nostre cas un dels fluids serà l'aire i l'altre fluid 

serà simulat pel tub escalfat. 

11.2.1. Càlcul coeficient de convecció 

La calor transmesa per convecció del tub calent al aire ve descrita per l'expressió: 

𝑄 = ℎ · 𝐴(𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) 

On "Q"  és la calor transmesa des del tub de coure a temperatura "T"," h" és el coeficient de 

convecció , "A" l'àrea efectiva del tub i "Tambient" la temperatura ambient del aire. 

Per un període de temps dt també podem expressar la transmissió de calor de la forma: 

−𝑄𝑑𝑡 = 𝑚 · 𝑐𝐶𝑢(𝑑𝑇) 

On "m" és la massa del tub i "cCu" el calor específic del coure. Combinant les dues equacions obtenim: 

ln(𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) = −
𝐴·ℎ

𝑚·𝑐𝐶𝑢
· 𝑡 − 𝑙𝑛(𝑇0 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) 

 

Que amb logaritmes decimals es pot reescriure de la forma: 

log ∆𝑇 = −
𝐴·ℎ

2,3026·𝑚·𝑐𝐶𝑢
· 𝑡 + 𝑙𝑜𝑔(𝑇0 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) 

Aquesta última equació es pot associar a una recta de regressió: 

log ∆𝑇 = −𝑀 · 𝑡 + 𝐵 

On "M" és el pendent i "B" el terme independent. A partir del pendent d'aquesta recta de regressió 

podem obtenir el coeficient de convecció h: 

ℎ = −2,3026 ·
𝑚 · 𝑐𝐶𝑢

𝐴
𝑀 

            (Eq. 17) 

 

            (Eq. 18) 

 

            (Eq. 19) 

 

            (Eq. 20) 

 

            (Eq. 21) 

 

            (Eq. 22) 
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Per aquesta formulació s'ha tingut en compte les següents hipòtesis de treball: 

- Es menysprea el gradient de temperatures entre el centre del cilindre de coure i la seva superfície 

- La calor entregada pel tub de coure es transmet íntegrament  al flux d'aire. 

- En el càlcul de l'àrea efectiva de transferència de calor, la longitud efectiva tindrà en compte els 

extrems del cilindre ja que també condueixen calor. Per tan la longitud efectiva del tub de coure serà 

igual a la seva longitud física més 8,4mm. 

 

11.2.2. Càlcul nombre de Nusselt 

El nombre de Nusselt el determinarem a partir del coeficient de convecció (h): 

𝑁𝑢 =
ℎ·𝑑

𝑘
 

On "h" és el coeficient de convecció, "d" el diàmetre del tub emissor de calor i "k" el coeficient de 

conducció del fluid. 

11.2.3. Càlcul velocitats 

Aplicant Bernoulli en dos punts del conducte obtenim 

𝑃1

⍴
+

𝑐1
2

2
+ 𝑔 · 𝑧1 =

𝑃2

⍴
+

𝑐2
2

2
+ 𝑔 · 𝑧2 

𝑃1

⍴
+

𝑐1
2

2
=

𝑃2

⍴
 

𝑐1 = 𝑐 = √
2·(𝑃2−𝑃1)

⍴𝑎𝑖𝑟𝑒
 =  √

2·𝑅′·𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡(⍴𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎·𝑔·∆ℎ)

𝑃𝑎𝑡𝑚
  

On c és la velocitat del aire en el conducte, R' la constant del aire, Patm la pressió atmosfèrica, ∆ℎ 

l'altura dinàmica i ⍴𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 la densitat de l'aigua. 

La velocitat entre els tubs evidentment serà diferent. L'anomenarem cef i la calculem a partir dels 

espais buits entre els tubs per on passa el fluid. Sabent que "D" és el diàmetre d'un tub, que l'espai 

per on circula l'aire en el conducte equival a 10 tubs, i que entre els tubs el seu espai equival a 5 tubs: 

cef · 5𝐷 = 𝑐 · 10𝐷 

cef = 2 · 𝑐 

            (Eq. 23) 

 

            (Eq. 25) 

 

            (Eq. 24) 

 

            (Eq. 26) 
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La cef anterior es correspon quan hi han tots els tubs posats en el banc d'assaig. Quan els traiem tots i 

només en deixem un llavors: 

cef · 9𝐷 = 𝑐 · 10𝐷 

cef =
10

9
· 𝑐 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4. Càlcul Reynolds 

Re =
𝑐·𝐷·⍴𝑎𝑖𝑟𝑒

µ𝑎𝑖𝑟𝑒
 

On 𝑐 és la velocitat del aire, 𝐷 el diàmetre del conducte,  ⍴𝑎𝑖𝑟𝑒 la densitat del aire a 23ºC i µ𝑎𝑖𝑟𝑒 la 

seva viscositat dinàmica. 

Com que les velocitats són diferents en el conducte i entre els tubs, el Reynolds també ho serà. 

Depenent de si utilitzem la velocitat eficaç o la velocitat del conducte, obtindrem el Re de entre els 

tubs o del conducte. 

11.2.5. Conversió voltatge-temperatura 

La conversió del voltatge mesurat pel termoparell (en diferència de temperatures) és de: 

1oC = 0,041mv 

 

Figura 21. Esquema simplificat del conducte del bescanviador. En la zona de tubs l'espai per on circula l'aire 

equival a 9D, i per la resta del conducte equival a 10D (Martí Riera; Elaboració pròpia) 

            (Eq. 27) 

 

            (Eq. 28) 

 

            (Eq. 29) 
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11.2.6. Taula de constants i paràmetres d'interès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Taula de paràmetres d'interès per els càlculs en el processat  

(Pràctica 3 Eng. Tèrmica: Bescanviador de flux creuat; EUETIB-EEBE) 
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11.3. Programa processat de dades (Scilab) 

Per a l'obtenció dels paràmetres i representacions gràfiques de la nostre experimentació hem utilitzat 

el software Scilab per crear un programa que, de forma totalment automàtica, processi tots els 

fitxers de dades experimentals i ens retorni la informació que ens interessa per analitzar-la. 

11.3.1. Estructura interna del programa 

El  programa consisteix en un seguit de funcions vinculades entre elles que duen a terme el següent: 

- Analitza_Mesures_Totes: Processa tots els fitxers de dades (amb totes les posicions i obertures) i 

s'encarrega de guardar tots els resultats i graficar-los. 

- Analitza_Mesures_Sol: Processa els fitxers de dades per un tub sol en el banc de tubs. 

- Estudi_Dades: Efectua tots els càlculs per obtenir els valors del paràmetres d'estudi (Nu, h, Re,..) i els 

envia al seu programa principal Analitza_Mesures_Totes . 

- Format_Grafic: Funció que dóna format a les gràfiques que es generin al seus programes principals 

(Estudi_Dades i Analitza_Mesures_Totes). Els hi determina l'estil de la font, dimensions.. etc. 

- Linreg: A partir de les valors del logaritme de la temperatura en fa una regressió lineal agafant 

només els punts que segueixin una bona correlació entre ells per obtenir el pendent de la recta que 

es genera. 

- Escriure_Text_Sortida: Funció que ens permet visualitzar per la pantalla de la interfície de Scilab 

informació d'interès durant el processat.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema del funcionament intern del programa creat pel processat de dades. (Martí Riera; Elaboració pròpia) 
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En la figura  23 podem observar la relació entre les diferents funcions que executen el programa. La 

funció principal és la de Analitza_Mesures_Totes , i de ella depenen les sub-funcions  

Analitza_Mesures_Sol i Estudi_Dades. Les funcions Format_Grafic, Linreg i Escriure_Text_Sortida són 

cridades per Estudi_Dades i depenent d'aquesta. 

El programa complet es troba al ANNEX VI. 

11.3.2. Algoritme del programa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitza_Mesures_Totes 

Estudi_Dades   (Processat de les dades) 

Linreg 

1 - Definim constants 

2 - Definim directori on hi han els fitxers de dades per processar 

3 - Es genera un bucle que va accedint a cada posició i obertura 

 

4 - Agafa les dades experimentals i les agrupa en 2 files (voltatge i temps) 

5 - Canvia les unitats de mV a ºC 

6 - Calcula el logaritme de la temperatura 

 

 

6 - Identifica la millor correlació i fa una regressió lineal per trobar el pendent (slope) 

 

 

7 - Calcula els valors de Nu, h, Re i velocitat 

8 - Representa gràficament:   - Voltatge vs Temps 

                                                     - Temperatura vs Temps 

                                                     - Temperatura logarítmica vs Temps 

 

 

 

9 - Es retornen els valors de Nu i Re al programa principal 

10- Es guarden els resultats en un fitxer de text 

11 - Representa gràficament:   - Nu vs Re per cada posició 

                                                        - Nu vs Re per totes les posicions 

12 - Es torna al punt 3 amb una posició/obertura diferent  fins que s'acaben i el s'atura 

                                                     

 

 

 

Figura 24. Esquema algoritme del programa creat per processar les dades (Martí Riera; Elaboració pròpia) 
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11.4. Resultats 

A continuació s'exposaran les gràfiques obtingues per la posició 2 i particularment per la posició 2 

amb 40% d'obertura (T_P02_040), ja que aquesta mateixa també s'utilitzarà en les simulacions 

posteriors. Es representaran també les gràfiques generals amb totes les posicions i les 

representacions pel cas d'un tub sol (U_P02_040). 

La resta de resultats corresponents a les altres posicions del tub es troben adjunts al ANNEX II. 

11.4.1. Temperatura vs Temps:  T_02_040 

 

En aquesta gràfica podem observar el transitori de refredament del tub de coure en la posició 02 i un 

40% d'obertura quan tots els tubs estan posats. Fins l'instant observem com a la temperatura li costa 

disminuir, ja que per una banda hi ha un petit interval de temps entre que es retira el tub de la font 

de calor i s'activa l'aparell i per una altre banda com que el sensor es troba al interior del tub, el 

intercanvi de calor triga uns instants a recórrer l'espessor del Coure i arribar al sensor. 

Figura 25. Gràfica Temperatura vs Temps per la posició T_P02_040 (Martí Riera; Scilab) 
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Del segon 20 fins al 80 el tub es refreda aproximadament al mateix ritme i seguidament comença a 

tendir lentament cap a 0. 

En l'experimentació i processat observem que el tub  parteix d'una temperatura de 60ºC. Aquesta és 

la diferència de temperatures entre el sensor de dins el tub de coure i el sensor a temperatura 

ambient. D'aquesta forma: 

Variació de temperatures= Tº tub coure - Tºambient 

60º𝐶 = 𝑇º𝑡𝑢𝑏 − 23º𝐶 

𝑇º 𝑡𝑢𝑏 = 80 º𝐶 

Així doncs, la temperatura real que estarà escalfat el tub és de 80ºC. 

 

11.4.2. Temperatura logarítmica vs Temps: T_02_040 

 

 

 

Figura 26. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps per la posició T_P02_040 (Martí Riera; SCILAB) 
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La representació del logaritme de la temperatura contra el temps ens mostra informació important. 

En primer lloc observem representada de color vermell la funció logarítmica del transitori. Els 

quadrats negres són els punts que el programa ha seleccionat per fer la regressió lineal, agafant 

només els punts que tinguin una millor correlació entre elles. De color blau hi podem veure una recta 

que segueix el pendent de la regressió, per poder analitzar a on els punts es dispersen més.  

En aquest cas les dades tenien molt bona correlació ( del ordre de r= 0.99) i per això selecciona tants 

punts com a vàlids . Veiem que on el transitori es distingeix de la recta blava és just al principi, quan 

els valors encara no són prou bons ja que s'està començant a refredar. 

A partir de la regressió lineal obtenim el pendent (slope), el qual el programa ens ho representa en la 

mateixa figura juntament amb el Nu i el coeficient de convecció. 

11.4.3. Nu vs Re: Posició T_02 

 

 
Figura 27. Gràfica Nu vs Re per les diferents obertures de la posició 2 (Martí Riera; SCILAB) 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 
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La gràfica Nu vs Re ens proporciona informació de com varia el Nu a mesura que anem canviant el 

percentatge d'obertura de la vàlvula. Com més oberta està, el flux d'aire agafa velocitats més 

elevades i en conseqüència el Re cada cop és més elevat ja que el valor de Re és proporcional a la 

velocitat (Eq. 4). 

D'aquesta manera observem que com més ràpid va el flux d'aire (Re més gran) el intercanvi de calor 

és més eficaç (Nu més elevat). Aquesta relació de dependència Nu-Re vé caracteritzada per l'Eq. 15. 

També podem percebre una certa tendència lineal dels valors de Nusselt al variar l'obertura de la 

vàlvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 20% 40% 60% 80% 100% 

Nu 34.62 50.27 66.65 77.08 82.20 

Re 4673 10449 16848 20898 22893 

Taula 1. Taula amb valors experimentals de Nu i Re per diferents 

 fluxos d'aire en la posició T_02 (Martí Riera; Word) 
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11.4.4. Nu vs Re: Totes les posicions 

Figura 28. Nu vs Re per totes les posicions i segons els diferents graus d'obertura (Martí Riera; SCILAB) 
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En aquesta gràfica hi trobem representada la variació del Nu per diferents graus d'oberta en totes les 

posicions del banc de tubs. Hi distingim clarament com algunes posicions tenen un comportament 

quasi idèntic en funció de la posició on es troben. D'aquesta manera podem dividir la zona de tubs en 

tres dominis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Domini 1 (D1) hi trobem els 3 tubs davanters del banc d'assaig, és a dir, els primers que rebran 

el flux d'aire incident.  Aquest domini correspon a les tres representacions inferiors de la gràfica 29, 

on podem observar-hi un comportament bastant estable, ja que el flux d'aire hi incideix per primera 

vegada, i uns valors de Nusselt baixos en comparació amb la resta. 

El Domini 2 (D2) correspon als tubs 04 i 08, que corresponen a les representacions del centre de la 

gràfica 29. Hi observem un comportament molt similar al Domini 1, ja que el flux d'aire que els hi 

arriba encara roman estable però els valors de Nusselt són més elevats, i per tan,  l'eficàcia en el 

intercanvi de calor és més elevada. 

Al Domini 3 (D3) hi trobem la resta de tubs que es troben darrera dels comentats fins ara. En aquest 

punt el flux d'aire arriba molt més barrejat i treballa de forma més homogènia, la qual cosa implica 

que els valors de Nusselt siguin més elevats que la resta de tubs. En contra, la turbulència en aquest 

domini és major, lo qual afecta a la precisió dels resultats i la tendència no és tan lineal com en els 

dominis anteriors. 

T10 

T06 T05 

T01 

T04 

T02 

T08 

T09 

T03 

T07 

D3 D2 D1 

Figura 29. Esquema distribució de dominis del banc de tubs (Martí Riera; Elaboració pròpia) 
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11.4.5. Temperatura logarítmica vs Temps: U_P02_040 

 

Aquesta gràfica estudia el mateix cas que el comentat en l'apartat 11.3.2 amb la diferència que aquí 

no hi ha la resta de tubs posats. És un cas interessant perquè els resultats són més nítids ja que no hi 

han d'altres tubs que generin turbulències en l'aire. 

Comparant aquest cas amb el T_P02_040 observem que el Nu és més baix. Això es deu a que el fluid 

incident arriba molt estable i no es pot generar una transferència de calor tan efectiva.  També veiem 

que aquest cas triga una mica més a refredar-se del tot i el pendent no és tan inclinat ja que al no 

tenir tanta eficàcia en el intercanvi de calor, necessita una mica més de temps. 

La correlació de les dades és també molt bona i per aquest motiu en la regressió lineal agafa tants 

punts com a vàlids.  

 

 

 

 

Figura 30. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps per la posició U_P02_040 (Martí Riera; SCILAB) 
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11.4.6. Nu vs Re: Posició tub sol  

 

 

Aquesta darrera gràfica descriu el mateix que s'ha comentat en l'apartat 11.3.3 però amb el cas del 

tub sol al banc d'assaig. Els resultats són també més nítids al no tenir d'altres tubs al voltant que 

generin turbulències al flux.  

També es pot apreciar que els valors de Re per cada obertura són bastant més baixos que en els 

casos de T_02. Això es deu a que la velocitat efectiva que afecta el tub és molt més baixa1 i per tan els 

valors de Re també ho seran. 

Per altre banda els valors del Nusselt tenen un comportament curiós.  Per obertures del 20, 40 i 60% 

de la vàlvula els valors de Nusselt són més baixos que el cas T_02, però a partir del 80% d'obertura 

(amb un Re superior a 9000) augmenta l'eficàcia en el intercanvi de calor i el Nusselt és major. 

                                                           

 

 
1 Eq. 27, pàg 28. 

Figura 31. Gràfica Nu vs Re per les diferents obertures del tub sol (Martí Riera; SCILAB) 

20 % 

80 % 

100 % 

40 % 

60 % 
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11.4.7. Comparació amb resultats analítics tub sol (U_02_040) 

A continuació es verificaran els resultats del cas del tub sol buscant de forma analítica el valor de Nu 

pel cas U_02_040 que s'ha estudiat anteriorment. Per fer-ho utilitzarem les correlacions de 

Zukauskas i calcularem el Nu teòric del nostre cas: 

 

 

 

 

En primer lloc calculem la temperatura de film que es correspon entre el tub calent a 80ºC i l'aire a 

temperatura ambient: 

 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =
𝑇𝑡𝑢𝑏 + 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑

2
=

353 + 250 

2
= 301.5 𝐾 

 

 20% 40% 60% 80% 100% 

Nu 30.03 45.36 64.06 78.16 88.33 

Re 2596 5805 9360 11610 12718 

Taula 2. Taula amb valors experimentals de Nu i Re per diferents 

 fluxos d'aire en la posició U_02 (Martí Riera; Word) 

Figura 32. Correlacions empíriques per trobar el Nu en convecció forçadasobre un tub circular en flux creuat (Cengel; Heat 

and Mass Transfer, table 7-1) 



Estudi Experimental i Numèric d'un bescanviador de calor   

  45 

 

A continuació a partir de les taules del aire1, trobem el corresponent nombre de Prandtl segons la 

temperatura de pel·lícula  𝑃𝑟 = 1,386 

I a partir de les relacions de Zukauskas per un Re = 5805 : 

𝑁𝑢 = 0.193 · 𝑅𝑒0.618 · 𝑃𝑟
1
3 

𝑁𝑢 = 0.193 · 58050.618 · 1.386 1/3 = 45.58  

D'aquesta forma observem com tan el Nu analític com l'experimental del cas U_02_040 s'aproximen 

molt bé. 

 

 

 

 

 

 

11.4.8. Velocitats T_02_040 

El programa de processat està configurat de tal manera que per pantalla ens va mostrant els 

paràmetres que calcula per cada posició i obertura. Pel cas T_02_040 la velocitat en el conducte 

d'entrada és de 𝑐 =  6,407 m/s i per tan la velocitat efectiva   𝑐𝑒𝑓 = 2 · 𝑐 = 12,81 𝑚/𝑠. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 TABLE A-17 Ideal gas - properties of air. Çengel, Thermodynamics. 

 Analític Experimental 

Nu 45.58 45.36 

Figura 33. Valors mostrats per la pantalla de la interfície de Scilab pel cas T_02_040 (Martí Riera; SCILAB) 

Taula 3. Taula comparativa del Nu analític i experimental pel cas U_02_040  

(Martí Riera; Word) 
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12.  SIMULACIÓ COMPUTACIONAL 

12.1. Introducció 

La simulació computacional consisteix en un conjunt de programes informàtics que tenen com 

objectiu crear una simulació d'un model abstracte d'un determinat sistema. D'aquesta manera, la 

simulació es converteix en una eina molt útil  en camps tan amplis com la física, l'enginyeria, la 

biologia,.. ja que ens permet  simular sistemes reals i arribar a comprendre o predir millor el seu 

funcionament.   

Les simulacions són executades des de ordinadors a conjunts d'ordinadors connectats en xarxa 

l'execució dels quals pot durar des de uns quants minuts a hores o fins i tot dies. 

Per poder simular un sistema real s'utilitza un model matemàtic que consisteix en trobar les solucions 

analítiques de les equacions que governen el sistema que s'estudia i que es vol simular. L'objectiu és 

validar aquestes equacions i poder arribar a predir el comportament del sistema partint d'una sèrie 

de paràmetres i condicions inicials.  

El terme de simulació computacional també es pot entendre com a modelització numèrica  degut a 

què les computadores utilitzen un càlcul numèric per l'execució de les simulacions. 

En el nostre estudi utilitzarem els avantatges que ens proporciona la simulació computacional per 

modelitzar sistemes fluidotèrmics. 

12.2. Simulacions turbulentes 

La majoria de fluxos d'interès pràctic que es tracten en enginyeria són de règim turbulent, la qual 

cosa serà de gran utilitat saber com simular un fluid en aquestes condicions. 

Per definició la turbulència és "una condició irregular de flux en qual les diverses quantitats mostren 

una variació aleatòria en el temps i l'espai, però de manera que es poden definir quantitats 

aproximades estadísticament" (Hinze, 1975). 

A mesura que en un flux s'hi augmenta progressivament el nombre de Reynolds, es generen 

inestabilitats (fluctuacions) en les variables d'aquest flux que causen l'aparició de vòrtexs ( flux 

giratori d'un fluid en forma d'espiral). Aquests vòrtexs cada cop són més inestables i es divideixen en 
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vòrtexs més i més petits, de manera que arriba un punt en què l'energia cinètica que contenen es 

transforma en energia tèrmica per dissipació viscosa. Aquest procés rep el nom de cascada d'energia. 

Actualment la resolució exacte de les equacions que descriuen un flux turbulent  no és possible, però 

gràcies a la ràpida evolució del ordinadors i desenvolupament d'algoritmes podem aconseguir 

aproximacions molt bones gràcies a la dinàmica de fluids computacional (CFD), que ens permetrà 

simular fluxos turbulents mitjançant el mètode de càlcul més adient pel cas que estiguem treballant. 

Es distingeixen tres mètodes de càlcul importants: 

o DNS (Direct Numerical Simulation): Resol directament de les equacions de Navier-Stokes. És 

la forma més evident i precisa de preveure un flux turbulent de manera que resol totes les 

escales espacials i temporals d'un flux turbulent sense aproximacions. Requereix d'un alt cost 

computacional.  

o LES (Large Eddy Simulations): S'utilitza per resoldre situacions turbulentes amb escales molt 

grans on s'hi generen elevades situacions turbulentes de vòrtexs. És un tipus de simulació 

que exigeix molta capacitat dels ordinadors i de temps de càlcul. 

o RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes): És un dels mètodes numèrics que més s'utilitza en 

enginyeria per predir fluxos turbulents, ja que es basen en mètodes estadístics per al seu 

estudi. El formen diferents models de turbulència que s'exposaran posteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Simulació d'un flux turbulent sobre un cilindre (Victor 

Contreras; Projecte final de grau - Chile) 
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12.2.1. Funcions de paret (wall functions) 

Quan el nombre de Reynolds és elevat els fluxos turbulents tendeixen a dependre únicament de les 

forces inercials del fluid (a escala macroscòpica). Tot i així, els efectes viscosos afecten de forma 

rellevant el moviment del fluid en les proximitats de les parets.  

És per això que en la geometria del model amb el que treballem, serà necessari ajustar amb més 

precisió les zones de la malla que estiguin en contacte amb les parets. Per fer-ho utilitzarem el 

paràmetre y+ per indicar la distància que es troba el fluid respecte  la paret, i distingirem tres dominis 

de la malla en aquest punt: 

 

o Viscous sublayer:  Zona molt pròxima a la paret on predomina un règim laminar amb un valor 

de y+ entre 0 i 5. El comportament de la velocitat és lineal en funció la distància amb la paret. 

o Buffer layer: El fluid es troba en un estat de transició entre laminar i turbulent (y+ entre 5  i 

30). 

o Low law region: El règim turbulent domina tota aquesta regió i la velocitat mitjana ve 

determinada pel logaritme de la distància a la paret (y+ entre 30  i 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Sub-dominis d'un fluid prop de la paret (Walter Frei, Comsol blog) 
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12.2.2. Models de turbulència 

Es comentaran  dos dels models de turbulència més importants que s'utilitzen en el mètode de càlcul 

RANS, un dels quals es farà servir en les simulacions d' aquest treball: 

o K-Epsilon: És un model que dóna una descripció general de la turbulència per mitjà de dues 

equacions: l'energia cinètica turbulenta (k) i el rati de dissipació de l'energia cinètica 

(épsilon). És un dels models més utilitzats en règims turbulents ja que convergeix molt bé si 

treballem en casos amb diferències de pressió relativament petites. 

 

o K-Omega: Aquest model treballa a partir de les equacions de l'energia cinètica turbulenta (k) 

i el rati específic de la dissipació d'energia cinètica (omega). A diferència del k-e, aquest 

model treballa molt bé prop de les parets, de manera moltes vegades s'utilitzen les solucions 

obtingudes amb k-epsilon com a condicions inicials del model k-omega, aconseguint així uns 

resultats molt més precisos.  

12.3. ELMER 

12.3.1. Introducció 

Elmer és un software de lliure distribució (GPL1) que utilitza la resolució d'equacions diferencials 

parcials (EDP's) per executar i estudiar simulacions físiques. Desenvolupat i distribuït per la CSC 

(Finnish It Center for Science) l'any 1995, es tracta d'un programa que disposa de diferents models 

físics i mètodes numèrics que faciliten la resolució de problemes de sistemes mecànics, de 

transferència de calor, acústica o mecànica de fluids entre d'altres. Elmer els resol a partir del mètode 

d'elements finits (FEM2). 

El codi es troba escrit en Fortran 90, i al tenir un codi font obert i una lliure distribució el converteixen 

en un programa molt utilitzat tan a nivell universitari com a nivell professional. 

12.3.2. Aplicacions principals 

L'ús d'aquest programa recull diferents camps gràcies als diferents models que incorpora. Alguns dels 

més rellevants són: 

                                                           

 

 
1 General Public License 
2 Finite Element Method 
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o Mecànica de fluids 

- Equacions de Navier-Stokes 

- Models de turbulència (k-epsilon, k-omega,..) 

o Transferència de calor 

- Equacions de calor (HT): Convecció, radiació, canvis de fase,.. 

o Acústica 

- Equació de Helmholtz 

o Electromagnetisme 

o - Electrostàtica, inducció, magnetostàtica,.. 

o Elasticitat 

o Microfluïds 

- Equacions de Poisson-Boltzmann 

o Mecànica quàntica 

- Teoria de Kohn-Sham 

12.3.3. ElmerGui 

Elmer és un conjunt de programes executables els quals es poden utilitzar de forma independent. 

S'inclouen tres paquets principals: ElmerGUI, ElmerSolver i ElmerPost. 

A través del paquet ElmerGui es defineix el model numèric. Les seves funcions principals són fer 

d'interfície gràfica perquè l'usuari hi pugui treballar amb comoditat i  de generador de malles. També 

serveix per importar diferents tipus de geometries i presenta un entorn molt intuïtiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Imatge de la interfície gràfica ElmerGui  (Martí Riera; ELMER7) 
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12.3.4. Elmer Solver 

S'hi realitzen les resolucions de les EDP's mitjançant línies de comanda del fitxer file.sif. Inclou un gran 

nombre d'eines d'elements finits per resoldre tot tipus de models diferents.  

Aquest paquet necessita dos formats d'arxiu d'entrada perquè es pugui executar:  

o Arxiu "file.sif": És un dels fitxers més importants ja que és on s'hi troben totes les línies de 

comandes que utilitzarà el Solver per executar la simulació. Aquestes comandes contenen 

informació del model que hem definit amb ElmerGui. En nivells més avançats de simulació es 

treballa directament amb aquest fitxer sense ús de la interfície gràfica, ja que això permet 

editar més lliurament el model que volem simular (hi han comandes que ElmerGui no 

permet afegir i s'han d'escriure manualment al fitxer file.sif). 

o Arxius "mesh": Està compost per 4 arxius que són el mesh.header, mesh.nodes, 

mesh.elements i mesh.boundary i tots ells defineixen la malla del problema que volem 

simular.  

Un cop finalitzada la simulació ElmerSolver ens retorna els següents fitxers: 

o Arxius "result ": És on s'hi recullen els resultats de la simulació. 

o Arxius "file.ep": Són arxius amb els resultats per poder ser post-processats amb ElmerPost 

 

12.3.5. Elmer Post 

Mitjançant aquest paquet es poden visualitzar els resultats de la solució de les EDPs realitzades en el 

ElmerSolver. Treballa amb els fitxer amb extensió .ep però no s'utilitza gaire ja que actualment 

d'altres programes més complets com el Paraview l'han reemplaçat. 

12.3.6. Elmer GRid 

S'utilitza per crear i manipular malles i es realitza mitjançant línies de comandes. Es poden generar 

malles estructurades en 2D i 3D i importar malles en formats com Gmsh, Fidap, Comsol,.. 

 

 

 

 

 
Figura 37. Esquema paquets bàsics Elmer  (Paul Alvarez Lloret; Universidad Politécnica de Equador) 
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12.3.7. Esquema general de l'estructura interna d'Elmer 

 

 

Com es pot observar en l'esquema el funcionament intern de Elmer per executar una simulació es dr 

a terme de la següent manera: 

En primer lloc s'ha de crear la malla (Pre-processament) que es pot generar des de ElmerGrid, amb 

algun altre programa CAD o directament importar-ne alguna de ja feta. Seguidament hem de crear el 

fitxer.sif que el generem mentre muntem el model amb ElmerGUI.  

Un cop tenim la malla i el fitxer.sif s'envia al ElmerSOLVER que durà a terme els càlculs i generarà les 

solucions en diferents formats com el .result, el .ep o el .vtu, els quals els podrem obrir amb el seu 

corresponent programa de Post-processament com ElmerPost o Paraview. 

 

 

Figura 38. Esquema detallat de l'estructura interna de ELMER  (Elmer Team; Elmer Course CSC 2012) 
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13. SIMULACIÓ CAS RECTANGLE 

13.1. Cas a estudiar 

S'estudiarà un cas amb geometria senzilla per poder muntar un model turbulent, aprendre com 

funciona i posteriorment aplicar-ho en una geometria més complexa. Simularem doncs amb Elmer un 

model turbulent de fluid que circula a través de dues plaques planes (Rectangle), per tal d'analitzar el 

perfil de velocitats a través de les dues plaques i el seu comportament respecte la malla i les parets. 

El model de turbulència a utilitzar serà el  k-Epsilon.  

Al  ANNEX III s'hi pot trobar un document detallat amb tots els passos a seguir per poder generar el 

cas que aquí estudiarem. 

Simularem un flux d'aire a temperatura ambient que circula a través d'un rectangle de 0,2m d'altura i 

4m de longitud i amb una velocitat mitjana a l'entrada de 1 m/s. No s'utilitzaran funcions de paret. 

A temperatura ambient (23ºC): 

⍴ = 1.225 
𝑘𝑔

𝑚3
  

 𝜇 = 1,8375 · 10−5 kg/m · s 

En aquestes condicions podem saber que el Reynolds del fluid serà de Re= 13.333 i per tan en règim 

turbulent:    

𝑅𝑒 =
𝑐 · ⍴ · 𝐷

𝜇
=   

1 · 1.225 · 0.2

1.835 · 10−5
= 13333,33 

 

 

 

 

 

Figura 39. Imatge de la malla del rectangle amb ElmerGui  (Martí Riera; ELMER7) 
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13.2. Resultats model k-Epsilon 

Els resultats obtinguts de la simulació han estat visualitzats amb el programari Paraview obtenint les 

següent representacions. 

 

13.2.1. Perfil velocitats entrada 

En primer lloc comprovem que els paràmetres que obtenim es corresponen amb els que hem afegit 

al nostre model.   

Amb una velocitat mitjana a l'entrada de Ū =  1 m/s  i segons el perfil parabòlic de velocitats  

𝑈(𝑦) = 4 · 1.5 · Ū ·
y(0,2 − y)

0,22
 

 Sabem que la velocitat màxima a l'entrada serà de: 

𝑈(0,1) = 4 · 1.5 · 1 ·
0,1 · (0,2 − 0,1)

0,22
=  1,5 m/s     

Amb Paraview, fent un plot over line en l'entrada obtenim: 

 

Figura 40. Gràfica del perfil de velocitats a l'entrada del rectangle  (Martí Riera; Paraview) 

            (Eq. 30) 

 

distància [m] 

V [m/s] 
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13.2.2. Perfil  velocitats turbulent 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Imatge de la distribució de velocitats al cap de 1 segon  (Martí Riera; Paraview) 

Figura 42. Gràfica del perfil de velocitats del fluid desenvolupat amb un model k-e (Martí Riera; Paraview) 

V [m/s] 

distància [m] 
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En les figures adjuntes podem observar els resultats obtinguts de la simulació del rectangle amb un 

model de turbulència k-epsilon i un temps de 1 segon. La figura 41 representa la velocitat del aire 

circulant pel rectangle de manera que prop de les parets la velocitat tendeix a 0 i en la resta del 

conducte s'aconsegueix estabilitzar. En la figura 42 veiem el perfil de velocitats un cop el fluid s'ha 

desenvolupat amb una velocitat mitjana de 1,13 m/s i com tendeix a 0 al aproximar-se a les parets ja 

que li hem imposat una condició de no-lliscament (no slip). 

Una possible millora d'aquests resultats podria ser la implementació d'un model de turbulència k-

omega a partir dels resultats obtinguts amb el model k-epsilon. D'aquesta manera aconseguiríem 

valors més bons del perfil de velocitat prop de la paret. 
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14. SIMULACIÓ BESCANVIADOR  

Es durà a terme una simulació numèrica del mateix bescanviador de flux creuat que s'ha treballat 

experimentalment. S'intentaran reproduir les mateixes condicions que en el real i es contrastaran els 

resultats obtinguts. 

14.1. Geometria bescanviador 

La geometria utilitzada per dur a terme les simulacions del bescanviador serà la que va dissenyar l' ex 

alumne del centre Christian Rossi en el seu treball de final de grau. Tanmateix hi hem afegit algunes 

modificacions per aconseguir una geometria una mica més precisa i fàcil de treballar-hi.  

S'adjunta un planell de la geometria acotada del bescanviador al Annex IX. 

També s'ha anat ajustant la mida de la malla a mesura a mesura que s'anaven confeccionant les 

simulacions.  

 

 

D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

Figura 44. Geometria del bescanviador de flux creuat amb els seus dominis (Martí Riera; ElmerGUI) 

116 cm 
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Per altre banda la geometria s'ha dividit en cinc dominis diferents per tal de poder assignar diferents 

mides de malla allà a les zones on ens interessi. A continuació es comentarà cada una des les zones 

del bescanviador. 

o Domini 1: Correspon a la cambra d'aire de l'entrada. Simula l'aire en repòs que hi ha a 

l'entrada del bescanviador i s'encarrega d'estabilitzar i regular el fluid abans d'entrar a 

l'interior del bescanviador, aconseguint així un model més ajustat del cas. No caldrà una 

malla molt fina però les parets si que caldrà refinar-les amb un factor ref=8.  

La mida màxima de cel·la és de maxh=0.02. 

 

o Domini 2: Aquesta zona és on s'hi troba la tovera i del conducte d'entrada. La malla haurà de 

ser més fina amb una mida màxima de cel·la de maxh=0.01 ja que és on el fluid d'aire s'anirà 

desenvolupant. El refinament serà de ref=36 per permetre que es desenvolupi el perfil de 

velocitats adequat. 

 

o Domini 3: En el domini 3 és on hi trobem el banc de tubs. Aquí ens interessarà tenir una bona 

resolució de la malla per captar amb detall els canvis de velocitat i moviments que 

experimenta el fluid. Per aquest motiu utilitzarem una maxh=0.0025 i amb un refinament per 

les parets i els tubs de ref=9 i ref=18 respectivament. 

 

o Domini 4: En aquest domini s'hi generaran totes les turbulències del aire causades per la 

interacció amb els tubs de manera que necessitarem molt bona precisió de malla 

(maxh=0.0025). Per les dues parets del bescanviador hi deixarem un refinament de ref=9. 

Com es pot observar en la figura 45 s'ha refinat també la línia que divideix els dominis 3 i 4 

per aconseguir una zona més fina just desprès de la sortida dels tubs per la mateixa funció 

que s'ha comentat en aquest apartat . El refinament en aquesta línia serà de ref=2. 

 

o Domini 5: Correspon a la sortida del bescanviador on hi ha el difusor. Ajustarem la malla amb 

els mateixos valors que en el domini 2. 
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En la figura 45 hi podem observar que el tub de la posició T_02_040 està mallat per dins. Aquest 

correspon al tub que escalfarem i per tan l'hi hem donat un domini diferent (Domini 6). La mida 

màxima de cel·la del tub és de maxh=0.1. 

14.2. Simulació camp de velocitats 

14.2.1. Model K-Epsilon 

S'ha implementat un model de turbulència k-Epsilon per simular l'aire circulant per l'interior del 

bescanviador. A mesura de provar diferents diferències de pressió per tal de generar el flux de 

corrent, s'ha trobat que la que respon bastant bé al nostre cas és una rampa de pressió del tipus:  

∆𝑃 = −100 − 150 · t 

Per dur a terme la simulació d'aquest model turbulent s'ha seguit el guió adjunt en l'Annex  III. 

El fitxer.sif amb els paràmetres de la simulació es troba també adjunt en l'Annex IV 

 

 

 

 

Figura 45. Ampliació geometria de la zona de tubs. Dominis 3 i 4. (Martí Riera; ElmerGUI) 
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14.2.2. Resultats 

 

En aquesta primera figura podem observar el camp de velocitats del aire en tot el bescanviador. En la 

cambra d'aire de l'entrada el fluid està en repòs i es va accelerant a mesura que va entrant per la 

tovera. A partir d'aquí el fluid es va desenvolupant.  

 

En la representació 47 hi veiem el comportament del aire al entrar al banc de tubs on es barreja i 

augmenta considerablement la seva velocitat al passar entre els tubs. L'aire representat de color 

vermell en la figura arriba a una velocitat màxima de 13.3 m/s. 

Figura 46. Camp de velocitats del bescanviador per T=1s (Martí Riera; Paraview) 

Figura 47. Ampliació del camp de velocitats dels tubs al bescanviador per T=1s (Martí Riera; Paraview) 
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En la gràfica 48  hi trobem representada el perfil de velocitats desenvolupat al llarg del conducte 

d'entrada. Podem observar-hi una velocitat màxima de 6.21 m/s.  També veiem com la velocitat 

tendeix a 0 prop de les parets amb la condició de no-lliscament que li hem imposat al model. 

 

En la figura 49 hi trobem el perfil de velocitats del aire a la sortida del banc de tubs. S'hi pot observar 

la forma que adopta al passar entre els tubs amb unes velocitats del aire lleugerament més altes 

entre els tubs propers a la paret. 

Figura 48. Perfil de velocitat del fluid desenvolupat al canal d'entrada (Martí Riera; Paraview) 

Figura 49. Perfil de velocitat del fluid a la sortida del banc de tubs (Martí Riera; Paraview) 

V [m/s] 

distància [m] 

V [m/s] 

distància [m] 
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14.3. Simulació transitori de refredament 

14.3.1. Model Heat-Transfer 

Un cop simulat el camp de velocitats,  s'ha simulat durant 600 segons el transitori de refredament 

d'un tub de coure en la posició T_02_040. Per implementar-ho, s'ha activat únicament el model de 

transferència de calor "Heat Transfer" i s'han posat les velocitats obtingudes amb el model k-Epsilon 

com a condicions Inicials.  

El fitxer.sif es troba adjunt al Annex V. 

 

14.3.2. Resultats 

 

 

En aquesta representació hi observem el camp de temperatures del flux d'aire i del tub de coure en la 

posició T_02_040 a 80ºC (352ºK), en l'instant inicial abans de començar a refredar-se. 

 

 

 

Figura 50. Distribució de temperatures en el banc d'assaig per un tub escalfat a 80ºC  (Martí Riera; Paraview) 
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En la figura 51 hi observem el transitori de refredament d'un punt de la superfície del tub de coure al 

llarg de 600 segons.  A diferència dels transitoris experimentals podem veure com en la simulació es 

comença a refredar molt ràpid des del primer instant. Això és degut a què en l'instant inicial l'aire és 

fred al 100% i per això es comença a refredar de cop, encara que això no és una situació realista. Tot i 

això, aquest fenomen inicial no el tenim en compte ja que el que ens interessa és quan el fluid ja s'ha 

desenvolupat per estudiar-ne les seves propietats. 

Agafant les dades del transitori simulat i mitjançant els càlculs exposats en la secció 12.2, obtenim un 

valor de Nusselt de 32.93 associat a aquest refredament. 

 

 

 

 

 

 

 Experimental Simulació 

Nu 50.27 32.93 

Figura 51. Transitori de refredament d'un punt situat a la superfície del tub de coure a 80ºC durant T=600s  

 (Martí Riera; Paraview) 

Taula 4. Valors de Nusselt obtinguts en la experimentació i simulació pel cas T_02_040  

 (Martí Riera; Word) 

T [s] 

Temperatura [K] 
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En la taula 4 podem veure la diferència que hi ha entre el valor de Nusselt simulat i el experimental. 

Aquesta diferència és deguda a que en el nostre model numèric hem treballat amb unes propietats 

del aire constants, però realment varien en el temps ja que aquestes depenen de la temperatura. 

La implementació d'un model de simulació que variï les propietats del aire en funció del temps es 

deixa com a proposta de millora d'aquest estudi.  

 

 

 



Estudi Experimental i Numèric d'un bescanviador de calor   

  67 

15. Conclusions 

En la finalització d'aquest projecte s'han obtingut les següents conclusions referents a les dues parts 

que constitueixen el treball: 

o Experimentació 

- A partir dels resultats obtinguts a la gràfica general de Nu vs Re amb tots els tubs i posicions 

(figura.29), podem concloure que l'eficàcia en la transferència de calor és molt més bona en els tubs 

que es troben a la zona posterior del banc de tubs, sent indiferent la seva posició dins el domini 3 

(figura 29). Al haver-hi més turbulència i homogeneïtat del fluid el nombre de Nu és més alt, i per tan, 

la convecció és més bona.  

 

- Amb el conjunt de representacions gràfiques de Logaritme de la Temperatura vs Temps del Annex II 

podem observar com, per casos amb baixa velocitat del aire, els resultats són molt lineals. Com més 

augmentem la velocitat, els resultats més s'allunyen d'aquesta linealitat i el coeficient de correlació 

cada cop és més petit. Per aquest motiu, pels casos amb una obertura de vàlvula més gran, la 

regressió lineal ens agafa menys dades.  

Creiem que això és degut a que al tub hi han dues temperatures: Tint  (al interior del tub) i Tsup (a la 

superfície). Quan hi ha molta velocitat del aire, el refredament és més ràpid i es genera una diferència 

de temperatures (∆T) entre Tint i Tsup, ja que l'interior del cilindre tarda una mica més a refredar-se 

degut a l'espessor del tub. Quan la velocitat de l'aire és més lenta, la Tint és igual a la Tsup. 

 

- També s'ha pogut calcular el valor de Nu analíticament pel cas del tub sol i comprovar que dóna el 

mateix que l'experimental.  

     

o Simulació 

- La primera part de la simulació consistia en reproduir el camp de velocitats que es genera dins el 

bescanviador utilitzant un model de turbulència k-𝜀. En la figura 48 s'observa que la velocitat del fluid 

a través del conducte és de  𝑐𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó =  6,21 m/s  mentre que el mateix valor obtingut en 

l'experimentació es correspon a   𝑐𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =  6,407 m/s . D'aquesta manera podem afirmar 

que la part fluidodinàmica del nostre model s'ajusta bastant bé al real. 

- S'ha avançat també en la utilització del model de turbulència k-omega en el bescanviador sense 

obtenir uns resultats prou ajustats, de manera que s'ha decidit no afegir-lo en el treball. 



  Martí Riera Santacreu 

68   

- S'ha simulat numèricament el transitori de refredament del tub de coure però sense obtenir uns 

resultats prou precisos, de manera que s'ha deixat com a possible millora d'aquest estudi l'ajust del 

model de transferència de calor.  

- Un altre dels objectius també era veure fins a on podíem arribar utilitzant ELMER com a software 

per aquest estudi. Al ser un programari de codi lliure volíem fer un aprenentatge dins aquest camp. 

15.1. Possibles implementacions 

Desprès de dur a terme aquest projecte i amb els continguts adquirits sobretot de simulació 

computacional, algunes possibles implementacions que es podrien dur a terme són: 

o Implementació del model k-Omega per representar millor el camp de velocitats del 

bescanviador. 

o Ajust del model numèric de transferència de calor: programar en Fortran dins de Elmer les 

funcions necessàries per posar propietats en funció del temps. 

o Simular el refredament del tub en totes les posicions i condicions per tal de tenir 

caracteritzada numèricament tota la feina de la part experimental.  

o Simular un cas numèricament amb un software diferent i comparar-ne els resultats. 
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ANNEX I: Dades complementàries experimentació 

En aquest Annex I s'adjunten els valors de pressió i temperatura atmosfèrica durant els dies que 

es va dur a terme la recollida de dades al laboratori. 

 

- Assaig 27-06-2016  

Pressio atm= 101,600 kPa 

Temp. ambient = 23º 

- Assaig 28-06-2016  

Pressio atm= 101,600 kPa 

Temp. ambient = 22,5º 

- Assaig 29-06-2016  

Pressio atm= 101,400 kPa 

Temp. ambient = 23º 

 

 

Temperatura mitjana 23 ºC 

Pressió mitjana 101,600 kPa 

Figura 1. Taula temperatura i pressió mitjana laboratori 
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ANNEX II: Gràfiques resultats experimentació 

En el següent Annex es mostren totes les gràfiques de resultats obtingudes en 

l'experimentació amb les quals s'ha pogut analitzar el conjunt de resultats. 

 

 

 

 

 

1. POSICIÓ T_P01 

 

Figura 3. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P01_020 

Figura 2. Gràfica Temperatura vs Temps amb totes les posicions 
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Figura 5. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P01_060 

Figura 4. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P01_040 
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Figura 7. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P01_100 

Figura 6. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P01_080 
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2. POSICIÓ T_P02 

 

 

 

Figura 9. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P02_040 

Figura 8. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P02_020 
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Figura 10. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P02_060 

Figura 11. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P02_080 
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3. POSICIÓ T_P03 

 

Figura 12. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P02_100 

Figura 13. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P03_020 
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 Figura 15. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P03_060 

Figura 14. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P03_040 
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Figura 17. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P03_100 

Figura 16. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P03_080 
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4. POSICIÓ T_P04 

 

 

 

Figura 18. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P04_020 

Figura 19. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P04_040 
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Figura 21. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P04_080 

Figura 20. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P04_060 
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5. POSICIÓ T_P05 

 

Figura 22. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P04_100 

Figura 23. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P05_020 
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Figura 24. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P05_040 

Figura 25. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P05_060 
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Figura 27. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P05_100 

Figura 26. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P05_080 
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6.POSICIÓ T_P06 

 

 

Figura 28. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P06_020 

Figura 29. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P06_040 
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Figura 30. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P06_080 

Figura 30. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P06_060 



  Martí Riera Santacreu  

22   

 

 

7.POSICIÓ T_P07 

 

Figura 32. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P07_020 

Figura 31. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P06_100 
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Figura 33. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P07_040 

Figura 34. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P07_060 
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Figura 35. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P07_080 

Figura 36. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P07_100 
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8.POSICIÓ T_P08 

 

 

 

Figura 37. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P08_020 

Figura 38. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P08_040 
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Figura 39. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P08_060 

Figura 40. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P08_080 
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9.POSICIÓ T_P09 

 

Figura 41. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P08_100 

Figura 42. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P09_020 
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Figura 43. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P09_040 

Figura 44. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P09_060 
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Figura 45. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P09_080 

Figura 46. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P09_100 
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10.POSICIÓ T_P10 

 

 

 

 

Figura 47. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P10_020 

Figura 48. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P10_040 



Estudi experimental i numèric d'un bescanviador de calor   

  31 

 

 

 

 

Figura 49. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P10_060 

Figura 50. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P10_080 
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11.POSICIÓ U_P02 

 

Figura 51. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps T_P10_100 

Figura 52. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps U_P02_020 
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Figura 53. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps U_P02_040 

Figura 54. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps U_P02_060 
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Figura 55. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps U_P02_080 

Figura 56. Gràfica Temperatura logarítmica vs Temps U_P02_100 
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12. Nu vs Re  

 

 

Figura 57. Gràfica Nu vs Re T_P01 

Figura 58. Gràfica Nu vs Re T_P02 

 



  Martí Riera Santacreu  

36   

 

 

 

Figura 59. Gràfica Nu vs Re T_P03 

Figura 60. Gràfica Nu vs Re T_P04 
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Figura 61. Gràfica Nu vs Re T_P05 

Figura 62. Gràfica Nu vs Re T_P06 
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Figura 63. Gràfica Nu vs Re T_P07 

Figura 64. Gràfica Nu vs Re T_P08 
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Figura 65. Gràfica Nu vs Re T_P09 

Figura 66. Gràfica Nu vs Re T_P10 
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Figura 67. Gràfica Nu vs Re U_P02 
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ANNEX III: Guió simulació cas rectangle (model k-𝜀) 

1.1 Introducció 

En aquest apartat es descriuran els passos a dur a terme per tal de simular amb el programa ELMER 

un cas concret dels models de turbulència. 

EL guió es centrarà en la simulació d'un flux d'aire que circula per una canal amb un model de 

turbulència k-epsilon. Els passos a seguir seran: 

1. Crear malla 
2. Crear model amb Elmer (k-epsilon) 
3. Simular model k-epsilon  

 

1.2 Paràmetres del model 

Ū=  1 m/s  (velocitat mitjana a l'entrada) 

Altura = 0,2 m 

Longitud = 4 m 

Fluid =Aire (a temperatura ambient) 

Densitat = 1.225 kg/m3 

Viscositat dinàmica = 1,8375·10-5 kg/m·s 
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1.3 Creació de la malla 

1.3.1 Fitxer in2d 

Crearem la malla del canal amb una geometria " in2d", la qual tindrà forma rectangular. Per fer-ho 

obrirem un fitxer de text i el guardarem ficant l'extensió in2d (exemple: cas_canal.in2d). 

 

L' omplirem amb les següent seqüència de línies1: 

splinecurves2dv2 ! Indica que el document és de tipus 2D i geometria spline. 

1 ! Factor de refinament. Descriu com de ràpid decreix la malla. 

points ! Definim els 4 punts del rectangle. La primera columna ens indica el número del punt, la 

segona la coordenada "x" i la tercera la "y". 

1 0 0 ! Punt 1 en les coordenades x=0 i y=0 

2 4 0 

3 4 0.2 

4 0 0.2 

segments ! Definim els 4 segments que uniran cada punt. La primera columna ens indica el número 

del domini interior de la geometria i la segona el número del domini exterior. La tercera columna ens 

indica el nombre de punts que fan falta per definir el segment (recta=2 i spline=3). En les columnes 

quatre i cinc hi escrivim el punt d'origen i punt final del segment. En la columna sis s'indiquen les 

condicions de contorn i en la set el refinament de cada segment 

1 0 2 1 2 -bc=3 -ref=80 

1 0 2 2 3 -bc=2 -ref=80 

1 0 2 3 4 -bc=3 -ref=80 

1 0 2 4 1 -bc=1 -ref=80 

materials ! Definim els dominis i la mida màxima de cada element definida per "maxh"  

1 aire -maxh=0.04 ! Domini 1 amb nom="aire" i mida màx de cel·la=0.04 

                                                           

 

 
1 El símbol "!" serveix per escriure comentaris. Totes les cadenes de caràcters o números desprès d'aquest 

símbol , ELMER no les detectarà. 
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ElmerGUI té una funció molt interessant per veure geometries en 2D que es diu 2D modeler. S'hi 

accedeix des de View → 2d modeler. Un cop dins anem a file  open i obrim el nostre fitxer in2d.  

Veurem la geometria que hem creat i també ens permetrà editar punts i segments. 

 

 

 

 

Figura 69. Imatge 2d modeler de ElmerGUI 

Figura 68. Imatge fitxer in2d amb la geometria 
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1.3.2 Dimensionament de la malla 

Per defecte agafarem una mida màxima1 de cel·la de maxh= 0.04 

El refinament de les parets el determinarem a partir del valor de y+. Podem dimensionar la malla 

segons: 

 

 Funcions de paret (y+>11) 
 

 NO funcions de paret (y+<11) 
 

En aquest cas farem servir una y+= 2 i per tan no treballarem amb wall functions. 

Utilitzarem una calculadora online per determinar la mida dels elements prop de la paret (wall 

spacing) i posteriorment el refinament de les parets:  

http://www.pointwise.com/yplus/ 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 Valor establert per defecte. Segons el cas d'estudi s'hauran d'anar fent proves i anar 

comprovant quina mida de malla s'adapta millor al cas que volem simular. 

Figura 70. Captura de la calculadora online pointwise  

http://www.pointwise.com/yplus/
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Afegim els paràmetres els paràmetres del nostre cas a la calculadora obtenim: 

Wall spacing = 0.0005185 

Re= 13333.33 (turbulent) 

ref = 0.04/0.00051 = 80 

 

 

1.3.3 Generar Mesh files 

Un cop tenim el fitxer in2d creat el guardem dins de una carpeta en el nostre ordinador. 

Obrim Elmer →Open  →cas_canal.in2d 

Fem un save a la carpeta on tenim el cas. D'aquesta manera Elmer ens generarà els fitxers de la malla 

(mesh files): mesh.boundary, mesh.elements, mesh.header, mesh.nodes. 

 

1.4 Definició model k-epsilon amb ElmerGUI 

Importarem des de la interfície de ElmerGui la malla que hem generat:   

Load mesh → carpeta cas_canal  

1.4.1 Incorporar model de turbulència a ELMER 

En primer lloc hem d'afegir la descripció del model a la carpeta edf, ja que pot ser que no hi sigui i es 

trobi a la carpeta edf-extra. Aquestes carpetes es troben dins la carpeta base del programa Elmer. 

 

Figura 71. Malla del canal vista des de ElmerGUI  
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 Per accedir-hi des de Elmer 8.0: 

C:/Program Files (x86)/ Elmer 8.0.Release/share/ElmerGUI/edf-extra 

 Per accedir-hi des de Elmer 7.0: 

C:/ Program Files (x86)/Elmer7/bin/edf-extra 

S'ha de copiar el fitxer k-epsilon.xml i copiar-lo a la carpeta edf. 

1.4.2 Setup 

Configurarem el Setup de la següent manera:  Model  →Setup 

 Max Output Level = 4 ! Ens defineix el nivell d'informació que volem mostrar per pantalla 

durant la simulació.  

 Simulation type = Transient ! Indica si volem simular en estacionari o transitori 

 Timestepping method = BDF  

 BDF order = 2  ! Resolució del pas de temps 

 Time step intervals (tsi) = 50   ! Pas de temps 

 Time step size (dt)1 =$ 5/50 ! Ficarem 5 segons de simulació per fer 50 passos de temps. 

 Output intervals = 1   ! Ens diu quants intervals volem guardar. Si li diem 1, ens els guarda tots.  

                                                           

 

 
1 El signe $ serveix perquè Elmer ens calculi la operació matemàtica que haguem introduït desprès del símbol 
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La resta de valors que no s'especifiquin es deixaran per defecte.  

 

Nota: Aquesta simulació també es podria dur a terme en estat estacionari ja que els valors de les 

velocitats 

 

 

 

Figura 72. Configuració del setup  
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1.4.3 Equacions 

Definirem 2 equacions, la NS-ke (Navier Stokes + K-epsilon) i la Output (resultats): 

 Model  →Equation  →Add 
 

Name = "NS - ke"  

Apply to Bodies = 1  

Navier-Stokes  

   Active = on  

   Edit Solver Settings  

   General →Execute solver →Always 

   Nonlinear system Convergence tol. = 1.0e-4  

   Nonlinear System Max Iterations = 20 

   Linear System1  

        Method → Direct →Umfpack 

         

K-Epsilon  

      Active = on  

      Edit Solver Settings  

      General →Execute solver  →Always 

      Nonlinear system Convergence tol. = 1.0e-7 

      Nonlinear System Max Iterations = 20 

      Linear System  

        Method→Direct →Umfpack 

Add  

OK 

 

                                                           

 

 
1 Es farà servir un mètode directe si es disposa de computadores grans per poder efectuar el càlcul, ja que 

aquest mètode requereix de molta memòria. 
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 Model  →Equation →Add 

Name = "Output"  

Apply to Bodies = 1  

 

Result Output 

   Active = on 

   Edit Solver Settings 

   Execute Solver = After timestep  

Add  

OK 

1.4.4 Material 

 

Seleccionarem com a material aire a temperatura ambient de les llibreries que disposa Elmer: 

 Model  →Material  →Add 

Material library 

Air (room temperature) 

 

Navier-Stokes 

Viscosity Model= k-Epsilon 

Apply to Bodies = 1  

Add  

OK 

 

 

 

 

 

 Figura 73. Configuració del material 
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1.4.5 Condicions inicials  

En un règim turbulent serà molt important definir unes bones condicions inicials, ja que el fluid 

necessita temps i espai per desenvolupar-se. Com que la velocitat mitjana a l'entrada és relativament 

baixa (Ū= 1 m/s), s'utilitzarà unes velocitats inicials de 0. Com a valors inicials del model turbulent k-e, 

s'utilitzaran els valors per defecte que figuren en el tutorial d'Elmer Turbulent Incompressible Step 

Flow. 

 Model →Initial conditions  →Add 

 

Name = "Condicions inicials" 

 

k-Epsilon 

Kinetic Energy = 4e-3  ! Energia cinètica 

Kinetic Dissipation = 1e-4  ! Dissipació d'energia cinètica 

Navier-Stokes 

Velocity 1 = 0 ! Component x de la velocitat 

Velocity 2 = 0 ! Component y de la velocitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Condicions inicials N-S Figura 74. Condicions inicials K-E 
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1.4.6 Condicions de contorn (BC) 

Definirem 3 condicions de contorn: Entrada (Inlet), parets (Walls) i sortida (output). Si seleccionem les 

línies del contorn de la nostre malla a ElmerGui veurem que cada línia té assignada un número de BC, 

ja que és el que li hem indicat en el fitxer in2d.  

 

En l'entrada hi incorporarem un perfil parabòlic de la forma:  

 

𝑈(𝑦) = 4 ·
3

2
· Ū · 𝑦 · (𝐿 − 𝑦)/𝐿2 

 

On "Ū" és la velocitat mitjana a l'entrada, "y" la posició en l'altura del canal i "L" l'altura del canal. Per 

avaluar expressions matemàtiques, Elmer utilitza les llibreries MATC. Per implementar el perfil 

parabòlic haurem de defenir la variable "y" com a Variable Coordinate 2 dins el programa ("tx")  

 

Hi accedirem des de  Model  →Boundary Condition  →Add 

 

 Name = "Inlet" 

Apply to Boundary = 2  

K-Epsilon 

  Kinetic Energy = 4.57e-3 

  Kinetic Dissipation = 1e-4 

Navier-Stokes 

  Velocity 1 =  

  Variable Coordinate 2; Real MATC "4*1.5*1*tx*(0.2-tx)/0.2^2" 

  Velocity 2 = 0.0 
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 Name = "Walls" 
 

Apply to Boundary = 3 

Navier-Stokes 

Noslip wall BC = True ! Ja que no treballem amb funcions de paret1 

 

 Name = "Output" 

Apply to Boundary = 1 

Navier- Stokes 

  Velocity 2 = 0 

K-Epsilon 

  Kinetic Energy = 0.006 

  Kinetic Dissipation = 0.0025  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 Si utilitzem funcions de paret haurem d'anar a la pestanya k-Epsilon i activar Reichardts wall law 

amb el nombre de y+ corresponent. 

 

Figura 76. Boundary Conditions Inlet 
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1.4.7 Generar fitxer ".sif" 

El fitxer .sif és on s'hi guarda tota la informació que hem introduït i que servirà per executar la 

simulació. Un cop tenim fet el model amb ElmerGui anirem a Sif →Generate i crearem el fitxer dins la 

nostre carpeta de treball que per defecte es dirà case.sif. 

Farem un save i seguidament un save project per guardar el projecte. D'aquesta manera obtindrem 

un arxiu XML que ens permetrà obrir de nou el projecte des de ElmerGui amb totes les Equacions, 

BC.. guardades. 

1.4.8 Output file 

Abans d'executar farem una modificació al fitxer case.sif.  

Hi afegirem la línia1 Output File = datos_k-e.restart al apartat de Simulation. Aquesta comanda ens 

permetrà guardar els resultats obteniguts en un fitxer independent. Aquest fitxer ens servirà per 

executar simulacions posteriors. 

Podem obrir el fitxer case.sif amb qualsevol editor de text. Nosaltres farem servir el Ultra Edit. 

                                                           

 

 
1  S'ha d'afegir a mà al fitxer .sif amb un editor de text. No ho podem afegir des de la interfície de Elmer 

Figura 77. Boundary Conditions Wall Figura 78. Boundary Conditions Output 
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Simulation 

Max Output Level = 4 

… 

Output File = datos_k-e.restart 

… 

End. 

1.5 Simulació model k-e 

Per dur a terme simulacions d'aquest tipus és usual efectuar-les des de servidors externs ja que 

necessitarem quantitats molt elevades de memòria, emmagatzematge i moltes hores de simulació. 

Per aquest motiu farem ús de servidors que disposa la UPC. 

En primer lloc necessitarem tenir instal·lats els programaris Putty, WinSCP, Parallels 2x RDP, Pulse 

Secure i algun editor de text que pot ser el Ultra Edit. La seva obtenció i configuració es troba 

explicada al ANNEX VII. 

1.5.1 Connexió a la xarxa UPC 

Si no ens trobem dins la xarxa UPC, el primer que haurem de fer és connectar-nos-hi a través de 

UPClink amb el nostre nom i contrasenya de la UPC. Utilitzarem el programa Pulse Secure. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 79. Connexió a UPClink a través de Pulse Secure 
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1.5.2 Connexió al servidor PC186 

El servidor on ens connectarem és el PC186 el qual disposa del sistema operatiu LINUX però també hi 

podem treballar amb una interfície de Windows gràcies al VirtualBox que hi ha instal·lat. 

Per accedir-hi, obrirem el programa Putty i ens connectarem al servidor a través de un túnel 

(PC186_tunel). Accedirem al servidor amb el nostre nom de usuari i contrasenya. 

 

 

 

 

Per accedir al servidor PC186 des de la interfície de Windows a través del programa Parallels 2x RDP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. PC186 des de Windows (VirtualBox) 

Figura 80. Connexió al servidor PC186 a través de Putty 

Figura 81. PC186 des de Linux.  
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1.5.3 Transferència de fitxers al PC186 

Un cop estem connectats al servidor, haurem de transferir la carpeta amb els fitxers a simular del 

nostre ordinador personal al PC186. Ho farem a través del programa WinSCP. 

Guardarem la nostre carpeta del cas dins la carpetacompartida del PC186.  

 

  

 

 

 

 

 

1.5.4 Executar simulació 

Per executar una simulació només farà falta que en el directori de treball hi hagi el Fitxer case.sif (on 

hi ha tota la informació per fer la simulació) i la Malla del model (fitxers mesh). 

Ens connectarem al PC186 des de Linux i executarem per ordre les següents comandes: 

 

 

 

 

 

Figura 83. Imatge de la interfície de WinSCP 

5 

4 

3 

2 

1 

PC personal PC186 

cd  carpeta compartida/NomUsuari/NomCarpetaTreball 

ELMER  

Elmer grid 2 2 'pwd' -metis 4 

nohup mpirun -np 4 ElmerSolver_mpi > res.log & 

 

tail -f res.log 
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línia 1     La comanda "cd" serveix per accedir a un directori de treball. En el nostre cas escriurem "cd" 

seguit "carpetacompartida/" i seguidament totes les carpetes que facin falta fins arribar a on tenim 

els fitxers que volem simular. Si comencem a escriure i premem la tecla TAB automàticament apareix 

el nom que volem escriure. 

línia 2    Escrivim ELMER per activar el software ELMER 8.1 que ens executarà l'ElmerSolver. 

línia 3  La següent comanda parteix el domini de la geometria en 4 parts, i cada una d'elles serà 

calculada amb un "core" diferent de la màquina. D'aquesta manera reduïm el temps de simulació. Els 

nombres " 2  2 " fan referència a les particions del domini, el nombre " 4 " és el total de cores que 

s'utilitzaran i "pwd"  per definició ens crea una carpeta amb els diferents dominis dins el directori de 

treball. També li podem indicar una altre ubicació. 

línia 4   Aquesta comanda ens serveix per executar la simulació: "nohup" perquè quan sortim del 

programa no s'aturi, "mpirun" per treballar amb un multiprocessador, "np" és el nombre de 

processadors que volem fer anar, "ElmerSolver_mpi" el programari que executarem amb 

multiprocessadors, "res.log" el fitxer on guarda les dades que es generen durant la simulació 

(tolerància de convergència de cada iteració,..etc) i "&" serveix per poder executar la simulació en 

background i poder continuar fent d'altres coses en la interfície. 

línia 5 La comanda "tail -f res.log" ens permet veure com evoluciona el solver d'elmer. 

D'altres comandes d'utilitat en Linux: 

- "top": Ens permet veure els processadors que s'estan fent servir, qui els utilitza i la memòria del 

sistema entre d'altres. És important que el sistema no accedeixi  de 32 processos (load avarage) ja 

que significa que tots els processadors estan ocupats i es frenaran les simulacions en procés. Per 

sortir-ne premem CONTROL+C i per eliminar un procés escrivim "k" (de "kill") seguit del número del 

procés que vulguem eliminar (només podem eliminar processos dels quals tinguem accés). Si 

eliminem un processador que està en paral·lel amb d'altres, aquests últims també s'eliminaran. 

- "ls": Quan hem accedit dins una carpeta amb "cd", la comanda "ls" ens permet veure el contingut 

que hi ha dins.  
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1.5.5 Post-processament 

Un cop el programa ha finalitzat la simulació ens apareixerà en el directori de treball un seguit de 

fitxers .vtu i .restart. 

Els fitxers .vtu ens serviran per poder visualitzar els resultats mitjançant Paraview i els .restart ens 

permetran utilitzar els valors de la simulació que hem fet com a condicions inicials per a una pròxima 

simulació més acurada. 

1.5.6 Anàlisi resultats amb Paraview 

Per analitzar els resultats ho podem fer des de la interfície de Windows del PC186 (amb Virtual Box) o 

bé descarregant-nos la carpeta de resultats al nostre PC personal amb Win SCP. 

Amb el programari Paraview accedirem a la carpeta de treball i obrirem el cas. Podem obrir-lo sencer 

amb el fitxer "case..vtu" o anar obrint els diferents dominis (cal prémer Apply perquè es visualitzi en 

la interfície). 

Des d'aqui podrem visualitzar el camp de pressions, de velocitats l'energia cinètica i l'energia cinètica 

dissipada.  

Amb el camp de velocitats seleccionat i fent un plot over line1 en les diferents seccions del model 

podrem visualitzar el perfil de velocitats que es genera i comprovar si aquest s'ajusta als valors teòrics 

o als que li hem definit per defecte.  

 

                                                           

 

 
1 Filters  Data analysis    plot over line 

Figura 84. Camp de velocitats visualitzat amb Paraview 
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ANNEX IV: Fitxer case.sif Bescanviador (model k-𝜀) 

Header 
  CHECK KEYWORDS Warn 
  Mesh DB "." "." 
  Include Path "" 
  Results Directory "" 
End 
 
Simulation 
  Max Output Level = 5 
  Coordinate System = Cartesian 
  Coordinate Mapping(3) = 1 2 3 
  Simulation Type = Transient 
  Steady State Max Iterations = 100 
  Output Intervals = 1 
  Timestepping Method = BDF 
  BDF Order = 2 
  Timestep intervals = 500 
  Timestep Sizes = 0.002 
  Solver Input File = case.sif 
  Post File = case.ep 
  Output File = Datos_k-e.restart ! Guardem els resultats de k-e per utilitzar-los en una altre simulació 

End 
 
Constants 
  Gravity(4) = 0 -1 0 9.82 
  Stefan Boltzmann = 5.67e-08 
  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12 
  Boltzmann Constant = 1.3807e-23 
  Unit Charge = 1.602e-19 
End 
 
Body 1 
  Target Bodies(1) = 1 
  Name = "Body Property 1" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 2 
  Target Bodies(1) = 2 
  Name = "Body 2" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
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Body 3 
  Target Bodies(1) = 3 
  Name = "Body 3" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 4 
  Target Bodies(1) = 4 
  Name = "Body 4" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 5 
  Target Bodies(1) = 5 
  Name = "Body 5" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 6 
  Target Bodies(1) = 6 
  Name = "Body 6" 
  Equation = 3 
  Material = 2 
  Initial condition = 2 
End 

Solver 3 
  Equation = K-Epsilon 
  Procedure = "KESolver" "KESolver" 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-4 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Max Iterations = 1 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 0.5 
  Linear System Solver = Direct 
  Linear System Direct Method = Umfpack 
End 
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Solver 1 
  Equation = Navier-Stokes 
  Variable = Flow Solution[Velocity:2 Pressure:1] 
  Procedure = "FlowSolve" "FlowSolver" 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-4 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Max Iterations = 1 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 0.5 
  Linear System Solver = Direct 
  Linear System Direct Method = Umfpack 
End 
 
Solver 4 
  Equation = Heat Equation 
  Variable = Temperature 
  Procedure = "HeatSolve" "HeatSolver" 
  Exec Solver = Never 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 20 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Direct 
  Linear System Direct Method = Umfpack 
End 
 
Solver 2 
  Equation = Result Output 
  Output Format = Vtu 
  Procedure = "ResultOutputSolve" "ResultOutputSolver" 
  Output File Name = case 
  Single Precision = True 
  Exec Solver = After Timestep 
End 
 
Equation 1 
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  Name = "NS-ke-HT" 
  Convection = Computed 
  Active Solvers(3) = 3 1 4 
End 
 
Equation 2 
  Name = "Output" 
  Active Solvers(1) = 2 
End 
 
Equation 3 
  Name = "Heat equation (tub)" 
  Active Solvers(1) = 4 
End 
 
Material 1 
  Name = "Air (room temperature)" 
  Viscosity Model = K-Epsilon 
  Reference Temperature = 273.15 
  Viscosity = 1.983e-5 
  Heat expansion Coefficient = 3.43e-3 
  Reference Pressure = 1e5 
  Specific Heat Ratio = 1 
  Heat Conductivity = 0.0257 
  Relative Permittivity = 1.00059 
  Sound speed = 343.0 
  Heat Capacity = 1005.0 
  Density = 1.205 
End 
 
Material 2 
  Name = "Copper (generic)" 
  Viscosity = 1000 
  Heat expansion Coefficient = 16.5e-6 
  Heat Conductivity = 401.0 
  Sound speed = 3810.0 
  Heat Capacity = 385.0 
  Mesh Poisson ratio = 0.34 
  Density = 8960.0 
  Poisson ratio = 0.34 
  Youngs modulus = 115.0e9 
End 
 
 
 
 
 
Initial Condition 1 
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  Name = "Condicions inicials" 
  Kinetic Energy = 0.00457 
  Velocity 2 = 0 
  Kinetic Dissipation = 1.0e-4 
  Temperature = 296 
  Velocity 1 = 0 
End 
 
Initial Condition 2 
  Name = "Condicio inicial 2 (tub)" 
  Temperature = 353 
End 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(1) = 3  
  Name = "INLET" 
  Kinetic Energy = 0.00457 
  Kinetic Dissipation = 1e-4 
  Pressure 1 = 0 
  Temperature = 296 
  Pressure 2 = 0 
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(1) = 8  
  Name = "OUTLET" 
  Velocity 2 = 0 
  Pressure 1 = Variable Time 
Real MATC "-100-150*tx;" 
End 
 
Boundary Condition 3 
  Target Boundaries(1) = 9  
  Name = "Cambra aire" 
  Noslip wall BC = True 
End 
 
Boundary Condition 4 
  Target Boundaries(1) = 1  
  Name = "Parets bescanviador" 
  Noslip wall BC = True 
End 

Boundary Condition 5 
  Target Boundaries(1) = 2  
  Name = "Tubs" 
  Noslip wall BC = True 
End 
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ANNEX V: Fitxer case.sif Bescanviador (model Heat Transfer) 

 
Header 
  CHECK KEYWORDS Warn 
  Mesh DB "." "." 
  Include Path "" 
  Results Directory "" 
End 
 
Simulation 
  Max Output Level = 5 
  Coordinate System = Cartesian 
  Coordinate Mapping(3) = 1 2 3 
  Simulation Type = Transient 
  Steady State Max Iterations = 50 
  Output Intervals = 10 
  Timestepping Method = BDF 
  BDF Order = 2 
  Timestep intervals = 6000 
  Timestep Sizes = 0.1 
  Solver Input File = case.sif 
  Post File = case.ep 
  Restart File = Datos_k-e.restart 
  Restart Position= 500 
  Restart Time= 0 
 
End 
 
Constants 
  Gravity(4) = 0 -1 0 9.82 
  Stefan Boltzmann = 5.67e-08 
  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12 
  Boltzmann Constant = 1.3807e-23 
  Unit Charge = 1.602e-19 
End 
 
Body 1 
  Target Bodies(1) = 1 
  Name = "Body Property 1" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 2 
  Target Bodies(1) = 2 
  Name = "Body 2" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
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  Initial condition = 1 
End 
 
Body 3 
  Target Bodies(1) = 3 
  Name = "Body 3" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 4 
  Target Bodies(1) = 4 
  Name = "Body 4" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 5 
  Target Bodies(1) = 5 
  Name = "Body 5" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 6 
  Target Bodies(1) = 6 
  Name = "Body 6" 
  Equation = 3 
  Material = 2 
  Initial condition = 2 
End 
 
Solver 3 
  Equation = K-Epsilon 
  Procedure = "KESolver" "KESolver" 
  Exec Solver = Never 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 4 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 10 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-10 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 0.75 
  Linear System Solver = Direct 
  Linear System Direct Method = Umfpack 
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End 
 
Solver 1 
  Equation = Navier-Stokes 
  Variable = Flow Solution[Velocity:2 Pressure:1] 
  Procedure = "FlowSolve" "FlowSolver" 
  Exec Solver = Never 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 4 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Direct 
  Linear System Direct Method = Umfpack 
End 
 
Solver 4 
  Equation = Heat Equation 
  Variable = Temperature 
  Procedure = "HeatSolve" "HeatSolver" 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 20 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Direct 
  Linear System Direct Method = Umfpack 
End 
 
Solver 2 
  Equation = Result Output 
  Output Format = Vtu 
  Procedure = "ResultOutputSolve" "ResultOutputSolver" 
  Output File Name = case 
  Single Precision = True 
  Exec Solver = After Saving 
End 
 
Equation 1 
  Name = "NS-ke-HT" 
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  Convection = Computed 
  Active Solvers(3) = 3 1 4 
End 
 
Equation 2 
  Name = "Output" 
  Active Solvers(1) = 2 
End 
 
Equation 3 
  Name = "Heat equation (tub)" 
  Active Solvers(1) = 4 
End 
 
Material 1 
  Name = "Air (room temperature)" 
  Viscosity Model = K-Epsilon 
  Reference Temperature = 273.15 
  Viscosity = 1.983e-5 
  Heat expansion Coefficient = 3.43e-3 
  Heat Conductivity Model = Turbulent 
  Reference Pressure = 1e5 
  Specific Heat Ratio = 1 
  Heat Conductivity = 0.0257 
  Relative Permittivity = 1.00059 
  Sound speed = 343.0 
  Heat Capacity = 1005.0 
  Turbulent Prandtl Number = Real 0.80 
  Density = 1.205 
End 
 
Material 2 
  Name = "Copper (generic)" 
  Viscosity = 1000 
  Heat expansion Coefficient = 16.5e-6 
  Heat Conductivity = 401.0 
  Sound speed = 3810.0 
  Heat Capacity = 385.0 
  Mesh Poisson ratio = 0.34 
  Density = 8960.0 
  Poisson ratio = 0.34 
  Youngs modulus = 115.0e9 
End 
 
Initial Condition 1 
  Name = "Condicions inicials" 
  Kinetic Energy = 0 
  Velocity 2 = 0 
  Kinetic Dissipation = 0 
  Temperature = 296 
  Velocity 1 = 0 
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End 
 
Initial Condition 2 
  Name = "Condicio inicial 2 (tub)" 
  Temperature = 356 
End 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(1) = 3  
  Name = "INLET" 
  Kinetic Energy = 0.00457 
  Kinetic Dissipation = 1e-4 
  Pressure 1 = 0 
  Temperature = 296 
  Pressure 2 = 0 
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(1) = 8  
  Name = "OUTLET" 
  Velocity 2 = 0 
  Pressure 1 = Variable Time 
Real MATC "-100-150*tx;" 
End 
 
Boundary Condition 3 
  Target Boundaries(1) = 9  
  Name = "Cambra aire" 
  Noslip wall BC = True 
End 
 
Boundary Condition 4 
  Target Boundaries(1) = 1  
  Name = "Parets bescanviador" 
  Noslip wall BC = True 
End 
 
Boundary Condition 5 
  Target Boundaries(1) = 2  
  Name = "Tubs" 
  Noslip wall BC = True 
End 
 
Boundary Condition 6 
  Target Boundaries(1) = 10  
  Name = "Tub_calent" 
  Noslip wall BC = True 
End 
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ANNEX VI: Programa processat de dades (Scilab) 

function AnalitzaMesures_totes() 
     
    // Estudi de totes les temperatures 
    //Es defineixen les constants preses al laboratori: 
     
        difh=[0.5 2.5 6.5 10 12];      //Diferències d'altura dinàmica aigues amunt [mm.c.a] 
        Tamb= 23;                             //Temperatura ambient [ºC] 
        Pamb=101600;                    //Pressió ambient [Pa]] 
        R=287.1;                               //Constant de l'aire [J/kgK] 
 
    // Primer es selecciona la carpeta base 
         
        cami=uigetdir() 
         
    // Dins de la carpeta base es troba una carpeta per a cada posició 
    // per exemple: 
                 // T_P01  per indicar la posició 01 
                // Al seu interior hi ha els fitxers per a cada mesura 
               // T_P01_020.lvm 
    // S'han de fer dues iteracions, una per la carpeta i l'altra pel fitxer 
 
        Resultats_Nu=zeros(10,5)                    // Matrius buides per emmagatzemar els resultats finals  
        Resultats_h=zeros(10,5) 
                 
        for tPos=1:11,                              // Posicions del tub de 1 fins a 11  
          contaOb=1 
          for obert =20:20:100,            // Obertura de la vàlvula: 20%,40%,60%,80% o 100% 
             
             
            if tPos~=11 then      // Condició que calcula les posicions 1-10 
            nom=sprintf("T_P%02d/T_P%02d_%03d.lvm",tPos,tPos,obert) 
            nom_f=cami+'/'+nom 
            printf("Processant: %s\n",nom_f) 
            tub_sol=0 
            [Nu,h,Re,NomCarpetaRes]=EstudiDades(1,nom_f,tPos,obert,difh(contaOb))  
             
            Resultats_Nu(tPos,contaOb)=Nu             // Resultats_Nu: Matriu de resultats 10x5 de Nu 
            Resultats_h(tPos,contaOb)=h                  // Resultats_h: Matriu de resultats 10x5 de h 
             
            Re_nou(1,contaOb)=Re                           // Re_nou: Vector de resultats 1x5 de Re  
            Nu_nou(1,contaOb)=Nu                         // Nu_nou: Vector de resultats 1x5 de Nu  
        end   
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            if tPos==11 then                           // Condició que calcula la posició 11 (TUB SOL) 
            tub_sol=1 
            [Nu,Re]=AnalitzaMesuresSol() 
         
            Re_nou(1,contaOb)=Re 
            Nu_nou(1,contaOb)=Nu 
                        
        end 
         
        contaOb=contaOb+1 
          
        end 
         
        //Es guarden les matrius de resultats en un fitxer de text 
        fprintfMat(cami+'/Resultats_Nu.txt',Resultats_Nu) 
        fprintfMat(cami+'/Resultats_h.txt',Resultats_h) 
                
          // Gràfica Nu/Re per cada posició 
          numero= tPos+4   
          xset("window",numero); 
          plot2d(Re_nou,Nu_nou,style=-8) 
          Titol=sprintf("Nu vs Re: T_P%02d",tPos) 
          xtitle(Titol,"Re","Nu") 
          xgrid(3) 
          xs2pdf(numero,NomCarpetaRes+'/'+'Nu vs Re');  //Importem a pdf el gràfic NuvsRe           
          // Gràfica Nu/Re de TOTES les posicions 
          xset("window",4); 
          color_grafica=['r-o','g-o','b-o','c-o','m-o','y-o','k-o','b--o','g--o','r--o'] 
          plot(Re_nou,Nu_nou,color_grafica(1,tPos)) 
          xtitle('Nu vs Re (TOTES POSICIONS)',"Re","Nu") 
          
legend(["P_01","P_02","P_03","P_04","P_05","P_06","P_07","P_08","P_09","P_10"],"in_upper_le
ft"); 
          xgrid(3) 
           
          xs2pdf(4,cami+'/'+'Nu_vs_Re (totes_posicions).pdf');    //Importem a pdf a la carpeta 
general el recull gràfic de Nu i Re 
        
       end 
     
     
 
endfunction 
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//----------------------------------------- 
function [Nu, Re]=AnalitzaMesuresSol()       // Funció que analitza el tub sol 
         
      cami=uigetdir() 
 
      tPos=2 
      contaOb=1 
      for obert=20:20:100, 
     
       nom=sprintf("U_P%02d/U_P%02d_%03d.lvm",tPos,tPos,obert)  
       nom_f=cami+'/'+nom 
       [Nu,h,Re,NomCarpetaRes]=EstudiDades(1,nom_f,tPos,obert,difh(contaOb))  
     
       Re_sol(1,contaOb)=Re                       // Re_sol: Vector de resultats de Re 
       Nu_sol(1,contaOb)=Nu                      // Nu_sol: Vector de resultats de Nu 
     
       contaOb=contaOb+1 
     
  end 
   
// Gràfica Nu/Re per la posició U_02 
            
          xset("window",100); 
          plot2d(Re_sol,Nu_sol,style=[color("red")]) 
          Titol=sprintf("Nu vs Re: U_P02") 
          xtitle(Titol,"Re","Nu") 
          xgrid(3) 
          xs2pdf(100,NomCarpetaRes+'/'+'Nu vs Re (U_02)');  //Importem a pdf el gràfic Nu vs Re  
 
endfunction 
 
//----------------------------------------- 
function [Nu, h, Re, NomCarpetaRes]=EstudiDades(nInici, Nom, tPos, obert, difh) 
 
    // Funció EstudiDades: Ens procesa les dades experimentals i les envia al programa principal 
    // nInici conté la posició a iniciar el processat 
    // Nom conté el nom del fitxer a processar, si és una cadena de text buida el demana 
     
    lonNom=length(Nom) 
    if lonNom<1 then 
        Nom=uigetfile("*.lvm")  // Demanem el nom si no s'envia com un paràmetre per la funció 
    end 
     
    [Cami, NomFitxer, Extensio] = fileparts(Nom) //Per obtenir el camí de treball 
    NomCarpetaRes=Cami+'/Resultats'  
    mkdir(NomCarpetaRes) 
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    printf("%s\n",Nom); 
    res=LlegeixFitxerComa(Nom,23)  
     
 
    [m,n]=size(res) 
    printf(" Dimensions, files: %d, columnes: %d\n",m,n)  
 
  // Pas de valors mesurats a magnituds físiques 
    nFinal=m-1; 
    dades(:,1)=res(nInici:m,1)             // temps s en blocs de 1 s 
    dades(:,2)=res(nInici:m,2) 
//    dades(:,2)=res(nInici:m,2)-0.094;       // canal_0 volts 
//    dades(:,2)=dades(:,2)*1.3298-2.5;       // canal_0 bar 
 
  // Ajustar el temps a la columna 1 
    [filDades,colDades]=size(dades) 
    incTemps=dades(2,1)-dades(1,1) 
    tempsBo=(1:filDades)' 
    dades(:,1)=tempsBo*incTemps 
     
    
  //////////// PROCESSAT MESURES /////////////// 
   
  temp_graus=((dades(:,2))/0.000041);  //Canvi unitats temperatura: mV to ºC 
  temp_log=log10(temp_graus); // Log temperatura 
   
  // REGRESSIÓ LINEAL 
 
  x=dades(:,1); // valors x (temps) 
  y=temp_log; // valors y (temperatura log) 
   
  [rxy,sxy,slope,intercept] = linreg(x,y) 
  printf("\nAjust lineal:\n Coeficient de correlació: %.5f \n Pendent: %.4e\n Ordenada a l`origen: 
%.4e\n",rxy,slope,intercept) 
   
  
////////////////////////////////////////////////////////// 
//    Identificació de l'interval de punts amb una bona correlació 
// 
// divisió en cinc zones, regressió lineal en cada zona 
  nZones=5 
  lonZona=int(filDades/nZones) 
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  for i=1:nZones 
      zIni=(i-1)*lonZona+1 
      zFi=zIni+lonZona-1 
       
      printf("\nProcessant zona: %d\n",i) 
      [rxy,sxy,slope,intercept] = linreg(x(zIni:zFi,1),y(zIni:zFi,1)) 
      printf("Ajust lineal:\n Coeficient de correlació: %.5f \n Pendent: %.4e\n Ordenada a l`origen: 
%.4e\n",rxy,slope,intercept) 
      rr(i,1)=abs(rxy) 
  end 
 
// Identificació de la zona amb millor correlació 
  rrmax=0 
  for i=1:nZones, 
      if (rr(i,1)>rrmax) then 
          ipos=i 
          rrmax=rr(i,1) 
      end 
  end 
  iniZona=(ipos-1)*lonZona+1 
  fiZona=iniZona+lonZona-1 
  printf("Zona amb el màxim ipos= %d \nValor màxim rrmax= %.5f \n iniZona=%d\n 
fiZona=%d\n",ipos,rrmax,iniZona,fiZona) 
 
// Creixement de la zona de millor correlació 
  rrmin=0.99995  // Correlació mínima exigida (es pot canviar si no funciona bé) 
  
  // Creixement per davant 
  //    S'agafen 10 punts més per davant de la zona i es calcula la nova correlació 
  //    Es va repetint el procés fins que els punts afegits no són bons 
  sortir=0 
  while (sortir<1) 
      iniZonaNou=iniZona-10 
      if (iniZonaNou<1) then  
          sortir=1 
      else 
          [rxy,sxy,slope,intercept] = linreg(x(iniZonaNou:fiZona,1),y(iniZonaNou:fiZona,1)) 
          rrnou=abs(rxy) 
          if (rrnou<rrmin) then 
              sortir=1 
          else 
              iniZona=iniZonaNou           
          end 
      end 
  end 
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  printf("Zona amb rxy > %.5f\n",rrmin) 
  printf("  iniZona= %d\n  fiZona= %d\n",iniZona,fiZona) 
 
  // Creixement per darrera 
  //    S'agafen 10 punts més per darrera de la zona i es calcula la nova correlació 
  //    Es va repetint el procés fins que els punts afegits no són bons 
  sortir=0 
  while (sortir<1) 
      fiZonaNou=fiZona+10 
      if (fiZonaNou>filDades) then  
          sortir=1 
      else 
          [rxy,sxy,slope,intercept] = linreg(x(iniZona:fiZonaNou,1),y(iniZona:fiZonaNou,1)) 
          rrnou=abs(rxy) 
          if (rrnou<rrmin) then 
              sortir=1 
          else 
              fiZona=fiZonaNou           
          end 
      end 
  end 
 
  printf("Zona amb rxy > %.5f\n",rrmin) 
  printf("  iniZona= %d\n  fiZona= %d\n",iniZona,fiZona) 
   
  // Esborrem la finestra 3 per presentar només els darrers resultats 
  scf(3) 
  clf(3) 
   
  // Es realitza la regressió lineal amb els valors corresponents a l'interval òptim 
  [rxy,sxy,slope,intercept] = linreg(x(iniZona:fiZona,1),y(iniZona:fiZona,1)) 
  printf("Zona ampliada\n") 
  printf(" Ajust lineal:\n Coeficient de correlació: %.5f \n Pendent: %.4e\n Ordenada a l`origen: 
%.4e\n",rxy,slope,intercept) 
   
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
   
  // CÀLCUL COEFICIENT CONVECCIÓ (h), NU, velocitat i Re. 
   
  h =(-2.3026*((0.1093*380)/( 3.1415*0.1035*0.0125))*slope); 
  Nu= ((h*0.0125)/0.0259) 
  c=((2*287.1*(23+273.15)*9.81*difh)/(101600))^(0.5) 
  density_aire=(Pamb/(R'*(Tamb+273.15))) 
   
  if tub_sol==0 then  
  factor_eq=2 
  end 
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  if tub_sol==1 then  
  factor_eq=(10/9) 
  end 
 
  Re=(0.01242*factor_eq*c*density_aire)/(18.2*10^(-6)) 
   
  disp(Nu, "Nusselt:", h, "Coeficient convecció (h):",slope,"Pendent 
recta:",c,"velocity:",Re,"Reynolds")  //Es treu per pantalla els resultats obtinguts 
   
   
 //////////   GRAFICS   ////////////// 
  
 //Dimensions del grafic  
  ample=600;  //400 
  alt=500;    //500 
     
  FormatGrafic(ample,alt) 
   
  //GRÀFIC_0: mV vs temps 
  xset("window",0); 
  plot2d(dades(:,1),dades(:,2),style=[color("blue")]) 
  NomTitol=sprintf("%s",NomFitxer) 
  xtitle(NomTitol,"t[s]","Voltatge [V]") 
  xgrid(3) 
   
  //GRÀFIC_1: ºC vs temps 
  xset("window",1); 
  plot2d(dades(:,1),temp_graus,style=[color("red")]) 
  NomTitol=sprintf("%s",NomFitxer) 
  xtitle(NomTitol,"t[s]","Temperatura [ºC]") 
  xgrid(3) 
   
  //GRÀFIC_2: log(ºC) vs temps 
  xset("window",2); 
  plot2d(dades(:,1),temp_log,style=[color("green")]) 
  NomTitol=sprintf("%s",NomFitxer) 
  xtitle(NomTitol,"t[s]","Log(Temperatura) [ºC]") 
  xgrid(3) 
   
  //Importem a pdf les gràfiques de regressió lineal 
  xs2pdf(3,NomCarpetaRes+'/'+NomFitxer+'_Reg_res.pdf'); 
 
endfunction 
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//------------------------------- 
function FormatGrafic(ample, alt)       //Funció format dels gràfics 
   //configurar eixos 
   lines(0) // disables vertical paging  
   set("figure_style","new") //create a figure 
   a=get("current_axes")//get the handle of the newly created axes 
   a.axes_visible="on"; // makes the axes visible       
   a.x_label.font_style = 6; // 0-6 "Courrier", "Symbol", "Times", "Times Italic", "Times Bold", 
"Helvetica", "Helvetica Italic", "Helvetica Bold" 
   a.x_label.font_size = 3; 
   a.y_label.font_style = 6; // 0-6 "Courrier", "Symbol", "Times", "Times Italic", "Times Bold", "User 
defined" 
   a.y_label.font_size = 3; 
   a.font_size=3; //set the tics label font size 
   a.x_location="bottom"; //set the x axis position "bottom, top, middle" 
   //a.data_bounds=[0,-0.04,0;0.01,0.04,0]; //set the boundary values for the x, y and z 
coordinates. 
   a.sub_tics=[2,2]; 
   a.labels_font_color=1; 
   //a.grid=[2,2]; //color grid_x i grid_y 
   a.box="on";  //"on" "off" 
 
  //configurar grafic   
  xset("font size",3) 
  //xset("mark",1,2)    //markid,marksize 
  xset("mark size",1) 
  xset("thickness",2) 
  xset("fpf","%.2f")        //format number 
  xset("wdim",ample,alt)    //width,height 
  xset("line style",1)    // 1 solid - 4 long dash dot 
 
endfunction 
 
//------------------------------- 
function res=LlegeixFitxerComa(nom_f, filesDel)    
     
    fd = mopen(nom_f, 'rt') 
    res_temp=mgetl(fd) 
    mclose(fd) 
     
    // dimensions de les dades llegides 
    [m,n]=size(res_temp)     
    printf("res_temp: m= %d  n=%d\n",m,n) 
     
    text_temp=strsubst(res_temp, ',', '.') 
    text_res=text_temp(filesDel+1:m) 
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    res=zeros(m-filesDel,6) 
    res=msscanf(-1,text_res,"%f %f %f %f %f %f") 
     
    [m,n]=size(res)     
    printf("res: m= %d  n=%d\n",m,n) 
     
endfunction 
 
//----------------------------------------------------- 
function TextSortida=EscriuTextSortida(resTot, textTitol) 
    // [v_mig,max_var,v_max,v_min,dt,tempstotal,posMax,v_maxim,vFreq,ff,incFreq]=resTot' 
 
    pos=1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" %s\n",textTitol) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" valor mig: %.5f \n",resTot(1)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" màxima variació: %.3f \n",resTot(2)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" valor max: %.3f, min: %.3f \n",resTot(3),resTot(4)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" dt: %f s , temps total: %f s \n",resTot(5),resTot(6)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" FFT posicio: %d  maxim: %f \n",resTot(7),resTot(8)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" Freqüència: %.3f Hz, Temps cicle: %f s\n",resTot(9),resTot(10)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" Inc. Freqüència: %.3f Hz\n",resTot(11)) 
    pos=pos+1 
    TextSortida(pos)=msprintf(" \n"); 
    pos=pos+1 
 
endfunction 
 
//////PROGRAMA_REGRESSIO_LINEAL///////// 
 
function [rxy, sxy, slope, intercept, h, Nu]=linreg(x, y) 
    n=length(x);m=length(y); 
    if m<>n then 
    error('linreg - Vectors x and y are not of the same length.'); 
    abort; 
    end; 
    Sxx = sum(x.^2)-sum(x).^2/n; 
    Syy = sum(y.^2)-sum(y).^2/n; 
    Sxy = sum(x.*y)-sum(x)*sum(y)/n; 
    sx = sqrt(Sxx/(n-1)); 
    sy = sqrt(Syy/(n-1)); 
    sxy = Sxy/(n-1); 
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    rxy = Sxy/sqrt(Sxx*Syy); 
    xbar = mean(x); 
    ybar = mean(y); 
    slope = Sxy/Sxx; 
    intercept = ybar - slope*xbar; 
    se = sqrt((n-1)*sy^.2*(1-rxy.^2)/(n-2)); 
    xmin = min(x); 
    xmax = max(x); 
    xrange = xmax-xmin; 
    xmin = xmin - xrange/10; 
    xmax = xmax + xrange/10; 
    xx = [(xmin-50):(xmax-xmin)/100:(xmax+50)]; 
    deff('[y]=yhat(x)','y=slope*x+intercept'); 
    yy = yhat(xx); 
    ymin = min(y); 
    ymax = max(y); 
    yrange = ymax - ymin; 
    ymin = ymin - yrange/10; 
    ymax = ymax + yrange/10; 
    rect = [xmin ymin xmax ymax]; 
    h =(-2.3026*((0.1093*380)/( 3.1415*0.1035*0.0125))*slope); 
    Nu= ((h*0.0125)/0.0259)  
    format('v',6); 
    xset("window",3); 
    clf() 
    plot2d(xx,yy,style=[color("blue")]);                      //Recta de regressió lineal 
    xset('mark',-9,1); 
    plot2d( x, y,style=-8);                  //Dades que el programa de regressió ens agafa com a bones 
    plot2d(dades(:,1),temp_log,style=[color("red")])          //Gràfica temperatura logarítmica 
    [m,n]=size(dades) 
    set(gca(),"data_bounds",matrix([0,(m/2),0,1.8],2,-1));    //Limitació eixos de la gràfica en funció 
de la quantitat de dades del fitxer 
    NomTitol=sprintf("%s",NomFitxer) 
    xtitle(NomTitol,"t[s]","Log(Temperatura) [ºC]");          //Títol gràfica temp logarítmica 
     
    linia1=msprintf('h= %4g W/m²·K',h) 
    linia2=msprintf('Nu= %4g ',Nu) 
    linia3=msprintf('slope= %4g ',slope) 
     
    [m,n]=size(dades)                         //Dimensions del fitxer de dades 
     
    xpos_text=((m/2)-(m/6))                  //Posició del text dins el box 
    box_strings=[linia1;linia2;linia3];      //Informació de dins el box 
    xstring(xpos_text,1.3,box_strings,0,1)   // Strings del box 
     
         
endfunction 
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ANNEX VII: Configuració programes utilitzats 

En aquest Annex es detallarà com configurar els programes utilitzats en aquest treball. 

 

4.1 PULSE SECURE 

Pulse Secure és un programa ens permet accedir a UPClink.  El servei  UPClink és una extensió de la 

xarxa UPC a ubicacions remotes que ens permet connectar-nos com si ens trobéssim dintre la xarxa 

local de la universitat, independentment de la nostre ubicació real.  

o El programa es pot descarregar lliurament de la xarxa des de el següent enllaç de la UPC: 

http://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio/manual-windows 

(Al mateix enllaç també dóna inforamació per configurar l'accés a UPClink) 

Configuració: 

- TIPO: Policy Secure (UAC) o connect (VPN) 

- Nombre: UPClink 

- Url servidor: https://upn.upc.edu/estudiants   (Accedir-hi amb el nom i clau de la UPC) 

 

4.2 PUTTY 

És un programari amb el qual podem connectar-nos a servidors remots i executar comandes del 

servidor on ens connectem. Nosaltres l'utilitzarem per connectar el nostre ordinador a un servidor 

més potent que disposa la universitat que anomenarem PC186. 

o Enllaç de descàrrega: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

4.2.1 Connexió al PC 186 

- Host name (IP del servidor): 10.5.171.2 

- Port: 22 

- Connection type: SSH 

- Nom: PC186 

 

(guardem la sessió) 

 

 

http://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio/manual-windows
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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4.2.2 Obrim servidor "tunel" 

Crearem un tunnel SSH per poder fer una connexió segura al servidor des del nostre ordinador. 

- Nom: PC186_tunel 

- Source port: L3426 

- Destination: 10.5.171.2:3426 

 

4.2.3 Accedim al servidor PC186_tunel 

usuari: ******* 

clau: ******** 

 

D'aquesta forma estarem connectats al servidor PC186. El sistema operatiu que funciona en aqeust 

servidor és LINUX, per lo que des de PUTTY haurem de treballar amb aquest sistema operatiu. El 

servidor també disposa d'una màquina virtual (Virtual Box) que ens permetrà utilitzar una interfície 

de Windows per manipular el mateix servidor. Per fer-ho, utilitzarem el programma Parallels 2X RDP. 

 

4.3 PARALLELS 2X RDP 

Ens servirà per executar la màquina virtual del servidor PC186 al nostre ordinador. 

o Enllaç de descàrrega: http://www.2x.com/RDP-Client/downloadlinks/ 

Configuració: 

1- Add a new connection 

2- Connecting settings: 

- Primary connection: 127.0.0.1   // Significa que ens connectem al nostre ordinador 

- Port: 3426                                      // Port on hi ha el tunnel 

- Alias: PC186_win7                        // Nom que li posem per defecte 

 

COMENTARIS PER LA SEVA UTILITZACIÓ (basats ens l'experiència): 

- És necessari estar connectat des de Putty al servidor abans d'executar el 2X RDP.  

- Es necessita també d'una bona connexió a Internet pel seu funcionament ja que va bastant lent. 

- Si estem connectats i marxa la connexió a Internet el programa pot ser que es pengi. Si al reiniciar-

lo de nou tampoc va, esperar una bona estona i tornar a provar-ho. 

http://www.2x.com/RDP-Client/downloadlinks/
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4.3 WIN SCP 

Programa molt útil per transferir documents del servidor remot al nostre ordinador. També és útil 

per editar carpetes del servidor remot. 

Configuració: 

- File protocol: SFTP 

- Host name: 10.5.171.2 

- Port number: 22 

 

 

4.4 ULTRA EDIT 

Programa editor de fitxer de text de lliure distribució. 

o Enllaç de descàrrega: https://www.ultraedit.com/downloads/ultraedit_download.html 

 

 

4.5 Esquema de connexions PC186  

 

 

 

 

 

 

 

 

PC186 

(Linux) 

PC186 

(Windows7) 

PUTTY 

(Terminal de 

comandes) 

- Engega simulacions 

- Podem mirar com 

van les simulacions 

-ELMER GUI 

- PARAVIEW 

Putty per crear tunnel 

Parallels 2X per 

conectar RDP 

 Carpeta compartida 

https://www.ultraedit.com/downloads/ultraedit_download.html
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ANNEX VIII: Datasheet tarja i mòdul adquisició dades 

1. Datasheet NI cDAQ - 9174 
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2. Datasheet modul NI 9211 
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ANNEX IX: Planell Bescanviador 2D acotat 
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1. Pressupost  

A continuació es farà referència als costos econòmics per a l'elaboració d'aquest projecte tenint en 

consideració que s'hi han dedicat un total de 600h. 

1.1. Equipament 

Es tindran en consideració tots els costos associats a la utilització/manteniment del equipament. 

En primer lloc s'ha tingut en compte el cost en  la utilització del bescanviador de flux creuat per dur a 

terme la part experimental. Tenint en compte que el preu del equipament és de uns 12000€, es 

considerarà un preu en relació a les 30 hores que es va estar utilitzant tenint en compte una vida útil 

del equip de 15 anys: 

 ó = 12000 ·
30

129600
= 3€ 

En segon lloc es consideraran també els costos associats al ús d'una màquina externa per dur a terme 

les simulacions numèriques. La màquina utilitzada és la SGI-H2106 que utilitza una placa base amb 4 

CPU's ADM OPTERON 6140 amb 8 cores cada un i un total de 64 Gb de RAM. Tenint en compte que 

aquest equipament costa uns 7500€, s'ha utilitzat durant 1 mes utilitzant 4 de 32 cores de la màquina 

i que la seva vida útil és de 3 anys: 

 ó  = 7500 ·
4

32
·

1
36

= 26 € 

Per últim també es tindran en consideració el desgast del ordinador portàtil (Asus K551LB) utilitzat 

per la connexió a la màquina externa SGI-H2106 i tot el processat de dades.  A partir del seu cost de 

850€, estimant una vida útil de 3 anys i tenint en compte els 4 mesos del projecte podem assolir: 

 

 ó à  = 850 ·
4

36
= 95 € 
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Categories Cost 

   

Cost utilització bescanviador 3 € 

Cost utilització servidor extern UPC  26 € 

Cost utilització PC personal 95 € 

  

 TOTAL                124  € 

 

 

1.2. Recursos humans (RR. HH.) 

A continuació s'exposen els costos del treball dut a terme pel personal del projecte. 

 

Categories Hores Preu/hora Cost 

     

Estudi experimental  270 25 6750 € 

Estudi numèric  270 25 6750€ 

Redacció treball  60 20 1200 € 

    

 TOTAL 
  

            14700 € 

 

Taula 1. Costos associats al equipament durant el projecte 

Taula 2. Costos associats als recursos humans 
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1.3. Cost total 

 

Categories Cost 

Equipament     124 € 

RR. HH.  14700 € 

TOTAL 14824 € 

  

Despeses extres (10%)    1482,40 € 

IVA (21%)   3424.34 € 

COST TOTAL          19730,75 € 

 

 

S'afegeixen unes despeses extres del 10% per possibles imprevistos i al import resultants s'hi suma la 

taxa corresponent al IVA. 

 

 

 

Taula 3. Cost totals del projecte 
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