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Resum de la memòria 

Objectius 

Aquest treball planteja com a objectiu principal l’anàlisi i la comparació de sistemes de producció 
d’energia solar integrats en un habitatge, per tal que puguin proveir l’energia necessària per al seu 
condicionament tèrmic.  
 
En l’estudi d’optimització s’han analitzat tant els sistemes de producció d’energia solar com els sistemes 
de condicionament ambiental. Aquest anàlisi s’ha realitzat des d’una triple vessant: l’eficiència 
energètica de cadascun dels sistemes, els costos que impliquen, i les condicions de confort tèrmic que 
ofereixen. 
 
A tal efecte, s’han determinat amb exactitud quines són les necessitats tèrmiques d’un habitatge i les 
condicions que un sistema de climatització ha de satisfer. Per tant, s’ha pres com a referència un 
exemple tipus, sobre el qual s’ha analitzat la viabilitat de cada sistema d’acord amb els criteris anteriors. 
 
L’objectiu final és poder realitzar un diagnòstic de l’estat de l’art actual per tal que un potencial 
consumidor pugui decidir quina és la solució que satisfà en major mesura les seves necessitats. 
 
De forma transversal, l’objectiu és comprovar les possibilitats que l’energia solar ofereix a dia d’avui, i 
demostrar la conveniència de l’ús de sistemes d’autoconsum que contribueixin al desenvolupament 
sostenible i a la millora de les condicions ambientals del nostre entorn. 

Metodologia 

L’estructura del treball ha estat definida d’acord als següents apartats que, per ordre, representen les 
fases lògiques de la projectació d’una instal·lació com la desitjada. 
  
a) Definició de les necessitats de climatització: conté l’explicació de les condicions de benestar tèrmic, 
dels elements que hi intervenen, i un càlcul de la càrrega tèrmica que han d’aportar els equips de 
calefacció i refrigeració per a mantenir aquestes condicions. 
 
b) Cobertura de les necessitats de climatització: es presenten de forma detallada els diversos equips i 
sistemes que poden proporcionar les necessitats calorífiques i de refrigeració, de manera que al final del 
capítol quedi clar el seu funcionament, la seva eficiència i els avantatges i inconvenients que ofereixen. 
 
c) Alimentació dels sistemes de cobertura amb energia solar: s’investiguen les tecnologies disponibles i 
les possibilitats d’alimentar els sistemes anteriors amb energia solar. 
 
d) Integració i configuració de sistemes: considerant les diverses possibilitats, es combinen tots els 
sistemes possibles per tal d’analitzar-ne la seva eficiència, el cost i, en definitiva, la seva conveniència. 
 
En tots els casos, les explicacions contenen tant els fonaments tècnics de funcionament com una 
descripció dels elements que s’utilitzen en cada tipus d’instal·lació i els criteris per als càlculs de 
dimensionat. Els resultats finals vindran marcats per: 
 

 El grau d’eficiència entre la radiació incident i l’energia produïda. 

 El percentatge de cobertura de la demanda que es pot satisfer amb l’energia solar. 

 Els rendiments propis dels diferents components. 

 El nivell de confort tèrmic que poden proporcionar. 

 El zona climàtica de la instal·lació. 
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 La demanda d’energia de l’habitatge. 

 El grau de maduresa de cada tecnologia. 

 Limitacions tècniques i d’espai de cada solució. 

 Aspectes econòmics. 

Aplicació en un cas d’estudi 

El cas d’estudi es basa en la climatització d’un habitatge situat a Barcelona, format per 3 habitacions, 
sala d’estar, cuina, dos banys, i amb una superfície total de 101 m

2
. En ell hi viu una família de 4 

persones.  
 
El clima calorós de Barcelona té una gran influència sobre la càrrega tèrmica. Per això, s’ha trobat que la 
càrrega tèrmica és de 6,8 kW a l’hivern i 7,6 kW a l’estiu. L’energia que han d’aportar els sistemes de 
calefacció i refrigeració és de 6096 kWh/any i 5480 kWh/any. Que la càrrega tèrmica d’estiu sigui més 
elevada que la d’hivern, però representi una major demanda no és un fet contradictori, significa que les 
necessitats de refrigeració estan més concentrades en pocs mesos, mentre que les de calor estan més 
repartides. 

 
Fig. 1: Distribució de les necessitats de calefacció i refrigeració al llarg de l’any. 

 
Per tal de climatitzar l’habitatge s’investiguen diverses tecnologies. Els diversos sistemes estudiats en el 
treball es poden resumir en la següent taula. 
 

Alimentació Sistemes de climatització Sistemes d’emissió 

Elèctrica 
Efecte Joule Estufes 

Calderes Radiadors 

Elèctrica 
Solar fotovoltaica 

Bombes aire-aire Splits 

Solar tèrmica 

Bombes aire-aigua 
Bombes aigua-aigua Fancoils 

Terra  i sostre radiant Absorció 
Adsorció 

Directa Terra  i sostre radiant 

Solar aire 
Directa 

RDE 
Immissió directa 

Taula 1: Sistemes de climatització estudiats. 
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De tots els sistemes d’emissió de calor, en el treball es demostra que els únics interessants des d’un 
punt de vista d’eficiència són: 
 

 Els panells radiants, ja que en treballar a menys temperatura, el salt tèrmic que ha de donar la 
font de calor ha de ser menor, augmentant l’eficiència del procés. 
 

 Els fancoils i splits alimentats per bombes de calor, ja que posseeixen valors del COP superiors a 
la unitat. És a dir, poden proporcionar més energia tèrmica que l’energia elèctrica que 
consumeixen per a funcionar. 

Resultats obtinguts  

Els sistemes amb bomba de calor aire-aire tenen eficiències molt elevades, però no aconsegueixen 
cobrir la demanda tèrmica de tot l’habitatge, ja que no és possible posar una unitat interior a cada 
habitació. Només seria viable en instal·lacions per conducte. 
 

T ext (ºC) T int (ºC) 
Pot tèrmica 

(kW) 
Pot elèctrica 

(kW) 
COP 

8 20 11,06 2,67 4,14 

25 24 8,40 1,70 4,94 

Taula 2: Dades tècniques de la bomba aire-aire. 
 
La climatització amb bombes aire-aire no permet que el condicionament tèrmic sigui uniforme a la casa, 
ja que concentra la calor en el focus emissor, reduint d’aquesta manera la sensació de confort. També 
s’ha comprovat que la seva integració amb energia solar és inviable des del punt de vista econòmic, a 
més de constatar la poca eficiència en realitzar una transformació d’energia de segon grau (la radiació) 
en una de primer grau (electricitat), per després tornar-la a transformar en energia de segon grau 
(calor). 
 
En canvi, les bombes de calor aire-aigua proporcionen uns bons nivells d’eficiència i permeten 
combinar-les amb sistemes d’emissió de calor que contribueixin al benestar tèrmic i a la climatització 
uniforme, com els panells radiants.  
 

T ext  
(ºC) 

T impulsió 
(ºC) 

Pot tèrmica 
(kW) 

Pot elèctrica 
(kW) 

COP 

8 45 8,76 3,08 2,84 

25 7 7,90 2,74 2,88 

Taula 3: Dades tècniques de la bomba aire-aigua. 
 
Aquestes bombes són també combinables amb fancoils que permetin donar una resposta ràpida en cas 
que sigui necessari, i amb radiadors de baixa temperatura per a donar les necessitats de calor en 
habitacions on no es poden instal·lar fancoils (com els lavabos). El seu cost és amortitzable segons el 
consum d’energia de l’habitatge i permeten una fàcil integració amb l’energia solar tèrmica. L’ús 
d’aquest sistema permet aprofitar tant el rendiment de la instal·lació tèrmica (major que el de la 
fotovoltaica) com disposar d’un sistema que permeti assegurar en tot moment les condicions de 
temperatura, encara que no hi hagi sol. 
 
La integració solar passa per maximitzar la producció sense sobredimensionar la instal·lació, ja que això 
produiria excedents d’aigua calenta a l’estiu. S’ha considerat aquesta variable com un paràmetre 
d’eficiència, de manera que la solució idònia conjuga tant la producció d’energia a l’hivern com la no-
sobreproducció a l’estiu. Això s’aconsegueix amb 6 captadors plans (Criteri Variable 0,25). 
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Fig. 2: Energia generada anualment per cada sistema en relació a la demanda de calor. 

 
Si es desitja destinar la sobreproducció de l’estiu a produir fred, cal considerar les màquines d’absorció i 
d’adsorció. Per les seves característiques, només són vàlides treballant amb captadors de tubs de buit 
(d’alta temperatura), fet que encareix de forma important la instal·lació. Aquests equips, a dia d’avui, 
tenen eficiències menors que les bombes de calor. 
 

 Eficiència equip Eficiència global Eficiència d'ús 

Bomba aire-aire 4,19 2,77 84% 

Bomba aire-aigua 2,72 2,55 96% 

Bomba aire-aigua amb sup. radiant 3,11 3,11 100% 

Absorció efecte simple 0,6 – 0,8   

Absorció doble efecte 0,9 – 1,2   

Adsorció 0,4 – 0,7   

Taula 4: Comparativa d’eficiències. 
 
L’objectiu principal del treball era demostrar les possibilitats que ofereix l’energia solar en el camp del 
condicionament tèrmic. Un cop obtinguts tots els resultats, es pot afirmar sense cap mena de dubte que 
l’ús de l’energia solar no només és possible a nivell tècnic, sinó que també és convenient des d’un punt 
de vista d’eficiència, d’economia i de confort. 
 
Queda, per tant, demostrada la conveniència de l’ús de sistemes d’autoconsum d’energia, que 
disminueixin la dependència dels sistemes tradicionals, poc eficients i alimentats majoritàriament per 
fonts d’energia poc respectuoses amb el medi ambient.  

 
 


