
Projecció de les ombres de l'entorn sobre les façanes del conjunt el  21 de JUNY a les 18:00h                 E 1/300
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Projecció de les ombres de l'entorn sobre les façanes del conjunt el 21 de JUNY a les 12:00h                 E 1/300

Projecció de les ombres de l'entorn sobre les façanes del conjunt el 21 de JUNY a les 09:00h                 E 1/300

Projecció de les ombres de l'entorn sobre les façanes del conjunt el 21 de DESEMBRE a les12:00h       E 1/300

Aquest estudi simplificat d'assolellament ens permet comprovar com l'edificació de l'entorn immediat situada al voltant del conjunt ofereix
una certa protecció solar que atura la radiació directa.

S'han escollit les 09:00h, les 12:00h i les 18:00h del dia 21 de Juny, solstici d'estiu, el dia que el sol es troba en el punt més elevat i quan
la radiació solar és més intensa i prolongada durant el dia. També hem escollit les 12:00h del 21 de Desembre, solstici d'hivern, per
contrastar les dues hores de màxima i mínima elevació del sol. En aquest cas veiem que fins i tot, quan el sol es troba en el punt més
elevat del dia, a les 12:00h, l'entorn projecta ombres sobre el conjunt.

21 de JUNY  18:00h                                                                                E 1/1000
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És cert que part de les obertures es troben força exposades en algunes hores del dia, però gràcies a l'aportació de la vegetació, els
pollancres, i la col·locació dels screens interiors fan viable l'absència de protecció solar exterior en forma de lames o altres
dispositius que alterarien considerablement l'aparença actual del conjunt. Aquests screens hauran de tenir la màxima capacitat de
reflexió possible, amb un acabat platejat. També cal considerar que s'utilitzaran vidres termosolars o de baixa emissivitat,
minimitzant els guanys energètics.

Tansols caldria considerar la protecció solar de l'obertura vertical situada en la façana sud de la nau central que il·lumina l'escala.

21 de JUNY  9:00h                                                                                  E 1/1000

21 de JUNY  12:00h                                                                                E 1/1000

21 de DESEMBRE  12:00h                                                                     E 1/1000


