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Avui en dia la societat es troba en un moment crític, cada dia som més 

conscients de que la nostra activitat diària afecta al medi natural i de la 

necessitat de respectar el nostre planeta per tal de garantir la continuïtat, 

supervivència i sostenibilitat dels ecosistemes. 

 

És per aquest motiu que cada vegada són més els països del món comencen a 

apostar per les energies renovables, com l’energia solar tèrmica, i així ajudar a 

mantenir el medi ambient. La contribució de l’energia solar tèrmica al consum 

energètic mundial, però, és molt reduïda, tot i que es comencen a notar certs 

símptomes de canvi que permeten ser optimistes de cara al futur. A l’augment 

de l’interès dels ciutadans per aquest tipus de solucions energètiques hi hem 

d’afegir els ajuts i incentius que s’han posat en funcionament a molts països del 

món. Un exemple d’aquesta política és la potenciació dels ajuts econòmics per 

part de les diferents administracions públiques territorials del nostre país per 

dur a terme les obres necessàries per instal·lar sistemes que permetin l’ús 

d’energies renovables. 

 

Actualment, la major part dels captadors solars instal·lats al món tenen com a 

finalitat produir aigua calenta per ús domèstic. A aquesta aplicació s’hi destina 

l’esforç de la majoria dels mercats nacionals importants. 

 

El motiu del present projecte és contribuir a la conservació del medi natural 

aprofitant el suport de les administracions públiques pel que fa a l’energia solar 

tèrmica. L’objectiu és el d’incorporar un sistema d’escalfament de l’aigua per 

mitjà de l’energia solar a una vivenda unifamiliar 

 

Es pretén que aquest sistema d’escalfament d’aigua cobreixi el 100% de les 

necessitats d’aigua calenta sanitària de consum a la vivenda. Per fer-ho cal 

augmentar la superfície de captació solar per tal d’assolir la demanda en els 

mesos de menor radiació solar. Una instal·lació solar tèrmica convencional es 

calcula de manera que l’aportació d’energia no superi en cap cas les 

necessitats de consum energètic, ja que si això succeís caldria modificar tota la 
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instal·lació: sistema de canonades, volum de captadors, vasos d’expansió, etc. 

Així, si el que es vol és cobrir el total de les necessitats energètiques caldrà 

adaptar el sistema solar a aquestes necessitats a cada moment, partint de la 

base que sempre serà possible assolir el nivell d’energia necessària pel 

consum. És per aquest motiu que es realitzarà el càlcul de la instal·lació per tal 

que es puguin cobrir aquestes necessitats en els pitjors mesos de l’any, en els 

quals l’aportació solar és mínima. Això implicarà un superàvit d’energia en 

alguns mesos, ja que el sistema de captació solar és el mateix i no interessa 

modificar els elements de la instal·lació en absolut. 

 

Per tant, l’única opció viable per tal d’adaptar la instal·lació solar tèrmica a les 

necessitats de consum energètic sense canviar elements de la instal·lació, és 

variar la superfície captadora, adaptant-la a les necessitats de cada moment. 

Per variar la superfície de captació s’ha optat per la utilització de persianes 

aïllants i motoritzades, que alhora de limitar la superfície dels captadors solars 

segons convingui, ajudaran a mantenir la temperatura del sistema captador i, 

per tant, la temperatura de l’aigua en cas que el nivell de radiació solar sigui 

molt baix o nul. D’aquesta manera s’optimitzarà el rendiment del sistema de 

captació solar, ja que s’apaivagaran les variacions de temperatura que es 

puguin produir als captadors en alguns casos. Per exemple, quan el nivell de 

radiació solar sigui mínim o simplement no hi hagi aportació solar (de nit) i la 

temperatura exterior sigui relativament baixa, el sistema de persianes aïllarà la 

superfície captadora del fred extern i d’aquesta manera mantindrà de forma 

més efectiva la temperatura del fluid termòfor aconseguida prèviament pels 

capadors, amb l’objectiu de mantenir constant la temperatura de l’aigua calenta 

sanitària. 

 

A més a més, cal un sistema que reguli i controli constantment les persianes, 

variant el seu estat segons l’aportació energètica i les necessitats de consum. 

Aquesta funció s’ha d’efectuar de forma totalment automatitzada i que actuï de 

manera intel·ligent. Per tant, és imprescindible dissenyar un sistema que 

llegeixi i interpreti l’estat de la instal·lació solar tèrmica i seguidament reguli la 

superfície de captació per mitjà de les persianes motoritzades segons 

convingui. 
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Així, un dels objectius principals d’aquest projecte és el de dissenyar un 

sistema de regulació i control automàtic que es comuniqui amb la instal·lació 

solar tèrmica, utilitzant sensors, i actuï sobre les persianes per variar la 

superfície de captació solar. Per realitzar la lectura i interpretació del sistema 

solar i controlar el moviment de les persianes s’utilitzarà un microcontrolador 

programable, concretament el PIC 16F876A. Aquest integrat es programarà de 

manera tal que, a part de regular la posició de les persianes a partir de la 

lectura de temperatures i radiació solar, s’hi pugui establir comunicació des 

d’un ordinador remot situat a l’estació central de control i, així, fer un seguiment 

del funcionament de la instal·lació solar tèrmica i modificar-ne paràmetres, en 

cas que fos necessari, directament des de l’estació de control remota, sense 

necessitat de desplaçar-se fins al lloc on es trobi situada la instal·lació en 

qüestió. D’aquesta forma serà possible establir comunicació amb diverses 

instal·lacions i així crear una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques a la qual 

podrem accedir des de l’ordinador central per tal de fer-ne el telemanteniment. 


