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Resum 

El present projecte té com objectiu dissenyar un mòdul de proves per a l’estudi de la doble 

façana ventilada de vidre (DFVV) amb ventilació forçada lateral  per tal de comprovar 

l’eficiència d’aquesta nova construcció com a possible solució de la rehabilitació de l’edifici H de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

La doble façana ventilada de vidre cerca obtenir una major eficiència energètica i major confort 

tèrmic en l’interior de l’edifici respecte a les primeres construïdes . Però per obtenir aquests 

resultats, cal fer prèviament un estudi exhaustiu de la climatologia, de l’orientació, de les 

limitacions i dels requisits per no provocar l’efecte contrari. 

Per poder dissenyar el mòdul de proves de l’ETSEIB i elaborar una metodologia experimental 

correcte, cal estudiar acuradament els mòduls de DFVV ja construïts. Per aquesta raó, el 

projecte presenta l’estat de l’art de diferents tipologies de mòduls de proves, ressaltant 

l’orientació, els materials, la instrumentació tèrmica i la ubicació de cada un d’ells. 

A partir d’aquí, s’ha cercat utilitzar les característiques més òptimes de cada mòdul exposat per 

definir el mòdul ideal per la façana de l’ETSEIB. Però existeixen limitacions tècniques, 

econòmiques, logístiques i físiques que ens porten a dissenyar i situar el mòdul de proves  

d’una manera concreta. 

El disseny final implica la determinació dels materials, la geometria i les dimensions del mòdul 

experimental de la universitat. 

A més a més, s’ha elaborat una metodologia experimental per poder recopilar totes les 

magnituds tèrmiques, com per exemple la temperatura superficial, o la temperatura ambient 

dins l’entrepell de la DFVV per poder realitzar un model amb condicions de contorn validats 

mitjançant programes de simulació com el Computational Fluid Dynamics (CFD). 

Finalment, en la realització de tot el projecte s’han tingut en compte criteris mediambientals, i 

s’ha adjuntat el pressupost del projecte. 
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1. Glossari 

DFVV: Acrònim de Doble Façana Ventilada de Vidre 

CFD: Acrònim de Dinàmica de Fluids Computacional. Es una de les branques  de la mecànica 

de fluids que utilitza mètodes numèrics i algoritmes per resoldre i analitzar problemes sobre el 

flux i substancies. 

α, ABSORTIVITAT [1]: fracció de radiació solar incident a una superfície que és absorbida per 

ella mateixa. El seu valor adimensional varia entre 0 i 1.  

ε, EMISSIVITAT [1]: capacitat relativa d’una superfície per irradiar calor. El valor de g és 

adimensional i fluctua entre 0 i 1.  

ρ, DENSITAT: Massa d'una substància per unitat de volum, i les seves unitats són:  kg m�⁄  

g, FACTOR SOLAR [1]: quocient adimensional entre la radiació solar amb incidència normal 

que s’introdueix dins l’edifici a través dels vidres i la que entraria si el vidre es substituís per un 

forat perfectament transparent.  

U, TRANSMITÀNCIA TÈRMICA [1]: és el flux de calor en règim estacionari dividit per l’àrea i 

per la diferència de temperatures dels medis situats al voltant del element que es considera. 

Les unitats són: W m� · K⁄ . 

k, CONDUCTIVITAT TÈRMICA: quantitat de calor que travessa per m2 i hora, una paret de 

cares paral·leles i d’un metre d’espessor quan entre les seves cares s’estableix una diferència 

de temperatura de 1 ºC. La k s’expressa en W m · K⁄ . 

cp, CALOR ESPECÍFICA: quantitat de calor necessària per augmentar 1 ºC la temperatura de 1 

kg del material que es consideri. Les seves unitats són  J kg · K⁄  

τ, TRANSMITÀNCIA SOLAR: energia solar directa transmesa. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Al desembre de l’any 2001, la UPC va signar un acord amb el Grupo JG en el marc de la figura 

Càtedra Universitat – Empresa amb l’objectiu de promocionar la implantació del concepte de 

la sostenibilitat en la enginyeria dels edificis1, un tema de vital importància per aconseguir que 

l'avenç tecnològic converteixi els edificis en més habitables i funcionals, de forma que aquests 

siguin menys agressius pel medi ambient. 

La idea del present projecte s’engloba en un pla a llarg termini definit pel Departament 

d’Enginyeria de la Construcció de l’ETSEIB amb el qual es pretén dotar als Enginyers 

Industrials de les eines adequades per tal que siguin capaços d’implantar noves solucions 

constructives que permetin millorar la sostenibilitat dels edificis.  

Un pilar fonamental d’aquest pla és l’estudi del comportament de l’envolvent de l’edifici per ser 

el vincle energètic fonamental amb l’exterior. El cas concret de la Doble Façana Ventilada de 

Vidre (DFVV) a Barcelona és interessant per tenir l’oportunitat de modelitzar, en un clima 

mediterrani, les variacions tèrmiques característiques d’un ambient amb alta radiació solar, i 

aleshores, poder proposar millores per tal d’adaptar aquesta tipologia constructiva als 

requeriments derivats de la seva implantació en climes més equatorials.  

 

                                                

 

 

1 La primera definició de desenvolupament sostenible es troba a l’informe Brundtland: “aquell que satisfà 

les necessitats del present sense comprometre les necessitat de les futures generacions.” El nostre 

futur comú. (1982). 
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2.2. Motivació 

L’autora del projecte sempre ha tingut una fascinació en el camp de l’arquitectura, les 

estructures i sobretot la construcció civil. Aquest interès la va portar a estudiar Enginyeria 

Industrial amb la intensificació d’Estructures i Construccions Industrials. 

Al saber que l’Escola volia fer una rehabilitació de les seves façanes tot i sabent que molt 

possiblement serà traslladada en un futur pròxim cap a el Campus Llevant, l’autora ha intentat 

ajudar en el màxim possible per poder dissenyar la possible nova façana de l’ETSEIB amb la 

finalitat d’una possible rehabilitació estructural. El disseny comença per un petit mòdul de 

proves que si funciona serà ampliat en tot l’edifici. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és dissenyar un mòdul de proves per a l’estudi de la 

DFVV amb ventilació forçada lateral. Es cerca comprovar l’eficiència d’aquesta nova tipologia 

constructiva com a solució de rehabilitació de l’edifici H de l’ETSEIB. 

Durant el present projecte es determinaran les dimensions, materials i ubicació del mòdul de 

proves i es realitzarà una proposta de muntatge experimental per tal de poder monitoritzar el 

seu comportament tèrmic i comprovar-ne l’eficiència. 

Com a objectiu secundari, en la fase de disseny del muntatge experimental, es tindran en 

compte els diferents paràmetres de comportament tèrmic que es requereixen per a poder 

realitzar, en futurs estudis, un model mitjançant programes de CFD que pugui ser validat i 

serveixi per millorar l’eficiència d’aquesta tipologia constructiva. 

 

3.2. Abast del projecte 

Per acomplir els objectius esmentats en l’apartat anterior serà necessari la realització, en primer 

lloc, d’un seguit d’estudis previs en paral·lel per tal de poder definir correctament les 

característiques i requisits que ha de tenir el mòdul de proves:   

� Estat de l’art de la DFVV 

� Estat de l’art dels mòduls de proves de DFVV existents  
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4. Estat de l’Art de la DFVV 

Per tal de poder encarar de forma correcta el disseny d’un mòdul de proves per a l’estudi de la 

doble façana ventilada de vidre  (DFVV) és necessari comprendre, en primer lloc,  quin és 

l’origen i quines són les característiques principals d’aquesta tipologia constructiva.   

 

4.1. Origen de la doble façana ventilada de vidre: El mur cortina 

Segons el CTE [1], l’envolvent tèrmic d’un edifici està compost per tots els tancaments que 

limiten els espais habitables amb el medi exterior i per totes les particions interiors que limiten 

els espais habitables amb els espais no habitables que alhora estan en contacte amb l’ambient 

exterior. Es defineix com a façana als tancaments externs que tenen una inclinació superior a 

60º respecte l’horitzontal. 

Per obtenir les condicions d’habitabilitat d’un edifici, cal que la façana garanteixi la protecció 

tèrmica, acústica, d’il·luminació, d’estanquitat, de resistència al foc i estabilitat. Aquests fets 

marquen els requisits i les característiques necessàries de la façana al moment del disseny. 

La tendència a endurir la normativa que regula el confort, la durabilitat, la sostenibilitat i l’estalvi 

energètic en els edificis ha obligat a innovar noves tipologies de façanes amb millores dels 

sistemes de construcció i materials.  

La doble façana ventilada de vidre va néixer de l’evolució de la façana ventilada, també 

coneguda com a mur cortina, utilitzat des del segle XIX. 

El mur cortina, segons [2], té els seus orígens en l’arquitectura del ferro del segle XIX, quan la 

innovació en la tecnologia del vidre i la generalització del perfils metàl·lics van permetre 

construir els primers tancaments lleugers, transparents i completament exempts del sistema 

estructural del edifici. Aquesta construcció es pot identificar com un espai continu al voltant d’un 

nucli central estructural i de distribució de serveis plenament condicionat, envidriat en tot el seu 

perímetre i dotat d’una important instal·lació d’aires condicionats per aconseguir ser una 

construcció viable. Un edifici amb mur cortina era genèricament indiferent a l’orientació  o inclús 

al clima, i característic dels anys en els que l’energia no era un problema.  

El mur cortina és un tancament lleuger, predominantment de vidre que va  ancorat i penjat de 
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successius forjats de l’edifici de pisos. L’aspecte més característic del mur cortina és que és 

una façana amb elements d’alçada equivalents a una planta, amb una retícula autoportant 

metàl·lica vinculada als forjats que es tanca amb diferents classes de panells lleugers. Aquests 

panells són principalment de vidre, però també es poden utilitzar materials poc pesants  i opacs 

per trencar aquesta monotonia. Aquest mur transmet directament la força del seu propi pes a 

l’estructura de l’edifici i és capaç de suportar les pressions del vent, i les càrregues internes. En 

la figura següent, Figura 1 es pot observar l’estructura reticular d’un mur cortina. 

Aquest tipus de construcció requereix més energia per mantenir l’espai interior en el nivell de 

confort tèrmic adequat que una façana tradicional. A causa del predomini de la superfície 

vidriada sobre l’opaca, l’efecte hivernacle es manifesta de forma acusada, en climes suaus com 

per exemple durant l’estiu en el clima mediterrani i l’edifici es converteix en un acumulador de 

calor degut a la radiació solar directa. Aquest fet obliga als sistemes de climatització a funcionar 

a règims de potencia elevats.   

Abans de les crisis del petroli de 1973 i 1979, la demanda energètica no era cap problema ja 

que l’energia era barata. Però aquesta mentalitat va canviar amb el increment del preu del 

petroli, font principal de l’energia. Això va provocar una revolució tècnica a la recerca d’edificis 

on la demanda energètica fos la mínima possible, fent innovacions en els materials d’aïllament, 

el vidre i el disseny de l’edifici. 

En les tres últimes dècades, el vidre és un dels materials de construcció que ha experimentat 

Figura 1: Característiques del mur cortina. Font: [2] 
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una gran evolució fins aconseguir vidres templats, laminars i de baixa emissivitat amb la finalitat 

de permetre l’entrada de llum natural dins l’edifici, donar una visió del món exterior des de 

l’interior i protegir dels factors climàtics i del soroll extern afectant mínimament les prestacions 

energètiques de la façana.  

4.2. Definició de la doble façana ventilada de vidre  

La doble façana ventilada de vidre segueix la idea del mur cortina, és a dir la transparència amb 

la instal·lació d’una pell externa completament de vidre. A més a més, millora l’aïllament tèrmic i 

acústic respecte al mur cortina, imposant una cavitat entre la pell exterior i l’interior que pot 

variar fins un màxim de 2m. La principal millora d’aquest tipus de façanes és l’adaptació al 

medi, combinant sistemes de ventilació natural i/o forçat dins de l’entrepell optimitzant l’estalvi 

d’energia. 

Aquesta tipologia de façana es coneix també amb els termes de: façana de vidre múltiple, 

façana de pell intel·ligent o façana de pell activa. Aquesta tipologia de construcció té moltes 

definicions possibles que es troben recollides a [3], com: 

“Una façana doble ventilada de vidre consisteix en una paret externa de vidre i una 

paret que és més massissa, composada per parets de vidre amb parts opaques capaç 

d’acumular la calor. Aquesta construcció aplica els mateixos principis que els d’un 

hivernacle. La capa d’aire es pot utilitzar de múltiples maneres segons les condicions 

climàtiques, les hores d’ocupació, l’orientació,...” (GRATIA, 2006) 

“La doble façana ventilada de vidre és una tendència arquitectònica europea a causa 

principalment de: 

• El desig estètic d’una façana de vidre, tot el que porta a una major transparència 

• La necessitat pràctica d’ambient interior millorat 

• La necessitat de millorar l’acústica en edificis situats en zones contaminades pel 

soroll 

• La reducció del consum d’energia durant la fase d’ocupació de l’edifici.” 

(POIRAZIS, 2006) 

“Una façana activa és una façana que cobreix un o diversos pisos construïts amb 

múltiples pells i vidres. En aquest tipus de façana, la cambra d’aire situada entre la pell 

és naturalment o amb assistència respiratòria mecànica. La càmera d’aire estratègica 
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de ventilació pot variar amb el temps. Dispositius i sistemes estan integrades amb la 

finalitat de millorar el clima interior amb tècniques actives o passives. La majoria dels 

sistemes de forma semi automàtica a través dels sistemes de control.” (BBRI, 2002) 

“La doble façana ventilada de vidre es pot descriure com essencialment un parell de 

pells de vidre separades per un corredor aeri. La capa principal de vidre sol ser aïllant. 

L’espai d’aire entre les capes de vidre actua com a aïllant contra les temperatures 

extremes, els vents i el so.” (HARRISON & BOAKE, 2003) 

“Com una façana que es compon de dos elements plans diferents que permet que l’aire 

interior i exterior circulí a través del sistema. Això es refereix a vegades com una pell 

doble.” (ARONS, 2001) 

“Un parell de pells de vidre separades per un corredor aeri (també anomenat cavitat o 

espai intermedi) en un rang ample de 20 cm fins a diversos metres. Les pells de vidre 

es pot prolongar per tota una estructura o una part de ella. La capa principal de vidre, en 

general aïllant, serveix com a part d’una paret convencional estructural o un mur cortina, 

mentre que la capa addicional, generalment vidre simple, es posa ja sigui davant o 

darrere del vidre principal. Les capes fan que l’espai d’aire entri a treballar en benefici de 

l’edifici, principalment com aïllament contra temperatures extremes i el so.” (UUTTU, 

2001) 

“Una façana de pell múltiple és una construcció que consisteix en dos superfícies 

transparents separades per una cavitat que s’utilitza com canal d’aire. Aquesta definició 

inclou tres elements principals: (1) la construcció del envoltori, (2) la transparència de 

les superfícies de limitació i (3) la circulació de l’aire en la cavitat” (SAELENS, 2002). 

“Una segona pell és un embolcall de l’edifici addicional instal·lat sobre la façana 

existent. Aquesta façana addicional és principalment transparent. El nou espai entre la 

segona pell i la façana original és una zona d’amortiment que serveix per aïllar l’edifici. 

Aquest espai de memòria intermèdia també pot ser escalfat per la radiació solar, 

depenent de l’orientació de la façana. Per als sistemes orientats al sud, aquest aire 

calent solar s’utilitza per la calefacció al hivern. S’ha de tenir una sortida per tal d’evitar 

sobreescalfament en altres èpoques.” (CLAESSENS & DeHERDE). 

A partir d’ara, i després de la definició del terme de Doble Façana Ventilada de Vidre s’utilitzarà 

l’abreviació de DFVV especificant la morfologia de la doble façana, les característiques i la 

tipologia de ventilació per parlar d’aquest sistema de construcció. 
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4.2.1. Morfologia de la doble façana de vidre 

Un edifici pot ser dissenyat per tenir una DFVV des de l’inici o bé es pot renovar una façana 

simple i convertir-la en una DFVV. Quan un edifici es dissenya amb l’objectiu de tenir una 

DFVV, la pell interna podrà ser totalment o parcialment vidriada, depenent de l’arquitecte. En 

canvi, en el cas de la rehabilitació d’una façana original la pell exterior serà de vidre però 

l’interior serà l’existent, i s’haurà d’adaptar la nova façana a l’anterior. Aquesta nova pell ajudarà 

a evitar la transmissió de calor i soroll a l’espai interior de l’edifici.  

En qualsevol cas, una DFVV està composta per una pell interna i una externa separades per 

una cavitat. A més, es poden afegir sistemes de para-sol, obertures internes o externes,... . La 

descripció de l’estructura d’una doble façana ventilada de vidre és, segons el BBRI [5] (2002): 

 “Les capes de la façana es descriuen com: 

• VIDRES EXTERIORS: en general, es tracta d’un vidre simple endurit. Aquesta 

façana exterior pot ser totalment de vidre. 

• INTERIOR DE VIDRE: unitat d’aïllament de doble vidre (capa clara, E baixa, 

vidres de control solar, etc..). Aquesta capa pot no ser totalment vidriada. 

• CAVITAT: pot ser totalment natural, amb ventiladors de suport o amb 

assistència de ventilació mecànica. L’amplada de la cavitat pot variar en funció 

del concepte aplicat entre 200 mm a més de 2 m. Però l’amplada més 

recomanada és la de 0,80 m ja que permet un manteniment més còmoda i no es 

perd tan d’espai útil. 

• OBERTURES DEL VIDRE INTERIOR: les obertures poden ser obertes per 

l’usuari, permeten la ventilació natural de l’espai. 

• PARA-SOLS: sistemes automàtics integrats dins la cavitat.” 
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Façana interna o original 
Adició d’una nova pell de vidre 

externa creant la cavitat 

Adició d’elements d’obertura i 

protecció solar 

  
 

1. Façana interna (completament o parcialment acristallada) 

2. Façana externa de vidre 

3. Cavitat 

4. Elements de protecció solar 

5. Obertures de la pell externa 

6. Obertures de la pell interna 

7. Compartimentació horitzontal de la cavitat 

4.2.2. Classificació de les façanes ventilades de vidre 

La classificació de les DFVV pot variar segons l’autor, com és el cas de Saelens i Hens en front 

Arons. En el cas dels investigadors Saelens i Hens (1998), [6], els quals defineixen tres 

identificadors primaris de les DFVV, que depenen de la naturalesa del flux d'aire (admissió i 

escapament del mateix costat, el subministrament des de l'exterior a l’interior, i la fuita de 

l’interior a l'exterior), de la generació de flux d'aire (convecció natural o forçada) i de la partició 

horitzontal de la façana (finestra o façana). En canvi, l’investigador Arons (2000) declara a [7] 

que aquesta classificació no descriu de forma clara i convincent els identificadors primaris i 

secundaris de la definició de les tipologies de les DFVV. Segons Arons, els patrons de flux 

d'aire i alçada dels edificis són considerats com a identificadors de primaris, mentre que la 

Figura 2: Vista de la secció del elements constitutius d‟una DFVV. Font: Elaboració pròpia a 

partir de [2] 
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composició de les capes de vidre, gasos i proteccions solars, els materials de la pell interior i 

exterior de la façana doble són considerats com identificadors secundaris. 

De caràcter general, les façanes ventilades de doble pell es classifiquen segons les 

característiques dels sistemes relacionats amb la circulació de l’aire dintre de la cavitat. Segons 

[1] , hi ha tres condicions que organitzen i classifiquen les DFVV: 

1. L’origen del flux d’aire 

2. La força impulsora de la circulació d’aire 

3. La compartimentació de la façana 

Segons les condicions i necessitats específiques, una DFVV utilitzarà un sistema determinat o 

no. 

 

4.2.2.1. L’origen del flux d’aire 

L’origen del flux d’aire fa referència a l’origen i la direcció de l’aire circulant dins la cavitat 

ventilada. És important ressaltar que el mode de ventilació és independent del tipus de 

ventilació aplicada.  

Totes les façanes no són susceptibles d’adoptar tots els modes de ventilació descrits 

seguidament. En un instant precís, una façana es caracteritza per un sol mode de ventilació. No 

obstant, una façana pot adoptar diferents modes a diferents moments segons els components 

integrats a la façana. 

Les DFVV es poden classificar en 5 categories: 

a. Façana cortina d’aire exterior:  

En aquest cas, l’aire introduït dins la cavitat per una obertura inferior prové de l’exterior, 

absorbint la calor de la cavitat segons va pujant fins sortir cap l’exterior per una obertura 

superior. La ventilació de la cavitat forma una cortina d’aire envoltant la façana externa, i 

per tant, l’ambient interior de l’edifici està confinat. Recomanable en climes suaus on la 

ventilació natural treballa sense problemes.  

 

b. Façana cortina d’aire interior 

Aquesta tipologia permet que la ventilació de la cavitat es faci amb l’aire intern del local. 
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L’aire entra per una obertura inferior de la façana interna, i per el fenomen de flotabilitat, 

surt de la cavitat per una obertura superior de la pell interna que va dirigida cap el local 

o bé cap un sistema de ventilació. En aquest cas, la ventilació de la cavitat forma una 

cortina d’aire envoltant la façana interna, així que es té una estructura tancada. 

Recomanable en climes freds per reescalfament de l’aire. 

 

c. Façana subministradora 

La ventilació de la façana es realitza amb aire extern que és dirigit cap a l’interior de 

l’edifici o d’un sistema de ventilació. L’aire entra dins la cavitat per una obertura inferior 

de la pell externa, i pel fenomen de  la flotabilitat, l’aire puja dins de l’edifici i surt per una 

obertura superior de la pell interna. En conseqüència, aquest sistema permet una 

ventilació natural de l’edifici, per tant és una tipologia oberta. No és aconsellada en llocs 

molt sorollosos ni en climes freds. 

 

d. Façana extractora 

Aquest cas és el contrari que la façana subministradora, és a dir, l’aire de l’interior entra 

dins la cavitat per una obertura inferior de la pell interna conduit de forma mecànica i 

surt per una obertura superior de la pell externa. Aquesta tipologia és oberta. No és 

gens recomanable per espais sorollosos i en ambients freds.  

 

e. Façana espai confinat 

És una façana especial, on les dues pells de vidres formen una cavitat totalment 

estanca, impossible de ventilar, on l’aire està confinat. 

En la Figura 3 es pot observar una simplificació dels cinc casos possibles acabats d’explicar: 

Figura 3: Els 5 modes de ventilació. Elaboració pròpia i informació extreta [8] 
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Tot i que el sentit de circulació de l’aire marcat en els quatre primers casos, està dibuixat des de 

baix fins a dalt de la cavitat amb l’objectiu de maximitzar la convecció natural i es pot invertir la 

direcció de la circulació utilitzant sistemes mecànics. 

Estudis recents [14] proposen sistemes de ventilació forçada i horitzontal que, segons les 

simulacions en CDF, semblen mostrar que el confort i l’evacuació de la calor milloren sobretot 

en dies d’alta radiació.  

Com ja s’ha dit abans, diferents modes de ventilació poden coexistir en una mateixa DFVV, 

tenint mecanitzat el pas d’un mode a un altre per l’obertura mecanitzada de les escletxes i 

cercant la millor circulació natural d’aire segons les condicions climàtiques. 

 

4.2.2.2. La força impulsora de la circulació d’aire 

La força impulsora de la circulació d’aire, també coneguda com el tipus de ventilació, fa 

referència a les forces motrius causals de la ventilació de la cavitat situada entre les dues pells 

de vidre. Cada DFVV es caracteritza per un sol tipus de ventilació. La circulació de l’aire de dins 

la cavitat pot generar-se mitjançant la convecció natural o per mètodes mecànics. 

 

a. Ventilació natural: La norma EN 12792 la defineix com la ventilació que es basa en les 

diferències de pressions sense l’ajuda de components motoritzats per provocar el 

moviment de l’aire.  

La ventilació natural es basa en la diferència de pressions entre les masses d’aire de 

dins i fora la cavitat, causada per la diferència de temperatures. A més a més, actua 

també el fenomen de flotabilitat tèrmica dins la cavitat, on l’aire calent s’eleva ja que és 

més lleuger que l’aire fred. Per tant, es produeix el fenomen de convecció natural. 

Aquest tipus de ventilació, no permet controlar ni la velocitat ni el volum de la circulació 

de l’aire els quals depenen de les condicions meteorològiques.  

 

Segons KRAGH (2000): “Una extra pell s’afegeix a la part exterior de l’envoltant de 

l’edifici. En els períodes sense radiació solar, la pell extra proporciona un aïllament 

tèrmic addicional. En els períodes de la radiació solar, la pell és naturalment ventilat des 

de / cap a l’exterior per la flotabilitat de l’aire – és a dir, l’aire de la cavitat puja quan 

s’escalfa pel  Sol. Això fa que els guanys de calor solar es redueixen ja que l’aire calent 

és expulsat cap a l’exterior. La diferència de temperatura entre l’aire exterior i l’aire 
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escalfat de la cavitat ha de ser important perquè el sistema funcioni. Per tant, aquest 

tipus de façana no pot ser recomanat per a climes càlids.”  
 

b. Ventilació mecànica: segons la norma EN 12792, la ventilació mecànica utilitza 

components motoritzats per remoure l’aire de la cavitat. 

La ventilació mecànica utilitza ventiladors i extractors d’aire per obtenir la circulació de 

l’aire necessària segons les condicions externes i internes de l’edifici. En aquest cas, es 

pot controlar la velocitat i el volum de la circulació d’aire. A més, si prové de l’aire 

condicionat es coneix la temperatura i la humitat de la cavitat 

 

c. Ventilació hibrida: és una combinació de ventilació natural i ventilació mecànica. 

La ventilació natural treballa mentre les condicions climàtiques ho permeten i es recorre 

a la ventilació mecànica quan és necessari. 

És important que quedi clar que el tipus de ventilació exerceix una important influència sobre el 

comportament tèrmic de la façana i la variabilitat en el temps. La ventilació mecànica garanteix 

el comportament, cosa que la ventilació natural no ho pot aconseguir. 

 

4.2.2.3. La compartimentació de la façana 

La compartimentació de la cavitat que pot ser horitzontal o vertical, ens mostra la forma com 

s’ha fet la divisió física de la cavitat entre les dues pells. La compartimentació de la façana 

influirà en el tipus de ventilació, la forma de refredar-se o escalfar-se la cavitat, la propagació 

del so, de les olors, del foc i del fum a través de la cavitat de l’edifici. Per això,  l’estudi de la 

compartimentació de la façana és un punt molt important a fer alhora del disseny d’una DFVV. 

Oesterle [et al.] (2001), [12], recolzat per Saelens and E.Lee [et al.] (2002) [9], classifica la 

compartimentació d’una DFVV de 4 formes diferents: “finestra de caixa” (box window), “finestra 

amb efecte xemeneia vertical” (shaft box), “façana passadís” (corridor) i finalment “façana multi-

nivell” (multi-storey façade). Aquesta classificació està representada a la següent figura (Figura 

4) i explicada seguidament. 
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a. Finestra de caixa: 

utilitzat. La cavitat es

les finestres. Això implica que cada mòdul necessita les seves pròpies obertures 

d’entrada i sortida d’aire per una bona ventilació segons el mode de ventilació 

dissenyat. 

Aquesta tipologia té els avantatges de reduir la transmissió sonora entre les dues 

façanes i la propagació del foc i del fum

 

b. Finestra amb efecte xemeneia vertical

de la finestra de caixa

que estan connectats a aquest per obertures superiors, que serveix com conducte 

extractor de la calor. En aquest cas, l’aire fresc entra per obertures inferiors dins els 

mòduls i, per efecte de la flotabilitat tèrmica, l’aire calent surt per obertures laterals 

superiors cap al conducte extractor.

L'objectiu d'aquest concepte de partició és fomentar la ventilació natural mitjançant 

l'adaptació de la compartimentació de la façana amb la fina

de xemeneia (en comparació amb les façanes amb ventilació natural que es reparteixen 

per plantes). Per tant, és lògic que aquest tipus de façana i compartimentació 

més amb ventilació natural

transmissió sonora, però la connexió de cada mòdul amb el conducte vertical fa que el 

risc de propagació de foc i fum sigui major.

Oesterle [et al.] (2001)

requereix menor nombre d'obertures a la pell externa, ja que és possible explotar 

l'elevació tèrmica més forta dins de la 

termes d'aïllament contra el soroll extern. Atès que, en la pràctica, l'alçada de la 

Figura 4: Classificació per 
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: és el sistema de compartimentació de DFVV més antic i el més 

està físicament delimitada horitzontalment per pisos i verticalment per 

les finestres. Això implica que cada mòdul necessita les seves pròpies obertures 

entrada i sortida d’aire per una bona ventilació segons el mode de ventilació 

gia té els avantatges de reduir la transmissió sonora entre les dues 

la propagació del foc i del fum. 

inestra amb efecte xemeneia vertical: Aquest tipus de façana és 

de caixa. Es caracteritza per utilitzar un conducte vertical entre els mòduls 

que estan connectats a aquest per obertures superiors, que serveix com conducte 

calor. En aquest cas, l’aire fresc entra per obertures inferiors dins els 

cte de la flotabilitat tèrmica, l’aire calent surt per obertures laterals 

superiors cap al conducte extractor. 

L'objectiu d'aquest concepte de partició és fomentar la ventilació natural mitjançant 

l'adaptació de la compartimentació de la façana amb la finalitat de crear un major efecte 

de xemeneia (en comparació amb les façanes amb ventilació natural que es reparteixen 

per plantes). Per tant, és lògic que aquest tipus de façana i compartimentació 

ventilació natural en façanes de doble pell. A més, aquesta tipologia redueix la 

transmissió sonora, però la connexió de cada mòdul amb el conducte vertical fa que el 

risc de propagació de foc i fum sigui major. 

(2001) [12], expressa sobre aquesta classificació que

requereix menor nombre d'obertures a la pell externa, ja que és possible explotar 

l'elevació tèrmica més forta dins de la xemeneia. Això també té 

termes d'aïllament contra el soroll extern. Atès que, en la pràctica, l'alçada de la 

: Classificació per compartimentació de la façana. Font

Pàg. 23 

FVV més antic i el més 

físicament delimitada horitzontalment per pisos i verticalment per 

les finestres. Això implica que cada mòdul necessita les seves pròpies obertures 

entrada i sortida d’aire per una bona ventilació segons el mode de ventilació 

gia té els avantatges de reduir la transmissió sonora entre les dues 

Aquest tipus de façana és de fet una evolució 

Es caracteritza per utilitzar un conducte vertical entre els mòduls 

que estan connectats a aquest per obertures superiors, que serveix com conducte 

calor. En aquest cas, l’aire fresc entra per obertures inferiors dins els 

cte de la flotabilitat tèrmica, l’aire calent surt per obertures laterals 

L'objectiu d'aquest concepte de partició és fomentar la ventilació natural mitjançant 

litat de crear un major efecte 

de xemeneia (en comparació amb les façanes amb ventilació natural que es reparteixen 

per plantes). Per tant, és lògic que aquest tipus de façana i compartimentació s'apliqui 

A més, aquesta tipologia redueix la 

transmissió sonora, però la connexió de cada mòdul amb el conducte vertical fa que el 

expressa sobre aquesta classificació que “L’eix de façana 

requereix menor nombre d'obertures a la pell externa, ja que és possible explotar 

. Això també té un efecte positiu en 

termes d'aïllament contra el soroll extern. Atès que, en la pràctica, l'alçada de la 

compartimentació de la façana. Font: [15] 
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xemeneia és necessàriament limitada, aquesta forma de construcció és la més 

adequada per els edificis de menor alçària. " 

 

c. Façana passadís: La façana passadís està dividida horitzontalment en cada pis i per 

tant, la cavitat recorre horitzontalment la façana de l’edifici. Les úniques possibles 

divisions verticals estan situades a les cantonades de l’edifici on molts cops hi ha una 

gran diferència de pressions. La ventilació pot ser natural o mecànica. En aquest últim 

cas, el sistema de ventilació ha d’estar present en cada pis. 

Una vegada més Oesterle [et al] [12], descriu l'ús i les funcions generals com: "L'aire 

d'admissió i extracció de les obertures a la capa de façana exterior ha d'estar situada a 

prop del pis i el sostre. En general les obertures inferiors del pis superior no estan 

situades sobre les obertures superiors del pis inferior, estan escalonades per evitar que 

l'aire viciat extret d'una planta entri en la cavitat immediatament superior.” 

 

d. Façana multi-nivell: la cavitat és horitzontalment i verticalment continua, no es parteix 

en cap lloc. En certa manera, es pot dir que combina la tipologia tant de la façana 

passadís com de la finestra amb efecte xemeneia vertical. La presa d’aire es troba a 

prop de la part inferior i de la part superior per optimitzar l’efecte xemeneia en tot el 

sistema. 

Oesterle [et al.] [12]descriu aquesta tipologia com: “les façanes multi-nivells estan 

especialment indicades on els nivells de soroll externs són molt alts, ja que aquest tipus 

de construcció no requereix necessàriament obertures distribuïdes en tota la seva 

alçada. Per regla general, la part interna de l’edifici ha de tenir ventilació mecànica, i la 

façana es pot utilitzar com un conducte d'aire conjunt per a aquest fi." 

 

4.2.2.4. Taula-resum de la configuració habituals del tipus de DFVV 

Els criteris de classificació explicats anteriorment poden combinar-se entre ells de forma  a 

obtenir tot el conjunt de conceptes de les DFVV possibles. Les diferents combinacions estan 

esquematitzades en la següent taula:  
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4.3. Avantatges i desavantatges d’una  doble façana ventilada 

de vidre 

Els avantatges més importants d’una doble façana ventilada de vidre són:  

• Aïllament acústic: segons la majoria d’autors, l’aïllament de so pot ser una de les raons 

més importants per utilitzar la DFVV. Els nivells reduïts de soroll intern dins d'un edifici 

d'oficines es poden aconseguir mitjançant la reducció tant de la transmissió d'una 

habitació a una altra (la contaminació acústica interna) com de la transmissió de les 

fonts a l'aire lliure, és a dir, de la contaminació acústica externa. El tipus de la façana de 

doble pell i el nombre d'obertures poden ser el procés més crític per a l'aïllament acústic 

intern entre habitacions i la contaminació del soroll extern. Jager [10] afirma, que per 

l'aïllament del so, s’ha d’imposar un mínim de 100 mm d’amplada de la cavitat.  

 

• Aïllament tèrmic: la majoria dels autors afirmen que la DFVV proporciona un major 

aïllament tèrmic a causa de la pell exterior, tant a l’hivern com a l’estiu.  

 

• Estalvi d’energia i reducció d’impactes ambientals: segons Arons (2001) [7], “L’estalvi 

d’energia atribuïda a les DFVV s’aconsegueix reduint al mínim la càrrega solar que 

entra dintre de l’edifici. A més, proporcionant un baix factor solar i un baix valor de la U 

es minimitza la càrrega de refredament dels espais adjacents.” 

 

• Transparència: en gairebé totes les fonts de la literatura, s’esmenta el desig dels 

arquitectes d’utilitzar porcions més grans de les superfícies de vidre. Segons Kragh 

Figura 5 : Combinacions possibles de DFVV. Elaboració pròpia i informació extreta de [8] 
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(2000), [11] "la transparència en l'arquitectura sempre ha estat un desig i el problema ha 

estat sempre la de fer un tancament de l'edifici transparent sense comprometre el 

rendiment de l'energia i el clima interior. Durant anys, el desenvolupament de la façana i 

sistemes avançats del medi ambient ha tingut com a objectiu la creació d'edificis 

completament vidriats amb baix consum d'energia i alt nivell de confort dels ocupants. 

Façanes ventilades de doble pell reduint els guanys solars a l'estiu i proporcionant 

aïllament tèrmic a l’hivern són un exemple d'una tecnologia, que cada vegada és més 

comuna". 

En canvi, els desavantatges d’una DFVV descrits en diversos articles són els següents: 

• Alt cost de construcció en comparació amb una façana convencional. Com Oesterle et 

al, (2001) [12] descriuen, "ningú posa en dubte que les façanes de doble pell són més 

cares que les façanes d'una sola capa: la construcció de la capa exterior i l'espai entre 

les dues pells fa que el primer tipus sigui més elaborat". 

 

• Reducció d’espai útil: l'ample de l’entrepell d’una DFVV pot variar des de 20 cm fins a 

un màxim de 2 metres, sent, aquest paràmetre característic, molt influent en el 

comportament tèrmic d’aquesta tipologia constructiva (per exemple, com més ample 

sigui la cavitat menys calor es transmet per convecció quan la cavitat està tancada). Per 

tant, és molt important trobar la profunditat òptima de la façana per tal de ser prou 

estreta com per no perdre espai útil i suficient ample  per permetre l’entrada de l’operari 

de servei de manteniment (un mínim de 60 cm).  

 

Manteniments i costos operatius addicionals: es veu fàcilment que la DFVV té uns 

costos en quant a la construcció, neteja, operació, inspecció, revisió i manteniment més 

grans que una façana tipus mur cortina. Oesterle [et al.] [12] argumenta amb una 

exhaustiva descripció el mètode per estimar les despeses d’una DFVV, tot i que declara 

que el mètode escollit no és gaire eficient.  

 

• Problemes de sobreescalfament: si el sistema de façana de doble pell no està ben 

dissenyat és possible que la temperatura de l'aire a la cavitat provoqui un  

sobreescalfament de l'espai interior. Jager, [10] afirma que per evitar el 

sobreescalfament, la distància mínima entre el panell interior i exterior no ha de ser 

inferior a  200 mm. Compagno, [13], esmenta que els criteris fonamentals són l'ample 

de la cavitat i la mida de les obertures de ventilació. 
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• Augment de la velocitat del flux d'aire dins de la cavitat: sobretot en el tipus multi nivell 

[veure 4.2.2.3] s’ha de vigilar la diferència de pressió entre la part més baixa i la part 

superior de l’edifici ja que pot provocar variacions de velocitat del flux d’aire.  

 

• Augment de pes de l'estructura: Com és d'esperar, la pell addicional augmenta el pes 

de la construcció incrementant-ne el cost. 

 

• Llum del dia: En una DFVV hi ha tal quantitat de llum que és molt difícil controlar la que 

entra dins l’edifici. Per pal·liar-la cal instal·lar elements estructurals, persianes i fins i tot 

tendals. 

 

• Aïllament acústic: Si la façana no està dissenyada correctament poden existir 

problemes de transmissió de so interns (entre diferents aules en el cas de d’una façana 

multi-nivell, façana passadís o bé finestra amb efecte xemeneia vertical) o transmissió 

de so extern per problemes de aïllament acústic en les juntes de l’estuctura externa. 
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Disseny i instal·lació d’un mòdul experimental de DFVV a l’ETSEIB  Pàg. 29 

 

5. Estat de l’Art dels mòduls de proves de DFVV 

5.1. Origen de l’experimentació amb mòduls de proves 

Arran de les crisis del petroli dels anys 73 i 79, l’estalvi energètic va condicionar un canvi de 

paradigma en el sector de la construcció, propiciant l’aparició de noves tipologies constructives 

més eficients, com per exemple la DFVV que va aparèixer a partir de l’evolució de les façanes 

tipus mur cortina.   

L’aparició d’aquestes noves solucions obliga als investigadors a realitzar tests i estudis per tal 

de calibrar-les i comprovar que el seu ús suposa una millora en quant a eficiència energètica 

respecte tipologies equivalents i que a la vegada aquest estalvi compensa l’augment del cost 

constructiu.  

Històricament, per realitzar aquests tests s’han utilitzat dues metodologies diferents: la 

construcció de mòduls a escala ubicats en laboratoris a partir de la teoria de l’anàlisi 

dimensional, o bé la construcció de mòduls de proves a escala real. En els darrers anys, però, 

ha aparegut una tercera via basada en la simulació mitjançant la Fluidodinàmica 

Computacional (CFD). Aquesta metodologia, però, requereix la utilització de dades 

experimentals prèvies per tal de validar el model de càlcul.  

Si el mòdul és a escala, cal realitzar un estudi dimensional cercant la semblança dinàmica (que 

implica la semblança geomètrica, i cinemàtica), que moltes vegades només es pot assolir en 

part. Aquest fet, i la necessitat de simular les condicions climàtiques, fan que la investigació 

resulti costosa i que a vegades els resultats no siguin concloents. 

La millor opció per obtenir les condicions de contorn en una DFVV, és construir un mòdul a 

escala real. L’estudi d’una DFVV amb un mòdul d’aquest tipus resulta més costós, ocupa més 

espai i és poc flexible, però és el mètode més eficaç a l’hora d’obtenir resultats.  

La CFD es basa en la resolució de sistemes d’equacions de la conservació de la massa, de 

l’energia i del moment de la fluidodinàmica, a partir de mètodes numèrics i algoritmes de 

resolució computacional. Aquesta metodologia permet simular el comportament teòric del fluid 

dins de diferents volums de control a partir de la geometria introduïda i les condicions de 

contorn aplicades. És el mètode més flexible ja que permet testar diferents variacions de la 

geometria, però és necessari haver validat el model. 
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En l’estudi d’una DFVV es vol simular el comportament tèrmic de la façana. Per aquesta raó, a 

l’hora de simular una façana en un programa basat en la CFD, es pot escollir com a volums de 

control: la pell exterior, l’entrepell, la pell interior. En determinats casos, si es desitja analitzar el 

confort tèrmic de l’espai interior de l’edifici. Es simula la sala adjunta a la DFVV. Però aquests 

volums depenen del tipus de mòdul, si són a escala reduïda o escala real, amb simuladors 

climàtics o sense. En tot cas, les condicions de contorn són el punt més crític d’una simulació 

CFD. Per aquesta raó, els estudis experimentals d’una DFVV recullen diferents dades 

tèrmiques, òptiques i acústiques per poder implantar-les als programes de simulació, i així 

obtenir de forma cada cop més acurada uns valors més precisos.  

L’estat de l’art dels mòduls de proves de DFVV s’il·lustrarà amb quatre exemples de diferents 

construccions experimentals situats en espais interns o externs, a escala reduïda o a escala 

real, amb diferents climatologies,... i sobretot amb diferents objectius. 

Aquests quatre exemples donaran diferents opcions de metodologies i materials que ajudaran a 

dissenyar el mòdul de proves i la metodologia experimental pel cas del ETSEIB. Seran una 

base sobre la qual treballar per obtenir les millors opcions a l’hora de dissenyar el nou mòdul de 

proves de l’Escola i fer la recerca de la tipologia i distribució de la instrumentació tèrmica més 

adequada. 

5.2. Situació geogràfica dels mòduls de proves existents 

5.2.1. Mòduls a escala en espais interiors 

MÒDUL LABORATORI PAÍS 
ANY DE 

CONSTRUCCIÓ 

MINIBAT CNRS França ---- 

SENSE NOM 1 
University of Applied Sciences 

Stuttgart 
Alemanya 2006 

  

Taula 1 Mòduls a escala en espais interiors. Font i elaboració pròpia 
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5.2.2. Mòduls a escala en espais exteriors 

MÒDUL LABORATORI PAÍS 
ANY DE 

CONSTRUCCIÓ 

THE CUBE Aalborg University Dinamarca 2005 

SENSE NOM 2 
Swiss Federal Laboratories for 

Materials Testing and Research 
Suïssa 2002 

5.3. Objectius dels mòduls existents 

L’estudi dels mòduls de proves de DFVV es basa en l’observació del comportament tèrmic de 

la façana per recopilar dades i per millorar els models físics usats en les simulacions basades 

en la metodologia CFD. En la taula següent, es resumeixen els objectius de cada un dels 

mòduls. 

MÒDUL OBJECTIUS 

MINIBAT 

• Demostrar la dependència de la temperatura de la sala adjunta al 

mòdul i de la temperatura superficial i ambiental de la cavitat del mòdul 

amb les condicions climàtiques i l’angle de les persianes situades al mig 

de l’entrepell. 

SENSE NOM 1 
• Quantificar l’energia total que entra dins un edifici durant la temporada 

d’estiu amb persianes penjades al mig de la cavitat del mòdul de proves. 

THE CUBE 
• Investigacions de comportament tèrmic per validar i millorar els 

diferents programes CFD segons la tipologia de DFVV. 

SENSE NOM 2 

• Investigacions a nivell òptic, termodinàmic i fluidodinàmic amb 

ventilació mecànica per modelitzar el CFD durant la temporada d’estiu i 

demostrar la similitud de la modelització de les façanes dissenyades en 

un model espectral òptic i en CFD. 

Taula 2 Mòduls a escala real en espais exteriors. Font i elaboració pròpia 

Taula 3: Objectius principals de cada mòdul. Font i elaboració pròpia 
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5.4. Geometria i característiques dels mòduls existents 

5.4.1. Minibat 

El mòdul de proves anomenat Minibat consisteix en una construcció a escala dins un laboratori 

de Lyon (França). Aquesta estructura conté un generador de climatologia, un simulador solar, 

una zona tèrmicament controlada, una DFVV i dues cel·les de proves.  

El Minibat és un mòdul construït amb la finalitat de cercar paràmetres tèrmics, i per tant estudiar 

la transferència de calor que hi ha des de fora fins a dins del mòdul. Per aquesta raó, es 

necessita dividir el mòdul en 6 volums de control, que esquemàticament són: 

• VOLUM DE CONTROL 1 (veure Figura 6, marcat com V1):  Simulador de càrrega solar. 

Format per un recinte de dimensions: 3,24 m x 1 m x 2,33 m. El recinte té una paret que 

conté les làmpades, dues parets i un sostre opacs, i una paret de vidre que es troba 

oposada a les làmpades i davant de la DFVV per tal de permetre la transmissió de la 

càrrega solar. A més d’un terra de formigó armat que també té la funció de paret opaca. 

El seu objectiu és generar càrregues solars, mitjançant la utilització de 12 làmpades de 

descàrrega de iode de 1000 W cada una. La intensitat de la radiació aplicada a la DFVV 

pot ser modificada mitjançant la variació de l’angle d’incidència, la posició i el nombre de 

les làmpades enceses.  

 

• VOLUM DE CONTROL 2 (veure Figura 6, marcat com V2): Generador de condicions 

climàtiques. 

Format per un recinte de dimensions: 5 m x 2 m x 3,14 m. El recinte està construït per 

sis superfícies. La més pròxima al volum 1 és el vidre de separació, que separa el 

generador del simulador. La DFVV es troba davant del vidre de separació. Les dues 

Figura 6: Croquis simplificat del mòdul Minibat. Font [16] i elaboració pròpia 
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altres parets i el sostre són opacs. El terra és una base de formigó armat que serveix 

d’aïllant. A més a més, en una de les parets opaques hi ha una porta d’accés. 

L’objectiu principal d’aquest element és el de generar un ambient tèrmic i una humitat 

controlada a l’exterior de la DFVV. La temperatura pot variar des de 0 ºC fins a 40 ºC 

amb una exactitud del +/-1,5 %, i el cabal d’aire des de 0 m3/h fins a 600 m3/h. En 

aquest estudi, la màquina simula una temperatura constant de 32 ºC, i diferents valors 

del cabal d’aire. 

 

• VOLUM DE CONTROL 3  (veure Figura 6, marcat com V3): DFVV. 

Les dimensions del recinte és de 2,8 m x 0,2 m x 2,6 m. El volum està format per dues 

parets de vidre del mateix gruix (1,8 mm) amb les mateixes característiques 

termofisiques que simulen la finestra. Aquestes parets són paral·leles i es troben 

separades per una cavitat. Les altres quatre parets són de formigó i serveixen per 

tancar el recinte.  

La finalitat d’aquest volum és simular una DFVV amb unes persianes metàl·liques 

situades al mig de l’entrepell. Aquest volum és el més important per l’estudi, i requereix 

especial atenció alhora de la construcció i simulació. 

 

• VOLUM DE CONTROL 4 (veure Figura 6, marcat com V4): Cel·la de proves.   

Les seves dimensions són 3,1 m x 3,1 m x 2,5 m. El volum de control es compon per 

tres parets, un sostre i un terra opacs, i una quarta paret transparent que és el vidre de 

la DFVV. Aquesta cel·la té contacte amb una altre cel·la que està situada a la paret 

oposada a la DFVV, i està dins de la zona tèrmicament controlada. Entre les dues 

cel·les hi ha una porta segellada. 

L’objectiu de la cel·la de proves és la de simular la sala adjunta a la DFVV, i poder 

estudiar el grau de confort dins la sala entre altres paràmetres.  

 

• VOLUM DE CONTROL 5 (veure Figura 6, marcat com V5): Cel·la veïna. 

Aquest recinte té les mateixes dimensions que la cel·la de prova, és a dir, 3,1 m x 3,1 m 

x 2,5 m. El recinte està format per quatre parets, un terra i un sostre opacs. Tres parets 

estan en contacte directe amb la zona tèrmicament controlada, i la quarta amb la cel·la 

de proves. 

Aquesta cel·la té com finalitat la de representar espai adjunt a la sala de la DFVV. 

 

• VOLUM DE CONTROL 6 (veure Figura 6, marcat com V6): Zona tèrmicament 
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controlada. 

Les dimensions són 7,5 m x 5 m x 3,43 m. En aquest volum cal restar el volum de les 

cel·les 4 i 5. El volum està format per tres parets externes i un sostre de formigó opacs. 

La resta de parets estan construïdes amb un conjunt d’altres materials opacs. El terra 

és de formigó armat i per tant també és opac. 

Aquest recinte que embolica les dues cel·les té la funció de mantenir la temperatura de 

les parets d’aquestes a una temperatura constant de 26 ºC. 

 

Els materials dels tancaments i les propietats d’aquests estan especificats en la següent 

taula, i enumerats des de l’interior de la cel·la de proves fins l’exterior 

Paret Capa Material 
Gruix 

[mm] 

Densitat 

[kg/m3] 

Conductivitat 

tèrmica [W/m·K] 

Calor especifica 

[J/kg·K] 

P
ar

et
s 

1 Guix 10 817 0,35 1620 

2 Poliestirè 50 25 0,04 1380 

3 Guix 10 817 0,35 1620 

4 
Fusta 

aglomerada 
50 544 0,14 1640 

S
o

st
re

 

1 Guix 10 817 0,35 1620 

2 
Fusta 

contraxapada 
8 417 0,11 1600 

3 Llana mineral 55 72 0,06 1000 

4 
Fusta 

aglomerada 
25 544 0,14 1640 

Terra 1 
Formigó 

Siporex 
200 368 0,16 1000 

D
F

V
V

 1 Vidre 2 2500 1,05 0,84 

2 Vidre 2 2500 1,05 0,84 

Taula 4: Propietats i característiques dels materials. Font [16] i elaboració pròpia 
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No solament, les propietats tèrmiques dels elements de construcció són importants, sinó que 

també cal conèixer les propietats òptiques d’aquests. 

DFVV Gruix [mm] α (%) ρ (%) � (%) 

Vidre extern 2 0,11 0,07 0,82 

Vidre intern 2 0,11 0,07 0,82 

5.4.2. Sense nom 1 

Per analitzar les característiques de l’estructura construïda en aquest estudi dins d’un laboratori 

amb la temperatura controlada s’utilitza un simulador solar, una cortina d’aire i una DFVV amb 

una cambra climatitzada adjuntada.  

Taula 5: Propietats òptiques dels vidres del mòdul. Font [16] i elaboració pròpia 

Figura 7: Planta del mòdul Sense nom 1. Font [17] i elaboració pròpia 
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• VOLUM DE CONTROL 1 (veure Figura 7, marcat com V1): Simulador solar. 

Les dimensions d’aquest recinte són 1,60 m x 1 m x 3,00 m. El recinte està format per 

tres parets, un sostre i un terra opacs i una paret de vidre davant que separa el volum 

de control 1 i 2 per tal de permetre la transmissió de la càrrega solar. 

La finalitat d’aquesta màquina és simular les càrregues solars amb l’acció de 15 

làmpades de mercuri de 1000 W. A més a més, per poder simular diferents angles 

d’incidència aquestes làmpades poden rotar segons un eix horitzontal. Per evitar el 

sobreescalfament de l’ambient del laboratori s’instal·la un ventilador cada cinc 

làmpades. 

 

• VOLUM DE CONTROL 2 (veure Figura 7, marcat com V2): Cortina d’aire. 

El recinte amida 1,80 m x 0,20 m x 3,10 m. Està format per quatre parets opaques al 

voltant, i dos vidres oposats i paral·lels a la DFVV (volum de control 3). 

Aquest sistema està situat entre el simulador solar i la DFVV per tal d’evitar que el 

sobreescalfament procedent de les làmpades arribi a la superfície d’estudi. La seva 

temperatura s’adapta a la temperatura ambient del laboratori de forma a evitar possibles 

influències en els que la traspassin. 

 

• VOLUM DE CONTROL 3 (veure Figura 7, marcat com V3): DFVV. 

Les dimensions del recinte és de 0,7 m x 0,8 m x 2,6 m. El volum està format per quatre 

parets metàl·liques opaques i dues parets de vidre. El vidre exterior és simple, en canvi, 

el intern és doble. Per tant les característiques dels vidres seran diferents. 

La finalitat d’aquest recinte és simular una DFVV amb unes persianes metàl·liques 

col·locades al mig de l’entrepell. La particularitat d’aquesta façana és que podem 

regular la seva profunditat fins a un màxim de 0,8 m. 

 

• VOLUM DE CONTROL 4 (veure Figura 7, marcat com V4): Cambra climatitzada. Les 

dimensions de la sala són 0,7 m x 1,2 m x 2,6 m. El volum de control està construït amb 

tres parets, un terra i un sostre opacs, de metall i amb aïllament tèrmic. La sisena cara 

és la paret de vidre que està en contacte amb la DFVV. 

L’objectiu d’aquesta cambra és simular la sala adjunta a la DFVV. Com bé diu el seu 

nom és una habitació climatitzada, i per tant la seva temperatura es manté constant 

gràcies a un intercanviador de calor. D’aquesta forma, s’aconsegueix compensar 

l’energia transmesa pel simulador solar. 

 



Disseny i instal·lació d’un mòdul experimental de DFVV a l’ETSEIB  Pàg. 37 

 

• VOLUM DE CONTROL 5 (veure Figura 7, marcat com V5): Laboratori.  

Les dimensions del laboratori on es realitzen les investigacions són suficientment grans 

per poder acollir tot el mòdul, però prou gran com per mantenir la sala a una 

temperatura donada sense perdre excessiva energia. 

El laboratori es considera com un volum de control ja que es manté a una temperatura 

constant i molt semblant a la de la caixa refrigerada per evitar pèrdues de calor a través 

de les parets de la caixa. La temperatura es manté amb l’ajuda d’un aire condicionat. 

Els vidres de la DFVV són: 

DFVV 
Dimensions 

[mm] 

Densitat 

[kg/m3] 

Conductivitat 

tèrmica 

[W/m·K] 

Calor 

especifica 

[J/kg·K] 

U 

[W/m2·K] 
g � 

Vidre 

extern 
6  2500 1,05 0,84 5,80 0,83 0,80 

Vidre 

intern 
4/16Ar/4  2500 1,05 0,84 1,40 0,63 0,52 

5.4.3. The Cube 

Aquest mòdul de proves està construït a Aalborg (Dinamarca), amb la DFVV orientada cap el 

Sud.  Les dimensions externes de l’edifici principal són de 6 m x 6 m x 6 m i les de l’edifici 

annexat, en aquest cas a la cara Nord, són de 6 m x 3 m x 3 m. 

“The Cube” consta de 4 zones diferenciades: per una banda la zona de la DFVV i la zona 

d’experimentació que estan situades en l’edifici principal; i per altra la zona d’instrumentació i la 

zona de màquines situades a l’edifici annexat. Aquesta compartimentació es pot observar en 

els següent plànol.  

Taula 6 Tipologia dels vidres de la DFVV. Font [17]i elaboració pròpia 
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Les dues sales de l’edifici annexat no es consideren com a volums de control. Per tant, en 

aquest cas, només es tenen 2 volums de control que són: 

• VOLUM DE CONTROL 1 (veure Figura 8, marcat com V1): DFVV.  

La façana d’aquest mòdul fet a mida de dimensions 3,555 m x 0,580 m x 5,45 0m. El 

volum està construït per dues parets de vidre paral·lels, dels quals l’extern és simple i el 

intern doble, i 4 parets opaques amb aïllament tèrmic (llana de roca) de l’exterior. 

Aquest recinte té obertures en les parts inferiors i superiors, que permeten la simulació 

de diferents tipologies de DFVV. A més a més, la façana està partida en tres de forma a 

Figura 8: The Cube. Font [19] i elaboració pròpia 
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poder concentrar la instrumentació tèrmica en la part central evitant els possibles 

efectes de contorn. 

 

• VOLUM DE CONTROL 2  (veure Figura 8, marcat com V2):  Zona d’experimentació. 

Les dimensions d’aquesta sala són 5,168 m x 4,959 m x 5,584 m. Les parets són 

opaques i pintades de blanc. 

Aquesta zona simula la sala adjunta a la DFVV i permet l’estudi tèrmic de les 

superfícies i de l’ambient interior. A més, la temperatura es manté constant a 22 ºC amb 

l’ajuda d’un aire condicionat instal·lat a la zona de màquines i una bomba de calor 

instal·lat dins el mateix volum de control. 

Els materials i les propietats de les parets i del vidre de la DFVV d’aquest mòdul estan descrits 

en les taules següents. Cal indicar que les capes han estat enumerades des de l’interior cap a 

l’exterior de la paret. 

Paret Capa Material 
Gruix 

[mm] 

Densitat 

[kg/m3] 

Conductivitat 

tèrmica [W/m·K] 

Calor 

especifica 

[J/kg·K] 

P
ar

et
s 

ex
te

rn
es

 1 Fusta contra-

xapada 

16 544 0,115 1213 

2 Llana de roca 

M39 

620 32 0,039 711 

3 Isowand 100 142 0,025 500 

S
o

st
re

 

1 Fusta contra-

xapada 

16 544 0,115 1213 

2 Llana de roca 

M39 

300 32 0,039 711 

3 Isowand 100 142 0,025 500 

T
er

ra
 1 Formigó armat  150 2400 1,800 1000 

2 Poliestirè 

expandit 

220 17 0,045 750 
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Finest

res 

1 Vidre intern 4-16Ar-4 2500 ------ ------- 

2 Vidre extern 8  2500 1,05 0,84 

Finestra Dimensions 

[mm] 

U finestra [W/m2·K] U vidre [W/m2·K] U capa [W/m2·K] 

Vidre extern 8 5,36 5,70 3,63 

Vidre intern 4-16Ar-4 1,60 1,20 3,63 

5.4.4. Sense nom 2 

En diferència amb el mòdul The Cube, aquest sistema està construït davant una façana ja 

existent del EMPA, a Duebendorf, Suïssa i està orientada cap el sud-oest. 

Aquesta investigació es centra en l’estudi de la diferència de l’origen del flux de la façana de 

cortina d’aire interior (veure 4.2.2.1). Es realitza dos casos, on en el cas A, el subministrament 

es fa per la part inferior i l’extracció per la superior i en el cas B, l’entrada de l’aire dins el mòdul 

és per la part superior i la sortida per l’inferior. 

 

Taula 7: Propietats i característiques dels materials. Font [19] 

Taula 8: Propietats òptiques dels materials del mòdul. Font [19] 

Figura 9: Lateral del mòdul Sense nom 2. Font [18] i elaboració pròpia 



Disseny i instal·lació d’un mòdul experimental de DFVV a l’ETSEIB  Pàg. 41 

 

Doncs, només es necessiten dos volums de control per poder simular la façana en estudi, on: 

• VOLUM DE CONTROL 1 (veure Figura 9, marcat com V1): DFVV.  

En aquest cas, les dimensions del mòdul són 1,55 m x 0,232 m x 2,15 m. Aquest recinte 

està format per un vidre doble a l’exterior i un de simple a l’interior, els quals són 

paral·lels i estan separats per una cavitat on estan situades unes persianes 

metàl·liques. Les altres quatre parets són opaques. 

Com ja s’ha explicat abans, es tracta d’un estudi tèrmic d’una façana de cortina d’aire 

interior, i per tant té unes obertures superior e inferiors en els vidres interns de 1,55 m x 

0,232 m x 0,1 m.  

 

• VOLUM DE CONTROL 2 (veure Figura 9, marcat com V2):  Sala.  

Les dimensions del recinte són 4,626 m x 2,85 m x 2,36 m. El recinte està format per 

tres parets, un terra i un sostre opacs. La quarta paret que simula ser la finestra de la 

sala és transparent. 

La sala simula ser la sala adjunta a la DFVV, i es manté a una temperatura constant de 

24 ºC amb l’ajuda d’un aire condicionat. 

El gruix de les capes de la DFVV d’aquest mòdul està descrit en la següent taula. Cal indicar 

que les capes han estat enumerades de fora a dins. 

C
ap

a 

N
o

m
 

G
ru

ix
 [

m
m

] 

Emissiv

itat 

externa 

Emissiv

itat 

interna 

Reflectà

ncia 

solar 

externa 

Reflectà

ncia 

solar   

interna 

Transmità

ncia solar 

Abso

rció 

solar 

total 

1 

Vidre amb 

protecció 

solar i 

baixa ε 

10 0.89 0.05 0.32 0.39 0.39 0.33 

2 

Cambra 

d’aire 

(90% Ar) 

18 - - - - - - 

3 Vidre 14 0.89 0.89 0.07 0.07 0.78 0.03 
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4 
Cambra 

d’aire 
70 - - - - - - 

5 

Persianes 

metal·litza

des 

1 0.51 0.81 0.48 0.46 0.09 0.17 

6 
Cambra 

d’aire 
113 - - - - - - 

7 
Vidre amb 

baixa ε 
6 0.22 0.86 0.11 0.09 0.68 0.004 

5.5. Tipus de sondes utilitzades en mòduls 

L’ objectiu principal dels mòduls de proves és l’estudi tèrmic d’una DFVV. Per aquesta raó cal 

recopilar dades del comportament tèrmic i de les condicions de contorn. Aquesta tasca 

s’aconsegueix utilitzant instrumentació tèrmica com, per exemple, termoparells i piranòmetres.  

La instrumentació tèrmica es pot dividir en tres tipologies de sondes que són: 

• Transductor: dispositiu capaç de transformar o convertir un determinat tipus d’energia 

d’entrada, en una altre de diferent a la sortida. 

Serveix per obtenir la informació del entorn físic i químic, i aconseguir senyals o 

impulsos elèctrics o viceversa. Aquest dispositiu sempre consumeix una mica d’energia 

i per aquesta raó la senyal mesurada queda una mica defectuosa.  

 

• Sensor: mecanisme capaç de mesurar magnituds físiques o químiques, anomenades 

variables d’instrumentació, i transformar-les en variables elèctriques. Les primeres 

poden ser la temperatura o la intensitat de la llum, en canvi les segones són una 

resistència elèctrica o una capacitat elèctrica. 

Un sensor es diferència d’un transductor en que el primer sempre està en contacte amb 

la variable d’instrumentació i no altera la propietat. 

Taula 9: Propietats de les capes de la DFVV. Font [19] 
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• Detector: dispositiu capaç de detectar o percebre un fenomen físic com la presència de 

fum provinent d’un incendi. 

Per exemple, les sondes de temperatures són transductors, en canvi, la instrumentació de 

mesura de la humitat és un sensor. 

 

5.5.1. Temperatura  

La temperatura es pot mesurar amb diferents tipologies de sensors. Aquests ofereixen diferents 

paràmetres tècnics com el rang de mesura, la precisió, el temps de resposta i l’estabilitat que 

varien segons la tipologia. Aquests factors i el preu determinen el sensor que s’utilitzarà. 

Existeixen tres tipologies que són: 

• Termoparell: es composa bàsicament d'un termoelement (una unió de dos metalls 

específics diferents o aliatges). Funciona segons l’ efecte Seebeck, on en la base de la 

unió es produeix un petit voltatge que depèn de la diferència de temperatura entre el 

punt de mesura i els borns de connexió. Aquest voltatge augmenta amb la temperatura.  

 

• Termo-resistència (Pt100): Es basa en el valor d’una resistència que és alimentada amb 

un corrent constant. La caiguda de tensió de l’element es mesura en funció de la 

temperatura. Degut a la petita variació de la resistència (0.3 a 0.4Ω / º C), el circuit de 4 

conductors sempre són utilitzats per a excloure qualsevol influència dels fils conductors. 

 

• Termistor (NTC): és una tipologia alternativa de sensors de temperatura que mostren 

una resistència molt més elevada que les termo-resistències. Es solen utilitzar amb 

valors de resistències negatives i, per tant, quan la temperatura augmenta, la 

resistència disminueix. 

El primer pas per determinar quina tipologia de sensor es pot utilitzar és conèixer el rang de 

mesura en les que actuaran.  



Pàg. 44  Disseny i instal·lació d’un mòdul experimental de DFVV a l’ETSEIB 

 

 

L’existència de diferents tipus de termoparells (veure Figura 10) és deguda a la unió de 

diferents metalls del termoelement, per exemple: el tipus K és la unió de crom i alumini, per 

contra, el tipus T és coure amb contanstà (aliatge de coure (55 %) i níquel (45 %)). 

Però el rang de temperatura no és concloent i calen altres factors per acabar de determinar el 

sensor de temperatura:  

Figura 10: Rang de temperatura segons tipologia de sensors. Font: [20], i elaboració pròpia 
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Tipologia de sensor 

de temperatura 
Precisió 

Temps de 

resposta 
Estabilitat Cost 

Termoparells [0,5 ; 5,0] ºC [0,1 ; 10] s Variable Normal 

Pt100 [0,1 ; 1,0] ºC [1 ; 50] s Excel·lent Econòmic 

NTC [0,1 ; 1,5] ºC [0,05 ; 2,5] s Bona Car 

Els últims factors per determinar són la forma del sensor (superficial o d’ambient), les possibles 

proteccions del Sol (plata, alumini,...) i la possibilitat d’instal·lar mini-ventiladors per tal d’evitar el 

sobreescalfament.  

 

5.5.2. Humitat 

Per mesurar la humitat es poden utilitzar diversos mètodes que difereixen els uns dels altres, 

principalment pel que fa a la seva precisió i la seva idoneïtat per a mesures a llarg termini, i per 

la substància utilitzada per a la mesura: 

• Mesurament capacitiu d'humitat de l'aire: contenen un substrat de vidre amb una capa 

d’humitat d’un polímer sensible entre dues capes de metall. Per l’absorció d’aigua, 

corresponent a la humitat relativa, la constant dielèctrica i, com a resultat, la capacitat 

de la pel·lícula prima de condensadors canvia. La mesura del senyal és directament 

proporcional a la humitat relativa i no depèn de la pressió atmosfèrica. 

 

• Mesura psicromètrica de la humitat de l'aire: són dispositius de precisió que contenen 

un espai sec i un sensor de temperatura. Els valors de la humitat es calcula a partir de 

la diferència de temperatura. 

 

• Mesura higromètrica de la humitat de l'aire: està equipada amb una tira de mesura, que 

s'allarga o s’encongeix en funció de la humitat i està composta de moltes fibres 

individuals (arpa de mesura), que estan fetes de materials orgànics o sintètics. Els seus 

Taula 10: Factors dels sensors. Font: [21]  i elaboració pròpia 
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principals desavantatges són la lentitud, la poca precisió, i el rang limitat de mesura.   

 

• Mesura dielèctrica de la humitat en els materials: la humitat en els materials es realitza 

indirectament a través de la determinació de la constant dielèctrica, mitjançant una 

mesura de la capacitat a través d’un camp d’alta freqüència elèctrica, que penetra en el 

material sense pertorbacions. 

 

• Mesurament de la humitat en materials d'acord amb el principi de la conductivitat: la 

humitat en els materials es realitza indirectament a través de la determinació de la 

resistència elèctrica, que depèn del contingut de la humitat del material. 

 

• Determinació del punt de rosada amb sonda CCC: conté un xip integrat (CCC segons el 

principi d’Heinze) que està muntat sobre un element que es refreda i connectat a un 

circuit de control que regula el corrent de les operacions de l’element que es refreda de 

forma a obtenir una condensació. La temperatura resultant del punt de rosada es 

mesura directament en el sensor. 

 

• Determinació del punt de rosada amb mirall del punt de rosada: En aquest cas, s’utilitza 

un control òptic a través d’un mirall que està connectat a un circuit de control que regula 

el funcionament de l’element de refrigeració. La temperatura del punt de rosada es 

mesura directament en el sensor. 

Està clar que per poder decidir quina tipologia de instrumentació utilitzar cal conèixer la 

precisió, el temps de resposta, i el rang de servei que es necessita.  

 

5.5.3. Radiació solar 

La radiació solar és el conjunt de radiacions electromagnètiques emeses pel Sol que es pot 

considerar com un cos negre el qual emet energia segons la llei de Planck a una temperatura 

de 5790 K. El Sol és la major font d’energia radiant i emet en un espectre continu des dels rajos 

infrarojos fins els ultraviolats (veure Figura 11). 
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La intensitat de la radiació solar, irradiància, es calcula amb un piranòmetre i en les unitats de 

W/m2. Consisteix en una petita càpsula de vidre semicircular tancada, localitzada sobre una 

plataforma horitzontal, en l’interior de la qual hi ha una placa de metall negre. Aquesta 

absorbeix la radiació que li arriba i la converteix, mitjançant dispositius electrònics, en el valor 

corresponent de watts per metre quadrat. 

Els piranòmetres poden mesurar la radiació solar en les seves diferents modalitats. 

L’anomenada radiació solar directa és la que incideix de forma directa sobre el sensor. En 

canvi, existeix el fenomen de la reflexió de la radiació en l’atmosfera, anomenada radiació solar 

difusa. Per mesurar-la, el piranòmetre s’ha de protegir de la radiació solar directa amb una 

anella ampla circular, paral·lela a l’eclíptica, és a dir, a la trajectòria que segueix el disc solar pel 

cel, i que projecta una ombra permanent sobre el sensor. Una altra forma més rudimentària 

però eficaç, és encarar el piranòmetre a terra. El tercer tipus de radiació que pot mesurar és 

l’anomenada radiació neta, definida com la diferència entre la radiació que arriba a terra i la 

radiació que surt de la superfície de la terra per reflexió. Aquesta es pot mesurar amb dos 

piranòmetres, un situat a la part superior del sensor i l’altre a la part inferior. 

Figura 11. Espectre de la radiació solar. Font: Elaboració pròpia 
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Per poder determinar quina tipologia es necessita, cal en primer terme saber quina classe de 

radiació es vol conèixer: Global o Difusa. A partir d’aquí, només cal cercar el piranòmetre més 

adient per la mesura en el que es refereix la precisió, la sensibilitat i el rang de mesura. 

 

5.5.4. Perfil de velocitat i direcció de l’aire 

El vent es defineix com el flux d’aire i altres gasos en l’atmosfera. Quan hi ha una diferència de 

pressió entre dues masses d’aire adjacents, l’aire tendeix a fluir des de la regió d’alta pressió a 

la regió de baixa pressió.  

La velocitat i direcció del vent són paràmetres importants per determinar els fenòmens 

meteorològics de l’entorn de la DFVV, i el moviment de l’aire dins l’entrepell. I per tant, ja sigui 

dins la cavitat o enfront de la DFVV en l’exterior, el moviment de l’aire es mesura amb 

anemòmetres o termoanemòmetres.  

Existeixen tres tipologies de sensors de flux d’aire que són: 

• Tub Pitot: la velocitat de l’aire es determina per la pressió dinàmica i la pressió estàtica. 

Els grans desavantatges que té el tub Pitot són que les seves mesures depenen de la 

Figura 12: Piranòmetre per la radiació solar difusa. Font  
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temperatura de l’ambient, i de la direccionalitat del vent (si no està encarat de forma 

idònia en direcció al vent, les mesures són errònies) . 

 

• Aspes rotatives: el flux d’aire es mesura a través d’una mesura de la freqüència. Per 

tant la direcció i la velocitat de l’aire es mesuren a partir de la modificació del camp 

d’ultrasons comprès entre els elèctrodes. Aquest sistema té una gran precisió. 

 

• Termoanemòmetre: compren termistors i anemòmetre de fil calent. L’element de 

mesura es manté escalfat a una certa temperatura a través d’un circuit de control, però 

a causa del flux de l’aire es refreda. El control de corrent és proporcional a la velocitat 

del flux. 

 

Dins de cada categoria existeixen diferents paràmetres com la velocitat de resposta, la precisió 

entre ells, per exemple, que ajuden a determinar quin és l’adient per cada cas. 

 

Figura 13: Comparació entre anemòmetres. Font [20]  i Elaboració pròpia 
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5.6. Distribució de sondes en els mòduls existents  

5.6.1. Minibat 

L’objectiu principal d’aquest treball és la demostració de la dependència de la temperatura de 

l’aula amb l’angle de les persianes. Per tant, l’estudi necessita instrumentació adient per poder 

mesurar els valors de la temperatura i radiació solar. 

 Tipus Quantitat Representació 

Temperatura superficials de 

les parets externes e 

internes de la cel·la 

K 72 
 

Temperatura dins la cel·la Pt-100 6 
 

Temperatura superficials 

dins la DFVV 
T pintat 15 

 

Temperatura dins la DFVV T pintat 10 
 

Radiació solar 

Piranòmetre 

Stermpyranometer 

8101 

1 
 

Mesurador de cabal 
Cabalímetre Kimo 

Debimo 
1  

Velocitat del aire Anemòmetre 4 
 

En aquest projecte, la protecció del termoparells a la radiació solar no es fa amb un escut de 

plata, o coure, es fa amb una pintura especial anomenada Labsphere Spectraflect.  

Seguidament, es mostrà la distribució de les sondes tèrmiques dins l’entrepell primerament, i 

Taula 11: Instrumentació tèrmica. Font [16] i elaboració pròpia  
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finalment en el mòdul. 

 

Figura 154: Repartició de les sondes dins l’entrepell. Font: [16] i elaboració pròpia 

Figura 14: Plànols del Minibat. Font: [16] i elaboració pròpia 
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5.6.2. Sense nom 1 

Aquest estudi es centra en quantificar l’energia total que entra dins de l’edifici durant l’època 

d’estiu, en conseqüència és un estudi tèrmic. Per aquest fet, la instrumentació utilitzada és la 

següent: 

   Tipus Quantitat Representació 

Temperatura superficial PT100 amb escut --  

Temperatura ambient Sensors Ni1000 --  

Piranòmetre  CM11 65 posicions  

En aquest cas, no hi ha cap representació ni explicació de la distribució de les sondes i, per 

tant, és fa impossible poder elaborar un plànol.  

 

5.6.3. The Cube 

La investigació de The Cube es centra en el comportament tèrmic de la DFVV segons la 

variació de tipologia de façana (veure 4.2.2.1) : 

• Extractora 

• Espai confinat 

• Subministradora  

Aquest estudi tèrmic cerca conèixer els valors de la temperatura, el perfil de velocitats del vent, 

la radiació solar, el flux, la humitat, les pressions atmosfèriques i l’energia de carga en els tres 

casos. Per això, la instrumentació utilitzada és la següent: 

 

 

 

Taula 12: Instrumentació tèrmica. Font [17] i elaboració pròpia 
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 Tipus Quantitat Representació 

Temperatura exterior 
K amb escut de plata i 

miniventiladors 
3 - 

Temperatura ambiental dins 

la sala d’experimentació 
K amb escut de plata 24 

 

Temperatura ambiental en el 

punt central dins la sala 

d’experimentació 

K amb escut de plata i 

miniventiladors 
1 

 

Temperatura superficial de 

les parets de l’aula 
K amb escut de plata 22 

 

Temperatura superficial de 

la DFVV 

K amb escut de 

plata/alumini i 

miniventiladors 

18 

 

Temperatura dins la DFVV 
K amb escut de plata i 

miniventiladors 
12 

 

Radiació solar exterior en el 

sostre del mòdul 

Piranòmetre global i/o 

difús 
2 

 

Radiació solar dins la DFVV 
Piranòmetre CM11, 

CM21 i WL 
3 

 

Perfil de velocitats del vent 

extern 
Anemòmetres 2D i 3D 6 - 

Perfil de velocitats de 

ventilació interna 
Anemòmetres 34 

 

Humitat Sensor de la humitat 1 - 

Taula 13: Instrumentació tèrmica del The Cube. Font [19] i elaboració pròpia 
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Seguidament es mostra la repartició de les sondes dins l’entrepell.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Repartició de les sondes dins l’entrepell del The Cube. Font: [19] i elaboració pròpia 

Figura 17: Plànols de The Cube. Font: [19]  i elaboració pròpia 
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5.6.4. Sense nom 2 

La investigació del mòdul suïs es centra en el comportament tèrmic de la DFVV segons la 

variació de l’origen del flux en el cas de façana de cortina d’aire interior (veure 4.2.2.1) on varia 

només el sentit de l’aire. Doncs, la instrumentació utilitzada és la següent: 

 Tipus Quantitat Representació 

Temperatura ambient T 16 
 

Temperatura superficial T 10 
 

Radiació solar exterior Piranòmetre global i difús 1  

Perfil de velocitats de 

ventilació interna 
Anemòmetre ----  

En la següent imatge és pot observar la distribució de les diferents sondes tèrmiques dins 

l’entrepell del mòdul.  

 

Taula 14: Instrumentació tèrmica. Font [19] i elaboració pròpia 

Figura 18: distribució de les sondes dins l’entrepell. Font: [19] i elaboració pròpia 



Pàg. 56  Disseny i instal·lació d’un mòdul experimental de DFVV a l’ETSEIB 

 

 

Figura 19: Plànols de Sense Nom 2. Font: [19] i elaboració pròpia 
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6. Definició del mòdul de proves d’una DFVV 

6.1. Introducció 

Per tal de poder definir les especificacions tècniques del mòdul de proves de la DFVV que es 

vol construir a l’edifici H de l’ETSEIB, cal tenir en compte tres aspectes importants:  l’estètica, la 

funcionalitat i l’econòmica. 

L’aspecte estètic es refereix a la rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB que ha de 

mantenir l’aparença exterior. Per aquesta raó, la nova façana haurà de calcar la geometria i 

estètica que la façana inicial. Això comporta que el mòdul unitari de la DFVV estarà format per 

la unió de panells opacs i transparents que representaran el mateix esquema que la façana 

original.  

En l’àmbit de la funcionalitat, al ser un mòdul de proves, es requereix una bona accessibilitat. 

S’han de minimitzar els riscos en matèria de seguretat a l’hora de la construcció i dels tests 

experimentals, cercant zones baixes per evadir bastides. A més a més, el mòdul de proves ha 

de tenir una bona accessibilitat per la realització dels experiments que tenen com objectius 

validar el comportament tèrmic d’una DFVV amb ventilació forçada lateral cercant una millora 

del confort dins de l’aula i un estalvi energètic, i la recopilació de dades de les condicions de 

contorn pel seu posterior ús en programes de simulació CFD. 

 

En l’aspecte econòmic, és important ressaltar el fet de cercar les opcions menys cares sense 

perdre qualitat en els materials i la instrumentació tèrmica. Tanmateix, la ubicació de 

l’estructura es converteix en crítica ja que només es construirà un sol mòdul per tot l’estudi.   

Per tant, partint del mòdul idoni, i complint les restriccions estètiques, funcionals, econòmiques i 

amb les altres limitacions, s’obtindrà el mòdul de proves real que es construirà.  

 

6.2. Especificacions ideals del mòdul de DFVV 

Per obtenir els millors resultats fluidodinàmics, es cerca construir un mòdul de DFVV amb les 

mides ideals. Aquesta tipologia de construcció ha de complir amb certs ràtios de l’edificació que 

afecten principalment a l’alçada i la llargada del mòdul, i donen més llibertat a l’amplada de la 

cavitat. 
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Segons A. Guardo, [14], com més elevat sigui la relació entre la longitud i la profunditat menys 

eficient serà la DFVV. La conclusió d’aquest estudi confirma que la longitud més òptima d’una 

DFVV és de 24 m amb una profunditat de 0,8 m. Per reafirmar aquestes conclusions, segons A. 

Zöllner [22], les mides del mòdul que optimitzen el comportament tèrmic han d’estar compreses 

entre: 

3 < 	
�

�
< 15						�										0,5 < 	

�

�
> 500 

on H és l’alçada, B la longitud i S la profunditat.  

La profunditat del mòdul pot estar entre 200 mm i 2 metres, com ja s’ha comentat anteriorment. 

Però cal ressaltar que els extrems no són els òptims. Una fondària inferior a 0,60 m dificulta un 

manteniment adequat, al impedir l’accés d’un operari. En canvi, una cavitat de més d’un metre 

no proporciona millores substancials en el comportament i suposa una pèrdua d’espai útil. Així 

que, cercant les mides estàndards i prioritzant l’anàlisi de la nova tipologia de DFVV dissenyada 

per la Càtedra UPC - Grupo JG a través del Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica 

(CDIF), la profunditat de l’entrepell serà de 0,80 m. 

A més a més, per poder utilitzar els resultats i conclusions de l’estudi realitzat pel CDIF caldria 

que les dimensions del mòdul fossin fluidodinamicament equivalents. D’aquesta forma no seria 

necessari refer simulacions exhaustives del comportament tèrmic de la DFVV. Per tant, la 

llargada hauria de ser de 24 m i l’alçada de 4m. 

Per estudiar el mòdul ideal de la forma més realista possible, caldria poder variar l’orientació del 

mòdul cercant la posició més crítica segons les estacions de l’any. Sabent que Barcelona està 

en l’hemisferi Nord i que té un clima mediterrani, l’orientació cap el Sud-oest és la més critica 

durant l’estiu, i cap el Nord a l’hivern. Aquesta variació donaria les temperatures màximes i 

mínimes assolides en l’espai interior segons l’orientació de la DFVV.  

Per poder realitzar un estudi tèrmic complert no només és important instal·lar sondes tèrmiques 

dins la DFVV sinó que també caldria fer-ho en la sala adjunta posant sondes tèrmiques sobre 

les parets, el terra, el sostre i al mig d’aquesta. A més, seria convenient utilitzar una sala 

climatitzada rere la DFVV per poder mesurar l’efecte de la nova façana sobre aquesta, i 

estudiar el confort tèrmic. Per obtenir resultats significatius caldria revisar, renovar o canviar la 

pell interna, és a dir, rehabilitar la façana existent per cercar la màxima estanquitat evitant les 

fuites d’aire. 
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6.3. Anàlisi d’alternatives per la construcció del mòdul de DFVV 

a l’edifici H de l’ETSEIB 

6.3.1. Introducció 

La primera limitació és l’emplaçament del mòdul. Al ser un projecte basat en la possible 

rehabilitació de la façana de la universitat, es requereix que el mòdul estigui construït en una de 

les façanes de l’ETSEIB. L’Escola té molts edificis amb diferents orientacions i alçades (veure 

Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Imatge i plànol orientatiu de l’ETSEIB. Elaboració pròpia. 

N 
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Limitacions

- Característiques ubicació

- Emplaçament fixat

- Orientació fixada

- Estètica 

- Pressupost limitat 

Aquestes orientacions impliquen un estudi exhaustiu de possibles emplaçaments del 

hauran de complir amb totes limitacions i req

La segona limitació és el treball en altura. Aquest fet obliga a cercar una zona de la façana de 

l’ETSEIB que compleixi les condicions necessàries de seguretat alhora de la construcci

presa de mesures ja que al ser un mòdul en estudi permanent

els treballs que es puguin realitzar en ell siguin de forma segura i sense masses inconvenients. 

La tercera limitació és l’orientació del mòdul de p

resulti més critica tèrmicament. 

condicionarà l’orientació definitiva

La quarta limitació és la restricció estructural. Un dels requeriments demanats é

l’estètica de la façana de l’ETSEIB a través de la DFVV. Això implica que l’alçada i l’amplada 

del mòdul venen donades per l’estructura de la façana existent. I caldrà utilitzar panells opacs 

per mantenir l’estètica de l’edifici de 

bombers, [23], que imposa un màxim de 25 metres de llargària entre entrades d’emergències i 

un màxim d’un pis d’altura pels mòduls d’una DFVV per poder actuar

possible. 

La darrere limitació és l’econòmica. 

possibilitats de diferents orientacions, diferents emplaçaments, la instal·

condicionat o diferents dimensions del mòdul.

 

 

•Geometria ideal

•Distribució de 
sondes ideal

•Emplaçament ideal

Mòdul de 
proves ideal

Figura 
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Limitacions: 

Característiques ubicació 

Emplaçament fixat 

Orientació fixada 

Estètica  

Pressupost limitat  

Aquestes orientacions impliquen un estudi exhaustiu de possibles emplaçaments del 

hauran de complir amb totes limitacions i requisits imposats.  

La segona limitació és el treball en altura. Aquest fet obliga a cercar una zona de la façana de 

l’ETSEIB que compleixi les condicions necessàries de seguretat alhora de la construcci

presa de mesures ja que al ser un mòdul en estudi permanent, és necessari que l’accessibilitat i 

els treballs que es puguin realitzar en ell siguin de forma segura i sense masses inconvenients. 

La tercera limitació és l’orientació del mòdul de proves. Es cercarà l’orientació de la 

resulti més critica tèrmicament. No obstant, la disponibilitat de les diferents façanes 

l’orientació definitiva.  

La quarta limitació és la restricció estructural. Un dels requeriments demanats é

l’estètica de la façana de l’ETSEIB a través de la DFVV. Això implica que l’alçada i l’amplada 

del mòdul venen donades per l’estructura de la façana existent. I caldrà utilitzar panells opacs 

per mantenir l’estètica de l’edifici de l‘ETSEIB. A més a més, cal ressaltar el decret dels 

, que imposa un màxim de 25 metres de llargària entre entrades d’emergències i 

pels mòduls d’una DFVV per poder actuar-hi de la forma més segura 

La darrere limitació és l’econòmica. El fet de no poder gastar gaires diners redueix les 

possibilitats de diferents orientacions, diferents emplaçaments, la instal·

condicionat o diferents dimensions del mòdul. 

•Geometria real

•Distribució de 
sondes real 

•Emplaçament real

Módul de 
proves real

Figura 21: Esquema recopilatiu. Font pròpia 
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Aquestes orientacions impliquen un estudi exhaustiu de possibles emplaçaments del mòdul que 

La segona limitació és el treball en altura. Aquest fet obliga a cercar una zona de la façana de 

l’ETSEIB que compleixi les condicions necessàries de seguretat alhora de la construcció i de la 

és necessari que l’accessibilitat i 

els treballs que es puguin realitzar en ell siguin de forma segura i sense masses inconvenients.  

s cercarà l’orientació de la façana que 

No obstant, la disponibilitat de les diferents façanes 

La quarta limitació és la restricció estructural. Un dels requeriments demanats és el de mantenir 

l’estètica de la façana de l’ETSEIB a través de la DFVV. Això implica que l’alçada i l’amplada 

del mòdul venen donades per l’estructura de la façana existent. I caldrà utilitzar panells opacs 

B. A més a més, cal ressaltar el decret dels 

, que imposa un màxim de 25 metres de llargària entre entrades d’emergències i 

hi de la forma més segura 

fet de no poder gastar gaires diners redueix les 

possibilitats de diferents orientacions, diferents emplaçaments, la instal·lació de l’aire 
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6.3.2. Alternativa 1: Construcció del mòdul a escala reduïda   

6.3.2.1. Explicació 

El mòdul a escala podria ser a 1 3� 	o	 1 4	� 		de les dimensions del mòdul original simulat 

pel CDIF de forma a obtenir una equivalència fluidodinàmica entre els dos estudis. 

Aquest mòdul hauria d’estar format, no solament per la part corresponent a la façana, 

sinó per un espai confinat annex a aquesta, de manera que disposés d’una cabina 

tancada. Aquesta cambra s’hauria de col·locar en un emplaçament exterior, per tal de 

disposar de radiació solar directa, i que disposés de connexió a la xarxa. 

 

Per aquesta alternativa es proposen les teulades dels edificis B, C, D, E, F, o G (veure 

Figura 20), els patis interiors situats al CPDA (marcat en taronja en la Figura 20), entre 

els edificis I i H (marcat en verd), H i C (en vermell), E i F (en groc) i finalment l’antic 

aparcament de motos (en rosa). 

 

Així doncs, la instal·lació sobre les cobertes permetria el canvi d’orientació del mòdul 

segons l’estació de l’any, i té una gran radiació solar. Però no utilitzar en cap cas la 

façana ja existent i per tant no s’estudiaria l’efecte de la façana ja construïda com pell 

interna de la DFVV. Tot i ser un bon emplaçament, les cobertes no són transitables, i a 

priori poden aguantar poc pes a sobre. Per tant queden descartades. 

 

 

 

Els patis interns tenen molt poca radiació solar, a part de possibles problemes amb la 

impermeabilització, espais de càrrega i descàrrega i espais de pas. Tot això impedeix la 

Figura 22:Cobertes dels edificis B, D, E  i F. Font i elaboració pròpia 
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instal·lació del mòdul en aquests espais. 

 

 

L’antic aparcament de motos permetria el recolzament del mòdul a terra sense 

problemes, i a més disposa d’una forta radiació solar. Però aquest espai s’ha reconvertit 

en espai de lleure de nova de construcció. I per tant, és impossible instal·lar un mòdul 

de proves en aquesta zona. 

 

 

 

  

Figura 23: Patí interior del CPDA i patí interior entre l’edifici H i I. Font i elaboració 

pròpia 

Figura 24: Antic aparcament de motos. Font ETSEIB 
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6.3.2.2. Avantatges 

 

Els punts favorables d’aquesta alternativa són: 

 

• Disposar d’un espai controlat: es coneixerien exactament les condicions en les 

quals es produiria la transferència de calor. A més, a la sala annexa es podria 

instal·lar un aïllament tèrmic elevat, cercant una transmissió de calor al mòdul 

fonamentalment a través de la doble façana. 

 

• Simulacions: al ser una construcció a escala, les simulacions ja realitzades 

serien valides i no caldria tornar-les a fer. 

 

• Espai tancat i protegit: es disposaria d’un espai tancat i protegit en el qual 

col·locar la instrumentació que no pot deixar-se a la intempèrie. 

 

6.3.2.3. Desavantatges 

En canvi, els punts desfavorables són: 

• Localització adequada: l’emplaçament hauria de ser suficientment gran per 

poder instal·lar un mòdul de 8 metres de llarg (per un mòdul reduït a 	1 4	� 	), a 

més de tenir una bona accessibilitat, suportar el pes de la cabina i unes 

condicions de seguretats adequades.  

 

• Augment dels costos: al fet de considerar el muntatge de la façana de vidre, de 

la cabina aïllada i climatitzada suposa un increment considerable de la 

instal·lació. 

 

6.3.3. Alternativa 2: Construcció del mòdul a escala real 

6.3.3.1. Explicació 

En el cas de disposar d’una sala climatitzada per poder controlar la temperatura 

ambient, i tancada de forma a coincidir les dimensions del mòdul amb la de la sala, es 
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podrien extreure resultats més significatius. A més si es coneixen els materials 

constructius i els gruixos dels tancaments de la sala es podrien determinar els 

mecanismes de transmissió de calor que afecten a la sala en concret. Malgrat això, el 

fet de no haver cap espai totalment aïllat, sempre hi hauran transmissions de calor que 

no es podran controlar.   

 

Per aquesta alternativa, els despatxos del Departament d’Enginyeria de la Construcció i 

els espais a la planta baixa dels edificis C (marcat en vermell en la Figura 20), D, E, F, i 

G (en groc) són proposats al poder complir les diferents restriccions imposades. 

 

El despatx del Departament d’Enginyeria de la Construcció és un espai controlat i 

climatitzat del qual es coneixen les característiques dels tancaments i amb una bona 

radiació solar. A més a més, les dimensions del mòdul poden ser exactament iguals a la 

façana del despatx de forma a obtenir coincidència. Fins i tot, la ubicació de la 

instrumentació tèrmica no molestaria a ningú al utilitzar un despatx buit, tancat i allunyat 

de les persones no autoritzades. Però el principal, i gran inconvenient d’aquesta 

ubicació és l’altura. El despatx està situat a una 6ena Planta, i això comporta problemes 

de muntatge i manteniment. Per tant, queda descartat. 

 

 

Els espais a la planta baixa dels edificis C, D, E, F, i G són fàcilment accessibles,  però 

són espais d’ús propi als Departaments associats als edificis corresponents dels quals 

Figura 25: Despatxos del Departament d’Enginyeria de la Construcció. Font i 

elaboració pròpia 
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desconeixem la compartimentació i de poca radiació solar. Aquests inconvenients 

impedeixen la instal·lació. 

 

6.3.3.2. Avantatges 

Els punts favorables d’aquesta alternativa són: 

 

• Mantenir el model plantejat per la Direcció de l’Escola i Reynaers: l’empresa 

seguirà interessada en la construcció del mòdul. 

 

• Resultats vàlids: al aconseguir un espai controlat, els resultats obtinguts serien 

correctes i assimilables als models teòrics. 

 

• Espai tancat i protegit: aquesta possible ubicació permetria protegir els equips 

de registre de dades. 

 

6.3.3.3. Desavantatges 

En canvi, els punts desfavorables són: 

• Localització adequada: s’hauria de cercar un espai de baixa ocupació on els 

instruments tèrmics no molestin a l’usuari, a més de tenir una bona 

accessibilitat, i tenir les condicions de seguretat adequades.  

 

• Resultats de simulacions: Els valors obtinguts anteriorment pel CDIF no serien 

Figura 26: Espai a planta baixa. Font i elaboració pròpia 
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vàlids en aquesta ocasió al tenir unes dimensions del mòduls no equiparables i 

una fluidodinàmica no equivalent 

 

6.3.4. Selecció de la millor alternativa 

La ubicació aprovada per la Direcció de l’Escola és la façana sud-oest de l’edifici H de 

l’ETSEIB. Concretament a la Planta 2, aprofitant el voladís existent a l’exterior de l’aula 

2.5. 

 

El fet d’escollir aquest pis per fer el muntatge, ve donat per les necessàries condicions 

de seguretat que cal complir a l’hora de fer les preses de mesures, la construcció i el 

manteniment de la instrumentació instal·lada. Això és perquè disposa d’un voladís de 

dimensions suficients sense necessitat de posar bastides ni altres mitjans de treballs en 

altura. 

L’orientació de la localització escollida és la sud-oest, de manera que es podrà analitzar 

el cas crític a nivell tèrmic, en ser aquesta orientació la que rep més radiació solar en 

els mesos d’estiu (veure Figura 28 ). 

 

En aquest emplaçament, l’estudi del confort tèrmic no es podrà realitzar al no tenir un 

aire condicionat a l’aula H.2.5, i per tant, la temperatura interior no serà controlable ni 

coneguda. De totes formes, al ser una aula docent, no es poden col·locar sondes 

Figura 27: Voladís exterior de l’aula H 2.5. Font pròpia 
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tèrmiques ja que poden provocar pèrdua d’espai o funcionalitat de la mateixa. A més es 

poden produir problemes de seguretat o mal funcionament al no estar les sondes 

ubicades en un espai confinat.  

 

 

 

El mòdul es col·locarà a la part exterior de la façana existent de l’edifici H sobre el 

voladís de la planta 2. La seva estructura es collarà per diferents punts al forjat de 

l’edifici, mitjançant elements d’unió mecànica. D’aquesta manera, el mòdul farà la funció 

de pell exterior de la DFVV, definint al seu torn l’amplada de l’entrepell mitjançant els 

tancaments laterals. La façana actual actuarà com a pell interna de la DFVV. Aquest 

tancament ja existent no es modificarà però s’aïllaran les juntes de la fusteria, per 

garantir la màxima estanquitat al conjunt. 

Figura 28: Ubicació del voladís des de l’aire. Font: Google Maps 
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Finalment, les mides de l’estructura del mòdul experimental han de representar 

l’estètica de la façana principal de l’edifici H, i no sobrepassar l’àrea del voladís. Per 

tant, seran tals que l’alçada 

opacs i un de vidre (H = 5,

Segons els resultats de les simulacions prèvies del CDIF, les dimensions proposades 

pel mòdul experimental no 

façana i no són fluidodinamicament equivalents a les utilitzades pel CDIF. Per 

raons, caldrà realitzar de nou simulacions tèrmiques del mòdul experimental amb 

aquestes noves mides. 

temperatura interior de l’edifici es pot menysprea

representa una petita proporció de la façana de l’aula.

 

Figura 29: Representació gràfica del 
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Finalment, les mides de l’estructura del mòdul experimental han de representar 

l’estètica de la façana principal de l’edifici H, i no sobrepassar l’àrea del voladís. Per 

tant, seran tals que l’alçada del mòdul és la corresponent a una combinació de 2 panells 

opacs i un de vidre (H = 5,35 m) i l’amplada que representa tres finestres (B = 4,

Segons els resultats de les simulacions prèvies del CDIF, les dimensions proposades 

o són les que optimitzen el comportament fluidodinàmic de la 

micament equivalents a les utilitzades pel CDIF. Per 

, caldrà realitzar de nou simulacions tèrmiques del mòdul experimental amb 

 A més, cal ressaltar que l’efecte de la DFVV sobre la 

temperatura interior de l’edifici es pot menysprear ja que la superfície del mòdul 

representa una petita proporció de la façana de l’aula. 

: Representació gràfica del mòdul experimental de DFVV. Font i elaboració pròpia
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Finalment, les mides de l’estructura del mòdul experimental han de representar 

l’estètica de la façana principal de l’edifici H, i no sobrepassar l’àrea del voladís. Per 

del mòdul és la corresponent a una combinació de 2 panells 

m) i l’amplada que representa tres finestres (B = 4,51 m). 

Segons els resultats de les simulacions prèvies del CDIF, les dimensions proposades 

les que optimitzen el comportament fluidodinàmic de la 

micament equivalents a les utilitzades pel CDIF. Per aquestes 

, caldrà realitzar de nou simulacions tèrmiques del mòdul experimental amb 

, cal ressaltar que l’efecte de la DFVV sobre la 

ja que la superfície del mòdul 

 

mòdul experimental de DFVV. Font i elaboració pròpia 
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El mòdul de proves serà completament tancat per poder aconseguir uns resultats prou 

precisos de la ventilació mecànica horitzontal i els seus efectes. En els tancaments 

laterals verticals s’instal·laran uns ventiladors que bufin en horitzontal dins la cavitat de 

la DFVV.  

En aquest cas només es proposa l’aula H.2.5 de l’edifici H que es troba davant el 

voladís. I els punts favorables d’aquesta alternativa són: 

 

• Cost de l’estructura: Es manté la proposta de la Càtedra, que compta amb el 

vist-i-plau de la Direcció de l’Escola, i el compromís de l’empresa constructora. 

El cost de l’estructura es minimitzarà al no utilitzar bastides i al no treballar en 

altura. 

 

• Orientació: l’aula H.2.5. està orientada cap el Sud-Oest sent l’opció més crítica 

tèrmicament que el mòdul pot viure. 

En canvi, els punts desfavorables són: 

• Espai no controlat: La temperatura interior de l’aula H.2.5 no és controlable ni 

coneguda. 

 

• Construcció annexa: seria necessària la construcció d’una petita cabina per tal 

de col·locar els equips de mesura i registre de forma que no quedés a la 

intempèrie.  

 

• Instrumentació dins l’aula: per tal de no afectar a la funcionalitat de l’aula, i evitar 

pèrdua espai, a més d’eludir problemes de seguretat amb la instrumentació 

tèrmica, l’estudi tèrmic de l’aula no es realitzaria. Només es simularia per 

ordinador. 

  

• Dimensions: Al estar instal·lat sobre el voladís, les dimensions del mòdul no 

seran fluidodinamicament equivalents a les utilitzades en les simulacions prèvies 

del CDIF. El que implica la realització de noves simulacions. A més a més, les 

mides no serien òptimes pel comportament fluidodinàmic  de la façana. 
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6.3.5. Plànols 

 

 

6.4. Definició del materials  

Per poder determinar la transmissió de calor a través dels diferents tancaments constructius de 

la façana cal definir els paràmetres tèrmics i òptics dels materials utilitzats en el mòdul de 

proves de la DFVV i de la façana interna de l’edifici.  

Figura 30: alçat del mòdul de proves de l’ETSEIB. 
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En el cas dels paràmetres tèrmics, es determinaran la conductivitat tèrmica, λ, i el coeficient de 

transmissió, U.  Però en alguns casos, per mancar de dades, el valor U es calcularà utilitzant 

l’equació següent: 

1

�
=	

1

ℎ�
+
 

!
+

1

ℎ"
 

On:  

λ conductivitat tèrmica del element constructiu [W/m·K] 

e espessor del element constructiu [m] 

hi coeficient de convecció interior [W/m2·K] 

he coeficient de convecció exterior [W/m2·K] 

Els dos coeficients de convecció són valors que varien en funció de diferents paràmetres com 

la temperatura exterior i interior, la velocitat del vent. Però el CTE [1] determina i considera el 

cas més crític de major transmissió a través dels elements constructius de la façana. I per tant, 

els dos coeficients de convecció són tals que: he = 25 W/m2·K i hi=7,69 W/m2·K. 

Les característiques òptiques dels elements constructius són propietats específiques de cada 

material que són la resposta del material exposat a una radiació electromagnètica i 

especialment a la llum visible. Aquests atributs són adimensionals i són la transmissivitat (τ), la 

reflectància (ρ), l’absortivitat (α) i l’emissivitat (ε). En alguns casos, al tractar-se d’un espai 

tancat, es suposarà valida la llei de Kirchoff, on es suposa que l’energia absorbida per una 

superfície en un temps infinit és retornada a l’ambient, i per tant l’absortivitat i l’emissivitat són 

iguals.  

En la següent figura Figura 31, s’han enumerat els elements constructius del mòdul 

experimental de la DFVV.  

Equació 1: Valor de la U 
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Els diferents tancaments estan formats per: 

a. Pell exterior: 

 

1. Panell de vidre: vidre (de tipus sodicalcic) monolític amb una capa de protecció 

solar. 

 

2. Panell opac: format per una placa de ciment pòrtland amb additius i àrids 

lleugers. 

 

3. Tancament lateral: compost per un panell sandwich amb un alt nivell d’aïllament 

tèrmic amb un acabat de làmina reflectant. Es composa per una anima de 

poliuretà rígid i uns suports externs e interns en acer galvanitzat.  

En aquest cas, el valor de la transmissió tèrmica resultarà de les propietats 

d’aïllament del nucli, no obstant, les propietats òptiques les determinarà  l’acer 

galvanitzat dels suports. 

Amb aquest element es vol aconseguir que la major part del flux de calor 

transmès des de o cap l’exterior de la DFVV es realitzi pels tancaments 1 i 2. 

 

Figura 31: Talls verticals del mòdul amb enumeració dels diferents tancaments. Elaboració pròpia 
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b. Pell interna: 

 

4. Finestra: format per un panell de vidre simple, monolític, incolor i un tancament 

de ferro.  

Per simplificar el càlcul, les propietats radiants de la finestra s’assimilaran als 

valors corresponents al panell de vidre, al tenir una superfície proporcionalment  

major. 

 

5. Paret interna: paret de fàbrica amb revestiment interior de guix i exterior de 

gressite. La configuració s’ha determinat a partir de la base de dades de 

materials del CTE, [1]. 

Cal realitzar una distinció de les propietats òptiques de la pell externa i de la pell 

interna, ja que els seus materials constructius són diferents i, per tant, també ho 

són les seves propietats radiants.   

Segons l’enumeració i les anotacions anteriors es determinarà els coeficients tèrmics i òptiques 

dels diferents materials. Per tant, hi haurà la taula tèrmica, primerament i desprès la taula 

òptica. 

 Capa 
Espessor 

[mm] 

Conductivitat 

tèrmica 

[W/m·K] 

U [W/m2·K] 
UTOTAL 

[W/m2·K] 

P
el

l e
xt

er
io

r 

1 Vidre monolític 6 1,00 5,68 5,68 

2 Panell opac 12,5 0,35 4,86 4,86 

3 
Panell 

sandwich 

Anima de 

poliuretà 
60 0,025 0,39 

0,39 
Suports 

d’acer 
0,5 50 5,88 

P
el

l i
n

te
rn

a 4 
Panell de vidre 4 1,00 5,74 

5,75 
Tancament de ferro 30 72,00 5,87 

5 Façana 
Morter de 

ciment 
20 0,55 4,84 0,77 
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1 peu LM 

mètric o 

català 

150 1,03 3,17 

EPS 

Poliestirè 

expandit 

20 0,029 1,16 

Placa de 

guix 

armat 

amb 

fibres 

minerals 

40 0,25 3,03 

 Capa 
Transmissivitat 

τ 

Reflectància 

ρ 

Absortivitat 

α 

Emissivitat 

ε 

P
el

l e
xt

er
io

r 

1 Vidre monolític 0,45 0,29 0,26 0,90 

2 Panell opac 0,00 0,10 0,90 0,90 

3 
Tancament 

lateral 
0,00 0,87 0,13 0,13 

P
el

l i
n

te
rn

a 

4 Conjunt finestra 0,83 0,07 0,10 0,10 

5 

Gressite 

(superfície 

exterior) 

0,00 0,15 0,85 0,85 

Guix (superfície 

interior) 
0,00 0,10 0,90 0,90 

Taula 15: Propietats tèrmiques dels elements constructius de la DFVV. Elaboració pròpia 

Taula 16: Propietats òptiques dels elements constructius de la DFVV. Elaboració pròpia 



Disseny i instal·lació d’un mòdul experimental de DFVV a l’ETSEIB  Pàg. 75 

 

La façana existent, que passarà a ser la pell interna de la DFVV, serà revisada i restaurada per 

evitar les possibles filtracions, ponts tèrmics,.... cercant la instal·lació més òptima possible. Per 

aquesta raó, les juntes de les finestres seran recobertes per una silicona i la fusteria d’aquestes 

serà revisada i collada de nou. A més a més, s’haurà de barrar l’única  finestra de les tres que 

avui en dia es pot obrir segons un eix vertical. D’aquesta forma, el mòdul serà el més estanc 

possible, evitant riscos innecessaris com furts o malmesa de la instrumentació situada a dins el 

mòdul. 

6.5. Definició de l’equip de ventilació de l’entrepell 

Durant la fase de proposta de rehabilitació de l’edifici H de l’ETSEIB es vol prioritzar l‟anàlisi 

d‟una nova tipologia de DFVV dissenyada per la Càtedra UPC - Grupo JG a través del CDIF, la 

qual es basa en la utilització de ventilació horitzontal forçada per tal d‟extreure un major flux de 

calor de l‟entrepell.  

La ventilació mitjançant convecció forçada és una possible solució per reduir el 

sobreescalfament tèrmic d’edificis amb doble façana, que es basa en utilitzar l’entrepell per 

evacuar una part de la radiació solar absorbida. 

Per realitzar un disseny òptim del sistema de ventilació forçada seria de gran utilitat conèixer els 

fluxos de calor existents generats per les radiacions solars sota diferents condicions 

climàtiques, afectats pels diferents materials de construcció i per la geometria de la DFVV duent 

a terme diferents simulacions. El dimensionament, doncs, requereix un estudi molt exhaustiu 

que s’escapa de l’abast del present projecte. No obstant, en aquest projecte es farà un 

predimensionament inicial dels ventiladors murals sabent que només se’n posaran tres. 

Amb aquests ventiladors a l’hora dels experiments es realitzaran diferents proves per conèixer 

els mecanismes d’extracció d’aire cercant la millor opció per aquest nou mode de ventilació: 

• Extracció d’aire a través de la part inferior del mòdul de la DFVV 

• Extracció d’aire a través de la part superior del mòdul de la DFVV 

• Extracció d’aire de forma homogènia a través de la totalitat de la part lateral del mòdul 

de la DFVV 

 

6.5.1. Predimensionament dels ventiladors 

Per poder escollir els ventiladors murals es requereix conèixer el cabal necessari per obtenir 
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una circulació de l’aire prou bona per evitar el sobreescalfament de l’entrepell. Això comporta 

utilitzar la següent equació: 

# = $ · % 

On: 

Q Cabal d’aire m� ⁄ s 

v Velocitat de l’aire m ⁄ s 

A Area m� 

Segons A. Guardo, [14], per obtenir una millora en el comportament tèrmic de la DFVV és 

necessari obtenir un flux en regim turbulent, i per tant, un nombre de Reynolds de Re=110100. 

Per tant, coneixent l’equació de Reynolds s’obtindrà el valor de la velocitat  òptima de l’aire: 

' = 	
( · $ · )

*
= 	

$ · )

+
 

On:  

Re Nombre de Reynolds adimensional  

v Velocitat de l’aire m ⁄ s  

L Longitud característica m 0,8 

( Densitat de l’aire kg ⁄ m�	 1,2 

* Viscositat cinemàtica de l’aire m� ⁄ s 2,088·10-5 

+ Viscositat dinàmica de l’aire kg ⁄ (m · s) 17,4·10-6 

 

Per tant, s’obté una velocitat de 2,5 m/s. 

Equació 2: Cabal d’aire dins l’entrepell 

Equació 3: Nombre de Reynolds 
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L’àrea de l’entrepell és de 4,013 m2, i per tant s’obté un cabal total de 10,0325 m3/s. Sabent que 

només s’instal·laran 3 ventiladors, cada un tindrà un cabal màxim de 3,34 m3/s, és a dir 12.024 

m3/h. Així doncs es necessita trobar tres ventiladors iguals que tinguin un cabal màxim 

immediatament superior al que es necessita de manera a assegurar el cabal requerit.  

Així doncs, amb l’ajuda del catàleg de Soler&Palau es cerca uns ventiladors murals monofàsics 

per simplificar la instal·lació, amb baix nivell sonor per evitar molestar l’activitat de l’aula i que 

assegurin el cabal requerit.  

Per tant, el ventilador escollit és el model HXBR/4-400 monofàsic amb 4 pols. 

 

Les seves característiques són les següents: 

 

Model HXBR/4-400 

Tensió 230 V / 50 Hz 

Rang de 

temperatura 

Mínim -40 ºC 

Màxim -65 ºC 

Figura 32 Ventilador helicoïdal mural. Font:[28]  
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Velocitat 1360 rpm 

Potència absorbida màxima 290 W 

Intensitat màxima 1,2 A 

Nivell de pressió sonora 60 dBA 

Pes 9 kg 

Cabal 5080 m3/h 

6.6. Muntatge experimental 

L’objectiu del mòdul de proves és estudiar el seu comportament tèrmic sota l’alta radiació solar 

del clima Mediterrani cercant l’estalvi energètic i recopilar dades per tal de poder-les utilitzar 

com a condicions de contorn i variables de control en estudis posteriors mitjançant software 

d’elements finits. Per obtenir bons resultats cal monitoritzar diferents magnituds físiques 

distribuint sondes especialitzades en la cavitat i superfícies de la DFVV. 

La distribució de les sondes tèrmiques es basa en els dos articles següents:  

El fet de dependre de les condicions tèrmiques implica que l’estudi del comportament de la 

façana doble ventilada de vidre és sempre transitori, ja que les condicions tèrmiques no es 

repeteixen mai de forma exacta, i això obliga a fer un enregistrament continu per poder fer una 

anàlisi posterior. 

En el moment d’estudi de les dades obtingudes serà necessari realitzar una anàlisi estadística i 

de sensibilitat per tal d’aïllar els diversos factors que són més determinants en el comportament 

tèrmic de la DFVV.  

 

6.6.1. Instrumentació 

Així doncs, les magnituds a mesurar seran les següents:  

Taula 17: Característiques tècniques del ventilador. Font: [28] 
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• Temperatura superficial: 
 
Per conèixer la distribució de la temperatura superficial dels vidres cal situar sensors 

tèrmics superficials sobre les superfícies interna i externa del vidre intern i la superfície 

interna del vidre extern.  

 

Segons [19], utilitzen termoparells tipus K protegits per una làmina de plata i amb un 

miniventilador per evitar la influència de la radiació solar directa. Es posicionen en 3 

alçades diferents i 3 posicions horitzontals diferents, formant una xarxa quadriculada 

sobre les tres superfícies.  

 

En el cas de [27] situen 3 termoparells tipus J protegits per un semicilindre d’alumini 

amb un miniventilador, per superfície. 

 

Però en canvi, en el cas de [26], els termoparells són de tipus T, i en posen 12 en cada 

superfície. 

 

En conclusió, i com ja s’ha explicat abans, els termoparells escollits seran els de tipus T 

amb una làmina de plata. La distribució està basada en l’article [19]: es situaran 10 

termoparells de superfície sobre la superfície externa del vidre intern i la superfície 

interna del vidre extern. Les sondes estaran situades sobre la cara interna de la pell 

externa i a la cara externa de la pell interna i repartits de manera a abastar tota la 

superfície possible. Estaran posicionats en quadre alçades diferents, obtenint d’aquesta 

forma 20 termoparells de tipus T protegits per una làmina de plata. 

La mesura de la temperatura superficial requereix una bona unió entre la superfície i el 

sensor i si es fes un mal enganxament es produiria un error de mesura, que no és 

possible quantificar. El risc d'error en les mesures es minimitzarà per mitjà d’una cinta 

tèrmica d'alta transmissió, que s'utilitza per connectar els sensors a les cares de les 

pells de la DFVV. 

  

Figura 33: Termoparell tipus T i cinta tèrmica. Font: [20] i [24] respectivament 
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La cinta tèrmica té les següents característiques segons el espessor: 

Característiques 8N12-T05 8N12-T10 8N12-T15 8N12-T20 

Gruix 0.05 mm 0.10 mm 0.15 mm 0.20 mm 

Adherència 

Força de la cinta 

(PSTC-101) (N/25mm) 
>10.78 >13.72 >13.72 >15.68 

Rang de Temp. 

(°C) 
-20 a 120 -20 a 120 -20 a 120 -20 a 120 

Adherència (Kg/Inch) 1.1 1.4 1.4 1.4 

Adherència inicial (J.DOW) 8 12 14 16 

Elèctrica 

Tensió màxima  (kilovoltis) 1.57 2.22 2.55 4.29 

Termal 

Conductivitat termal 

(ASTM D5470) 
1.2 W/m.k 1.2 W/m.k 1.2 W/m.k 1.2 W/m.k 

Els termoparells tipus T tenen un rang d’acció que va des dels -200ºC fins els 400ºC, 

(veure Figura 10) i una bona relació preu-rendiment. L’estudi tèrmic del mòdul de 

proves de la DFVV cerca utilitzar instrumentació de resposta ràpida i no gaire cara 

sense perdre qualitat, a més de no requerir una temperatura màxima molt elevada. Per 

aquesta raó, els termoparells T són els idonis per l’estudi. 

 

• Temperatura Ambient:  

Per conèixer la distribució de la temperatura a l’entrepell de la DFVV, és necessari 

instal·lar diferents sensors de temperatura amb tub de plata o alumini per evitar que la 

mesura estigui afectada per la radiació.  

 

En l’estudi [26], s’instal·len 12 termoparells tipus J dins l’entrepell en tres alçades 

Taula 18: Característiques de la cinta tèrmica. Font:[24] 
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diferents per una alçada total de 2,70 metres. En el cas de [27] es posen 3 termoparells 

tipus J en tres alçades per 2,5 metres d’alçada total. En canvi, en l’estudi [19], per 

conèixer la distribució de temperatura dins l’entrepell, cal situar 15 termoparells tipus K 

en la part central en sis alçades diferents per una alçada total de 5,45 metres. 

 

Es descriuran breument les característiques de cada tipus de termoparell de manera a 

poder escollir els més òptims: 

 

TIPUS DE 

TERMOPARELL 
MATERIAL 

RANG DE 

TEMPERATURA  

[℃] 

SENSIBILITAT 

[67 ℃⁄ ] 

RESISTÈNCIA A 

LA CORROSSIÓ 

Tipus K 
Alumini-

Crom 
-250	℃ a 1380	℃ 41 	*8 ℃⁄  Bona 

Tipus J 
Ferro-

Constantan 
-250	℃ a 1000	℃ 52 	*8 ℃⁄  Dolenta 

Tipus T 
Coure-

Constantan 
-250	℃ a 350	℃ 55 	*8 ℃⁄  Molt bona 

Encara que en termometria els termoparells tipus J són populars, tenen la temperatura 

superior limitada a causa d’una pèrdua de calibratge permanent. Això és degut a una 

abrupta transformació magnètica a partir de 750 ℃ i provoca que siguin poc utilitzats. 

Els termoparells tipus T pateixen una important oxidació a partir de 350 ℃, i perden 

l’alta precisió a partir dels 250 ℃. En aquest cas, tot i saber que la temperatura no 

superarà els 250 ℃, l’aspecte econòmic decideix el tipus de termoparell que s’utilitzarà. 

Per tant, es posaran termoparells tipus T. 

 

El mòdul té una alçada de 5,35 metres i això fa pensar en una distribució dels 

termoparells en 4 nivells diferents, posant tres sensors equidistants per nivell en la part 

central de forma a poder observar l’evolució de la temperatura dins l’entrepell. Per tant, 

hi hauran un total de 12 termoparells tipus T amb tub de plata o alumini. Aquestes 

sondes estaran protegides per un escut, que servirà per evitar el possible efecte de la 

radiació solar en el valor resultant. La protecció idònia és la de plata que és el metall 

que té la reflectància més alta dels raigs de llum visible i per tant l’element més utilitzat. 

Taula 19: Dades característiques dels termoparells. Elaboració pròpia 
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• Humitat i temperatura exterior: 

La humitat relativa és el percentatge de vapor d’aigua existent a l’aire en relació amb el 

màxim que pot contenir (corresponent a la saturació de l’atmosfera) d’acord amb la 

temperatura a la qual es troba. Això implica que la humitat depèn de la temperatura i 

per aquesta raó, el sensor mesura la humitat relativa i la temperatura exterior al mateix 

instant. Per tant, les dades es recopilaran amb l’ajuda d’un sensor situat a una altura de 

2m respecte el nivell del terra.  

 

 

 

DADES TECNIQUES DE FHAD462L05 

HUMITAT 

Histèresis +/- 1% RH 

Rang de mesura 0 %  fins a 100 % 

Temps de resposta 10 s a 25 ºC 

TEMPERATURA 

Rang de mesura -20 ºC fins a 60 ºC 

Resolució 0,1 ºC 

Temps de resposta 10 s 

DIMENSIONS 
Dimensions Sensor 8mm de diàmetre 

Connector 9mm de diàmetre 

• Pressió: 

Es recopilaran dades sobre la pressió absoluta exterior i la relativa dins l’entrepell del 

mòdul d’estudi. L’aparell situat a l’exterior de la DFVV estarà instal·lat a 2 m del nivell 

del terra. La pressió relativa de dins l’entrepell es mesurarà al centre del mòdul i en tres 

alçades diferents.  Per obtenir aquests valors serà necessari utilitzar un sensor de 

pressió absoluta i sensors de pressió diferencial.  

Figura 34: Sensor d’humitat i temperatura exterior. Font [20] 

Taula 20: Dades tècniques dels sensors de humitat i de temperatura. Font: [20] 
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DADES TECNIQUES DE FD8612DPST + OD8612P10 

PRESSIÓ 

Histeresis +/- 0,1 % del valor final 

Rang de temperatura -10 ºC  fins a 70 ºC 

Temps de resposta 0,02 s 

DIMENSIONS 
Pes 300 g 

Dimensió 120 mm x 80 mm x 55 mm 

• Velocitat de l’aire dins la DFVV: 

L’avaluació de la taxa de canvi d'aire és crucial per a l’anàlisi de les condicions 

ambientals interiors i la realització d'una doble façana ventilada de vidre. Com a resultat, 

la taxa de canvi d'aire en diverses ocasions es converteix en un objectiu per al 

mesurament, predicció i simulació. Mentrestant, el flux d'aire produït en els espais amb 

ventilació natural és molt complicat i molt difícil de mesurar. El vent té una naturalesa 

estocàstica i, com a conseqüència, les condicions de flux no són uniformes i dinàmics 

en combinació amb l'assistència o en contra de la força de flotabilitat. Aquesta és la 

causa de les principals dificultats. 

 

Per controlar el funcionament dels ventiladors instal·lats per obtenir una ventilació 

forçada lateral i basant-se en [19], es posaran 12 anemòmetres equidistants entre ells,  

a les superfícies. Estaran distribuïts en 4 alçades diferents en la part central del mòdul i 

dins l’entrepell de manera a obtenir el perfil mitjà de velocitats de la ventilació forçada. 

 

Figura 35: Sensor de pressió. Font: [20] 

Taula 21: Dades tècniques de les sondes de pressió. Font: [20] 
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Cal recordar que el mòdul tindrà ventilació forçada lateral. Per aquesta raó, s’hauran 

d’instal·lar tants nombres d’aparells com ventiladors a l’entrada i sortida d’aire del 

mòdul, és a dir 3 per banda. Això servirà per controlar els diferents caudals i direccions 

que es vol imposar al flux d’aire. 

 

S’ha determinat utilitzar sondes de velocitat d’aire de fil calent ja que són captadors de 

mesures molt sensibles fins i tot per velocitats d’aire molt fluixes. Aquests aparells 

contenen un semiconductor variable en temperatura que es escalfat pel corrent, i 

refredat pel corrent d’aire. Així doncs, la pèrdua tèrmica determina la velocitat de l’aire. 

La sonda té un rang de mesura des dels 0 m/s fins els 20 m/s, amb una resolució de 

0,01 m/s. 

 

 

DADES TECNIQUES DE FVA935TH5K1 

FLUX 

Rang de mesura 0,2 fins 20 m/s 

Resolució 0,01 m/s 

Temps de resposta < 1,5 s 

TEMPERATURA 

Rang de mesura -20 ºC fins a 70 ºC 

Resolució 0,1 ºC 

Temps de resposta 10 s 

DIMENSIONS Dimensió 6 mm de diàmetre 

 

Figura 36: Sondes de velocitat d’aire de fil calent. Font: [20] 

Taula 22: Dades tècniques de les sondes de velocitat d’aire. Font: [20] 
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• Perfil i velocitat de l’aire exterior 

Per l’estudi del vent, s’utilitzaran anemòmetres que mesuren la direcció i la velocitat del 

vent a partir de la modificació del camp d’ultrasons comprès entre quatre elèctrodes 

emissors d’ultrasons a una freqüència superior a 20000 cicles per segon. 

Segons [19], la determinació del perfil mitjà de velocitats del vent exterior es fa amb 

l’ajuda de anemòmetres 2D i 3D situats en 6 punts diferents d’una columna centrada al 

mòdul i a una certa distància de la façana. Els sensors s'han d'instal·lar a una alçada de 

10 m per minimitzar els efectes del sòl en el flux horitzontal de l'aire i obtenir un perfil 

vertical de la velocitat del vent. Per poder fer un bon anàlisi, s’utilitzaran 6 anemòmetres 

2D i 6 anemòmetres 3D situats de dos en dos en tres alçades diferents. 

En el cas del mòdul experimental de la DFVV de l’ETSEIB, cal instal·lar en una columna 

d’uns 5m d’alçada situada a 2m del mòdul tres anemòmetres ultrasònics, dels quals dos 

seran 3D i un 2D. No es posaran el mateix nombre d’anemòmetres que en l’article per 

reducció econòmica. 

 

    

 

 

 

Figura 37: Anemòmetre 3D i 2D, respectivament. Font: [25] 
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 DADES TECNIQUES 

ANEMÒMETRE 2D 

VELOCITAT 
Rang de mesures 0 m/s a 75 m/s 

Resolució 0,01 m/s 

DIRECCIÓ 
Rang de mesures 0 º – 359 º 

Resolució 1 º 

DIMENSIONS 

Pes 7 kg 

Dimensions 
325 mm x 230 

mm 

CONDICIONS 

D’OPERACIÓ 

Temperatura 
-30 ºC fins a 70 

ºC 

Humitat 5 % fins 100 % 

Precipitació 300 mm/h 

ANEMÒMETRE 3D 

VELOCITAT 
Rang de mesures 0 m/s a 65 m/s 

Resolució 0,01 m/s 

DIRECCIÓ 
Rang de mesures 0 º – 359 º 

Resolució 0,1 º o 1 º 

VELOCITAT DEL 

SO 

Rang de mesures 
300 m/s a 370 

m/s 

Resolució 0,01 m/s 

DIMENSIONS 

Pes 1,7 kg 

Dimensions 
750 mm x 240 

mm 

CONDICIONS 

D’OPERACIÓ 

Temperatura 
-40 ºC fins a 70 

ºC 

Humitat <5 % fins 100 % 

Precipitació 300 mm/h 

• Flux tèrmic: 

Els captadors de flux tèrmic són sensors sensibles que permeten mesurar amb precisió 

les densitats de flux tèrmic (q), és a dir, l’energia en funció del temps i de la superfície. 

Quan es posa un captador del flux tèrmic sobre la superfície de mesura, l’aparell 

Taula 23: Dades tècniques dels anemòmetres exteriors. Font: [25] 
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representa ser una resistència tèrmica situada en el camí del flux. En el gruix de la 

placa es forma al pas de la corrent tèrmica un gradient de temperatura que és 

proporcional a la densitat del flux tèrmic.   

 

Per aquest estudi tèrmic, s’utilitzaran dos sensors, un sobre cada pell del mòdul 

experimental de la DFVV. D’aquesta forma, es podrà determinar el flux tèrmic que 

penetra per la pell externa i arriba a la pell interna.  

 

DADES TECNIQUES DE FQA017C 

Substrat Resina d’epòxid 

Temperatura estable 80 ºC 

Dimensió 100 mm x 30 mm x 15 mm 

 

 

• Radiació solar externa: 

És important conèixer la radiació solar incident durant tota la durada de l’experiment que 

es mesura amb piranòmetres. 

 

Segons l’article [26], es necessita un sol piranòmetre situat per davant de la façana. En 

canvi, els autors de [19] recomanen posar dos piranòmetres de forma a poder tenir la 

Taula 24: Dades tècniques de les plaques de flux tèrmic. Font: [20] 

Figura 38: Placa de flux tèrmic. Font: [20] 
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radiació Global en un d’ells, i la radiació Global i Difusa a l’altre. D’aquesta forma, es 

podrà determinar la radiació solar difusa que existeix al voltant de la façana. Seguint la 

mateixa idea, en l’article [18], s’utilitzen dos piranòmetres: un per la radiació Global i un 

altre per la radiació Difusa. Aquest últim està protegit per un disc muntat sobre un 

seguidor solar automàtic per garantir l'ombra contínua. Per tant, en aquest estudi es 

mesurarà la radiació solar Global, i la Difusa, el que obliga a situar dos piranòmetres. 

Per tant, s’instal·laran dos piranòmetres al terra davant el mòdul per obtenir els valors 

de la radiació solar global i la difusa. Per això s’empraran dos piranòmetres globals, un 

boca avall, per la radiació solar difusa, i l’altre cara amunt, per la global. 

 

 

DADES TECNIQUES DE FLA613GS 

PIRANÒMETRE 

Rang de mesures 0 W/m2 a 1200 W/m2 

Sensibilitat espectral 400 nm a 1100nm 

Rang de temperatura -20 ºC fins 60 ºC 

Error absolut < 10% 

DIMENSIONS 

Diàmetre 80 mm 

Alçada de cúpula 40 mm 

Pes 300 g 

 

• Radiació solar en el mòdul: 

És important conèixer la correlació entre la radiació solar externa, la rebuda sobre la 

Figura 39: Piranòmetre. Font: [20] 

Taula 25: Dades tècniques del piranòmetre. Font: [20] 
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superfície externa de la DFVV, la transmesa dins la DFVV, i dins l’aula. Aquesta última 

no es podrà fer per no molestar l’activitat dins de l’aula docent. Segons l’article, [19], 

s’han de situar tres piranòmetres: un sobre la pell externa de la façana, un altre sobre la 

pell externa del vidre intern i un altre dins de l’aula mantenint una distància igual a 

l’amplada de l’entrepell i sobre la mateixa horitzontal. No obstant, pensant en no 

molestar l’activitat de l’aula, només s’instal·laran dos piranòmetres globals. Aquests 

estaran posats en la mateixa horitzontal en el centre de la DFVV,  un sobre la pell 

externa del vidre extern i un altre sobre la pell externa del vidre intern. 

 

 

 

 DADES TECNIQUES DE FLA613GS 

PIRANÒMETRE 

Rang de mesures 0 W/m2 a 1200 W/m2 

Sensibilitat espectral 400 nm a 1100nm 

Rang de temperatura -20 ºC fins 60 ºC 

Error absolut < 10% 

DIMENSIONS 

Diàmetre 80mm 

Alçada de cúpula 40 mm 

Pes 300 g 

Figura 40: Posició dels piranòmetres de la DFVV. Font: [19] 

Taula 26: Dades tècniques del piranòmetre. Font: [20] 
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• Equips de recopilació de dades 

Es requereixen equips de recopilació de dades per poder guardar els valors de les 

sondes segons les magnituds enregistrades. Cada sonda té una sola sortida de 

connexió menys els termoparells que van de dos en dos. S’utilitzaran tres equips 

d’adquisició de dades de 9 entrades i tres targetes de 10 canals. Per tant, s’empraran 

tres aparells amb 19 canals d’entrada per poder abaratir el cost final.   

 

   

Aquests aparells estaran situats dins d’una petita cabina a la vora del mòdul 

experimental i es farà arribar a ella els cables de totes les sondes dins de porta cables. 

D’aquesta forma, la instrumentació i cables estaran protegits de la intempèrie i 

s’evitaran problemes a l’hora de moure’s al voltant del mòdul. 

   

6.6.2. Taula resum de la instrumentació  

 
SONDA TIPUS MAGNITUD 

QUAN

TITAT 

CONNEC

TORS 

REPRESEN-

TACIÓ 

Temperatura 

superficial 

DFVV 

TERMO-

PARELL 
tipus T temperatura 20 10 

 

Temperatura 

ambient DFVV 

TERMO-

PARELL 

tipus T + 

escut de 

plata 

temperatura 12 6 

 

Velocitat de 

l'aire EXTERIOR 

ANEMO-

METRE 
3D i 2D 

velocitat de 

l'aire 
3 3  

Figura 41: Equip de 9 entrades i targeta de 10 entrades. Font: [20] 
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Velocitat de 

l'aire INTERIOR 

ANEMO-

METRE  

velocitat de 

l'aire 
18 18 

 

Pressió 

absoluta 

EXTERIOR 

BAROME-

TRE 

Pressió 

Absoluta 

pressió 

absoluta 
1 1  

Pressió relativa 

INTERIOR 

BAROMET

RE 

Pressió 

Diferencial 

pressió 

diferencial 
3 3 

 

Flux tèrmic PLAQUES Sensor flux tèrmic 2 2 
 

Humitat i 

temperatura 

exterior 

HUM. Sensor 
humitat i 

temperatura 
2 2  

Radiació solar 

EXTERIOR 

PIROMET

RE 
Global 

radiació solar 

G + D 
2 2 

 

Radiació solar 

INTERIOR DFVV 

PIROMET

RE 
Global 

radiació solar 

G + D 
2 2 

 

TOTAL 65 49  

EQUIPS D’ADQUISICIÓ DE DADES DE 19 ENTRADES 3 
 

 

6.6.3. Proposta de distribució  

Al ser un estudi que només abasta l’entrepell del mòdul de forma a no molestar l’activitat dins 

de l’aula adjunta, es proposa la següent distribució de sondes. 

Taula 27: taula resum de la instrumentació a utilitzar. Elaboració pròpia 
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Figura 42: Distribució de les sondes dins l’entrepell. Elaboració pròpia 

Figura 43: Distribució de les sondes tèrmiques dins l’entrepell. Elaboració pròpia 
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7. Impacte medi ambiental 

En aquest apartat, es realitza un anàlisi del impacte ambiental que comporta la redacció i 

posterior construcció del projecte de la construcció d’un mòdul davant de la façana simple en 

l’edifici del ETSEIB per obtenir una doble façana mitjançant ventilació mecànica horitzontal. 

Durant la fase de desenvolupament del projecte, s’han considerat diferents criteris per decidir 

quin és el lloc més adient per ubicar el mòdul. Un d’ells, ha estat l’orientació de l’aula cap al 

sud-oest, que provoca que l’aula tingui més radiació solar i per tant una temperatura a l’estiu 

més elevada que a la resta del edifici. Això comporta la conseqüent disminució de la sensació 

de confort dels alumnes que pot afectar el seu rendiment. Una alternativa a la doble façana 

hauria estat la implantació del aire condicionat, el qual augmenta la despesa en electricitat i les 

emissions en CO2.  

Tanmateix es realitza una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de l’obra i la 

gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa 

catalana i estatal, com per exemple el Reial Decret RD 105/2008 del 1 de febrer. 

 

• No hi hauran enderrocs i la runa que es generarà provindrà de les perforacions a la 

paret per fer les fixacions del mòdul.  

 

• Hi hauran residus generats pels embalatges dels productes que aniran a l’obra 

 

• També es generaran residus dels productes químics per fixar els ancoratges. 

 

Durant la fase construcció del projecte l’empresa constructora haurà de controlar i gestionar els 

residus generats, els quals es destruiran i recolliran selectivament per facilitar el reciclatge o 

tractament especial posterior. Per aquest motiu l’empresa constructora haurà de portar sacs del 

tipus big bag per desar els residus durant l’obra. Al finalitzar els treballs haurà de presentar els 

certificats de les empreses gestores on es fa el seguiment dels residus de l’obra. No es preveu 

la reutilització de cap residu en els treballs d’aquest projecte per que no tenen cap aplicació 

possible. 

Durant la fase de funcionament del projecte, amb la millora de la sensació tèrmica, es podrà a 
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l’hivern disminuir la despesa en gas natural. En efecte, la doble façana si s’apliqués a la totalitat 

de l’edifici, permetria tenir una temperatura més suau dins l’aula i no seria necessari tenir la 

calefacció centralitzada engegada al mateix rendiment que fins ara. 

Finalment, cal esmentar que si en el futur s’ha d’enderrocar el mòdul, una empresa gestora de 

residus reutilitzables es farà càrrec dels materials. Al ser fabricat en acer, es pot reciclar en 

altres productes per l’industria. A més a més hi haurà els residus de construcció i 

d’enderrocament, RCD, coneguts com runa els quals hauran de ser tractats en unes plantes de 

tractament especials. En el cas dels vidres, l’empresa propietària els reutilitzarà sent necessari 

realitzar proves de resistència per definir la seva aplicabilitat. Els aparells electrònics es 

quedaran a l’Escola per poder ser reutilitzat en futurs projectes.  
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8. Pressupost 

Aquest projecte es basa en l’estudi del comportament tèrmic d’un mòdul de proves d’una DFVV 

a l’edifici de l’ETSEIB i per tant, es necessari avaluar i quantificar els costos associats a la seva 

elaboració per obtenir un pressupost. 

El pressupost es desglossarà en diferents partides: 

• Costos dels recursos humans: es quantifica els costos associats al treball 

d’enginyers i personal administratiu que col·labora per executar aquest projecte. 

Aquest recurs es determina per les hores treballades amb una tarifació diferent per 

cada categoria. 

 

• Costos dels recursos materials: en aquesta partida es valora les eines i el material 

utilitzats per realitzar aquest projecte, com per exemple: material d’oficina o programes 

informàtics. 

 

• Costos de les infraestructures i serveis: despeses associades al cost dels espais i 

recursos utilitzats per a l’elaboració  del projecte. 

Seguidament es mostren els costos amb IVA desglossats i el pressupost total del projecte. 

 Tasques 
Categoria 

professional 
Hores 

Tarifa 

(€/h) 

Facturació 

(€) 

E
la

b
o

ra
ci

ó
 d

el
 p

ro
je

ct
e 

Definició dels objectius Enginyera junior 5 25,00 125,00 

Elaboració del 

desenvolupament 

metodològic 

Enginyera junior 10 25,00 250,00 

Recopilació d’informació Enginyera junior 60 25,00 1500,00 

Estudi de la normativa Enginyera junior 60 25,00 1500,00 

Disseny i càlcul de 

l’estructura 
Enginyera junior 60 25,00 1500,00 
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Definició de la 

metodologia 

experimental 

Enginyera junior 100 25,00 2500,00 

SUBTOTAL 295  7375,00 

C
o

n
su

lt
a 

i 

re
vi

si
ó

 Consulta i revisió dels 

documents 
Enginyer senior 25 50,00 1250,00 

SUBTOTAL 25  1250,00 

E
d

ic
ió

 d
el

 

p
ro

je
ct

e Redacció de memòria Administratiu 250 15,00 3750,00 

SUBTOTAL 250  3750,00 

                   COST TOTAL DE RECURSOS HUMANS   12375,00 

Concepte Import total (€) 
Cost hora 

(€/h) 

Hores 

dedicades (h) 
Facturació (€) 

Ordinador personal 1000,00 0,25 1.500 375,00 

Impressora  100,00 0,30 150 45,00 

Software d’edició de text 

(llicència) 
3000,00 0,40 1.000 400,00 

SUBTOTAL COST EQUIP INFORMÀTIC   820,00 

Material d’oficina   200,00 

SUBTOTAL COST MATERIAL D’OFICINA   200,00 

COST TOTAL DE RECURSOS MATERIALS I EINES   1020,00 

Taula 28: Resum del cost global en concepte de recursos humans. Font: Elaboració pròpia 

Taula 29: Resum del cost global en concepte de material i eines. Font: elaboració pròpia 
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Concepte Import anual (€) 
Cost hora 

(€/h) 

Hores 

dedicades (h) 
Facturació (€) 

Lloguer d’oficina 3500,00 1,50 1500 2250,00 

Subministres (aigua, 

llum, gas)  
500,00 0,20 1500 300,00 

Connexió a Internet  450,00 0,28 1500 420,00 

SUBTOTAL   2970,00 

COST TOTAL DE INFRAESTRUCTURA I SERVEIS   2970,00 

 

Per tant, les despeses totals són: 

Concepte Import anual (€) 

Cost recursos humans 12375,00 

Seguretat social (35%) 4331,25 

SUBTOTAL 16706,25 

Cost recursos materials i eines 1020,00 

Cost infraestructura i serveis 2970,00 

SUBTOTAL 3990,00 

TOTAL PRESSUPOST 20696,25 

Benefici Industrial (6%) 1241,78 

TOTAL 21938,03 

Taula 30: Resum del cost global de infraestructures i serveis. Font: elaboració pròpia 

Taula 31: Cost total del projecte. Font: Elaboració pròpia 
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Seguidament es presenta el pressupost de la construcció del mòdul, incloent el 

subministrament i muntatge dels instruments necessaris per la realització dels experiments 

tèrmics. 

 

Obra 10 Mòdul ETSEIB 
   

Capítol 10 Estructura 
   

      
Nº Unitat Descripció de la partida Preu Unitari Amidament Import 

1 Kg 

Acer S275JR per a estructures i 

reforços en perfils laminats o planxa,  

galvanitzat en calent, col·locat a 

l'obra, inclòs elements de fixació i  

soldadures amb el tractament de 

protecció de les zones de soldadures  

2,35 € 472,000 1109,20 € 

    
TOTAL 1109,20 € 

      
Obra 10 Mòdul ETSEIB 

   
Capítol 20 Tancaments 

   

      
Nº Unitat Descripció de la partida Preu Unitari Amidament Import 

1 M2 

Tancament amb vidre monolític amb 

una protecció solar totalment 

col·locat. 

66,35 € 8,309 551,27 € 

2 M2 
Tancament amb placa de ciment 

pòrtland amb additius i àrids lleugers. 
52,17 € 14,252 743,51 € 

3 M2 

Tancament compost per un panell 

sandwich de poliuretà rígid, suports 

en acer galvanitzat amb un acabat de 

làmina reflectant.  

67,03 € 2,528 169,45 € 

    
TOTAL 1464,23 € 
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Obra 10 Mòdul ETSEIB 
   

Capítol 30 Impermeabilització i rehabilitació 
   

      
Nº Unitat Descripció de la partida Preu Unitari Amidament Import 

1 Ml 

Impermeabilització de les juntes 

mitjançant sikatop seal-107 o 

equivalent 

2,22 € 19,660 43,65 € 

2 Pa Treballs de rehabilitació de la fusteria  217,95 € 1,000 217,95 € 

    
TOTAL 261,60 € 

      
Obra 10 Mòdul ETSEIB 

   
Capítol 40 Eines de mesura 

   

      
Nº Unitat Descripció de la partida Preu Unitari Amidament Import 

1 U Termoparell temperatura superficial 85,00 € 20,000 1700,00 € 

2 U Cinta tèrmica 25,00 € 1,000 25,00 € 

3 U Termoparell temperatura ambient 90,00 € 12,000 1080,00 € 

4 U Anemòmetres aire exterior 800,00 € 3,000 2400,00 € 

5 U Anemòmetres aire interior 837,00 € 18,000 15066,00 € 

6 U Baròmetre pressió externa 817,00 € 1,000 817,00 € 

7 U Baròmetre pressió interna 678,00 € 3,000 2034,00 € 

8 U Plaques de flux tèrmic 392,00 € 2,000 784,00 € 

9 U Humitat i temperatura exterior 195,00 € 2,000 390,00 € 

10 U Piròmetre radiació solar externa 1044,00 € 2,000 2088,00 € 

11 U Piròmetre radiació solar interna 1044,00 € 2,000 2088,00 € 

    
TOTAL 28472,00 € 

      
Obra 10 Mòdul ETSEIB 

   
Capítol 50 Equips de ventilació 

   

      
Nº Unitat Descripció de la partida Preu Unitari Amidament Import 

1 U 

Subministrament i muntatge de 

ventiladors model HXBR/4-400 o 

equivalent 

204,63 € 3,000 613,89 € 

    
TOTAL 613,89 € 
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Obra 10 Mòdul ETSEIB 

   
Capítol 60 Equips d'adquisició 

   

      
Nº Unitat Descripció de la partida Preu Unitari Amidament Import 

1 U 

Subministrament d'equips 

d'adquisició de dades de 19 entrades. 

Inclou la instal·lació dels equips. 

1950,00 € 3,000 5850,00 € 

    
TOTAL 5850,00 € 

      
  Pressupost d'execució material 37770,91 € 

Despeses Generals (13%) 4910,22 € 

  Benefici Industrial (6%) 2266,25 € 

  
   

Suma 44947,39 € 

  
   

IVA (18%) 8090,53 € 

  Pressupost d'execució contractual 53037,91 € 

 

 

 

 

Taula 32: Pressupost del mòdul. Elaboració pròpia. 
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9. Conclusions 

Durant la realització d’aquest projecte s’han tractat diferents aspectes relacionats amb la doble 

façana ventilada de vidre. Es distingeixen quatre parts principals en el projecte. En la primera 

part es tracta del seu origen com evolució del mur cortina i es defineix les seves 

característiques de les diferents tipologies. La segona part és l’estudi de l’estat de l’art de 

diferents mòduls construïts i les seves metodologies experimentals. La tercera part presenta 

l’evolució del mòdul ideal de proves fins arribar al mòdul real seguint els requisits i les 

limitacions imposats per l’Escola. Finalment en la quarta part, es defineix la ubicació final i la 

metodologia experimental a seguir que ha de permetre obtenir una caracterització del 

comportament tèrmic d’aquesta nova tipologia de DFVV. 

A l’hora de la implantació d’una DFVV cal realitzar un anàlisi exhaustiu de viabilitat previ. S’ha 

de prendre com referència els estudis realitzats prèviament en la mateixa zona climàtica. És 

important conèixer les condicions climàtiques i els seus moments més crítics.  

A més a més, cal ressaltar que l’estudi d’un mòdul de proves de DFVV a l’ETSEIB seria més 

concloent si la llargària d’aquest fos igual que l’aula on s’instal·larà ja que l’ambient interior de 

l’aula també es veu afectat per la radiació solar incident a través de la resta de finestres que 

queden fora del mòdul. També seria important per acabar d’arrodonir l’estudi, poder conèixer 

l’efecte de la DFVV sobre la temperatura interior de l’aula instal·lant un sistema d’aire 

condicionat, i distribuint sondes tèrmiques dins d’aquesta. 
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