
El sol és la font d'energia primària de la Terra la transformació de la qual, per
part de tots els organismes vius, dóna  lloc a tota una cadena que alimenta el
cicle de la vida del Planeta. En aquest procés s'emmagatzemen una gran diversitat
de recursos (llenya, pluja, petroli, etc. ) que la humanitat ha après a fer servir
amb l'objectiu de sustentar el seu desenvolupament econòmic.

De la mateixa manera que l'energia solar s'aprofita de molt diverses maneres per
tots els “residents” de la Terra, l'ésser humà ha desenvolupat diferents enginys
per convertir la radiació solar en algun tipus de recurs necessari.

Introducció

Les formes que tenim
d’utilitzar el Sol

Aquesta fitxa té per finalitat descobrir les necessitats de l'ésser humà i les enormes
possibilitats de l'energia solar com a vehicle per solucionar molts dels problemes
que ens afecten de ple. En el seu desenvolupament s'ha previst que s'avanci en
els aspectes següents:

• Distingir entre la llum i la calor com a components de la radiació solar.
• Descobrir els mecanismes que hem desenrotllat per aprofitar cadascun
   d'aquests components.
• Transmetre la idea segons la qual cada tecnologia té la seva aplicació concreta.

Objectius docents

• Reproducció de l'esquema de les
   energies renovables.
• Reproducció de l'esquema de la
   composició de la radiació solar.

Materials

• Còpia dels esquemes de les diferents
   aplicacions de l'energia solar.

Utilitzar els esquemes del Sol com
a origen de les energies renovables
i de la composició de la radiació
solar per visualitzar el sol com a
font d'energia.

Distribuir una còpia a cada
alumne/a amb els diferents
esquemes que té aquesta fitxa de
les aplicacions de l'energia solar.

Mètode de treball

Explicar una per una cada aplicació
solar.

Demanar als/les alumnes que
assenyalin les tres aplicacions solars
que els semblin més útils i
interessants.

Crear una llista de les cinc
aplicacions solars més susceptibles
de ser emprades per tots els/les
alumnes a casa i a l'escola.
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Energies renovables
Mostrar l'esquema del Sol com a origen de totes les fonts renovables explicant
com es formen i com utilitzem aquelles que són més conegudes.

> Biomassa
Es tracta d'aquella energia que som capaços d'extreure tant de les plantes com de la resta
de la matèria orgànica. A més de la llenya, les plantes ens proporcionen combustible molt
semblant al gas-oil que podem utilitzar en el cotxes (biodièsel), alcohol que també serveix
com a combustible (bioalcohol) i gas que es crema tant a les calderes de calefacció com
a les que produeixen electricitat (biogás). Si considerem totes les formes d'ús de la biomassa,
es desprèn que és la font d'energia que més es consumeix al món després del petroli. Això
és una esperança per aconseguir un combustible ecològic i alternatiu a la benzina per
als nostres cotxes.

> Energia minihidràulica
La conversió de l'energia que posseeix l'aigua que circula per rius o canals i que s'aprofita
mitjançant la instal·lació d'una turbina directament al corrent, es coneix amb el nom de
conversió minihidràulica i, a diferència de l'energia hidràulica, no necessita preses ni
embassaments. Es tracta d'instal·lacions generalment petites que no afecten l'ecologia
del riu i que poden instal·lar-se a lloc tradicionals com ara els antics molins d'aigua.

> Energía eòlica
El vent el genera el Sol i és degut a que escalfa més unes zones que altres. L'aire que està
en contacte amb els llocs que s'han escalfat més tendeix a pujar i aquesta espècie de buit
que es crea, s'omple amb l'aire més pròxim i que es mou horitzontalment creant el vent.
Des de fa més de dos mil anys l'home fa ús de la força del vent per moure les veles dels
vaixells i moldre el gra o bombejar aigua als molins de vent. A l'actualitat, els molins de
vent són capaços de produir electricitat de forma directa i allà on hi bufa molt el vent,
aquests molins representen la forma més eficaç, econòmica i ecològica de produir grans
quantitats d'electricitat: són el que coneixem com a parcs eòlics.

Energía solar
Mostrar l'esquema de la composició de la radiació solar utilitzant, per a una millor
comprensió dels fenòmens de llum i calor, la imatge de la flama d'un encenedor
i la d'una bombeta. La flama fa llum i calor però no de forma equitativa, fa molta
més calor que llum. Contràriament, una bombeta fa molta més llum que no calor.

La radiació solar és també una barreja on hi ha dos components que podem apreciar a
simple vista. La llum del dia i la calor que sentim quan ens posem directament al Sol.
Altres components no són tan fàcils de distingir però també s'utilitzen. Les làmpades de
raigs UVA que empra la gent per bronzejar-se imiten un dels components dels raigs solars.
El que ens posa morenos.

De la mateixa manera que ningú utilitza les bombetes per escalfar la casa o las làmpades
de raigs UVA per il·luminar-les, els equips que hem desenvolupat per aprofitar el sol,
serveixen només quan utilitzen la part de la radiació solar amb la que funcionen bé.

Si ja és una sorpresa veure la quantitat de possibilitats que existeixen per a l'aprofitament
de les energies renovables, encara ho és més descobrir tot allò que podem fer en convertir
la ja citada radiació solar.
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> Electricitat
La forma més directa de transformar la radiació solar en electricitat és a través de les
anomenades cèl·lules fotovoltaiques. Gràcies a un sofisticat procés d'elaboració, la sorra
de la platja (silici) es converteix en una cèl·lula solar que es comporta com si es tractés
d'una pila de les que usem normalment. Sempre que li toqui el sol, generarà una petita
quantitat d'electricitat en forma de corrent contínua. De la mateixa manera que en els
aparells hi hem de posar vàries piles per tal d'aconseguir l'energia necessària, les plaques
usen moltes cèl·lules solars per formar una placa fotovoltaica que acostuma a produir el
mateix tipus d'energia que la de les bateries dels cotxes.

A diferència de les piles i les bateries, les plaques fotovoltaiques no s'esgoten mai, no s'han
de canviar ni reomplir amb cap líquid. Mentre els hi toqui el sol, produiran electricitat de
per vida.

> Producció d’aigua calenta
Bona part de l'aigua calenta que s'utilitza a les cases es podria produir gràcies al Sol.
L'equip que ho permet s'anomena captador solar i el coneixem amb el nom comú de
col·lector solar. No és res més que una làmina de metall de color negre dins d'una caixa
aïllada per tots els costats a excepció d'aquell que es col·loca en direcció al Sol, que és
de vidre.

Sempre que li toqui el Sol, aquesta làmina s'escalfarà molt de manera que l'aigua que hi
fem passar, en contacte amb la planxa, també s'escalfarà. Com que l'aigua l'escalfem dins
el col·lector però l'hem de fer servir al bany, haurem de col·locar algun sistema que ens
mogui l'aigua i que, a més, ens l'emmagatzemi ja que, tot i que només s'escalfa quan hi
ha sol, pot fer-se servir dia i nit. Els col·lectors porten un dipòsit d'acumulació d'aigua i
algun sistema que serveix per moure l'aigua des del col·lector fins el dipòsit. Així, quan
ens dutxem, extraiem l'aigua calenta emmagatzemada al dipòsit sense necessitat d'utilitzar
cap altra tipus d'energia (amb l'excepció, és clar, del dies que no fa sol. Llavors hem de
seguir emprant els mètodes energètics convencionals).
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> Calefacció en habitatges
Es diu que un sistema de calefacció és actiu quan utilitza equips com els col·lectors
solars per recollir l'energia solar que arriba a la teulada de la casa i bombes o ventiladors
per traspassar l'escalfor acumulada a l'interior de la casa. La calefacció fa ús del mateix
tipus de col·lector solar que el de l'aigua calenta, només que amb més quantitat. És per
això, que un mateix col·lector acompleix a la vegada aquestes dues funcions: serveix
per escalfar l'aigua del bany com també l'aigua que passa pels radiadors.

En el cas de la calefacció solar, els radiadors han d'escollir-se acuradament per tal que
funcionin correctament amb el nivell de temperatura que aconsegueixen les plaques
solars. Els sistemes de calefacció que millor es comporten amb l'aigua calenta de les
plaques solars són els d'aire o els de terra radiant. Els primers són molt semblants a la
calefacció dels cotxes i els segons són dissenys més moderns que converteixen el terra
de tota la casa en un gran radiador que a diferència dels tradicionals de paret, són
eficaços amb poca temperatura.

> Producció de vapor
Evaporar aigua només s'aconsegueix aportant molta energia i els únics sistemes solars
que ho aconsegueixen són els anomenats col·lectors de concentració. Tot i que es
construeixen de diverses formes, tots utilitzen la mateixa lupa. La radiació solar que
arriba a la lupa es concentra en un petit punt que és on s'aconsegueix un nivell de
temperatura que fins i  tot pot cremar el paper. En lloc d'emprar vidres transparents,
els col·lectors de concentració fan servir miralls i aconsegueixen concentrar en un punt
petit tanta energia com per escalfar aigua o altres fluids per sobre dels 100ºC. Mentre
que els col·lectors solars normals són fixes, aquests han d'estar seguint el sol constantment.
Val a dir, que com a contrapartida a aquest handicap, els col·lectors de concentració
aconsegueixen produir vapor per a moltes aplicacions industrials i fins i tot poden
generar electricitat, tal i com ho fan les centrals solars.

> Aprofitament solar passiu
Es coneixen amb el nom de sistemes solars passius a aquells dissenys d'habitatges que
aprofiten els recursos naturals del sol i del vent, i que tenen en compte les característiques
dels materials amb els que es construeix l'habitatge, per resoldre -de manera ecològicament
sostenible- una gran part de les necessitats de calefacció i refrigeració.

Els dissenys passius, utilitzant les fonts i els conductes naturals d'energia que envolten
l'edifici, proveeixen l'habitatge de l'energia que necessita i també es desfan de l'energia
sobrant per mantenir el confort de l'immoble.

En els sistemes passius, els elements que recullen, emmagatzemen, transfereixen i
dissipen calor, estan integrats a elements arquitectònics com ara les parets i les teulades.
Un mur, per exemple, pot fer, funcions de col·lector i magatzem de calor i, a la vegada,
pot servir de tancament d'un determinat espai.

COL-LECTOR

DISSIPADOR

EMMAGATZEMATGE
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Els sistemes solars passius consideren les finestres com col·lectors solars naturals
que deixen passar a l'interior de la casa tota l'energia solar que es necessiti per
escalfar-la. També s'utilitzen per garantir una ventilació natural amb la que es
refresca l'habitatge a les nits d'estiu. També s'aprofita la vegetació per controlar
que el sol i el vent juguin a favor del confort de l'edifici

Els avantatges dels sistemes solars passius es fonamenten en la senzillesa de les
idees i amb el fet de que no hi ha mecanismes que requereixin manteniment i
consumeixin energia. Per tal que funcionin bé, cal aplicar-los en el mateix moment
en que es dissenya l'habitatge.

Per exemple, cal distribuir la casa de manera que a les zones més confortables s'hi
ubiquin les habitacions de més ús, igualment, cal disposar els aïllaments només
a les zones que més ho necessiten: a les parets encarades al nord per tal de controlar
les pèrdues d'escalfor durant l'hivern, a les teulades, i a les parets encarades a
l'oest per tal que no ens entri la indesitjable calor de l'estiu.

Per últim, els sistemes solars passius han de tenir en compte els colors de les
façanes i de les teulades com una forma fàcil d'ajudar a recollir o a expulsar
l'energia segons ens convingui o no.

> Il-luminació natural
A vegades no parem atenció a aquesta possibilitat ja que estem tan acostumats
a la llum natural que fa que no la considerem una forma d'energia. Però quan la
llum minva, quan el dia és fosc o quan estem en una habitació on no hi arriba, a
penes, la llum del sol, llavors, hem d'utilitzar l'electricitat. Si fem l'exercici d'imaginar-
nos que totes les vegades que estem en alguna habitació amb llum del sol, en
comptes de llum natural, necessitéssim llum elèctrica, podrem entendre la quantitat
tan enorme d'energia gratuïtaque ens arriba del Sol i que aprofitem de forma
immediata per viure més confortablement.

HIVERN

ESTIU

HIVERN

ES
TIU
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Dibuixa de diferents colors les energies renovables que
apareixen en aquest dibuix i indica a quin número
corresponen.

1

2

3

4

5

6

Solar

Hidràulica

Eòlica

Biomassa

Moviment de les marees i energia de les onades

Geotèrmica

Energies Renovables

Recomanat per a: Primària
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Unir amb fletxes cada equip amb la seva aplicació.
Aplicacions

Col·loca per ordre les tres aplicacions
que et semblin més necessàries,

El podi dels 3 millors

Biomassa

Cèl-lules fotovoltaiques Colector Solar

Il-Luminació natural Dissenys Passius

1

2

3

12

3

Captador solar

COLECTOR

EMMAGATZEMATGO

DISIPADOR

Vapor
Combustible per a cotxes

Calefacció
Electricitat

Aigua calenta
Estalviar electricitat

Recomanat per a: Primària i Secundària
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Completa les següents frases amb les paraules següents:
Paraules assolellades

volt          fotó          refkecteixen          Col-lector solar          energía química

            renovable           fotovoltaica         Llum

Les plantes absorbeixen  l'energia solar i l'emmagatzemen en forma de ______.

_______  és una mesura de l'electricitat.

_______  és l'energia que viatja en els raigs de llum.

Les plantes absorbeixen o prenen la _______ del sol..

Els objectes blancs i radiants _________ la llum del sol.
.

Un ___________ agafa energia solar i la converteix en calor.

El sol és una font d'energia _________ perquè sempre està disponible.

Una cèl·lula _________ transforma la llum en electricitat.

Unir mitjançant fletxes cada equip amb la seva aplicació.
Aplicacions

ELECTRICITAT

VAPOR

AIGUA CALENTA

CALEFACCIÓ

IL-LUMINACIÓ NATURAL

Recomanat per a: Secundaria

RECULLIDOR

DISSIPADOR

MAGATZEMEN
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Construeix la teva roda seguint les instruccions. A continuació respon a les
preguntes que apareixen a la roda i escriu-les al requadre de baix.

Retalla els dos cercles de la pàgina 11 i les dues peces rectangulars de la pàgina 10.
Fes un petit orifici al centre de cada peça.

Talla les dues peces rectangulars per les vores, tenint en compte les pestanyes i obre
les dues finestres a cadascuna de les peces. Fes l'orifici al centre del cercle a cada rectangle.

Posa cola blanca a la part posterior dels dos cercles i uneix-los per a que formin una
roda de manera que els orificis coincideixin i els títols de les vores dels dos cercles
(Il·luminació natural, Dessalinització, Calefacció en habitatges i Aigua calenta)
coincideixin entre si.

Doblega les pestanyes del rectangle primer cap a dins i posa'ls una mica de cola blanca.

Enganxa l'altre rectangle sobre el que té les pestanyes de manera que els orificis i
els cercles coincideixin. Ha de quedar com un sobre de paper.

Introdueix la roda al sobre de manera que coincideixi amb el cercle que ja hi ha
dibuixat al sobre.

Passa la punta d'un llapis per l'orifici. Haurà de passar també per l'orifici que s'ha
fet a la roda.

Completa els problemes que apareixen girant la roda i anota les solucions al
requadre inferior de cada costat.

Solucions  rodones

Recomanat per a: Secundària i Batxillerat
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Coses que pots fer

Energia elèctrica
que es pot estalviar

Quin és el teu  consum? Ús de l’energia

Energia elèctrica
consumida

Què pots fer?

Si realitzes tot
el que s’indica en
aquesta roda, pots
estalviar molta
energia.

A més, pots
estalviar en la
teva factura
elèctrica
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Aigua calenta

Calefacció en
haitatges
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1 fluorescent gasta 40W
Quants fluorescents hi ha a la teva aula?
Tria la resposta que més s'hi aproximi:
- 10 fluorescents
- 20 fluorescents
- 40 fluorescents

Per cada grau que pugem
 la temperatura d'una casa
 gastem 750 kWh. Quanta
 energia gastarem en passar
 de 18º C a:

22º C?
24º C?
26º C?
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Que succeiria si apagaramos els
fluorescents de classe en les hores
de sol?
- 10 fluorescents
- 20 fluorescents
- 30 fluorescents
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Si la casa es dissenya
de manera que la llum entre i
calenta les habiutacions fins 20 ºC.
Quanta electricitat s’estalvia pera a tenir
la casa a:
-22ºC?
-24ºC?
-26ºC?
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Si una instal·lació
 solar produeix 10 kW

h
 al dia. ¿Q

uanta electricitat
 genera al cap de
1 setm

ana?
1 m

es?
1 any?

U
n apnell solar de 100 W

produeix 75 kW
h d’electricitat a

l’any en un determ
inat lloc. Q

uanta
electricitat ens donarà una instal-lació de:
- 500 W
- 200 kW


