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Pròleg

Arquitectura i màquina és un llibre que es llegeix amb curiositat sostinguda i que té amb el lector el
tracte deferent de qui parla per fer-se entendre: no agredeix la nostra intel·ligència ni amb petulàncies
ni amb simplificacions. L'obra de Rafael Serra Florensa i dels seus col·laboradors té el mèrit de
plantejar els temes més complexos d'una manera senzilla i entenedora i d'estar escrita amb aquella
simplicitat -difícil simplicitat- que només poden tenir els qui dominen una qüestió amb una visió alhora
àmplia i integradora.

Si, com deia Paul Valéry, "el que és senzill no és cert i el que és complex no és intel·ligible", l'autor
ha trobat la mida justa -la proporció adequada de rigor i simplicitat expositiva- que li ha permès de
presentar una introducció al món de les instal·lacions als edificis, des d'un punt de vista globalitzador
i sistemàtic, d'una manera perfectament comprensible. No era fàcil perquè la matèria d'aquest llibre
planteja una sèrie de qüestions en què s'entrecreuen fenòmens que són molt complexos en ells mateixos
i aspectes subjectius i de percepció dels usuaris. Gens fàcils, vull dir, de sintetitzar.

Els temes tractats, d'altra banda, s'exposen des d'una metodologia i un vocabulari que em recorden
els de la cibernètica i l'enginyeria de sistemes. L'autor, a més, estableix una profunda relació entre
la "persona" -usuària i receptora del fet arquitectònic i sense la qual el concepte mateix d'arquitectura
no té sentit- i la "màquina", entesa com la materialització d'elements artificialment aplegats i
interrelacionats al servei d'una funció preestablerta (material, social, estètica, tècnica).

Enfront de les contraposicions i dicotomies reduccionistes sobre nosaltres mateixos i el nostre entorn
en relació amb la màquina -Lev Tolstoj ens parla del nostre cos com d'una "màquina per a viure" i Le
Corbusier com d'una "màquina per a habitar"- en aquesta obra se'ns proposa un concepte d'integració.
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Emprant paraules de l'autor, es tracta de "la integració intel·ligent de les tècniques d'avui en un
concepte humanitzat del disseny, més enllà de l'enginyeria humana que tot ho vol mesurar i més a prop
d'una filosofia personalitzada de l'habitatge humà".

Serra Florensa s'allunya de l'actitud dels nou-rics de la tècnica. Per això ell no juxtaposa la màquina
a la funció, que en el millor dels casos es complementen però no s'integren, i pensa l'edifici com una
cosa que forma part de nosaltres mateixos i, en certa manera, com una interfície entre nosaltres i
l'espai en què habitem.

L'arquitectura com a simbiosi dels conceptes màquina-persona-entorn adquireix així, alhora,
dimensions tècniques, artístiques i ambientals i també, per tant, subjectives, psicològiques i
sociològiques. Les dualitats forma/funció, art/tècnica, estètica/utilitat, humanisme/tecnologia no es
poden tractar aïlladament sinó formant part d'un "sistema" complex i interrelacionat.

El que ens podem preguntar és si aquests aspectes són nous, fruit d'una tecnologia en expansió que
ho envaeix tot, o sempre han existit com a conceptes de fons. De fet, la tècnica, més o menys
desenvolupada, sempre ens ha envoltat i ha influït en diverses expressions de la creativitat i de l'esperit
humà. No és precisament un element tècnic -el pigment- el que suporta i fa possible una determinada
expressió artística a les coves d'Altamira?

Em sembla que es podrien fer consideracions semblants a les anteriors, per exemple, pel que fa als
anomenats "edificis intel·ligents". Enfront d'una moda tecnofílica i una mica esnob que associa l'epítet
intel·ligent a l'edifici que incorpora elements del camp de les noves tecnologies (informàtiques,
telemàtiques, energètiques), no seria millor considerar intel·ligent aquell edifici concebut i executat
intel·ligentment tenint en compte, alhora, tant la funcionalitat com els aspectes estètics, en el marc de
les tecnologies del moment? Fa uns trenta anys -tempus fugit!-, en ocasió de visitar les restes del palau
de Cnossos, a Creta, vaig poder admirar-ne la perfecta integració en el paisatge i la seva bellesa, però
el que recordo més i em va impressionar més va ser la sàvia utilització de la tecnologia del moment
-capacitat aïllant dels materials, cambres per a la convecció de l'aire, etc.- per tal d'assolir el màxim
nivell possible de regulació ambiental, entre altres factors. El palau de Cnossos era un edifici
intel·ligent de la cultura minoica o no ho era? D'altra banda, ho són tots els que avui anomenem
intel·ligents?

El llibre que ara teniu a les mans, amb la seva "i" copulativa -no restrictiva- entre els mots arquitectura
i màquina del títol, i amb l'enunciat de "lleis" i "principis" una mica atrevits i imaginatius, té interès:
l'interès d'una reflexió certament estimulant.

Gabriel Ferraté
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Capítol 1.  La forma artificial. Introducció.

1.1 Això es mou

Al segle XIX, la cultura occidental descobreix el poder i la servitud de la màquina. Els processos
industrials primer i l'arquitectura a continuació evolucionen des d'uns conceptes artesans cap a formes
molt més dures de relació amb la natura. Així, d'una civilització que es defensa del medi natural
passem a la cultura de la màquina, que permet explotar aquest medi.

Els pensadors i escriptors d'aquest segle del canvi, esperits sensibles als esdeveniments tècnics i socials
alhora proveïts d'un bàsic optimisme en un futur que endevinen ràpidament canviant, s'entusiasmen
amb les noves posibilitats tècniques i el·laboren teories socials i econòmiques utòpiques. Resulta fins
i tot difícil, amb els nostres ulls de finals del segle XX, entendre com es podien arribar a cantar
panegírics exultants de la bellesa d'entorns industrialitzats i d'indrets d'extracció de minerals, com feia
Jules Verne, enfront de la lletjor dels paisatges amb vegetació natural o d'economia agrícola, sinònims
per a ells de la pobresa del vell mòn davant de l'estimulant nou entorn explotador de la natura.

Però no tots els entorns socials ni totes les professions demostren el mateix positivisme; molts metges,
capellans, etc. denuncien els problemes higiènics i mèdics de la nova societat industrial. Fins i tot la
contraposició entre conservadors ancorats en el passat i els confiats defensors de la modernitat arriba
a reflectir-se en el camp polític dels diferents països industrialitzats.
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Fig. 1 Degradació de l'entorn

Un segle, el XIX, en què exploradors, geògrafs i naturalistes recorren les terres encara desconegudes
i demostren el poder de la raça humana occidental i assoleixen, una darrera l'altra, fites simbòliques
d'aquest domini. Fins que, ja al segle XX, de cop descobrim que se'ns acaba el planeta, perdem
desencantats la cursa cap als estels i comprovem aterrits com es degrada el nostre entorn.

Entretant, els arquitectes, hereus de segles de cultura humanística i sotmesos al decantament estètic del
pes de la història, que fa oblidar els principis de les coses, troben en el segle de la llum una nova
cultura amb un repte que no poden assumir. Així s'amaguen de la tècnica, fins que al llarg de tot el
segle XX construeixen un gran teatre de formes buides de sentit i plenes d'amagats sistemes artificials
que pretenen, no sempre amb èxit, fer habitables els edificis.
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És veritat que, encara que no volgudes, les noves tècniques es van incorporant a l'arquitectura. En
primer lloc apareixen noves solucions constructives amb estructures metàl·liques, que han de permetre
més tard independitzar els tancaments dels edificis dels elements de suport. Ja dins el segle XX,
conceptes com el de planta lliure, la forma asimètrica i altres es defineixen amb el suport de nous
corrents estètics, des del futurisme i el surrealisme al cubisme, que generen les noves tendències
formals de l'arquitectura d'inicis del segle, que oscil·len entre l'expressionisme i el racionalisme fins
que aquest últim predomina en la culturalment tancada professió arquitectònica.

Cal així que passin una colla d'anys fins que la sensibilitat estètica dels arquitectes accepti una nova
col·lecció de formes i ha calgut el recurs de l'organicisme i també de l'informalisme pictòric perquè
els ulls s'acostumessin a noves formes geometriques i llenguatges artístics. Entretant, aquelles
tècniques industrials que varen introduir nous conceptes estructurals també trasplanten a l'arquitectura
nous sistemes mecànics i energètics, instal·lacions que han de canviar la vida dins els edificis molt més
del que ho ha fet la tècnica constructiva.

Els edificis s'omplen d'instal·lacions: sanitàries, de subministrament d'aigua i gas, de calefacció primer
i de climatització després, d'enllumenat artificial, etc. Evidentment l'arquitectura les ignora i amaga,
de vegades ridículament, com si fossin mostres de perversió, o encara més, d'una manca de qualitat
arquitectònica que no permet mostrar-les. Però el pes de la comoditat és molt fort i dia a dia, any rere
any els edificis es van farcint de noves instal·lacions, fins al punt que ja no és possible amagar-les més,
i paral·lelament alguns arquitectes més sensibles semblen descobrir l'alt potencial formal d'aquests
nous elements presents als edificis.

Amb la integració d'aquestes noves tècniques a l'arquitectura, el concepte estàtic, de matèria i formes
fixes que donen lloc a la forma dels edificis, queda ampliat amb el dinamisme dels sistemes artificials
de control ambiental i de servei. Es pot dir que es comencen a moure coses dins els espais habitables
i amb aquests moviments es transporten energies, informació, fluids i fins i tot persones. Molt
lentament, sempre amb reticències, els projectistes comencen a donar senyals que alguna cosa ha
canviat  i algunes construccions ja comencen a ensenyar impúdicament els seus budells mecànics.

El camí seguit per l'arquitectura per incorporar l'estètica que podríem anomenar "de la màquina" als
seus projectes és llarg i difícil. El pas de Wright a Louis Khan per desenvolupar una nova composició
volumètrica que mostri la verticalitat dels elements interiors, ascensors i conductes i l'horitzontalitat
de la seva distribució als espais habitables consumeix més de mig segle.
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Fig. 2 Instal·lacions vistes com a disseny

Cal que, a partir dels anys cinquanta, els provocatius nous utopistes (Archigram, Dallegret, etc.) ens
facin pensar en arquitectures realment noves, per tal de que es pugui fer, amb no gaire fortuna, un
centre Beaubourg Paris. En el fons, sempre ha estat molt més difícil per a l'arquitectura canviar els
temes de fons que els més superficials de la forma, i així una revolució estètica com la del
Renaixement resulta menys traumàtica per a l'arquitectura que la del pas de la matèria estàtica a
l'energia dinàmica.
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Fig. 3 Arquitectura de vidre

Tot aquest camí podem creure que culmina, ja a les acaballes del segle, amb l'apoteosi de
l'arquitectura d'alta tecnologia, en què desapareixen les vergonyes i sembla que l'exhibició de tot
l'aparell mecànic donarà als edificis el valor afegit de la modernitat més rabiosa, molt més impactant
que la postmodernitat epidèrmica tan fàcilment acceptada pel gran públic. 

Però aquests nous edificis-màquina, paradoxalment, es fan amb un migrat domini de la mateixa tècnica
que mostren i resulten ser molt menys flexibles que no ho eren les arquitectures més primitives però
refinades per molts segles d'utilització. És així com la pesant arquitectura de màteria i geometria és
encara avui més adaptable que la lleugera arquitectura de l'energia i la màquina, i potser és aquesta
la revolució que està pendent.

En realitat, encara que sempre els edificis, especialment els del nostre entorn mediterrani, han inclòs
el concepte de canvi en algun dels seus components, és realment avui quan aquest concepte es pot
desenvolupar totalment. Del control manual de portes, finestres, persianes i cortines que sempre ha
existit a l'arquitectura, ara la tècnica moderna permet el canvi mecànic, la motorització de moviments
i transports i una cosa més important, el control automàtic d'aquests sistemes i components mecànics.
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Fig. 4 Arquitectura flexible

Malhauradament, en aquests moments d'enriquiment tècnic cap a la mobilitat i el canvi, els prejudicis
estètics condueixen l'arquitectura cap a formalitzacions cada cop més estàtiques. Els edificis esdevenen
formes geomètriques de vidre inalterable i desapareix la riquesa visual de les accions voluntàries i
incontrolables dels usuaris que tant enriqueixen l'aparença exterior de l'arquitectura.

Un edifici que disposa en els seus tancaments de sistemes flexibles de control ambiental és un edifici
amb una imatge exterior més rica, que canvia amb el pas del temps, acusant exteriorment el pas de les
hores, dels dies i de les estacions, i alhora manifesta discretament a l'exterior els hàbits de vida dels
seus habitants. Per contra, l'arquitectura que amaga la seva variabilitat sota una pell rígida i simbòlica
només reflecteix deshumanitzadament un entorn que també esdevé cada vegada més allunyat de les
manifestacions de la vida humana.

És en aquest context de control més humà, i amb l'aprofitament de les noves possibilitats tècniques
dels sistemes electrònics, on caldrà trobar els nous plantejaments d'una arquitectura flexible i amb
capacitat d'adaptació al clima i a les necessitats dels seus usuaris. Aquesta nova arquitectura podria
reflectir l'essència de la cultura humana en el pas cap al segle XXI.
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Fig. 5 L'habitatge com a aixopluc protector

1.2 Contra la por

En el nostre modern entorn social de densificades estructures urbanes i d'edificacions, de destrucció
d'unitats d'agrupació social, de mecanització de processos i sistemes, etc. assistim a un creixement
accelerat del risc a l'arquitectura. Com a conseqüència d'això, els usuaris dels edificis tenen sovint por
i es debaten entre la claustrofòbia de l'espai tancat que no dominen i l'agressió d'un sobrecarregat
entorn urbà mecanitzat.

Entenent el fet arquitectònic com l'evolució històrica d'un concepte de protecció i de seguretat, veiem
com els edificis comencen per ser, abans de res, una coberta que protegeix de les precipitacions i
potser també de la ira dels déus, després es completen amb tanques i murs que separen del fred, els
vents i els possibles enemics i s'enriqueixen amb compartiments interiors que guanyen aïllament i
privacitat.
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En tot moment és important el component, encara vigent avui, de protecció enfront dels perills de
l'exterior, però ara dins els nostres mateixos edificis existeixen també nous factors de risc: incendis,
intoxicacions, robatoris, que cal preveure i minimitzar amb el disseny arquitectònic i amb sistemes
adequats de protecció.

Si considerem globalment la seguretat als edificis, és clar que té tants aspectes per tractar com
especialitats o tècniques diferents podem trobar en el fet constructiu. Qualsevol intent humà d'ordenar
o simplement reestructurar la natura porta associat el risc de pèrdua d'equilibri artificial que s'està
generant i, per tant, la creació d'un perill. D'alguna manera podríem dir que l'acció contra l'entropia
que significa l'organització estructurada de l'entorn representa la creació d'un equilibri inestable que
pot comportar com a conseqüència l'increment de la inseguretat.

Amb aquest plantejament caldría doncs parlar de  moltes formes de seguretat  a tenir presents als
edificis. La seguretat estructural és una de les més bàsiques en qualsevol projecte i per això ja fa temps
que existeix una especialitat o millor dit, un camp tecnològic de coneixements que tracta de l'estàtica
constructiva i on, conseqüentment amb la seva importància i amb la seva llarga història de tragèdies
estructurals, els coeficients de seguretat són més alts que en altres camps tècnics.

Altres formes de seguretat fan referència a temes climàtics i ambientals, el fred i la calor excessius,
com la manca o l'excés de llum, el soroll, la qualitat de l'aire, etc.; són fenòmens tradicionalment
controlats dins dels edificis. En aquest cas, el risc és molt més baix i no existeix perill directament
vinculat a la manca d'assoliment dels objectius teòrics dels sistemes o equips que pretenen controlar
aquests temes ambientals. El que sí que pot existir, per contra, és un risc afegit per la mateixa
presència d'aquests equips, que per la seva pròpia condició de funcionament (ús d'energia concentrada)
poden resultar perillosos.

Però a més d'aquestes categories generals de seguretat a l'arquitectura, hi ha molts altres fenòmens
que comporten risc i demanen proteccions diverses. Diferents perills específics aconsellen prendre
precaucions que van més enllà de previsions estructurals i de protecció climàtica. El risc més
espectacular és el del foc, que des de la tradició dels antics edificis de fusta fins a l'ús freqüent del
plàstic a l'arquitectura moderna s'ha convertit en un motiu bàsic de prevenció. Igualment el robatori
o l'agressió s'han convertit avui en dia en importants perills que requereixen una consideració
específica en els projectes. El risc de descàrregues elèctriques en forma de llamps, relacionat amb els
perills del clima i de les precipitacions, comporta també una branca d'especialitat dins el camp de les
instal·lacions elèctriques. 

Tot plegat, la seguretat a l'arquitectura és avui i potser ha estat sempre un fort condicionament del
disseny dels edificis i té a més, uns importants efectes d'influència psicològica sobre els seus usuaris.
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1.3 Controlant els canvis

Si l'arquitectura moderna incorpora finalment el concepte de canvi en els principis del seu disseny,
igualment caldrà que integri els sistemes de control consegüents. No tindria sentit incorporar moviment
i canvi sense disposar del control que pugui dirigir aquest canvi cap a l'objectiu que es proposa en el
projecte.

Encara que normalment s'entén el control com un concepte modern, és evident que sempre han existit
sistemes de control a l'arquitectura, encara que aquests fossin del tipus manual. La modernitat del
concepte neix entenent, d'una banda, el canvi com a moviment i sistema mecànic i d'altra banda el
control com a dispositiu autònom que no requereix la intervenció humana directa.

En el moment en què la màquina passa a formar part de l'arquitectura s'està recollint una herència que
ve de molt més lluny que l'industrialisme. Des dels més antics artilugis mecànics dels clàssics fins als
medievals rellotgers i constructors de joguines mecàniques, existeix a la història una llarga tradició de
dispositius enginyosos que substitueixen i sovint imiten accions que semblaven només pròpies del regne
animal. 

Fig. 6  Artilùgis mecànics
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Fig. 7 Arquitectura autista

Malgrat tot, és veritat que, fins que tots aquests sistemes es converteixen en parts importants del món productiu,
la seva acció sobre la societat no comença a ser realment determinant, i això arriba amb l'industrialisme, quan
es troba el recurs per disposar d'energia mecànica artificial en proporcions considerables.

L'aparició i el desenvolupament de la indústria va fer que, en períodes de temps relativament curts es difonguessin
sistemes de producció mecanitzats i amb graus creixents de sistemes de control automàtic. 

Així en poc més d'un segle es fan generals les noves tècniques, es crea una nova ciència, anomenada eruditament
cibernètica, la robòtica passa de ser un terme de ciència-ficció a convertir-se en una nova branca del coneixement
i finalment, trobant-se amb una altra ciència que seguia un camí paral·lel provinent de les primitives màquines de
calcular, la incorporació de la informàtica revoluciona el món industrial, que encara és la base del
desenvolupament de les societats modernes.

Entretant l'arquitectura ha seguit el seu camí una mica autístic, tancada en les seves dèries estètiques i, malgrat
tot, obligada pel realisme implícit en la tasca de construir habitatges humans, incorporant tímidament i
vergonyosament nous sistemes i noves màquines en els edificis. 

Potser, un cop més, caldria saber integrar a l'arquitectura els avenços d'altres camps tecnològics i fer això sense
renunciar al sentit de l'espai i a l'humanisme que aquesta professió pot donar a unes tècniques, que massa sovint
s'han convertit en tristes cadenes per a la vida humana.
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1.4 Un camí possible

Per tot això, tractarem als capítols següents de l'arquitectura entesa no com la "machine à habiter" de Le

Corbusier, sinó com la integració intel·ligent de les tècniques d'avui en un concepte humanitzat del

disseny, més enllà de l'enginyeria humana que tot ho vol mesurar i més a prop d'una filosofia

personalitzada de l'habitatge humà. 

Entenem que l'arquitectura no pot estudiar-se a partir de les solucions tècniques emprades, dels sistemes,

tal com fan sovint els manuals i els cursos dels ensenyaments, en què es dóna prioritat a l'efectivitat

immediata per davant de la preparació de base. Aquest és el sentit erroni de l'aprenentatge tècnic, aprendre

només les solucions i no entendre el perquè de les coses. Només cal recordar un cop més com n'és, de

canviant, la tecnologia d'avui i amb quina facilitat esdevenen obsoletes les solucions més innovadores,

per comprendre com aquest camí només pot donar resultat a molt curt termini.

Però això no vol pas dir que la tècnica no sigui important a l'arquitectura o, més ben dit, que els

arquitectes puguin prescindir d'una sòlida preparació tècnica en el seu treball. Encara que sovint no es

vulgui acceptar, existeix, cada cop més, una separació marcada a la nostra societat entre humanisme i

tecnologia, entre art i tècnica, entre estètica i utilitat, entre forma i funció. Això arriba fins al punt que,

des d'uns determinats sectors, molt sovint es veu com a cultura només una part del coneixement humà i

s'entén negativament la tècnica com a marc de tots els desequilibris i les desgràcies de la societat moderna

i l'art com a humanisme redemptor dels nostres pecats. Així una vegada més es confon el mitjà amb la

causa, barrejant perillosament les idees.

L'arquitectura, tradicionalment a cavall entre tècnica i art, hauria de ser punt de trobada entre aquestes

diferents visions del món. Malhauradament, dins la mateixa professió ambdues tendències es contraposen

i els qui es decanten cap a vessants més "artístiques" defugen amb terror la tècnica, mentre que els més

"tecnòlegs" se senten sense capacitat per produir bellesa. Tot i així, les excepcions en aquesta regla

general ens ofereixen magnífics exemples de com tècnica i art poden integrar-se

per produir grans obres d'arquitectura.

Perquè en realitat no existeix realment contraposició entre tècnica i art, un plantejament tècnic pot

afavorir la creació d'una forma estètica més bella i, a l'inrevés, un apropament estètic a un problema tècnic

o científic pot permetre la seva solució més reixida. Però per això cal entendre que el coneixement, sigui

tècnic o artístic, no pot ser mai superficial. No podem considerar suficient saber les solucions concretes,

cal conèixer els principis tècnics o artístics per desenvolupar aquesta relació fructífera que millora tots

dos camps.
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Fig. 8 Art i tècnica

Intentarem trobar, doncs, els principis bàsics de les coses que passen dins els edificis, de tot el que es

mou, del que es controla i del risc que s'evita, i deixarem per ara de banda les tècniques concretes

aplicables a cada cas. No cal conèixer la solució tècnica específica per saber plantejar un disseny i, per

aquest motiu, el que volem recuperar són els principis de les coses.



Posa'l en marxa. Les instal·lacions enteses com a transport 27

Capítol 2. Posa'l en marxa. 
Les instal·lacions enteses com a transport.

2.0 Plantejament

Entenem que les instal·lacions de control ambiental i de servei en els edificis es poden analitzar i
estudiar com a sistemes de transport. Tot el conjunt de canonades, fils i mecanismes de tot tipus que
omplen l'arquitectura compleixen sempre aquesta finalitat, tant si són instal·lacions de fontaneria o
d'evacuació com si són instal·lacions elèctriques o de comunicació. 

Aquest punt de vista permet trobar lleis de funcionament i principis vàlids generals, que després es
poden aplicar a tot tipus d'instal·lacions, siguin convencionals o no.

Un sistema de transport té com a funció a l'arquitectura transferir d'un punt a un altre energia,
matèria, informació o persones. A l'arquitectura d'abans tots aquests tipus de transport també existien,
però no hi havia dispositius especials per facilitar-los; en els edificis moderns apareixen sistemes
complets amb aquesta finalitat, cadascun d'ells amb la seva pròpia tecnologia i amb especialistes que
intervenen independentment en el procés constructiu.
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Fig.  9 Sistema de transport

Partint d'aquest punt de vista que considera com a sistemes de transport les instal.lacions a
l'arquitectura, en aquestes existirà sempre un origen, un component de transport i un receptor, tres
parts que componen un sistema de transport concret.

Origen: Lloc on es genera el moviment o flux de transport.

Component de transport: Conjunt d'elements que permeten i/o garanteixen el pas i que
poden introduir resistències en aquest pas.

Receptor: Lloc on es rep el flux transportat.

La repercussió arquitectònica principal de les instal·lacions als edificis ve donada per l'existència dels
components de transport. Encara que sovint els elements singulars d'origen o de recepció d'una
instal·lació siguin els més aparents, el seu caràcter estàtic no genera més que la significació de la seva
presència. Per contra, els components de distribució són els que introdueixen a l'arquitectura el
caràcter dinàmic propi de l'essència dels nous sistemes, cosa que influeix fonamentalment en el disseny
dels edificis, encara que siguin components ocults o dissimulats.

Els sistemes de transport tenen una tipologia prou complexa, que cal tenir molt present en els
plantejaments de disseny; per aquest motiu farem un estudi genèric de les diferents possibilitats. Així
en una primera aproximació podem distingir tres criteris diferents de classificació, com són el del ritme
temporal, el d'estructura del circuit de funcionament i el de la geometria de la distribució.
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Fig. 10  Sistemes continus

Fig. 11 Sistemes discrets

2.0.1  Tipus de ritme de funcionament en el temps

Els sistemes de transport poden tenir un funcionament de tipus continu o de tipus discret, segons si són
permanents en el temps o amb transports fets només en moments específics, periòdics o no periòdics
(ritmes variables segons els règims de consum i de subministrament).

Els sistemes continus pressuposen l'existència d'unes conduccions permanents, encara que això no
vol dir que estiguin funcionant continuament (transportant). Tot i ser continus com a sistemes, el seu
règim de funcionament és normalment discontinu. En aquest sentit el que és definidor és la continuïtat
de la seva disponibilitat, que pot significar una més gran comoditat d'ús.

És el cas de moltes instal·lacions actualment existents en els edificis, com poden ser la fontaneria,
l'electricitat, etc. Independentment que es faci ús o no d'un aparell, la instal.lació està sempre en
càrrega i disposada a subministrar el cabal o la potència que es demani.

Els sistemes discrets comporten un transport mitjançant elements contenidors i per definició
pressuposen l'existència d'espais d'emmagatzematge, tant a l'origen com a la recepció. La incomoditat
d'aquests sistemes neix quan requereixen, en moments poc previsibles, una acció especial per reposar
el magatzem.
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Fig. 12 Ocupació d'espais en sistemes continus Fig. 13 Ocupació d'espais en sistemes discrets

Els sistemes discrets s'utilitzen per transportar en alguns casos elements combustibles, com és el cas
del transport de carbó, llenya o dipòsits de propà o butà, però també cal incloure en aquesta categoria
sistemes de transport vertical de persones o mercaderies, amb aparells elevadors (ascensors).

En general el sistemes continus ocupen uns espais permanents distribuïts per dins els edificis, amb
graus d'ocupació variables depenent del tipus d'element transportat, però que normalment no són molt
grans en el cas de transport de persones. En canvi, els sistemes discrets ocupen importants espais de
magatzem, en situació concentrada en punts específics de l'edifici.

Segons aquest criteri, la servitud que pot representar l'ocupació permanent i generalitzada a l'edifici
per part dels sistemes continus compensa de vegades la incomoditat del transport en els sistemes
discrets. 

Tot i així, la tendència més general és disposar de sistemes continus que abasteixen tot l'edifici, fins
i tot preveient reserves d'espai de pas per a futures instal·lacions o canvis en les existents.
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Fig. 14  Circuit obert continu

Fig. 15  Circuit obert discret

2.0.2 Estructura del circuit de funcionament

Els sistemes de transport poden tenir o no, en el seu funcionament, retorn a l'origen d'una part o del
total del transport que es genera; això significa distingir entre tipus de circuits oberts o tancats.

Els circuits oberts són aquells en què existeix una aportació a l'origen i una cessió a la recepció de
la totalitat del transport, sense que existeixi cap retorn de l'element transportat. Això implica, en el
cas de sistemes continus, una conducció en un sol sentit, que és el del transport, i en el cas de discrets
la desaparició total a l'origen dels elements transportats.

Aquest és el cas d'instal.lacions de subministrament d'aigua (fontaneria) o de llenya, carbó, etc. En
tots ells només hi ha un sentit de transport i la totalitat de l'element es consumeix a la destinació.



Arquitectura i màquina32

Fig. 16  Circuit tancat continu

Fig. 17  Circuit tancat discret

Els circuits tancats són els que realitzen el transport mitjançant un element transportador que, en
forma de flux d'anada i flux de retorn, connecta origen i receptor. L'element transportador pot
coincidir amb l'element transportat, en el cas que aquest no es cedeixi totalment al receptor. En el cas
de sistemes continus aquests circuits impliquen doble conducció i en el de discrets un retorn de
contenidors. Com que els circuits tancats porten implícit un sistema obert de transport net, estrictament
parlant sempre es poden considerar com a mixtos, i a més existeixen casos de circuits que només són
parcialment tancats, fins i tot considerant l'element transportador.

Són exemples de circuits tancats els de calefacció per aigua, on el sistema obert és l'energía tèrmica
que transporten i l'aigua sempre és la mateixa; i el del subministrament (discret) de bombones de butà,
on els recipients retornen a l'origen. Com a cas de tancament parcial, un circuit d'aigua calenta
sanitària pot tenir un retorn de petit diàmetre per mantenir calenta l'aigua de dins de les conduccions;
en aquest cas existeix un subministrament en circuit obert de l'aigua calenta, amb un circuit tancat
d'una part de l'aigua que només treballa quan la instal·lació no és utilitzada des dels receptors.

Els circuits tancats ocupen lògicament més espai que els oberts, sempre depenent d'altres
característiques i del traçat de la distribució en el cas de sistemes continus. També és important el
traçat i el dimensionament del retorn, que pot no coincidir amb l'anada.
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Fig. 18 Sistema lineal Fig. 19 Sistema en sèrie

Fig. 21 Sistema en anellFig. 20 Sistema en arbre

2.0.3 Tipus de geometria de la distribució

Els sistemes de transport, tant si són oberts o tancats, com si són continus o discrets (encara que més
clarament en els continus), poden treballar amb diferents geometries en la seva distribució o recorregut
dins els edificis. En el cas que només existeixi un origen i un receptor, el tipus de geometria serà el
més senzill, és a dir, lineal, però en el cas que existeixin diversos receptors (i en alguns casos diferents
orígens) es poden presentar diferents disposicions d'aquestes distribucions.

Els sistemes lineals tenen l'avantatge de la seva economia i simplicitat, i l'inconvenient de la seva
limitació a un únic ús, amb la manca de flexibilitat que això comporta en sistemes complexos de
transport. Per aquests motius no es troben gaires exemples d'aquests sistemes en edificis una mica
grans.

Els sistemes lineals en sèrie representen una extensió econòmica multiús dels sistemes lineals simples,
amb una flexibilitat que encara és limitada als edificis amb un nombre reduït d'usuaris. La seva
economia relativa els fa presents en instal.lacions que no siguin gaire crítiques
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Els sistemes en arbre són els més estesos en aplicacions multiús. Permeten estendre quasi
indefinidament el nombre de receptors, tot i mantenir una ordenació jerarquitzada del transport. Això
vol dir, d'una banda, que poden establir-se diferents nivells de centralització, amb control del pas en
quantitat i qualitat si cal, amb dispositius de seguretat i elements de desconnexió que permetin controlar
el transport cap a un receptor o un grup de receptors determinat.

D'altra banda, l'organització en arbre permet aprofitar, en el dimensionament dels elements de
conducció, el concepte de simultaneïtat. És a dir, en el cas de sistemes continus que s'utilitzen de
forma discreta en el temps, les branques superiors (més gruixudes) de l'arbre poden reduir la seva
capacitat de transport respecte a la necessària segons la suma de consums possibles teòrics i simultanis
dels receptors que serveix. Això permet una sensible economia respecte d'altres tipus de distribució.

Els sistemes en anell, tot i perdre certs avantatges dels sistemes en arbre (jerarquia i simultaneïtat),
tenen en canvi virtuts que els fan molt recomanables quan calgui més seguretat de funcionament i/o
un gran equilibri en la qualitat del subministrament als diferents receptors. Amb un anell és més fàcil
equilibrar el sistema, assegurant que el flux de l'element transportat arribi, per una o una altra banda
al receptor, segons quines siguin les necessitats en cada moment. A més a més, si hi ha una interrupció
en algun punt de la distribució, l'anell permet conservar el transport. 

Totes aquestes distribucions poden funcionar de forma inversa, en el cas que els orígens es
converteixin en receptors i aquests en origen. En tot cas el sentit del transport no és definidor i
dependrà del tipus d'element transportat de què es tracti.

Són exemples de sistemes lineals simples els intèrfons d'un habitatge aïllat, que poden ser en sèrie en
el cas d'un edifici d'apartaments. Qualsevol instal·lació d'aigua, d'evacuació, elèctrica, etc., té una
disposició en arbre i només en casos especials (algunes instal.lacions de fontaneria o climatització i
moltes xarxes de subministrament urbà) tenen sistemes en anell.

La repercussió d'un tipus o un altre de distribució no és gaire important per al disseny general de
l'edifici, encara que ho sigui molt per al funcionament i per al resultat pràctic de la pròpia instal·lació.
En tots els casos les ocupacions d'espais no difereixen gaire segons el tipus de geometria de la
distribució, encara que cal tenir sempre molt present el funcionament general de l'edifici, les
possibilitats de comandament i de control, etc., abans de decidir un tipus o un altre.
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Fig. 22 Esquema d'un circuit de ventilació Fig. 23 Esquema d'un circuit sanitari

2.1 L'element transportat

El tipus d'element transportat és el concepte més important per a la caracterització del sistema de
transport, essent també el que condiciona majorment l'ocupació d'espai, i defineix segons cada cas
concret el ritme temporal i l'estructura del circuit. A grans trets podem distingir tres tipus d'elements:
matèria, energia i senyal, amb diverses possibilitats per a cadascun d'ells.

2.1.1. Transport de matèria

El transport de matèria pot realitzar-se amb sistemes continus (els més freqüents) o discrets i
pràcticament en tots els casos es tracta de circuits oberts.

L'element transportat pot ser un gas, com és el cas d'un sistema de ventilació o de sortida de fums,
un líquid, com pot ser el subministrament d'aigua (fontaneria) o l'evacuació (sanejament), un sòlid,
com pot ser l'evacuació d'escombraries i finalment, les persones, que poden ser incloses en aquesta
categoria tant si es tracta de les circulacions i encara més de l'evacuació de l'edifici com en el cas de
sistemes mecànics, ascensors, escales mecàniques, etc.

En general els transports de persones, mecànics i no mecànics, són els que més espai ocupen als
edificis (10-20%). També són importants, encara que ocupen molt menys volum edificat (<1%) les
servituds dels sistemes de sòlids i de ventilació. Finalment els sistemes de transport de líquids ocupen
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Fig. 25 Esquema de transport mecànic de gentFig. 24 Esquema d'evacuació d'escombraries

un volum reduït respecte al total dels edificis (<0.1%), però generen servituds notables, especialment
en el cas del sanejament, que funciona per gravetat i demana pendents mínims, continuïtats i
possibilitats de control i de registre importants.

Normalment els transports de matèria, deixant de banda el de persones, funcionen amb distribucions
en arbre, més o menys complexes, i rarament en anell. Aquest últim és el cas de subministraments
d'aigua o aire, en què interessi equilibrar pressions en els punts receptors i assegurar si cal un
recorregut alternatiu. Pràcticament en tots els casos es tracta de circuits oberts, excepte casos
singulars, com retorns en circuits d'aigua calenta sanitària per mantenir calent el líquid dins les
canonades o el mateix retorn de contenidors buits en el transport discret d'escombraries.

L'arquitectura moderna ha utilitzat, en certs casos, aquests tipus d'instal.lacions com a elements
formals aparents amb pretensions estètiques. És el cas de les caixes d'ascensors o d'escales que
destaquen volumètricament com feien les torres dels antics castells, baixants de pluvials aparents a la
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Fig. 26 Instal·lacions com a elements formals

façana de l'edifici, conductes d'aire pintats de colors vius que recorren espais interiors, etc. En tots
aquests casos, l'ocupació relativament gran de l'espai en el sistema en concret és el que afavoreix
aquesta "explotació estètica" dels seus elements.

2.1.2. Transport d'energia

El transport d'energia pot ser amb sistemes continus, que és el cas més freqüent, o amb sistemes
discrets. Els sistemes de transport poden ser tancats (electricitat, bombones de butà) o oberts (gas
canalitzat), però en tot cas el transport d'energia sempre serà en circuit obert, encara que pugui existir
un element transportador d'aquesta energia (aigua o aire) que funciona en circuit tancat.

Com a sistemes concrets que s'utilitzen a l'arquitectura per transportar energia podem distingir: els
tèrmics, que transporten calor amb el circuit tancat d'un fluid que normalment és aigua o aire; els
químics, que de forma contínua o discreta transporten combustibles, carbó, gasoil, gasos liquats del
petroli com el butà o el propà, o gas canalitzat; i finalment els elèctrics,  on en circuits tancats es
transporta l'energia elèctrica.
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Fig. 27 Circuits tèrmics Fig. 28 Circuits elèctrics

Els circuits tèrmics normalment es distribueixen en arbre, però de vegades, per equilibrar pressions
i/o temperatures s'utilitzen configuracions en anell. En tot cas, un increment de temperatura del fluid
a l'origen permet una cessió de calor en els receptors, descomptant la pèrdua produïda a la distribució.
Són circuits amb volum d'ocupació petit en el cas de l'aigua i més gran en el cas de l'aire (fins al 2%
del volum), i el seu traçat pot crear certs condicionaments als espais arquitectònics.

Els circuits elèctrics també tenen distribucions en arbre, on el corrent elèctric circula per efecte d'una
diferència de potencial ()E) produïda per un generador (G) que venç les resistències del circuit i cedeix
en els receptors diferències de potencial o calor per efecte Joule en resistències. L'ocupació d'espai
és mínima, però el perill que poden representar per a l'usuari fa necessari prendre precaucions en el
seu traçat. 

Els circuits químics continus utilitzen canalitzacions en circuit obert distribuïdes en arbre, que ocupen
poc espai, però cal protegir els riscos d'incendi preveient ventilacions de possibles fuites de gas. En
els sistemes discrets són importants els magatzems dels contenidors (bombones) i els dipòsits de gasoil
o GLP segons el cas. La seva ubicació pot ser crítica per motius de seguretat i l'espai ocupat, encara
que petit (<0,5%) en relació amb el volum total de l'edifici, pot representar, en ser concentrat, una
previsió d'espai que cal tenir present en el projecte.

És difícil trobar la repercussió de la presència d'aquests tipus de transport d'energia a l'estètica
arquitectònica, pròpiament considerada, encara que és evident la seva repercussió a nivell urbà i
paisatgístic, en les línies aèries, amb les seves torres o pals de sustentació, en les estacions
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Fig. 29 Circuits químics

transformadores d'estètica normalment poc afortunada i també en dipòsits aparents o magatzems de
contenidors de gasos liquats del petroli.

A nivell de més detall, en els interiors dels edificis la presència dels sistemes de transport d'energia
és poc aparent i encara menys pel fet que hi ha la tendència general d'amagar les instal·lacions
encastant-les a la paret o fent-les passar per cels rasos o d'altres espais buits. Així com aquestes
darreres solucions són si més no adequades, l'encastament d'instal·lacions, siguin elèctriques o de
fluids, comporta en molts casos problemes seriosos de revisió i de reparació. Actualment hi ha una
tendència creixent a favor de les instal.lacions vistes, tant més lògicament en la mesura que els
elements d'acció on acaben aquestes conduccions han de ser aparents forçosament i un bon disseny del
sistema en conjunt pot ser formalment satisfactori.

2.1.3 Transport de senyal

El transport de senyal es fa amb sistemes continus, en el sentit que la seva disposició és permanent,
però la seva utilització és en períodes de temps concrets, transportant informació en forma de circuits
oberts encara que de vegades (telèfon) hi hagi un doble sentit en el pas del senyal.

Pel que fa a la geometria de la seva distribució, poden ser lineals, comunicant un origen amb un
receptor o una successió de receptors col·locats en sèrie, o també en arbre, distribuint una informació
en diversos punts de recepció o recollint-la, encara que el cas més freqüent és la disposició amb línies
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Fig. 31 Sistema lineal en sèrieFig. 30 Sistema lineal simple

Fig. 32 Sistema lineal múltiple en arbre fals

múltiples que s'agrupen per anar en paral·lel fins a centrals de connexió, de distribució o
d'interpretació de la informació.

Cadascun dels punts pot ser origen o receptor de senyal, igual com la central, segons el tipus
d'informació que es tracta de transportar. En el cas de disposicions lineals múltiples,  poden existir,
a més dels arbres de distribució en paral·lel, disposicions en arbres reals en les connexions entre
centrals de nivells successius. En tot cas, aquestes centrals poden ser punts de connexió (el cas del
telèfon), de captació i emissió d'informació cap als receptors (el cas de la TV i la ràdio), de recollida
de la informació que prové de punts receptors i també poden ser interpretadores d'aquesta i emissores
de senyals d'actuació en una altra distribució en paral·lel (sistemes de control, vegeu el capítol 4).

Es poden classificar els sistemes de transport de senyal segons siguin d'informació, com la ràdio i la
TV, sistemes amb doble sentit de treball o de comunicació com el telèfon, intercomunicadors o xarxes
informàtiques i sistemes de detecció i/o control (vegeu el capítol 4). Tots funcionen amb circuits
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Fig. 33 Sistemes d'informació Fig. 34 Sistemes de comunicació

Fig. 35 Sistemes de detecció i control

elèctrics de baix voltatge i mínima ocupació d'espai, encara que el seu pas per l'interior i l'exterior
de l'edifici és sovint incontrolat, pel fet de ser sistemes subjectes a continus canvis i adaptacions.

La repercussió estètica de la presència de les línies de transport de senyal acostuma a ser negativa, més
pel fet ja esmentat del seu traçat incontrolat que per la seva ocupació d'espai, que és realment mínima.
El que sí que són més aparents són certs elements específics, com els detectors, les antenes o els
mateixos quadres de control. És interessant constatar com, una vegada més, l'arquitectura encara no
ha assimilat la presència d'aquests elements en els edificis i així, per exemple, és molt freqüent que,
encara que en els projectes es detalli la seva situació, no apareguin a les façanes o alçats, tot i que en
la realització de l'obra la seva presència pot tenir molta importància estètica, com és el cas de les
antenes de televisió.
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2.2  Funcionament dels sistemes de transport

El transport a l'arquitectura es pot interpretar com un flux de partícules entre dos punts, origen i
receptor, degut a una diferència de condicions (diferència de potencial o de pressió) que provoca el
transport. Aquestes partícules poden ser d'energia, matèria i/o informació.

Per analitzar-ne el funcionament els classifiquem en tres grans grups: fluxos elèctrics, fluxos de fluids
i fluxos de sòlids. Dintre de cadascun d'ells la tipologia que existeix dependrà de la naturalesa del flux
de partícules i de les característiques de la distribució d'aquest flux en el temps.

a) Fluxos elèctrics

Com a concepte, l'electricitat és un flux d'electrons entre dos punts d'un medi conductor, degut a una
diferència de potencial. Aquest moviment d'electrons entre dos punts s'utilitza bàsicament com a
transport d'energia entre l'origen on es genera la diferència de potencial i l'element receptor.

Els tipus, segons la naturalesa del flux d'electrons o corrent elèctrica, dependran de l'ús d'aquest.
Bàsicament tindrem línies utilitzades per transport de potència (línies elèctriques) i línies de transmissió
de senyals o ordres. Les primeres es realitzen a baixa i mitjana freqüència (50 Hz) i les segones a alta
i molt alta freqüència (telefonia, telegrafia, ràdio, televisió i aplicacions electròniques).

Els tipus, segons les característiques de la seva distribució en el temps, poden ser: corrent continu
i corrent altern. Es tracta de corrent continu quan en un conductor els electrons circulen sempre en el
mateix sentit (continuïtat direccional). Normalment en corrent continu la intensitat és constant en el
temps, si bé existeixen en aquest mateix àmbit altres tipus de corrent variables en el temps.

Es tracta de corrent altern quan en el conductor els electrons canvien d'una manera periòdica el seu
sentit de circulació, dirigint-se cíclicament en un sentit i en el seu oposat.
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Fig. 36 Corrent continu Fig. 37  Corrent altern

Actualment les xarxes d'energia elèctrica es realitzen amb corrent altern, cosa que permet el seu ús
integrat, des de les distribucions a gran escala fins a les petites xarxes elèctriques a l'interior dels
edificis. Aquesta  facilitat per les aplicacions diverses prové del fet que el corrent altern pot canviar-se
fàcilment de voltatge a les estacions transformadores, amb una reduïda pèrdua d'energia.

Les xarxes d'edificis treballen normalment a 380/220 V mentre que les de distribució urbana
augmenten el voltatge a milers de volts i les interurbanes a valors encara més alts, i així es redueix la
quantitat de corrent que passa i, consegüentment, la secció necessària. Aquest avantatge de la
flexibilitat d'ús comporta com a inconvenient només la presència, en certes utilitzacions, de
desfasaments en el corrent que poden representar que part de l'energia que es transporta no sigui
utilitzable.

a) Fluxos de fluids

Com a concepte, el flux de fluids no és més que transport de matèria entre dos punts degut a
l'existència d'un diferencial de pressió entre ells. Aquest transport de matèria es pot utilitzar també per
al transport d'energia, sigui cinètica (instal·lacions pneumàtiques) o  més usualment tèrmica
(instal·lacions de climatització).

Segons la naturalesa del flux, els fluids es poden classificar, en compressibles (gasos) o
incompressibles (líquids). En els primers la densitat del fluid canvia amb la variació de les seves
condicions de pressió i temperatura. (Tot i així, en el cas de l'aire normalment treballem amb pressions
manomètriques inferiors a 700 mm.c.a  i es podrà assimilar el seu comportament al d'un fluid



Arquitectura i màquina44

incompressible). En els fluids incompressibles, pràcticament no canvia la densitat amb la variació de
les seves condicions (pressió i temperatura).

Segons les característiques de la seva distribució en el temps podrem parlar de règims transitoris
i règims permanents, depenent que les condicions de pressió i temperatura variïn o no amb el temps.

En la seva utilització com a transport de matèria en circuits oberts, els fluids es transporten per l'acció
d'una pressió variable a la xarxa (normalment en arbre), que resulta suficient per vèncer les
resistències de fregament fins als punts més allunyats d'utilització. En el cas que s'utilitzin per al
transport d'energia tèrmica en circuits tancats, el circuit funcionarà a pressió constant, produïda per
un sistema d'impulsió que assegura el flux, vencent les resistències totals de fregament.

b) Fluxos de sòlids

El flux d'elements sòlids és el desplaçament d'aquests entre dos punts produït per una força o una
diferència de pressió, que poden ser degudes a la gravetat o a una energia mecànica. Segons la
naturalesa del flux aquest pot està format, per elements que autogeneren el seu moviment (persones)
o per elements que necessiten l'aplicació d'una força externa per realitzar el seu desplaçament,
mitjançant l'energia necessària de qualsevol tipus de motor, o per la força gravitatòria que es genera
per una diferència de cotes.

En el cas de les persones distingim el flux per evacuació, considerat com el desplaçament de persones
en un edifici fins a la sortida o fins a un espai exterior segur, del flux de persones amb sistemes de
transport mecànics.

El cas del flux degut a la gravetat és aquell en què el desplaçament és provocat per una diferència de
cotes, com  succeeix a les instal·lacions de sanejament. El flux degut a una energia mecànica és quan
el desplaçament és provocat per l'aplicació d'una forma externa, mitjançant qualsevol tipus de motor,
que contraresti una diferencia de cotes (bombes d'elevació i ascensors) i/o que contraresti la fricció
del desplaçament, per pressió (cintes transportadores) o per depressió (evacuació d'escombraries).

Segons les característiques de la seva distribució en el temps distingirem els fluxos ocasionals o
excepcionals, com és l'evacuació de persones en cas d'incendi o de possibles atemptats, dels fluxos
periòdics, com el trasllat de persones en ascensors o escales mecàniques, l'evacuació d'escombraries
i el subministrament discret de combustibles (bombones de butà).

El transport de sòlids mitjançant instal.lacions específiques permanents no és gaire usual en els edificis,
sempre considerant com a cas especial el transport de persones amb elements mecànics. Per aquest
motiu no existeixen gaires sistemes de transport tipificats i convencionals, i cada cas requereix un
estudi específic del problema.
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2.3 Principis generals i paràmetres bàsics

Considerem que, per entendre qualsevol fenomen o procés que es produeix a l'arquitectura, la
comprensió del seu principi físic és el camí més adient. Atès que qualsevol principi bàsic pot
caracteritzar-se amb una llei que defineixi el seu abast, a continuació exposarem les que creiem que
s'han de conèixer sobre el transport a l'arquitectura.

Les lleis bàsiques en qualsevol tipus de flux entès com a transport, es defineixen tenint presents
paràmetres quantitatius i qualitatius.

Els paràmetres bàsics que cal considerar són:

Flux de matèria: Quantitat de matèria per unitat de temps (transports de matèria).

Potència: Quantitat d'energia per unitat de temps (transports d'energia).
    Quantitat d'informació per unitat de temps (transports de senyal).

En el flux de matèria, segons la naturalesa d'aquesta el paràmetre es pot definir amb les magnituds
específiques següents:

Fluids: Cabal (m /h)3

Electrons: Intensitat (Ampers)
Persones: Trànsit (Nre de persones/s)
Objectes: (kg/s)

En el transport d'energia, la potència o energia transportada en el temps és el producte de dos
magnituds, una quantitativa, resultant del flux de matèria, i una qualitativa, depenent de quin sigui
el mitjà que produeix el transport d'aquesta energia.

A partir d'aquí podem definir les magnituds qualitatives següents:

Fluids:

(Circuit hidràulic). Increment de pressió (mm.c.a, Pa). Transport de matèria i/o energia.
(Circuit tèrmic). Increment de temperatura (ºC). Transport d'energia.

Electrons:

Diferència de potencial (volts). Transport d'energia
Caracterització en el temps del corrent: Transport d'informació.
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Fig. 38 Llei del flux fàcil

Les dues magnituds, quantitativa i qualitativa, tenen una estreta relació entre elles.

Per obtenir qualsevol transport cal una potència per vèncer les resistències del circuit i els paràmetres
qualitatius també actuen en aquest sentit. Segons les característiques de l'element de distribució, atès
que aquest ofereix una oposició al transport, cal vèncer aquesta resistència que depèn tant de la
naturalesa d'aquest element de distribució com del seu traçat.

Així, l'energia total transportada amb un corrent elèctric depèn del producte de la magnitud
quantitativa (intensitat) i de la qualitativa (diferència de potencial) i això justifica la utilitat dels sistemes
de corrent altern comentats a l'apartat anterior. Un increment del voltatge permet transportar la mateixa
energia  per  unitat de temps (potència) amb una intensitat menor i, per tant, amb seccions dels
conductors més petites.

Com a lleis generals del transport a l'arquitectura, podem establir les següents:

a) Llei del flux fàcil:

El flux de matèria (magnitud quantitativa) depèn directament de la secció de la conducció i de
la velocitat del transport.

Q/t = S · v
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Fig. 39  Llei d'oposició al flux

Per a una major secció o una major velocitat de circulació existirà més quantitat de flux de matèria
transportada. Aquestes  consideracions defineixen el criteri bàsic següent: mantenint unes velocitats
màximes i mínimes, limitades per paràmetres com el soroll, la seguretat, el perill d'incrustacions, etc.,
es pot optimitzar la secció necessària pel transport de matèria en el temps, sempre amb el criteri que
cal fer seccions més grans si es vol incrementar el flux resultant, o augmentar la velocitat, amb les
limitacions que vindran donades per la següent "llei d'oposició al flux".

b) Llei de l'oposició al flux:

Per realitzar qualsevol tipus de transport de matèria cal vèncer resistències, que depenen de la
distància i de la velocitat al quadrat, a més d'altres característiques del circuit (material de la
conducció, traçat, etc.).

))p = k · d · v2

En qualsevol tipus de transport, existeixen una sèrie d'impediments que ofereixen una resistència al
pas del flux de matèria per l'element de distribució. Aquesta resistència és deguda a característiques
pròpies del material de conducció, a la distància i a característiques pròpies del traçat del circuit, sigui
obert o tancat i a més, augmenta quadràticament amb la velocitat del transport. Les característiques
del material es poden definir, segons el tipus de transport, amb les magnituds següents:

Fluids: F: Factor de fricció (adimensional). És un factor que valora la pèrdua de pressió
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deguda al fregament i depèn de E: Rugositat del material (mm), i de n : viscositat
del material (poise).

Electrons: r : Resistivitat del material (Ohm/m).

Les característiques pròpies del circuit, es defineixen normalment segons el tipus de transport, amb
les magnituds següents:

Fluids:  L : Longitud (m).
 D : Diàmetre (m, cm, mm).

Electrons:  L : Longitud (m).
 S : Secció (mm ).2

La formulació de la llei amb la definició d'aquestes magnituds és la següent:

Fluids: )p = F · L/D · v  · d     essent d la densitat del fluid.2

Electrons: )v = R · I           essent R = r · L / S

Aquesta pèrdua de pressió o de diferència de potencial per fregament ve augmentada amb les pèrdues
generades per elements singulars, assimilables a un increment de longitud i, en el cas de circuits oberts
de fluids per la pèrdua de càrrega deguda a l'altura  manomètrica o diferència d'altura entre dos punts.

Per tant, en el cas d'un transport cal sempre controlar les resistències que s'oposen al flux generat,
entenent que un excés de resistència, degut en molts casos a un increment de velocitat per evitar fer
més grans les conduccions, pot significar un consum d'energia més gran, una dificultat per equilibrar
subministraments en circuits complexos i d'altres problemes associats (soroll, seguretat, etc.).

c) Llei de l'energia transportada:

El flux d'energia en un sistema depèn directament de la quantitat en el temps i de la qualitat de
l'element transportat.

Així, la potència, definida com a energia per unitat de temps, es pot formular com el producte
d'una magnitud quantitativa (Q/t) per una magnitud qualitativa (q)

W = Q/t · q



Posa'l en marxa. Les instal·lacions enteses com a transport 49

Fig. 40  Llei de l'energia transportada

Segons quin sigui el mitjà de transport d'aquesta energia, aquestes magnituds són:

Magnituds quantitatives:

Fluids: Q/t Cabal ( m /h). Quantitat de matèria per unitat de temps.3

Electrons: I Intensitat (Ampers). Quantitat d'electricitat que circula en un segon per un
conductor.

Magnituds qualitatives:

Fluids: Circuit hidràulic )p (m.c.a.). Increment de pressió entre dos punts, descomptades
les pèrdues degudes al fregament, als elements singulars i a l'altura manomètrica en
circuits oberts.

Circuit tèrmic )t (ºC). Increment de temperatura entre dos punts.
d (kg/m ), densitat del fluid. Ce (Joule/gºC), calor específica del fluid.3

Electrons: V (volts). Tensió, diferència de potencial entre dos borns de connexió.

Les formulacions d'aquestes lleis pels diferents mitjans de transport seran:

Fluids: Circuit hidràulic: P = Q · )p
Circuit Tèrmic: P = Q · )T · d · Ce
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Fig. 41  Principi del perill

Electrons: Circuit elèctric: P = I · V 

La conseqüència principal d'aquesta llei és que, actuant en el paràmetre qualitatiu d'un transport
d'energia, es pot incrementar fàcilment la potència sense haver d'augmentar la secció dels elements
de conducció.

Tot i així caldrà tenir present les limitacions del següent "principi del perill"

d) Principi del perill

Existeixen limitacions en el transport degudes a perills que apareixen en el propi funcionament
del circuit i que resulten de l'excés de qualitat de l'element de transport.

q  <  límit de risc

La relació entre les magnituds quantitativa i qualitativa, que defineixen amb el seu producte la
potència, pot generar problemes si s'utilitza aquesta només com una formulació sense tenir en compte
altres paràmetres.

En el cas d'un circuit elèctric, on P = V · I, l'augment del voltatge significa un perill més gran pels
usuaris, que hauria de comportar un aïllament dels cables més gran, etc. En el cas de transport químic
d'energia amb fluid, incrementant la qualitat (poder calorífic), qualsevol fuita es converteix en molt
més perillosa. En el cas del transport de matèria en circuits a pressió, l'augment d'aquesta pot produir
més fuites. En el cas de transport de persones, qualsevol augment de la densitat d'ocupació en un mitjà
de transport minva la seguretat, especialment en cas de pànic.
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2.4 Components i elements dels sistemes de transport

Hem definit abans com a components d'un sistema de transport els conjunts d'elements que componen
cadascuna de les tres parts del sistema:

Origen: Conjunt d'elements on es genera el flux de matèria, d'energia o d'informació

Transport i/o
distribució: Conjunt d'elements de conducció que permeten el pas dels diferents tipus de

transport i que introdueixen resistències en aquest pas.

Receptor: Conjunt d'elements que reben el flux i el consumeixen, l'emmagatzemen o el
transformen per al seu ús.

Definim com a elements del sistema de transport les diferents parts individualitzades dels components:
generadors, bombes, trams de conductes, claus de pas o interceptors, etc. Encara que poden ser molt
diferents segons el transport de que és tracti, en molts casos existeixen analogies entre ells, tant sigui
en el dimensionament, com en la seva integració en els edificis. A continuació, analitzem els
components i els elements per els tipus de transport més usual.

a) Flux elèctric:

Origen: Conjunt d'elements o fonts productores d'energia elèctrica que en els circuits actuen
com a generadors d'aquesta. Aquests elements, segons el tipus d'excitació (f.e.m.)
que donen en funció del temps seran generadors de tensió contínua o alterna. En
subministraments urbans el flux elèctric arriba des de les estacions transformadores,
locals que redueixen el voltatge utilitzat en els transports a distància a valors
compatibles amb l'ús en els edificis.

La generació de corrent continu es realitza mitjançant processos químics (bateries i
plaques fotovoltaiques) o rectificant un corrent altern. La generació de corrent altern
es realitza amb alternadors. El principi de funcionament d'aquestes màquines es basa
en la llei d'inducció de Faraday: E = -N · dM/ dt, essent E la força electromotriu
induïda amb N espires i M la inducció magnètica per la superfície que abasta el
contorn d'una espira.



Arquitectura i màquina52

Fig. 42  Origen en fluxos elèctrics

Fig. 43  Distribució de fluxos elèctrics

Distribució: Conjunt d'elements d'unió dels generadors amb els receptors. Es caracteritzen també
per oferir resistències al pas del corrent i així als circuits es perd una part de
l'energia elèctrica que es transporta.
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Fig. 44  Receptors de fluxos elèctrics

Receptors: Són els elements consumidors o d'emmagatzemament de l'energia o del senyal
elèctric, receptors d'enllumenat, maquinàries, receptors amb necessitat
d'estabilització de corrent (ordinadors), receptors per al cas d'emergència
(enllumenat o elements amb subministrament de socors), etc.

b) Flux de fluids:

Origen: Són els conjunts d'elements que donen entrada al fluid a la distribució i que hi
introdueixen una pressió afegida. Bàsicament són bombes per a fluids líquids,
ventiladors i compressors per a fluids gasosos. En subministraments urbans,
l'escomesa pot portar pressió suficient i en tot cas es poden utilitzar a l'edifici
dipòsits d'acumulació que mantinguin la pressió amb la seva altura geomètrica.
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Fig. 45  Origen de fluxos de fluids

Fig. 46  Distribució de fluxos de fluids

Distribució: Són els conjunts d'elements que condueixen el fluid i que provoquen una pèrdua de
pressió durant el seu transport de matèria. Es poden classificar en elements continus
(canonades i conductes) i singulars (accessoris, bescanviadors, comptadors, claus de
pas, filtres, etc.)
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Fig. 47  Receptors de fluxos de fluids

Receptor: Són conjunts d'elements finals on es produeix el consum (potència o cabal) i on se
cedeixen els diferents transports pel seu ús. Poden ser elements que permeten el
consum directament a l'usuari (flux de matèria) o elements d'intercanvi o cessió als
locals (flux d'energia).

c) Flux de sòlids i persones:

Origen: Conjunt d'elements que donen entrada i que introdueixen una força exterior al sòlid
o punt d'accés i causa que motiva el moviment propi o mecanitzat de persones.
Poden ser espais d'accés als ascensors o escales mecàniques per el transport
mecànic de persones , bombes d'aspiració en el cas d'evacuació d'escombraries,
portelles d'accés i motors que mouen cintes transportadores, per el desplaçament
d'objectes, etc. En l'evacuació de persones, l'origen és la causa del perill, sigui foc
o atemptat, i l'inici dels recorreguts d'evacuació.

Distribució: Són els conjunts d'elements que permeten el transport de matèria o els espais que
permeten l'evacuació de les persones. Poden ser canonades i tubs de sanejament,
conductes d'escombraries, cintes i escales transportadores, passadissos, escales i
portes que garanteixen una evacuació ràpida de les persones fins a l'exterior, etc.
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 Fig. 48  Origen de fluxos de persones

Fig. 49 Distribució de fluxos de persones
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Receptor: Són els elements finals que reben l'objecte desplaçat o que donen cabuda i
distribueixen grups de persones. Poden ser locals d'emmagatzematge
d'escombraries, vestíbuls d'aparells elevadors, el col·lector de connexió de la xarxa
de sanejament o l'estació depuradora final, l'espai exterior, sigui carrer o espai
exterior segur, etc.

Fig. 50 Receptors de fluxos de persones
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Capítol 3. No tingueu por. Seguretat a l'arquitectura

3.0 Plantejament general

L'habitatge humà sempre s'ha entès com a refugi i protecció enfront del clima i d'altres agressions de
l'entorn, fins i tot de les agressions d'animals i d'altres éssers humans. Encara que modernament hagi
canviat el risc d'algunes d'aquestes agressions exteriors, continuem demanant als edificis que ens donin
la sensació de seguretat que ens ha de permetre relaxar-nos de l'atenció constant als perills que patim
en els nostres entorns urbans deshumanitzats. La sensació de seguretat està associada a la no-existència
de risc, al convenciment que no pot succeir res que pugui atacar-nos físicament  o psicològicament dins
aquest entorn pròxim que habitem. Avui en dia, com sempre, la sensació de seguretat és un component
més de la condició de confort dels edificis.

Actualment ocupem, a més dels habitatges, altres edificis on es donen situacions de concentració
humana i de densitat d'aparells i màquines, que fan més insegur l'entorn. És en aquests edificis
d'oficines, d'espectacles, d'escoles, de comerç, etc., tan sobrecarregats d'ús, on més necessàries es
fan les mesures que disminueixen els factors de risc.
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Fig. 51  Edifici protector

Fig. 52  Edificis sobrecarregats d'ús
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Fig. 53  Descàrrega elèctrica

A la moderna societat industrialitzada hi ha dos fenòmens de risc, entre d'altres, que es poden tractar
paral·lelament i que estan lligats amb els conceptes que tractem en aquest text. Es tracta dels incendis
i de l'intrusisme. Tot i tenir  orígens diferents: externs i interns, respectivament; causalitat diversa:
elements artificials o persones, i fins i tot plantejaments contraris per la seva solució: sortida fàcil dels
edificis o barreres per dificultar l'entrada, en analitzar-los veurem que podem trobar-hi coincidències
significatives.

Tal com ja ha estat comentat a la introducció d'aquest llibre, existeixen molts altres fenòmens associats
a la seguretat als edificis i que no es tracten aquí. Tant la seguretat estructural o constructiva, com el
perill d'agressions del clima i més concretament de descàrregues elèctriques, com el risc generat per
les mateixes instal.lacions dels edificis (vegeu el capítol anterior), com finalment, la mateixa privacitat
visual o acústica, són fenòmens que influeixen sobre la sensació de seguretat a l'arquitectura. Tot i
així, sigui perquè els seus principis ja han estat tractats des d'altres aproximacions o sigui perquè el
cos de doctrina del fenomen és prou important i independent com per ser tractat aquí, en aquest escrit
ens limitem a plantejar els principis dels dos fenòmens esmentats, incendis i instrusisme.
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Fig. 54  Seguretat global

La seguretat als edificis davant del foc o enfront dels lladres, sempre es pot entendre com l'aplicació
d'un conjunt de mesures "passives" i "actives".

Entenem com a mesures passives aquelles destinades a evitar o retardar la propagació del fenomen
que volem combatre. Com a tals seran resultat de l'aplicació d'elements dissuasius, preventius o
retardadors que formaran part de la pròpia estructura física de l'arquitectura, especialment de les
barreres que existeixin entre espais interns o d'aquests amb l'exterior.

Les mesures actives les interpretem com les que actuen contra el fenomen quan aquest es produeix.
És tractarà, doncs, de sistemes que permetin detectar ràpidament l'inici del risc i eliminar-lo si això
és possible. Els seus elements hauran d'estar integrats a la mateixa arquitectura, però en aquest cas es
tractarà d'elements mecànics i energètics que hauran de formar com un sistema nerviós de l' edifici,
amb capacitat per identificar el risc i posar en marxa accions adients per combatre'l.

La seguretat global serà sempre el resultat de l'aplicació conjunta de mesures passives i actives de
protecció i de l'esglaonament correcte en la seva acció d'oposició al fenomen.
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Fig. 55  El foc en els edificis

3.1 Funcionament dels fenòmens

En el cas de la seguretat a l'arquitectura, tant el fenomen del foc com el de la intrusió són fets que
succeeixen eventualment, sense que es puguin establir pautes causals o temporals que permetin
preveure el moment del seu inici. Tot i així, sempre existeix un motiu que dóna inici al risc, una
espurna o un element de combustió, en el cas de foc, una voluntat de perpetrar un robatori o una
agressió en el cas de la intrusió. A partir del seu inici, els fenòmens es desenvolupen segons uns
principis de funcionament que cal conèixer en cada cas.

3.1.1 El fenomen del foc

La combustió, com a base física de l'incendi, no és més que una reacció química exotèrmica entre un
combustible i un comburent (oxigen), capaç de propagar-se en el temps i en l'espai.

Els combustibles són elements que tenen un contingut energètic a les seves molècules capaç de
mantenir la reacció amb els comburents. Aquests elements poden ser sòlids, líquids o gasos, i tots tres
casos es troben entre els combustibles possibles dins els edificis.
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Des de l'arquitectura més antiga, amb estructura i tancaments de fusta, fins als edificis moderns amb
elevat contingut de materials plàstics, sempre han existit elements combustibles utilitzats per la pròpia
construcció o decoració dels edificis. Però a més cal considerar també l'existència de materials
combustibles en el mobiliari o l'emmagatzemament d'altres elements en el seu interior. Per aquest
motiu es parla de la càrrega de foc d'un edifici com a paràmetre que informa del risc intrínsec segons
el tipus de local.

Els comburents són elements que aporten la quantitat d'oxigen necessària perquè es produeixi la
combustió. En general, el comburent que actua en un incendi és l'aire.

La combustió genera productes que s'incorporen a l'ambient, essent els més importants: l'aigua (H O),2

l'anhídrid carbònic (CO ) i, en el cas de combustions incompletes (manca d'oxígen), el monòxid de2

carboni (CO). 

A més d'aquests productes que es poden generar en tots els casos, es donen altres productes de la
combustió, segons la composició del material combustible. En el cas de productes que contenen sofre
(S), es produirà anhídrid sulfúric (SO ).2

En qualsevol cas la combustió produeix diferents efectes, que es poden resumir en:

Augment de temperatura: que és el que causa la propagació de l'incendi i dòna lloc a pèrdues
materials i perill per a les persones.

Canvi d'estat físic dels materials: destrucció, pèrdues de resistència estructural, amb el risc
consegüent, etc.

Producció de gasos: asfíxia, intoxicació, pèrdua de visibilitat.

Tots aquests efectes són negatius i conseqüència directa del risc que els incendis representen a
l'arquitectura, però cal no oblidar un risc indirecte que sovint és el més perillós, el del pànic produït
pels perills en aglomeracions humanes, on els danys personals causats per la mateixa gent poden ser
més significatius que els produïts directament pel foc o els seus derivats.
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Fig. 56  La intrusió en els edificis

3.1.2 El fenomen de la intrusió

La intrusió té el seu origen en una situació psicològica i sociològica que no té res a veure amb principis
físics o químics com en el cas de la combustió. L'acció consisteix a introduir-se indegudament en
espais no públics, amb la finalitat d'aprehensió de béns aliens (materials) o d'agressió injustificada
(persones).

A partir d'aquí la intrusió es produeix normalment mitjançant una acció física sobre els límits
(tancaments) de l'espai agredit. Aquests límits de l'espai poden tenir o no una funció de defensa a
l'agressió, però normalment compleixen altres funcions protectores (tèrmiques, a la radiació, al vent
i a la pluja, etc.). La violació d'aquests límits és a la nostra societat una acció delictiva; per això, és
normal que les persones responsables de la intrusió facin sovint més perjudicis dels que l'objectiu
mateix de l'acció requeriria.

Els efectes de la intrusió poden ser:

Destrosses: dels tancaments, d'objectes a l'interior.

Pèrdues de bens materials: diners, joies, valors.

Danys a les persones (físicament i/o psicológicament). 
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Fig. 57  Principi de la detecció i la protecció

3.2 Principis generals de la protecció

En el fenomen del foc, com en el de la intrusió, la rapidesa de resposta és molt important per garantir
la seguretat. Per això, encara que la definició més científica dels sistemes de control es tractarà al
proper capítol, es poden definir aquí principis (no numèrics) que serveixen en general per a tot tipus
de protecció activa.

a) Principi de la detecció i la protecció globals

En qualsevol sistema de protecció, els usuaris o si és el cas els components de detecció, han de
cobrir la totalitat dels espais que poden ser origen del risc. De la mateixa forma l'acció contra el
fenomen ha de poder-se fer sense limitacions i amb facilitat en qualsevol punt dels espais
protegits.

Encara que sovint resulta difícil obtenir el cobriment total dels espais protegits, qualsevol buit en el
conjunt afavoreix, especialment en el cas de l'intrusisme, que allà sigui on es generi el fenomen. Serà,
doncs, preferible un sistema de protecció global sense buits a un de més sensibilitat o precisió, que
només cobreixi una part de l'espai. Relacionada amb aquest principi i amb factors psicològics
involucrats, hi ha la següent:
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Fig. 58  Llei de la redundància

b) Llei de la redundància

En un sistema de seguretat, la disposició de diversos components que actuen contra el mateix risc
significa que d'una banda es disminueix el risc resultant, però alhora poden intervenir factors que
actuïn en sentit contrari, fent menys accentuat l'augment de seguretat o fins i tot disminuint-la.

Es tracta de barreres successives o de sistemes detectors, en sèrie o en paral·lel, de foc o de
l'intrusisme. El mal funcionament d'un component queda suplementat pels components alternatius que
combaten el mateix fenomen, i així s'incrementa la seguretat. 

Tot i així, en aquests casos apareixen dues accions que poden actuar en sentit contrari. D'una banda,
la repetició de components de seguretat genera en els usuaris un excés de confiança, que comporta
normalment un control menys estricte del funcionament dels components, un manteniment menys
curós, etc. D'altra banda, i especialment en sistemes actius, cadascun dels components o dels seus
elements porta associat un risc d'avaria, la qual cosa comporta un decrement de la seguretat que pot
arribar a ser molt important.
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Fig. 59  Principi de la virtualitat

c) Principi de la virtualitat

En els sistemes de seguretat, l'existència d'elements o de components que aparenten una acció
protectora, té per si mateixa una forta repercussió, que pot ser favorable o no.

És el cas de la presència de sistemes protectors o detectors del foc o del robatori (sensors, càmeres,
etc.), de la visió d'un element d'alarma (sirena) a l'entrada d'un edifici, etc. Tots ells influeixen
psicològicament en les persones que els veuen.

En el cas de l'intrusisme, aquests elements, tot i ser virtuals, poden tenir un efecte dissuasiu important,
mentre que en el cas del foc poden produir excés de confiança (efecte poc important). Indirectament,
en el cas del foc o d'alarma en un local públic, l'efecte de confiança pot ser favorable en evitar el
pànic, sovint més perillós que el foc en cas de sinistre.

En tots els casos, l'existència d'elements falsos és positiva en front de l'intrusisme  (mentida útil) i
perillosa en el cas del foc (confiança injustificada). Un exemple paradigmàtic és el cas, malauradament
freqüent, de sortides d'incendi en locals públics que estan bloquejades per evitar accessos no
controlats; en cas de sinistre aquests punts poden convertir-se en rateres per a les persones que intenten
fugir.

Aquest principi no és parametritzable i s'ha d'entendre com a regla general del disseny.
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Fig. 60  Principi de l'estructuració del risc

d) Principi de l'estructuració del risc

En el propi disseny arquitectònic i en el dels sistemes de seguretat, es pot estructurar el risc per
tal que disminueixi el perill total, mitjançant la concentració i la jerarquització dels elements de
risc i procurant la màxima simplicitat possible del sistema.

La concentració dels elements de risc, com en el cas del foc quan es procura agrupar els elements
inflamables en un mateix lloc o en el cas de l'intrusisme quan es fa una entrada única en un edifici,
pot permetre la simplificació dels dispositius i els sistemes de control i incrementar així la seguretat.

La jerarquització del risc significa dissenyar els sistemes de seguretat procurant que els llocs o
elements amb més perill tinguin atenció prioritària per part dels components que han de combatre.

La simplicitat del sistema de seguretat té com a objectiu facilitar-ne la comprensió per part dels usuaris
i evitar el cas freqüent del seu mal ús per aquest fet. És aplicable a tot tipus de sistemes, passius i
actius, com la disposició de les vies d'evacuació en cas d'incendi, de les centrals de control en el cas
de detecció de foc o de lladres, etc.

Aquest principi d'estructuració del risc és molt dificilment avaluable amb paràmetres i a la pràctica
s'ha d'entendre com a regla general de disseny, aplicable tant als sistemes passius com als actius.
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Fig. 61  Principi de la informació i/o resposta detallada

e) Llei de la informació i/o resposta detallada

En els sistemes de protecció amb centralització del control, els elements de detecció, control i
resposta, han de permetre la discriminació exacta del lloc on es produeix i on s'ataca el fenomen
i al mateix temps la informació i la resposta adequada a l'especificació del fenomen combatut.

La rapidesa de resposta depèn fonamentalment del coneixement del lloc on es produeix el fenomen i
de la capacitat per donar la resposta precisament en aquest lloc. És per aquest fet que cal disposar de
la màxima sectorització possible, tant en els elements de detecció com en els d'atac. 

Com a cas singular d'aquesta llei cal considerar els sistemes on existeix una resposta directa a la
detecció, amb l'acció localitzada al mateix lloc on es detecta el fenomen. El gran avantatge d'aquests
sistemes està en la seva rapidesa de resposta i el risc que presenten és la manca de control sobre
l'adequació de la seva acció.
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3.3 La protecció passiva

Els sistemes de protecció passiva són els conjunts d'elements físics que, des de la seva disposició o
per les característiques del material utilitzat, donen un grau major o menor de seguretat  a l'edifici.

Els fenòmens que determinen la necessitat d'aquest grau de seguretat són principalment, el foc i
l'intrusisme, i la protecció passiva global de l'edifici té com a missió aconseguir que els mecanismes
utilitzats siguin eficaços per ambdós, encara que a vegades puguin entrar en contradicció.

Per exemple, en el cas de les barreres visuals, aquestes són útils per dissuadir del robatori, és a dir,
són protectores dels objectes, però en el cas d'evacuació és la inexistència d'aquestes i, al contrari, per
contra la necessitat d'una bona senyalització el que permetrà garantir la seguretat de les persones.

En la disposició dels accessos també existeix una situació de contradicció: és bona la concentració per
a un millor control de l'intrusisme i, per contra, la dispersió equilibrada de les sortides beneficia una
bona evacuació de persones.

La protecció passiva, com a mesura de seguretat a l'arquitectura, inclou dos tipus d'actuació: la
prevenció o dissuasió i el retardament.

Aquests dos àmbits condicionen conjuntament la configuració dels espais en el projecte amb la
separació de zones, tant amb barreres visuals com físiques, i les característiques dels materials
emprats, tant per la seva resistència com per la seva reacció.

En un edifici, la seguretat de les persones i dels objectes dependrà principalment del grau de protecció
passiva de què disposi aquest edifici i, per tant, del conjunt dels seus elements propis que dificultin o
retardin els diferents perills. És per això que no té sentit plantejar-se l'ús de sistemes actius de
protecció si abans no s'han esgotat les possibilitats d'aquests sistemes passius.
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3.3.1 Paràmetres de la protecció passiva al foc

Els paràmetres que defineixen el grau de protecció i seguretat d'un edifici o local estan basats en
l'avaluació del risc, en l'acció de retardament de la propagació i en la facilitat d'evacuació dels espais
perillosos.

Càrrega de foc ponderada:

És el paràmetre que informa del grau de risc intrínsec d'un local.

3 P × H × C
          Q   =  ----------------------  ×  R  Mcal/mp

2

   A

El seu valor depèn de tres paràmetres bàsics: 

A = Superfície del local en m2

P = Pes de les diferents matèries combustibles en kg
H = Poder calorífic de cadascuna de les diferents matèries en kcal/kg

Aquests paràmetres són corregits per uns coeficients que ponderen el seu efecte:

C = Grau de perill dels productes (variable d'1 a 1,6)
R = Risc d'activació del local, inherent a la seva activitat (variable d'1 a 3)

El càlcul de la càrrega de foc serveix principalment per determinar les característiques de resistència
al foc dels elements constructius abans esmentats, tant dels elements estructurals, com dels elements
separadors de sectors o espais segurs, per tal que aquests actuïn retardant l'efecte destructiu del foc,
com veurem a l'apartat següent.

Els valors de referència de la càrrega de foc ponderada són els següents: 

Q < 200 Mcal/m Grau baix2

200 < Q < 800 Mcal/m Grau mitjà2

Q > 800 Mcal/m Grau alt2
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Alguns valors de referència d'aquesta càrrega de foc en funció de l'ús de l'edifici, són els següents:

Activitat o destínació Càrrega de foc Q (Mcal/m )2

Locals d'arxiu o anàlegs 400 a 450
Oficines, despatxos, etc. 200 a 240
Magatzems i comerços 450 a 550
Habitatges 150 a 200
Hotels i residències 200 a 300

Barreres de foc:

El concepte de barrera de foc va associat al de sectorització o delimitació d'un espai segur al risc
d'incendi. Aquesta sectorització depèn fonamentalment dels paràmetres següents:

Superfície de l'edifici o local 

El fet que l'espai delimitat per les barreres de foc depengui de la superfície permet que l'espai delimitat
pugui incloure diverses plantes, la qual cosa facilita la disposició de dobles espais en els edificis.

Ús de l'edifici

La superfície envoltada per les barreres de foc ve augmentada o disminuïda pel grau de risc que
comporti l'activitat que s'hi realitza.

En el cas d'activitats específiques amb cert perill, com és el cas dels aparcaments, aquests sempre han
de tenir barreres de foc respecte als altres usos independentment de la superfície.

En el cas de locals amb càrregues de foc elevades (locals de risc) la limitació de l'espai que cal
sectoritzar mitjançant les barreres pot arribar a límits d'espai molt restrictius (trasters de 50 m  en2

habitatges, locals d'escombraries entre 5 i 15 m , safareigs i cuines de 20 m  etc.)2 2

Les característiques dels materials depenen del tipus i el grau de resistència al foc, definida pel temps
durant el qual l'element constructiu o estructural ha de garantir que manté algunes o totes les
condicions següents:
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a) estabilitat o capacitat resistent,

b) absència d'emissió de gasos inflamables per la cara exposada al foc,

c) estanqueitat al pas de flames o gasos calents, 

d) resistència tèrmica suficient per evitar que es produeixin en la cara no exposada al foc
temperatures massa  elevades.

Es poden definir dos paràmetres de comportament davant del foc, depenent de quines de les anteriors
condicions són exigibles:

Grau EF, que mesura el temps previsible d'estabilitat sota l'acció del foc en minuts. És aplicable a
l'estructura i exigeix el compliment de la primera de les condicions anteriors.

Grau RF, que mesura en minuts el temps previsible de resistència al pas del foc per l'element. És
aplicable als elements constructius en general i exigeix el compliment de totes les condicions. Quan
la condició d), referent a la resistència tèrmica, no es compleixi, parlarem d'un element amb grau PF
o paraflames, com és el cas dels vidres.

Alguns valors de referència dels paràmetres abans esmentats serien els següents, en funció de l'ús de
l'edifici i de la seva altura o nombre de plantes :

Ús de l'edifici Soterrani h<8m h<15m h<28m h>28m

Habitatge unifamiliar RF30 RF15 RF30

Habitatge plurifamiliar RF90 RF60 RF90 RF90 RF120

Docent i administratiu RF120 RF60 RF90 RF120 RF120

Comercial i  P. Concurrencia RF120 RF60 RF90 RF120 RF120

Hospitalari RF120 RF90 RF90 RF120 RF180

Aparcament RF120

El grau de resistència exigit per les portes és la meitat de la dels tancaments on es troben, o bé d'una
quarta part si pertanyen a un vestíbul previ.
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La resistència dels materials (grau RF) es garanteix mitjançant el seu gruix i la seva capacitat
intumescent, entesa com a reacció química endotèrmica (que absorbeix calor) que es provoca en cas
d'incendi, amb un augment de volum d'escuma aïllant que evita que la temperatura afecti el substrat
protegit que forma la barrera.

Vies d'evacuació:

L'amplària de les vies d'evacuació (escales, passadissos i portes) que han de garantir la seguretat de
les persones davant del foc i del perill depèn de diferents factors:

Característiques de seguretat d'aquestes vies, suposant que tenen capacitat suficient per garantir un
desplaçament ràpid dels ocupants, oferint a més una protecció al foc i garantint suficient protecció al
fum (ventilació).

La necessitat d'un grau més o menys estricte de seguretat com també el nombre de vies de sortida
necessàries, són determinats pel concepte de longitud de recorregut, horitzontal i vertical (ascendent
o descendent), de què disposen els ocupants d'un edifici fins arribar a l'exterior.

Les portes i els passadissos, com també les escales amb menor grau de seguretat, han de recollir en
el seu dimensionat, a més, la possibilitat que de totes les sortides alguna pugui quedar bloquejada. Així
doncs, menor grau de seguretat implica major dimensió. 

També hi influeix que l'escala sigui descendent o ascendent, ja que aquesta última necessita encara més
superfície.

Segons l'ús, es defineixen diferents graus d'ocupació de l'edifici i, per tant, diferent nombre de
persones per evacuar i protegir. Això condicionarà la capacitat mínima necessària i, per tant,
l'amplària de la via d'evacuació i el nombre de vies com a sortides necessàries. Així doncs, una major
ocupació representa també major dimensió.

Com a valors que il·lustren aquest concepte tenim:

Amplària d'escales descendents: (A)

a) Escales amb menor grau de seguretat (obertes o amb recinte propi) A = P / 160
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b) Escales molt segures (protegides) P < 3·S + 160·A 
   (essent P el nombre de persones i S la superfície de l'escala).

Amplària d'escales ascendents: (A )a

A  = P / (160 - 10·H), (essent H l'altura d'evacuació).a

Alguns valors de referència sobre la quantitat de persones que es pot evacuar segons l'amplària de les
escales, en funció del seu grau de seguretat, del nombre de plantes que serveixen i de si són ascendents
o descendents, serien els següents:

Ample Escala ascendent Escala descendent
d'escala

nre. de plantes menys segura més segura
nre. de plantes nre. de plantes

2 1 1 2 6

1 metre 100 pers. 130 pers. 160 pers. 224 pers. 352 pers.

2 metres 200 pers. 260 pers. 320 pers. 504 pers. 872 pers.

3.3.2 Paràmetres de la protecció passiva a l'intrusisme

En el fenomen de la intrusió, pel fet d'estar més relacionat amb l'àmbit psicològic que amb l'àmbit
físic, no existeixen paràmetres equivalents al cas del foc, ja que els mecanismes de protecció es basen
únicament en el disseny dels diferents tipus de barreres visuals o físiques, que permetin la dissuasió.

Quant a la reacció dels materials davant de l'agressió, si existeix un paràmetre físic que determina el
grau de seguretat, definit com a energia de xoc màxima en joules i classificable com a grau de
protecció IP segons la normativa d'assaigs per a la classificació de blindatges transparents (norma UNE
108.131).
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3.3.3 Sistemes i components de protecció passiva

La protecció passiva implica, a més d'uns valors dimensionals, la previsió en el projecte de sistemes
complets que redueixin el risc. En aquests sistemes s'utilitzen com a components:

a) Barreres visuals i/o connectors

Apareixen en decidir la configuració de l'edifici, i per tal d'aconseguir una seguretat integral és
necessari trobar l'equilibri perquè les barreres que garanteixen la seguretat dels béns materials
(intrusió) no dificultin la visió de les vies d'evacuació, que garanteix la seguretat de les persones.

Per a la seguretat de les persones, en el tema de foc, la prevenció ve definida per la no-existència de
barreres visuals i es tracta de garantir la màxima informació en l'evacuació de l'edifici, mitjançant
traçats clars i la senyalització de sortides amb rètols i plànols de planta explicatius dels recorreguts fins
a l'exterior.

S'ha de tenir sempre en compte que, en l'evacuació de persones, és molt important el fenòmen
psicològic del pànic del perill, i per això és necessària aquesta bona informació visual que garanteixi
la protecció.

En la intrusió, els components són els que permeten dissuadir del robatori, mitjançant l'efecte
psicològic de la discreció en l'exposició dels béns materials (aparadors de botigues, finestres o bé
qualsevol tipus de senyals que afavoreixen el coneixement de la no-existència de persones en un
immoble (període de vacances, persianes baixades, absència de llums, correu acumulat, etc.).

b) Barreres físiques

En la configuració d'un edifici existeixen com a components bàsics les barreres al pas del foc o de la
intrusió.

En la prevenció de la propagació del foc, el concepte de sectorització de l'edifici és fonamental, amb
la introducció de barreres físiques que faciliten l'aïllament de zones de l'edifici respecte a les parts on
és produeix el fenomen i, per tant, el perill.
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La sectorització d'un edifici depèn dels paràmetres principals següents:

Superfície màxima d'un sector, en m  2

variable entre: 2.500 m  per a la major part dels usos, 4.000 m  per a l'ús docent, 5.000 m2 2 2

per a l'ús comercial i el doble de totes les superfícies esmentades si es protegeix l'edifici amb
una instal·lació de ruixadors. L'únic ús amb superfície il·limitada és el d'aparcament.

Grau de risc de l'activitat, 

que pot limitar certs locals a superfícies molt petites (locals de risc) com trasters, arxius,
locals d'escombraries, locals d'instal·lacions, etc.

En el cas de la intrusió, les barreres seran els components que permeten dissuadir o prevenir el
robatori, mitjançant elements externs que en dificultin l'accessibilitat: tanques de parcel·la, barreres
acústiques amb paviment de grava, reixes de finestra a la planta baixa, etc.

Un altra possibilitat és utilitzar com a solució una cambra interior protegida o cuirassada, on es deixen
les coses de valor i que normalment no és visible.

La concentració d'accessos és un mecanisme útil per controlar millor l'efecte de l'intrusisme, però és
molt important que aquestes barreres físiques o mecanismes no es contraposin amb l'accessibilitat
mínima necessària per facilitar l'evacuació de persones en cas necessari.

c) Característiques dels materials

El retardament a la propagació del foc depèn de la resistència dels elements en el temps fins a arribar
a la temperatura crítica. Aquesta serà la que els faci perdre les seves capacitats mecàniques en el cas
de l'estructura o que permeti la propagació del foc (flames i fums) entre dos espais sectoritzats.
S'expressa en un escala de temps en minuts.
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El retardament a l'agressió de l'intrusisme depèn de la resistència mecànica dels materials i també dels
tipus d'elements afegits per tal de millorar la seva reacció davant de l'agressió. En la protecció al
robatori, la capacitat mecànica dels materials té a veure en primer terme amb les barreres físiques
abans esmentades (reixes de finestres, portes amb pany de seguretat, etc.) i d'altra banda amb els
elements interiors que protegeixen els béns materials o les persones (caixes fortes, vidres de seguretat
en bancs o taxis).

En la reacció dels materials o persones davant de l'agressió hi ha implicats també efectes secundaris
de seguretat; per exemple, en cas de trencadissa d'un vidre per vandalisme o robatori en una escola,
és important que, com a conseqüència del cop, el vidre es trenqui però no s'esmicoli, ja que oferiria
un perill secundari a les persones.

La reacció dels materials davant del foc depèn del seu grau d'ignifugació (entès com a millora de la
reacció al foc en incorporar un nou element) i del seu coeficient d'inflamabilitat.

L'expressió del valor de la inflamabilitat d'un material aporta la mesura justa de la seva capacitat
d'ignifugació i aquesta es valora segons la classificació següent: 

M0. Incombustible i ininflamable.
M1. Combustible i ininflamable
M2. Combustible, poc inflamable
M3. Combustible, moderadament inflamable
M4. Combustible i inflamable

Si bé hi ha materials com al vidre que pertanyen clarament a la classificació de M0, és bastant perillós
adjudicar aquest grau a materials gènerics, ja que poden ser molt variables en la seva composició, com
en el cas de les moquetes, aïllaments etc., per això és adequat exigir l'especificació del grau concret
relacionant-la amb els assaigs a què ha estat sotmès el material en concret, referits en els catàlegs
comercials dels diferents productes.
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Fig. 62  Esquema de protecció activa

3.4 La protecció activa

La protecció activa, considerada com aquella destinada a detectar i extingir el fenomen, inclou tant els
recursos humans (accessibilitat dels equips de prevenció i seguretat com bombers policia o guarda
jurat), com les instal·lacions de detecció (detectors d'incendi o d'intrusió) i les instal·lacions d'alarma
a les quals connectem aquests detectors (centrals de detecció i alarma).

Aquests tres elements, instal·lacions de detecció, d'alarma i recursos humans, estan connectats per uns
elements que permeten el transport d'informació mitjançant la transmissió de senyal (vegeu el capítol
2). 

El funcionament dels sistemes actius està d'altra banda intímament lligat amb els sistemes de control
(vegeu el capítol 4).

3.4.1 Sistemes i components de protecció activa

Considerant els tres nivells possibles de la protecció activa i tenint present l'especificitat dels fenòmens
que s'ha de combatre, es poden identificar els components següents:
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Fig. 63  Components de detecció

a) Components de detecció

Són els que identifiquen l'existència del fenomen de risc basant-se en la detecció d'alguna de les seves
característiques físiques. En el cas dels incendis s'utilitzen elements de detecció, situats típicament a
la part alta dels locals, que són capaços de captar conseqüències tèrmiques o visuals de l'inici del foc
i generen com a conseqüència un senyal elèctric, que pot posar en marxa una acció directa, un senyal
cap a una central o una alarma. En el cas de l'intrusisme, els tipus de detectors utilitzats normalment
són dos: detectors d'obertura de portes i/o finestres i detectors de vibracions.

b) Components de control i d'alarma

Poden ser centraletes, on es reben els senyals dels detectors i que informen i/o generen les accions
contra el fenomen. Normalment són petits ordinadors amb programes d'actuació preestablerts i
possibilitats de rebre ordres de controladors humans. Associats o independents de les centrals de
control, els components d'alarma generen senyals visuals o acústics, que poden tenir un abast limitat
al personal controlador o convertir-se en alarmes generals com sirenes, llums intermitents, etc.
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c) Components d'acció

Són els que actuen directament contra el fenomen detectat (i controlat) pels components anteriors.
Deixant de banda les accions d'equips humans (bombers, policies, etc.), l'acció automàtica queda
limitada al cas dels incendis, on es poden utilitzar elements d'atac al foc amb aigua, pols polivalent,
CO , etc. Tots aquests components es caracteritzen per tenir poca ocupació volumètrica en els edificis,2

encara que sovint poden comportar servituds de pas de línies o canonades i sobretot de situació dels
elements de detecció i d'acció en relació amb els espais protegits.

Fig. 64 Components d’acció
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3.5 Cap a una arquitectura segura

En el cas de la seguretat als edificis ens trobem amb plantejaments molt diferents dels que apareixen
en altres temes lligats amb les instal·lacions a l'arquitectura; en tractar-se de fenòmens que no
segueixen regles previsibles ni lleis estables, resulta molt dificil parametritzar-los. Cal pensar, a més,
que en aquests fenòmens es posen en joc vides humanes, i per aquest motiu la tendència natural quan
cerquem solucions als riscos és anar a cercar la màxima seguretat possible, prescindint del cost associat
amb la solució.

Malauradament, tot i els estudis i l'experiència existents sobre aquests fenòmens, les solucions no son
sempre evidents, fins i tot ja hem vist que poden ser contradictòries en alguns casos. Una mostra
d'aquesta inseguretat de les solucions la podem veure a les pròpies normatives contra el foc, que
divergeixen i de vegades es contradiuen en diferents països o ciutats i que fins i tot en un mateix lloc
canvien al llarg del temps i de vegades tornen endarrera suprimint disposicions que a la pràctica s'han
demostrat poc segures.

Per tot això, un cop més el dissenyador no pot limitar-se a entendre i aplicar a ulls clucs una normativa
qualsevol o uns principis de caràcter general. Cal conèixer els principis dels fenòmens que comporten
el perill i aplicar-los a cada cas concret, tenint present com intervenen els diferents factors involucrats
en el projecte que s'està realitzant. La seguretat a l'arquitectura és molt complexa i cal tractar-la amb
cura, pas a pas, per arribar a desenvolupar un cos de doctrina coherent que ens porti cap a una
arquitectura més segura cada dia.
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Capítol 4. Les parets també pensen. Control i automàtica als edificis

4.0 Plantejament general

Des dels inicis de la vida humana, els éssers humans han cercat elements del seu entorn que servissin
per completar les capacitats del seu propi cos. En aquest sentit, l'arquitectura (com el vestit) es pot
entendre com un complement de l'acció d'adaptació a l'ambient del cos humà, però també qualsevol
eina o instrument primitiu és un primer pas en l'acció de domini de l'entorn mitjançant elements
artificials.

El concepte d'artificialitat ha aparegut amb més o menys intensitat a través de les diferents cultures
de la història humana. Des de l'antiguitat, en què la mà d'obra dels esclaus era la base de l'energía
mecànica a Egipte, Grècia o Roma, apareixen els primers models del que avui anomenem màquines.
Com és el cas de la nostra cultura occidental, en què trobem ja a l'edat mitjana interessants precedents
de la cultura mecànica moderna.

La tradició dels primers rellotgers va produir un creixement important en la construcció dels autòmats,
considerats com a sistemes artificials que imitaven la vida animal. En molts sentits el maquinisme és
l'hereu d'aquests primers autòmats, de les caixes de música i dels rellotges, és a dir, de tota una
cultura mecànica subjacent en un món on la màgia dominava a la raó.

Existia potser en aquell temps com un repte, present a la ment dels homes fortament dominats pel
poder de l'església, intentar reproduir la vida animal (i humana) amb la seva característica més
explícita, el moviment. En cert sentit l'heretgia latent en aquests pioners anticipava també ingènuament
el llarg camí del pensament que porta fins al concepte modern del robot.



Arquitectura i màquina90

Fig. 65  Precedents de la cultura mecànica

A partir del segle XVIII i especialment al segle XIX es desenvolupa tota una nova filosofia de la
relació de l'ésser humà amb la natura, que condueix a l'industrialisme i al desenvolupament de la
cultura de la màquina, entesa ara, no com a imitació de la naturalesa, sinó com a element
complementari i després substituïdor de la força mecànica dels éssers vius.

Posteriorment, paral·lelament a l'industrialisme, durant el segle XIX i amb un especial creixement al
segle XX apareix el concepte de sistemes autocontrolables (cibernètica). En aquests sistemes es generen
circuits de detecció-interpretació-resposta que actuen retroactivament sobre les causes per tal de produir
els efectes que es desitgen. Amb aquest pas se superen els mecanismes programats per fer una
determinada acció -màquines-, i s'arriba a sistemes que controlen l'efecte del mecanisme -cibernètics-,
i estem en el camí d'arribar a sistemes que aprenen coses, amb els quals ens aproparíem un pas més
als sistemes vius.
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Fig. 66  Sistemes robòtics

Entretant, doncs, la cibernètica entesa com un apropament a la vida, potser ens duu a plantejar-nos el
funcionament mecànic i energètic que presenta, oferint-nos el punt de vista contrari al que faria la
fisiologia o la biología més convencional.

Estudiant així els sistemes vius veiem que les relacions de l'home amb l'entorn són fonamentalment
bescanvis energètics, en què és necessari un control permanent degut al fet que es tendeix a mantenir
unes condicions interiors estables davant un entorn canviant. Aquest fenomen, que clàssicament
s'anomena "homeòstasi", implica l'existència d'òrgans específics que actuen com a equilibradors de
la relació interior-exterior. La missió d'aquests mecanismes és  regular la resposta del cos a les
càrregues ambientals, climàtiques, lumíniques, acústiques, etc. Per exemple, aquest és el cas de la
regulació tèrmica en el cos humà, on la sudoració, el reg sanguini perifèric, etc., no fan altra cosa que
intentar mantenir constant la temperatura interior davant dels canvis tèrmics de l'ambient.

Aquests mecanismes funcionen sempre de forma retroactiva i aconsegueixen l'estabilitat interna
mitjançant una detecció dels efectes sobre el cos dels canvis exteriors i actuant en conseqüència sobre
els elements que poden regular els fluxos energètics entre el cos i l'entorn.

Fent un altre pas en la nostra anàlisi, podríem entendre també de la mateixa forma la relació d'un
edifici amb el seu entorn, encara que en aquest cas ens haurem de referir a sistemes mecànics o
mecanismes artificials, en comptes de parlar de sistemes biològics.
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Fig. 67  Relacions home-entorn

A l'arquitectura, que s'entén com a espai estable i protegit, hi ha molts fenòmens que són canviants,
ja siguin energètics o no, però aquesta variabilitat en el temps sovint s'oblida en dissenyar-los i
calcular-los. 

Així, sabem que la radiació solar no té les mateixes qualitats a la matinada, al migdia o a la tarda, ni
a l'estiu o a l'hivern, ni en un dia núvol o clar, com no tenen les mateixes qualitats i necessitats
sonores una música rock que la música de cambra o una conferència. Igualment una sala pensada per
a un nombre determinat de persones no sempre estarà ocupada al 100%, o l'acció del vent i de les
temperatures sobre una façana canviarà d'un moment a l'altre del dia sense un ritme conegut
previsible, etc.

Les variables són moltes i la seva combinació arriba a ser incontrolable; per això seria absurd pensar
a dissenyar espais que fossin idonis a cadascuna de les possibles combinacions, sinó que hem de pensar
en dissenyar-los de forma que siguin capaços d'adaptar-se amb facilitat a la variabilitat lògica dels
fenòmens energètics.

Considerant el cas del control ambiental com una part important del problema veurem que aquesta
adaptació a les variables per mantenir unes condicions de control determinades es pot realitzar
mitjançant mecanismes de control i regulació, que classificarem globalment en dues categories:  passius
o actius.



Les parets també pensen. Control i automàtica als edificis 93

Fig. 68  Control ambiental passiu Fig. 69  Control ambiental actiu

a) Control passiu

Entenem com a control passiu aquell que es fa sense la intervenció de mecanismes ni d'energies
artificials; es tracta, per tant, de canvis que es produeixen a la pell de l'edifici (control ambiental
natural) o al seu interior (altres tipus d'accions), per controlar dinàmicament els efectes sobre l'ambient
o els seus usuaris. 

El control ambiental passiu implica en molts casos l'acció humana, convertint-se els mateixos usuaris
en elements controladors (obrint i tancant portes, finestres, persianes, etc.). Només en certs dispositius
enginyosos es pot parlar de sistemes de control passius que treballen sense la intervenció directa de
persones i alhora no requereixen energies artificials per al seu funcionament. Aquest és el cas
d'obertures de ventilació que automàticament regulen el cabal d'aire que passa en tancar-se més quan
puja la pressió del vent, o les subtils persianes anomenades "skylids" pel seu inventor Steve Baer, que
tenen un sistema de dipòsits comunicats amb un tub i omplerts amb freó; aquest, quan el sol escalfa
el sistema, es converteix en gas i desequilibra el pes tancant i protegint les obertures, que tornen a
quedar obertes quan es refreda i es liqua el gas en deixar d'incidir el sol (òbviament el sistema pot
funcionar també en sentit contrari, si el que es vol es deixar passar la radiació quan hi ha sol i tancar
l'obertura quan no incideixi la radiació).

Però el concepte de control passiu també pot aplicar-se a sistemes o components que no siguin mitjans
naturals de control ambiental, com és el cas de moltes instal·lacions als edificis: enllumenat artificial,
calefacció i refrigeració, ventilació, fontaneria, electrodomèstics, etc. En molts casos el seu control
el fan els usuaris, prenent les decisions i utilitzant l'acció mecànica que cal en cada moment (per
exemple, tancar un interruptor). 
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Fig. 70  Sistemes de control passiu

Fig. 71  Sistema cibernètic amb realimentació

b) Control actiu

Ens referim a control actiu quan la detecció o mesura d'un efecte, les decisions sobre aquest efecte i
l'acció corresponent es fan mitjançant un sistema artificial, amb els components corresponents per a
cadascuna d'aquestes tres parts del control actiu, que s'anomena retroactiu o realimentat, en influir la
sortida o efecte del sistema sobre l'entrada o causa del procés.

Tot i que cada acció que la central decideix fer ha d'estar preprogramada i, per tant, prevista a priori,
la capacitat d'acció d'un sistema de control actiu pot ser molt superior a la dels sistemes passius.
Malgrat tot, encara avui la flexibilitat i capacitat d'adaptació dels sistemes passius no ha estat superada
pels actius. Per contra, les capacitats de detecció i d'accions en qualsevol moment dels sistemes actius
ofereixen unes possibilitats que cal tenir presents, ja que si més no permeten controlar fenòmens més
enllà del que poden fer els sistemes passius i en teoria superar-los àmpliament en el seu rendiment.
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4.1 Objectius del control a l'arquitectura

Els sistemes de control als edificis acompleixen diferents tipus de funcions, que vénen a substituir
accions realitzades pels éssers humans. Aquesta substitució es fa per nivells successius. Així, en aquest
sentit cal assenyalar abans de res que qualsevol sistema mecànic té únicament la funció d'estalviar un
esforç físic als usuaris (ascensors que estalvien pujar escales, fontaneria que ens evita pujar aigua,
etc.), igualment els sistemes automàtics (sistemes de control obert) també estalvien esforç físic i, a
més, un esforç mental (presa de decisions) com pot ser el cas de portes, persianes o llums que s'obren
o es tanquen a hores determinades; finalment, els sistemes cibernètics, que a part d'estalviar un cert
esforç físic (normalment poc) i mental (molt més) exerceixen funcions que podríem anomenar de
secretariat permanent. En un sistema d'aquest tipus es detecten efectes amb sensors de tot tipus, es
decideix a la central de control l'acció més convenient que cal realitzar i s'exerceixen accions sobre
els processos amb els components de comandament. 

Tot això és el que es pot fer en el camp, molt ample i canviant, de temes relacionats amb l'ocupació
humana de l'arquitectura. Fins ara, als apartats anteriors hem considerat especialment el tema del
control ambiental, però existeixen molts altres sistemes i components dels edificis susceptibles de ser
controlats d'aquesta forma. En una aproximació incompleta podem diferenciar: temes  ambientals, de
seguretat, de comunicació i de gestió de serveis.

a) Control dels sistemes ambientals (llum, so, clima, ventilació, etc.)

En aquest cas el control es fa sobre unes condicions d'energia de l'ambient interior que estan
relacionades directament amb el confort dels ocupants. Els sistemes de control poden actuar sobre els
sistemes naturals i artificials de control lumínic, tèrmic i acústic (actuen obrint i tancant una persiana,
encenent o apagant un radiador de calefacció, etc.).

Tractant-se de processos complexos, amb moltes variables imprevisibles que actuen sobre els resultats
(clima, usuaris, etc.), el control es fa a partir d'un efecte detectat, amb informació addicional per a la
presa de decisions sobre d'altres causes o variables. Per exemple, un control de calefacció es pot fer
únicament amb un sensor tèrmic en el local que es vol mantenir en condicions de confort, però
normalment s'utilitza també un sensor de temperatura exterior per preveure millor les necessitats del
futur immediat i també es pot fer servir un sensor de presència humana per estalviar energia en el cas
que el local no estigui ocupat.

Són en general processos que segueixen ritmes de variació lents i que permeten una resposta  còmoda
del sistema de control però, d'altra banda, la manca d'uniformitat ambiental en els espais arquitectònics
fa sovint que el grau de satisfacció dels usuaris sigui baix.
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Fig. 72  Control dels sistemes ambientals

Cal tenir present, a més, que el confort ambiental en general i el tèrmic en particular depenen en gran
manera de condicions particulars, fisiològiques dels usuaris. Amb unes condicions ambientals
determinades, per controlades que estiguin, sempre pot donar-se que una part dels ocupants de l'espai
estigui en disconfort.

b) Control dels sistemes de seguretat (incendi, intrusisme, fuites de líquids o gasos, etc.)

Són sistemes de control permanent que rarament entren en servei. Per això és molt important la seva
fiabilitat i que es faci la revisió periòdica pertinent. Com ja s'ha vist al capítol anterior, la seva funció
és detectar l'inici d'un procés perillós amb la màxima rapidesa i generar respostes immediates
(alarmes, barreres, etc.) que evitin l'extensió del risc combatent-lo en el seu origen.

c) Control dels sistemes d'informació i comunicació (xarxes d'àudio, vídeo, informàtica,
videotext, telèfon, registres, consums, etc.)

Compleixen un servei informatiu i en el cas que els sistemes de seguretat detectin una alarma els
complementen emetent-la. Permeten la comunicació automàtica o semiautomàtica mitjançant xarxes
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Fig. 73  Gestió dels sistemes d'informació

Fig. 74  Gestió de serveis

telefòniques o d'altres tipus de sistemes de comunicació i poden combinar-se, i creen un servei de
secretariat útil als usuaris per la seva disponibilitat permanent. Són sistemes de traçat complex i que
demanen una gran flexibilitat de funcionament. Normalment estan informatitzats permeten programes
diferents segons les necessitats de funcionament i de registre del procés que es controla.

d) Gestió de serveis (programació, electrodomèstics, reg automàtic, cuina, etc.)

Encara més variats i canviants que els anteriors, permeten suplir l'acció humana i en molts casos
economitzar recursos energètics o materials, recollir informació sobre consums, etc.
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4.2 Principis bàsics del control

Com s'ha vist, en qualsevol sistema de control a l'arquitectura pressuposem l'existència d'un sistema
cibernètic de llaç tancat, amb un circuit de realimentació (feed-back) que, amb la detecció dels resultats
d'un procés determinat, actua sobre les causes per tal de mantenir-les dins uns límits determinats
desitjats. 

Els sistemes controlats presenten sempre una resposta temporal, això significa que, si s'aplica un
senyal qualsevol, variable en funció del temps, a l'entrada d'un sistema, aquest presentarà a la seva
sortida un senyal de resposta que estarà relacionat en el temps, de forma totalment determinada amb
el senyal d'entrada, però que seguirà les variacions d'aquesta de forma diferent i en general amb un
cert retard.

En realitat als edificis existeixen també sistemes de llaç obert, que abans hem anomenat automàtics,
en què s'executa una determinada acció a partir d'un procés preestablert (preprogramat) però sense
circuit de retorn que modifiqui l'acció en funció dels resultats. En aquest cas és on sovint els usuaris
amb el seu control passiu estableixen la realimentació, modificant la programació quan volen modificar
el resultat. En tot cas, els sistemes de control que estem estudiant aquí són a la pràctica tots de cadena
tancada, siguin passius o actius, amb control humà o no, i tots segueixen uns principis bàsics que cal
tenir presents en dissenyar-los i quan vulguem actuar sobre la seva utilitat.

És important remarcar un cop més l'avantatge decisiu que aquests sistemes tenen pel seu caràcter
permanent. En tractar-se de controls artificials no subjectes a distraccions ni cansament, poden
acomplir en tot moment el seu paper, registrant qualsevol fenomen que es produeixi sense limitacions
horàries ni de presència, la qual cosa els fa encara molt més útils com a suplència del control humà,
especialment  en sistemes de seguretat i control ambiental.

Per poder tractar els principis bàsics que són aplicables a qualsevol sistema de control ens caldrà
aprofundir lleugerament els conceptes amb la nomenclatura adequada. Per fer això tractarem a
continuació en aquest apartat el que és el model d'un sistema de control, veurem el concepte de
sensibilitat i, en tercer lloc, la seva estructura. En cadascun d'aquests temes enunciarem els principis
o lleis que correspongui.
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Fig. 75  Model d'un sistema de control

a) Model d'un sistema de control

L'acció física o treball que realitza un sistema de control pot ser representat per un model matemàtic,
que ens informa de la relació entre l'acció i el seu resultat. Aquest model té la configuració següent.

De tal manera que, existint una relació matemàtica que dona el valor y(t) en funció de u(t) i de z(t),
l'anàlisi es farà establint les relacions parcials que composen el model. Segons això:

El senyal y(t) per controlar es relaciona amb el de consigna u(t) i amb la possible pertorbació z(t).

El senyal per controlar y(t) es relaciona amb l'estat del procés x(t).

L'estat x(t) es relaciona amb la consigna u(t) i la pertorbació z(t).

El model del sistema és aquell que permet saber com serà y(t), per diferents consignes u(t) i suposant
diverses pertorbacions z (t).

El model és sempre una funció del temps (t), pel fet d'entendre que el funcionament temporal del
procés en direcció cap a uns objectius determinats és la missió principal del sistema de control.

L'optimització d'un sistema de control consistirà a determinar el senyal u(t) necessari per aconseguir
que el procés acompleixi una determinada especificació. Encara que moltes vegades el responsable del
disseny arquitectònic d'un edifici no conegui els aspectes tècnics d'un sistema de control determinat,
caldria en tot cas que comprengui i decideixi el senyal de consigna que cal aplicar en cada cas. El
resultat d'un control determinat depèn en gran mesura de tota la sèrie de factors de l'usuari de l'edifici,
que són responsabilitat general de l'arquitecte projectista.
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Fig. 76  La claredat en el control

En relació temàtica indirecta amb el model d'un sistema de control, es pot enunciar el següent:

Principi de la claredat:

En un sistema de control, el component d'interacció amb els usuaris i responsables de l'acció del
sistema, ha de procurar la màxima claredat en reproduir el model de funcionament i en produir
la comunicació a l'usuari, per tal d'assegurar que l'excés i el desordre d'informació no redueixi
la capacitat i la precisió d'aquesta acció.

Aquest és el cas de molts sistemes de control, on l'excés de dades que ha d'entendre i controlar
l'usuari fa inoperant la sofisticació del sistema. A l'arquitectura on sovint la preparació específica dels
usuaris és baixa, aquest principi pot ser especialment important.

b) Sensibilitat d'un sistema de control

S'entén com a sensibilitat d'un sistema la relació entre la variació en percentatge d'alguna magnitud
del sistema i la variació percentual del paràmetre que introdueix aquesta variació. La sensibilitat d'un
control depèn de la que tinguin els diferents components de la seva cadena de retorn.

Tant el grau de finesa en la detecció de l'efecte o sortida, amb el tipus que pot ser continu o discret
de detecció i el seu grau de sensibilitat, com la capacitat d'aquest senyal de consigna per modificar el
procés, condicionen conjuntament la sensibilitat global del sistema.

La resposta temporal s'estudia en dues situacions que resumeixen els diferents comportaments
possibles: resposta transitòria (t) i resposta a règim (p). La primera és  la que existeix quan es
produeix una pertorbació en un moment determinat i la segona és la que té paràmetres estables i un
temps que es pot considerar infinit. 
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Fig. 77  Respostes transitòries de variable controlada

En general, la resposta temporal C(t) serà:

C( t ) = C (t) + C (t)t p 

Acceptada la resposta permanent C  com a pròpia del sistema, es procura limitar-la dins els margesp

predeterminats com a objectius i s'estudiarà el comportament transitori per a una pertorbació
determinada o un canvi de la consigna u(t).

En general caldrà optimitzar les respostes transitòries per aconseguir el retorn al règim permanent en
el mínim temps possible, tot evitant respostes inestables que poden amplificar indefinidament el
descontrol del sistema si entren en ressonància.
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Fig. 78  Respostes transitòries de variable controlada, segons estructura de control

Com a principi general respecte a la sensibilitat d'un sistema de control, podem considerar el següent.

Principi de l'estabilitat:

En un sistema de control retroactiu, els paràmetres bàsics que cal optimitzar per al seu bon
funcionament són els que relacionen l'acció sobre les causes amb la detecció del resultat. Aquests
paràmetres son bàsicament la proporció i el retard de la resposta.

La proporció de la resposta es refereix a la magnitud de l'efecte que s'introdueix a l'acció sobre les
causes, on resulta crític que no sigui excessiva o massa feble aquesta acció. Per aquest motiu cal que
l'algoritme de relació matemàtica entre acció i efecte estigui establert adequadament.

El retard de la resposta resulta crític per al funcionament del sistema, en tal com és el paràmetre que
condiciona les possibilitats d'estabilització ràpida en cas de produir-se una alteració fins i tot evitant
el perill de que entrin en resonància i es converteixi en inestable, en amplificar-se l'oscil·lació per
efecte d'un retard excessiu que fa que l'acció en un sentit es produeixi quan ja caldria que fos en sentit
contrari.
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Fig. 79  Relació risc-fiabilitat

c) Estructura dels sistemes de control

L'estructura d'un sistema de control ens expressa la relació entre els seus components, que és
relativament senzilla en un sistema simple realimentat, amb detecció de l'efecte  - anàlisi i decisió -
acció sobre la causa. En el cas de sistemes complexos, amb components actuant en sèrie i/o en paral·lel
connectats amb diverses causes i efectes de processos que poden ser múltiples, la relació d'aquests
components del sistema pot significar una estructura molt més difícil de comprendre i analitzar. En
aquests casos cal tenir presents certs principis o lleis, com són els que es refereixen a la fiabilitat del
sistema. (vegeu també 3.2 Principis generals de la protecció, apartat b.).

Qualsevol sistema pot qualificar-se per la seva fiabilitat (f), que expressa el percentatge que actua
correctament (segons desitgem que ho faci) respecte del total d'actuacions. Així, una fiabilitat de
0,999999 = 1·10  en un circuit elèctronic vodria dir que, cada 10  operacions de mitjana, una serà-6 6

incorrecta.

Relacionat amb la fiabilitat (f) hi ha el risc d'acció incorrecta (r); r= 1/f -1.

Segons aquestes definicions el risc pot variar entre el valor 0 (sistema amb fiabilitat màxima = 1) i
valors molt grans (sistemes amb baixa fiabilitat); la relació serà del tipus:

Aquests conceptes permeten formular les lleis de les cadenes en sistemes complexos, similars a la llei
de la redundància (3.2.b) dels sistemes de seguretat.
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Fig. 80  Primera llei de la cadena aplicada a un cas particular amb f  constantx

Primera llei de la cadena

En un sistema de control, amb els seus components connectats en sèrie, la fiabilitat mai no pot
ser superior a la del component que la tingui més baixa.

Es tracta del cas de sistemes de control artificial, on els diferents components (de detecció, de transport
de senyal, de processament, d'interpretació i d'acció) tenen un grau de fiabilitat determinat i on  el
punt més feble de la cadena que va de la detecció a l'acció és el que determina la qualitat dels sistema
globalment considerat.

Formulació:

f = f  · f .............f  < fT  1 2 n x

on: f  = fiabilitat total del sistema (tant per u)T

f  = fiabilitat de qualsevol component del sistemax

f ,f ,...f ,...f  = fiabilitats dels components de la cadena del sistema1 2 x n

La fiabilitat dels sistemes complexos tindrà possibles milloras amb el funcionament dels seus
components en paral·lel.
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Fig. 81  Tipus de variació del valor de "e" segons el nombre de components en paral·lel

Segona llei de la cadena

En un sistema de control amb n components connectats en paral·lel, el risc total d'acció
incorrecta (r ) es pot trobar a partir de:T

r = r  /e (n,i)T t

essent 1/ r  = 1/r  +1/r  +............ 1/rt 1 2 n

on: r  , r ,..., r  són els riscs de cadascun dels components en paral•lel i e (n,i) és un1 2 n

factor d'excés de confiança dels usuaris comprès entre 0 i 1. 

Aquest factor e (n,i) depèn del nombre de components (n), del tipus de cada component (i) i de la
forma com es pren la decisió final respecte de les divergències que puguin existir entre les
informacions que donen diferents components.

El valor de e ens informa que, en el cas de sistemes sofisticats i complexos, els usuaris que ho
percebeixen tenen actituds i respostes més relaxades que fan augmentar el risc (e proper a 0). En el
cas que els usuaris no ho percebeixin, el valor de e serà aproximadament igual a 1.

Com a conclusió general respecte de l'estructura dels sistemes, pot afirmar-se que, en augmentar el
grau de complexitat d'aquests sistemes, cal assegurar la reducció del risc amb el manteniment
homogeni de la fiabilitat dels components i amb l'ús de components en paral·lel en què el factor
d'excés de confiança no perjudiqui el risc total.
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4.3 Sistemes bàsics de control

4.3.1 Tipologia segons el model matemàtic

Existeixen diversos criteris diferents per classificar els sistemes de control, segons el tipus d'ordre,
el nombre de variables regulades, el tipus de resposta i el tipus de senyal.

a) Tipus de sistemes segons l'ordre executada

Poden ser d'estabilització, de persecució i de regulació límit.

Els sistemes estabilitzadors tenen un senyal de consigna u(t) constant i han d'aconseguir regular el
valor de sortida y(t) amb la màxima igualtat possible a u(t). Als edificis podem trobar sistemes
estabilitzadors de la pressió de circuits, de la tensió elèctrica, de la temperatura o el nivell
d'il·luminació d'un local, etc.

Els sistemes de persecució tenen un senyal de consigna u(t) variable en el temps, independentment
del mateix sistema i de la seva sortida y(t), que intentarà seguir les variacions de la consigna. 

A l'arquitectura podem incloure tots els sistemes de control ambiental i de servei en què l'usuari pot
canviar els requeriments o bé aquells en què certs agents independents (ocupació, horari, etc.) demanen
un canvi en els efectes del procés.

Els sistemes de regulació límit són els que pretenen mantenir la sortida y(t) entre uns límits màxims
y  i un mínim y , fet que implica definir els valors de consigna u  i u corresponents perquè aquestsM m M m 

límits no siguin ultrapassats. Això implica un senyal de consigna variable segons la sortida i requereix
una capacitat d'acció sobre el procés que asseguri que les pertorbacions puguin ser sempre controlades.

En realitat es tracta d'una variant dels sistemes anteriors aplicable també als usos arquitectònics ja
explicitats.

b) Tipus de sistemes segons el nombre de variables regulades

Distinció operativa entre sistemes monodimensionals i multidimensionals, que no té més implicació
que la complexitat de la centraleta de regulació i les interaccions possibles entre les diferents variables
reguladores. És el cas, per exemple, d'una regulació de temperatura i d'il·luminació simultànies on
l'increment de llum pot significar un augment de la temperatura de l'aire que pot estar previst a la
programació del sistema.
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Fig. 82  Sistemes lineals, no lineals i tot o res

Fig. 83  Sistemes de tipus graó, rampa i d'acceleració

c) Tipologia de sistemes segons el tipus de resposta i el tipus de senyal.

En aquest cas els sistemes poden ser lineals o no lineals i alhora poden utilitzar senyals de diferent
distribució en el temps, formant com a sistemes continus, discrets, deterministes i estocàstics.

En els sistemes lineals la sortida y(t) és proporcional a l'entrada u(t).

En els sistemes no lineals no existeix aquesta proporcionalitat.

Com a cas límit els sistemes no lineals poden convertir-se en sistemes tot o res.

Els sistemes, lineals o no, són continus quan es pot considerar que funcionen tot el temps i discrets
quan només ho fan en moments determinats.
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Fig. 84  Tipologia segons la tècnica emprada per a la transmissió i la interpretació de senyals

Finalment, els sistemes deterministes tenen un comportament previsible a partir del seu model
matemàtic, que inclou el senyal de consigna u(t) i la pertorbació z (t); això permet un control complet
amb compensació si cal del retard del sistema. Per contra, els sistemes estocàstics tenen un
comportament dinàmic aleatori i requereixen sistemes de control més complexos.

Als edificis s'utilitzen amb freqüència sistemes tot o res en tot tipus d'aplicacions, però en el cas del
control tèrmic són útils i cada vegada més usuals els sistemes proporcionals o fins i tot no lineals, amb
corbes de resposta preestablertes per obtenir regulacions límit que passen de ser de tipus graó a les més
eficients de tipus rampa i fins i tot del tipus d'acceleració (parabòliques).

4.3.2 Tipologia segons la tècnica emprada

a) D'acord amb la tècnica emprada per a la transmissió i la interpretació dels senyals es diferencien
dos tipus de sistemes bàsics de control, els analògics i els digitals.

La representació analògica del valor d'una variable física es realitza fent variar una magnitud que
resulta modulada, i el valor de la modulació resulta en aquest cas proporcional al valor original de la
variable, dins uns marges limitats i resultant infinita la quantitat de valors que es poden representar.
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Fig. 85  Suport emprat per a la transmissió de senyals

L'inconvenient d'aquest sistema és la presència d'errors deguts al mateix circuit i les seves
característiques físiques (afebliment del senyal amb la distància, pertorbacions hertzianes, etc.).

La representació digital del valor d'una variable consisteix a convertir aquest valor en un número
codificat en llenguatge binari i utilitzant un descodificador decimal si cal visualitzar els valors
numèrics. Amb aquest sistema el comptador pot tenir el nombre de dígits necessaris per obtenir la
precisió desitjada. Té l'avantatge que l'afebliment del senyal no sol representar problemes, donat que
es pot reconstruir el significat del senyal al final de la transmissió. Això fa que en la tècnica moderna,
i lligats amb els sistemes de control informàtics en ús, els sistemes digitals s'utilitzin cada cop més.

b) D'altra banda, i segons el suport emprat per a la transmissió dels senyals, poden utilitzar-se
diferents tipus de conduccions: conductors elèctrics, trenats o coaxials, fibres òptiques, radiacions
d'infraroigs, ultrasons o radio-freqüències. Tots ells poden transportar senyals analògics o digitals i
serveixen per conduir un flux informàtic.

La transmissió d'energia només és possible amb conductors elèctrics. En general, i si es vol obtenir
una eficiència elevada, les transmissions sense suport físic tenen molts avantatges de col·locació però
estan més sotmeses a interferències i barreres. La solució més general és la xarxa de baixa tensió amb
cablatge específic.
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Fig. 86  Sistemes en xarxa, en estrella i en bus

c) L'estructura física del suport queda completada per la geometria de les xarxes que transporten la
informació. En tractar-se d'un sistema de transport d'informació, és vàlid tot el que hem tractat al
capítol 2, però amb la particularitat que, en aquest cas, els tipus específics de sistemes de transport de
senyal de control siguin en xarxa, en estrella o en bus.

L'estructura en xarxa és molt complexa de connexions, però permet trametre fàcilment informació
d'un element a un altre qualsevol; s'aplica així a casos específics de control múltiple. L'estructura en
estrella és més usual i útil en sistemes senzills. Finalment, l'estructura en bus utilitza una línia
compartida per diferents elements, amb un controlador de bus que identifica origen i destinació dels
senyals, amb sistemes temporals discrets que permeten l'estalvi que representa aquest tipus de
distribució.

d) Un altre criteri de classificació dels sistemes de control és el de la tècnica utilitzada en el
controlador del sistema. Dels primers sistemes hidràulics, mecànics, etc., tots ells de tipus analògic,
avui s'utilitzen pràcticament sempre sistemes informàtics, es a dir, sigui ordinadors compactes
programables, amb una àmplia capacitat d'acció sobre sistemes complexos i interactius. Només en
sistemes monodimensionals, d'acció tot o res, es continuen utilitzant dispositius mecànics senzills, com
és el cas del termòstat d'un radiador o d'un termo elèctric.

En ser en aquest moment una tecnologia en creixement, cal preveure evolucions ràpides en un pròxim
futur, possiblement amb graus d'automatització i globalització cada cop més alts, fins arribar a integrar
en sistemes complexos tot tipus de control possible a l'arquitectura.
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Fig. 87  Agrupació d'equips automatitzats

4.4 Cap al control global

Un sistema global de control a l'arquitectura consisteix en un sistema únic que governa simultàniament
tots els components i sistemes de l'edifici susceptibles de ser comandats, detectats i comunicats.

L'agrupació d'equips automatitzats dels edificis sota d'un controlador central és la base d'un sistema
global de gestió. Normalment es tendeix a classificar diferents àmbits dins el conjunt governat pel
sistema de control, associant entre si els components i subsistemes de cada un dels àmbits, com poden
ser: gestió tècnica (ambiental, de serveis, de seguretat de l'edifici, etc.), gestió administrativa
(comunicacions, finances, sanitat, etc.) i gestió cultural i d'oci (educació assistida, bases de dades
informàtiques, jocs, etc.).

L'aplicació a l'arquitectura d'aquests sistemes de control global, amb la integració interactiva de tots
els controls possibles en els edificis, pot tenir conseqüències tant de tipus sociològic, pel fet d'oferir
als usuaris un augment en la seguretat, la comoditat d'ús i la facilitat de comunicació, com de tipus
ecològic, en racionalitzar els consums d'energia i facilitar els fluxos d'informació (reducció del ritme
de generació d'entropia).
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Fig. 88  L'aparença formal dels edificis

Tot i així, els sistemes d'alta tecnologia emprats poden conduir a promoure l'aplicació de sistemes de
control ambiental i de servei amb un alt consum d'energia artificial, i una relació amb els usuaris poc
eficient, cosa que a la llarga representa conseqüències ecològiques i sociològiques contràries a les que
el sistema hauria d'afavorir. Cal considerar que, en el límit, un control manual d'un sistema de
persianes pot ser molt més eficient, energèticament parlant, que un complicat sistema de climatització.

A més, no cal oblidar que els mateixos sistemes de control, per la seva pròpia estructura tècnica, són
baixos consumidors d'energia, avantatge que cal no malmetre amb l'ús irreflexiu de sistemes artificials
de control ambiental i de servei. En aquest cas, paradoxalment, el control actiu hauria d'afavorir l'ús
de sistemes passius de control ambiental.

Una altra reflexió que cal fer és la del paper que pot implicar l'existència d'aquests sistemes en el
disseny arquitectònic. La introducció de "les màquines" a l'arquitectura, ara ja fa dos segles, no va
significar un canvi conscient en l'aparença formal dels edificis, tot i les implicacions d'ocupació
d'espais i elements presents als ambients interiors que les noves tècniques significaven. Així ara, amb
la incorporació dels nous sistemes de control, tot i que poden canviar radicalment les formes de vida
als edificis, ens temem que encara representaran menys canvis en els projectes dels arquitectes. Cal
tenir present que el control global no ocupa pràcticament espai, pot amagar-se fàcilment i resultar
formalment irrellevant.
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Històricament, la tècnica a l'arquitectura, com ha succeït en altres camps de la cultura, ha seguit la
tendència a l'estancament que es produeix quan per sistema es refusa qualsevol innovació radical.
L'arquitectura d'avui en dia és essencialment la mateixa que es construïa fa molts segles, i encara que
s'hagin incorporat noves tècniques en els edificis, aquesta incorporació sempre s'ha fet com d'amagat,
dissimulant els nous sistemes sota elements d'aparença convencional.

Darrerament és freqüent sentir parlar de noves possibilitats a l'arquitectura, com "edificis
intel·ligents", "habitatges domòtics", "smart buildings", etc. Es tracta, sembla, d'aprofitar tècniques
informatitzades de control, més o menys sofisticades, per regular el funcionament de les instal·lacions
o els equips dels edificis d'acord amb un programa global coordinat.

Malauradament els exemples que es presenten adjectivats com a edificis intel·ligents no són més que
reproduccions mimètiques dels estils o pseudoestils arquitectònics ja existents, amb l'afegit d'uns
controls limitats i es continua amagant, es podria dir que vergonyosament, l'existència dels sistemes
tècnics que es controlen i, per descomptat, dels components de control. L'edifici continua aparentant
que funciona com ho faria en el segle XV, encara que estigui farcit de canonades i fils per dintre.

D'altra banda, els plantejaments actuals del disseny arquitèctonic, i especialment en els edificis més
avançats tècnicament, tracten la relació amb l'entorn com una relació d'oposició. S'estableixen barreres
respecte dels agents climàtics (sol, vent, etc.) per evitar qualsevol pertorbació del seu ambient artificial
i les noves tècniques electròniques es limiten, erròniament, a controlar sistemes (sofisticats) que
generen aquest ambient artificial. Encara que sigui una forma d'actuar més còmoda, les conseqüències
són pèssimes, tant des del punt de vista mediambiental com pel confort dels usuaris i fins i tot per la
mateixa estètica arquitectònica.

Contra aquests fets proposaríem ara una arquitectura que incorporés, des de l'inici de la seva
concepció, totes les possibilitats tècniques d'avui en dia. Hauria de ser una arquitectura que aprofités
l'existència dels agents ambientals naturals per al seu millor funcionament i alhora els relacionés amb
els més complexos sistemes de control per tal de regular les seves condicions ambientals interiors
d'acord amb les necessitats i els desitjos dels seus usuaris. Caldria fugir de les condicions artificials
estàtiques per tal de introduir una varietat temporal més confortable, obtenir un baix consum energètic
amb la sàvia utilització del clima natural, etc. Seria una arquitectura que fins i tot podria "aprendre"
i reproduir posteriorment certes pautes d'actuació per millorar la seva eficàcia.

L'electrònica d'avui en dia permet desenvolupar dispositius, components i circuits que controlen
funcions d'alt grau de complexitat, cosa que creiem que no s'ha explotat encara prou en aplicacions
d'estalvi energètic aprofitant els agents del medi natural.
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Per tot això, els arquitectes, si no ens volem trobar una vegada més fora del joc de la pròpia cultura
on vivim, hauríem d'acceptar el paper actiu que la tècnica actual pot tenir en l'arquitectura. Caldria
replantejar d'una vegada el concepte de forma construïda i incorporar l'espai energètic al vocabulari
arquitectònic, aprofitar les possibilitats integrals dels sistemes de control amb una definició dinàmica
dels ambients i, sobretot, deslliurar-nos del tancament ideològic, que només ens permet treballar amb
la geometria de la matèria.
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