
Disseny d’un projector amb tecnologia LED                  Pàg.1 

 

RESUM 

 

L’aparició dels LED  (díode emissor de llum) està produint grans canvis en el món de la 

il·luminació. Al tractar-se de una nova font de llum, el LED ha portat amb si una sèrie de 

nous desenvolupaments, aplicacions i reptes. Els LED evolucionen amb molta rapidesa i no 

resulta fàcil mantenir-se al dia de les últimes novetat i analitzar-les en profunditat.  

Aquest  projecte té com a objectiu dissenyar un punt de llum utilitzant l’últim de la tecnologia 

LED  pel seu funcionament. Diversos estudis han demostrat que la tecnologia LED és una 

font ideal per a la il·luminació d’espais gràcies a les seves altes prestacions i avantatges 

com són el baix consum, la llarga vida útil, el baix impacte ambiental... Primerament es 

realitza un estudi de mercat, tant de sistemes lumínics com dels seus components per tenir 

una orientació i base del que es vol aconseguir. Posteriorment es detallarà el disseny de 

reflector i lent mitjançant un estudi fotomètric. D’altra banda es dissenyarà un dissipador i es 

realitzarà un estudi tèrmic per determinar si evacua correctament el calor generat pel LED. 

Per realitzar cada un dels estudis s’utilitzarà diferents programes per obtenir els resultats 

adients, com són el SolisWorks® pel disseny de la lluminària, el DiaLux® i Photopia® per als 

càlculs luminotècnics i l’Ansys® per l’anàlisi tèrmic. D’aquí en resulta un informe final que 

conté el procés detallat de disseny com materials utilitzats d’un punt de llum competent al 

mercat. 
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GLOSSARI  

Magnituds fotomètriques 

Flux lumínic: es defineix com la quantitat de llum radiada (Q) en totes direccions per una 

font lluminosa, durant la unitat de temps (t). És a dir, la quantitat de llum que pot percebre 

l’ésser humà per unitat de temps. 

Símbol : φ 

Unitats: Lúmens [lm] 

Φ= Q/t  [lm] 

On: 

Φ = Flux lluminós en lúmens [lm]. 

Q= Quantitat de llum radiada visible. 

T=temps que es manté aquesta radiació. 

La relació entre watts i lúmens s’anomena equivalent lumínic de la energia i equival a : 

 1 watt-llum a 555nm =683 lm 

El lumen es defineix com el flux lluminós emès en un angle sòlid (un estereoradiant) per una 

font puntual uniforme, que té una intensitat lluminosa d’una candela. També com a unitat de 

potencia es diu que és la quantitat de llum emesa, corresponent a 1/683 watts emesos a la 

longitud d’ona de 5400 A. 

Intensitat lluminosa :  és el flux lluminós emès per una determinada direcció i dins d’un 

determinat angle sòlid (w) mesurat en estereoradiants (sr) que conté el flux lluminós.  

Símbol: I 

Unitat : Candela [cd = lm/sr] 

I = φ/ w  [cd] 

On: 

I= Intensitat lluminosa (lm/sr) 
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Φ= Flux lluminós en lúmens (lm) 

W= angle sòlid 

La candela es defineix com la intensitat lluminosa en una direcció donada d’una font que 

emet radiació monocromàtica de freqüència 540 x1012 Hz, essent la intensitat energètica en 

aquesta direcció d’1/683 W per estereoradiant. 

Nivell d’il·luminació : és la magnitud més important de l’objecte a il·luminar. És la quantitat 

de flux lumínic que incideix sobre una superfície per unitat d’àrea. 

Símbol: E 

Unitat: Luxes [Lux]  

E= Φ/S [lx] 

on: 

 

E = Il·luminació (lux). 

Ф = Flux lluminós en lúmens (lm). 

S = Superfície (m). 

 

El lux és la unitat de mesura d’il·luminació. Es defineix com la il·luminació d’una superfície 

que rep un flux lluminós d’un lumen, uniformement repartit sobre un metre quadrat de la 

superfície. 

Luminància:  densitat angular i superficial del flux lluminós que incideix, travessa o emergeix 

d’una superfície seguint una determinada direcció. Altrament, és la relació entre la intensitat 

lluminosa i la superfície aparent vista per l’ull en una direcció determinada. 

Símbol:  L 

Unitats: cd/m2  

L= I/S· cos B     on: S·cosB = Superfície aparent 

Excitància lluminosa: Referida a un punt de la superfície, és el quocient entre el flux 

lluminós que surt d’un element de la superfície que conté el punt considerat i de l’àrea del 

element. 

 



Disseny d’un projector amb tecnologia LED                  Pàg.7 

 

Símbol:  M 

Unitats: lm/ m² 

M= Φ/A 

 

on: 

 

M = Excitància lluminosa. 

Ф = Flux lluminós en lúmens (lm). 

A = Àrea element. 

Rendiment lluminós o eficiència lluminosa:   quocient entre el flux lluminós produït i la 

potència elèctrica consumida, que ve definida amb les característiques de la làmpada.  

Símbol: η 

Unitats: Lm/W 

 

Representació gràfica de magnituds lumíniques 

Corbes de distribució lluminosa:   són  les representacions gràfiques de les mesures de 

les intensitats lluminoses efectuades en les infinites direccions que parteixen del centre de la 

làmpada o lluminària. La determinació de cada un dels punts situats en una mateix pla es 

realitza mitjançant coordenades polars, el valor de la intensitat lluminosa es representa 

sobre cercles concèntrics i s’expressa en candeles. De tots els plans verticals possibles 

identificats per l’angle C, solament es poden representar els plans verticals corresponents 

als plans de simetria i als transversals a aquests (C=0º i C=90º) i aquell en que la làmpada 

té màxima intensitat.    



Pag.8                                                                         Memòria 

 

 

Figura 1. Representació volumètrica i plana del repartiment lluminós d’una làmpada.                

Font: Indalux  

 

Les corbes fotomètriques es donen referides a un flux lluminós emès de 1000 lm. Així s’evita 

haver de fer un gràfic per cada làmpada quan sols varia la potencia d’aquesta. Per conèixer 

els valors de la intensitat lluminosa corresponent sols cal multiplicar el flux lluminós reals de 

la làmpada per la lectura del gràfic i dividir-lo per 1000 lm. 

I real = φ làmpada · I gràfic · 0.01 

Cada lluminària té com a principal característica una distribució fotomètrica que és pròpia i 

que ens proporciona informació de com la làmpada distribueix la llum emesa. Aquest és un 

criteri de vital importància ja que, segons l’aplicació final, ens decidirem per un tipus de 

lluminària o l’altre. Així, per il·luminar carrers, triarem lluminàries que distribueixin la llum 

preferentment al llarg del carrer i minimitzar, d’aquesta manera, el nombre de lluminàries 

que s’hagin d’instal·lar. En canvi, si volem col·locar lluminàries a places o llocs oberts, ens 

decidirem per lluminàries que distribueixin la llum uniformement en totes direccions. Per tant, 

tot el conjunt de lluminàries es podria classificar, segons aquest criteri, en dos tipus: 

 

• Distribució simètrica: 

Són aquelles lluminàries que distribueixen la llum uniformement en totes les direccions. 
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Figura 2. Distribució fotomètrica simètrica. Font: Indalux 

• Distribució asimètrica: 

Són aquelles lluminàries que distribueixen la llum de diferent forma. Se seleccionaran 

segons l’aplicació final. 

 

 Figura 3. Distribució fotomètrica asimètrica. Font: Indalux  

 

Corbes isolux:  Per unes determinades condicions d’instal·lació, els gràfics que defineixen 

el comportament de la lluminària en una superfície són les corbes isolux. Un diagrama isolux 

és el conjunt de corbes que uneixen dos punts d’una superfície amb el mateix valor 

d’il·luminació, permetent veure com es distribueix el flux a la superfície. Aquestes corbes són 

idèntiques a les corbes de nivell dels plànols topogràfics, indicant il·luminacions en Lux en 

lloc d’altures en metres 
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1. PERIFACI 

1.1. Origen del projecte 

El tema del disseny amb l’enginyeria sovint estan bastant distanciats. Aquest projecte 

tractarà de relacionar el caràcter més estètic d’un producte amb les diferents àrees de 

l’enginyeria per la creació innovadora d’un punt de llum. Així es realitzarà un recorregut per 

augmentar els coneixements tècnics de matèries com poden ser transferència de calor, 

disseny assistit per ordenador i potents programes de simulació.  

Aquest document intentarà recopilar tota la informació i documents necessaris per poder 

crear el sistema d’il·luminació.   

 

1.2.  Motivació  

La motivació d’aquest projecte va sorgir per l’interès en augmentar els coneixements sobre 

la luminotècnia i la fascinació de com la llum pot influir tant en el comportament humà. S’ha 

estudiat i demostrat que una bona il·luminació aporta grans avantatges a la salut i benestar 

de l’ésser humà, com també una millora en el rendiment  del lloc de treball. La llum marca el 

ritme de vida, tant intel·lectual com emocional, de qualsevol acció que realitza una persona 

durant el dia. Per aquests motius i per la infinitat de possibilitats que ens ofereix aquesta 

temàtica per desenvolupar el producte amb els coneixements adquirits durant la carrera, es 

considera un projecte amb perspectiva de futur.   

A més a més es desitja crear un producte innovador en el mercat que satisfaci tant les 

necessitats i els objectius del consumidor com del dissenyador fent ús d’una tecnologia 

latent en el mercat com és la tecnologia LED. 
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2. INTRODUCCIÓ 

L’essència d’aquest projecte és dissenyar un nou producte que millori als que actualment 

estan al mercat.   

Les activitats dels éssers vius sempre han estat estretament relacionades amb la llum, des 

de les plantes i la seva fotosíntesis fins les activitats d’alimentació dels animals. Com un cas 

particular es troba l’ésser humà, el qual les seves activitats a la llum del dia són tant diverses 

com complexes. Els dies llargs es tradueix amb més temps per realitzar les seves activitats. 

És per aquest motiu que l’ésser humà ha cobert les seves necessitats de la il·luminació, ja 

sigui per medis naturals com el Sol fins la creació de medis artificials com són les làmpades.  

Els sistemes d’il·luminació sempre van de la mà amb el desenvolupament de la civilització. 

Les fonts d’il·luminació artificial han avançat conjuntament amb la tecnologia de l’home i són 

en l’actualitat, i des de fa ja molts anys, part fonamental de les edificacions humanes, tant 

habitaculars com en àrees de treball i enlluernament púbic. Degut a aquesta necessitat  

l’ésser humà ha desenvolupat diverses tècniques d’il·luminació, cada vegada més capaces 

de realitzar el seu funcionament. És per això que s’han desenvolupat noves tecnologies que 

es centren cada vegada més a una major duració (temps de vida) i eficiència ( estalvi i 

millora de l’ús d’energia elèctrica) d’aquests mitjans d’il·luminació artificial.     

La tecnologia LED ha experimentat en aquests últims anys un impressionant avanç 

satisfaent a aquest sector a ampliar la gamma de les aplicacions.  Encara que el LED ja fa 

molt que existeix, anteriorment no era considerat un mitjà viable per la il·luminació pel fet de 

produir molt poca quantitat de llum, considerada insuficient per propòsits d’il·luminació 

general. No obstant aquest problema ha quedat solucionat amb la nova tecnologia LED de 

potència , la qual presenta avantatges sobre els altres sistemes d’il·luminació, essent les 

principals el poc consum d’energia, llarg temps de vida i l’alta resistència a impactes. 

No obstant els seus avantatges, aquesta tecnologia presenta certs inconvenient que han 

d’esser estudiats. El més significatiu és el problema tèrmic, ja que limita el seu èxit. Per això, 

és necessari una sistema tèrmic que garanteixi una correcta evacuació de calor. 

Per altra banda es modularà la fotometria per donar unes característiques especifiques pel 

seu determinat funcionament i adquirir el rendiment final desitjat. 

Tots aquest motius estableixen els paràmetres per desenvolupar un projecte que millori els 

ja existents amb la tecnologia LED i el potencií al sector de la lluminària comercial. 
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2.1. Objectius del projecte 

El present projecte té com a objectiu principal el disseny d’una lluminària destinada a la 

il·luminació d’accent en sales d’exposicions o comerços, afavorint un major rendiment en 

l’entorn a que ha estat destinat. 

Conseqüentment, l’estudi desitja arribar a assolir uns objectius determinats tals com aquest: 

Primer de tot es vol realitzar un producte que s’ajusti a les necessitats dels usuaris, la 

normativa i els reglaments vigent.  

Utilitzar una nova tecnologia que està en consonància amb el medi ambient ja que redueix 

les emissions de contaminants a conseqüència de l’estalvi d’energia elèctrica i  genera 

beneficis econòmics a conseqüència de la reducció dels costos. 

Dissenyar un punt de llum de forma adequada i precisa que s’adapti a l’entorn des d’un punt 

de vista estètic i funcional per la zona on es vol instal·lar, proporcionant una il·luminació 

similar a la de referència però amb certes millores destacables gràcies a la nova tecnologia 

LED i als mecanismes luminotècnic necessaris.  

Realitzar un disseny que doni una imatge de modernitat i compromís amb el medi ambient. 

 

2.2. Abast del projecte 

Es pretén crear un informe que contingui informació detallada de la descripció del disseny 

d’un punt de llum, de tal manera que es pugui iniciar la execució d’un prototip i posteriorment 

la producció del producte. Es determinarà totes les característiques dels dissenys implicats 

en el procés de plantejament i materialització de la idea sobre el projector lumínic,  centrant-

se en l’estudi tèrmic, fotomètric i estètic. 
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3. ANÀLISI DE CONTEXT 

3.1. Introducció 

El projecte sorgeix de la necessitat de crear un producte que permeti una bona comunicació 

visual  amb uns costos d’explotació i manteniment reduïts.  

L’objectiu és analitzar exhaustivament totes les necessitats i requisits d’aquelles persones 

que tenen contacte amb el producte, per així satisfer el màxim possible les expectatives. El 

producte va destinat a ser una lluminària d’accent en sales d’exposicions o comerços, per tal 

de destacar certs objectes d’aquests espais.   

Una bona il·luminació pot arribar a aconseguir que els lloc on es viu o es treballa es 

converteixin en alguna cosa més que un simple lloc de treball o oci. Gràcies a un bon 

disseny lumínic es poden crear ambients més agradables, casi màgics, sense oblidar que 

les instal·lacions lumíniques siguin energèticament sostenibles.  

L’estudi del context és una part del disseny que constitueix una qüestió important dins del 

procés i la projecció. Ajuda a establir uns criteris per el posterior disseny segons les 

necessitats establertes.  

Per facilitar aquest procés s’analitzarà els següents factors: 

• El factor humà 

• El factor polític 

• El factor social i cultural 

• El factor energètic i material. 

 

3.2. Factor humà 
 

3.2.1. Usuaris 

Un factor important alhora de dissenyar un producte és saber a qui o a quin sector de la 

població es vol dirigir. 

No només s’ha de tenir en compte l’usuari raó de ser, sinó que també caldrà tenir en compte 

tots aquells usuaris que tinguin interacció amb el producte, intentant aconseguir una solució 

el més satisfactòria per a tots.  
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L’usuari principal, raó de ser, són tots aquells que estiguin en contacte amb la il·luminació 

diàriament i facin ús d’ella, en aquest cas seran aquelles persones interessades per l’objecte 

destacat per la il·luminació, com pot esser una figura exposada en una sala d’exposicions.  

L’usuari operador són aquelles persones que entren en contacte amb el producte però que 

no l’utilitzen per la finalitat que ha estat creada. Seran aquelles persones                                             

que formen part de la fabricació, la implantació, el desenvolupament i el manteniment del 

producte mentre desenvolupi la seva funció, per tant tindran contacte amb el producte al 

llarg del cicle de vida.   

Per últim es farà referencia a tots aquells usuaris que no poden ser classificats dins dels 

anteriors. Aquests usuaris són els que es veuen afectats o beneficiats per la implantació del 

sistema de il·luminació, d’una manera indirecta. Per exemple aquesta definició inclouria 

aquelles persones que estiguin pel voltant del lloc d’instal·lació i es vegin afectades per la 

il·luminació. 

 

3.2.2. Necessitat i problemes de l’usuari 

Tots els usuaris han de rebre una satisfacció suficient d’acord amb les relacions particulars 

del producte. Per això, a cada usuari se li subdividiran els requisits amb: 

• Requisits lluminosos 

• Requisits de manipulació 

• Requisits complementaris 

 

3.1.2.1. Usuari principal: 

Requisits lluminosos:  El producte ha de mostrar un nivell d’il·luminació important, 

focalitzant la llum sobre l’objecte central, per tant ha de tenir un estret con lumínic. És 

important elegir un làmpada amb unes característiques cromàtiques adequades com és el 

color càlid. A més a més, interessa dissenyar una il·luminació que compleixi les condicions 

de qualitat i confort visual accentuant un aspecte de color de la llum emesa que potencií els 

tons i un bona eficiència energètica. 

Requisits de manipulació: No interacciona, per tant no té cap implicació.  

Requisits complementaris:  S’ha de tenir en compte dissenyar un producte energèticament 

econòmic, que permeti el màxim d’estalvi energètic i estigui amb consonància amb el medi 

ambient. És recomanables innovar amb l’estètica del producte i harmonitzar amb l’entorn de 

l’espai on s’instal·la. 
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3.1.2.2. Usuari operador: 

Requisits lluminosos:  No interacciona, per tant no té cap implicació.  

Requisits de manipulació:  El producte ha de posseir unes formes ergonòmiques i senzilles 

de tal manera que sigui de fàcil i ràpid  fabricació, muntatge, desmuntatge i manteniment. 

S’ha de proporcionar comoditat a l’usuari operador per a que la fabricació i la manipulació 

del producte sigui amb el menor temps possible i utilitzant els mínims utensilis possibles. El 

pes serà un factor important a tenir en compte per no produir fatiga al instal·lador. Els 

acoblaments han de ser el més simplificats possibles per facilitar el muntatge del operador i 

a més a més la substitució de peces, en cas necessari, del personal de manteniment. 

Com que aquest tipus d’usuaris engloben el personal de fabricació, manteniment i muntatge 

ha d’haver un mínim de seguretat mecànica, elèctrica i tèrmica per cada un de les parts amb 

un aïllament adequat, quan sigui adient, per evitar qualsevol tipus d’incident. 

Requisits complementaris: En aquest cas es centrarà principalment en el muntatge del 

producte, per tant no serà necessari requisits addicionals. 

 

 3.1.2.4. Usuari tercer: 
 

Requisits lluminosos:  No interacciona, per tant no té cap implicació.  

Requisits de manipulació:  No interacciona, per tant no té cap implicació. 

Requisits complementaris: El producte ha de proporcionar un benestar a l’entorn i no 

causar cap tipus d’enlluernament o llum molesta. A més a més s’hauria de proporcionar un 

producte de baix consum amb un cost competitiu al mercat. 

 

3.3. Factor econòmic i polític 
 

L’inconvenient més destacables és podria dir que sorgeix en la banda econòmica. Els preus 

estipulats per aquests productes poden arribar a ser superiors als productes que 

substitueixen i això pot dificultar la utilització. Aquest marge econòmic podria ser causa en la 

millora de l’àmbit mediambiental, ja que redueix els problemes ambiental que genera la seva 

activitat. 
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3.4. Factor social i cultural 

 

En el 2009 es va iniciar un pla portat per la UE de la retirada gradual de les bombetes 

tradicionals d’incandescència de més de 100 W que tindrà fi al 2012. L’objectiu principal es 

aconseguir l’estalvi energètic i econòmic. Per això els consumidors hauran de triar entre les 

bombetes fluorescents compactes de llarga durada (que gasten un 75% menys), les 

halògenes (que fan la mateixa llum que les incandescents però consumeixen entre un 25% i 

un 50% menys) i els LED. 

 

Aquesta nova mesura planteja nous reptes en els dissenys i productes que existeixen en el 

mercat per tal de substituir-les i millorar-les, ja que és un mercat que ara per ara està en 

constant moviment i Europa no es capdavantera en il·luminació LED. 

 

3.5. Factor energia i material  

Aquest factor es estudiat i analitzat en l’apartat d’impacte ambiental (Annex C). 
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4. FUNCIONALITAT 

4.1. Fonts de llum 

La llum és una radiació electromagnètica que per les seves característiques particulars, i al 

igual que tota radiació d’aquest tipus, és una forma d’energia. Es forma per salts d’electrons 

en les òrbites dels àtoms. Els electrons posseeixen una estranya qualitat de moure’s en 

determinats orbitals sense consumir energia, però quan cau a un orbital inferior de menor 

energia (més pròxim al nucli) emet una energia en forma de radiació.  

Les fonts de llum produeixen la llum de diferents formes: 

- Escalfant cossos sòlids fins arribar al seu grau d’incandescència. 

- Provocant una descàrrega elèctrica en l’interior el sinus d’un gas. 

- Provocant una descàrrega en un cos sòlid (LED). 

4.1.1. Característiques de la làmpada 

Cada una de les làmpades elèctriques tenen diferents característiques intrínseques a la 

seva construcció que les diferencien, cada una amb un consum d’energia i patrons de 

radiació diferents. No obstant es important mencionar que no tota l’energia emesa es llum 

visible. Així mateix, no tota la llum visible té les mateixes característiques, ja que existeixen 

uns criteris que serveixen per avaluar la qualitat de la llum: 

•••• Color:   

Defineix les característiques cromàtiques de la llum emesa per la font. Es consideren 

els tres atributs següents: 

o To: Color bàsic de la llum emesa (blanc, groc, etc.) 

o La temperatura de color: es refereix al color bàsic, grau de calidesa o de 

fredor de la llum emesa. S’expressa en graus Kelvin (K), amb la particularitat 

que com més elevada és la temperatura de color més freda és la sensació de 

la llum emesa.  La temperatura de color d’una font lluminosa és la 

temperatura a la qual ha d’estar un cos negre per emetre el mateix color que 

la font. Per tant, com més blanca (freda) és la llum més alta és la temperatura 

de color, mentre que si una llum és càlida (cap al color vermell), la 

temperatura serà més baixa.  
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o Índex de rendiment de calor (IRC o Ra):  és la capacitat de la llum per 

reproduir amb fidelitat els colors dels objectes il·luminats. S’expressa amb 

l’índex de reproducció cromàtica Ra, en una escala del 0 al 100. Com més alt 

sigui el IRC, millor serà la capacitat de la llum per reproduir colors. 

Altres característiques d’interès  per estudiar els diferents tipus de làmpades són els 

següents: 

•••• Vida útil:  

Hores de funcionament durant les quals la font de llum manté unes característiques 

adequades d’emissió segons la seva depreciació i la seva mortalitat. Assenyala el 

període aconsellable de reemplaçament de la làmpada per a un manteniment preventiu. 

Les xifres que es donen són orientatives, ja que per fer l’estudi detallat d’aquest període 

òptim de reposició caldria tenir en compte, en cada cas, el preu dels materials i de la mà 

d’obra així com el preu de l’energia. 

 

•••• Depreciació: 

Disminució del flux lluminós al llarg de la vida de la font per desgast i degradació dels 

seus components. 

Ja que les prestacions i els nivells establerts corresponen a valors en servei, el nivell 

d’il·luminació inicial (la potència elèctrica de la instal·lació) ha d’incrementar-se en un 

percentatge equivalent a la depreciació prevista. Convé, per tant, que la depreciació sigui 

tan reduïda com sigui possible. 

 

•••• Mortalitat: 

Percentatge de làmpades que deixen de funcionar en un període determinat. Atès que 

les vides individuals solen ser diferents en un lot complet de làmpades, és usual 

expressar-lo d’acord amb corbes. El període corresponent a una mortalitat del 50% de 

làmpades del lot s’anomena vida mitjana. 
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Figura 4.1.  Supervivència de la làmpada. Font: ETAP 

 

Figura 4.2.  Manteniment de la làmpada. Font: ETAP 

 

•••• Dimensions de l’emissor de llum: 

Com més petites siguin les dimensions de l’emissor de llum (filament, tub de descàrrega, 

etc.) més gran serà el rendiment que s’obté en la distribució de llum per la lluminària, ja 

que el control del feix podrà ser més exacte. Dit d’una altra manera, l’eficiència lluminosa 

que s’obté serà més gran. L’eficiència lluminosa no depèn únicament de la làmpada, sinó 

del conjunt làmpada/lluminària/geometria, que determinarà el factor d’utilització de la 

instal·lació. 

 

4.1.2. Tipologia de làmpades 

En l’actualitat existeixen una gran diversitat de tecnologies per a la il·luminació, l’elecció d’un 

tipus o un altre depèn de les necessitats concretes de cada aplicació. A continuació es 

descriuen els diferents tipus de llums. 
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Làmpades de incandescència:  

Basades en un filament i una càmera al buit o amb gas inert. Consisteix en la generació 

d’energia lluminosa, per mitjà de la inducció d’un flux elèctric a través d’un mitjà físic que 

ofereix resistència. Aquest mitjà físic és un fi filament fabricat de tungstè.  Al passar el 

corrent elèctric pel filament, aquest eleva la seva temperatura fins a l’extrem i d’aquesta 

forma emet radiacions; les mateixes que generen la llum. El buit al seu interior es 

fonamental, ja que si existís oxigen en el seu interior sols podrien funcionar una vegada i 

entrarien en combustió immediata, destruint-se.    

Les làmpades de incandescència tenen una elevada generació de calor, ja que un 95% de la 

seva radiació emesa és conducció i convecció deixant així un 5% a la llum visible. Una 

làmpada incandescent té un índex de rendiment de color de 100 i generen aproximadament 

15 lm/W a una temperatura de color de 2850 K per als focus de 100 W.  La seva mitjana de 

temps de vida útil és de 1000 hores per la làmpades incandescents convencionals i de fins a 

2000 hores per la làmpada incandescent al·lògena. 

Làmpada de descarrega: 

Es produeix llum per efecte d’una descàrrega elèctrica en un gas. En aquestes làmpades, 

dos elèctrodes generen un flux d’electrons a través d’un gas, l’excitació dels àtoms del qual 

produeix directament energia lluminosa en alguns casos, i radiacions ultraviolada (UV) en 

altres. La radiació UV, en aquests últims, és transformada en energia lluminosa mitjançant 

substàncies fluorescents. 

Totes les làmpades de descàrrega que emeten llum per l’acció de la radiació ultraviolada 

necessiten uns equips auxiliars per a l’encesa i també per mantenir la tensió dins dels valor 

nominals necessaris per al funcionament. Hi ha diversos tipus de làmpades de descàrrega 

segons el tipus de gas utilitzat. 

 

Làmpada d’inducció: 

El seu funcionament és similar a la descàrrega però, en lloc dels elèctrodes situats 

generalment en els extrems de la làmpada, porta una bobina alimentada per un corrent 

d’alta freqüència (2,65MHz), que per inducció magnètica provoca l’excitació dels àtoms de 

mercuri. La intensa radiació ultraviolada produïda es converteix en llum visible, gràcies a una 

mescla de substàncies fluorescents en pols que recobreixen la cara inferior de l’ampolla. 

Per tant, s’han eliminat els components que limiten la vida dels altres tipus de làmpades, 

com els elèctrodes i els filaments, amb la qual cosa la vida d’aquest tipus de font quedarà 
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fixada per la durada dels components electrònics de l’equip auxiliar que l’acompanya, per 

tant se li pot preveure una vida útil de 60.000 hores. Per aquest motiu, estaran especialment 

indicades en llocs de difícil accés per canviar-les i en aplicacions de llargs períodes de 

funcionament. 

Uns altres avantatges d’aquest tipus de làmpada són que poden funcionar a temperatures 

molt baixes, de fins a -20ºC, i que funcionen de manera correcta en qualsevol posició. 

Actualment tenen un cost molt elevat i bastant superior a les anteriors. 

Electroluminescència:   

Aquest tipus de làmpades funcionen pel principi fotoelèctric, el qual consisteix en la emissió 

espontània d'electrons i forats a un material, habitualment un semiconductor. Els electrons 

excitats alliberen la seva energia en forma de fotons (llum). Abans de l'emissió els electrons i 

els forats són separats a causa del dopatge del material semiconductor en forma de junció 

PN (en el cas dels dispositius electroluminescents basats en semiconductors com els LEDs), 

o a través de l'excitació causada per l'impacte d'electrons d'alta energia accelerats per un 

fort camp elèctric (com en el cas del fòsfor de les pantalles electroluminescents). 

Hi ha un pas important entre els sistemes mencionats fins ara i els LED. Les làmpades 

convencionals tenen tecnologia elèctrica, mentre que els LED tenen tecnologia electrònica. 

Aquest fet fa que tinguin característiques molt diferenciades tant en positiu com algunes en 

negatiu. 

El LED “Light Emitting Diode” es un semiconductor que emet llum quan passa corrent a 

través d’ell. Els materials semiconductors que utilitzen els LED converteixen l’energia 

elèctrica en radiacions electromagnètiques visibles. La quantitat de llum generada es quasi 

proporcional a la quantitat de corrent que flueix a través del díode. A efectes d’il·luminació, el 

subministrament sempre està controlat per la corrent. 

Són varis els beneficis que aporta aquesta tecnologia en la il·luminació: 

1. Major duració: La vida útil depèn en 

gran mesura de les condicions d’ús 

específiques; entre elles, les més 

importants són la potència i la 

temperatura interna. Avui en dia, a un 

LED de qualitat se li estima una vida 

útil de 50000 hores sempre i quan 

Figura 4.3.  Vida útil dels diferents sistemes. Font:ETAP 
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s’utilitzi dins dels límits de temperatura                                                                

establerts ( entre 80 i 90 º C).      

2. Possibilitat d’alta eficiència energètica: ofereixen més rendiments lluminós que altres 

sistemes lluminosos. 

3. Baix consum: requereix menys potència per produir la mateixa quantitat de llum.  

4. Reproducció de colors d’alta qualitat: tenen un índex de color únic, el que 

proporciona veritables colors brillants durant la nit. 

5. Eficiència lluminosa immediata des del mateix moment de l’encesa: el LED reacciona 

immediatament als canvis en el subministrament elèctric. Una vegada encès, 

assoleixen en un instant el flux lluminós màxim a diferencia dels altres sistemes. 

6. Fàcilment regulable en un ampli interval: es poden regular de manera més eficaç en 

un ampli interval (casi des del 0% al 100%) o controlar-se de forma dinàmica 

utilitzant mètodes de regulació estandarditzada com el DALI,DMX o 1-10V.  

7. Disseny fotomètric revolucionari: el sistema òptic de LED altament centrat 

proporciona un model de llamps mostrant una lluminositat uniforme i reduint les 

masses fosques i la pèrdua de la llum. 

8. Inexistència d’errors d’il·luminació: absorbeix les possibles variacions a les que pot 

estar sotmès l’equip sense produir fallades ni variacions de il·luminació.  

9. Respectuós amb el medi ambient: d’acord amb els resultats de ACV (Anàlisi de Cicle 

de Vida), en comparació amb altres fonts lluminoses els LED tenen potències per a 

que l’empremta ecològica sigui en un futur la més petita de totes. 

10. Sense radiació infraroja ni ultraviolada: el feix de llum no conté radiació ultraviolada 

(UVA) ni infraroja (IR). Això els fa esser molt adequats per entorns en els que 

interessa evitar aquest tipus de radiacions. 

 

4.1.3. Comparativa 

Es mostraran una sèrie de taules per poder fer una comparativa molt més gràfica dels 

diferents sistemes lumínics descrits. 
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Taula resum dels percentatges corresponents al tipus de radiació generats per cada una de 

les làmpades elèctriques. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.1.  Comparativa tipus radiació generada entre les diferents làmpada  

Taula comparativa de l’eficiència lumínica, temps de vida útil i IRC. 

 

Taula 4.2.   Comparativa característiques entre les diferents làmpada 

Una vegada mencionades les característiques de funcionament, es necessari mencionar els 

seus principals avantatges i inconvenients alhora d’aplicar-les. 

Tecnologia 
Llum visible 

[%] 

Conducció i 

convecció [%] 
Infrarojos [%] Ultraviolat [%] 

Incandescent 5 95 0 0 

Descàrrega 16,5-40.5 44-54,5 3,5-25 3,5-25 

Inducció 45 44.4 0.2 0.4 

LED 30 70 0 0 

Tipus de 

làmpada 
Eficiència [lm/W] Vida útil [hores] IRC [%] 

Temperatura 

de color 

Incandescent 

convencional 

10-20 1.000 100 2400-2900 

Incandescent 

halògena 

16-25 2.000 100 2850-3200 

Descàrrega  40-180 6000-25000 25-90 2000-6500 

Inducció 70-80 60000 70-90 5000 

LED >75 50.000-100.000 >90 2700-6800 
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Taula 4.3.   Avantatges i inconvenients sistemes d’il·luminació 

Tecnologia 

d’Il·luminació 
Avantatges Inconvenients 

 

Làmpada 

Incandescent 

Baix cost. 

No necessita sistema 
especial d’alimentació. 

Màxim IRC. 

Baix eficiència. 

Fragilitat a impactes. 

Vida útil < 1000 hores. 

 

Descàrrega 

Font de llum molt eficient 

amb una vida útil molt 

elevada. 

Una classe de làmpada que 
engloba (sodi de baixa pressió) 
molt baix índex de reproducció 
cromàtica. 

 

 

Inducció 

Llarga vida útil. 

Alt factor de potència. 

Encesa instantània . 

Excel·lent interpretació del 
color. 

Alt cost inicial. 

Limitades de potència. 

Varietat limitada. 

Perjudicials pel medi ambient. 

 

 

 

 

 

LED 

Alta eficiència i baix consum 
d’energia. 

Major vida útil, fins a 100000 
hores. 

Resistent a impactes. 

No emet longituds d’ona 
perjudicials. 

No necessita adreçament. 

Pot produir llum blanca i de 
color. 

Mida reduïda. 

Fàcil de controlar i 
programar. 

Ràpida resposta de 
encesa/apagat, ideal per 
aplicacions on es necessita 
commutació. 

 

 

 

 

     Costos relativament elevats. 

Requereix un subministrament 
de corrent constant per un 
correcte funcionament. 
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4.2. Sistemes d’il·luminació existents 

El mercat de la il·luminació està en constant innovació, i avui en dia es té tant en compte la 

part funcional com la part estètica. Per això, el sistema d’il·luminació dissenyat ha tingut com 

a referència el model de làmpada projector QR-111 incorporant un LED d’alt rendiment com 

a font de llum.  

De tota la gamma existent es centrarà l’objectiu en els projectors orientables per interiors ja 

que permeten una il·luminació accentuada de diferents àrees i objectes optimitzant tant la 

tonalitat com el rendiment de color de la llum. Han d’incorporar òptiques, reflectors i lents 

que generin una amplia gamma d’efectes lluminosos. Es poden instal·lar sobre carrils 

electrificats o directament sobre les superfícies. També es poden controlar mitjançant 

sistemes de gestió de llum per regular el flux lumínic de mode automàtic. 

A continuació es proporcionaran un seguit d’exemples de les tendències, que seran una 

base d’aquest treball. Totes les especificacions tècniques es trobaran a l’annex D. 

•••• Le-Perroquet [iGuzzini]: 

Un perfecte exemple de la combinació d’estètica i alta 

tecnologia, iGuzzini és una de les marques model i més 

competitives en aquest sector. 

L’alta tecnologia que conté Le Perroquet,  posicionen 

aquest original sistema a les primeres posicions de la 

enginyeria lumínica de iGuzzini. Le Perroquet està 

disponible amb quatre mides diferents del reflector                 

per permetre la major personalització i flexibilitat                

d’aplicació. La idea és aplicar aquest sistema en  

espais amb una alt perfil lumínic com pot ser museus i exhibicions.      

Fabricat amb alumini fos a pressió i material termoplàstic, és un projector ajustable a paret o 

sostre. Conté escala graduada i dispositiu de bloqueig per posicionament.  

•••• Event  CSH [Lledó] :  

Es tracta d’una solució d’il·luminació innovadora i individual que s’adapta a les exigències 

econòmiques i ecològiques i inclou un valor estètica afegit. 

Figura 4.4. Projector Le Perroquet. 
                    Font: iGuzzini                            
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És un concepte de projector compacte format per un cos 

porta-equip, realitzat per material plàstic amb equip 

electrònic inclòs al cos porta-equip. 

El cos reflector s’ha fabricat mitjançant injecció d’alumini. 

Conté un anell anti-enlluernament escalonat integrat en el 

cos d’injecció per un confort visual.                                                                         

•••• Prodo [Troll]: 

És un concepte híbrid entre el que es coneix per un 

projector de superfície i un downlight, donant com a 

resultat una nova tipologia de lluminària molt compacta 

que s’integra amb facilitat allà on s’instal·la, resolvent 

nombroses necessitat de il·luminació. 

Les seves formes pures i la seva perfecta integració 

amb una mínima invasió del espai la converteixen en 

una lluminària versàtil, capaç de adaptar-se a                     

qualsevol zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Projector Prodo. 
         Font: Troll 

Figura 4.5. Projector Event CSH. 
        Font: Lledó 
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5. SEGURITAT Y LEGISLACIÓ  

Al llarg del projecte s’ha pres com a referència diverses normatives vigents per determinar 

els paràmetres i característiques tant elèctriques com lumíniques que s’han de complir per 

tal que aquest projecte no pugui significar un perill per les persones o un perjudici a l’entorn 

del punt de llum. 

A continuació es mostren les normes, recomanacions, lleis y reglaments consultats.  

5.1. Panorama legislatiu  

 Lleis i reglaments 

 Llei 3/1998, de 27 de Febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. 

Llei 6/2001, de 31 de maig, de Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció 

del Medi Nocturn (publicat en el DOGC el 12 de juny de 2001). 

Decret 114/1988 de 7 d’Abril d’avaluació d’impacte ambiental.  

Real Decret 208/05, de 25 de Febrer,  sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió 

dels seus residus.  

 
Real Decret 486/1997, de 14 d’Abril, de disposicions mínims de seguretat y salut en 

els lloc de treball. 

Real Decret 314/2006 del Ministeri d’Habitatge (BOE 28/3/06), CTE-DB-HE3 

Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació. 

Instruccions Tècniques Complementaries: 

  Reglament de Baixa Tensió 

   ITC-BT-44:  Instal·lació de receptors. Receptors per enllumenat.  

   ITC-BT:  Instal·lacions a Molt Baixa Tensió. 

5.2. Normativa vigent 

UNE-EN 60598-1 Lluminàries. 

UNE-EN-60598.2.5 Lluminàries projectors. 
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UNE-EN 50102 Graus de protecció proporcionats pels envoltants de materials elèctrics 

contra els impactes mecànics externs. 

UNE- EN-60929 Balast electrònics alimentats en corrent alterna i/o continua. Requisits 

de funcionament. 

UNE-EN 12464-1 Il·luminació dels llocs de treball. Part I: Llocs de treball en interiors. 

UNE 72 112 Tasques visuals. Classificació. 

UNE 72 163 Nivells de il·luminació. Assignació de Tasques. 

CTE SU-4 Seguretat front els riscos causats per la il·luminació inadequada.  
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6. DISSENY LUMÍNIC 

La ciència de la òptica és l’estudi de les propietats i el comportament de la llum. Encara que 

la llum visible és una ona electromagnètica té propietats tant de ona com de partícula. 

Existeixen models simplificats que s’utilitzen per descriure les propietats generals de la llum. 

Un d’aquest models és la òptica geomètrica, la que descriu com els rajos de llum que 

viatgen en línia recta  modifiquen la seva trajectòria en passar a través o reflectint-se des 

d’una superfície existent al seu camí .  

Les necessitats requerides per una determinada tasca o per un individu suposen modelar la 

llum fins obtenir una distribució especial. Per aquest motiu s’utilitzen diferents elements en el 

sistema d’il·luminació per poder adaptar la font de llum a les especificacions desitjades. 

Aquest elements són els reflectors i les lents. 

 

6.1. Reflectors 

La reflexió succeeix quan un raig de llum impacta sobre una superfície, canviant la seva 

trajectòria. Els reflectors són superfícies determinades en el interior de la lluminària que 

modelen la forma i la direcció del flux.  Pel disseny del reflector utilitzarem un dels diferents 

tipus de reflexions: 

 

Figura 6.1. Tipus de reflexió 

 

La reflexió especular és, per definició, aquella situació en la que es compleix la llei de la 

reflexió. Aquesta llei estableix que els rajos incident, reflectits i la normal a la superfície, es 

trobin en el mateix pla i que l’angle de reflexió sigui igual que el d’incidència. 

Per aquests motius i perquè s’utilitzen quan es requereix una forma precisa o quasi precisa 

de la distribució de llum amb un feix concentrat es centrarà aquest estudi en els reflectors 

especulars. 
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El reflector sols controlarà la llum emesa per la làmpada i la reflectida pel reflector. La forma 

de la superfície del reflector controlarà la distribució de llum. 

 

6.2. Lents Fresnel 

La utilització bàsica de les lents és focalitzar la llum. S’utilitzarà aquest tipus d’element en la 

làmpada per modificar la distribució lluminosa i en aquest cas redirigir el rajos cap al centre. 

Les lents basen les seves característiques en dos principis: 

• Transmissió: 

És la propagació d’una radiació a través d’un medi, sense que es produeixin canvis ni 

alteracions en la freqüència dels seus components monocromàtics, ni en la resta de les 

seves característiques.  

Segons la major o menor transparència del materials, es pot distingir tres tipus de 

transmissió de la llum: 

 

- Transmissió regular (1). 

- Transmissió difusa (2). 

- Transmissió mixta (3). 

 

(1)                                           (2)                                                  (3) 

 

Figura 6.2. Tipus de transmissió 
 

En la transmissió regular , el feix de llum que incideix sobre el medi surt d’aquest amb el 

mateix angle d’incidència. Es produeix en els cossos anomenats transparents. Permet veure 

els objectes col·locats darrera del cos amb nitidesa, com succeeix amb el cristall o el vidre 

orgànic, molt utilitzat en luminotècnia per a armadures i lluminàries. 

En la transmissió difusa , el feix incident es difon pel mitjà, sortint del mateix en múltiples 

direccions. Aquest mitjans s’anomenen “translúcids” i s’utilitzen en luminotècnia com difusors 

de llum, essent els més utilitzats els cristalls esmerilats i els vidres orgànics òpals. 
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Figura 6.4.  Lent Fresnel. Font: Knight Optical                      

En la transmissió mixta , es té una transmissió intermèdia, entre regular i difusa i s’obté 

amb els vidres orgànics i cristalls llaurats, no es distingeix amb precisió els objectes 

col·locats darrera d’ells, però si el seu posicionament. 

• Refracció: 

És el canvi de direcció que experimenta una radiació quan passa d’un mitjà a un altre amb 

diferent índex de refracció, degut a la variació que sofreix la velocitat de propagació de l’ona, 

d’un mitjà a l’altre. 

La velocitat de la llum en un medi disminueix a mida que augmenta l’índex de refracció del 

mitjà.  

 
Figura 6.3. Refracció. Font: Knight Optical 

 

La distància D de la figura es coneix com desplaçament. Aquest desplaçament depèn de 

l’angle d’incidència i de l’índex de refracció. Quan el raig d’incidència és perpendicular a la 

superfície, la refracció i el desplaçament equivalen a zero. 

La refracció varia segons la longitud d’ona. Les ones curtes (com la blava i la violeta) es 

transmeten més que les ones llargues (com les vermelles). Aquest fenomen s’utilitza per 

separar la llum blanca en els seus colors components travessants un prisma de refracció. El 

grau de separació del color, que depèn de l’angle d’incidència i de les propietats refractives 

del material del prisma, s’anomena dispersió. 

 

La lent Fresnel també anomenada lent escalonada s’instal·la en 

el extrem frontal de la làmpada. Consta de varis anells petits 

prismàtics concèntrics que tenen la propietat de reunir els rajos 

que li travessen en un focus. La coherència (qualitat) de la llum 

que emeten és una mescla ideal de llum suau i dura. La llum 

que surt és repartida molt uniformement de manera que 

pràcticament no existeix lluminositat als marges. 

La distància entre la làmpada i la lent Fresnel pot ser variada 

en aquest tipus de lluminària per concentrar (spot) o dispersar 
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(flood) els rajos de llum. Això permet ajustar ràpidament tant l’àrea de cobertura  com la 

intensitat de la llum. 

 

6.3. Focus de llum utilitzat. LED 

Existeixen certes diferències entre la instal·lació d’una bombeta halògena i un LED. La 

representació del punt de llum difereix significativament entre les dos a causa de la 

col·locació del punt de llum dins el reflector. 

El punt de llum halògena distribueix la llum al voltant de 360º.  Aquesta distribució obliga a 

crear un reflector completament hermètic per poder obtenir més eficiència en la reflexió de 

tots els rajos. 

En canvi el punt de llum LED distribueix la llum al voltant de 180º. Aquesta distribució permet 

posicionar el LED a la part superior del reflector sense ser necessari afegir superfície per 

darrera del punt de llum. 

El criteri de coordenades assignat al punt de llum és el de coordenades C-γ que correspon 

al de les gràfiques de distribució lluminosa. S’assigna l’eix perpendicular al punt de llum el 

valor 0º mentre que al eix transversal se li assigna el 90º. 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.5. (a) Halògena.  (b) LED. (C) Sistema coordenades C—γ amb C=0. Font: Indalux 

 

Després d’un estudi de mercat la font de llum elegida ha estat un LED de la casa Bridgelux, 

exactament el BXRA-W1202 que es troba a la llibreria de Photopia®. La fitxa tècnica es troba 

a l’annex D.  

Es tracta d’una font de llum que proporciona 26.24W i 1320 lúmens, amb unes dimensions 

de 16.65 mm de diàmetre muntada sobre una placa rectangular de 25.8x22.8 mm. 
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Figura 6.6. LED BXRA-W1202. Font: Bridgelux 

La font de llum que es troba al sofware d’il·luminació presenta un distribució fotomètrica com 

la següent: 

 

Figura 6.7. Fotometria LED 

 

Es pot observar la ineficiència existent del punt de generació de llum sense cap tipus de 

sistema de reflexió. 

 

6.4. Modelatge Reflector i Lent 

La modificació de la font de llum s’aconsegueix mitjançant l’ús de reflectors que radien la 

llum en una sola direcció. Segons la mida i la forma del reflector de llum es podrà comprimir 

més o menys en un feix o dispersar-se. Partint de les observacions de diferents sistemes 

òptics es pren la decisió de basar el reflector en un perfil de tronc cònic. 
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No 

Sí 

L’objectiu del producte consisteix en centrar el feix de llum en un punt. Això no 

s’aconsegueix fent ús únicament del reflector i és necessari emprar una lent Fresnel que, 

per la seva configuració d’anells concèntric, aconsegueix centralitzar el feix de llum.   

El disseny del reflector s’ha realitzat mitjançant el programa d’il·luminació Photopia®, 

modelant aquest amb diverses simulacions de tal manera que obtinguéssim les 

especificacions desitjades i es complís l’objectiu. S’ha anat revisant a cada simulació aquells 

gràfics i magnitud imprescindibles per ajustar el model a les especificacions desitjades. Una 

de les gràfiques de vital importància ha estat la corba polar, la qual tenia un pes important 

per la determinació de la forma del reflector i els efectes sobre la distribució de llum. Un dels 

paràmetres amb més rellevància i que s’ha tingut present en tot moment és el rendiment 

lumínic. 

La sistemàtica emprada per el disseny es mostra a continuació. 

 

 

  Reflector             Lent       Càlcul reflexions  Càlcul d’il·luminació

   

 

                         Compleix especificacions? 

  

 

Figura 6.8. Diagrama de flux del disseny reflector + lent 

 

Un cop obtingut el model s’utilitzava el programa DiaLux® per comparar la intensitat lumínica 

amb el model de referència. El model esmentat és un projector de la marca iGuzzini 

anomenat Le Perroquet amb una potència elèctrica de 75 W [3]. Si aquest no complia les 

expectatives es tornava al programa d’il·luminació a modificar certs detalls fins a trobar el 

resultat adient.  

D’aquesta tècnica s’extreu el prototip dels dos elements més importants per la generació de 

la lluminària desitjada. 

Modificació 
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     Figura 6.9. Reflector         Figura 6.10. Lent Fresnel 

La solució final del disseny del reflector resulta ser un con de 55 mm d’alçada amb un 

diàmetre superior de 19,15 i un diàmetre inferior de 78,6mm. La lent té forma anular amb un 

diàmetre de 78,6mm i 5,8mm d’espessor.  

6.4.1. El reflector 

El reflector s’ha d’ajustar en conformitat dels rajos reflectits al seu interior donant una forma 

en que les seves dimensions estiguessin entre els 50 mm. És l’element on  existeixen més 

pèrdues per absorció i això repercuteix en el rendiment de la làmpada. Tot i així com veurem 

a l’apartat de resultats s’obté un rendiment superior i assequible al producte de referència. 

Cal mencionar que s’ha intentat obtenir el major rendiment possible amb les restriccions i els 

elements proporcionats pel programa Photopia®. 

 

 

 

 

Figura 6.11. Reflector 

La figura 6.11 mostra la superfície resultant de la revolució del reflector.   

6.4.2. La lent 

La lent té un gran poder de modificació de la il·luminació i la fotometria de la làmpada. La 

seva funció principal és redireccionar els rajos i concentrar-los en la part de l’eix de simetria, 

abastant l’àrea del voltant. 
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El disseny òptic és controlat per prismes. Aquest defineixen quina quantitat de llum hauria de 

dirigir-se des de la làmpada a l’interior de l’àrea. És un dels factors més importants que 

s’han tingut en compte alhora de la creació de la lent. Modificant aquesta concentració es 

pot obtenir unes formes com les següent: 

(a)    (b)    (c) 

Figura 6.12.  Perfil prisma inferior (a).  Perfil prima mixte (b).  Perfil prima superior (c). 

S’ha optat per la part mixta per les condicions que proporcionava, però modificant aquest 

paràmetre es podrà obtenir diferents varietats de graus de concentració per possibles canvis 

posteriors. 

S’ha de tenir en compte que existeixen limitacions de fabricació i que la peça ha de ser 

modelable, per tant es cobreix aquesta part modificant el grau d’inclinació (30º) dels filets 

proporcionant-li una forma molt més suau. 

 

Figura 6.13. Lent Fresnel 

 

6.5 Simulació del reflector + lent 

El programa utilitzat es basa amb la tecnologia “Ray Tracing”, que permet calcular totes 

aquelles magnituds i gràfics imprescindibles per ajustar el model del reflector i lent. Aquesta 

tecnologia és un mètode de càlcul per la simulació lluminosa que es basa en el traç de 

feixos de llum que a la pràctica es tracten com a rajos. Es proporciona així tota la informació 

necessària pel càlcul de totes les magnituds en una simulació fotomètrica tridimensional.  
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Observem que els rajos van rebotant al reflector i es van dirigint cap a l’eix central de la 

làmpada. El feix de llum es va concentrant en una àrea determinada, que amb suport de la 

lent  centralitza encara més la intensitat de la llum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14.  Simulació tridimensional del programa Photopia® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15. Simulació feixos reflector + lent 

 

6.6. Resultats de la simulació  

En aquest apartat s’analitzaran el resultats del projector LED amb els programes Photopia® i 

Dialux®. Els informes resultants dels càlculs es troben a l’annex E. 
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Per la obtenció dels resultats finals es proposa d’il·luminar un pla i instal·lem la il·luminaria a 

una altura de 2 metres sobre aquesta superfície. El LED és muntat amb el reflector i la lent i 

ens proporciona la fotometria i el rendiment següent: 

 

Rendi

ment 

òptic 

del 

model 

 

Fotometria referència 

 

Fotometria 

 

Model reflector+Lent 

 

 

 

 

 

53.9% 

 
 

 

Taula 6.1. Làmpades analitzades 

 

Després d’haver obtingut els valors de la fotometria s’haurà d’avaluar la qualitat de la 

il·luminació. Aquest paràmetre ve determinat per la uniformitat de la il·luminància, Um, que 

indica el grau de rendiment visual i amb ell, la sensació de benestar o satisfacció visual. 

                                   Um = Emin / Em                                                   (6.1) 

Es compara el resultats del disseny amb un projector de de iGuzzini de 75 W mitjançant el 

programa DiaLux®. S’ha obtingut una obertura similar per poder comparar els dos productes 

amb la mateixa equivalència. Per poder  realitzar la comparativa ha sigut necessari importar 

l’arxiu “.ies” del reflector generat al Photopia®. Els resultats obtinguts són els següents. 
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 Projector iGuzzini 

Superfície ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Pla útil  18 0.76 3700 0.043 

Suelo 20 17 0.77 1830 0.045 

 

Taula 6.2.  Il·luminància Le Perroquet 75W 

Projector dissenyat. 

Superfície ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Pla útil  28 4.08 2250 0.145 

Suelo 20 26 3.92 1097 0.149 

 

Taula 6.3. Il·luminància reflector + lent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16. Il·luminàncies Reflector + Lent 
 

 

S’han posat els resultats obtinguts en el pla útil, situat a una distància 2 metres de la 

il·luminaria i el terra situat a una distància  2,75 metres. Farem l’anàlisi dels resultats a partir 

dels valors obtinguts en el pla útil ja que s’ha agafat sempre com a referència plans situats a 

2 mestres. 

La il·luminància màxima obtinguda (Emax) és inferior als valors de referència. Això pot ser 

degut a la petita dispersió de flux al voltant del feix de llum central que pot afectar als valors 

de la il·luminància màxima. Tot i així s’ha millorat la uniformitat de la il·luminància i la 

il·luminància mitjana, augmentant un 1,407 i 10 lx respectivament. 
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Es pot concloure que tot i no millorar la il·luminància màxima, es millora notablement la 

distribució de la llum respecte la il·luminaria de referència, sobretot en la uniformitat de la 

il·luminància. I que s’obté una intensitat lluminosa molt similar a la de referencia amb un terç 

menys de la potència elèctrica aplicada.  Per tant avaluem els resultat generals del reflector 

com bons.   

 

6.7.  Fabricació i materials 

El reflector es fabrica amb alumini reflectant (80%). Està fet d’alumini d’alta puresa amb 

determinades qualitats fotomètriques per controlar la llum. Quan es col·loca darrera de 

qualsevol font de llum, reflecteix i dirigeix la llum igual que un mirall de vidre. L’elecció 

d’aquest material rau en que ens proporciona facilitat en mecanitzar, alta resistència a la 

corrosió i una alta reflectivitat. 

Posteriorment s’aplicarà un procés d’anodització al reflector per tal d’augmentar la seva 

resistència a la corrosió i obtenir l’acabat superficial adequat. També es realitzaran unes 

petites perforacions a capdamunt del reflector per garantir una subjecció posterior.  

La geometria buida amb parets fines del reflector indica que s’ha de fabricar mitjançant 

motlles permanents.  

La lent Fresnel es compon per una superfície escalonada, tal que cada part correspon a la 

superfície d’una lent convencional.  

S’elabora amb plàstic modelat mitjançant un mètode de injecció que resulta apropiat per la 

fabricació de peces òptiques de parets mínimament gruixudes, com les lents. Aconsegueix 

superfícies de conformació lliure d’alta precisió que dirigeixen la llum exactament a un perfil 

d’il·luminació rectangular. 

El material utilitzat ha de posseir baixa densitat i alt índex de refracció, alta resistència 

mecànica, bona resistència a la corrosió i al xoc tèrmic i una bona estabilitat dimensional. A 

més a més bona fluïdesa i mecanització. Per totes aquestes raons s’ha utilitzat el material 

epoxi amb una refracció de 1,5. 
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7. DISSENY TÈRMIC 
 

 

En aquest apartat es pretén abordar un dels temes més importants relacionats amb la vida 

útil del LED: la dissipació de la calor. La refrigeració juga un paper molt important en la 

optimització del funcionament i vida útil dels semiconductors i circuits. 

El paràmetre amb major impacte en el disseny de components semiconductors de potència 

és la potència que es genera i que s’ha de dissipar. Sempre que per un element conductor 

circula una corrent elèctrica, es genera unes pèrdues d’energia i potència que es 

transformen en calor elevant la temperatura i fent perillar la vida útil del dispositiu.  

El calor que es produeix a l’interior del dispositiu semiconductor ha de ser dissipat 

ràpidament a fi d’evitar que la temperatura interna arribi al límit màxim  permès. Per això és 

necessari que una làmpada LED contingui un dissipador de calor degudament calculat, per 

garantir una adequada evacuació de calor produïda pels circuits electrònics. 

Aquí és on es presenta el principal problema de la tecnologia LED, ja que s’haurà de garantir 

un interval d’utilització del LED de 25 ºC (temperatura ambient) a 75ªC ( quan el punt de llum 

està funcionant). 

 

7.1 Predimensionament 

El dimensionat del dissipador de calor dependrà de moltes variables, incloïen els requisit de 

temperatura segons aplicacions, el material del dissipador, les característiques de la 

superfícies i les limitacions físiques. 

S’extreu d’unes taules [7] que la superfície mínima del dissipador de calor haurà de ser 

aproximadament 122.709 mm2. Concloíem que el conjunt del dissipador estarà format per 

una base cilíndrica de 18,92 mm de diàmetre i 200 mm de longitud amb una conductivitat 

tèrmica de 209 W/m·K.  

Per millorar l’eficiència de la transferència de calor entre el LED i el fluid (aire) s’usaran 

aletes. D’aquesta manera, la transferència de calor incrementa l’àrea de la superfície a 

traves de la qual passa la convecció. Les aletes envoltaran la base cilíndrica amb una 

longitud de 31,75 mm i 2 mm d’espessor. El material serà el mateix que la base cilíndrica i la 

superfície resultant de dissipació de calor serà de 257.731 mm2.  
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El LED té una potència elèctrica i tèrmica de 25 W i 16,6 W respectivament, amb una 

conductivitat tèrmica de 2,5 W/m·K i mesura 16,65 mm de diàmetre i 1,65 d’alçat. Ve muntat 

sobre una planxa d’alumini pur de 25,8x22,8x1,85 mm amb una conductivitat tèrmica 

aproximada de 235 W/m·K . Per especificacions de disseny el LED i el dissipador han d’anar 

units amb un material tèrmic intermedi amb alta conductivitat tèrmica, per tapar les 

impureses i millorar la transferència. Per això s’utilitza un material de silicona, Laird Tgrease 

2.500, de 3,8 W/m·K de conductivitat tèrmica. 

 

 
 

Figura 7.1. Conducció de calor amb i sense material intermedi 
 

El material tèrmic intermedi entre el LED i el dissipador no es tindrà en compte en les 

simulacions. Per això tot i que la temperatura màxima del LED és de 75 ºC s’establirà un 

marge de seguretat de 5ºC i la temperatura màxima passarà a ser de 70ºC.  

 

 7.2. Simulació 
 
Es resolt i s’obté els resultats del problema tèrmic mitjançant un programa de simulació per 

mètodes finits anomenat ANSYS, que permet resoldre el sòlid en tres dimensions. 

S’ha tingut una consideració abans de procedir a l’estudi per facilitar la realització: 

• La geometria presentava simetria i per aquest motiu sols s’ha representat un quart 

del sòlid calculat. 

Així mateix, un factor importantíssim a tenir en compte alhora de l’estudi han estat les 

condicions de contorn, anomenades a continuació: 

• Convecció amb l’aire com a flux. No es considera ventilació forçada per tant el 

coeficient de convecció natural és de 25 W/m·K. Es realitza el càlcul a dos 

temperatures ambients, Tamb1 = 25 ºC i Tamb2 = 40 ºC 

• Les cares amb simetria presenten un flux de calor = 0. 
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7.2.1 Temperatura ambient 25ºC 
 
 

 
 

Figura 7.2. Anàlisi tèrmic dissipador. Potència LED 20W 

 

El LED dissipa una potència tèrmica de 16,6W. El dissipador dissenyat permet extreure la 

calor fent arribar al LED a una temperatura màxima de 336,421 (63,42ºC). Aquesta 

temperatura és propera a la temperatura crítica però s’accepta com a temperatura en la qual 

el LED pugui treballar sense fer perillar la vida útil. 

A continuació es simularà fins a quina temperatura ambient màxima pot estar sotmès el 

model per poder funcionar correctament. 

 

7.2.2 Temperatura ambient 40ºC 

 

 
 

Figura 7.3. Anàlisi tèrmic dissipador. Potència LED 20W 
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El LED amb una temperatura ambient de 40 ºC arriba a una Tmax = 351,413 (78,413ºC), que 

supera molt la temperatura crítica. No obstant, amb una temperatura ambient de 35ºC la 

temperatura del LED disminueix a 346,388 K (72,63ºC), com podem veure a la següent 

simulació. 

 

 

 

Figura 7.4. Anàlisi tèrmic dissipador. Potència LED 20W 

 

Podem concloure que el model haurà d’estar instal·lat en un establiment on la temperatura 

ambient sigui inferior de 35ºC. El model es situarà principalment en recintes tancats com 

poden esser exposicions i, per aquest motiu, podem assegurar que la temperatura ambient 

no serà molt elevada ja que es tracta d’espais interiors. 

 

7.3. Fabricació i materials 
 
El material elegit pel dissipador és l’alumini. Proporciona un refredament ràpid i eficaç a 

través d’una alta eficiència de dissipació de calor, assegurant una màxima vida útil. A més a 

més en garanteix una bona resistència mecànica. 

Encara que l’alumini no sigui el dissipador de calor més eficient, s’ha utilitzat per minimitzar 

el cost i el pes del producte. 

Un dels aluminis més utilitzats són els aliatges. Solen tenir un suau mecanitzat i bona 

fluïdesa en el model. S’ha seleccionat en aquest cas l’aliatge d’alumini 6063-T5 amb una 

conductivitat tèrmica de 209 W/m·K. 
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La fabricació es realitza mitjançant extrusió, ja que els aliatges d’alumini poden ser extruïts 

en formes molt complexes fàcilment. El tipus d’aliatge elegit té la característica  d’obtenir un 

bon acabat superficial al final del procés amb aptitud per ser anoditzat, característiques que 

ens afavoreix. 

Com s’ha mencionat i per acabar, s’ha realitza un procés d’anodització. Aquest mètode 

realitza una capa de protecció artificial sobre l’alumini mitjançant un òxid d’alumini conegut 

com aluminia.  La capa s’aconsegueix mitjançant mètodes electroquímics, de manera que 

s’aconsegueix una major resistència i durada de l’aluminia. A més a més protegeix el 

dissipador de l’abrasió i la corrosió per si es desitja, poder pintar-lo.  
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8. DISSENY ELÈCTRIC 
 

Aquest apartat bàsicament té com a fonament l’estudi de tots els dispositius que engloben i 

ajuden a completar l’estructura i funcionament del producte, com són les fixacions 

mecàniques, connexions elèctriques i control i regulació de la lluminària. 

Es separarà aquest apartat en dos parts: part mecànica i part elèctrica. 

   

8.1. Part elèctric  
 

8.1.1.  Elements de connexió  

Els elements de connexió són tots aquells utensilis que ens serveixen per interconnectar 

correctament totes les parts elèctriques de la làmpada. El principal element seran cables de 

coure amb la secció adient a la potència de la làmpada. S’assegurarà un correcte aïllament 

segons la tensió i la temperatura de treball dins de la lluminària. 
 

8.1.2. Driver 

El sistema escollit per controlar la regulació lumínica del LED es basa amb el protocol DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface), que significa interfície d’il·luminació adreçable  

digitalment. Aquest sistema està estandarditzat a nivell internacional i s’especifica a la 

norma EN-60929 on es detalla quin és el protocol de dades i descriu aspectes tècnic com la 

tensió, la corrent o el dimming d’equips electrònics amb aquesta tecnologia. 

El driver utilitzat, de la casa smarterion, és una font d’alimentació electrònica multicorrent-

multitensió regulable amb corrent continua. Les característiques principals són un voltatge i 

intensitat màxima de sortida de 18 V i 1,4 mA respectivament, amb un potència de 25 W. La 

fitxa tècnica es troba a l’annex D. 

 

8.2.  Part mecànica 

Per simplificar i reduir el temps de procés d’instal·lació s’utilitza un tipus de fixació que 

garanteix la seguretat d’unió del LED al dissipador i a més serveix per afermar la subjecció 

del reflector al conjunt del producte gràcies a la inserció dels petits elements que 

sobresurten de l’interior de la circumferència central als orificis realitzats al reflector. 
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Figura 8.1. Fixació LED-dissipador. 
 

A més a més, per subjectar i fixar la lent, s’utilitza un anell de subjecció per evitar possibles 

desmuntatges de la part final de la làmpada.  

Tot el model anirà subjectat a una estructura d’alumini mitjançant dos cargols de subjecció i 

fixats a una base per poder-lo instal·lar en qualsevol lloc que es desitgi.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8.2. Base projector. Font: iGuzzini 
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9.  ACOBLAMENT 
 

9.1 Introducció 

Després de realitzar un exhaustiu estudi de mercat per observar tots els possibles dissenys 

que existeixen al mercat en l’actualitat i tenint en compte l’entorn on s’instal·larà, s’ha optat 

per un model revolucionari on la majoria de components són visibles a simple vista. 

La finalitat d’aquest apartat és detallar el procediment del muntatge i desmuntatge del model 

per facilitar l’operació a l’usuari considerant que s’ha de realitzar amb el menor esforç i 

utilitzant la menor quantitat de utensilis possibles. Per això s’ha desglossat el sistema de 

il·luminació en peces. 

Primer de tot es detallarà el procediment seguit pel seu muntatge, seguit de l’acoblament 

total del model i finalitzant amb una representació lumínica del disseny final.   

9.2 Model definitiu 

La primera fase de l’acoblament consisteix en fixar el LED al dissipador, però abans de tot, 

s’efectuarà un pas previ. Es tracta d’aplicar una grassa tèrmica a la base del LED, 

mencionada anteriorment com a silicona. Un cop executat aquest pas es situarà el LED a la 

base del dissipador, col·locant la fixació sobre el LED i enroscant amb dos cargols de 

M2,5x2 amb les seves respectives volanderes per fixar el LED al dissipador. Per finalitzar la 

primera fase s’enroscaran també dos cargols de subjecció als dos forats que hauran quedat 

lliures en el dissipador. 

La segona fase a realitzar és la soldadura dels cables a cada un dels punts indicats amb “+” 

i  “-” de la base del LED. S’ha d’extremar la precaució en aquest procés de soldadura ja que 

l’ús d’equips potents podria produir la ruptura del LED.  

 

 

 

Figura 9.1. Situació del cablejat positiu i negatiu 
 

Posteriorment es fixarà el reflector al LED mitjançant pressió fins que quedi correctament 

fixat. El reflector posseeix dos perforacions petites que encaixen perfectament amb els dos 

cilindres que sobresurten de l’interior de la fixació, assegurant la subjecció del reflector. Una 

vegada finalitzat aquest procés s’introduirà la lent Fresnel a l’interior del reflector seguit per 

un anell de subjecció, quedant així tot ben fixat.  
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La tercera i última fase consistirà en ajuntar tot el model a una estructura que servirà per 

instal·lar el model allà on els requisit ho demanin. Aquesta estructura inclourà a la part dreta 

un recinte específic per posicionar el driver. Per finalitzar, tot el cablejat es portarà fins al 

recinte on està situat el driver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9.2. Conjunt Projector. Vista frontal            Figura 9.3.  Conjunt Projector. Vista lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. 4. Acoblament Projector 
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9.3 Efectes lumínics del model 
 

La finalitat del producte és destacar un objecte dins d’un recinte mitjançant la il·luminació, 

per tant les condicions lumíniques s’han d’adaptar a les característiques de l’activitat 

desenvolupada. És a dir, s’ha d’exigir un nivell d’il·luminació visual per poder accentuar la 

presencia d’un element important al recinte. Mitjançant unes simulacions es comprovarà que 

el nivell d’il·luminació és correcte comparant-lo amb la il·luminació de referència i es 

comprovarà també que existeixen millores amb el nou producte. 

Per realitzar aquestes simulacions s’ha creat un espai de dimensions 5,4x3,6x3,0 metres 

amb el programa DiaLux®, on s’ha inclòs un penja-roba, objecte focus de la il·luminació. Les 

simulacions es realitzaran tant amb el producte creat com amb la il·luminació de referència, 

Le Perroquet de 75 W, i es compararan els resultats.  

A continuació, la figura 9.4 mostra uns renders de la situació de les il·luminaries: 

(a)                                                                                 (b) 

 

 

 

Figura 9.5. Simulació de la il·luminaria situada en l’entorn definit  (a)Le Perroquet (b)Disseny 
 

 
Els resultats analitzats han estat sobre el pla útil ja que en tot el projecte s’ha agafat com a 

referència un pla situat a 2 metres d’alçada de la il·luminaria. La totalitat dels resultats es 

trobem a l’annex E i les dades significatives s’avaluen a continuació: 
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Em [lux]  Emin  [lux]  Emax [lux]  Emin  / Em Emin  / Emax 
14 0,81 2343 0,058 0 

 

Taula 9.1 . Valors de la il·luminància del Le Perroquet  
 

 

 

Em [lux]  Emin  [lux]  Emax [lux]  Emin  / Em Emin  / Emax 
18 1,48 2027 0,83 0.001 

 

Taula 9.2. Valors de la il·luminància del projector dissenyat 
 

 

A l’apartat de l’anàlisi de resultats del reflector i la lent, 6.6, ja s’havia observat millores en el 

projector dissenyat. Aquí corroborem els resultat però il·luminant un objecte determinat. Es 

conclou, a base dels resultats obtinguts, que alhora de destacar un objecte el producte 

dissenyat accentua més la seva presencia augmenta significativament la uniformitat de 

il·luminància i amb ell el grau de rendiment visual, Emin/Em.   
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10. NORMATIVA I CONTROL DE QUALITAT 

La lluminària esta dissenyada i construïda amb tot de mecanismes per donar suport i 

protecció a la llum així com també tot d’element auxiliars per al correcte funcionament. Com 

a objectiu principal, la lluminària ha d’esser dissenyada de tal manera que funcioni de forma 

segura i sense representar un perill per les persones o l’entorn. La normativa que regula la 

construcció i assajos de les lluminàries és la UE-EN-60598.  Aquesta norma té com a 

objectiu especificar els requisits generals per a les lluminàries que incorporen fonts de llum 

elèctriques, de tensions no superiors a 1000 V. 

Els requisits d’assaig són els que anirem anomenant a continuació: 

 

10.1. Resistències d’ambient i mecàniques 
 

10.1.1. Estanquitat o grau de protecció IP 

Fa referència al estàndard internacional IEC-60529 Degrees of Proteccion utilitzat amb molta 

freqüència per a dades tècniques d’equipaments elèctrics i/o electrònics. Especifica un 

efectiu sistema per a classificar els diferents graus de protecció. 

Tots els fabricants indiquen el grau d’estanquitat de la lluminària representat bé mitjançant 

símbols o per indicació directa de les xifres. El primer dígit ens indica la protecció de la 

lluminària contra la penetració de pols o cossos sòlids i el segon contra la penetració de 

l’aigua. També existeix un tercer dígit que ens diu la resistència mecànica de la lluminària, 

però no tots els fabricants la indiquen. 

L’ideal és el màxim grau de protecció disponible però la necessitat de protecció vindrà 

donada per l’aplicació particular. 

Cal dir que moltes lluminàries que podem trobar en el mercat tenen dos graus de protecció 

declarats: un pel grup òptic i un altre per la resta de la lluminària. El del grup òptic és més alt 

que el de la resta de la lluminària ja que constitueix la part més crítica i qualsevol alteració 

de la seva capacitat reflectora es tradueix en una alteració important de les característiques 

principals de la lluminària. Darrerament, alguns fabricants tenen lluminàries en el mercat 

amb un alt grau de protecció per a tota la lluminària. 

En les taules següents podem veure el significat de les xifres IP i es mostren també els 

símbols equivalents. 
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Primera 

xifra 

Grau de protecció 

contra pols 

Símbol Segona 

xifra 

Grau de protecció 

contra líquid 

Símbol 

0 No protegit 
No en 

té 
0 No protegit No en té 

1 

Protegit contra 

cossos sòlids>50 

mm 

No en 

té 
1 

Protegit contra el 

degoteig d’aigua o de 

condensació 
 

2 

Protegit contra 

cossos sòlids 

>12mm 

No en 

té 
2 

Protegit contra el 

degoteig d’aigua 

verticals amb una 

incidència màxima de 

15º de l’envolupant 

No en té 

3 
Protegit contra sòlid 

>2,5 

No en 

té 
3 

Protegit contra 

l’aigua en forma de 

pluja fina formant 

60º amb la vertical 

com a màxim. 

 

4 
Protegit contra 

cossos sòlids>1mm 

No en 

té 
4 

Protegit contra 

l’aigua en totes les 

direccions  

5 

Protegit contra 

cossos i la 

penetració de pols 
 

5 

Protegit contra dolls 

d’aigua en totes les 

direccions  

6 
Totalment estanc a 

la pols  

6 

Protegit contra forts 

dolls d’aigua en totes 

les direccions 

No en té 

7 

Protegit contra 

immersió temporal 

d’aigua 
 

8 

Protegit contra 

immersió continuada 

d’aigua 
 

 

Taula 10.1. Classificació EN-60598 grau de protecció pols i aigua 
 

Tercera xifra Grau de protecció contra 

impacte 

Símbols 

0 No protegit No en té 

1 Protegit contra impactes de 

0,225 J d’energia 

No en té 

3 Protegit contra impactes de 

0,50 J d’energia 

No en té 

5 Protegit contra impactes de 

2J d’energia 

No en té 

7 Protegit contra impactes de 6 

J d’energia 

No en té 

9 Protegit contra impactes de 

20 J d’energia 

No en té 

Taula 10.2. Classificació EN-60598 contra impactes mecànics 
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Al tractar-se d’una il·luminaria per interior, per regla general, no està subjecta a unes 

exigències mecàniques ni estanquitat excessives. Tot i així depèn molt de la situació i tipus 

de treball que es realitza a la zona. Les podem subdividir en tres tipus: 

� Industrial: l’aspecte estètic no es molt important i per tant s’exigeix unes 

característiques elevades de resistència a la vibració, d’agents corrosius, etc. 

� Funcionals: destinades a una tasca concreta com poden ser les lluminàries de 

quiròfans, dentistes, etc. 

� Decoratives: l’aspecte estètic és important i s’empren tant en àmbits 

domèstics com en decoració de locals públics. 

� Especials: s’utilitzen en locals o zones amb perill d’incendi o explosió com 

poden ser mines, industries petroquímiques, etc. 

 

Es classifica el disseny com del tipus decoratiu i al ser d’interior no necessita protecció 

contra l’aigua. Per tant donem una  IP20. 

 

10.1.2. Grau de protecció contra xocs mecànics (IK)  

Per salvaguardar el contingut interior, la norma EN-50102 ens proporciona un sistema de 

classificació IK que indica els graus de protecció proporcionats dels envoltants pels materials 

elèctrics contra impactes mecànics externs. 

Les energies són exposades a continuació: 

 
 

Figura 10.1. Graus de protecció d’impactes 
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El reflector és la peça més fràgil del conjunt òptic i pot ésser danyat fàcilment. Tot i així no 

ha d’estar instal·lat a cap lloc on tingui perill d’ésser colpejat, per aquest motiu amb un IK-01 

seria suficient.  

 

10.2. Resistències elèctriques 

10.2.1 Protecció contra tensions de contacte  

Dins de la norma bàsica de lluminària UE-EN-60598, des del punt de vista de la seguretat de 

les persones, les lluminàries es classifiquen segons el tipus de protecció contra xocs 

elèctrics. S’hi troben definits 4 tipus bàsics: 

• Classe 0:  La protecció contra els xocs elèctrics recau sobre l’aïllament principal. 

• Classe I:  La protecció contra els xocs elèctrics es realitza amb un aïllament principal 

i una mesura de seguretat suplementària, connexió de les parts conductores 

accessibles a un conducte de protecció posat a terra. 

• Classe II: La protecció  contra xocs elèctrics s’efectua amb un aïllament principal més 

unes mesures de seguretat suplementàries, com el doble aïllament o l’aïllament 

reforçat; sense presa a terra. 

• Classe III: La protecció contra xocs elèctrics recau en l’alimentació amb molt baixa 

tensió de seguretat (MBTS) que són tensions no superiors a 50V de valor eficaç en 

corrent alterna. 

 

Es poden representar gràficament les anteriors classificacions: 

 

Classe Protecció elèctrica Símbol 

0 Aïllament normal sense presa a terra No existeix 

I Aïllament funcional amb posada a terra de les parts 

metàl·liques accessibles. 
 

II Aïllament funcionals complementat per un aïllament 

suplementari o un sols aïllament reforçat, sense presa a terra. 
 

III Aïllament de molt baixa tensió de seguretat 

 

 
Taula 10.3. Representació de les proteccions elèctriques 

 

Es classifica el conjunt òptic com un de classe III ja que la tensió d’alimentació és de 12 a 24 

V i per tant el conjunt es troba en el rang de MBTS. 
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10.3. Marcatge 

Les diverses particularitats que es puguin presentar a les lluminàries han d’aparèixer en 

etiquetes, de manera que siguin fàcilment identificables. 

Destaquem algunes de les figures que haurien de figurar en el marcatge: 

� Tensió Nominal 

� Marca del fabricant  

� Símbol de classe II o de classe III si ho és 

� Indicació del grau de protecció IP-XX, si IP>IP-20 ( no són obligatoris símbols) 

� Símbol “F” per lluminàries que estiguin en superfícies normalment inflamables. En el 

seu defecte una nota d’advertència 

 

 

10.4. Restriccions de l’ús de substàncies perillose s 

La RoHS és una Directiva de Restricció de certes Substàncies Perilloses en aparells elèctric 

i electrònics adoptada per la Unió Europea, que restringeix el ús de sis materials perillosos 

en la fabricació de varis tipus d’equips elèctrics i electrònics. Aquests materials són els 

següents: 

� Plom 

� Mercuri 

� Cadmi 

� Cromo VI 

� PBB 

� PBDE 
 

El PBB i PBDE són substàncies retardants de les flames usades en alguns plàstics. 

Les concentracions màximes fixades mitjançant la 2005/618/CE són: 

� 0,1% per el plom, mercuri, crom VI, PBB i PBDE del pes en materials homogenis. 

� 0,01% per Cadmi del pes del material homogenis.  

    

11. PLANIFICACIÓ 

 

La figura 11.1 i 11.2 presenta la planificació de les principals activitats realitzades. S’ha 

estimat que com a mitjana s’ha treballat 4 hores diàries durant 5 dies a la setmana, per tant 

implica una càrrega de treball de 20 hores setmanals. Amb aquesta distribució el projecte 

s’ha realitzat amb un total de 536 hores, equivalent a 134 dies. 
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Figura 11.1. Planificació detallada (Part 1) 
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 Figura 11.2. Planificació detallada (Part 2) 
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12.ANÀLISI COMERCIAL 
 

12.1. Expectatives del mercat i cicle de vida del p roducte 

Cada dia neix una multitud de productes i serveis. No obstant, pocs troben el secret de la 

vida. Conèixer la fase del cicle a la que es troba el producte ens permetrà dissenyar una 

estratègia eficaç per allarga la vida en un mercat que cada vegada és més canviant i ràpid. 

Tot producte té un cicle de vida més o menys llarg, consistent en les següents fases: 

llançament o introducció, creixement, maduresa i decaiguda.  

Els productes que es llancen al mercat no desapareixen definitivament del mercat, 

simplement molts d’ells són substituïts per altres de similars amb petites millores 

significatives o evolucions tecnològiques que suposen un menor cost econòmic o una sèrie 

d’avantatges respecte el primer.  

El producte es troba en la fase d’introducció o llançament. Els diferents productes 

d’il·luminació LED que es comercialitzen tenen una bona acceptació al mercat, tenint en 

compte que és un mercat creixen i que està adquirint molta importància, per tant no s’espera 

que comporti riscos a l’apartat de vendes.  

Es preveu que a part d’una bona acceptació es tingui un volum de vendes mitjanament alt ja 

que s’ofereix un producte de “low cost” amb altes presentacions.  

També es preveu que el producte tingui un cicle de vida més curt que les altres làmpades, 

com les halògenes, degut a que la tecnologia utilitzada està experimentant uns grans 

avanços durant aquests anys.   

  

12.2. Anàlisi del sector i del mercat de referència  

El sector de la il·luminació representa un paper molt important en la industria nacional 

gràcies al seu gran desenvolupament tant productiu com tecnològic. En aquest apartat 

s’analitzarà com s’està comportant el mercat de la il·luminació, de tal manera que es pugui 

esbrinat que està passant amb el consum actual de productes similars al del projecte. El 

mercat estudiat serà a nivell nacional, Espanya. 

La distribució de fabricants associada a ANFALUM per categoria de productes es correspon 

amb els següents percentatges: 65,3% lluminàries, 30,6% components i 4,0% fonts de llum. 

Més en detall, el sector disposa dels següents productes: columnes d’enllumenat, 



Pag.64                                                                         Memòria 

 

components, làmpades, lluminàries interiors, lluminàries exteriors, sistemes de regulació i 

control i enllumenat d’emergència. 

A continuació es mostra la facturació de la industria dedicada a la il·luminació segons el 

desglossament del sector del mercat. 

 

   

Figura 12.1. Facturació de la industria de la il·luminació (milions d’euros) per sectors.   

               Font: ANFALUM 

 

A partir del gràfic exposat s’observa la desestabilització del mercat amb algunes caigudes a 

la facturació d’alguns sectors. Si es centra el focus a l’àmbit que el producte dissenyat 

avarca, il·luminació d’interiors amb tecnologia LED, l’entorn és favorables ja que aquest 

sector és el que més aporta a la facturació de mercat i ha aconseguit minimitzar el nivell de 

caiguda de la facturació del 2012 respecte el 2011, en part per l’aportació de les noves 

tecnologies LED. 

Actualment són molts els fabricants de làmpades, tals com Lamp Lighting, Troll, iGuzzini,  

que ofereixen projectors QR-111 halògena. Però fins fa relativament poc no havien apostat 

per implantar el producte LED. Tot i així s’està  oferint spotlights QR-111 amb varis LEDs de 

baixa potència i per ara sols companyies poc conegudes com Genice Lighting disposen de 

làmpades spotlight amb LED d’alt rendiment. 
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13. PRESSUPOST 
 

13.1. Introducció 

Aquest apartat presenta els costos associats al projecte. Primer de tot es presenta els 

costos de personal, que es basen amb la confecció de la memòria i els annexos.  

Seguidament es calcula el preu d’una unitat del projector LED a partir dels costos de les 

matèries primeres. No s’inclou cost d’instal·lació del punt de llum ja que el pot realitzar pel 

propi usuari. 

13.2. Pressupost d’elaboració del projecte 

Aquesta part del pressupost es realitzarà en base a les hores dedicades al projecte, que es 

troben en la planificació de l’apartat anterior. Inclou totes les tasques de preproducció 

necessàries per la execució del projecte. 

La taula 13.1 mostra els costos associats a l’elaboració d’aquest projecte. 
 

 
Personal  Quantitat  [hores]  Cost unitari  [ €/h]  Cost Total [ €] 

Enginyer Superior 260 65 16.900 

Enginyer Júnior 260 32,5 8.450 

Projectista 12 20 240 

Cost sense IVA    25.590 

Llicència de Sofwar es 

utilitzats  

  8.740 

Benefici Industrial   15% 5.150 

Cost abans 

d’impostos 

  39.480 

IVA  21% 8.291 

Cost Total després 

d’impostos 

  47.770 

 
Taula 13.1. Costos de personal per elaborar el projecte 

  
El cost total per realitzar l’estudi i posteriorment presentar la memòria i els annexos és de 

47.770 €. 
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13.3 Pressupost del cost del producte 
 
Es detalla el cost d’un únic punt de llum elaborat en el projecte. El pressupost inclou el cost 

de les matèries primes i la mà d’obra i exclou la inversió realitzada amb la maquinària o 

utensilis per la fabricació. 

 

Components  Unitats [u]  Preu/unitat [ €/u]  Preu [ €] 
Cost material   146,73 

LED BXRA-W1202 1 12,00 12,00 

Reflector 1 6,85 6,85 

Lent Fresnel 1 6,50 6,50 

Dissipador 1 30,40 30,40 

Element de subjecció 1 3,55 3,55 

Anell de subjecció 1 25,00 25,00 

Base 1 5,30 5,30 

Driver de Smarterion 1 35,00 35,00 

Estructura d’alumini 1 18,00 18,00 

Cargols M2,5x2 2 0,05 0,10 

Volandera de seguretat 2 0,01 0,02 

Volandera plana 2 0,01 0,02 

Silicona Laird Tgrease 

2500 
1,7415 cm3 2,27 3,95 

Cable 0,3 metres 0,15 0,045 

Cost de Fabricació    1,28 

Acoblament 0,0716 hores 18 1,28 

Cost    148,01 

Benefici Industrial    15%  22,20 

Cost sense IVA    170,22 

IVA 21%  34,89 

COST TOTAL   205,96 

 
Taula 13.2. Cost del projector LED 

 

El preu orientatiu de venta seria d’uns 206 €. Aquest preu no inclou el manteniment 

preventiu/correctiu. 
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El cost de fabricació s’ha aproximat a temps real amb l’acoblament del programa CAD. 

 

Descripció de tasques  Temps mitjà d’operació [minuts]  

Aplicar silicona base dissipador 0,25 

Col·locar LED i subjecció i enroscar cargols 1,23 

Enroscar cargols exteriors 0,4 

Soldar cables a LED 0,83 

Ajustar reflector 0,2 

Col·locar lent amb anell de subjecció 0,23 

Adjuntar estructura d’alumini 0,3 

Unir els cables amb el driver 0,75 

Col·locar driver a l’estructura d’alumini 0,1 

TEMPS TOTAL 4,29 

 
Taula 13.3. Temps d’acoblament  
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14. CONCLUSIONS 
 

Després de realitzar el projecte sobre el disseny d’un projector lumínic es pot concloure que 

s’ha arribat al objectiu desitjat de dissenyar un model que complís les exigències lluminoses. 

Des d’un punt de vista lumínic el projector integra adequadament la tecnologia LED i adapta 

correctament els components bàsics per poder aconseguir el compliment de tots els 

paràmetres lumínics requerits per l’entorn on sigui instal·lat. 

Es tracta d’un disseny senzill i fàcilment modulable que facilita així les tasques de 

manteniment, ja que no exigeix cap dificultat de manipulació gràcies a la seva simplicitat.  

L’ús del dissipador de calor és inevitable a causa de la potencia utilitzada en el LED de 

potència, i és aquí on s’ha de cerca l’equilibri en la part estètica i funcional del disseny, tenint 

en compte les limitacions dimensionals. 

Tot i que la intensitat lluminosa de la làmpada dissenyada és lleugerament inferior a la de 

referència, els valors obtinguts es consideren resultats lumínics acceptables. Cal remarcar 

que es produeix un estalvi energètic clarament superior en l’ús de la tecnologia LED enfront 

a altres tecnologies com l’halògena a causa d’un alt rendiment en el procés de transformar 

l’energia elèctrica en lluminosa.  

En l’anàlisi de l’impacte mediambiental, el fet d’utilitzar alumini reciclat per tot aquell 

component fabricat amb alumini comporta una disminució en el consum d’energia i 

conseqüentment la reducció dels efectes sobre el medi ambient. A més a més, utilitzar 

tecnologia LED per la il·luminació en comptes de fonts convencionals s’obté uns resultats 

molt prometedors ja que replaça productes tòxics per materials semiconductors que tenen 

un impacte mediambiental casi nuls. Així mateix el disseny té en compte la problemàtica de 

la contaminació lumínica. 

Finalment i com a conclusió general, es pot concloure que després d’aquest procés de 

concepció i desenvolupament d’un punt de llum, s’ha obtingut una solució viable tècnicament 

i econòmicament. A més s’ha apostat per la eficiència energètica i s’ha obtingut un producte 

que pot arribar a considerar-se un element més en l’amplia gamma de productes que 

existeixen al mercat. I si es desitges canviar la fotometria es podria incorporar diferents 

elements per modular-la com aletes direccionals o un reflector asimètric. 
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