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IL.LUMINACIÓ NATURAL

IL.LUMINACIÓ NATURAL I ARTIFICIAL

posició de les pilastres.
ritme de la planta superior, emfatitzant, la 
s’obren unes petites finestres seguint el 
A la planta principal, actualment opaca, 

treuen les lameles.
profit de la llum natural al màxim, es 
oberta Øs façana nord. Per tant, per treure 
propers i que la façana principal, mØs 
finestres gràcies a l’ombra dels edificis 
que no Øs necessari el control solar a les 
moments d’assolellament, ens adonem de 
DesprØs d’un anàlisi solar, en els pitjors 
les obertures.
horitzontals que formen el tancament de 
L’actual mercat disposa de lameles 

Passadissos:                       500 lux
Exposició refrigerats:       750 lux
Estanteries:                        1500 lux
Supermercats:

NIVELL IL.LUMINACIÓ RECOMANAT:

situen al perímetre.
de restauració passa el mateix, on les taules i zones d’estada es 
mercat es distribueix a travØs del seu perímetre. A les plantes 
d’il.luminació. Per aquesta raó, la distribució en planta del 
perímetre de les tres plantes optenim una situació òptima 
A l’estudi de la llum diurna amb el dialux ens adonem que al 

Estanteries, servei:                    750 - 1000 lux
Zones de circulació:                   200 lux
Vitrines, en general:                  1000-2000 lux
Botigues:

Menjadors general:                        200 lux
Menjadors tipo íntim:                    100 lux
Restauració:

buidatge i es deixa clar l’existent i l’afegit.
planta baixa s’emfatitza l’operació de 
Gràcies a la il.luminació nocturna de la 
resta.
que sigui el mateix edifici el que il.lumini la 
Per  a la il.luminació de la plaça s’obta per a 

VISIÓ NOCTURNA

200 lux/800 lux= 0,25
Coeficient uniformitat passadissos i mostradors: 

el grau d’uniformitat.
artificial als mostradors interiors per a millorar 
mostradors perimetrals amb una i.luminació 
Caldrà compensar la il.luminació dels 

compensar les diferŁncies del perímetre i a l’interior.
necessària l’utilització de llum artificial durant el dia per 
dil.luminació per a una zona comercial i que nomØs serà 
TambØ s’observa que arribem als nivells mínims 

250lux/500lux= 0,5
Coeficient uniformitat passadissos: 

lux/500lux= 0,75
Coeficient uniformitat mostradors: 375

IL.LUMINACIÓ ARTIFICIAL PLANTA BAIXA IL.LUMINACIÓ ARTIFICIAL PLANTA SUPERIOR

d’hivern i dies ennuvolats).
suficient la il.luminació artifical per a complementar la natural els dies de baix nivell lœminic (dies 
mínims adequats de treball. Però, tenint en compte, que el mercat funciona de dia, es considera 
El nivell general d’il.luminació Øs mØs baix que amb la il.luminació natural i no s’arriben als 

mostradors (mØs elevat) que el dels passadissos.
Amb la il.luminaciæo artificial, a diferŁncia de la diurna es pot diferenciar el nivell dil•luminació als 
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d’hivern i dies ennuvolats).
suficient la il.luminació artifical per a complementar la natural els dies de baix nivell lœminic (dies 
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IL.LUMINACIÓ ARTIFICIAL

NIVELL IL.LUMINACIÓ PLANTA SUPERIOR

original modernista.
baixa, s’emfatitza l’operació realitzada i es destaca la façana 
llum de fluxes de terra. D’aquesta manera, il.luminant la planta 
propi edifici el que il.lumini l’espai pœblic, acompanyat per una 
Per a la il.luminació artificil de la plaça es decideix que sigui el 

S’intenta aconseguir un nivell mitjà de 500 lux.
augmentar el nivell d’il.luminació als mostradors.
Per altra banda, s’utilitzen unes lluminàries pendulars per a 
pot variar la posicó actual dels mostradors.
uniforme empotrada al cel ras distribuïda de tal manetra que es 
Per a la il.luminació de la planta baixa es tria una il.luminació 

sobre el nivell de les taules.
lux de mitja, i amb un ail.luminació de 200 lux puntualment 
sostre. El nivell d’il.luminació en aquesta planta ronda els 100 
de paret que segueixen el ritme de les pilastres que il.luminen el 
s’elegeix un tipus d’il.luminació mØs ambiental amb lluminàries 
Per a l’ultima planta, de contacte directe amb la coberta, 
nivells d’il.luminació mØs baixos.
sistema que per a la planta baixa, tot i que aconseguint uns 
Per a la il.luminació de la planta intermitja es tria el mateix 


