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ANNEX E. CLASSIFICACIÓ I TIPOLOGIA DELS 
DIFERENTS ELEMENTS LUMÍNICS. 

El present Annex E mostra les diferents classificacions i tipologies dels elements lumínics 

més destacats en una instal·lació pública d’enllumenat exterior. 
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E.1 Lluminàries per a ús en vies urbanes i vies de trànsit de 
vehicles 

La informació que segueix pretén ser una petita guia per a poder distingir, de forma fàcil i 
eficient, els diferents tipus de lluminàries destinades a enllumenat públic. 

Les lluminàries es poden classificar bàsicament: 

 Segons les denominacions cut-off (feix poc obert), semi cut-off (característiques 
intermitges) i non cut-off (feix obert), amb els trets de la Taula E.1: 

 

Màxim valor permès de la intensitat 
emesa per a un cert angle d’elevació 

 

80º 90º 

Direcció de la 
màxima intensitat 

Cut-off ≤30 cd/1000 lm ≤10 cd/1000 lm ≤65º 

Semi cut-off ≤100 cd/1000 lm ≤50 cd/ 1000 lm ≤75º 

Non cut-off > 100 cd/1000 lm > 50 cd/1000 lm ≤90º 

 

 

 Segons tres paràmetres: l’abast, la dispersió i el control, que depenen de les 
característiques fotomètriques de la lluminària.  

L’abast és la distància, determinada per l’angle уMAX, en la que la lluminària és capaç 
d’il·luminar la calçada en direcció longitudinal. Aquest angle es calcula com el valor 
mig entre els dos angles corresponents al 90% de la intensitat lluminosa màxima, 
IMAX, que corresponen al pla on la lluminària presenta el màxim de la intensitat 
lluminosa.  

 

 

Taula E.1. Característiques de les lluminàries cut-off, semi cut-off i non cut-off.         Font: [TRASHORRAS] 
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La Figura E.1 mostra el concepte d’abast longitudinal: 

 

 

 

Segons els valors de уMAX, es parla d’abast curt, mig o llarg, tal com mostra la Taula 
E.2: 

 

Abast уMAX 

Curt уMAX <60º 

Mig 60º≤ уMAX≤70º 

Llarg уMAX>70º 

 

 

La dispersió és la distància, determinada per l’angle у90, en que és capaç d’il·luminar 
la lluminària en direcció transversal a la calçada. Es defineix com la recta tangent a la 
corba isocandela del 90% de IMAX projectada sobre la calçada, que és paral·lela a 
aquesta i es troba més allunyada de la lluminària. 

 

 

 

Figura E.1. Abast longitudinal.                                                                                                Font: [EDISON] 

Taula E.2. Tipus d’abast.                                                                                                         Font: [EDISON] 
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La Figura E.2 mostra el concepte de dispersió transversal: 

 

 

 

 Els diferents valors de у90 permeten definir tres tipus de dispersió, tal com es mostra 
a la Taula E.3:  

 

Dispersió у90 

Estreta у90<45º 

Mitja 45º≤ у90≤55º 

Ampla у90>55º 

 

 

El control, també anomenat índex específic de la lluminària (IEL), expressa la 
capacitat de la lluminària per a restringir l’emissió de llum a elevats angles verticals. 
En funció del IEL, es classifiquen diferents graus de control de l’enlluernament, tal 
com es mostra a la Taula E.4: 

 

 

 

Figura E.2. Dispersió transversal.                                                                                           Font: [EDISON] 

Taula E.3. Dispersió transversal.                                                                                             Font: [EDISON] 
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Control IEL 

Dèbil o limitat IEL<2 

Normal o moderat 2≤ IEL≤4 

Fort o intens IEL>4 

 

 

Per a calcular l’índex específic de la lluminària (IEL), s’utilitza la següent equació (Eq. 
E.1): 

CF
I
I

I
I

IIEL +⋅+⋅−⋅+⋅−= log29,1log08,0)(log3,1log31,384,13
88

805,0

88

80
80   

(Eq. E.1)  

On: 

• I80 és la intensitat lluminosa emesa per la lluminària amb una angle d’elevació 
у=80º en el pla C=0. 

• I88 és la intensitat lluminosa en el cas de у=88º. 

• F és la superfície aparent de la lluminària vista sota un angle de 76º. 

• C és un factor de correcció que val 0,4 per a les làmpades de sodi de baixa 
pressió, i 0 en tots els altres casos. 

E.2 Làmpades 

Existeixen, bàsicament, 2 grans tipologies de làmpades: 

• Incandescents 

• De descàrrega 

• D’inducció 

Taula E.4. Control d’enlluernament.                                                                                        Font: [EDISON] 
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E.2.1 Làmpades incandescents 

Quan es parla d’incandescència és necessari distingir entre: 

a) Làmpades incandescents convencionals 

Generen llum com a conseqüència del pas de la intensitat elèctrica a través d’un 
filament conductor. Una gran part de l’energia elèctrica absorbida per la làmpada es 
perd en forma de calor pel què l’eficiència lluminosa és molt reduïda. No necessiten 
equips auxiliars, ni per l’encesa ni durant el seu funcionament. 

b) Làmpades incandescents hal·lògenes 

Són làmpades incandescents amb un additiu d’hal·lògen, normalment iode. El 
filament treballa a major temperatura que en les làmpades convencionals, el que es 
tradueix en una major emissió lluminosa amb una millora substancial de l’eficiència 
lluminosa 

E.2.2 Làmpades de descàrrega 

Les làmpades de descàrrega emeten llum a través de l’excitació d’un gas sotmès a 
descàrregues elèctriques entre 2 electrodes. En funció del gas contingut  a la làmpada i de la 
pressió a la que estigui sotmès es parlarà de diferents tipus de làmpades, cadascuna d’elles 
amb les seves pròpies característiques lluminoses. 

• Làmpades de vapor de mercuri 

o Baixa pressió 

 Làmpades fluorescents 

o Alta pressió 

 Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió 

 Làmpades de llum de mescla 

 Làmpades amb hal·logenurs metàl·lics 

• Làmpades de vapor de sodi 

o Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió (VSBP) 

o Làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP) 
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E.2.3 Làmpades de vapor de mercuri 

Làmpades fluorescents 

El seu funcionament es basa en la descàrrega en vapor de mercuri a baixa pressió, 
generant, fonamentalment, radiació ultraviolada. En aquestes làmpades la llum es genera pel 
fenomen de fluorescència, mitjançant la conversió de la radiació ultraviolada en radiació 
visible a través de substàncies fluorescents situades a la paret interior del tub de descàrrega. 
L’encesa es realitza d’alguna de les tres maneres següents: encesa per cebador, encesa 
instantània o en fred i encesa electrònica. 

Un exemple de làmpada fluorescent es mostra a la Figura E.3: 

 

 

 

Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió 

Es basen en la descàrrega de vapor de mercuri a alta pressió. No requereixen d’arrancador i 
funcionen a la tensió de la xarxa amb l’ajuda d’un electrode auxiliar. Durant l’encesa, la 
tensió de subministrament s’aplica entre els dos electrodes principals. 

La Figura E.4 mostra un esquema bàsic d’una làmpada de mercuri a alta pressió: 

Figura E.3. Làmpada fluorescent.                                                                                           Font: [EDISON] 
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Làmpades de llum de mescla 

Són làmpades de vapor de mercuri a alta pressió amb balast incorporat. El balast en 
comptes de ser una inductància és una resistència (filament de tungstè) situada al voltant del 
tub de descàrrega.  

Durant la connexió el filament emet un flux lluminós superior al seu valor de règim. A mesura 
que evoluciona la descàrrega i augmenta la tensió del tub es va reduint fins a arribar a les 
condicions de règim.  

Com a mostra d’una làmpada de llum de mescla, es presenta la següent Figura E.5: 

 

 

Figura E.4. Làmpada de mercuri a alta pressió.                                                                     Font: [EDISON] 

Figura E.5. Làmpada de llum de mescla.                                                                                Font: [EDISON] 
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Làmpades amb hal·logenurs metàl·lics 

Deriven de les làmpades de vapor de mercuri a alta pressió en les que el tub de descàrrega 
conté diversos elements metàl·lics en forma de iodurs.  

L’arrancada d’aquest tipus de làmpades requereix la utilització de tensions d’encesa molt 
elevades (1,5 – 5 KV) que són subministrades, generalment, per un arrancador. 

Un exemple de làmpada amb hal·logenurs metàl·lics es mostra a la Figura E.6: 

 

 

 

Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió (VSBP) 

Aquest tipus de làmpades són d’arrancada en fred, necessitant tensions d’encesa entre 400 i 
600 V, obtingudes mitjançant un balast autotransformador o un arrancador electrònic. 

A la Figura E.7 es mostra un esquema d’una làmpada VSBP: 

 

  

Figura E.6. Làmpada amb hal·logenurs metàl·lics.                                                                 Font: [EDISON] 

Figura E.7. Làmpada VSBP.                                                                                                   Font: [EDISON] 
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Làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP) 

No tenen pràcticament emissió ultraviolada pel qual la seva eficiència és bastant elevada. 
Són idònies per a aplicacions extensives i d’il·luminació exterior.  

Generalment, l’encesa d’aquest tipus de làmpades es basa en la utilització d’un arrancador 
electrònic, capaç de proporcionar impulsos de tensió de 2 – 4 KV. 

Un exemple de làmpada VSAP es presenta a la Figura E.8: 

 

 

 

E.2.4 Làmpades d’inducció 

Es basen en els principis de descàrrega de gas i inducció i no requereixen electrodes. 
Consten de 3 components principals: 

• Ampolla de descàrrega plena de gas inert a baixa pressió i una petita quantitat de 
vapor de mercuri 

• Generador d’alta freqüència 

• Acoplador de potència, que transfereix l’energia del generador d’alta freqüència a 
l’interior de l’ampolla utilitzant una antena formada per una bobina primària i un nucli 
de ferrita 

Estan previstes per a funcionar a 200 – 240 V en corrent alterna, encara que també és 
possible la seva alimentació en corrent contínua 200 – 240 V. L’encesa es produeix de forma 
instantània, sense parpadejar. 

Figura E.8. Làmpada VSAP.                                                                                                   Font: [EDISON] 
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E.2.5 Làmpades i colors 

La següent Taula E.5 mostra les diferents fonts de llum i els seus colors: 

 

FONTS DE LLUM 

Tipus Color 

Incandescència Blanc càlid 

Incandescència amb hal·lògens Blanc 

Fluorescents tubulars Diferents blancs 

Fluorescents compactes Blanc càlid 

Vapor de mercuri Blanc 

Hal·logenurs metàl·lics Blanc fred 

Sodi alta pressió Blanc groc 

Sodi baixa pressió Groc monocromàtic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula E.5 Fonts de llum i els seus colors.                                                                    Font: [TRASHORRAS] 
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E.2.6 Temps aproximats d’encesa de làmpades 

Els temps aproximats d’encesa de làmpades es mostren a la següent Taula E.6: 

 

Tipus Període de calentament Re-encesa en calent 

Incandescència 0 0 

Incandescència amb hal·lògens 0 0 

Fluorescents tubulars 2 ó 3 segons 2 ó 3 segons 

Fluorescents compactes 1 segon 1 segon 

Vapor de mercuri 5 minuts 7 minuts 

Hal·logenurs metàl·lics 2 minuts 7 minuts ( 0 amb arrancador especial) 

Sodi alta pressió 7 minuts 0 

Sodi baixa pressió 12 minuts 20 minuts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula E.6 Temps aproximats d’encesa de làmpades.                                                  Font: [TRASHORRAS] 
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E.2.7 Característiques de làmpades per a enllumenat  

La següent Taula E.7 pretén ésser un resum de les característiques més rellevants de cada tipologia de làmpada i de les seves aplicacions: 

Tipus Duració 
(h) 

Eficàcia 
(lm/w) 

Tª color Índex de 
rendiment 
de color 

Avantatges Inconvenients Aplicacions 

Incandescents 
convecionals 

1.000 9-18 2.700 100 
·Encesa instantània 
·Varietat de potències 
·Baix cost d’adquisició 
·Facilitat d’instal·lació 
Apariència de color calid 
 

·Reduïda eficiència 
lluminosa 
·Curta duració 
·Elevada emissió de calor 

·Enlllumenat interior 
·Enllumenat d’accentuació 
·Casos especials de molt bona 
reproducció cromàtica 

Incandescents 
hal·lògenes 

2.000 16-25 3.200 100 
·Construcció compacta 
·Resistència als xocs 
tèrmics 
·Encesa instantània 
·Varietat de tipus 
·Baix cost 
·Facilitat d’instal·lació 
·Elevada intensitat 
lluminosa 
 

·Reduïda eficàcia lluminosa 
·Curta duració 
·Elevada emissió de calor 

·Enllumenat decoratiu 
·Enllumenat intensiu per a àrees 
específiques 
·Enllumenat per projecció 

 

 

 

Taula E.7 Característiques de làmpades per a enllumenat.                                                                                                                                              Font: [TRASHORRAS] 
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Tipus Duració (h) Eficàcia 
(lm/w) 

Tª color Índex de 
rendiment 
de color 

Avantatges Inconvenients Aplicacions 

Fluorescents 5.000-
7.500 

40-104 
2.700-
3.000 
(blanc 
càlid) 
4.000-
5.000 
(blanc) 

 
 

50-60 
(normal) 
87-92 

(de luxe) 
93-95 

(especial 
de luxe) 

 

·Bona eficiència 
lluminosa 
·Llarga duració 
·Baix cost 
·Possibilitat de bona 
reproducció de colors 
·Mínima emissió de calor 
 

·Dificultat de control de 
temperatura de color en les 
reposicions 
·Si no s’empren amb equips 
electrònics es produeixen 
retards en l’estabilització 
·Dificultat d’aconseguir 
contrastos i il·luminació 
d’accentuació 
·Forma i tamany gran per 
algunes aplicacions  

·Enllumenat domèstic 
·Interior 
·Senyalització i emergència 
·Enllumenat local 

Vapor de 
mercuri alta 

pressió 

8.000 36-59 3.500-
4.500 

40-45 i 60 
·Llarga duració 
·Acceptable qualitat de 
color 
·Alta eficiència lluminosa 
·Flux lluminós important 
en potències elevades 
·Gran varietat de 
potències 

·Alta radiació U.V 
·Flux lluminós no instantani 
·Depreciació del flux important 
Reproducció cromàtica dolenta 

·Enllumenat exterior 
·Enllumenat industrial 
·Aplicacions especials amb filtres 
U.V 

Llum de 
mescla 

6.000 19-28 3.600 60 
·Poden conectar-se 
directament a la xarxa 
·Baix cost d’inversió 
·Bona qualitat de color 
·Fàcil Instal·lació 

·Molt sennsibles a la variació de 
tensió 
·Curta duració 
·Baixa eficiència lluminosa 

·Substitueixen a les 
incandescents en aplicacions que 
no necessiten gran rendiment de 
color 
·Projectors industrials i públics de 
petit abast. 

Taula E.7 Característiques de làmpades per a enllumenat (continuació).                                                                                                                         Font: [TRASHORRAS] 
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Tipus Duració 
(h) 

Eficàcia 
(lm/w) 

Tª color Índex de 
rendiment de 

color 

Avantatges Inconvenients Aplicacions 

Hal·lògens 
metàl·lics 

6.000 65-90 3.000-
6.000 

65-85 
·Bona eficiència 
lluminosa 
·Llarga duració 
·Excel·lent qualitat de 
color 
·Gran varietat de 
potències 
·Flux lluminós important 
amb potències 
elevades 
·Reduïdes dimensions 
 

·Alta depreciació de flux 
·Sensibilitat a les variacions de 
tensió 
·Requereix equips especial per 
a l’encesa en calent 
·Dificultat de control 
d’apariència de color en 
reposició 
·Flux lluminós no instantani 
·Poca estabilitat de color 

·Enllumenat per projecció 
·Enllumenat industrial i vial 
·Enllumenat esportiu i 
ornamental 

Vapor de sodi 
baixa pressió 

(VSBP) 

10.000 100-203 1.700 0 
(Monocromàtica) 

·Excel·lent eficàcia 
lluminosa 
·Llarga duració 
·Re-encesa instantània 
en calent 

·Reproducció cromàtica 
dolenta 
·Flux lluminós no instantani 
·Sensibilitat a subtensions 

·Enllumenat de seguretat 
·Enllumenat de túnels 
·Aplicacions on l’economia és 
més important que el color 
 

Vapor de sodi 
alta pressió 

(VSAP) 

12.000 43-138 2.000-
2.200 

20 
·Molt bona eficàcia 
lluminosa 
·Llarga duració 
·Poca depreciació de 
flux 
·Possibilitat de reducció 
de flux 

·Reproducció cromàtica 
dolenta 
·Estabilització no instantània 
·Gran sensibilitat a 
sobretensions amb potències 
petites 
·Requereix equips especials 
per a re-enceses en calent 

·Enllumenat exterior 
·Enllumenat industrial 
·Aplicacions en llocs de difícil 
accés 

Taula E.7 Característiques de làmpades per a enllumenat (continuació).                                                                                                                         Font: [TRASHORRAS] 
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Tipus Duració 
(h) 

Eficàcia 
(lm/w) 

Tª color Índex de 
rendiment 
de color 

Avantatges Inconvenients Aplicacions 

Inducció 60.000 70 2.700-4.000 80 
·Extraordinària duració 
·Encesa instantània 
·Bona reproducció 
cromàtica 
·Acceptable eficàcia 
lluminosa 

·Poca varietat de potències ·Enllumenat públic exterior 
·Enllumenat industrial 
·Aplicacions en llocs de difícil 
accés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula E.7 Característiques de làmpades per a enllumenat (continuació).                                                                                                                         Font: [TRASHORRAS] 
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E.3 Sistemes de regulació de flux 

Tipus de regulació 

a) Per graons 

 Tot – Res (cèl·lules fotoelèctriques, detectors de presència, detectors 
crepusculars, cèl·lules detectores de fibra òptica...) 

 Varis nivells (variació d’impedància, variació de tensió, regulació 
electrònica...) 

b) De forma contínua 

 Manual (variació de l’angle de fase, variació de freqüència...) 

 Auto - regulació (amb sensor de llum) 

La regulació contínua de flux es controla, sobre un conjunt de làmpades, mitjançant un 
dispositiu intermedi (regulador o font de senya c.c) accionat a través d’un 
potenciòmetre, un pulsador, un tele - comandament (via radio – freqüència, infrarojos o 
ultrasons) o des d’un teclat o un programa informàtic. 

L’auto – regulació es realitza amb un sensor de fibra òptica que avalua la llum natural 
present. 

La regulació de forma contínua es pot realitzar variant l’amplitud de la corrent de la 
làmpada (variació de l’angle de fase) o per variació de la seva freqüència (balastres 
electrònics regulables). 

  Formes de regulació 

a) Associat al punt de llum 

 Amb línia de comandament 

 Sense línia de comandament (individualitzat). Equips d’estalvi d’energia amb 
dos nivells de potència, controlats en temps per un rellotge intern amb 
programació prèvia o auto - programables. 
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b) Centralitzat 

Variadors de tensió, que s’instal·len a la capçalera de línia per a regular el flux de les 
làmpades de descàrrega. 

c) Mixt 

 Equips d’estalvi d’energia amb dos nivells de potència controlats per rellotge 
astronòmic. 

 Balastres electrònics de regulació 

E.4 Projectors 

Els projectors es classifiquen segons l’obertura o dispersió del feix de llum que es defineix 
com l’angle comprés entre les 2 direccions en les que la intensitat lluminosa cau un 
determinat percentatge (usualment el 10% o el 50%) del valor màxim que hi ha al centre del 
feix on la intensitat és màxima. L’anterior explicació queda resumida en la següent Figura 
E.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.9. Definició del concepte de dispersió del feix.                                                          Font: [EDISON] 
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Les següents taules E.8 i E.9 mostren les diferents tipologies de projectors d’acord amb els 
diferents valors de dispersió: 

 

Tipus d’obertura Obertura del feix en graus (50%* Imax) 

Petita < 20 

Mitjana Entre 20 i 40 

Gran > 40 

 

 

 

Classe Obertura del feix en graus (10%*Imax) 

1 10 -18 

2 18 – 29 

3 29 – 46 

4 46 – 70 

5 70 – 100 

6 100 – 130 

7 > 130 

 

 

La forma de distribució del feix de llum depèn del tipus de projector. Així, en els projectors 
circulars pot ser cònica o cònica lleugerament assimètrica, obtenint-se una projecció el·líptica 
sobre les superfícies il·luminades. En els projectors rectangulars, acostuma a ésser simètrica 
en els plans horitzontal i vertical, encara que en aquest darrer pla també pot ser assimètrica i 
aleshores la projecció obtinguda té forma trapezoidal. Tot aquesta informació queda 
resumida en la següent Figura E.10: 

Taula E.8. Tipologia de projectors en funció de l’obertura del feix 50%*Imax.                           Font: [EDISON] 

Taula E.9. Tipologia de projectors en funció de l’obertura del feix 10%*Imax.                            Font: [EDISON 
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Figura E.10. Formes de distribució del feix de llum dels projectors.                                       Font: [EDISON] 
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