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L’enllumenat d’exteriors està conegut per il·luminar: 

 Autopistes, autovies, carreteres, vies urbanes, etc. (Enllumenat vial) 

 Façanes d’edificis significatius, grups escultòrics, ponts, places, jardins, parcs, etc. 

(Enllumenat ambiental) 

 Instal·lacions esportives. (Enllumenat esportiu) 

 Aeroports, ports, terminals, estacions, magatzems exteriors, aparcaments, etc. 

(Enllumenat de seguretat) 

L’enllumenat d’exteriors s’encamina no només a resoldre aspectes funcionals de la 

il·luminació, sinó també aspectes; estètics, artístics, etc., fent un afermament en la prevenció 

de l’impacte ambiental, en la preservació de la qualitat de vida, de la qualitat del cel nocturn i 

l’estalvi energètic. 

Generalment, el consum energètic de l’enllumenat urbà és el més important en un municipi i 

la millora de la seva eficiència energètica pot presentar un estalvi econòmic substancial en el 

se Pressupost Ordinari. A part d’aquesta motivació econòmica, per emprendre una política de 

millora en l’eficiència de les instal·lacions hi entren en joc altres aspectes com són els de la 

sostenibilitat o el de la imatge pública.   

Evidentment, el concepte de l’eficiència energètica no pot comprometre la qualitat del servei, 

però sense aquest els costos en la qualitat de vida urbana – i les seves consegüents 

repercussions econòmiques – creixerien fins un límit inacceptable en la societat actual. 

Per tot l’anterior resulta necessari configurar un marc de referència i equilibri entre la qualitat 

del servei al ciutadà i l’optimització energètica de l’enllumenat públic. 

L’enllumenat públic, està pensat per adquirir una major rellevància associada a la demanda de 

millores reproduccions del color, amb làmpades que produeixin més fluxos i ofereixin millors 

rendiments. I per obtenir tot això em de tenir en compte tots els diferents tipus de làmpades, 

equips auxiliars i lluminàries, que aquests tres elements bàsics son els quins formen els 

sistema d’enllumenat. 
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5.1-. Les Làmpades 

Les làmpades, són aparells capaços de produir de manera artificial energia radiada visible per 

l’ull humà.  

Les dues grans rames de làmpades existents en el moment actual són la incandescència (llum 

produïda per termorradiació) i la descarrega (llum produïda per luminiscència). 

Les làmpades que funcionen per incandescència, es connecten directament a la ret elèctrica, 

sense necessitat d’equips auxiliars de connexió o encesa. 

Les làmpades de descarrega tenen una característica de resistència negativa, és a dir, que 

disminueix a mesura que augmenta la corrent que per elles circula. Així mateix, algunes 

làmpades de descarrega necessiten per la seva encesa tensions superiors a la de la ret, que 

necessiten equips arrencadors que subministrin pics de tensió per l’encesa. 

Una altra forma de producció de llum es l’electroluminiscencia, que consisteix en que 

determinades substàncies (generalment sòlids) emeten llum sota l’acció d’un camp elèctric. 

Els tipus de làmpades existents es poden classificar de la següent forma: 

 Làmpades Incandescents 

Les làmpades incandescents van ser les primeres en generar llum a partir de l’energia 

elèctrica. Des de que van ser inventades, la tecnologia ha canviat molt produint-se molts 

avenços en la quantitat de llum produïda, el consum i la duració de les làmpades. El seu 

principi de funcionament es molt simple, es passa una corrent elèctrica per el filament fins 

que aquest arriba a una temperatura tan alta que emet radiacions visibles per l’ull humà. 

La incandescència 

Tots els cossos calents emeten energia en forma de radiació electromagnètica. Com més 

alta sigui la seva temperatura major serà l’energia emesa i la porció de l’espectre 

electromagnètic ocupat per les radiacions emeses. Si el cos passa la temperatura 

d’incandescència una bona part d’aquestes radiacions cauran en la zona visible de 

l’espectre i obtindrem llum. El tipus de llum que produeix es llum blanca molt càlida i per 

tant molt agradable. 
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En general els rendiments d’aquests tipus de làmpades són baixos degut a que la major 

part de l’energia consumida es converteix en calor. I per el seu baix rendiment (25 lm/w) 

només s’utilitza en enllumenats urbans en projectors de places, jardins, etc. 

La producció de llum mitjançant la incandescència te un avantatge addicional, i es que la 

llum emesa conté totes les longituds d’ona que formen la llum visible, els seu espectre 

d’emissions es continuo. D’aquesta manera es garanteix una bona reproducció dels colors 

dels objectes il·luminats. 

La duració de les làmpades incandescents està normalitzada, sent d’unes 1000 hores per 

les normals, i per les halògenes es de 2000 hores per les seves aplicacions generals i de 

4000 hores per les especials. 

 

Parts d’una làmpada 

Les làmpades incandescents estan formades per un fil de wolframi que es calenta per 

l’efecte Joule arribant a temperatures tan elevades que comença a emetre llum visible. Per 

evitar que el filament es cremi en contacte amb l’aire, es rodeja amb una ampolla de vidre 

a la que se li ha fet el vuit o sigui s’ha omplert d’un gas. El conjunt es completa amb uns 

elements amb funcions de suport i conducció de la corrent elèctrica i un casquet 

normalitzat que serveix per connectar la làmpada a la lluminària. 
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Tipus de làmpades 

Existeixen dos tipus de làmpades incandescents: les que contenen un gas halògen en el 

seu interior i les que no el tenen. 

Làmpades no halògenes: entre les làmpades incandescents no halògenes podem 

diferenciar les que s’han omplert amb un gas inert d’aquelles en que s’ha fet el vuit en el 

seu interior. La presència del gas suposa un notable increment de l’eficàcia lluminosa de 

la làmpada dificultant l’evaporació del material del filament i permeten l’augment de la 

temperatura de treball del filament. Les làmpades incandescents tenen una duració 

normalitzada de 1000 hores, una potencia entre 25 i 2000 W i unes eficàcies entre 7,5 i 11 

lm/W per les làmpades de vuit i entre 10 i 20 per les farcides de gas inert. En l’actualitat 

predomina l’ús de les làmpades amb gas, reduint-se l’ús de les del vuit a aplicacions 

ocasional en l’enllumenat general amb potencies de fins a 40W. 

 Lámparas con gas Lámparas de 
vacío 

Temperatura del filamento 2500 ºC 2100 ºC 
Eficacia luminosa de la  

lámpara 10-20 lm/W 7.5-11 lm/W 

Duración 1000 horas 1000 horas 

Pérdidas de calor Convección y 
radiación Radiación 
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Làmpades halògenes d’alta i baixa tensió: En les làmpades incandescents normals, amb 

el pas del temps, es produeix una disminució significativa del flux lluminós. Això es 

degut, en part, perquè l’ampolla es torna negre per culpa de l’evaporació de les partícules 

de wolframi del filament i la seva posterior condensació sobre l’ampolla. 

Afegint una petita quantitat d’un compost gasos amb halògens (clor, brom o iode), el gas 

que s’ha omplert l’ampolla es produeix un cicle de regeneració del halogen que evita 

l’ennegriment. Quant el tungstè (W) s’evapora s’uneix al brom formant el bromur de 

wolframi (WBr2). I Com que les parets de l’ampolla estan molt calentes (més de 260 ºC) 

no es diposita sobre aquestes i es queda en estat gasos. Quan el bromur de wolframi entre 

en contacte amb el filament, que està molt calent, es descompon en W que es diposita 

sobre el filament i Br que passa al gas de farcit.    

Ciclo del halógeno 

El funcionament d’aquest tipus de làmpades requereix de temperatures molt altes perquè 

es pugui realitzar el cicle del halogen. Per això, son més petites i compactes que les 

làmpades normals i l’ampolla es fabrica amb un cristall especial de quars. Tenen una 

eficàcia lluminosa de 22 lm/W amb una amplia gamma de potencies de treball (150 a 

2000 W) segons l’ús al que estan destinades. Les làmpades halògenes s’utilitzen 

normalment en l’enllumenat per projectors i cada vegada més en il·luminació domèstica. 

 

 Làmpades de descarrega 

Les làmpades de descarrega formen una forma alternativa de produir llum d’una manera 

més eficient i econòmica que les làmpades incandescents. La llum emesa s’aconsegueix 

per excitació d’un gas que està sotmès a descarregues elèctriques entre dos elèctrodes. 
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Segons el gas contingut en la làmpada i la pressió a la que està sotmesa tindrem diferents 

tipus de làmpades, una d’elles amb les seves pròpies característiques lluminoses.  

L’espectre d’aquestes làmpades te una forma discontinua i la llum que emet es una mescla 

d’unes poques radiacions monocromàtiques, en la seva major part en la zona ultravioleta 

(UV) o visible del espectre. Això fa que la reproducció del color no sigui molt bona i el 

seu rendiment en color tampoc. 

 

Per solucionar aquest problema podem completar l’espectre amb radiacions de longituds 

d’ona diferents a les de la làmpada. Algunes opcions seria com combinar en una mateixa 

làmpada dos fonts de llum amb espectre que es complementin, també es pot augmentar la 

pressió del gas i la última seria afegir substàncies sòlides al gas.   

Parts d’una làmpada 

Les formes de les làmpades de descarrega varien segons la classe de làmpada amb que 

tractem. De totes maneres, totes tenen una sèrie d’elements en comú com el tub de 

descarrega, els elèctrodes, l’ampolla exterior o la virolla. 


