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RESUM 

Actualment el mercat dels avions privats està en plena expansió. Cada cop més els grans 
empresaris volen tenir el seu propi avió que els garanteixi la possibilitat de viatjar amb el 
màxim confort i el més ràpid possible. EADS Sogerma Services es dedicava exclusivament a 
fer el manteniment dels avions comercials i militars. Però enfront d’aquesta nova necessitat 
del mercat van decidir augmentar la seva oferta realitzant interiors d’avions privats. Sogerma 
els concep amb l’ajuda d’un dissenyador extern triat pel client, fa els estudis previs, la 
certificació i posteriorment els realitza. 

En aquest projecte es tractarà d’una part molt concreta: els llums. Els he separat en dues 
famílies, els llums en barres (tubs fluorescents) i els llums puntuals (spot light i reading light). 
Actualment, aquest llums tenen defectes molt importants que fan necessària la recerca de 
noves tecnologies. El principal defecte dels tubs fluorescents es que necessiten un balast, el 
qual a part d’augmentar el preu d’instal·lació i de manteniment, crea problemes a nivell 
d’espai, pes i soroll. Per això és molt interessant estudiar tecnologies com els LEDs, que no 
necessiten el balast per funcionar i tenen una vida molt més llarga. 

Així doncs, es farà un estudi comparatiu amb una nova gamma de llums que acaba de sortir al 
mercat que utilitza la tecnologia LED. Per fer aquest estudi es tindran en compte: l’estètica, la 
tecnologia, la instal·lació i el manteniment, la massa i el cost. Un cop fet l’estudi teòric, i 
gràcies a les grans infraestructures de l’empresa, es faran uns tests per verificar-lo en una 
maqueta a escala real d’un A340-500. 

Com es podrà veure, tot i les expectatives posades en aquests nous productes a nivell 
d’instal·lació, manteniment, durada del producte i de costs, tenen el problema que és una 
tecnologia molt nova i no es coneix tan bé com l’actual a nivell d’adaptació amb el sistema de 
l’avió i a més a més tenen una relació consum/il·luminació a millorar. 

Val a dir, però, que en un futur molt proper aquesta tecnologia revolucionarà el mercat dels 
avions de luxe. Actualment les empreses capdavanteres del sector estan perfeccionant uns 
llum a base de LEDs que il·luminaran en colors. Amb aquest revolució es podrà aconseguir 
l’ambient que es vulgui només canviant l’intensitat i el color de la llum. 

 

NOTA: A causa de la confidencialitat del treball s’han obviat plànols i parts compromeses. 
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1. Glossari 

- AVDRack (Audio Video Distribution Rack) : És el que gestiona l’ IFE 

- Barrettes VT : És un mòdul elèctric que serveix per agrupar els cables. 

- Breaker: És un fusible 

- CIDS (Cabine Intercommunication Data System) : És el sistema que s’ocupa de la gestió de 
la cabina.  

- DEU A (Decoder Encoder Unit A) : És el component que fa d’interfase entre el BUS CIDS i 
els equipaments de la cabina. 

- FAP (Flight Attendant Panel) : És una pantalla tàctil que fa d’interfase home/màquina del 
CIDS. 

- GLCU (General Light Commande Unit) : És el calculador que gestiona la il·luminació. 

- IFE (In Flight Entertainment) : És un sistema (Conjunt d’equipaments) dels components en 
el que fa referència a les distraccions dels passatgers. Per exemple : TV, audio… 

- PCU (Personal Command Unit) : Són els botons que gestionen els aparells que hi ha dins 
l’avió. Per exemple ON, OFF…. 
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2. Prefaci 

2.2. Origen del projecte 

Actualment, el mercat aeronàutic d’avions privats està en plena expansió. A més a més, els 
homes de negocis volen tenir els seus propis avions per poder realitzar els desplaçaments més 
ràpidament i confortable. Així, per respondre a les necessitats d’aquests usuaris tan exigents, 
EADS Sogerma Services ha creat una nova activitat, la realització d’interiors d’avions (Annex 
A). 

EADS Sogerma Services està especialitzada en el manteniment aeronàutic i en la realització 
dels interiors dels avions privats. Aquests avions privats són com veritables apartaments de 
luxe, per això, es necessita utilitzar materials nobles i de màxima qualitat per respondre als 
criteris estètics demanats pels clients. Això es fa sempre respectant les normes aeronàutiques 
(FAR 25) que són molt estrictes, especialment pel que fa referència a la massa i a la resistència 
al foc (FAR 25.853). 

La part principal del meu stage fou la realització d’un estudi de la il·luminació interior dels 
avions agafant com exemple el A340-500. L’objectiu d’aquest estudi era primer, fer un anàlisi 
de la il·luminació existent i després verificar la possibilitat de canviar la tecnologia utilitzada 
actualment, tubs fluorescents, per una nova tecnologia, que acaben d’aparèixer en el mercat 
aeronàutic, els LEDs. Aquesta nova tecnologia revolucionarà la il·luminació en un futur 
pròxim i és important que l’empresa no en quedi al marge. 

 

2.3. Funció ocupada a l’empresa 

Al llarg del meu stage, he tingut la sort de poder formar part del departament Disseny i 
Selecció de Materials de Departament d’Estudis de EADS Sogerma Services. El meu rol a 
l’empresa fou la recerca tecnològica en el terreny de la il·luminació en els interiors dels avions 
privats de luxe, ja que la tècnica evoluciona molt ràpidament i el Departament d’Estudis no té 
sempre el temps necessari per fer la recerca per poder  actualitzar els coneixements. 
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Així doncs, al principi vaig realitzar un treball de recerca sintetitzant totes les informacions 
que havia recollit prèviament. També he fet d’enllaç entre Sogerma i els proveïdors, 
especialment amb EMTEQ, una empresa americana que utilitza la tecnologia LEDs.  

Finalment, he estat el responsable de l’organització de tests comparatius en una maqueta de 
fusta a escala real a l’empresa on es comparaven els productes actuals i els nous productes que 
acaben de sortir al mercat. 

 

2.4. Presentació de l’empresa EADS Sogerma Services 

2.4.1. La societat EADS Sogerma Services 

EADS és la societat aeroespacial més important d’Europa i la segona a nivell mundial. Els 
seus sectors d’activitats comprenen l’aviació comercial i militar, d’aeroespacial, els sistemes 
de defensa. 

EADS va néixer el 10 de juliol 2000 de la fusió de l’alemanya Daimler Chrysler Aerospace 
AG, de la francesa Aérospatial Matra i de l’espanyola CASA. El 2002, EADS ha realitzat un 
volum de ventes de 29,9 miliards d’euros. Aproximadament el 80% d’aquesta xifra prové del 
sector civil i un 20 % del militar.  

El grup EADS dóna treball a més de 100000 persones en més de 70 delegacions de producció, 
principalment a Alemanya, Espanya, França i Gran Bretanya. 35 bufets de representació 
repartits per tot el món garantint un contacte directe amb els clients.  

EADS ocupa una posició privilegiada a nivell mundial en tots els dominis de la industria 
aeronàutica, de l’aeroespacial i la defensa. EADS compta amb els principals actors dins del 
sectors: dels avions comercials, dels helicòpters, dels avions de combat i del transport militar, 
de l’espai i de les tecnologies de defensa. El grup engloba entre altres companyies com una 
constructora d’avions, Airbus, una d’helicòpters, Eurocopter, i una societat espacial, Astrium. 
A més a més té el 37,5 % de MBDA, la segona empresa de míssils més important a nivell 
mundial i estan associats amb Eurofighter, els quals estan desenvolupant l’avió A400M. 
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La divisió aeronàutica compren la societat EADS Sogerma Services en la qual he realitzat el 
meu projecte durant 27 setmanes. 

 

2.4.2. Les xifres d’EADS Sogerma Services  

EADS Sogerma Services és una societat anònima amb 31537010 euros de capital. Dóna feina 
a 3722 persones a tot el món i té la seu social a Mérignac, Bordeaux (França). Amb uns 
guanys de 669 milions d’euros l’any 2002, EADS Sogerma Services és un dels líders 
mundials en el manteniment i la modificació aeronàutica. En el següent gràfic es mostra el 
número d’empleats de cadascuna de les fàbriques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Gràfic treballadors EADS (Extret de la intranet de Sogerma) 

Figura 2.1. Grup EADS (extret de la intranet de Sogerma) 
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2.4.3. La fàbrica d’EADS Sogerma a Bordeaux 

La fàbrica de Bordeaux agrupa diverses activitats. Les principals són : el manteniment, la 
reparació i la revisió. La concepció i la realització de l’interior dels avions privats és un nou 
mercat que acaben d’obrir per tal de diversificar l’oferta. 

 

Manteniment, reparació i revisió 

El manteniment s’efectua a diferents nivells i fa referència al sector civil, comercial i militar. 
Així doncs, la reparació dels equipaments comprèn totes les tecnologies : turbomàquines, 
sistemes aviònics i hidràulics, el carburant, l’oxigen, l’acondicionament de l’aire, la reparació, 
la revisió dels trens d’aterratge… S’efectua a Bordeaux o als locals del client. Es fan tests molt 
rigorosos per tal de veure si després de la modificació efectuada a l’interior segueix complint 
les condicions necessàries per obtenir l’autorització de vol.  

Tot el manteniment efectuat està sempre realitzat tot respectant les normes aeronàutiques i la 
seguretat. Això contribueix molt a l’imatge de marca i la reputació de EADS Sogerma 
Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Manteniment d’un avió(Extret de la intranet de Sogerma) 
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Concepció i realització dels interiors dels avions privats 

EADS Sogerma Services concep, produeix i comercialitza la seva pròpia línia d’interiors. 
Reorganitza totalment l’interior de l’avió en funció de les necessitats del client tot respectant 
les normes aeronàutiques (FAR). Al llarg de la meva estada he pogut seguir els projectes de la 
realització dels interiors VIP de dos Airbus: un A330 i un A340-500. 

Sota el control de les companyies aèries i de les autoritats de certificació que el Departament 
d’Estudis d’EADS Sogerma Services elabora mobles com els « galleys » (mobles de cuina), 
els seients de les hostesses, les butaques dels passatgers… També realitza seients de pilotatge 
així com les noves butaques de luxe pels avions corporatius. 

 

 

2.4.4. Presentació del Departament d’Estudis. 

EADS Sogerma Services té un Departament d’Estudis molt important, el qual és el 
responsable de fer els estudis, les compres, la certificació i la gestió de la realització dels 
interiors d’avions civils. 

El Departament està organitzat en subdepartaments, agrupats en dos edificis, el HC i el M5. 
En el M5 és on hi ha una planta amb el despatx d’un responsable de cada subdepartament, per 
tal d’optimitzar l’intercanvi d’informacions i poder millorar la comunicació, evitar errors 
humans, reduir els temps i ser més reactius a possibles modificacions. 

Els principals subdepartaments que formen el Departament d’Estudis són : 

Figura 2.4 i 2.5 - Imatges obtingudes de les web de “Studios RD” i de “Boeing” 
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- Compres : Recerca i selecció de fabricants en col·laboració amb altres subdepartaments més 
tècnics. 

- Avant projectes : La concepció i els primers esboços de les diferents possibilitats a instal·lar. 
També realitzen tasques d’ajuda per definir l’interior segons les necessitats del client. 

- Càlculs : Justificació de la mecànica del conjunt d’elements amb els càlculs de xoc i/o en 
condicions extremes de vol imposades per les especificacions DGAC. També fan la 
justificació dels punts d’unió dels mobles. 

- Certificació : Elaboració dels programes de certificació. Verificació i validació dels 
documents de justificació elaborats per les empreses subcontractades i pels departaments 
tècnics del Departament d’Estudis. 

- Disseny i selecció de materials : Selecció i verificació de materials utilitzats dins dels avions 
des del punt de vista del disseny tenint en compte les característiques i propietats dels 
materials. També és el responsable de l’el·laboració dels programes d’assajos i de verificació 
per tal de que tots els materials passin les normes aeronàutiques (FAR 25). 

- Preparació : Redacció dels plans de treball i del tractament dels “projectes dels experts” 
(documents realitzats pels treballadors tècnics on es senyalen totes les anomalies trobades 
durant les operacions realitzades a l’avió). Tractament dels documents d’inspeccions. 

- Publicació tècnica : Realització del conjunt de la documentació operacional i tècnica 
necessària per dur a terme el projecte, dins de les exigències de la certificació i del contracte 
amb les referències de cada element de l’interior de l’avió, el proveïdor, els procediments de 
manteniment i de reparació. 

- Estructura : Estudi dels diferents punts d’enllaç entre l’estructura de l’avió i els elements de 
l’interior de l’avió a instal·lar. El conjunt de les fixacions han de resistir en cas de xoc i/o de 
condicions extremes de vol sense danyar l’estructura de l’avió. 

- Sistemes : Realització de l’estudi i dels plans de modificacions dels sistemes elèctrics, 
hidràulics i de l’acondicionament de l’aire. Elaboració de les especificacions, de la instal·lació 
i de la definició dels sistemes, així com dels documents d’assajos i de la certificació. 
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2.4.5. Descripció del procés de la realització dels interiors dels avions privats 

La realització dels interiors dels avions VIP necessita molta organització i precisió per 
gestionar el projecte especificat pel client des de la concepció fins al lliurement. 

La conversió VIP és realitzada a partir d’avions nous o d’ocasió, buits per dins. Per permetre 
la realització de l’interior cal que no hi resti res excepte la « base line » (la configuració 
estàndard de l’avió). A partir d’aquesta configuració inicial, se li afegiran tots els equipaments 
necessaris per tal de diferenciar cada zona específica de l’avió sense estar limitat per la 
configuració inicial. 

Per a cada interior, particular i únic, el client escull a un dissenyador extern que serà el que 
farà el disseny de l’interior sota la verificació tècnica de Sogerma, el qual rep el nom 
d’Outfitter. 

El departament de disseny i selecció de materials és el responsable de fer una proposició de 
l’interior. Aquest ha d’estar en contacte directe amb el client. A més a més, és l’encarregat de 
realitzar el plec d’especificacions tècniques a partir de les necessitats expressades pel client i 
tot seguit realitzar el pla del conjunt, anomenat « layout » (que és una representació en dues 
dimensions de l’interior de l’avió proposat). També ha de verificar els materials decoratius 
escollits pel dissenyador extern. Un cop feta la selecció dels materials es realitzen els 
« renderings » (que són la representació en tres dimensions i una representació virtual de 
l’interior en tres dimensions).  

A partir dels materials decoratius proposats pel dissenyador escollit pel client, el Departament 
d’Estudis, en especial el departament de disseny i de selecció de materials, verifica cada 
material escollit a partir de mostres; realitzant estudis comparatius amb altres productes de 
diversos proveïdors. Després d’aquesta part tan important cal verificar que cada material passi 
les normes aeronàutiques, especialment les que fan referència a la resistència al foc (FAR 
25.853), i que mantingui la seva estètica elegant i de qualitat. 

De fet, certes idees del dissenyador no poden ser aplicades per raons tècniques i a l’inversa, 
algunes solucions tècniques poden ser modificades per motius estètics. Això és molt 
important, ja que hi ha teixits seleccionats pel dissenyador que no passen les normes relatives 
al foc o que per passar-les se’ls ha de fer uns tractaments que impliquen una pèrdua parcial o 
total de les seves característiques estètiques. És el departament de disseny i selecció de 
materials el que ha de trobar un bon compromís entre el compliment de les normes i l’estètica. 
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El dissenyador extern és present al llarg del projecte per tal d’aclarir els possibles dubtes o els 
possibles problemes que sorgeixin mentre s’està duent a terme el projecte. El departament de 
disseny i selecció de materials és l’enllaç entre Sogerma, el client i el dissenyador extern.  

El Departament d’Estudis segueix una successió d’etapes que es poden resumir en el següent:  

A partir dels documents proporcionats pel dissenyador extern – “layouts”, especificacions, els 
croquis de l’interior, els “renderings” - la primera etapa és editar un MOS (Modification 
Ordering Sheet, que és una fitxa explicativa de les modificacions desitjades) fet pel servei de 
certificació. A continuació el mateix servei edita un TRS (Technical Report Sheet, que és 
l’especificació de cada modificació trobada).  

Els estudis els realitza Sogerma, però hi ha també empreses subcontractades que s’ocupen de 
part de la fabricació de diversos components. 

Al llarg del procés de creació d’un interior d’avió cal que a mesura que s’avança, es vagi 
rebent l’aprovació del client i del dissenyador extern per tal d’evitar possibles conflictes a 
posteriori, principalment a nivell de materials i estètics.  

En paral·lel al procés descrit, als hangars, els obrers han d’acabar de buidar l’avió, en el cas 
que faci falta, per tal de deixar el « base line » necessari. Els materials van arribant, i cal tenir 
en compte que els materials decoratius amb els que es treballa són molt sensibles (per exemple 
les pells o les fustes exòtiques...) i cal que siguin validats i seguidament emmagatzemats de 
manera adequada per no danyar-los. 

Es comença a fer el cablejat principal i es comencen a instal·lar els sistemes interns. 
Seguidament s’instal·la de manera provisional una reproducció en fusta de l’interior definitiu 
per tal de realitzar les verificacions de l’acabat general i que no hi hagi problemes de 
sobreposicionament. Aquest procés s’anomena “fit check” i encara que té un cost i una durada 
molt elevats és un pas a seguir ja que evita problemes molt importants que si no fossin 
detectats representarien un cost encara més important. Si hi ha punts de “no conformitat”, ja 
sigui per part del client o del dissenyador, cal revisar-los i fer-los validar Un cop tot és validat, 
es desmunta l’interior de fusta i es comença a instal·lar el definitiu. 
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3. Introducció 

3.1. Descripció del projecte  

La primera part del projecte, la més important i exhaustiva, fa referència a un estudi de la 
il·luminació a l’interior dels avions VIP. L’estudi s’ha fet a partir de les dades reals de l’avió 
en el qual treballa actualment EADS Sogerma Services, un Airbus A340-500. 

La definició inicial del projecte era de realitzar un estudi sobre la il·luminació en l’interior dels 
avions tipus Airbus. Calia fer la recerca de noves tecnologies i de nous productes per 
concloure un estudi comparatiu entre la il·luminació actual i la nova. 

Quan vaig arribar a EADS Sogerma Services no hi havia cap documentació sobre la 
il·luminació actual. Per aquesta raó va caldre que dediqués una part important de l’estudi a 
recopilar tota la informació existent d’aquesta. A continuació, vaig treballar en la recerca i 
l’estudi comparatiu.  

 

3.2. Objectius 

L’objectiu general del projecte era d’aprofundir els coneixements de l’empresa a nivell de la 
il·luminació dels avions VIP. 

Calia al principi fer un estudi de mercat per tal de tenir un ventall el més exhaustiu possible 
dels nous tipus d’il·luminació. Tota aquest estudi permetrà a EADS Sogerma Services pugui 
oferir una gamma més adaptada de l’il·luminació. 

Els segon objectiu era validar l’estudi més teòric. Per tant, era necessari fer uns testos 
comparatius i destinar el temps necessari per fer els assajos. 

Així, els objectius convergien tots a permetre l’adquisició de nous coneixements perquè 
Sogerma es pugui posicionar de la manera més adequada possible al mercat. 
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4. PRESENTACIÓ DES LLUMS ESTUDIATS 

En els avions de luxe, la il·luminació és una part molt important ja que influeix a nivell estètic, 
però a més, és determinant en la sensació que ens donen els materials utilitzats. 

En aquest capítol, es veuran les característiques més importants de la manera més clara 
possible i les fotos de cada producte estudiat. 

Per informació complementària es pot consultar l’Annex D, on es troben les nocions 
fonamentals de la llum i la il·luminació, i l’Annex J, on es troba part de la documentació 
tècnica de cada producte.  

 

4.1. Llums tubulars 

La il·luminació actual de l’avió està feta a partir de tubs fluorescents. L’objectiu principal 
d’aquest tipus de llum és la il·luminació general, d’ambient, de manera homogènia i donant-li 
un caràcter molt atractiu a l’interior. La il·luminació és obtinguda és indirecta, o sigui, 
obtinguda per reflexió. L’avantatge d’aquest tipus d’il·luminació és molt més homogènia i 
enlluerna menys però té l’inconvenient que comporta una pèrdua bastant importants. 

 

4.1.1. Els tubs fluorescents 

Actualment els tubs fluorescents són productes estàndards. Les principals raons que fan que 
s’utilitzin normalment, a part de la bona relació qualitat/preu i un baix consum és el 
coneixement de la tecnologia. 

Figura 4.1. i 4.2. Tubs fluorescents i balasts SELA (Fotos extretes del catàleg SELA) 
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Per contra aquests llums tenen bastants inconvenients, el més important és que necessita un 
balast per metre (aproximadament) de tub fluorescent per funcionar. Però també n’hi ha 
d’altres com la curta durada de vida o la fragilitat dels productes. 

El balast és l’element indispensable pel funcionament del tub fluorescent. El balast s’alimenta 
a 115V i està gestionat pel GLCU en 28V. Aquest està connectat al tub fluorescent. Cal que hi 
hagi un balast per cada metre de tub fluorescent i que estigui situat molt a prop; això provoca 
unes restriccions molt importants a nivell estètic, d’instal·lació, manteniment, etc ... 

El proveïdor de tubs fluorescents i de balasts de Sogerma és SELA. Per saber-ne més 
consultar l’Annex J. 

 

4.1.2. Les barretes de LEDs  

Els LEDs existeixen des de fa alguns anys però aquesta tecnologia no s’havia utilitzat com a 
il·luminació. S’està fent diversos estudis per adaptar aquesta tecnologia amb finalitats 
d’il·luminació gràcies als avantatges que sembla tenir.  

Els principals avantatges que poden aportar els LEDs són deguts principalment a l’absència 
del balast, a ser un producte molt resistent i a tenir una llarga durada de vida (molt superior als 
tubs fluorescents). Actualment, els productes amb LEDs comencen a aparèixer en el sector de 
la il·luminació aeronàutica de luxe. Com ja s’ha descrit en els capítols precedents aquest estudi 
està pensat per estudiar l’estat de desenvolupament de la tecnologia. A partir de la meva 
recerca he trobat EMTEQ, una empresa americana que fan productes amb LEDs i que han 
acceptat col·laborar en l’estudi. 

Les barretes de LEDs EMTEQ són barres rectangulars de plàstic amb quatre files de LEDs. 
Els LEDs estan connectats en sèrie, les dues files interiors i les dues files exteriors. El producte 
estudiat, EWL81, té grans avantatges però també té inconvenients com per exemple l’alt 
consum elèctric i el fet que aquesta tecnologia no sigui gaire coneguda implica que cal 
desconfiar de les dades, comprovar-les i verificar la seva possible adaptació al sistema global 
de l’avió. 
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4.2. Spot light (Dome light) 

El spot light és un llum que s’instal·la al sostre de l’avió. Està pensat per crear la il·luminació 
d’ambient de manera general. Aquest tipus de llum és interessant perquè la il·luminació que fa 
aquest és puntual, no està focalitzada i té un angle de il·luminació el suficientment gran per 
il·luminar molt sense enlluernar.  

Els spot lights utilitzats actualment i els nous llums proposats per la competència són 
semblants a nivell formal encara que difereixen a nivell tecnològic i de volum. 

El producte actual SELA, té els seus punts forts en el fet d’il·luminar més que el spot EMTEQ. 
Però els seus punts febles són molt importants com per exemple que s’escalfa molt més i per 
tant fa augmentar la temperatura del seu entorn, i com que són materials molt sensibles, pot 
provocar el deteriorament d’aquests. A més a més, en factors molt influents com són la massa 
i el preu estan menys adaptats al mercat actual.  

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Spot light SELA 
(Extret del catàleg SELA) 

Figura 4.5. Spot light EMTEQ 
(Extret del catàleg EMTEQ) 

Figura 4.3. EMTEQ EWL81 
(Extret del catàleg SELA) 
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El nou spot EMTEQ té com a principals avantatges el fet de no escalfar-se, tenir una massa 
inferior, una durada de vida molt superior... Però com que aquesta tecnologia està encara 
desenvolupant-se, les dades que tenim actualment no estan contrastades al 100% degut a que 
no és té l’experiència de casos anteriors. També vull fer notar que aquest nou producte no és 
definitiu ja que la mateixa fabrica EMTEQ ja ha donat com a data el 2006 per treure el nou 
spot light encara més optimitzat. Serà molt interessant estudiar aquest model, per poder fixar 
unes bases i perquè en un futur es pugui veure l’evolució seguida. 

 

4.3. Reading light 

El reading light és un llum que s’instal·la al sostre de l’avió. Està pensat per crear una 
il·luminació específica, en un lloc determinat i molt focalitzada. És una llum puntual, pensat 
per il·luminar petites zones en les quals es necessita tenir molta llum, com per exemple una 
taula de treball o en una zona de lectura.  

El llum està pensat perquè tingui petits angles de il·luminació, òptims per il·luminar àreas 
reduïdes produint una il·luminació molt intensa. 

Els reading lights utilitzats actualment i els nous productes de LEDs són formalment molt 
similars encara que a nivell tecnològic són molt diferents i a nivell de volum ho són 
sensiblement. 

El spot SELA il·lumina millor que el proposat per EMTEQ. Però aquest últim no s’escalfa i el 
seu preu és molt inferior. 

  

 

 

 

 

 Figura 4.6. Reading light SELA 
(Extret del catàleg SELA) 

Figura 4.7. Reading light EMTEQ 
(Extret del catàleg EMTEQ) 
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5. ESTUDI COMPARATIU DELS LLUMS TUBULARS 

5.1. Balanç estètic 

Actualment, en els avions privats de luxe, la il·luminació principal està constituïda per tubs 
fluorescents (excepte el Boeing 747, on està previst que tot ell es realitzi amb llums de LEDs 
EMTEQ, per més informació veure l’Annex J). Aquesta situació porta moltes complicacions a 
nivell tecnològic i de les característiques finals de l’avió (consum, velocitat ...). 

Els actuals tubs fluorescents donen una llum intensa, contínua i homogènia, però a nivell 
estètic són més limitats. Contràriament els LEDs donen una llum menys intensa, continua i 
homogènia, però la sensació estètica és molt positiva. 

 

5.1.1. Continuïtat i homogeneïtat de la llum 

Per parlar d’aquests conceptes, cal definir-los: 

Il·luminació contínua : il·luminació on no hi ha canvis bruscs (salt visual) de la llum entre els 
llums. 

Il·luminació homogènia : il·luminació on la llum emesa es degrada d’una manera progressiva i 
sense salts que puguin crear ombres. 

Al principi els tubs fluorescents SELA, 63xx, (figura 5.1) no eren continus a causa de la seva 
forma, i quan els tubs envellien s’ennegrien els extrems i la il·luminació disminuïa. Aquesta 
situació era inacceptable a nivell estètic. Per aquesta raó SELA va desenvolupar un altre tub 
fluorescent 633xx (figura 5.2) del qual va canviar la forma dels seus extrems per tal d’evitar el 
problema de l’envelliment. 

Figura 5.1. Tub Fluorescent SELA 63xx 
(Extret del catàleg SELA) 

Figura 5.2. Tub Fluorescent SELA 633xx    
(Extret del catàleg SELA) 
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En resum, amb aquesta millora s’ha aconseguit un tub fluorescent continu sempre i quan la 
distància entre els tubs sigui inferior a 0.015 mm.  

La il·luminació dels LEDs és totalment contínua ja que poden estar situats un al costat de 
l’altre. 

L’homogeneïtat dels tubs fluorescents és acceptable, però com que la llum emesa és força 
intensa és molt difícil obtenir una degradació totalment contínua.  

L’homogeneïtat de les barretes de LEDs és molt interessant. La llum emesa no és tan intensa 
com la dels tubs fluorescents i per això és més senzill que hi ha una bona degradació de la 
llum. 

 

5.1.2. Temperatura de color 

Per les fonts de llum que tenen un espectre discontinu, la temperatura de color (Annex E) es 
defineix com la temperatura teòrica (en Kelvins) que hauria d’assolir un cos negre per emetre 
una llum corresponent a una sensació equivalent. La temperatura de color no té res a veure 
amb la temperatura real. 

La llum blanca, si es descompon a través d’un prisma dóna un arc de sant Martí. Tot i que les 
proporcions dels diferents colors poden variar, i això es el que comporta que hi hagin canvis 
en la tinta del color de la llum “blanca” anant del groc/taronja (calent) al blau (fred). 

En els interiors dels avions privats cal tenir en compte sempre la qualitat. Per aquesta raó cal 
agafar la il·luminació que tingui la temperatura de color òptima en funció dels materials i la 
funcionalitat de la llum. Aquesta temperatura de color la defineix el dissenyador per tal 
d’harmonitzar tot l’interior i per tal de fer ressaltar el resultat final. En el cas estudiat, la 
temperatura de color definida pel dissenyador és de 4200 K (neutre). 

Una variació o un error a l’escollir la temperatura de color pot generar una variació de la 
percepció inicialment prevista pel dissenyador. Per tant és important escollir-la bé i assegurar-
se que la temperatura de color emesa sigui l’escollida. 

Les dues tecnologies ens ofereixen una gran gamma de temperatures de color possibles, de 
2700 à 6500 K. Però és difícil obtenir exactament una temperatura de color. 
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La temperatura de color en els tubs fluorescents s’obté a partir de reaccions químiques que fan 
difícil l’exactitud del color. Pel que fa les barretes de LEDs s’obté també a partir d’un procés 
químic, diferent que l’anterior. En aquest últim cas s’escalfa i es posa dins d’un bany de tinta 
durant un temps determinat en funció del circuit imprès del LED. Normalment en aquest cas 
es treballa amb una tolerància de 500 Kelvins. 

En resum, les dues games proposades són acceptables però tenen el problema més important 
del control de la temperatura de color. Teòricament els LEDs presenten més facilitats, però 
encara cal fer més proves per comprovar-ho. 

 

5.1.3. Control de la il·luminació 

El control de la il·luminació constitueix un estudi molt llarg en el que cal tenir en compte tan 
la concepció i l’ergonomia del sistema com la seva part elèctrica. 

Aquest aspecte fa referència als sistemes de comandament de la il·luminació. Actualment els 
tres tipus de control més comuns són : 

- “On/Off”: És quan hi ha dues posicions, OFF (0%) i ON (100%). A nivell d’avions 
“corporatius” i VIP aquest tipus no és la més adequada a causa de la seva senzillesa i la manca 
de prestacions per l’usuari. 

- “Step dimming”: És quan es té un número limitat de posicions, normalment dues o tres. 
L’opció mes utilitzada en els avions “corporatius” i VIP és aquesta amb dues posicions 
suplementàries; OFF (0%), DIM1 (25, 33 o 50%), DIM2 (50 o 66%) i ON (100%) 

- “Continue dimming”: És quan es poden obtenir totes les posicions, del 0 al 100%. Quan 
s’utilitza tecnologia digital és a partir de 64 o 256 posicions. En el cas de treballar en analògic, 
és quan hi ha un número il·limitat de posicions (per exemple un potenciòmetre). 

Els tubs fluorescents es poden gestionar en les tres configuracions possibles. En canvi per 
motius tècnics, les barretes de LEDs només es poden gestionar amb els dos primers tipus. 
Aquesta situació no és excessivament restrictiva ja que el tipus més utilitzat és el “step 
dimming”. El més limitant és que les barretes de LEDs actualment només poden tenir un 
DIM1 i hauria de ser possible arribar a poder trobar la manera de treballar amb un DIM2. 
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5.1.4. Apreciació global i comentaris  

L’apreciació global és la impressió que ens deixa l’estètica de la il·luminació a l’interior de 
l’avió. Així doncs, és molt important tenir en compte la il·luminació, ja que aquesta influirà en 
la percepció de tot l’interior i pot fer valoritzar molt més un interior i donar-li el toc de qualitat 
que el fa diferent i que el client busca. 

La il·luminació dels tubs fluorescents és força satisfactòria en termes de intensitat i de 
continuïtat però encara té aspectes a millorar com la definició de la temperatura de color de la 
llum emesa i de l’homogeneïtat.  

L’avaluació de la il·luminació de les barretes de LEDs és molt satisfactòria en termes 
d’homogeneïtat i de continuïtat, però cal destacar que són menys intenses i el tipus de gestió 
de la il·luminació és inferior. Pel que fa a la temperatura de color, les expectatives són molt 
positives a nivell teòric, però falta comprovar-ho a nivell pràctic. 

Per ajudar al lector a entendre aquest apartat es recomana llegir l’apartat 7 on hi ha detallats 
els tests realitzats a més de fotos de tot el que s’explica en ells. 

 

 

Figura 5.3. Tests realitzats a la maqueta. A l’esquerra SELA i a la dreta EMTEQ 
(Obtingudes de la jornades dels tests) 
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5.2. Balanç tècnic 

5.2.1. Descripció general 

En aquest balanç es presentaran les solucions tècniques utilitzades actualment i aquelles que 
ens proposa la tecnologia LED que acaba de sortir.  

Es recomana llegir l’apartat 5.3, balanç d’instal·lació i de manteniment, i l’Annex J, on hi ha la 
documentació tècnica de cada producte. 

Com que la tecnologia LED és molt recent i les dades que teníem dels productes estudiats no 
estaven fetes amb els mateixos tests era molt difícil de comparar-les. Per tal de fer l’estudi el 
més exhaustiu possible, primer es va treballar amb aquests valors teòrics però després per tal 
de verificar-ho, vam fer la mesura de diverses propietats en igualtats de condicions. Tot el 
procediment, resultat i comentaris estan detallats a l’apartat 7. 

 

5.2.2. Els tubs fluorescents 

Els tubs fluorescents necessiten un balast i un encebador o estàrter per poder  funcionar. El 
balast, juntament amb l’encebador, dóna la tensió inicial necessària perquè comencin a 
circular els electrons dins del tub, i per tant, il·lumini. Un cop la làmpada s’ha encès, aquests 
són els encarregats d’assegurar l’alimentació adequada.  

Hi ha dos tipus de balasts: l’electromàgnetic i l’electrònic. En aquest cas estudiarem els balasts 
electrònics, ja que no necessiten l’encebador i actualment són els utilitzats en el sector 
aeronàutic. 

El tub fluorescent és una làmpada de descàrrega de vapor de mercuri a baixa pressió. Està 
composat d’una bombeta de vidre tubular amb elèctrodes a cada una de les dues extremitats. 
L’interior està ple d’una mescla de gasos: argó, criptó i mercuri. L’interior del vidre està 
recobert d’una fina capa de pols fluorescent. 
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Es poden resumir les principals característiques dels llums tubulars estudiats en: 

Característiques Tub fluorescent (SELA) Barreta de LEDs 
(EMTEQ) 

Potència 40 Watts 30 Watts 

Consum 350 mA/metre 400 mA/metre 

Voltatge 115 V 115 V 

Eficàcia lluminosa >60 lm/W 20 à 40 lm/W 

Temperatura de color  2700 a 6500 K 2700 a 6500 K 

Temperatura de funcionament 55 ºC 25 ºC 

Durada de vida  Tub fluorescent : 5000 h 
Balast : 10000 h Barreta de LEDs : 20000 h 

Taula 5.1 Característiques dels llums tubulars estudiats 

A la taula 5.2 es presenta una taula comparativa, més complerta, de les característiques més 
importants dels dos tipus de llums estudiats. 

 

Funcionament dels tubs fluorescents 

 

 

 

 

 

L’aplicació d’una tensió elèctrica als borns del tub provoca la circulació d’un flux d’electrons 
lliures entre els dos elèctrodes metàl·lics (figura 5.5). Entre aquests, els electrons adquireixen 
acceleració i guanyen energia. Al llarg del desplaçament, els electrons xoquen amb els àtoms 
del gas de l’interior del tub. A causa dels xocs els electrons cedeixen als àtoms del gas 
l’energia adquirida durant el desplaçament i aquesta fa que els àtoms esdevinguin inestables. 

 

Figura 5.4. Tub fluorescent (Departament Elèctric) 
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No poden guardar l’energia i la reemeten en forma de raig ultraviolat, invisible a l’ull. Els 
rajos ultraviolats es propaguen fins a les parets del tub. La superfície interior d’aquest està 
induïda amb un revestiment fluorescent i això fa que absorbeixi els rajos ultraviolats i reemeti 
al seu lloc llum visible. 

 

5.2.3. Les barretes de LEDs 

Els LEDs (díodes electroluminescents) existeixen des de fa anys però no s’havien utilitzat mai 
per la il·luminació general, només s’havien utilitzat a nivell “informatiu”, com per exemple en 
els electrodomèstics on aquest punts ens informen de l’estat de funcionament. 

Actualment, gràcies a les noves tecnologies i a molts estudis i recerca fetes en aquest tema, els 
díodes electroluminescents han evolucionat molt, i encara ho poden fer més. Teòricament les 
barretes de LEDs estudiades, que han sortit al mercat el mes de febrer del 2005, són les més 
evolucionades del mercat, i es per això que es vol estudiar si ja estan a punt per competir amb 
els tubs fluorescents. 

Les barretes de LEDs estudiades estan fetes a partir de la unió en sèrie d’una certa quantitat de 
LEDs. La idea és molt simple, es tracta de posar en sèrie la quantitat de LEDs necessària en 
funció del voltatge en que es treballi (28 o 115 volts). Per exemple en el cas en que ens trobem 

Figura 5.5. Esquema del funcionament dels tubs fluorescents (Extret del Departament Elèctric) 
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nosaltres: 115V són 44 LEDs en sèrie. Així doncs, les barretes estan constituïdes a partir de 
mòduls de quatre files cadascun. En cada fila hi ha 22 LEDs i per tant es combinen dues files i 
així obtenim els 44 LEDs en sèrie necessaris. Les dues files exteriors i les dues files interiors 
es connecten en sèrie. La longitud de les barretes EMTEQ ELW81 és una combinació de 
mòduls. Aquest mòduls poden mesurar 5 o 6 inch (12.7 o 15.25 cm). Per tant, les barretes de 
LEDs podran tindre unes dimensions de: 5, 6, 10, 11, ..., 48 inch.  

A part dels LEDs que estudiarem, també existeixen altres tipus de LEDs amb els que 
actualment està treballant l’altre proveïdor de Sogerma, SELA. Aquet altre tipus es diu LEDs 
d’alta potència. Però tot i tenir unes característiques molt interessants, tenen un gran 
inconvenient, l’alta temperatura de treball, i això fa que encara no estiguin a punt. Per 
informacions complementàries veure l’Annex J. 

 

Funcionament dels LEDs 

En el diode trobem que entre la capa de tipus P i la capa de tipus N hi ha una capa “activa”. 
Quan el diode està sotmès a una diferència de potencial, els electrons de la capa N troben els 
"forats" de la capa P de la part “activa”. En el moment d’aquesta trobada, s’allibera un fotó i 
per tant s’emet la llum. 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Taula comparativa 

Per comparar les dues tecnologies s’ha fet una taula resum per tal de poder sintetitzar molts 
aspectes de l’estudi i poder-ne tenir una visió global amb un cop d’ull. 

 

Figura 5.6. Esquema del funcionament dels LEDs 
(Extret del Departament Elèctric) 
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Component Llargada 
disponible 

Quantitat 
A-340-500 

Preu 
unitari 

Massa 
unitària 

Volum unitari 
(L=1 m) 

Angle 
d’il·luminació

Éclairage 

LED EMTEQ 
ELW81 

5, 6, 10, 11, 
12…48 (inch) 

253,55 m 787 €/m 0,45 kg/m 520 cm3 80° Amb deflector =455 lux 

Balast SELA 
0189-xxxx 

- 269 unitats 428 € 0,26 kg 264 cm3 - - 

Tub fluorescent 
SELA 63342 

Totes les 
llargades 

253,55 m 119 €/m 0,122 kg/m 113 cm3 60 - 120 Sense deflector 440lux 
Amb deflector=1350lux 

 

Control de la 
llum 

Power 
consumption Intensitat Voltatge Temperatura de 

color 
Temperatura de 

funcionament 
Durada de 

vida CRI 

Step (50% i 100%) 29,53 W/m 328 mA/m 115 VAC 
(400Hz) 3000 a 6000K 15°C  20000 hores 85 % 

- 40,25 W 350 mA/m 115 V - 25 - 55 °C 10000 hores - 

Step ( 10%, 50% i 
100%) 40,25 W/m 350 mA/m 115 V  3000 a 6000K 35 - 40°C 5000 hores 80 % 

Taula 5.2. 
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5.2.5. Comentaris 

A nivell tècnic, els productes estudiats són totalment diferents. 

El gran coneixement de la tecnologia dels tubs fluorescents permet recolzar-se amb 
l’experiència anterior. Però la tecnologia dels LEDs és molt atractiva per la seva simplicitat i 
per les seves característiques. 

Per un mateix número de productes, la il·luminació obtinguda pels tubs fluorescents serà molt 
superior. Així doncs si utilitzéssim LEDs, amb la mateixa quantitat de llums instal·lats 
actualment, no s’obtindria la mateixa il·luminació. Per això es verifica que la il·luminació pot 
ser un problema. 

A nivell de consum les dues tecnologies es comporten de manera molt diferent. Els tubs 
fluorescents no tenen un consum proporcional amb la llargada del tub. En canvi, les barretes 
de LEDs tenen un consum gairebé proporcional a la llargada de la barreta. És difícil poder 
parlar en termes absoluts, però si agafem el cas més freqüent de que cada producte té una 
llargada d’un metre, trobem que el tub fluorescent té un consum de 290mA/m i la barreta de 
LEDs de 380mA/m. Es recomana veure el gràfic obtingut en els tests (figura 7.8)on es detalla 
l’evolució del consum en funció de la llargada. 

La temperatura de funcionament influeix, també, en la selecció dels llums. Els tubs 
fluorescents alliberen molta escalfor (poden arribar als 40°C i els balasts fins els 55°C). En 
canvi, les barretes de LEDs no s’escalfen tant (poden arribar a una temperatura màxima de 
20°C). Aquesta dada és força important, ja que normalment els llums estan envoltats de 
materials molt sensibles i un augment de temperatura pot danyar-los. 

Les dues tecnologies donen llum de molt bona qualitat, amb un alt coeficient IRC (o Ra ) entre 
80% i 85%. 
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5.3. Balanç d’instal·lació i de manteniment 

5.3.1. Descripció general 

El balanç d’instal·lació i de manteniment té per objectiu tenir en compte les situacions que ens 
podem trobar al fer la instal·lació dels productes dins l’avio i el grau de manteniment i la 
dificultat de cadascun. Factors com el temps, el cost d’instal·lació i de manteniment, la 
fragilitat dels productes són paràmetres molt importants a tenir en compte. 

En el sector aeronàutic, el temps d’immobilitzacions d’un avió és un paràmetre molt important 
ja que comporta una pèrdua de diners. Però a més en el sector VIP aquest temps 
d’immobilització és una pèrdua de confort molt mal vista pel client. Per això és important 
avaluar aquests factors de manera molt exhaustiva perquè són un punt molt important en el 
procés de selecció dels llums i a més influeixen en altres aspectes com l’econòmic. 

Es recomana llegir l’apartat 5.2, i l’Annex J, per complimentar les informacions que es 
presentaran a continuació. 

 

5.3.2. Instal·lació i manteniment dels tubs fluorescents 

Instal·lació 

Per a la instal·lació dels llums en els interiors dels avions privats de luxe, es comença a partir 
d‘un avió de línia estàndard en el que se li ha tret tot allò que no es necessita del “base line” (la 
configuració inicial de l’avió). De fet els avions de línia tenen una il·luminació gairebé 
uniforme al llarg de tot l’interior. En canvi, els avions VIP tenen zones ben diferenciades 
segons les necessitats de cadascuna. 

La instal·lació a partir d’un esquema pot semblar simple però, és complex ja que s’han de 
verificar moltes compatibilitats i situacions a tenir en compte. Per això, a continuació, hi ha 
una explicació de manera simplificada de la instal·lació dels tubs fluorescents.  

A l’esquema de la instal·lació dels tubs fluorescents (figura 5.9) està representat de manera 
esquemàtica el circuit elèctric dels tubs fluorescents per a les zones VIP. Hi ha una part de 
l’esquema, que està representada amb línies discontínues, que és una part del “base-line”però 
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que és treu, o en algun cas es deixa però no s’utilitza. Cal connectar el DEUA1 al GLCU2, ja 
que aquesta connexió ens permetrà poder gestionar la il·luminació de cada zona. 

La instal·lació dels tubs fluorescents comença pel cablatge des del reactor al Feeder, que es 
connecta a les barretes VT3 i aquestes al Breaker4, aquest últim unit a l’AVDRack5. Aquesta 
està connectada per un bus CAN als monitors, amplis, PCU6 i al GLCU. Després hi ha el 
cablatge del GLCU fins al balast i llavors fins al tub fluorescent. És gràcies a aquest cablatge 
que es controla tota la il·luminació. També cal instal·lar els cables de 115V que alimenta el 
sistema. Aquest cablatge comença també des del reactor, segueix al Feeder, a les barretes VT, 
al Breaker i finalment al balast. 

El cablatge es defineix en funció del sistema que s’utilitza. El sistema estudiat és l’ AVDRack, 
el Bus CAN i el GLCU que és el que gestiona la il·luminació. Cal que ens asseguri la 
possibilitat de regular, tal i com s’especifica en les demandes del client. Per tal d’evitar posar 
més elements dels necessaris s’utilitza una configuració per molt senzilla aconseguir un “step 
diming”. Es fa a partir de cinc cables connectats com es pot veure a la figura següent (figura 
5.7.): 

 

                                                 

 

 

1 DEU A (Decoder Encoder Unit A): És el component que fa d’interfase entre el BUS CIDS i 
els equipaments de la cabina. 

2 GLCU (General Light Commande Unit): És el calculador que gestiona la il·luminació. 

3 Barrettes VT : És un mòdul elèctric que serveix per reagrupar els cables. 

4 Breaker: És un fusible 

5 AVDRack (Audio Video Distribution Rack): És el que gestiona l’ IFE 

6 PCU (Personal Command Unit): Són els botons qui gestionen els aparells que hi ha dins 
l’avió. Per exemple ON, OFF… 
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Figura 5.7. Esquema de la gestió de la llum dels tubs fluorescents 

 

El funcionament és molt senzill; s’alimenta a 115V i amb el terra. I pel que fa a la gestió es fa 
a partir de només tres cables que provenen del GLCU (a 28 V). Un cable és l’OFF: si deixa 
passar un 1 la llum està apagada. Si el segon cable passa un 1 al tub fluorescent, està en la 
posició DIM1, definida prèviament, i si és el tercer que passa un 1 il·lumina en DIM2. Per 
exemple: 25 o 33% per DIM1 i 50 o 66% pel DIM2. Finalment si els tres cables envien un 0 
vol dir que el llum està obert al 100% (full bright). 

Per fer la instal·lació del cable cal definir bé per on passarà ja que s’han de respectar les 
normatives pel que fa a distància mínima entre cables per evitar possibles interferències. Un 
cop se sap per on passarà el cable, els tècnics els senyalitzen posant “regletes” que són i unes 
petites peces de plàstic per on passaran els cables. Després s’instal·len el balast i el tub 
fluorescent. Per posar el balast, els tècnics fan dos forats, hi posen uns inserts i hi claven els 
cargols per fixar-lo. Per instal·lar el tub fluorescent primer es posa al seu lloc el deflector, i es 
fan coincidir els forats que té amb el clip, llavors es posa el cargol per l’interior del clip i així 
es fixarà tot el conjunt. Seguidament només cal posar el tubs en els clips de manera que quedi 
ben subjecte i connectar el tub amb el balast i a tot els sistema. 

Aquesta instal·lació genera dificultats, no sempre senzilles de veure. Per exemple:  

- La fragilitat dels tubs fluorescents genera un número important de tubs trencats o deteriorats 
no aptes a instal·lar. Això fa necessària la previsió del departament de compres a més de 
generar un sobrecost. 
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- La complexitat d’instal·lar tants elements , a nivell de volum, en un espai reduït com és la 
part entre l’avió i el fals sostre. 

- La dificultat de treballar amb molts cables i elements en un espai molt reduït. 

- La situació descrita fa que augmenti la probabilitat d’error humà tant en la instal·lació dels 
cables com en les connexions. 

 

El temps d’instal·lació és molt difícil d’avaluar a causa de que quan es realitza aquesta acció 
se’n fan d’altres al mateix temps, com per exemple posar el cable de la llum, de l’àudio, de la 
TV… Després de preguntar al personal encarregat de fer aquestes operacions, he cregut més 
convenient treballar amb la situació mitja, i he obtingut els valors següents: 

 

 

 

 

 

En el temps d’instal·lació s’hi ha tingut en compte el temps de posar el cable, les “regletes”, 
fer els forats, posar-hi els inserts i d’instal·lar els llums (posicionament i connexions). 

Les dades obtingudes són molt variables. Un factor que juga un paper molt important és el 
número d’elements a instal·lar. Així doncs, com més tubs s’instal·laran menor serà el temps 
unitari. Això és degut a que hi ha un temps de preparació del lloc de treball que suposa un 
temps fix, per això com més tubs s’instal·lin menor es farà aquest temps per a cadascun d’ells. 

Aquest temps també pot variar en funció de la gent que estigui treballant en una mateixa zona 
i faci impossible treballar alhora. 

 

Fluorescent 

Fluorescent 

Fluorescent 
Balast 

Balast 

9 hores 
1 hora 

Figura 5.8. Temps d’instal·lació dels tubs fluorescents 
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Barrettes VT 

Feeder 

Breaker 
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FLUORESCENT 
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Figura 5.9. Esquema elèctric dels tubs fluorescents 
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Manteniment 

El manteniment dels tubs fluorescents i dels balasts es relativament senzill. Però al tenir una 
vida tant curta (5000 hores pels tubs fluorescents i 10000 hores pels balasts) aquest s’ha de fer 
de manera bastant regular. 

El manteniment d’un avió és molt car, per culpa de la mà d’obra qualificada necessària, dels 
components, però també del cost que suposa d’immobilització d’un avió. Com ja s’ha dit 
anteriorment, aquest cas és més crític encara en el sector privat, ja que aquest temps perdut és 
una pèrdua de confort per l’usuari. 

Pel que fa al reemplaçament dels tubs fluorescents, és suficient treure els panells que formen 
la falsa paret units a l’estructura per simples mecanismes i desconnectar i treure el tub 
fluorescent que es vol canviar. Seguidament es posa el nou tub, es connecta i es tornen a posar 
els panells.  

Pel que fa als balasts, l’operació de reemplaçament és més complexa a causa del difícil accés, 
però també de la dificultat de treballar en un petit espai amb molts cables i d’altres elements 
on és difícil saber quin és el que s’ha de canviar. Cal treure els mobles, en el cas que n’hi hagi 
i després treure els panells. Es desconnecta el balast, fixant-se bé en els codis dels cables a 
desconnectar, es desenrosquen els cargols que el fixen i es posa el nou balasts. Aquest es fixa, 
es connecta i es tornen a posar els panells i els mobles al seu lloc. Les dades obtingudes en les 
mateixes condicions de treball que en la instal·lació han estat: 

 

Situació Balast SELA Tubes fluorescents SELA 

La menys favorable 6 hores 0.75 hores 

La més favorable 1.5 hores 0.33 hores 

La situació mitja 2.5 hores 0.5 hores 

Taula 5.3. Temps de reemplaçament dels balasts i dels tubs fluorescents 

En el temps de reemplaçament, s’ha tingut en compte el temps de desplaçament dels mobles, 
de desconnexió i de canviar el balast o el tub fluorescent, i el temps de tornar-ho a posar tot al 
seu lloc. 
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5.3.3. Instal·lació i manteniment de les barretes de LEDs 

Instal·lació 

Les principals diferències entre les dues tecnologies són: la vida del component (superior pel 
LED), i el temps d’instal·lació (inferior pel LED). 

En l’esquema d’instal·lació de les barretes de LEDs (figura 5.11) està representat el circuit 
elèctric teòric que seria més favorable per facilitar la instal·lació de la tecnologia LED als 
avions privats de luxe. Aquesta instal·lació és gairebé idèntica que pels tubs fluorescents; es 
manté l’estructura actual però es canvia el conjunt balast i tub fluorescent per la barreta de 
LEDs.  

També és una opció interessant perquè hi ha una manera que fa possible regular la llum sense 
utilitzar cap altre element. 

Però hi ha un inconvenient, i és que les barretes de LEDs es controlen amb un corrent de115V; 
a diferencia d’ara que és de 28V. Tot i que això no és un problema greu perquè hi ha maneres 
relativament senzilles de poder-ho solucionar. 

A nivell del temps d’instal·lació, els tècnics i els responsables consultats han fet unes 
previsions molt àmplies per culpa del poc coneixement que es té de la tecnologia i dels 
possibles problemes que puguin aparèixer. Les dades obtingudes han estat: (A nivell de futur 
aquestes valors podrien arribar a les 8.30 aproximadament):  

 

 

 

 

 

En el temps d’instal·lació s’han tingut en compte el temps de cablatge, de posar les “regletes”, 
de fer els forats, de posicionar els inserts i d’instal·lar i connectar  la barreta de LEDs. 

 

Barreta de LEDs 

Barreta de LEDs 9.25 hores 

Figura 5.10. Temps d’instal·lació de les barretes de LEDs 
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Figura 5.11. Esquema elèctric intern desitjat per a les barretes de LEDs 
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Manteniment 

El manteniment de les barretes de LEDs és molt simple i gràcies a la seva llarga vida en 
necessiten molt poc. 

Es pot considerar que el manteniment i les hipòtesis del temps de manteniment són les 
mateixes que pels tubs fluorescents. 

 

5.3.4. Comentaris  

Amb l’ajuda d’aquest balanç, es veu que les barretes de LEDs semblen molt interessants. Tot i 
això, cal tenir clar que aquesta tecnologia es molt nova i no tenim l’experiència per poder 
confirmar-ho. 

El principal avantatge dels LEDs és l’absència del balast i això suposa la reducció del número 
de components i tot el que això representa (reducció del temps d’instal·lació i de 
manteniment). 

Les barretes de LEDs tenen també inconvenients, el principal és el gran desconeixement i el 
seu comportament i l’adaptació al sistema de l’avió. Un altre inconvenient, però aquest de 
resolució relativament simple, és el control de la il·luminació que es realitza amb 115V i 
s’hauria de fer amb 28V (compatible amb el GLCU). 

Totes aquestes dades és podran verificar en els tests realitzats a la maqueta explicats en 
l’apartat 7. 
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5.4. Balanç de massa 

5.4.1. Descripció general 

En el sector aeronàutic, una de les limitacions més estrictes és la massa. Doncs com més 
massa tingui l’avió menys massa es podrà embarcar (passatgers o equipatge) o més alt serà el 
consum de l’avió. Per tant, com més massa més costs es generen. 

Per aquesta raó tot canvi que és fa en el sector aeronàutic també s’ha d’avaluar en termes de 
massa. És molt interessant reduir la massa de l’avió, però hi ha casos en que el canvi no 
provoca la reducció sinó que la manté o la supera. En aquests casos s’ha d’avaluar si el canvi 
és prou important. 

Una part influent de l’estudi portarà a verificar la massa del conjunt actual i la diferència amb 
la de les barretes de LEDs. La situació ideal seria la reducció de massa però tampoc resulta 
negatiu si s’iguala. 

Cal matitzar que en aquest balanç es té només en compte la massa dels components. Els tubs 
fluorescents, els balasts i els deflectors per la tecnologia actual. Pel que fa a la tecnologia LED 
només es tindrà en compte la barreta. Totes les masses amb les que es treballen són les que 
han facilitat els proveïdors. 

Amb aquestes hipòtesis s’obtenen uns resultats que no són del tot fiables, però ens donen una 
idea de la massa que es pot estalviar. 

 

5.4.2. Balanç de massa per un A340-500. 

Massa de la il·luminació amb tubs fluorescents : 

Massa dels tubs fluorescents : (253600*0.0885 + 321*26.5) / 1000 = 30.95 kg 

Massa dels balasts : 300 unitats * (85%*0.25 + 15%*0.26) kg /unitat = 75.45 kg 

Massa dels deflectors : 321 unitats * 0.05 kg /unitat = 16.05 kg 

Massa de la il·luminació dels tubs fluorescents = 30.95 + 75.45 + 16.05 

Massa de la il·luminació dels tubs fluorescents : 122.45 kg 

Massa de la il·luminació amb barretes de LEDs : 
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Massa de les barretes de LEDs : 321 unitats * 0.3551 kg /unitat = 113.99 kg 

Massa de la il·luminació amb barretes de LEDs : 113.99 kg 

Reducció de la massa = Massa tubs fluorescents–Massa barretes de LEDs = 122.45–13.99 

Reducció de la massa : 8.46 kg 

Si treballem en dades relatives obtenim: 

100*
___

_____(%)_Re
balastitsfluorescenMassa

LEDsbarretesMassabalastitfluorescenMassamassaducció −
=  

100*
45.122

99.11344.122(%)_Re −
=massaducció  

Reducció de la massa = 6.91 % 

 

5.4.3. Comentaris 

Al veure els resultats obtinguts, pot sembla una reducció de massa molt petita, però si es mira 
en perspectiva es veu que no ho és tant en relació amb la massa del sistema. En el sector 
aeronàutic tota disminució de massa és molt important, ja que ens permetria la possibilitat de 
poder augmentar la massa embarcable. A més massa, més costs és generen. 

Així doncs, els canvi de tubs fluorescents per les barretes LEDs suposa una reducció de la 
massa d’un 6.91% (8.46 kg) en un A340-500. Cal recordar que aquests valors no són exactes 
però ens donen un ordre de magnitud de la reducció màssica.  
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5.5. Balanç econòmic  

5.5.1. Descripció general 

Actualment és tan important tenir un projecte a nivell de viabilitat tècnica com financera. Cal 
avaluar de la manera més exhaustiva la inversió inicial així com la rendibilitat del projecte. 

A més, es pot consultar l’Annex I on hi ha una estimació dels costs d’enginyeria d’aquest 
projecte 

 

5.5.2. Hipòtesis generals 

- Estudi de la il·luminació de l’interior de luxe d’un Airbus A340-500  

- Durada de l’estudi: a l’estudi es treballa amb un període de 8 anys, que són els que es pot 
considerar que l’interior està vigent En canvi, es treballa amb un període de vint anys pel 
balanç econòmic global. 

- Definició de les hores útils d’il·luminació: són les hores de vol de l’avió, però a més se li han 
de sumar les hores en que l’avio està a terra amb els llums oberts (neteja, manteniment....). 

- Hores útils de l’avió: aquest paràmetre varia segons la finalitat de l’avió. S’han fet quatre 
hipòtesis per tal de fer l’estudi més rigorós i que es pugui adaptar a diferents situacions. 

a) 6 hores útils/dia 

b) 10 hores útils/dia 

c) 15 hores útils/dia  

d) 20 hores útils/dia  

- Cost de la mà d’obra: el cost del personal tècnic mitjà per a Sogerma és de 50 €. En aquest 
valor es té en compte que Sogerma té la majoria d’aquests treballadors subcontractats i això 
augmenta el costs dels salaris però dóna més flexibilitat. 

- Hores de vida dels components: es treballa amb les dades obtingudes pels proveïdors. 

- Reemplaçar tots els components: es considera que a cada canvi de llums es canviaran tots al 
mateix temps.  
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- Número de reemplaçaments per a cada component: és el número de vegades que s’haurà de 
canviar cada component a partir de la instal·lació. Aquest paràmetre va en funció de la vida del 
component i de les hores útils.  

- Temps d’instal·lació i temps de manteniment dels llums: es treballa amb els valors mitjos 
definits en l’apartat 5.3. 

- Quantitat de tubs fluorescents i de balasts: en un A340-500 s’han agafat 321 tubs 
fluorescents i 300 balasts. Aquests valors són aproximacions bastant bones que han estat 
verificades pel departament elèctric. 

- Quantitat de barretes de LEDs: es fa la hipòtesis que hi ha la mateixa quantitat de barretes de 
LEDs que de tubs fluorescents (321 barretes de LEDs). 

- Longitud mitja dels tubs fluorescents: Hi ha aproximadament 253.6 metres de tubs 
fluorescents i 321 unitats, per tant, la longitud mitja és de 0.79 metre/unitat. 

 

5.5.3. Descripció de la taula del balanç econòmic. 

A la taula les dades estan distribuïdes primer pel que fa cada component, després per la 
instal·lació i el manteniment, i finalment en el resum dels costs. 

El termes descrits a la taula de cada balanç econòmic són: 

- Proveïdor : és el proveïdor de Sogerma i amb el qual s’ha treballat per fer l’estudi. 

- Hores de funcionament de l’avió: són les hores útils de l’avió durant l’estudi de 20 anys en 
funció de l’hipotèsis feta de les hores útils  

- Vida del component : són les hores de vida de cada component definides pel fabricant. 

- Quantitat de components dins l’avió A340-500: és la quantitat aproximada de llums que hi 
ha dins l’avió estudiat. Aquesta dada s’ha obtingut a partir de la documentació del 
departament elèctric, Sr. Metais. 

- Vegades que s’haurà de canviar cada component: és el número de vegades que s’haurà de 
canviar els components al llarg dels 20 anys (l’estudi complet econòmic). És la divisió entre 
les hores útils i la vida de cada component. 
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- Temps d’instal·lació: és el temps aproximat que els tècnics necessitaran per fer la instal·lació 
inicial. En aquest factor es té en compte la instal·lació de les regletes, fer els forats, fixar els 
suports, el cablatge i fer les connexions. També s’ha tingut en compte un marge que és el 
temps que es perd quan s’ha d’esperar perquè hi ha altres persones treballant a la mateixa 
zona. 

- Temps de reemplaçament : és el temps aproximat necessari per canviar un component. Es 
poden considerar els valors :  

- Canviar un tub fluorescent : 30 minuts/unitat de mitja.  

- Canvi d’un balast : 2’30 hores/unitat de mitja 

La situació més favorable : 1 hora/unitat 

La situació més desfavorable : 6 hores/unitat 

- Temps de reemplaçament de tots els components : és el temps total que caldrà per canviar 
tots els components durant la totalitat de l’estudi (20 anys) 

- Cost del material d’instal·lació : és el cost de tots els components que s’hauran d’instal·lar. 

-Cost unitari del component principal : és el cost del proveïdor de cada component. Per SELA, 
el cost  mig és de 95 € per tub fluorescent, 22 € per reflector (0780-xxxx-0010) i 428€ per 
balast. Per EMTEQ el cost mig és de 622 € per ELW81. 

- Cost total de la instal·lació: és el cost dels components i de la mà d’obra per fer la 
instal·lació. 

- Equació “teòrica” (Cost/hores útils) : corba teòrica obtinguda a partir de les dades de la 
instal·lació i del manteniment. 

- Cost anual del manteniment : és el cost teòric anual que comporta el manteniment dels llums. 

- Cost total de la il·luminació durant 8 anys : és el cost total de la il·luminació (instal·lació, 
manteniment, materials i mà d’obra) durant 8 anys. 

- Cost total de la il·luminació durant 20 anys : és el cost total de la il·luminació (instal·lació, 
manteniment, materials i mà d’obra) durant 20 anys. 
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- Punt de rendibilitat dels LEDs : és el número d’hores útils a partir de la qual la instal·lació 
dels LEDs esdevé rentable. És la intersecció entre la corba de costs dels tubs fluorescents i la 
de les barretes de LEDs. 

 

5.5.4. Càlculs detallats per a l’obtenció de les taules  

A continuació hi han els càlculs per un cas concret del balanç econòmic. Els altres casos són 
iguals només canviant les hores útils i tot el que això representa. 

 

A-340-500 - Càlculs pels tubs fluorescents i els balasts (6 hores /dia) 

Temps d’instal·lació d’un balast: 9 hores/balast 

Temps d’instal·lació d’un tub fluorescent: 1 hora/fluorescent 

Temps de reemplaçament de tots els fluorescents: 0.5 hores/unitat* 321unitats * 8 reemplaçaments 

Temps de reemplaçament de tots els fluorescents: 1284 hores 

Temps de reemplaçament de tots els balasts: 2.5 hores/unitat * 300 unitats * 4 reemplaçaments 

Temps de reemplaçament de tots els balasts: 3000 hores 

 

Cost material d’instal·lació: cablejat+regletes+cargols+clips+fluorescents+reflector+balast 

Hipòtesis : es negligeix el preu de les regletes i dels cargols. 

Cablatge= cable + cable massa = 1200 + 600 = 1800 € 

Cable = 2000 m * 0.60 €/ m = 1200 € 

 Necessitem 1500 m de cable però es ven per bobines de 1000 metres 

Cable massa = 1000 m *  0.60 €/ m = 600 € 

 Necessitem 500 m de cable però es ven per bobines de 1000 metres 

Clips = 700 unitats * 3.07 €/unitats =  2149 € 

 Comanda mínima 100: 642  700 unitats 



Pàg. 48  Memòria 

 

Tubs fluorescents = 321 unitats * 95 €/unitats = 30495 € 

Reflector = 321 unitats * 22 €/unitats = 7062 € 

Balast = 300 unitats * 428 €/unitats = 128400 €  

Cost del material de la instal·lació : 1800 + 2149 + 30495 + 7062 + 128400 

Cost del material de la instal·lació : 169906 € 

 

Cost total d’instal·lació = Cost material + Cost  d’instal·lació 

Cost total d’instal·lació=169906 + (9h/balast*300balasts+1h/fluorescent*321fluorescents)* 50€/h  

Cost total d’instal·lació = 320956 € 

 

Cost de reemplaçament de tots els fluorescents = Cost material + Cost reemplaçament 

Cost de reemplaçament dels fluorescents= 95€/unitat*321unitats*8remplacements + 1284h*50€/h 

Cost de reemplaçament de tots els tubs fluorescents = 2595285 €  

 

Cost de reemplaçament de tots els balasts = Cost material + Cost instal·lació 

Cost reemplaçament tots els balast=428€/unitat*300unitats*4 reemplaçament+3000h*50€/h 

Cost de reemplaçament de tots els balasts = 663600 €  

 

Si es defineix una corba del cost en funció del temps útil: 

Cost= instal·lació+ manteniment 

Cost=320956 + (38520/5000 + 165900/10000) * hores de útils 

Cost= 320956 + 24.294 * hores de útils 

 

Cost de la manteniment anual : 24.294 * 2190 = 53204 € 
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Gràcies a l’equació de la corba es pot trobar el cost per 8 i 20 anys. 

Cost total dels 8 anys: 746587 € 

Cost total dels 20 anys: 1385033 € 

 

 

A-340-500 - Càlculs per les barretes de LEDs (6 hores /dia) 

Temps d’instal·lació des LEDs: 9.25 hores/LED 

 

Temps total de reemplaçament des LEDs: 0.5 hores/unitat * 321 unitats * 2 reemplaçaments 

Temps total de reemplaçament des LEDs: 321 hores 

 

Cost material d’instal·lació: cablatge + regletes + cargols + barreta de LED 

Hipòtesis: es negligeix el preu de les regletes i els cargols. 

Cablatge= cable + cable massa =1200 + 600 = 1800 € 

Cable = 2000 m *  0.60 €/ m = 1200 € 

 Necessitem 1500 m de cable però es ven per bobines de 1000 metres 

Cable massa = 1000 m *  0.60 €/ m = 600 € 

 Necessitem 500 m de cable però es ven per bobines de 1000 metres 

Barreta de LEDs = 321 unitats * 622 €/unitats = 199662 € 

Cost del material d’instal·lació : 1800 + 199662 

Cost del material d’instal·lació : 201462 € 

 

Cost total d’instal·lació = Cost material + Cost instal·lació 

Cost total d’instal·lació = 201462 + (9.25 h/unitat * 321 unitats * 50 €/h)  

Cost total d’instal·lació = 349925 € 
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Cost de reemplaçament de tots els LEDs = Cost material + Cost Instal·lació 

Cost de reemplaçament de tots els LEDs=622€/unitat*321unitats*2reemplaçament + 321h*50€/h 

Cost de reemplaçament de tots les LEDs = 415374  €  

 

Si es defineix una corba del cost en funció del temps útil: 

Cost = instal·lació+ manteniment 

Cost = 349925 + (207712/20000) * hores útils 

Cost = 349925 + 10.386 * hores útils 

 

Cost del manteniment anual : 10.386 * 2190 = 22745 € 

 

Gràcies a l’equació de la corba es pot trobar el cost per 8 i 20 anys. 

Cost total des 8 anys : 531888 € 

Cost total des 20 anys : 804832 € 
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5.5.5. Taules resum del balanç econòmic per un A-340-500 

 

A-340-500 Fluorescents i balasts Barretes de LEDs 

Instal·lació 320956 € 345925 € 

 

Hores útils Fluorescents i balasts Barretes de LEDs 

6 hores/dia (2190 hores) 53204 € 22745 € 

10 hores/dia (3600 hores) 87459 € 37390 € 

15 hores/dia (5400 hores) 131188 € 56084 € 

20 hores/dia (7200 hores) 174917 € 74779 € 

 

Taules 5.4, 5.5 i 5.6 

 

Hores útils Fluorescents i balasts Barretes de LEDs 

8 anys (17520 h) 746587 € 531888 € 
6 h/d 

20 anys (43800 h) 1385033 € 804832 € 

8 anys (28800 h) 1020623 € 649042 € 
10 h/d 

20 anys (72000 h) 2070124 € 1097717 € 

8 anys (43200 h) 1348593 € 798600 € 
15 h/d 

20 anys (108000 h) 2944708 € 1471613 € 

8 anys (57600 h) 1720290 € 948158 € 
20 h/d 

20 anys (144000 h) 3819292 € 1845509 € 

Equació teòrica Y= 320956 + 24.294 *X Y= 349925 + 10.386 *X 
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5.5.6. Balanç econòmic A-340–500 - 6 hores útils/dia 

 

A-340-500 Fluorescent 
63342 

Balast  
0189-2011 LED ELW81 

Proveïdor SELA SELA EMTEQ 

Hores funcionament útils de l’avió 43800 hores (20 anys) 

Vida del component 5000 h 10000 h 20000 hores 

Nombre de components A340-500 321 unitats 300 unitats 321 unitats 

Vegades que s’han de reemplaçar 8 cops 4 cops 2 cops 

Temps d’instal·lació 1 hora 9 hores 9.25 hores 

Temps de reemplaçament 0.5 hores 2.5 hores 0.5 hores 

Cost material instal·lació 169906 € 201462 € 

Cost unitari del component principal 95 € 428 € 622 € 

Cost total de la instal·lació 320956 € 349925 € 

Cost total del manteniment 308160 € 663600 € 415374 € 

Equació teòrica (Cost/hores útils) Y=320956+24.294*X Y=349925+10.386*X 

Cost anual del manteniment 53204 € 22746 € 

Cost total de l’il·luminació (8 ans) 746587 € 531888 € 

Cost total de l’il·luminació (20 ans) 1385033 € 804832 € 

Punt de rendibilitat dels LEDs 2083 hores útils (11.6 mesos) 

Taula 5.7 
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Figura 5.12 Cost dels llums (6 hores útils/dia) durant 8 anys 
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5.5.7. Balanç econòmic A-340–500 - 10 hores útils/dia 

 

A-340-500 Fluorescent 
63342 

Balast 
0189-2011 LED ELW81 

Proveïdor SELA SELA EMTEQ 

Hores funcionament útils de l’avió 72000 hores (20 ans) 

Vida del component 5000 h 10000 h 20000 hores 

Nombre de components A340-500 321 unitats 300 unitats 321 unitats 

Vegades que s’han de reemplaçar 14 cops 7 cops 3 cops 

Temps d’instal·lació 1 hora 9 hores 9.25 hores 

Temps de reemplaçament 0.5 hores 2.5 hores 0.5 hores 

Cost material instal·lació 169906 € 201462 € 

Cost unitari del component principal 95 € 428 € 622 € 

Cost total de la instal·lació 320956 € 349925 € 

Cost total del manteniment 539280 € 1161300 € 623036 € 

Equació teòrica (Cost/hores útils) Y=320956+24.294*X Y=349925+10.386*
X 

Cost anual del manteniment 87458 € 37389 € 

Cost total de l’il·luminació (8 ans) 1020623 € 649042 € 

Cost total de l’il·luminació (20 ans) 2070124 € 1097717 € 

Punt de rendibilitat dels LEDs 2083 hores útils (7 mesos) 

Taula 5.8 
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Figura 5.13 Cost dels llums (10 hores útils/dia) durant 8 anys 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 Anys

  Hores útils 
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5.5.8. Balanç econòmic A-340–500 - 15 hores útils/dia 

 

A-340-500 
Fluorescent 

63342-L 
Balast   

0189-2011 
LEDELW81 

Proveïdor SELA SELA EMTEQ 

Hores funcionament útils de l’avió 108000 hores (20 ans) 

Vida del component 5000 h 10000 h 20000 h 

Nombre de components A340-500 321 unitats 300 unitats 321 unitats 

Vegades que s’han de reemplaçar 21 cops 10 cops 5 cops 

Temps d’instal·lació 1 heure 9 hores 9.25 hores 

Temps de reemplaçament 0.5 hores 2.5 hores 0.5 hores 

Cost unitari del component principal 95 € 428 € 622 € 

Cost total de la instal·lació 320956 € 349925 € 

Cost total del manteniment 808945 € 1659000 € 1038460 € 

Equació teòrica (Cost/hores útils) Y=320956+24.294*X Y=349925+10.386*X 

Cost anual del manteniment 133010 € 56864 € 

Cost total de l’il·luminació (8 ans) 1385033 € 804832 € 

Cost total de l’il·luminació (20 ans) 2981149 € 1487192 € 

Punt de rendibilitat dels LEDs 2083 hores útils (4.7 mesos) 

Taula 5.9 
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Figura 5.14 Cost dels llums (15 hores útils/dia) durant 8 anys 

1 2 3 4 5 6 7 80 Anys  

Hores útils 
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5.5.9. Balanç econòmic A-340-500 - 20 hores útils/dia 

 

A-340-500 
Fluorescent 

63342 
Balast 

0189-2011
LED ELW81 

Proveïdor SELA SELA EMTEQ 

Hores funcionament útils de l’avió 144000 hores (20 ans) 

Vida del component 5000 h 10000 h 20000 h 

Nombre de components A340-500 321 unitats 300 unitats 321 unitats 

Vegades que s’han de reemplaçar 28 fois 14 fois 7 fois 

Temps d’instal·lació 1 heure 9 hores 9.25 hores 

Temps de reemplaçament 0.5 hores 2.5 hores 0.5 hores 

Cost unitari del component principal 169906 € 201462 € 

Cost total de la instal·lació 95 € 428 € 622 € 

Cost total del manteniment 320956 € 349925 € 

Equació teòrica (Cost/hores útils) Y=320956+24.294*X Y=349925+ 0.386*X 

Cost anual del manteniment 174917 € 74779 € 

Cost total de l’il·luminació (8 ans) 1720290 € 948158 € 

Cost total de l’il·luminació (20 ans) 3819292 € 1845509 € 

Punt de rendibilitat dels LEDs 2083 hores útils (3.5 mesos) 

Taula 5.10 
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Figura 5.14 Cost dels llums (20 hores útils/dia) durant 8 anys 
1 2 3 4 5 6 7 80 Anys 
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5.5.10. Comentaris 

Ens aquest capítol hem pogut observar com a nivell econòmic la tecnologia LED és molt 
interessant. La raó principal és el fet de reduir els costos de manteniment. A més, el preu de 
cost de la barreta de LEDs que avui és força elevat baixarà d’aquí un cert temps. Això encara 
la farà més interessant.  

Amb aquestes dades hem obtingut que el punt de rendibilitat és de 2083 hores. Amb aquesta 
dada ja es pot veure que ràpidament s’amortitza la instal·lació dels LEDs. 

Cal recordar que aquest estudi ha estat el més rigorós possible, però els valors obtinguts s’han 
de mirar relativament, i tenint en compte les hipòtesis fetes. Es recomana entendre aquestes 
dades no en el sentit estricte, sinó en un ordre de magnitud. 
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6. SPOT LIGHT I READING LIGHT 

6.1. Balanç estètic 

Com s’ha vist a la descripció de cada llum, aquests són puntuals i emeten un con de llum. La 
diferència entre ells és la base del con de llum emesa. Els spot light emeten un con de gran 
base però menys intensitat, en canvi, els reading light emeten un con de base petita però molt 
més intens. 

 

6.1.1. Continuïtat i homogeneïtat de la llum 

En aquests casos, la continuïtat i la homogeneïtat són molt difícils d’avaluar, ja que són llums 
puntuals. 

D’altra banda, cal precisar que els spot i els reading lights SELA il·luminen molt més que els 
nous llums EMTEQ. 

 

6.1.2. Temperatura de color 

La temperatura de color (veure Annex E) dels spot light i dels reading light ha de ser la 
mateixa per tal de veure una coherència entre la il·luminació en tubs i la il·luminació puntual. 

Com en el cas dels tubs fluorescents o barretes de LEDs, la temperatura de color la defineix el 
dissenyador extern, i aquesta s’escull en funció dels materials utilitzats i de la funció de la 
il·luminació. En el cas estudiat, la temperatura de color definida pel dissenyador és de 4200 K 
(neutre). 

 

6.1.3. Control de la il·luminació 

La gestió de la il·luminació dels spot light i del reading light és molt simple ja que la major 
part del temps només existeix la gestió en dues posicions (ON/OFF). Ens els llums estudiats 
aquest factor és molt semblant; es pot considerar que no hi ha diferència entre ells. 
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En el cas que el dissenyador, escollit pel client, vulgui alguna funció que no sigui aquesta pot 
portar problemes als productes EMTEQ. Els productes SELA estan més ben adaptats aquesta 
possibilitat. Els productes d’EMTEQ necessitarien incorporar altres components i assegurar-
ne l’adaptació (Referència ELP20 d’EMTEQ). 

 

6.1.4. Apreciació global i comentaris 

Els dos components proposats són molt pròxims a nivell estètic.  

La principal diferència entre ells és l’intensitat lluminosa (Els productes SELA són més 
intensos que els productes EMTEQ). 
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6.2. Balanç tecnològic 

6.2.1. Descripció general 

Pels spot light i els reading light, les principals millores a nivell tècnic haurien de ser:  

- Millorar el rendiment. 

- Minimitzar el consum. 

- Reduir la temperatura de funcionament. 

- Minimitzar el volum dels llums. 

 

6.2.2. Els components SELA (halògena) 

Els spot i reading light actuals SELA estan fets amb tecnologia halògena. Aquesta és una 
tecnologia coneguda que té com a principal avantatge la quantitat de llum emesa, però amb el 
gran inconvenient que la temperatura de funcionament és molt elevada. 

Les principals característiques dels components SELA són : 

 

Característiques Spot light SELA Reading light SELA 

Potència 10 Watts 10 Watts 

Consum 350 mA/unitat 350 mA/unitat 

Voltatge 28 V 28 V 

Eficàcia lluminosa 30-50 lm/W 30-50 lm/W 

Temperatura de color 3000 o 4500 K 3000 o 4500 K 

Temperatura de funcionament 70ºC 70ºC 

Volum 550 cm3 132 cm3 

Taula 6.1.  
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Les làmpades halògenes 

Una làmpada halògena és simplement una làmpada d’incandescència plena d’un gas diatòmic 
que pertany a la família dels halògens o a un dels seus derivats. S’utilitzen gasos com : 

- Diiode, I2. 

- Bromur de metilè, CH3Br. 

- Dibromur de metilè, CH2Br2. 

A part del gas interior, la làmpada halògena cal que compleixi diferents requisits que les 
làmpades d’incandescència. Per tal d’afavorir el cicle halògen i augmentar la seva eficàcia, és 
recomanable que les làmpades halògenes funcionin a temperatures més elevades que les 
clàssiques. La làmpada halògena cal que estigui feta de materials resistents a les altes 
temperatures, com per exemple el quars (sílice pur, SiO2) o de vidres especials com el Vycor 
(vidre compost d’un 96% de sílice). 

Cal evitar de tocar la làmpada halògena amb el dits, ja que les matèries orgàniques com les 
grasses que hi ha a la pell reaccionen amb la calor i produeixen grafit (carboni), entre d’altres 
elements,  que tenyeix la làmpada i redueix l’eficàcia. A més a més, les matèries minerals 
alcalines com les sals que hi ha a d’epidermis (clorur de sodi, NaCl) tenen la propietat de 
reaccionar amb el quars a altes temperatures, fragilitzant-lo podent provocar la ruptura. 

 

Funcionament de les làmpades halògenes 

Una làmpada halògena funciona de la mateixa manera que una làmpada d’incandescència 
clàssica però amb la intervenció del cicle halogen per millorar l’eficàcia. 

El cicle halogen té per objectiu de limitar la sublimació del tungstè que constitueix el filament 
i que es diposita sobre el vidre de la làmpada. 

El funcionament simplificat de les làmpades halògenes és: primer, les molècules del dihalògen 
que estan presents a l’interior de la làmpada i troben amb els àtoms de tungstè que provenen 
del filament (figura 6.1 - etapa 1). A certa distància del filament, on la temperatura és més 
baixa, un àtom de tungstè pot combinar-se amb vàries molècules del dihalògen, de manera de 
que es formi una sola molècula més gran: el iodur de tungstè (veure figura 6.1 - etapa 2). Per 
efecte de convecció les molècules tornen prop del filament i quan aquestes tornen a estar 
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sotmeses a una temperatura elevada, és descomponen en dihalògen i en un àtom de tungstè 
que és tornarà a dipositar sobre el filament (veure figura 6.1 - etapa 3). Les molècules de 
dihalògen poden començar de nou el cicle. 

 

 

 

 

 

 

 

Químicament, el cicle halogen pot traduir-se per l’equació: 

 

On W és un àtom de tungstè i X és un àtom halogen. 

Es podria dir que un filament dura indefinidament, però en realitat no, ja que hi ha diferents 
fenòmens que limiten la seva vida com : 

- Dipòsit del tungstè: el tungstè té la tendència a dipositar-se a un lloc del filament diferent del 
que prové. Per aquesta raó apareixen una sèrie de punts fràgils sobre el filament, que són 
zones potencials de ruptura. Com més es danyen aquestes zones major serà la resistència 
elèctrica i menys aptes seran perquè es dipositi el tungstè. 

- Atac a les parts fredes: el filament té parts fredes, principalment a prop de les connexions 
elèctriques, allà on les molècules del dihalògen tenen tendència a reaccionar amb el tungstè i 
fer més fràgil el filament. Encara no s’han trobat maneres per solucionar aquesta situació. 

Eq. 6.1 

Figura 6.1. Làmpada halògena 
(Extret del Departament Elèctric) 
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6.2.3. Els components EMTEQ (díodes electroluminescents) 

Els LEDs (díodes electroluminescents) existeixen des de fa anys, però abans no s’utilitzaven 
per la il·luminació sinó per informació, com per exemple els punts de llum que hi ha en els 
electrodomèstics que ens informen sobre l’estat de l’aparell. 

Actualment, gràcies a les noves tecnologies, la recerca en aquest sector ha fet que els díodes 
electroluminescents hagin evolucionat molt. Els spot i els reading light van ser els primers 
models que es van fer amb tecnologia LED. Però la recerca no s’atura, i ja s’està preparant una 
nova gamma de productes per a un futur pròxim (2006). 

Les principals característiques dels components EMTEQ són : 

 

Característiques Spot light EMTEQ Reading light EMTEQ 

Potència 3 Watts 3 Watts 

Consum 125 mA/metre 125 mA/metre 

Voltatge 28 V 28 V 

Eficàcia lluminosa 20 à 40 lm/W 20 à 40 lm/W 

Temperatura de color 3000 o 4500 K 3000 o 4500 K 

Temperatura de funcionament 25ºC 25ºC 

Volum 122 cm3 95 cm3 

Taula 6.2 

 

6.2.4. Taula comparativa 

S’ha fet una taula comparativa dels productes estudiats :  

- El spot light halògen SELA (0371-2013) i el spot light EMTEQ (ELD01). 

- El reading light halògen SELA (0320-0016) i els reading light EMTEQ (ELR04 i ELR08). 
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Component 
Quantitat 
A340-500 

Preu 
unitari 

Massa 
unitària 

volum 
unitari  

Il·luminació 
x=0.91m y=0 

50% il·luminació 
Y1 x=91,44 cm 

10% il·luminació 
Y2 x=91,44 cm 

Il·luminació 
x=182,88cm y=0 

Spot (Clear)- 
EMTEQ ELD01 

134 225 € 0,149 kg 122 cm3 457,3 lux 
118,4 lux 
y=0,36m 

23,68 lux @ 
y=0,75m 

96.84lux @ 
x=1,83m y=0 

Spot (Diffused)- 
EMTEQ ELD01 

134 225 € 0,149 kg 122 cm3 225,96 lux 
114,58 lux)  
y=0,43m 

12,92 lux @ y=1m
46,27 lux @ 
x=1,83m y=0 

Spot light SELA 
0371-2013 

134 421 € 0,270 kg 550 cm3    
99 lux @ x=2 m 

y=0 

 

50% il·luminació Y1 
x=182,88 cm 

10% il·luminació 
Y2 x=182,88 cm 

Power 
consumption 

Intensitat Voltatge 
Color 

Temperatura 
Temperatura 
funcionament 

Durada 
vida (hores)

CRI 

33,9lux @ y=0,64m 
6,78 lux @ 
y=1,45m  

3,5 W 125 mA 28 VDC 3000K à 6000K 20°C 20000 85% 

17,75 lux @ y=0,94m 
3,55 lux @ 
y=2,26m  

3,5 W 125 mA 28 VDC 3000K à 6000K 20°C 20000 85% 

49,5 lux @ x=2 m 
y=0,325 m 

9,9 lux @ x=2 m 
y=0,6 m 

10 W 350 mA 28 V 3000K à 6000K 70°C 1000 80% 

Taula 6.3 
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Figura 6.2. Spot light SELA (Extret del catàleg SELA) 

Figura 6.3. Detalls dels tests EMTEQ 
(Extret del catàleg SELA) 
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Component Quantitat 
A340-500 

Preu 
unitari 

Massa 
unitària 

volum 
unitari Il·luminació Il·luminació 

(x,y) 
Il·luminació 

(x,y) 
Power 

consumption 
Il·luminació 

(x,y) 

Reading 
EMTEQ ELR04 48 256 € 0,162 kg 95 cm3 349,83 lux @ 

71,12 cm   2,52 W  

Reading 
EMTEQ ELR08 48 256 € 0,162 kg 95 cm3 349,83 lux @ 

71,12 cm   2,52 W  

Reading SELA 
0320 48 413€ 0,158 kg 131 cm3 775 lux @ 

x=1m 
248 lux @ 

x=1m y=0,2m 
30 lux @ x=1m 

y=0,3m 9,80 W 2,25 lux @ 
x=1m y=1m 

Taula 6.4 

 

Intensitat Voltatge Temperatura de 
color 

Temperatura 
funcionament

Durada 
vida (hores) CRI 

90 mA 28 VDC 3000K à 6000K 20°C 20000 85% 

90 mA 28 VDC 3000K à 6000K 20°C 20000 85% 

350 mA 28 V 3000K à 6000K 68°C 1000 80% 

Figure 6.4.  Tests Reading light SELA 
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6.2.5. Comentaris 

La tecnologia LED és més atractiva que l’halogen. 

Els components halògens comparats il·luminen millor que els components amb LEDs. Sabent 
que la il·luminació a l’interior de l’avió pot ser un requisit del dissenyador, s’ha de tenir molt 
en compte aquest aspecte a l’hora de decidir. 

El consum és proporcional a la il·luminació, per tant, els spot i els reading lights SELA 
(halògens) consumeixen més que els components EMTEQ (LEDs). 

Com més pròxim està el llum als materials decoratius, més influent és la temperatura de 
funcionament és. Els components halògens s’escalfen molt (poden arribar fins els 70°C). En 
canvi, els components amb LEDs treballen amb un temperatura màxima de 25°C. Així doncs 
l’entorn, que sovint és molt fràgil, es molt sensible a les temperatures de treball i corre el risc 
de malmetres. 

Els dos components emeten una llum d’alta qualitat, tenen un IRC, o Ra, comprès entre el 
80% i el 85%. 
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6.3. Balanç d’instal·lació i de manteniment. 

6.3.1. Instal·lació dels spot i dels reading lights SELA 

La instal·lació dels spot i els reading lights és relativament senzilla. L’esquema de la seva 
instal·lació és pot veure detallat a la figura 6.5.  

La instal·lació dels spot i dels reading lights comença amb el cablejat del reactor al Feeder, a 
les barretes VT, al Breaker, i finalment a l’AVDRack. Aquesta és connectada gràcies a un Bus 
CAN als monitors, amplis, PCU i GLCU. Després és fa el cablejat des del GLCU al spot o 
reading light. A aquest sistema de control se li ha d’afegir un cablejat de 28V que alimenta el 
sistema. 

Per fer el cablejat de tot l’enllumenat, cal primer definir bé per on passaran els cables i 
respectar les distàncies mínimes entre ells per evitar possibles interferències. Una vegada està 
marcat el camí, els tècnics posen les regletes per on passaran els cables. Llavors fan els forats 
al fals sostre i instal·len els llums. Aquest procediment és molt senzill, hi ha una part no visible 
que va a l’interior i que només cal enroscar amb la part visible del llum. Finalment es fan les 
connexions amb el GLCU. 

El temps d’instal·lació és molt difícil de calcular. Per fer l’estudi comparatiu, s’ha fet la 
hipòtesis que tenen el mateix temps d’instal·lació. 

 

6.3.2. Manteniment dels spot i dels reading light SELA 

El manteniment és molt senzill, però com que són productes que tenen una vida curta, 1000 
hores, el seu manteniment s’ha de fer de manera regular. 

Si és la bombeta halògena, l’element més fràgil, allò que falla, els tècnics tenen una eina, com 
una clau especial, que els permet treure fàcilment la làmpada sense haver-la de desmuntar 
completament. En aquest cas, també es farà la hipòtesis que els temps són idèntics per a les 
dues tecnologies. 
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6.3.3. Instal·lació dels spot i dels reading lights EMTEQ 

La instal·lació és molt similar a la dels components SELA (seria desitjable poder fer possible 
l’adaptació dels LEDS en aquest sistema, fet que no suposaria gaires inconvenients). 

Per tal de no repetir la mateixa explicació veure l’apartat 6.3.1 així com la figura 6.4 on es 
representa l’esquema ideal per a utilitzar aquesta tecnologia. 

 

6.3.4. Manteniment dels spot i dels reading lights EMTEQ 

El manteniment és molt simple, i a més, al tenir una llarga vida, 20000 hores, fa que el 
manteniment d’aquests components esdevingui totalment esporàdica.  

La diferència amb els actuals és que per fer el manteniment, s’hauran de desmuntar 
completament els llums i canviar-los, però el seu efecte és molt menys important que amb els 
productes actuals. 

 

6.3.5. Comentaris  

A partir del balanç de la instal·lació i del manteniment, es verifica que els components amb 
LEDs són més interessants que els components halògens.  

De fet, que la durada de vida dels LEDs sigui superior fa que el temps i el cost de 
manteniment siguin inferiors. Però, cal ser prudent abans de treure conclusions ja que només 
l’experiència ens ho podrà garantir.  
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Figura 6.4. Esquema elèctric dels spot i reading light 
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6.4. Balanç de massa 

6.4.1. Balanç de massa dels spot light en un A340-500 

Massa dels spot light SELA : 134 unitats * 0.27 kg /unitat = 36.18 kg 

Massa dels spot light EMTEQ : 134 unitats * 0.149 kg /unitat = 19.97 kg 

Reducció de massa = Massa spot SELA - Massa spot EMTEQ = 16.21 kg 

Si agafem els resultats en valors relatius, obtenim una relació de: 

100*
18.36

97.1918.36100*
_

__(%)_Re −
==

−
=

SELAmassa
EMTEQmassaSELAmassamassaducció  

Reducció de massa = 44.8 % 

 

6.4.2. Balanç de massa dels reading light en un A340-500 

Massa dels reading light SELA : 72 unitats * 0.158 kg /unitat = 11.38 kg 

Massa dels reading light EMTEQ : 72 unitats * 0.162 kg /unitat = 11.67 kg 

Reducció màssica = Massa Reading SELA - Massa Reading EMTEQ = -0.29 kg 

Si agafem els resultats en valors relatius, obtenim una relació de: 

100*
38.11

67.1138.11100*
_

__(%)_Re −
==

−
=

SELAmassa
EMTEQmassaSELAmassamassaducció  

Reducció de massa = -2.55 % 

 

6.4.3. Comentaris 

S’obtenen unes reduccions de la massa del 44.8% pels spot light i en canvi, un augment del 
2.55% en els reading light. Cal tenir en compte les diferències entre els productes comparats 
per no malinterpretar els resultats, potser sorprenents si es miren fora de context. 
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6.5. Balanç econòmic 

6.5.1. Hipòtesis generals 

- Preu del component. Per la comparació dels costs entre els dos components només es tindrà 
en compte el preu del component principal, ja que fem la hipòtesis que els costs de la 
instal·lació són els mateixos. 

- Número de components. El número de components és de 134 spot light i de 72 reading 
light per un A-340-500 segons el departament elèctric de Sogerma. 

- Preu de cada component. Els preus de cada component són els del departament de compres 
de Sogerma. A més, s’ha utilitzat els preus de compra de grans quantitats, per tal de fer el més 
real possible l’estudi. No s’han tingut en compte els sobrecost deguts a les ruptures 
d’aprovisionament d’alguns d’ells. 

 

6.5.2. Balanç econòmic dels spot light en un A340-500 

Cost dels spot light SELA : 134 unitats * 421 € /unitat = 56414 € 

Cost dels spot light EMTEQ : 134 unitats * 225 € /unitat = 30150 € 

Reducció del cost = Cost spot SELA – Cost spot EMTEQ = 26264 € 

Si agafem els resultats en valors relatius, obtenim una relació de: 

100*
56414

3015056414100*
_cos

_cos_cos(%) −
==

−
=

SELAt
EMTEQtSELAtEstalvi  

Estalvi = 46.6 % 

 

6.5.3. Balanç econòmic dels reading light en un A340-500 

Cost dels reading light SELA : 72 unitats * 413 € /unitat = 29736 € 

Cost dels reading light EMTEQ : 72 unitats * 256 € /unitat = 18432 € 
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Reducció del cost = Cost Reading EMTEQ – Cost Reading SELA 

Reducció del cost = 11304 € 

Si agafem els resultats en valors relatius, obtenim una relació de: 

100*
29736

1843229736100*
_cos

_cos_cos(%) −
==

−
=

SELAt
EMTEQtSELAtEstalvi  

Estalvi = 38 % 

 

6.5.4. Comentaris 

A partir del balanç econòmic, s’obtenen resultats que poden semblar molt positius, com la 
reducció del cost d’un 46.6% pels spot light i del 38% pels reading light. Però cal matitzar 
l’afirmació per no treure conclusions errònies. Cal recordar que les característiques dels llums 
comparats són molt diferents. 

Finalment, tampoc cal oblidar que la vida dels components amb LEDs és molt superior (20 
vegades aproximadament), i per tant, això serà un factor molt important a tenir en compte.  
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7. TESTS REALITZATS 

7.1. Descripció i objectius dels tests 

S’ha contrastat l’estudi teòric amb uns tests realitzats en una maqueta de fusta (escala 1:1) de 
l’interior d’un Airbus A340-500. Aquests tests permeten verificar les dades, els raonaments i 
les conclusions de l’estudi. 

Per fer els tests, s’ha instal·lat una part representativa de la il·luminació a la maqueta per fer-ne 
la comparació dels tubs fluorescents, spots light i els reading light. Com es veurà en els 
apartats següents, en un costat hi ha una configuració SELA i a l’altre costat els llums 
EMTEQ (configuració simètrica). 

L’objectiu d’aquesta experiència era verificar l’estudi teòric de la possibilitat de canviar la 
tecnologia actual dels llums. 

També, es va aprofitar el dia dels tests per fer la presentació a l’empresa, als proveïdors i als 
dissenyadors de tot el treball realitzat i de l’evolució prevista. 

 

Figura 7.1. A l’esquerra components SELA i a la dreta els components 
EMTEQ (extreta de la jornada dels tets ) 
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7.2. Descripció de la maqueta 

La maqueta on s’han fet els tests és una reproducció de l’interior VIP d’un A340-500. S’ha 
escollit una zona de 4.2 metres de llargada. S’ha seleccionat aquesta zona perquè es poden 
veure els tres tipus de llum. A la figura 7.2 es veu l’esquema de la part de la maqueta que s’ha 
seleccionat. 

 

 

 

 

 

 

A la part simètrica hi havia la mateixa configuració que la que es veu a la figura 7.2, amb els 
llums EMTEQ. 

Entre les dues instal·lacions, a sostre i a un extrem de la maqueta s’han instal·lat unes cortines 
blanques per evitar la pèrdua d’il·luminació i possibles efectes externs. 

Un cop definida la part de la maqueta on es faran els tests, els productes que es van instal·lar 
són: 

Taula 7.1. 

Components SELA Components EMTEQ 

+ 2 Tubs fluorescents (63342-450mm) 

+ 9 Tubs fluorescents (63342-1050mm) 

+ 11 Balasts (0189-2011-xxxx) 

+ 2 Spot light (0371-2013-1210) 

+ 1 Reading light (0320-0016-xxxx) 

+ 2 Barretes de LEDs (EWL81-18’’) 

+ 9 Barretes de LEDs (EWL81-42’’) 

+ 2 Spot light (ELD01) 

+ 1 Reading light (ELR08) 

Figura 7.2. 
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Figura 7.3. Instal·lació dels llums de la maqueta 

Figura 7.6. Presentació de la maqueta Figura 7.7 Tests 

Figura 7.4. Llums SELA Figura 7.5. Llums EMTEQ 
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7.3. Procediment 

Després de l’estudi teòric s’han fet aquestes proves per comparar els productes estudiats 
teòricament.  

Es va començar preparant els plànols de la part de maqueta seleccionada i fent la llista dels 
components que es volien assajar. A continuació seguint el procediment interior de Sogerma, 
es va parlar amb Sr. Jacques Lacroix, responsable de la gestió del material als hangars i 
responsable dels tècnics que hi treballen. També es va contactar amb Sr. Mouguinaud, que fou 
el tècnic escollit per ser el responsable de la instal·lació i verificació de la maqueta. 

En paral·lel, i després dels contactes que ja s’havien mantingut amb EMTEQ, aquests van 
voler col·laborar en els tests i van portar de manera gratuïta els components de LEDs i a més 
en van fer la instal·lació a la maqueta, tot i que eren productes que encara no estaven al mercat 
(el primer cop que es provaven a Europa). 

Els tests van tenir lloc la durant tercera setmana de febrer amb la presència dels proveïdors 
americans EMTEQ, però també amb la presència del Sr. Christopher Grierson, del Sr Metais, 
del Sr. Jean Louis Brougly, del Sr. Laurent Lacroix i del Sr Portalet del Departament de 
Estudis de Sogerma Bordeaux, a més del Sr. Lanefrede del Departament d’Estudis de 
Sogerma Toulouse; del Sr. J. Lacroix i del Sr. Mouginaud, tècnics de Sogerma. I finalment un 
dels dissenyadors externs de Sogerma, Sr. Guillaume. 

Els tests realitzats van ser primerament una observació general des del mig de la maqueta per 
veure’n les principals diferències visuals (figura 7.3). Després es va fer una observació més 
detallada de cada zona (figures 7.4, 7.5 i 7.6). Finalment es van mesurar, amb un lúxmetre, la 
il·luminació a cada part de la maqueta, anant des del lateral fins al centre de la maqueta. 

Un cop finalitzades les mesures a la maqueta, es va anar a una habitació fosca per mesurar la 
llum emesa de cada component. Els tests van permetre tenir dades, encara que no totalment 
rigoroses per culpa de les limitacions experimentals, però en les mateixes condicions. Es 
poden veure els resultats a l’apartat 7.4. 
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7.4. Resultats obtinguts  

Els resultats obtinguts han estat: 

Taula 7.2. 

Part SELA 63342 Part EMTEQ ELW81 
Distància 

horitzontal Il·luminació Temperatura de 
color Il·luminació  Temperatura de 

color 

0,2 m 1318 lux 3797 K 715 lux 3986 K 

0,4 m 1114 lux 3790 K 512 lux 3929 K 

0,6 m 881 lux 3750 K 334 lux 3827 K 

0,8 m 698 lux 3726 K 260 lux 3752 K 

1 m 555 lux 3675 K 234 lux 3745 K 

1,2 m 478 lux 3640 K 220 lux 3730 K 

1,6 m 375 lux 3600 K 180 lux 3702 K 
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Figura 7.9 Mesures experimentals de la il·luminació a la maqueta per a cada tecnologia 
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Fluorescent SELA 

63342 - 430 mm 

Fluorescent SELA  

63342 - 680 mm 

Fluorescent SELA 

63342 - 1050 mm 

EMTEQ 
ELW81  
460 mm 

EMTEQ 
ELW81  
610 mm 

EMTEQ 
ELW81 

1070 mm Component 

Sans 
deflector 

Deflector 
60° 

Deflector 
120° 

Sans 
deflector

Deflector 
60° 

Deflector 
120° 

Sans 
deflector

Deflector 
60° 

Deflector 
120° 100% 100% 100% 

0,5 m 175 lux 360 lux 365  lux 240 lux 780 lux 650 lux 350 lux 800 lux 710 lux 920 lux 1140 1240 

1 m 60 lux 90 lux 105 lux 100 lux 200 lux 215 lux 140 lux 260 lux 260 lux 265 lux 345 460 

1,3 m 40 lux 65 lux 75 lux 65 lux 135 lux 140 lux 100 lux 190 lux 180 lux - - - 

1,5 m 30 lux 55 lux 60 lux 53 lux 110 lux 100 lux 80 lux 150 lux 145 lux 170 lux 225 350 

Distancia 
Vertical 

2 m 20 lux 30 lux 30 lux 38 lux 45 lux 50 lux 55 lux 90 lux 80 lux 75 lux 105 160 

Consum Elèctric 240 mA 260 mA 290 mA 160 mA 210 mA 380 mA 

Temperatura de 
color 3800 K 4060 K 

Taula 7.3.
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Taula 7.4. Resultats dels spots light dels tests realitzats 

 

Composant Reading SELA 0320-0016 ELR-08 EMTEQ ELR-07 

Distancia vertical 0 0,25 m 0,5 m 0 0,25 m 0,5 m 0 

0,5 m 2000 lux 30 lux 6 lux 950 lux 33 lux 5 lux 423 lux 

1 m  500 lux 60 lux 10 lux 290 lux 55 lux 9 lux 180 lux 

1,3 m 345 lux 36 lux 7 lux 165 lux 60 lux 11 lux 95 lux 

1,5 m 270 lux 85 lux 8 lux 130 lux 55 lux 11 lux 53 lux 

Distancia 
horitzontal 

2 m 165 lux 20 lux 5 lux 80 lux 40 lux 13 lux 80 lux 

Consum elèctric 340 mA 110 mA - 

Temperatura de color 2770 K 4700 K 6000 K 

Taula 7.5. Resultats dels reading light dels tests realitzats  

 

Composant Spot 0371-2013 EMTEQ ELD-01 

Distancia vertical 0 0,25 m 0,5 m 0 0,25 m 0,5 m 

0,5 m 1600 lux 19 lux 4 lux 670 lux 45 lux 6,5 lux 

1 m 330 lux 40 lux 5 lux 180 lux 85 lux 18 lux 

1,3 m 210 lux 100 lux 9 lux 110 lux 53 lux 16 lux 

1,5 m 165 lux 60 lux 5 lux 70 lux 50 lux 20 lux 

Distancia 
horitzontal 

2 m 90 lux 55 lux 8 lux 52 lux 32 lux 13 lux 

Consum elèctric 320 mA 130 mA 

Temperatura de color 2870 K 4550 K 
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7.5. Comentaris  

Les tests han estat fets amb l’objectiu de validar l’estudi realitzat prèviament. A partir 
d’aquesta situació s’ha tingut l’oportunitat de veure in situ les característiques dels 
components en les mateixes condicions. També cal puntualitzar que les condicions dels tests 
no eren les òptimes, però al ser les mateixes, no influeixen gaire en el tests comparatiu, tot i 
que els resultats pràctics absoluts poden diferir dels teòrics.  

Els resultats obtinguts són molt satisfactoris ja que s’han pogut recollir moltes dades que 
mostren clarament els avantatges i els inconvenients de cada producte.  

En els tubs fluorescents s’ha comprovat que tenen una bona relació llum emesa/consum. Pel 
que fa a les barretes de LEDs EMTEQ, s’ha vist la seva bona sensació estètica i la seva 
simplicitat però ha decebut l’alt consum (una mica superior al teòric). 

Els spot i els reading lights s’han estudiat en segon terme ja que les característiques que es 
comparaven no eren gaire diferents. Cal destacar que tots els assistents han quedat sorpresos 
de la baixa temperatura de funcionament i el seu volum. 
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8. CONCLUSIONS 

8.1. Conclusions 

A partir d’aquest estudi, es pot veure que la tecnologia LEDs és molt interessant en el sector 
aeronàutic de luxe. Però actualment encara no està preparada per ser l’únic tipus de 
il·luminació dins l’avió. Per tant la idea més interessant podria ser la seva utilització en parts 
concretes de l’avió. 

Gràcies a l’estudi comparatiu es veu que cada tecnologia té avantatges i inconvenients; per 
tant hauríem de tria-la segons les necessitats de cada projecte concret. 

A nivell estètic, els dos llums tubulars són equivalents. La diferència més important és que la 
intensitat lluminosa dels tubs fluorescents és superior a la de les barretes de LEDs. 

A nivell tecnològic, els llums actuals tenen una millor relació il·luminació/consum que els 
LEDs. 

A nivell de la instal·lació i del manteniment, els productes EMTEQ són més interessants, tot i 
que ens falta l’experiència suficient per confirmar-ho. Els punts forts dels LEDs són que no 
necessiten el balast i que tenen una vida molt superior. El seu punt feble és el control de la 
il·luminació. 

A nivell de massa, les barretes EMTEQ redueixen aproximadament un 6.91% la massa actual  

A nivell econòmic els components amb LEDs són més cars d’instal·lar, però degut al seu poc 
manteniment fa que esdevinguin rentables a les 2083 hores. El temps d’ammortització anirà en 
funció de la utilització de l’avió, però en el pitjor dels cassos estudiats (6 hores/dia) serà 
inferior a un any. 

Les perspectives de futur són molt encoratjadores. Serà molt interessant continuar estudiant 
l’adaptació d’aquesta nova tecnologia al sistema actual dels avions. També, s’haurà de veure 
la reacció de la competència a la sortida al mercat de la tecnologia LEDs. 

En un futur pròxim, les dues empreses col·laboradores proposen avançar cap a: 

- SELA: està desenvolupant unes barretes amb LEDs d’alta potència (sortida al final del 2005) 



Pàg. 88  Memòria 

 

- EMTEQ: està desenvolupant un sistema complet de control d’il·luminació que permetria 
emetre la llum del color que és volgués. 

 

8.2. Conclusions personals del projecte 

He passat 27 setmanes a EADS Sogerma Services a Bordeaux. Allí vaig formar part del 

departament de disseny i selecció de materials del Departament d’Estudis  

En aquest projecte he treballat en un sector que m’era totalment desconegut, l’aeronàutica 

privada, i gràcies aquesta oportunitat he pogut aprendre moltes coses que em poden ajudar 

molt per la meva futura vida professional. 

Els dos estudis realitzats eren molt diferents però complementaris. He pogut tenir accés a 

molta informació i maneres de treballar, a més de visites en el grup en el que treballava EADS 

(EADS Sogerma Toulouse, SELA i AIRBUS). Totes aquestes experiències han enriquit molt 

el meu projecte i també a mi personalment. 

Excepcionalment vaig tenir la sort de poder visitar l’interior d’un avió VIP que estava a punt 

d’entregar-se. Ha estat molt important veure in situ tot el que havia estat estudian de manera 

teòrica. 
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