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 L’ús d’equips auxiliars bipotència o regulables permet el consum en hores de menor 

demanda de servei. 

 

5.3-. Les Lluminàries 

La lluminària és el conjunt òptic que permet distribuir el flux lluminós generat per la 

làmpada, aconseguir una distribució de la il·luminació adequada a les necessitats del projecte, 

i controlar les possibles causes de molèstia a l’usuari, com l’enlluernament. 

Per tant, les lluminàries són aparells destinats a suportar i protegir la làmpada i els seus 

elements auxiliars a més a més de concentrar i dirigir el flux lluminós d’aquesta. Per això, 

adopten diferents formes encara que en l’enllumenat públic predominen les de flux asimètric 

amb les que s’aconsegueix una major superfície il·luminada sobre la via. Les podem trobar 

encavalcat sobre pals, columnes o suspeses sobre cables transversals a la via, o com a 

projectors en places i encreuaments.  

Els elements genèrics més característics d’una lluminària, és la carcassa o armadura, l’equip 

elèctric, el reflector, el difusor i el filtre. Tots ells defineixen, al mateix temps, el conjunt de la 

lluminària. Aquests elements es defineixen de la següent manera: 

1-. Armadura o carcassa: Es l’element físic mínim que serveix de suport i delimita el volum 

de la lluminària contenint tots els seus elements. Per aquest concepte poden diferenciar-se 

diferents tipus: 

- Per interiors o exteriors. 

- De superfície o empotrades. 

- Suspeses o de carril. 

- De paret, per a braç o sobre columna. 

- Oberta, tancada o estancada. 

- Per ambients normals o de risc (de corrosió o explosió). 

2-. Equip Elèctric: Seria l’adequat als diferents tipus de fonts de llum artificial i en funció de 

la següent classificació: 
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- Incandescents normals sense elements auxiliars. 

- Halogenes d’alt voltatge a la tensió normal de la ret, o de baix voltatge amb 

transformador o font electrònica. 

- Fluorescents. Amb reactàncies, condensadors, o conjunts electrònics d’encesa i 

control. 

- De descarrega. Amb reactàncies, condensadors, o conjunts electrònics 

d’encesa i control. 

3-. Reflectors: Són determinades superfícies en l’interior de la lluminària que modelen la 

forma i direcció del flux de la làmpada. En funció de com s’emet la radiació lluminosa poden 

ser: 

- Simètric (amb un o dos eixos) o asimètric. 

- Concentrador (feix estret menor de 20º) o difusor (feix ample entre 20 i 40º, 

feix molt ample major de 40º). 

- Especular (amb escassa dispersió lluminosa) o no especular (amb dispersió de 

flux). 

- Fred (amb reflector dicroic) o normal. 

4-. Difusors: Elements de tancament o recobriment de la lluminària en la direcció de la 

radiació lluminosa. Els tipus més utilitzats són:  

- Òpal llis (blanca) o prismàtica (metacrilat translúcid). 

- Reticular (amb influencia directa sobre l’angle d’apantallament). 

- Especular o no especular (amb propietats semblants als reflectors). 

5-. Filtres: Es possible la combinació amb els difusors, que serveixen per potenciar o mitigar 

determinades característiques de la radiació lluminosa.  

 

Classificació de les lluminàries 

S’ha introduït un nou sistema per la classificació de les lluminàries per il·luminació de vies i 

així substituir el sistema que va ser introduït l’any 1965, en el que es feia la classificació cut-

off, semi-cut-off i non-cut-off. Encara que, l’antic sistema segueix sent utilitzat en certes 
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recomanacions nacionals per l’il·luminació de vies. En la taula següent es mostra el sistema 

antic.  

Máximo valor permitido de la intensidad emitida 
para un ángulo de elevación  

80 º 90 º 

Dirección de la 
intensidad máxima 

Cut-off 30 cd /1000 lm 10 cd /1000 lm 65 º 
Semi cut-

off 100 cd /1000 lm 50 cd /1000 lm 75 º 

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

 

Exemples de corbes fotomètriques amb la seva classificació: 

 

En l’actualitat, les lluminàries es classifiquen segons tres paràmetres (abast, dispersió i 

control) que depenen de les seves característiques fotomètriques. Les dos primeres ens 

informen sobre la distància en que es capaç d’il·luminar la lluminària en les direccions 

longitudinal i transversal respectivament. Mentre, el control ens dona una idea sobre 

l’enlluernament que produeix la lluminària en els usuaris. 

L’abast és la distància, determinada per l’angle  , en que la lluminària es capaç 

d’il·luminar la via en direcció longitudinal. Aquest angle es calcula com el valor mig entre els 

dos angles corresponents al 90% de IMAX que corresponen al pla a on la lluminària presenta el 

màxim de l’intensitat lluminosa.  
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Abast longitudinal 

Abast curt < 60º 
Abast 

intermig 
60º  

70º 

Abast llarg > 70º  

 

La dispersió és la distància, determinada per l’angle  , en que es capaç d’il·luminar la 

lluminària en direcció transversal a la via. Es defineix com la recta tangent a la corba 

isocandela del 90% de IMAX projectada sobre la via, que es paral·l3la a l’eix d’aquesta i es 

troba més lluny de la lluminària. 

 
Dispersió transversal 

Dispersió estreta < 45º 

Dispersió mitjana 45º  55º 

Dispersió ample > 55º  

Per últim, el control ens dona una idea de la capacitat de la lluminària per limitar 

l’enlluernament que produeix. 

Control limitat SLI < 2 
Control mig  2  SLI  4  
Control intens SLI > 4 
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6-. CARACTERÍSTIQUES FOTOMÈTRIQUES DEL CONJUNT FONT 

DE LLUM-LLUMENERA 

En la realització de projectes d’instal·lacions d’enllumenat es totalment imprescindible saber 

com es distribueix la llum emesa per una determinada làmpada, i la manera en que la 

modifica l’utilització d’una determinada armadura o lluminària. La forma més senzilla i útil 

de definir la distribució lluminosa d’una làmpada, o d’una lluminària consisteix en 

representar gràficament la seva distribució mitjançant unes corbes anomenades de distribució 

lluminosa o corbes fotomètriques d’intensitats.  

Evidentment, el nombre o el tipus de corbes a traçar per definir perfectament la distribució 

d’una lluminària dependrà del tipus de distribució de que es tracti. En realitat, una corba de 

distribució lluminosa es la representació gràfica de les mesures de les intensitats lluminoses 

efectuades segons les diferents direccions que parteixen del centre de la làmpada o lluminària. 

Per mesurar aquestes intensitats lluminoses s’utilitzen uns aparells anomenats normalment 

goniofotometres que la seva missió consisteix en sostenir a les lluminàries i fer-les girar en 

diferents direccions de manera que el centre de gir coincideixi amb el centre òptic d’aquestes 

lluminàries. 

Aquestes mesures normalment es representen sobre un sistema de coordenades polars, 

indicant la distància existent entre un punt qualsevol i el centre, la intensitat lluminosa de la 

font de llum en la direcció definida per la recta que uneix els dos punts. 

Una representació de la distribució del flux lluminós emes per una làmpada incandescent, pot 

ser la que s’indica en la figura següent. En ella es pot veure el volum determinat per els 

vectors que representen les intensitats lluminoses en cada direcció. Al ser aquest volum 

simètric respecte l’eix YY’ serà suficient representar les intensitats lluminoses contingudes en 

un pla vertical que contingui l’eix citat, ja que si a la corba representada en aquest pla li fem 

un gir de 360º al voltant del eix ja anomenat vertical, ens donarà el volum original. 
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Figura 1: Representació volumètrica i plana del repartiment lluminós d’una làmpada. 

Quan la distribució a representar no es simètrica respecte a una eix, no quedarà més remei que 

utilitzar una representació plana de tot el volum, la qual és de difícil maneig i enfarfegador, o 

també es pot fer la representació segons diferents plans més o menys característics, aquesta 

solució es molt més còmoda que l’anterior, encara que no tan completa. En la figura següent 

s’indiquen les corbes d’una lluminària d’enllumenat públic traçades segons els seus plans 

longitudinals i transversals i d’aquestes corbes es pot deduir la lluminària emet el flux 

lluminós produït per la làmpada perfectament en sentit transversal. 

 

Figura 2: Corbes fotomètriques o corbes d’intensitats lluminoses d’una lluminària de 

distribució asimètrica. 
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Un altre tipus de representació de gran utilitzat de cara a la confecció de projectes 

d’enllumenat són les anomenades corbes Isolux o corbes d’igual il·luminació. Aquestes 

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

en Lux en lloc d’altures en metres. Quan la distribució lluminosa sigui asimètrica respecte a 

un eix, les corbes Isolux resultants seran circumferències. Per el contrari, en aparells de 

distribució asimètrica, les corbes Isolux solen ser bastant irregulars, tal com pot veure’s en la 

següent figura.  

 

Figura 3: Corbes isolux a 8 m. D’altura d’una lluminària de distribució asimètrica. 

 

Les corbes Isolux d’una lluminària poden representar-se tant per altures fixes com per altures 

variables. En el primer cas, sobre el diagrama Isolux s’indiquen distàncies en metres, mentre 

que en el segon cas, s’indiquen relacions entre distàncies (siguin longitudinals o transversals) 

i l’altura de muntatge. En aquest segon cas es precís incloure uns factors de correcció que han 

de ser multiplicats per els valors en Lux indicats en les corbes, sempre que la altura escollida 

sigui diferent a l’altura per la qual s’han construït les corbes.   
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7-. CRITERIS DE SELECCIÓ  

En general, la il·luminació d’exteriors, està formada per l’enllumenat públic dels carrers i 

places urbanes i, a més a més, l’enllumenat de camps d’esports, estacions, etc. El més 

important de tots, es l’enllumenat públic i s’han de tenir uns bons criteris de selecció perquè 

aquest enllumenat tingui totes les característiques adequades perquè no es produeixi cap tipus 

de contaminació.   

 

7.1-. CRITERIS DE SELECCIÓ D’UNA LÀMPADA 

Per escollir el tipus de làmpada a utilitzar s’ha de tenir en compte un cert nombre de factors, 

cada un dels quals te la seva importància en el bon resultat de la instal·lació, o per les 

característiques qualitatives i quantitatives de la llum emesa, o per les exigències 

d’instal·lació, o per la seva influència tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic. Els més 

importants d’aquests factors són: 

- L’eficiència o rendiment de la làmpada. 

- La duració i el manteniment dels lúmens inicials. 

- El cost total, això és, el cost de la làmpada, més el de la instal·lació, més el de 

servei. 

- El color i les característiques de la llum emesa per les làmpades. 

- Les dimensions de les làmpades, posició de funcionament, calor per elles 

despesa, temperatura de l’ambient a il·luminar i condicions ambientals de 

funcionament i alimentació de les mateixes. 

L’eficiència o rendiment de la làmpada: Es l’aptitud d’una làmpada per emetre llum, això 

és, la relació entre l’energia lluminosa proporcionada i l’energia elèctrica consumida i es 

mesura en lumen/w. 

El color de la llum emesa per una làmpada influeix greument en la seva eficiència. Una 

làmpada respon tant millor a la seva missió de proporcionar llum quan major es la seva 

eficiència; però en la pràctica no es possible instal·lar indistintament les làmpades d’eficiència 

màxima, perquè altres característiques peculiars de la instal·lació poden fer més aconsellable 

o, pot ser, més convenient, l’adopció de làmpades d’eficiència més baixa. Llavors, l’adopció 



Contaminació Lumínica 

 49

de determinats tipus de làmpades s’ha de decidir, en línies generals, tenint en compte, altres 

característiques de la instal·lació. 

Duració: com ja hem definit anteriorment aquest terme, que és el temps que pasa entre la 

seva posada en servei i la seva eliminació de la instal·lació, sigui la causa que sigui, però les 

causes principals per les que pot eliminar-se una làmpada d’una instal·lació, és per avaria o 

per pèrdua d’eficiència. 

Manteniment dels lúmens inicials: L’eficiència de tota làmpada disminueix pausadament 

durant el seu funcionament, fins a perdre totalment la facultat d’emetre llum. 

Per el manteniment dels lúmens inicials han de tenir-se en consideració, al projectar la 

instal·lació, la necessitat de calcular un nivell d’il·luminació que asseguri, també al cap d’un 

cert temps, unes condicions de visibilitat satisfactòries, perquè la pèrdua del flux emes per les 

làmpades es una de les causes de la disminució del nivell d’il·luminació amb el temps. 

Cost d’instal·lació i manteniment: és el cost total de la instal·lació, que està format per el 

cost de la làmpada, més el de la instal·lació, més el de servei. 

El cost de la làmpada per si sola no s’ha de determinar, ja que una làmpada d’alt rendiment, al 

tenir un menor consum i una major duració, resulta a la llarga més barata encara que el seu 

cost inicial sigui major. 

El color: depèn del tipus de làmpades que s’utilitza i abans s’utilitzaven en les instal·lacions 

d’il·luminació d’exteriors llum blanca, que eren les làmpades de vapor de mercuri, però com 

que aquest tipus de làmpades són contaminants, ara s’utilitzen les de llum de color groc, les 

monocromàtiques, que aquestes són de vapor de sodi són menys contaminants i també no 

afecten tant en la vida silvestre i humana. 

Les dimensions de les làmpades: es té en compte aquest terme a l’hora de realitzar les 

instal·lacions lluminoses, perquè aquest paràmetre dona la necessitat de concentrar el flux 

lluminós que formarà la lluminària. 

El calor: el calor que emeten les làmpades pot ser de dos maneres, per conducció a l’aire o bé 

per energia radiada o difusa i aquesta calor depèn del tipus i de la potència de les làmpades, 

Aquesta calor es transmet als objectes existents en la zona il·luminada i a l’ambient. Per tant, 
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s’ha de tenir en compte al projectar els elements difusors, al objecte de no sobrepassar els 

límits de temperatura. I es necessari, que quan es fa el projecte de la instal·lació tenir en 

compte l’evaporació del calor per les làmpades i per els aparells d’alimentació. 

Les característiques de l’alimentació: Al realitzar el projecte d’il·luminació s’ha de posar 

especial interès en les característiques d’alimentació, perquè tenen gran repercussió en el bon 

funcionament de les làmpades. Tota làmpada ha estat construïda per funcionar sota unes 

característiques determinades de tensió i freqüència i que en general estan estampades en la 

mateixa làmpada. I cada tipus de làmpada respon de manera diferent a les variacions de les 

característiques d’alimentació. 

Influencia de les condicions ambientals en el funcionament de les làmpades: La majoria 

de les làmpades no poden ser exposades directament els agents atmosfèrics durant el seu 

funcionament. L’embolcall extern de les làmpades, per qualsevol que sigui el principi de 

funcionament, està sotmesa a temperatures elevades i el vidre amb que normalment està 

construïda no resisteix increments bruscos de temperatura, sobre tot en una sola zona. 

Es el cas de les làmpades de vapor de mercuri, que quan estan exposades a la pluja poden 

espatllar-se perquè es trenca el vidre. 

Els inconvenients aquests es poden substituir protegint convenientment la làmpada a partir 

d’aparells lluminosos de forma i estructura apropiada. 

Actualment, es construeixen làmpades amb l’embolcall extern en vidre dur, resistent a 

qualsevol canvi  brusc de la temperatura. Aquests poden funcionar perfectament a 

l’intempèrie sense protecció, en qualsevol que siguin les condicions atmosfèriques.  

 

 

 

 

 


