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Introducció 

Si anem passejant pel carrer, de vacances amb cotxe, 
quan ens truquen al mòbil o simplement, quan canviem 
de canal de la televisió, ens trobem la tecnologia LED. 
Cada cop més aquestes “petites bombetes” van envaint 
el nostre quotidià. En la nostra rutina diària hi ha LEDs 
per tot arreu, als semàfors, als cotxes, a les agendes 
electròniques... 
Fa dos anys, vaig entrar a treballar a Monocrom S.L., 
una empresa de Vilanova i la Geltrú que es dedica a la 
fabricació de díodes làser i al desenvolupament de la 
tecnologia associada. En aquest Projecte de Final de 
Carrera  s’estudiarà la viabilitat d’un control de LEDs 
d’alta potència basat en la tecnologia del control dels 
díodes làser. S’estudiarà l’eficiència i el rendiment 
d’aquest. I per tal de tenir una idea de la qualitat 
d’aquest control, es farà una comparació amb altres 
tipus de control i amb altres sistemes d’il·luminació en 
general.  
A la memòria es pot trobar una breu explicació de la 
història i funcionament dels LEDs. També hi ha un 
llistat dels diferents controls de LEDs que hi ha 
actualment al mercat. En la part central del projecte hi 
ha tot el desenvolupament del circuit a dissenyar, així 
com totes les proves i mesures fetes, tant amb el meu 
sistema d’il·luminació com amb d’altres. 
Finalment hi ha unes conclusions que ens permetran 
saber si aquest sistema de control és eficient, més o 
menys que els que hi ha al mercat, i la llum que poden 
emetre els LEDs és comparable o no a les làmpades 
que trobem habitualment a casa nostra. 
 

Objectius 
El objectius d’aquest Projecte Final de Carrera són: 
• Dissenyar un circuit electrònic per controlar un 

LED d’alta potència, basat en tècniques de 
control làser. Aquest circuit estarà compost per un 
control de la corrent que travessarà el LED i un 
control de la potència basat en un PWM. 

• Mesurar l’eficiència d’aquest control. Mesurar la 
llum que emeten els LEDs i el Watts que 
necessitem per emetre aquesta llum. 

• Comparar l’eficiència d’aquest control amb 
altres fonts de llum. Comparar-ho amb làmpades 
d’incandescència, fluorescents, bombetes de baix 
consum... 

• Verificar si la longitud d’ona canvia amb la 
corrent que passa pels LEDs d’alta potència. 
Aquest és el motiu per al qual, el circuit tindrà dos 
controls, un de la corrent i un de PWM. 

 
Per què un LED? 

El descobriment dels LEDs es va fer a principis del segle 
XX. Amb molt poc temps, aquesta tecnologia ha 
evolucionat molt. En l’actualitat podem trobar LEDs de 
tots els colors que vulguem. Fins a mitjans dels 90 no es va 
descobrir el LED de color blau. I va ser a partir d’aquest 
fet que l’evolució ha estat vertiginosa, fins al punt de 
plantejar-nos seriament l’ús dels LEDs per la il·luminació 
en general. Els grans avantatges que tenen els LEDs són:  

• Baix consum energètic: un LED s’alimenta a 
baixa tensió i baixa corrent, gràcies a això els 
LEDs permeten reduir al 10% el consum 
energètic de les làmpades d’incandescència. 

• Baix risc d’electrocutar-se: simplement pel fet 
de treballar a tensions de l’ordre dels 24V en 
continua. 

• Elevat temps de vida: Té un temps estimat de 
vida d’unes 100.000 hores. 

• Apte per a aplicacions amb vibracions: ja que 
està format per components d’estat sòlid. 

• Temps d’encesa quasi instantani 
• Poca amplada espectral: el díode LED es 

caracteritza per il·luminar amb un ample de banda 
espectral d’uns 40nm 

Actualment la tecnologia dels LEDs segueix evolucionant, 
ja fa temps que s’utilitzen. Els trobem a indicadors (panells 
en botigues com a reclam), en decoració (la Torre Agbar), 
comunicació (comandaments a distància), senyalització 
vial, pantalles de cristall líquid, llanternes... Els LEDs 
també els podem trobar en aplicacions menys populars, 
com en específics processos industrials, on una bombeta 
de filament pot arribar a ser perillosa per l’escalfor que 
emet, o militars, com les cameres de visió nocturna, que 
per il·luminar utilitzen LEDs infrarojos. 
Un dels motius que m’han portat a fer un projecte amb 
LEDs és el semblant que és el seu funcionament i control 
amb els Làsers. Aquestes dues fonts de llum, podríem dir 
que són cosines. Comparteixen algunes característiques. 
Tant els LEDs com els Làsers estan formats per unions P-
N. En un làser n’hi ha vàries i en un LED n’hi ha una. Així 
doncs, totes dues funcionen controlades amb una font de 
corrent. Les dues són unes fonts de llum idealment 
monocromàtica. Això vol dir que en l’espectre de llum, 
només tenen un sol pic. Entre d’altres, aquestes dues són 
les més interessants, i és amb la primera amb la que jo em 
baso alhora de dissenyar el control. 
 
 
 



Electrònica de control 
En la memòria s’hi pot trobar un llistat de diferents 
circuits i diferents idees per controlar un LED. Des 
d’una resistència sèrie, fins a integrats que ells sols fan 
tota la feina. 
Si el que es vol és aplicar tècniques de control làser, 
primer s’ha de saber quines són. En la part del control 
de corrent d’un Làser, s’identifiquen tres parts, el 
MOSFET, el SHUNT i l’amplificador d’error. Aquest 
últim s’encarrega d’aconseguir que el MOSFET faci 
passar a traves del làser la corrent que se li mana. 
L’amplificador d’error “llegeix” la corrent del Shunt 
(una resistència de molt baix valor (uns 20mΩ)), que li 
indica segons la tensió que hi cau, la corrent que passa 
pel làser.  
A part del control de corrent, també hi ha un control de 
temperatura. Aquest existeix per estabilitzar la longitud 
d’ona del làser. El control té com a actuador una 
cèl·lula Peltier, i de sensor una NTC (resistència que 
varia segons la temperatura). 
Els làsers funcionen segons les especificacions del 
clients, però normalment funcionen en mode polsat. 
Pot ser que es varií la freqüència, l’amplada de pols, el 
cicle de treball... Tot depèn de l’aplicació. Aquest 
projecte té la intenció de fer funcionar el sistema amb 
un PWM (Pulse Width Modulation), ja que d’aquesta 
manera, hi haurà la possibilitat de variar la potència de 
llum de dues maneres diferents. Una amb la corrent 
dels LEDs i l’altre amb el PWM. Es farà així per 
verificar si variant la corrent, també varia l’espectre de 
la llum dels LEDs. 
 

Elecció del LED 
El LED ha de complir una parells d’especificacions, 
una corrent màxima de 1 o 2A, i una caiguda de tensió 
d’uns 3 o 4V. Per tal de trobar i d’adquirir aquest LED 
fàcilment, es pot buscar directament en un distribuïdor 
de material electrònic. En el meu cas, el trobo a la casa 
FARNELL (www.farnell.com). Finalment s’escull el 
LXK2-PW14-U00. Aquest LED està dissenyat i 
testejat per una corrent de 1000mA, encara que pot 
funcionar amb una corrent de 1500mA. A més segons 
el datasheet emetrà una llum de 100lm a 1A i amb una 
corrent de 1,5A emetrà 130lm. 
Després de tenir en compte diferents possibilitats, es 
decideix connectar 6 LEDs, dos grups, de 3 LEDs en 
sèrie, en paral·lel. D’aquesta manera, el control ha de 
permetre una corrent d’entre 2 i 3A, i amb una font 
d’alimentació de 12V en tinc prou. 
 

Disseny i muntatge del capçal 
Sabent el número i la disposició dels LEDs, s’ha de 
dissenyar un refrigerador per tal de dissipar la calor que 
produiran els LEDs. Aquest refrigerador també servirà 
de capçal. Per tant, ha de permetre la connexió dels 
LEDs entre si.  Tenint en compte les limitacions de 
material, i d’unes mesures aptes per treballar 
còmodament, el disseny definitiu queda de la següent 
manera: 

 
 

 
Fig. 1. Disseny del capçal dels LEDs 

 
Un cop està dissenyat, amb l’ajuda del departament de 
mecànica de Monocrom, mecanitzem el refrigerador. 
Desprès, amb les plaques que connectaran els LEDs, es 
solden segons la figura anterior. Cal afegir l’aplicació 
d’una silicona per millorar la transmissió de calor dels 
LEDs al refrigerador. 
 

 
Fig. 2. Muntatge del capçal dels LEDs 

 
Proves amb els LEDs 

Amb els LEDs connectats, realitzo proves de fatiga, i es 
comprova l’escalfor que desprenen els LEDs. Durant 
aquestes proves es decideix aplicar sota del refrigerador un 
perfil d’alumini amb aletes, i un petit ventilador. D’aquesta 
manera s’aconsegueix que a màxima potència la 
temperatura s’estabilitzi a 50ºC. 
 

Disseny de l’electrònica de control 
L’electrònica de control consta de 3 parts, el control de 
corrent (encarregat de variar la corrent dels LEDs segons 
el desitjat), el PWM (encarregat de variar el cicle de treball 
dels LEDs) i tota la part de potència (que inclou el 
MOSFET, el TRT, i els LEDs) 
El control de corrent serà un circuit inspirat en el circuit 
dissenyats per al control de corrent dels díodes làser. 
Aquest tindrà el següent aspecte: 



 
Fig. 3. Esquema del control de corrent 

 
Hi podem observar un potenciòmetre que marcarà la 
corrent que ha de passar pels LEDs. Un Amplificador 
operacional realimentat negativament per una xarxa 
RC, que serà l’encarregat de controlar el MOSFET. I 
finalment la part de potència, que la formen un 
transistor MOS i un shunt (resistència de molt baix 
valor per mesurar la corrent que hi passa). 
El generador del PWM és basa en un temporitzador 
555. Aquest temporitzador dona polsos més o menys 
llargs segons els temps de càrrega i descàrrega dels 
condensadors C2 i C3. Per tal de canviar el cicle de 
treball però no la freqüència de treball, s’hi col·loca un 
potenciòmetre entre les dues branques, la de càrrega i 
la de descàrrega. Aquestes dues branques es 
diferencien per la posició dels dos díodes D1 i D2. 

 
Fig. 4. Esquema del generador de PWM 

 
Vist la importància que té la temperatura de treball en 
els components electrònics, es creu oportú afegir una 
alarma de temperatura. Es basa en la comparació de 
dues tensions, la que cau a la NTC i la d’un divisor que 
representarà la tensió que caurà a la NTC quan la 
temperatura sigui la màxima establerta. Es fixa com a 
màxim una temperatura de 65ºC, encara que es podrà 
moure aquest límit amb un potenciòmetre. 

 
Fig. 5. Esquema de l’alarma de temperatura 

Proves amb l’electrònica 
Per provar l’electrònica detallada anteriorment, es 
construeix un prototip amb una placa de forats. D’aquesta 
manera es permetrà introduir millores i solucionar 
possibles errors. En lloc dels LEDs s’hi connecta un díode 
convencional per tal de simular-los. 

Fig. 6. Imatge del circuit prototip  
Es realitzen les proves del generador del PWM, i tant la 
freqüència de treball com la variació del DC és la correcta. 
Al fer les proves del control de corrent s’observen pics de 
corrent al principi dels polsos. Aquests venen deguts a la 
generació del PWM.  És en aquest punt quan es decideix 
canviar el circuit, i eliminar la part de potència del PWM, i 
introduint-lo a la entrada del control de corrent. D’aquesta 
manera el control de corrent implementarà també, el 
PWM. El circuit definitiu és el següent: 
 

 
Fig. 7. Esquema del circuit definitiu 

Un cop tot funciona correctament, es connecten els LEDs a 
l’electrònica de control, i malgrat unes petites variacions 
en les formes dels polsos, tot funciona correctament. És en 
aquest punt que s’inicia el disseny de la placa de circuit 
imprès definitiva.  

Fig. 8. Imatge del circuit imprès definitiu 



Mesures i resultats 
Amb la placa muntada i provada, s’inicien les proves i 
mesures amb els LEDs. Es mesuren tant el rendiment 
del control com la relació intensitat de llum/corrent 
dels LEDs. Per tal de fer-nos una idea de la llum que 
emeten aquests LEDs, es mesura la intensitat lluminosa 
d’aquests i d’altres fonts de llum. Finalment per 
comprovar un dels objectius del projecte, es mesuren 
els espectres dels LEDs a diferents corrents. 
En les mesures del rendiment, s’obtenen uns bons 
resultats. A màxima potència el rendiment del control 
supera el 95%. 
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Fig. 9. Gràfica del rendiment del control dels LEDs 

 
Quan es mesura la relació Lux/mA s’observen algunes 
dades curioses. Quan la corrent total del control és 
d’uns 500mA, en la relació Lux/mA hi trobem un 
màxim. Es conclou que aquest fet ve ocasionat per 
característiques intrínseques dels LEDs.  
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Fig. 10. Gràfica que representa la relació Lux/mA 
 
Els resultats de la mesura de la relació lm/W (lúmens 
per Watt) que s’han obtingut, donen una idea de 
l’eficiència de cada font de llum diferent. 
Com s’observa en la gràfica següent, el que té millor 
relació lm/W és el fluorescent (0,158), i les que tenen 
la pitjor són les bombetes d’incandescència (0,026). El 
capçal de LEDs té una eficiència casi idèntica a la de 
les bombetes de baix consum. Amb un relació de 
0,05lm/W, el LEDs són la segona font de llum en 
eficiència de les que s’han mesurat. 
 
 
 

Fig.11. Comparativa entre diferents làmpades 
 

Els resultats de la mesura de l’espectre de la llum emesa 
pels LEDs, ens revela que no varia amb la corrent. 
D’aquesta manera es conclou que s’hauria d’estudiar la 
viabilitat  del PWM dins del disseny. 

Fig.12. Espectrograma del la llum emesa pels LEDs 
 

Conclusions 
Encara que amb alguns problemes, s’ha aconseguit 
dissenyar un control amb una eficiència màxima del 95%. 
Per tant queda demostrat que les tècniques de control làser 
es poden aplicar perfectament al control de LEDs d’alta 
potència. 
En les proves comparatives entre diferents fonts de llum, 
s’ha vist que els LEDs tenen un bon rendiment, superior al 
de les làmpades de baix consum. Pot ser que els LEDs no 
siguin la millor solució alhora d’il·luminar grans espais, 
però si que ho poden ser per il·luminar petites zones, on si 
hi ha la necessitat de concentrar la llum, ja que la dispersió 
de la llum és molt menor. 
De la mateixa manera, s’hauria d’ampliar l’estudi i les 
proves del rendiment, afegint-hi un conversor de tensió 
alterna a 12Vdc. Tenint en compte el rendiment d’aquest 
últim. Això també podria limitar l’aplicació dels LEDs, 
limitant-los a usos on ja hi existeixi la tensió continua. 
Degut a la gran importància que té desenvolupar aquesta 
tecnologia per la preservació del medi ambient, s’hauria 
d’aprofundir en l’estudi del rendiment dels LEDs, ja que 
com hem vist, hi ha un punt on el rendiment és màxim. 
Així doncs, s’haurien d’ampliar les mesures i decidir si, 
per exemple, surt a compte posar més LEDs i fer-hi passar 
la corrent on tenen el màxim rendiment. 

Rendiment (lm/W)

0,022 0,026

0,049

0,158

0,063

0,050

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

Làm. Incand.
60W

Làm. Incand.
100W

Bombilla baix
consum

Fluorescent
20W

Fluorescent
8W

Capçal 6
LEDs

Fo
nt

 d
e 

llu
m


