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1- Classificació de les instal.lacions d’enllumenat

Qualsevol instal.lació d’enllumenat respon als mateixos fenòmens físics, tot i això se solen
diferenciar diferents famílies d’instal.lacions per les diferències entre la metodologia de treball i els
paràmetres a optimitzar.

Una possible classificació de les instal.lacions d’enllumenat pot ser:

Enllumenat viari (Vialitat de vehicles i vianants).
Enllumenat d’interiors (Edificis).
Enllumenat per projecció (Pistes esportives i exterior d’edificis per immersió en

llum).
Enllumenat artístico-ornamental: (Fonts lluminoses, aparadors, efectes

especials, ...).

De totes aquestes famílies només tractarem la de l’enllumenat viari.

2- Normativa a aplicar

La normativa d’obligat compliment pel que respecta al comportament luminotècnic de les
instal.lacions d’enllumenat viari és força confosa entre els diferents estaments públics (MV, MIE,
MOPU, MOP, Autonomies, Corporacions Locals, etc.), en general tots els països utilitzen les
recomanacions CIE (Comissió Internacional de l’Enllumenat) (Europa) o IES (Illuminating Engineering
Society) (USA) que tot i no ser d’obligat compliment representen un estàndard internacional de
reconeguda solvència.
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3- Fonaments físics de la llum

Anomenem llum visible a una fracció de l’espectre de radiacions electromagnètiques que és
capaç de provocar sensació lluminosa en els receptors de l’òrgan de visió humana.

Una radiació electromagnètica es caracteritza fonamentalment per dos paràmetres:

La qualitat o freqüència
La quantitat o flux que s’emet o que es rep.

Com tota radiació, la llum es caracteritza per la freqüència d’oscil.lació de l’ona associada al
camp electromagnètic, f, que és la inversa del període.

la velocitat de propagació de l’ona en el buit val

c 300 106 m/s

que és molt semblant a la de propagació en l’aire, sovint es prefereix parlar de longitud d’ona en lloc
de freqüència, entesa com l’espai que avança el raig en un període. La longitud d’ona es mesura en
nm.

(1 nm = 10-9 m)

Podem classificar les ones electromagnètiques segons la seva longitud en un ampli espectre,
una petita fracció del qual és visible, és a dir, pot ser captada pels òrgans de visió humans.
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Tota font de radiació emet en un espectre, és
a dir, en una multitud de freqüències, la funció de
distribució de les quals és

l’energia total emesa per la font per unitat de temps

De totes les freqüències emeses, només les
longituds d’ona compreses en l’espectre visible donen
sensació lluminosa i dins d’aquesta banda, una mateixa
quantitat d’energia per unitat de temps dóna sensació
diferent de quantitat de llum. Com la sensació de quantitat
de llum varia d’una persona a una altra, i molt
especialment amb l’edat, la CIE ha definit l’estàndard
promig de visió de la persona humana mitjançant els
factors de visió V(λ), s’assigna el valor 1 al 100% de
sensació de llum per a una certa energia en una longitud
d’ona on la sensació lluminosa és màxima i per
comparació s’obtenen els valors de V(λ) per a cada
longitud; es distingeixen dues possibles situacions:

Visió fotòpica: amb molta llum (V’(λ))
Visió escotòpica: amb poca llum (V(λ))

Així doncs en luminotècnia, a diferència d’altres branques de l’enginyeria, no interessa
quantificar les quantitats de radiació en termes de potència (watts) sinó en termes de sensació
lluminosa provocada, definint-se per mesurar la quantitat de llum visible o flux lluminós una nova
unitat anomenada lumen.

que correspon a una mitja ponderada segons la sensació visual provocada només per l’espectre visible
de la llum doncs fora de l’espectre visible V(λ) = 0.

Un lumen equival a 1/680 W de potència emesa a λ = 555 nm
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4- Característiques dels òrgans de visió humans

Els òrgans de visió humans (ulls + sistema nerviós) són capaços d’obtenir imatges en un arc
de quasi 180° en recorregut horitzontal i de 130° en sentit vertical anomenat camp visual. Dins d’aquest
ampli abast es distingeixen diverses zones.

Camp de percepció nítida, un con d’uns 0.5° d’obertura, és l’utilitzat per a les feines
de gran precisió com per exemple llegir.

Camp visual central, comprèn un con d’obertura d’uns 25° excepte l’anteriorment
esmentat on es poden realitzar tasques sofisticades però no de gran precisió.

Entorn, comprèn un con d’obertura d’uns 60° excepte els esmentats anteriorment on
es rep una informació visual no tan precisa.

Camp perifèric, la resta des de l’entorn fins al final del camp visual, la informació
obtinguda és d’un grau de concreció molt baix i forma només part de
"l’ambient" o situació, per exemple, sabem si algú s’acosta però no sabem qui
és fins que no entra dins l’entorn.

Les propietats bàsiques de l’ull humà són dues:

Acomodació mitjançant el cristal.lí s’aconsegueix formar la imatge de l’objecte
sobre la retina independentment (dins els límits d’acomodació) de la distància
a què aquest es trobi.

Adaptació ja que l’obertura de la pupil.la (diàmetre) és variable en funció de la
quantitat de llum present per tal de mantenir l’excitació físico-química de la
retina a nivells òptims.

Les característiques bàsiques de la visió són:

Agudesa distingir com a diferents dos objectes que estan molt pròxims.

Percepció en colors . Dins la retina hi ha dues menes de receptors lluminosos, els
bastonets i els cons, els bastonets són molt sensibles a la quantitat de llum
però no al color mentre els cons ho són al color però necessiten quantitats
elevades de llum, per aquest motiu amb il.luminacions molt petites la visió és
bàsicament sense colors mentre que amb il.luminacions grans és amb colors.

Visió binocular , pel fet de ser l’ull un òrgan parell, el sistema nerviós pot elaborar
la informació visual obtinguda des de dos punts diferents per tal d’obtenir una
representació en 3D a partir de les dues que són 2D de les dues retines.
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5- Caracterització de les fonts lluminoses

Tota font lluminosa (natural o artificial) es caracteritza per

Potència que emet (Flux lluminós mesurat en lúmens)

Potència que consumeix (Consum de fonts artificials), es mesura en watts. Es
defineix com eficàcia lluminosa o rendiment lluminós la relació flux/potència
consumida φ/P mesurada en lm/W

Com distribueix la llum en l’espai

Quin espectre de longituds d’ona emet. L’espectre pot ser continu o discret (a salts),
es quantifica mitjançant la corba de distribució espectral.

Com és una informació molt exhaustiva i d’elaboració costosa, es resumeix, a costa de perdre
informació, en dos paràmetres

Temperatura de color: per comparació amb el color aparent d’un cos negre, les fonts
de temperatura de color baixa són vermelloses i les de temperatura de color
alta són blavoses representant respectivament els colors anomenats càlids i
freds.

Rendiment de color: quantifica la reproducció dels colors d’un objecte il.luminat amb
la font, com major és el rendiment millor és la reproducció dels colors.

Pel que respecta a l’enllumenat de vials, atès que la finalitat primordial és la seguretat de la
circulació, les qüestions associades a la reproducció del color, tot i ésser importants, de vegades es
sacrifiquen a favor de l’obtenció d’uns costos assequibles d’instal.lació i explotació.
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6- Components d’una instal.lació d’enllumenat viari

En funció de les tècniques emprades, es distingeixen quatre parts en el disseny i execució
d’una instal.lació d’enllumenat viari:

Sistema lluminós
Sistema elèctric
Sistema mecànic
Obra civil

El sistema lluminós serà objecte d’aquest capítol mentre el sistema elèctric s’inclou dins el
tractament general de les instal.lacions elèctriques. Els dos restants queden fora de l’abast de
l’assignatura.

7- Fotometria

Com s’ha vist en apartats anteriors mesurem la quantitat de llum emesa per una font (flux) per
unitat de temps en unitats fisiològiques anomenades lumen. Per tal de tenir en compte la distribució
en l’espai d’aquest flux, es defineix la magnitud intensitat lluminosa (denotada per I) com la quantitat
de flux emesa en cada direcció; té per unitat la candela (cd).

on Ω és l’angle sòlid comprès per un conjunt de direccions en l’espai i dΩ és la direcció en què es
troba I i en la qual s’emet dφ.

Es defineix com il.luminància o il.luminació la quantitat de flux lluminós rebut per una
superfície perpendicular als raigs incidents per unitat de superfície, la denotem per E. Es mesura en
lux.

Es defineix com luminància d’una superfície (L) (antigament brillantor), a la intensitat lluminosa
que emet en una determinada direcció per unitat de superfície. Es mesura en cd/m2 .
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8- Efectes psico-fisiològics conseqüència de l’enllumenat

8-1- Efecte Talbot

Qualsevol font lluminosa que emeti de forma intermitent a una freqüència per sobre de 16 Hz
és percebuda pels òrgans de visió de forma contínua, per raó d’aquest efecte veiem el cinema i la
televisió com un procés continu quan en realitat és discret, anàlogament les làmpades de descàrrega
tenen intermitències de 100 Hz i tot i això les veiem de forma contínua.

8-2- Efecte estroboscòpic

Quan una font emet de forma intermitent a una freqüència que coincideix o quasi coincideix
amb la freqüència de gir o desplaçament d’objectes per ella il.luminats aquests es veuen de forma
estàtica, a nivell industrial aquest efecte es pot aprofitar per a la detecció de determinades velocitats
de gir o bé cal eliminar-lo per tal d’evitar accidents posant fonts lluminoses que tinguin decalades en
el temps les intermitències (en un sistema trifàsic convé posar una tercera part de les làmpades a cada
fase).

8-3- Flicker

Fenomen d’oscil.lació de molt baixa freqüència de la quantitat de llum present que provoca
fatiga visual, pot ser causat per oscil.lacions en la tensió d’alimentació de les fonts lluminoses o pel
desplaçament relatiu de l’observador respecte de totes les fonts lluminoses, es caracteritza per la seva
baixa freqüència (4 a 10 Hz) i pel fet que normalment és inconscient.

8-4- Fatiga

La fatiga física o psíquica pot ser provocada per la realització de tasques en un entorn on la
quantitat de llum sigui insuficient, o bé si la luminància (brillantor) dels objectes presents és excessiva.
De vegades també pot ser provocada per efectes estroboscòpics o flicker inconscients.

8-5- Contrast

És l’efecte que ens permet la visió si L0 és la luminància (brillantor) del fons del camp de visió
i L és la luminància de l’objecte a visualitzar, es defineix el contrast C com
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i de vegades com

L’existència de contrastos és el que ens permet distingir l’objecte del fons, un contrast molt baix
fa que la visió de l’objecte sigui impossible mentre que un contrast excessiu provocarà fatiga visual.

El contrast pot ser positiu L - L0 > 0, o bé negatiu L - L0 < 0, en les tasques visuals de
vialitat (conducció de vehicles i circulació de vianants) diürnes, la visió és per contrast positiu
(luminància de l’objecte major que la luminància de fons o del vial) mentre que en el cas nocturn, amb
presència d’enllumenat viari la visió és per contrast negatiu, doncs la luminància del possible obstacle
és menor que la del fons o calçada.

8-6- Enlluernament

És l’efecte que produeix incomoditat o incapacitat de la visió pel fet d’existir superfícies amb
una luminància gran, es distingeix entre directe i indirecte.

L’enlluernament directe és causat per l’observació d’una font lluminosa o objecte amb
luminància gran que es troba dins el camp de visió, per tal d’evitar-lo no podrem instal.lar fonts
lluminoses o objectes d’alta luminància dins el camp de visió, en el cas de l’enllumenat viari caldrà
situar les fonts de llum a una determinada alçada i no a nivell de la calçada doncs el camp de visió
normal està en una zona de la calçada per davant en el sentit de marxa.

L’enlluernament indirecte és provocat per superfícies fora del camp de visió, també
s’anomena enlluernament de vel , es distingeix l’enlluernament de vel directe o causat per la presència
de fonts lluminoses (lluminàries de l’enllumenat viari) o bé indirecte com a conseqüència de l’existència
de superfícies reflectants. En el cas de l’enllumenat viari, l’enlluernament de vel indirecte més freqüent
és causat per la presència de boira o aigua en la calçada.
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En qualsevol instal.lació d’enllumenat viari només tindrem un enlluernament de vel i alhora
només podrem realitzar dissenys que assegurin uns certs límits d’enlluernament pel vel directe (situació
i tipus de lluminària) doncs l’indirecte, causat per fenòmens atmosfèrics, en no tenir solució
luminotècnica comportarà altres solucions no luminotècniques com la disminució de la velocitat de
circulació dels vehicles, l’augment de les distàncies de seguretat, el major cansament dels conductors,
etc. Així doncs, en el disseny luminotècnic d’una instal.lació es tindrà en compte l’enlluernament de vel
directe distingint-lo en dues categories: enlluernament molest, el qual provoca fatiga; i enlluernament
petorbador, el qual provoca un cert grau d’incapacitat de visió, que de vegades no és percebut pel
conductor com a tal.

9- Paràmetres de qualitat i de disseny d’una instal.lació

En els inicis de la luminotècnia, l’únic paràmetre disponible per mesurar la qualitat de la
instal.lació era la potència instal.lada per unitat de superfície; paràmetre clarament insuficient doncs
ni tan sols és luminotècnic. Posteriorment es va incloure un paràmetre luminotècnic que durant molt
temps va ser el més important: la il.luminació mitja de la calçada (Emig), actualment hi ha molts criteris
més precisos i adequats, tot i això, encara s’empra, per la seva simplicitat en els predimensionats de
les instal.lacions.

Efectivament, si només valorem una instal.lació per la il.luminació promig (promig de llum
rebuda per unitat de superfície de la calçada) estem deixant de banda consideracions molt importants
com ara les relatives a enlluernament de vel, distribució de la llum en la calçada i la més important,
la visió humana és possible per contrast de luminància (brillantor) i no per la llum rebuda per la
calçada.

Per tal de compensar algun dels defectes de criteri abans esmentats es va desenvolupar el
criteri de la uniformitat d’il.luminació: es tracta d’avaluar la distribució de la llum en la calçada
mitjançant el càlcul (en procés de disseny de la instal.lació) de la il.luminació en una sèrie
estandaritzada de punts de la calçada (mètodes dels 9 o dels 12 punts de CIE), el promig de les
il.luminacions d’aquests punts ens dóna el valor de la il.luminació promig mentre que la distribució de
la llum l’avaluem mitjançant dos nous paràmetres.

Uniformitat mitja d’il.luminància

Uniformitat extrema d’il.luminància

definits respectivament com els quocients entre les il.luminacions màxima/mitja i màxima/mínima.
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Malgrat afegir aquests nous paràmetres el mètode encara pateix d’alguna mancança; es van
afegir els paràmetres referents a l’enlluernament:

Índex de confort G (per a l’elluernament de vel molest) és una fòrmula empírica
que dóna el grau de molèstia causat per lluminàries, essent els seus possibles
valors

1: Intolerable
2: Molest
5: Admissible
7: Satisfactori
9: Inapreciable

Increment llindar TI (per a l’enlluernament de vel pertorbador) indica l’increment de
contrast necessari per a la presència de l’enlluernament respecte de les
mateixes condicions lluminoses sense lluminàries. Com més baix és, millor.
També s’obté mitjançant una fòrmula empírica.

Amb l’addició de tots aquests paràmetres només ens queda per solucionar un inconvenient,
la resposta de l’ull és al contrast, i per obtenir un bon contrast necessitarem que la luminància de la
calçada sigui elevada, per tant és raonable basar el disseny luminotècnic de la instal.lació no en la
il.luminació mitja i les seves uniformitats sinó en la luminància mitja i les seves uniformitats, calculades
en uns quants punts estàndard de la calçada.

Uniformitat mitja de luminància

Uniformitat extrema de luminància

Si aquests paràmetres no s’han inclòs fins fa molt poc temps és perquè tenen una complexitat
de càlcul major que els altres mètodes. Anàlogament la comprovació de la instal.lació realitzada és
més complexa ja que els aparells de mesura de luminància són cars i complexos mentre que els
luxòmetres per a la mesura de la il.luminació són barats i simples, per aquest motiu habitualment
s’inclouen tant els criteris de luminància com els d’il.luminació doncs, si bé la luminància ens serveix
per al disseny, la il.luminació és útil per a una primera comprovació dels valors reals de la instal.lació.
Actualment s’acostuma a realitzar un predimensionament a base de la il.luminància mitja i després
emprar un paquet informàtic per acabar d’ajustar els càlculs a partir de la resta de paràmetres.



Enllumenat viari 61

Així doncs, els paràmetres emprats per al disseny de la instal.lació són:

En fase de predimensionat

Il.luminació (il.luminància) mitja

En fase de disseny

Luminància Mitja
Uniformitats de luminància

mitja
extrema

Il.luminància Mitja
Uniformitats de il.luminància

mitja
extrema

Enlluernament Molest: Índex G
Pertorbador: Increment llindar TI

Guia visual Guiatge per la llum i els suports de les lluminàries

Estètica Mimetització o coherència amb l’entorn

Economia D’instal.lació, de manteniment i d’explotació

Així les recomanacions internacionals classifiquen les vies en diverses categories:

A: Autopistes i Autovies

B: Carreteres importants amb trànsit exclusiu per a vehicles automòbils

C: Carreteres importants de velocitat moderada i/o trànsit mixt

D: Vies urbanes de trànsit mixt

E: Vies de trànsit mixt de velocitat i volum moderats (per exemple, zones residèncials)

i a cada categoria li assignen uns paràmetres mínims de qualitat (màxim de TI per a l’enlluernament
pertorbador)
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Il.luminància
mitja

Emig (lux)

Uniformitat
mitja

Il.luminància
UE mig

Luminància
mitja

Lmig (cd/m2)

Uniformitat
mitja

Luminància
UL mig

Índex de
confort

G

TI
%

A 30 ÷ 50 0.75 2 0.4 6 10

B 30 ÷ 50 0.6 1 - 2 0.4 5 - 6 10

C 15 ÷ 25 0.6 1 - 2 0.4 5 - 6 10 ÷ 20

D 15 ÷ 25 0.75 2 0.4 4 20

E 7 ÷ 12 0.5 0.5 - 1 0.4 4 - 5 20

Cal destacar que l’increment de la luminància mitja per sobre de 2.5 cd/m2 és molt costosa en
consum de la instal.lació i pràcticament no augmenta el contrast per a la visió essent del tot innecessari
superar aquest valor.

10- Càlcul del valor mig d’il.luminació de la calçada (Avantprojecte o
predimensionat de la instal.lació)

Cada lluminària incorpora una o més làmpades que donen un flux lluminós anomenat nominal,
és a dir, el de 100 o 2000 hores (segons la vida de la làmpada) de funcionament i alimentada a la
tensió nominal, amb el pas del temps aquest flux va decreixent per motius diversos com són
l’envelliment de la làmpada, l’envelliment de la lluminària i el depòsit de pols en els sistemes òptics;
es defineix com coeficient de depreciació la relació entre el flux que emet la lluminària al final de la
vida útil de la làmpada i/o la lluminària (és a dir, abans que la làmpada deixi de funcionar) i el nominal

Els factors que incideixen en l’estimació del coeficient de depreciació són diversos com
l’envelliment dels equips, si són oberts o tancats i la neteja a què se’ls sotmet, a títol orientatiu F
oscil.la entre 0.6 i 0.85 des de zones brutes amb lluminària oberta a zones netes amb lluminària
tancada.

Com els paràmetres de disseny són els mínims a aconseguir, caldrà comptar que els fluxs són
els de la làmpada abans de la seva substitució i la lluminària envellida i abans de la neteja periòdica,
de forma que amb l’equip nou superarem àmpliament els paràmetres mínims.
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Del flux final que emet la lluminària

on N és el número de làmpades, una part s’emet cap
endavant (costat calçada) i una altra part s’emet cap
enrera (part vorera), de cadascuna d’aquestes parts,
arriba a la calçada una fracció en funció de la distància
(L) endavant i enrera respecte de l’eix transversal del
vial i l’alçada de la instal.lació (H).

El fabricant de la lluminària ens dóna aquesta
informació mitjançant els coeficients d’utilització del
costat vorera i del costat calçada, Ca i Cc

respectivament, on

graficats en funció de L/H per a cada lluminària

En funció de la disposició de les lluminàries podem trobar el coeficient total d’utilització U com
a combinació dels diferents coeficients de vorera i calçada de les lluminàries que intervenen. El flux
que arriba a la calçada en una interdistància D (distància entre dos punts de llum) val φi

φi = φfinal U

i la superfície il.luminada és D B on B és l’amplada de la calçada, per tant, el valor mig
d’il.luminació és

on conegut el valor d’Emig desitjat, la lluminària a emprar i la disposició dels punts de llum, podrem
trobar la interdistància D necessària o, coneguda la interdistància, podrem saber quina il.luminació
promig s’obtindrà.
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10-1- Obtenció dels coeficients d’utilització

Cas 1: Calçada senzilla amb fanals a un costat (centre òptic sobre la calçada)

Una part de la llum que arriba a la calçada surt endavant de la lluminària (representada per
Kc) i la resta surt enrera de la lluminària (representada per Ka); per tant el factor d’utilització serà

El valor d pot ser nul si el centre òptic del fanal està sobre la vertical del límit de la vorera, en
quin cas Ka serà zero.

Cas 2: Calçada senzilla amb fanals a un costat (centre òptic sobre la vorera)
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De la llum que surt endavant de la lluminària fins al límit de la calçada (representada per Kc)
n’hi ha una part que incideix a la vorera (representada per Ka); per tant el factor d’utilització serà

El valor d pot ser nul si el centre òptic del fanal està sobre la vertical del límit de la vorera, en
quin cas Ka serà zero.

Cas 3: Calçada doble amb fanals a la mitgera

Els coeficients Ka1 i Kc1 representen la llum que un fanal envia a la calçada que li correspon;
mentre que Ka2 és la llum que l’altre fanal envia a la calçada en estudi, llavors Km és la part d’aquest
que no arriba a la calçada en estudi (il.lumina la mitgera i l’altra calçada). Pel que fa a la llum que
arriba a una sola calçada, el factor d’utilització serà
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Cas 4: Fanals als dos costats de la calçada

Hi ha dues posibilitats d’instal.lació segons si els fanals es col.loquen en forma simètrica o
asimètrica.

En ambdós casos, pel que fa als càlculs de Emig tindrem el doble de punts de llum respecte
de les disposicions anteriors, per tant es pot considerar la superfície de mitja calçada (però els
coeficients d’utilització de la calçada sencera).

i els coeficients d’utilització són com en el cas d’un sol costat; per tant, sigui quina sigui la disposició,
els coeficients d’utilització els obtenim a partir d’un dels tres casos esmentats abans.

Com ja s’ha esmentat anteriorment aquest càlcul és només orientatiu a títol d’avantprojecte
doncs cal tenir en compte la distribució de la luminància i els paràmetres d’enlluernament. Com els
càlculs associats amb les luminàncies són pesats, se solen emprar programes informàtics per
realitzar-los.
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11- Fonts lluminoses artificials

Podem classificar les fonts lluminoses artificials per a aplicacions generals segons dos criteris:
el fenomen físic en què es basen o la tecnologia emprada en la seva construcció

Segons fenomen físic
Incandescència (fenomen: termoluminiscència)
Descàrrega (fenomen: radiació)
Fluorescència (fenomen: radiació + fluorescència)

Segons tecnologia
Incandescència

Clàssica
Halògens

Fluorescència (Fluorescents)
Descàrrega

Vapor de mercuri (Hg) a alta pressió (VMAP)
Normal
Color corregit
Mescla
Halogenurs metàl.lics

Vapor de sodi (Na)
A baixa pressió (VSBP)
A alta pressió (VSAP)

Normal
Amb autoencesa

Les làmpades d’incandescència (bombetes clàssiques) es caracteritzen per un molt bon
rendiment de color però en ser la seva vida curta (1000 hores) i la seva eficàcia lluminosa baixa (6 a
20 lm/W) rarament s’empren en l’enllumenat viari.

11-1- Descàrrega elèctrica en un gas

En una ampolla amb gas amb dos electrodes en els
seus extrems, aquest pot arribar a ser conductor en
determinades condicions de pressió, temperatura i tensió
aplicada.
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El camp elèctric generat en l’interior del gas fa que aquest s’ionitzi en part, els electrons que
queden lliures són accelerats pel camp elèctric en el sentit de l’electrode negatiu cap a l’electrode
positiu establint-se un corrent elèctric, l’electró accelerat xoca amb d’altres àtoms de gas amb dues
possibilitats.

Xoc elàstic: Varia la trajectòria de les partícules que xoquen (similar al xoc de boles de
billar).

Xoc inelàstic: L’electró cedeix energia arrencant un electró de l’àtom o canviant-lo d’òrbita,
augmentant en el primer cas la ionització, el nombre de càrregues i, per tant, el corrent
augmenta. En cas que l’electró hagi canviat d’òrbita, quan l’àtom torna a l’equilibri,
l’excedent d’energia es lliura en forma d’emissió de radiació a longituds d’ona
quàntiques (discretes).

on f és la freqüència, h és la constant de Planck (h = 6.6 1034 J s) i ∆E és l’excés d’energia entre les
òrbites, magnitud quàntica.

Els nuclis dels àtoms ionitzats són càrregues
positives però que no tenen un paper important en el
procés de descàrrega doncs en ser molt més pesats
que els electrons la seva velocitat de desplaçament és
sensiblement menor.

Si la descàrrega l’alimentéssim amb corrent
continu, els ions positius (nuclis) s’anirien desplaçant
cap a l’electrode negatiu dificultant el manteniment del
procés, caldria canviar la polaritat aplicada a la
làmpada cada cert temps de funcionament; quan
l’alimentació és alterna aquest problema es resol
automàticament.

Com ja s’ha esmentat anteriorment, un electró amb un xoc inelàstic pot provocar més ionització
i, per tant, més corrent circulant, que alhora pot seguir augmentant, és un fenomen d’allau que
s’anomena característica inversa dels arcs elèctrics. A partir de la tensió a què comença el fenomen
(tensió d’encebat), cal una tensió inferior per mantenir el mateix nivell de corrent, i com major és el
corrent menor és la tensió necessària per mantenir-lo, contràriament a la majoria d’elements
electrotècnics (R, L, C) que tenen característica directa (major corrent, major tensió).

Si mantinguéssim la tensió en borns de l’ampolla, un cop encebat l’arc, el corrent augmentaria
infinitament provocant la destrucció de l’equip per excés d’energia, per tal de limitar-lo i estabilitzar-ne
el funcionament, necessitem un artefacte que baixi la tensió de l’arc quan aquest augmenta de corrent:
és l’anomenat balast, un element de característica positiva que s’instal.la en sèrie i fa que el conjunt
tingui també característica positiva. En el cas de corrent continu el balast pot ser una resistència i en
el cas d’alterna pot ser una resistència, una inductància o una capacitat.
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En no ser la tensió d’arc una funció lineal del corrent, ni que la tensió aplicada al conjunt sigui
sinusoidal, el corrent que circula no ho serà. Els balasts resistius tenen l’inconvenient de dissipar
energia (potència activa) per la qual cosa es prefereixen els reactius, majoritàriament inductàncies ja
que faciliten l’encebat en molts casos.

11-2- Làmpades fluorescents

Consisteixen en un tub de vidre en què s’han instal.lat dos electrodes en els extrems, el tub
és ple de gasos rars (argó i xenó) amb una pressió parcial d’uns 100 a 1000 Pa i mercuri amb una
pressió parcial de 0.1 a 1 Pa. La funció del mercuri és fer que la tensió d’encebat (a què anirà l’arc)
sigui prou baixa, mentre que els gasos rars ajuden a homogeneïtzar l’arc i a evacuar el calor per ell
generat cap a les parets. Per al seu funcionament el tub necessita una sèrie d’elements auxiliars:
balast i encebador.

El balast normalment és una inductància i l’encebador pot realitzar-se de diferents maneres,
però majoritàriament s’empren els de descàrrega: un petit tub de descàrrega de tensió d’encebat molt
baixa que té en paral.lel un bimetall i un petit condensador.
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En el moment de connexió de l’equip, el bimetall de l’encebador és obert, en ser la resistència
dels electrodes del tub baixa, la major part de la tensió d’alimentació apareix en el tub de descàrrega
de l’encebador encebant-hi un arc, aquest arc dissipa una energia en forma tèrmica que escalfa el
bimetall i fa que es tanqui, amb aquest tancament, el corrent circulant per la inductància de balast i els
electrodes del tub augmenten considerablement, els electrodes s’escalfen i vaporitzen el mercuri de
l’interior del tub, com el tub de descàrrega de l’encebador s’ha quedat sense tensió ja no dissipa
energia i el bimetall en refredar-se obre el circuit, davant de l’obertura brusca, la inductància de balast
dóna tensió transitòria alta

que sumada a la de la xarxa és la tensió que veu el tub, com aquesta tensió és superior a la d’encebat
(que ha disminuït gràcies a l’escalfament dels electrodes) l’arc s’enceba en el tub principal, la tensió
suportada pel tub passa a ser, gràcies al balast, menor que la de la xarxa i no permet un
reencebament del tub de l’encebador quedant aquest fora de servei a l’espera d’una propera connexió.

L’arc del tub principal manté un fort grau d’ionització i per tant, ni que el corrent passi per zero
a cada semiperíode en el cas de corrent altern i, per tant, l’arc s’interrompi, en el proper semiperíode,
amb la tensió de la xarxa ja n’hi ha prou per encebar-se sense necessitat de l’encebador, la làmpada
continua en funcionament fins que l’apaguem. La necessitat del sistema d’arrencada és perquè si el
tub és fred, la tensió d’encebat és superior a la de la xarxa.

L’arc s’extingeix i es reenceba 100 cops per segon, però gràcies a l’efecte Talbot la visió que
en tenim és contínua, també apareixen fenòmens estroboscòpics a freqüències de rotació múltiples
de 50 Hz.

El petit condensador de l’encebador està destinat a l’eliminació de les interferències
electromagnètiques provocades per l’obertura del bimetall.

De la potència elèctrica consumida pel tub, en un cas típic, una petita fracció (2.5%) es
transforma en llum visible, una altra fracció (60%) es transforma en radiació en la banda dels
ultraviolats UV i la resta (37.5%) en calor.

Les parets del tub estan recobertes d’una pols de substàncies fluorescents (compostos de
fòsfor) que són capaces, per foto-excitació electrònica de transformar part de la radiació UV rebuda
en llum visible (22.5% del total) i la resta de radiació UV la transformen a calor (37.5% del total). Així
doncs, les làmpades de fluorescència tipus fan una transformació del 25% de l’energia a radiació
visible i del 75% a calor i radiacions no visibles (fonamentalment calor).

En funció de les classificacions i forma dels components es pot aconseguir una àmplia gamma
d’espectres d’emissió que varien tan el color aparent de la làmpada com el rendiment energètic i
lluminós que pot tenir essent els valors més habituals de rendiment lluminós de 40 a 80 lm/W i una
vida d’unes 8000 hores.
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Tradicionalment, els rendiments lluminosos amb fluorescents han estat molt dependents de la
temperatura ambient, cosa que dificultava la seva aplicació en determinades instal.lacions, com en el
cas de l’enllumenat viari, amb l’ús d’electrodes constituïts amb amalgames de mercuri; aquesta
dependència ha disminuït sensiblement.

També són de recent incorporació balasts electrònics que treballen a altes freqüències
10 ÷ 50 kHz que a més de disminuir el tamany dels equips allarguen la vida de la làmpada.

Com la majoria de balasts convencionals són reactius, convé instal.lar junt amb la làmpada un
condensador per compensar l’energia reactiva consumida.

11-3- Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió (VSBP)

També són làmpades de descàrrega amb gasos rars com neó (Ne) o argó (Ar) a pressions
parcials de 100 a 1000 Pa que en lloc de mercuri (Hg) com en els fluorescents tenen en el seu interior
sodi (Na) a pressions parcials d’1 Pa.

Per mantenir l’arc és necessari que la temperatura del gas sigui elevada, és per això que es
tanca el tub de descàrrega anomenat cremador dins un altre tub amb un reflector d’infrarojos.

L’encebament no precisa elements auxiliars, amb la làmpada freda el sodi està dipositat a les
parets, aplicant tensió s’inicia la descàrrega en el neó que té un rendiment lluminós baix però que
escalfa el sodi que es va vaporitzant, la làmpada va augmentant de rendiment i temperatura fins a
arribar al règim permanent en uns 15 minuts. En cas d’apagament de la làmpada cal esperar de 3 a
7 minuts a què el sodi es solidifiqui per iniciar la reencesa ja que si hi ha sodi vaporitzant a
temperatures inferiors a la de règim permanent el neó no enceba l’arc inicial.

Com la tensió d’encebament és superior a la de xarxa (300 a 600 V) el balast es realitza
mitjançant un autotransformador elevador saturable.

La principal característica d’aquestes làmpades és el seu elevat rendiment lluminós, de l’ordre
de 180 lm/W, el millor de què disposem, l’inconvenient principal és, però, que l’emissió de llum és
quasi monocromàtica compresa entre els 589 i els 589.6 nm (color taronja típic) de forma que la
reproducció del color dels objectes il.luminats és nul.la. La vida útil és d’unes 7000 hores.

En els tubs de molt petita potència (18 W) l’equip és similar al dels fluorescents amb reactància
i encebador.
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11-4- Làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP)

Es diferencia de l’anterior perquè la pressió parcial del sodi és major (10 kPa) i, per tant, la
temperatura a l’interior del cremador també. La pressió interior és superior a l’atmosfèrica, cosa que
junt amb l’elevada temperatura i l’alta reactivitat química del sodi en aquestes condicions dificulten la
seva construcció.

Tenen una tensió d’encebament alta ( 2 kV), per la qual cosa necessita com equip auxiliar
una reactància de balast i encebador.

El rendiment lluminós és inferior als VSBP (125 lm/W) però l’espectre d’emissió és més
complet, mancant-hi només els blaus d’on surt el típic color grogós. La reproducció de color no és
massa bona però mai tan dolenta com el VSBP. La vida útil normal és d’unes 8000 o 9000 hores.

11-5- Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió (VMAP)

Consisteix en un tub de descàrrega anomenat cremador que es tanca dins d’una ampolla per
pujar suficientment la temperatura. A més dels gasos rars s’inclou mercuri que arriba a pressions de
treball altes (2 a 18 atmosferes).

L’arrencada es realitza mitjançant un electrode
auxiliar que enceba un arc sobre els gasos rars,
l’energia del qual serveix per escalfar el mercuri, l’arc
inicial té un balast resistiu de gran resistència de
manera que quan s’ha arribat al règim permanent el
corrent per l’electrode auxiliar és menyspreable. El
temps d’encesa és de l’ordre d’uns 4 minuts i cal
esperar que condensi el mercuri (uns 5 minuts) per a
la reencesa. El rendiment és de l’ordre dels 50 lm/W i
la reproducció de colors força bona ja que emet en un
espectre de freqüències relativament ampli
predominant el blau/verd. La vida de les làmpades
VMAP és superior a 12000 hores i l’estabilització es
realitza amb balast inductiu.

Hi ha la varietat anomenada de color corregit en la qual es recobreix la superfície interior de
l’ampolla amb una pols fluorescent de forma que deixi passar la llum visible generada i converteixi part
de la radiació UV emesa a visible augmentant una mica el rendiment (60 lm/W) i millorant la
reproducció de color doncs afegeix el vermell que li mancava.

També hi ha la varietat anomenada llum barreja que consisteix a estabilitzar l’arc mitjançant
un balast resistiu que no és més que un filament d’incandescència, amb això s’obté una reproducció
de color molt bona ja que la part de descàrrega dóna els tons freds i la part incandescent els calents,
la vida útil s’escurça a 6000 hores i el rendiment baixa a 30 lm/W.



Enllumenat viari 73

11-6- Làmpades d’halogenurs metàl.lics

Són en realitat làmpades VMAP que formen família independent pel fet de portar halogenurs
metàl.lics afegits i tenir formes, potències i aplicacions diferents.

Es caracteritzen per ser de gran potència (5 kW), s’apliquen a l’enllumenat per projecció
(retransmissions televisades, immersió en llum d’edificis, ...), tenen una bona reproducció de color, un
rendiment de 80 a 90 lm/W i una vida de 6000 a 7000 hores. La seva aplicació a l’enllumenat viari és
excepcional.

11-7- Fluxs aproximats i tipus més habituals de làmpades (a les 2000 hores de
funcionament)

Llum barreja
160 W / 2700 lm 250 W / 4900 lm 500 W / 11500 lm

Vapor de mercuri de color corregit
80 W / 3500 lm 125 W / 5500 lm 250 W / 12000 lm
400 W / 21500 lm 700 W / 38000 lm 1000 W / 58000 lm

Vapor de sodi a baixa pressió
55 W / 7500 lm 90 W / 12500 lm 135 W / 21500 lm
180 W / 31500 lm

Vapor de sodi a alta pressió
70 W / 5300 lm 150 W / 15000 lm 250 W / 26500 lm
400 W / 46000 lm

12- Lluminàries

S’entén per lluminària l’aparellatge òptic (que de vegades suporta l’aparellatge elèctric)
necessari per distribuir la distribució de llum en l’espai de la forma desitjada. El seu funcionament es
basa en les lleis de la reflexió i la refracció.

Les lluminàries es classifiquen, entre d’altres, segons els criteris d’obertura del feix de llum,
així tenim

CUT-OFF: feix molt poc obert
NON CUT-OFF: feix molt obert
SEMI CUT-OFF: obertura de feix intermitja

Les més emprades en enllumenat viari són les CUT-OFF i SEMI CUT-OFF ja que les
NON CUT-OFF tendeixen a oferir coeficients d’utilització molt baixos i enlluernaments elevats.
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13- Instal.lacions singulars

Hi ha dos casos d’enllumenat viari que són singulars: els túnels llargs i els passos inferiors.
Descriure de forma detallada la problemàtica i les seves possibles solucions són fora de l’abast del
nostre curs, solament esmentarem la causa principal de la necessitat d’un enllumenat particular
d’aquest tipus de situació: el forat negre.

Efectivament, a diferència de la resta de l’enllumenat viari, la màxima necessitat luminotècnica
es dóna quan la llum natural és present i la mínima a la nit. En el tram d’entrada del túnel tenim una
luminància molt baixa mentre que en l’exterior, especialment en dies assolellats, és molt alta. Això
provoca que el contrast d’un objecte dins el túnel amb el fons del túnel sigui molt inferior que el
contrast de dins a fora i que la visió de l’interior sigui impossible, és l’anomenat fenomen forat negre.

Per evitar-ho caldrà dotar la part d’entrada del túnel amb una luminància gran ( instal.lació
costosa i explotació cara), com major sigui la luminància de l’exterior, major haurà de ser la de
l’interior.

Si el túnel és prou llarg, per raons d’economia, s’instal.larà la luminància gran en el tram
d’entrada, anomenat tram d’adaptació, ja que l’ull necessita força temps per adaptar-se a una situació
de luminància menor, més endavant es poden baixar els nivells de luminància, en el tram anomenat
de transició fins a arribar al nivell mínim, la situació es repeteix a la sortida atès que cal facilitar
l’adaptació de l’ull a la forta luminància exterior, sortosament l’adaptació de menys a més luminància
és més ràpida i el tram de sortida és més curt.

Cal preveure doncs en els túnels i passos inferiors una il.luminació molt major que en la resta
de l’enllumenat viari, adaptable a la quantitat de llum existent a l’exterior; fa que el cost en aspectes
luminotècnics d’una instal.lació d’aquest tipus sigui comparativament molt elevat.
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Entenem per càrrega no lineal un consum en què la forma de l’ona de corrent no és igual a
la de l’ona de tensió. Si, per exemple, alimentem una càrrega no lineal amb una tensió sinusoidal
absorbirà un corrent que no serà sinusoidal.

1- Definicions

1-1- Descomposició d’una ona distorsionada

Anomenem Ona distorsionada a tota aquella ona periòdica que té una forma no sinusoidal.
Tota ona distorsionada que sigui periòdica de freqüència f es pot descomposar en suma de funcions
sinusoidals de freqüències múltiples de f (f, 2f, 3f, ...) segons la teoria desenvolupada per Fourier. Així,
podem escriure

el càlcul dels coeficients an i bn es realitza segons les següents expressions

Sabem que una funció del tipus

la podem descomposar en suma d’una funció sinusoidal i una cosinusoidal
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Basant-nos en aquesta propietat i en el fet que el valor de pic d’una ona sinusoidal és cops
el valor eficaç, podem escriure la sèrie de Fourier de la funció i(t) com

que podem escriure

A partir d’ara parlarem d’una component de freqüència f i fase ϕ1, una de freqüència 2f i fase
ϕ2, etc.

Al terme constant (I0) se l’anomena component contínua , a l’ona de freqüència f se l’anomena
component fonamental mentre que a les de freqüències 2f, 3f, 4f, etc. se les anomena components
harmòniques o, simplement, harmònics . Entenem per ordre d’un harmònic al nombre de cops que
la seva freqüència és més gran que la fonamental; així la component de freqüència 7f és el 7è

harmònic.

La component contínua és igual al valor mig de l’ona. En el cas d’ones simètriques respecte
a l’eix temporal no hi haurà component contínua ni harmònics parells.

El valor eficaç de la funció es podrà escriure com

En la figura següent es mostra una ona
distorsionada (línia sòlida) i les seves
components (línies discontínues). La que té la
mateixa freqüència que l’ona que analitzem és
la component fonamental i les altres són les
components harmòniques. En la figura anterior
les altres dues components són harmònics
d’ordres 3 (la que fa tres cicles en un període de
la fonamental) i 5 (la que fa cinc cicles).

En les instal.lacions elèctriques de potència prenem com a freqüència fonamental la freqüència
del sistema (50 Hz). Això fa que puguin aparèixer components de freqüència menor que la fonamental;
o sigui l’ona varia d’amplitud seguint un procés periòdic (ona modulada). A les components de
freqüència inferior a la fonamental se les anomena subharmònics .

Algunes càrregues consumeixen corrents quasi aleatoris que poden ser descomposats per cicle
en diverses components moltes de les quals tindran una freqüència no múltiple de la fonamental.
Aquestes components s’anomenen interharmònics .
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1-1-1- Seqüència dels harmònics

En un sistema trifàsic no distorsionat els corrents de les tres fases porten un cert ordre. Si el
sistema és simètric i la càrrega també les tres ones de corrent tindran el mateix mòdul i estaran
desfasades 120°; direm que la seqüència és directa si l’ordre amb què les tres ones passen
successivament per un estat és A-B-C i direm que és inversa si és C-B-A.

Amb ones distorsionades es pot fer el mateix plantejament amb cada un dels harmònics.
Suposem un sistema trifàsic en que els corrents de les tres fases estan distorsionats i les seves formes
d’ona són iguals, desfasades 120° i de seqüència directa.

En aquestes condicions les components fonamentals formen un sistema de seqüència directa
com fàcilment es pot deduir, les ones del cinquè harmònic formen un sistema de seqüència inversa
(figura de l’esquerra) i les tres ones de tercer harmònic estan en fase (figura de la dreta). Un sistema
trifàsic format per tres ones iguals i en fase s’anomena de seqüència homopolar.

De la mateixa manera el setè harmònic tornarà a ser de seqüència directa i així
successivament. En la següent taula hi ha la classificació dels harmònics segons la seqüència.

Directa Inversa Homopolar

1
4
7

10
...

3n-2

2
5
8

11
...

3n-1

3
6
9

12
...

3n

Així si la seqüència de les ones fonamentals és la directa, tots els harmònics d’ordre 3n-2
seran de seqüència directa, els d’ordre 3n-1 de seqüència inversa i els d’ordre 3n de seqüència
homopolar.
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1-2- Mesura de la distorsió

Per mesurar la distorsió es defineix la distorsió harmònica total (THD Total Harmonic Distortion)
com el quocient entre el valor eficaç del conjunt de les components harmòniques i el valor eficaç de
la component fonamental.

1-3- Potències

Si una càrrega està sotmesa a una tensió u(t) i deixa passar un corrent i(t)

on n és senar, definim les potències activa (P) i reactiva (Q) com

i anomenem potència aparent al producte dels valors eficaços de tensió i corrent.

L’equació que relaciona P, Q i S en règim sinusoidal ja no és vàlida en presència d’harmònics.
Es defineix la potència de distorsió (D) com

El factor de potència (FP) no és assimilable al cosinus de cap angle sinó que simplement és
el quocient entre la potència activa i la potència aparent.
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2- Elements generadors d’harmònics

Hi ha molts tipus de càrregues creadores de corrents harmònics però bàsicament poden
agrupar-se en tres grups:

Elements que contenen inductàncies saturables
Elements que treballen amb arcs de descàrrega
Equips electrònics

aquests tipus seran analitzats a continuació.

2-1- Elements que contenen inductàncies saturables

Les inductàncies amb nucli de ferro tenen un comportament no lineal a causa de la saturació
del nucli. A mida que la tensió entre els seus borns va pujant, el ferro va saturant-se de forma que el
coeficient d’autoinducció disminueix. Això fa que el corrent augmenti més que proporcionalment amb
la tensió resultant, per tant, distorsionat. Cal tenir en compte que, a més, la histèresi provoca l’aparició
d’ones de corrent magnetitzant asimètriques, o sigui amb contingut d’harmònics parells.

Exemples d’inductàncies saturables són els transformadors, els motors i les reactàncies de
làmpades de descàrrega.

Els transformadors solen dissenyar-se per a treballar molt a prop de la saturació per tal de
reduir cost i pes del nucli; això fa que el corrent magnetitzant tingui força harmònics, principalment el
tercer. És habitual que els transformadors treballin alimentats amb sobretensió per tal de compensar
les caigudes de tensió, cosa que provoca una més gran absorció de corrents harmònics.

Aquesta distorsió del corrent magnetitzant pot ser despreciable en un transformador a plena
càrrega però esdevé important quan el transformador està força descarregat. A la figura de l’esquerra
s’hi representa l’ona de corrent absorbida per un transformador en buit.

És sabut que els transformadors no són capaços de deixar passar corrents continus. Un
transformador que es vegi obligat a subministrar corrent continu al secundari es veurà sotmès a una
forta saturació asimètrica i consumirà un corrent fortament distorsionat. En la figura de la dreta es pot
veure la forma d’ona fortament distorsionada que correspon al corrent primari (magnetitzant més
càrrega) d’un transformador alimentant un rectificador monofàsic de mitja ona amb càrrega resistiva.
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2-2- Elements que treballen amb arcs de descàrrega

Es produeix un arc de descàrrega quan el corrent elèctric circula per l’aire (o un altre gas o
el buit), habitualment entre dos electrodes. Els arcs de descàrrega es caracteritzen per tenir una
resistència inversament proporcional (aproximadament) al corrent que circula, que és la causa de la
seva no-linealitat. En aquest tipus de càrregues s’hi inclouen les làmpades de descàrrega i els
soldadors d’arc.

Una resistència que disminueixi de valor en augmentar el corrent que hi circula portarà, si es
connecta a una font de tensió, inevitablement a un curt circuit. Per aquest motiu és habitual que
aquestes càrregues portin una reactància amb nucli de ferro en sèrie, que pot entrar fàcilment en
saturació.

Així aquest tipus de càrrega té una elevada no-linealitat ja que està formada per elements no
lineals de característiques diferents.

En el cas de l’enllumenat s’acostuma a posar un condensador per compensar la potència
reactiva cosa que pot provocar un augment dels harmònics si el condensador i la reactància tenen una
freqüència de ressonància propera a la d’algun dels harmònics presents. Algunes làmpades halògenes
consumeixen component contínua i harmònics parells.

En el cas dels soldadors, l’arc és clarament no constant ni homogeni, fet que porta l’aparició
de subharmònics i interharmònics.

2-3- Equips electrònics

Els equips electrònics es basen en elements semiconductors. Entre ells el més
habitual és el diode . Un diode és un element que només deixa passar el corrent en un
sentit. La fletxa que forma part del seu símbol indica el sentit en què deixa passar el corrent.

En el circuit de la figura, atès que la càrrega
és una resistència, quan la tensió és positiva també ho
és el corrent i el diode conduirà mentre que si és
negativa el diode no conduirà. Aquest circuit
s’anomena rectificador de mitja ona.
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Per aprofitar també els semicicles negatius es
pot emprar el rectificador d’ona completa.

Si es disposa d’una xarxa trifàsica es pot
emprar el muntatge de la figura en el qual, a cada
instant, només condueixen dos diodes.

Sovint el rectificador de mitja ona no és emprat per obtenir corrent continu sinó per reduir la
tensió d’elements de característica resistiva. Per exemple moltes estufes elèctriques porten un diode
en sèrie per tal de reduir la potència i un interruptor que fa un pont al diode quan a l’usuari li interessa
la màxima potència.

Aquests equips provoquen l’aparició de components contínues i harmònics parells i, a més,
provoquen greus saturacions als transformadors com ja s’ha vist. La norma UNE-21-806-90 part 2
prohibeix aquesta pràctica en receptors de potència superior als 200 W.

Els rectificadors per obtenir corrent continu solen ser d’ona completa. En molts casos interessa
poder variar la tensió de sortida dels rectificadors i llavors es substitueixen els diodes per dispositius
que només deixen passar corrent en un sentit quan estan activats i si no no deixen passar corrent
(tiristors).

Habitualment a la sortida d’un rectificador s’acostuma a posar una inductància en sèrie o un
condensador en paral.lel per tal de disminuir l’arrissat. Els rectificadors es podran classificar segons
el filtre (inductiu o capacitiu) que portin.

2-3-1- Rectificadors amb filtre inductiu

Les ones de corrent que consumeixen de la xarxa són similars a l’ona quadrada ja que quan
condueix un diode la gran inductància en sèrie fa que el corrent sigui quasi constant i quan passa a
conduir l’altre canvia el signe del corrent a la xarxa però no el de la càrrega. En una ona quadrada hi
són presents tots els harmònics senars i la seva amplitud és inversament proporcional al seu ordre.
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En els rectificadors trifàsics alguns harmònics no apareixen a causa que les ones de corrent
continuen estant formades per rectes però tenen més de dos nivells ja que la major part del temps
només condueixen dues fases. El seu contingut d’harmònics ve donat per l’equació

on q és el nombre de polsos del rectificador que en els trifàsics més habituals és 6. Aquests harmònics
s’anomenen característics però, a més d’aquests, hi ha els causats per les asimetries.

L’aplicació més habitual d’aquests equips és la variació de velocitat de motors de corrent
continu.

2-3-2- Rectificadors amb filtre capacitiu

El condensador de la sortida manté una tensió propera al valor de pic de la sinusoide. Això
fa que la conducció dels diodes es verifiqui només quan la tensió de la xarxa és superior a la del
condensador, és a dir en un temps molt curt al voltant del pic de l’ona de tensió.

Tota l’energia de la càrrega serà absorbida en
un temps molt curt per tant el corrent serà en forma de
pics molt alts i estrets, com es mostra a la figura. A
més totes les càrregues d’aquest tipus absorbeixen el
pols de corrent en el màxim de la sinusoide, cosa que
fa que el corrent total sigui de la mateixa amplada però
amb més alçada.

L’amplada d’aquest pols està habitualment
entre 2 ms i 3 ms mentre que mig període de l’ona de
tensió són 10 ms.

Aquest tipus de convertidor és el més emprat. El podem trobar en els variadors de freqüència,
en les fonts d’alimentació dels aparells electrodomèstics (televisors, magnetoscopis, equips HiFi,
microones, etc.) i d’oficina (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.) i en els carregadors de bateries (en
quin cas la bateria fa les funcions de condensador).

2-3-3- Reguladors de tensió alterna

Els reguladors són equips que basen el seu
funcionament en retallar les ones de tensió que rebrà
la càrrega, de forma que des d’un angle 0 fins a un
angle α la tensió a la càrrega és nul.la i des d’α fins a
π té un valor igual al de la tensió de la xarxa. En el
següent semiperíode l’efecte és simètric.
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El fet que la sinusoide no estigui completa fa disminuir el seu valor eficaç. Els reguladors
s’empren per a l’arrencada i reducció de potència de motors d’inducció (serres, trepants, etc.) tant
monofàsics com trifàsics així com a reguladors de llum. Els reguladors proporcionen un contingut
d’harmònics molt variable en funció del valor de l’angle α.

Hi ha alguns aparells en què la regulació es fa deixant passar o no semiones senceres; en
aquest cas la tensió eficaç promig a la càrrega depèn de la relació entre semiperíodes blocats i
semiperíodes no blocats. Poden provocar, segons els casos, la presència de subharmònics,
components contínues i harmònics parells.

2-4- Aparició de tensions distorsionades

Els generadors de tensió d’elevada potència, com són els de les centrals, subministren
tensions que es poden considerar sinusoidals. En la xarxa de distribució les tensions es poden
considerar sinusoidals en origen però la circulació de corrents harmònics provoca l’aparició de caigudes
de tensió que, a causa que les línies i els transformadors són inductius, augmenten amb la freqüència
donant lloc a tensions distorsionades en els punts de consum.

Les ressonàncies que puguin aparèixer entre les bateries de condensadors i les inductàncies
dels transformadors i les línies poden provocar tensions o corrents, de la freqüència de ressonància,
molt elevats.

Especialment perjudicats seran aquells consumidors que tinguin la seva instal.lació connectada
a la xarxa en el mateix punt que un consumidor amb càrregues fortament distorsionants.

3- Efectes dels harmònics

Els harmònics de corrent afecten al sistema elèctric i a alguns tipus de càrregues que s’hi
connecten. Si, a més dels harmònics de corrent, apareixen els de tensió es veuran afectades la majoria
de les càrregues. En alguns casos l’aparició d’harmònics de tensió en l’alimentació d’algunes càrregues
no lineals pot provocar un augment important de la distorsió de l’ona de corrent d’aquestes càrregues.

3-1- Efectes sobre els motors

Els harmònics provoquen en els motors un augment de les pèrdues en el ferro i en el coure
que provocaran sobreescalfament; per tant caldrà sobredimensionar-los. Aquestes pèrdues portaran
a una reducció de la vida de la màquina.

Les pèrdues en els motors d’inducció (tant monofàsics com trifàsics) són a causa no tant sols
del contingut d’harmònics sinó també al valor màxim del flux. Els mateixos harmònics provoquen més
pèrdues en motors d’inducció que en transformadors. No haurien d’alimentar-se els motors amb més
d’un 5% de THD en tensió.
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Cada un dels harmònics de tensió presents a la xarxa tendeix a fer girar al motor a una
velocitat diferent, la corresponent a la seva freqüència. Habitualment, quan la component fonamental
és molt més gran que les components harmòniques, la velocitat del motor serà la que li correspondria
si no hi hagués harmònics presents.

Aquesta presència d’harmònics provoca en el motor l’aparició de parells de gir paràsits que
poden provocar oscil.lacions amb el consecuent desgast mecànic. Aquests harmònics provoquen, a
més, un sobrescalfament del motor que probablement escurçarà la seva vida.

3-2- Efectes sobre les mesures de magnituds elèctriques

Molts aparells de mesura de tensions o corrents són sensibles al valor eficaç (aparells de ferro
mòbil, aparells tèrmics, testers tipus True-RMS, etc.), al valor mig rectificat (aparells de quadre mòbil,
testers convencionals, etc.) i altres al valor de pic (alguns aparells electrònics).

Atès que interessa mesurar el valor eficaç de tensions i corrents, s’acostuma a fer la correcció
de l’escala per tal que, quan l’ona d’entrada és sinusoidal, la indicació correspongui al valor eficaç. Així
en els aparells sensibles al valor mig, l’escala indica el valor mesurat multiplicat per 1.11 mentre que
en els sensibles al valor màxim es multiplica per 0.707 .

Aquest fet dóna lloc a que la lectura d’aquests aparells només sigui correcta quan l’ona
d’entrada és sinusoidal. En la taula següent es presenten aproximadament els valors que marcarien
diversos tipus d’aparells per a unes quantes formes d’ona típiques; s’ha agafat com a base el valor
eficaç.

Forma d’ona Eficaç 1.11 Mig 0.707 Pic

Sinusoidal 1.00 1.00 1.00

Quadrada 1.00 1.11 0.71

Triangular 1.00 0.97 1.22

Convertidor amb filtre capacitiu 1.00 0.5 2.01

Neutre convertidors amb filtre capacitiu 1.00 0.87 1.36

Sinusoide i convertidor amb filtre capacitiu 1.00 0.83 1.68

Els aparells que mesuren el factor de potència basant-se en l’angle de fase poden donar
resultats molt allunyats de la realitat amb ones distorsionades. El factor de potència només es pot
obtenir com a quocient entre el valor mig de la potència instantània i el producte de valors eficaços de
tensió i corrent. Els wattímetres magnetoelèctrics mesuren el valor mig de la potència instantània.
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Els harmònics poden saturar els transformadors de tensió provocant errors de mesura. Pel que
fa als transformadors de corrent, apareix un decalatge entre els corrents de primari i secundari.

3-2-1- Errors en els comptadors d’energia

En parlar dels errors en les mesures elèctriques a causa dels harmònics és clàssica la
pregunta sobre si la facturació a la que porten els comptadors és la correcta, inferior o superior a
aquesta. Aquesta pregunta sembla difícil de respondre si es tenen en compte les dificultats que
apareixen a l’intentar analitzar el comportament dels comptadors en presència d’harmònics.

Si s’analitza amb profunditat la pregunta s’arriba a la conclusió de que la pròpia pregunta no
té sentit. Veiem-ho amb un parell d’exemples.

Una instal.lació elèctrica està composta exclusivament per càrregues de tipus resistiu (forns
de resistències, làmpades d’incandescència, estufes, etc.). Tota la potència activa que entra en la
instal.lació es converteix en potència útil (llum i calor) en els elements esmentats cosa que fa pensar
que el comptador hauria d’indicar l’energia corresponent a la potència activa total.

Una segona instal.lació està composta exclusivament per motors d’inducció. Com ja hem vist
els motors d’inducció converteixen a mecànica la potència activa deguda a la component fonamental
(menys unes pèrdues), mentre que la resta de la potència activa total es converteix en calor (als
debanats i als coixinets). En aquest cas el comptador hauria d’indicar tan sols l’energia corresponent
a la component fonamental. Tot i així, si la tensió d’alimentació té harmònics, el client perd diners ja
que la vida dels seus motors serà més curta.

3-3- Efectes sobre els cables i altres sistemes de distribució

S’anomena efecte pel.licular (efecte skin) al fet que el camp magnètic creat per un conductor
provoca que el corrent en el propi conductor tendeixi a circular per la seva perifèria i no pel centre.

S’anomena efecte de proximitat al fet que el camp magnètic creat per un conductor provoca
que el corrent en els conductors veïns no es distribueixi uniformement.

Aquests efectes no tenen gaire importància a 50 Hz pero si a freqüències superiors com són
les dels harmònics. Ambdós efectes tenen com a conseqüència una disminució de la secció efectiva
del conductor i, per tant, un augment de la seva resistència. En el cas de cables multiconductors la
impedància depèn de la posició geomètrica de les fases entre elles i respecte al neutre.

Les caigudes de tensió poden augmentar força a causa de l’augment de la reactància del cable
amb la freqüència així com per l’augment de la resistència a causa de l’efecte pel.licular. A més el
corrent en si mateix pot augmentar força si apareix una ressonància.
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En el neutre el pols (positiu o negatiu) es repeteix sis cops per període de manera que la
integral a l’intèrval {0, T} serà sis cops més gran que en l’intèrval {t0, t1}; així

Comparant amb els valors de fase

S’ha d’anar amb compte al dimensionar el neutre d’instal.lacions amb moltes càrregues
electròniques (sovint es recomana que el neutre sigui de secció doble que les fases) i també al fer
mesures ja que, tal com hem vist, el valor mig del corrent de neutre és tres cops més gran que el de
fase, cosa que pot portar a sobredimensionar el neutre.

En línies que alimenten fluorescents el corrent de neutre pot variar entre 0.75 i 1.57 cops el
corrent de fase; si en la tensió d’alimentació apareix un tercer harmònic, el tercer harmònic de corrent
augmenta fortament. En algunes instal.lacions es retiren tubs fluorescents de les seves pantalles
(mantenint els condensadors); això fa que el corrent de neutre augmenti molt. El reglament de baixa
tensió obliga que en les instal.lacions d’enllumenat públic amb làmpades de descàrrega el neutre sigui
de la mateixa secció que les fases.

Tot el que s’ha dit fins ara feia referència a corrents de fase iguals. Si les càrregues no estan
distribuides simètricament, la secció del neutre haurà de ser encara més gran.

3-4- Efectes sobre els transformadors de potència

La circulació de corrents harmònics pels transformadors provoca, per efectes d’inducció, un
augment de les pèrdues i caigudes de tensió en els debanats del transformador. Si la tensió de primari
està distorsionada augmenten també les pèrdues en el ferro (histèresi i corrents induïts de Foucault).
Tot això implica també un escalfament més gran del transformador.

A més els transformadors que s’alimenten amb tensions distorsionades produeixen un soroll
audible i la seva vida es veu sensiblement reduïda. No s’haurien d’alimentar els transformadors amb
tensions que tinguin més del 5% de THD.

El neutre dels transformadors trifàsics pot no tenir les dimensions apropiades a la instal.lació
que s’hi connecta, de manera que caldrà emprar un transformador sobredimensionat.
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3-4-1- Reducció de la intensitat segons ANSI/IEEE C57.110

La recomanació americana ANSI/IEEE C57.110 (IEEE recommended practice for establishing
transformer capability when supplying nonsinusoidal load currents) proposa un mètode per calcular la
màxima intensitat (en valor eficaç) que pot entregar un transformador segons el contingut harmònic que
tingui aquesta intensitat.

Aquest mètode de càlcul es basa en que una fracció (en un transformador normal és de l’ordre
del 5 al 10%) de les pèrdues en els debanats és a causa de la circulació de corrents induïts. A l’assaig
de curt circuit del transformador apareixen juntes, amb el nom de pèrdues al coure (PCu) o pèrdues en
càrrega, les pèrdues que depenen del quadrat del valor eficaç de la intensitat amb les pèrdues a causa
de fenòmens d’inducció.

L’equació que proposa la recomanació és

on
Imáx(pu) Corrent màxim que pot subministrar (en tant per u)
I1 Component fonamental del corrent en valor eficaç
Ih Component de l’harmònic d’ordre h del corrent en valor eficaç
Pec-r(pu) Fracció de les pèrdues en el coure a causa dels fenòmens d’inducció en

règim nominal de funcionament (en tant per u)

El valor Pec-r a vegades es pren 0.1 o 0.05 (segons hem comentat abans) però pot calcular-se
segons l’expressió

on
PCu-r Pèrdues al coure en règim nominal de funcionament
RP, RS Resistències del primari i del secundari en l’esquema equivalent per fase

mesurades en corrent continu
IP, IS Corrents nominals de primari i secundari

Obviament totes les magnituds s’expressen en unitats del SI excepte aquelles que ho fan en
tant per un.
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3-4-2- Debanats en triangle

En els transformadors triangle
estrella els harmònics múltiples de tres
que s’absorbeixen al secundari apareixen
reflexats al primari. Atès que aquests
harmònics estan en fase, per les tres
inductàncies que formen el triangle
passarà el mateix corrent (si la càrrega és
equilibrada) de manera que aquest
corrent no circularà pels fils que alimenten
al triangle.

Aquests corrents harmònics estan circulant pel primari escalfant-lo però no són detectats per
les proteccions ja que no passen per les fases d’alimentació; això pot provocar la destrucció del
transformador.

3-5- Efectes sobre els condensadors

La impedància que presenta un condensador és inversament proporcional a la freqüència. Per
això la presència d’harmònics fa que pel condensador circulin corrents harmònics de valor apreciable.
Com a conseqüència els condensadors s’escalfen i acaben destruïnt-se.

Si es preveu que els harmònics de corrent a la instal.lació poden ser importants, serà
convenient que els condensadors portin una inductància en sèrie per a limitar el corrent (o per a
produir un efecte de filtrat com veurem més endavant).

3-5-1- Ressonància sèrie

Atès que les càrregues no lineals es comporten com
a fonts de corrents harmònics, aquests circularan per la
instal.lació, principalment per on trobin menor resistència;
aquest serà el cas d’un condensador i una inductància que
entrin en ressonància.

Per exemple pot haver-hi una ressonància sèrie
quan, vist des de la càrrega no lineal, una bateria de
condensadors i el transformador que l’alimenta estan en sèrie
(figura).

La impedància del conjunt a la freqüència de ressonància és molt baixa de manera que, en
cas que hi hagi una component d’intensitat a la freqüència esmentada, el corrent al condensador pot
fer-se molt gran.
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Cal recordar que malgrat la impedància del conjunt és molt petita, la de cada element és més
gran de manera que la tensió del condensador pot ser fàcilment més gran que la tensió d’alimentació.

En aquest cas el condensador pot ser destruït per sobrecorrent o per sobretensió.

3-5-2- Ressonància paral.lel

Com més gran és la impedància que la instal.lació ofereix a la circulació dels corrents
harmònics, més gran serà la tensió que apareixerà. El cas més desfavorable es produeix quan una
de les freqüències harmòniques presents a la instal.lació presenta una ressonància paral.lel.

Apareix una ressonància paral.lel, per exemple, quan una bateria de condensadors està en
paral.lel amb una càrrega inductiva o si la bateria és alimentada pel mateix transformador que la
càrrega no lineal.

En aquest cas, vist des de la càrrega no lineal, el condensador està en paral.lel amb la
inductància. La ressonància paral.lel fa que, a la freqüència de ressonància, la impedància del conjunt
sigui molt elevada de manera que si la càrrega no lineal genera una component harmònica de corrent
amb una freqüència propera a la de ressonància, apareixerà una forta component de tensió de
l’esmentada freqüència en borns del condensador i totes les altres càrregues connectades al mateix
punt. En aquest cas el condensador pot ser destruït.

3-6- Efectes sobre els grups electrògens

Aquests elements són fonts d’energia d’emergència, la qual cosa fa que en molts casos el seu
funcionament no pugui ser comprovat en condicions de funcionament normal; llavors el dia que són
necessaris apareixen els problemes de funcionament.

Els grups electrògens es caracteritzen per tenir una potència de curt circuit molt més petita que
la de la xarxa; o sigui la seva impedància de sortida és molt més gran. Aquesta més gran impedància
provoca més grans caigudes de tensió que provoquen distorsions també més grans. Aquesta
impedància elevada comporta també que les freqüències de ressonància siguin molt menors cosa que
desaconsella completament la compensació de reactiva a la sortida d’aquests equips si les càrregues
no han de ser totes lineals.
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En la majoria dels casos, quan la xarxa torna a estar present el grup intenta sincronitzar-se
amb la xarxa abans de transferir els consums. Si la tensió en borns de l’equip està molt distorsionada
la sincronització automàtica es fa molt difícil de manera que la transferència automàtica pot esdevenir
impossible.

Les càrregues que absorbeixen corrents amb valors de pic elevats (per exemple les
electròniques) requereixen un sobredimensionament de l’equip. Si l’equip es dimensiona a partir de
la potència aparent de la càrrega, el seu límit estarà de l’ordre de 1.41 cops el seu valor eficaç, però
en aquestes càrregues aquest factor pot ser molt més gran de manera que el grup no funcionarà
correctament. Per aquest motiu es recomanable no dimensionar l’equip pel valor eficaç del corrent sinó
pel valor de pic dividit per arrel de dos, tal com es mostra en les expressions següents.

En monofàsic

En trifàsic

3-7- Efectes sobre els equips electrònics

Els equips que es basen en la freqüència de la xarxa poden tenir problemes. Per exemple els
rellotges basats en els passos per zero de la tensió poden donar greus problemes de precisió en el
cas d’ones de tensió amb una distorsió important.

En els variadors de velocitat que retallen l’ona poden haver-hi errors en la sincronització amb
els passos per zero que fins i tot són destructius en alguns casos.

4- Filtres per a reduir el contingut d’harmònics

Un filtre és un circuit elèctric que deixa passar corrents de determinades freqüències i no deixa
passar els de les altres. Els filtres poden classificar-se de diferents formes que comentarem a
continuació.

Els filtres es poden connectar en sèrie i en paral.lel. El cas sèrie és escassament emprat en
potència ja que el fet que tot el corrent de les freqüències tolerades hagi de passar pel seu interior
obliga a unes potències implicades molt elevades. El filtre paral.lel, en canvi, només ha de deixar
passar els corrents de les freqüències a eliminar i podrà ser, per tant, més reduït.
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Segons el seu comportament poden ser de quatre tipus:

Passa-alts. Deixa passar tots els corrents de freqüències per sobre la freqüència
característica del filtre.

Passa-baixos. Deixa passar tots els corrents de freqüències per sota la freqüència
característica del filtre.

Passa-banda. Deixa passar tots els corrents de freqüències al voltant de la
freqüència característica del filtre. També s’anomenen filtres sintonitzats.

Para-banda. Bloqueja tots els corrents de freqüències al voltant de la freqüència
característica del filtre i deixa passar la resta.

Els filtres més emprats en potència són els paral.lels que són sempre passa-banda (filtre
sintonitzat) i passa-alts.

Els filtres sintonitzats estan formats per branques RLC com la de la figura. La
impedància d’aquest conjunt vindrà donada per l’equació

on R és la suma de la resistència pròpia de la inductància i aquella que opcionalment
posarem en sèrie amb el conjunt.

Aquesta associació presenta un punt d’impedància mínima en l’anomenada freqüència de
sintonització (que coincideix amb la freqüència de ressonància inductància-capacitat) caracteritzada
per l’expressió

Els filtres passa-alts més habituals estan formats per un conjunt RL paral.lel en
sèrie amb un condensador. La impedància d’aquest filtre és petita al voltant de la
freqüència característica, creix lleugerament per a freqüències superiors i fortament per
a freqüències inferiors; la podem expressar amb

La freqüència característica es determina amb l’expressió
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Per tenir un filtre s’hauran de connectar un conjunt de branques sintonitzada cada una a una
de les freqüències més importants que convé reduir i una branca passa alts (opcional) que redueixi
els harmònics d’ordre superior.

Cal tenir en compte que a freqüències inferiors a la de sintonització d’una branca del filtre,
aquesta és capacitiva cosa que fa aparèixer una freqüència de ressonància paral.lel amb la xarxa
inferior a la de sintonització. D’aquesta manera per sota de cada una de les freqüències de
sintonització d’un filtre (i per sobre de l’anterior, si n’hi ha) apareix sempre una ressonància paral.lel.

Si, a causa de la variació del valor d’un dels components, augmentés la freqüència de
sintonització del filtre podria resultar la ressonància paral.lel a la freqüència d’un dels harmònics que
es volen reduir, cosa que faria aparèixer importants sobretensions que podrien ser destructives.

Per aquest motiu solen sintonitzar-se els filtres entre un 3 i un 10% per sota de la freqüència
de l’harmònic que es vol reduir.

Cal deixar clar que els filtres no eliminen els harmònics sinó que només els redueixen. Al
calcular un filtre s’ha de tenir en compte el corrent que passarà per cadascuna de les branques
(considerant els harmònics estimats) així com les tensions que poden aparèixer en borns de cada un
dels elements de la branca. A la freqüència fonamental els filtres són capacitius de manera que, a més,
serveixen per a la compensació de reactiva.

En cas que un conjunt s’empri per a compensar la reactiva i com a filtre, s’haurà de tenir la
precaució de que sempre les branques es connectin en ordre creixent de freqüències de sintonització,
deixant el filtre passa-alts (si n’hi ha) per a la darrera connexió. La desconnexió es farà sempre en
l’ordre contrari.
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