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1.- Que es la contaminació lumínica? Com es produeix? Causes i efectes
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1.- Què és la contaminació lumínica ?

Llei 6/2001 art. 4.1.a) s’entén per contaminació lumínica: l’emissió de flux lluminós de fonts 
artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de 

les activitats previstes en la zona en què s’han instal·lat els llums.

Reglament Decret 82/2005 art. 4.2 la contaminació lluminosa es caracteritza per l'augment del fons 
de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial. 
Aquest augment de llum artificial pertorba i altera les propietats del medi receptor i posa en risc la 
visió del cel nocturn i l'equilibri i la funció 
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Augment de la brillantor natural del cel nocturn per dispersió de llum artificial

Foto satèl·lit de nit des del Baix Camp fins al Baix Empordà el 22-11-2004

Reus

Tarragona

BarcelonaAeroport del Prat

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/clickmap
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Nivell de contaminació lumínica en el món

http://www.lightpollution.it/worldatlas/pages/fig1.htm

Com i perquè hem arribat a aquesta situació ? 
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1.- Com es produeix la contaminació lumínica:

Llum intrusa

.

FHI

FHS

Llum intrusa
Llum  útil

b - Emissió indirecta per reflexió de la llum en el paviment

a - Emissió directa de llum cap al cel = FHS

Exemples de llum intrusa
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Llum intrusa
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Importància de la contribució de la il·luminació particular, edificis i comerços  
en la dispersió de llum en la atmosfera urbana

San Miguel de Tucumán, Argentina el Setembre de 1996 amb motiu de l’apagada de protesta 
de l’enllumenat residencial i comercial convocat pels partits de la oposició.

- Malbaratament energia elèctrica: Només a Catalunya a l‘any 2003 es va calcular que la emissió de 
FHS  era superior a 650 milions de lúmens . Es a dir equivalia a 1 milió de bombetes de 60 w 
il·luminant directament el cel totes les nits .

- Augment de la contaminació atmosfèrica per emissió de gasos de combustió de les centrals 
tèrmiques:

CO2 : per cada 100kw/h d’electricitat generada, s’emeten

130 Kg en centrals tèrmiques de  carbó

47 Kg en centrals de cicle combinat

Els gasos d’efecte hivernacle incrementen el canvi climàtic

- Afectació a la flora i fauna alterant l’ecosistema afectat: La reducció del nombre d’artròpodes afecta 
directament al procés de polinització per insectes, del qual depèn més de la meitat de la producció 
alimentària mundial. Tota la cadena tròfica es veu alterada

- Intrusió lumínica:  Molèsties a les persones 

Afectació del cicle circadià de les persones: (alteracions de la salut: estat anímic, 
disminució de Melatonina – càncer,... )

1.- Conseqüències negatives de la contaminació lumínica

- Afecta a la visió nocturna del cel (observacions astronòmiques...)

- La gran quantitat de làmpades implica un augment dels residus perillosos: 5 Tm/any només a Catalunya   
de material d’il·luminació ( làmpades  amb mercuri, plom ...) que cal reciclar
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1.1 Com minimitzar els seus efectes

1.1  Com minimitzar els efectes de la contaminació lumínica?

Il·luminant bé, només els espais necessaris, amb el nivell d’il·luminació just i només quan cal

BEMALAMENT
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Il·luminant bé només els espais necessaris, amb el nivell d’il·luminació just i només quan cal

1.2  Com minimitzar els efectes de la contaminació lumínica?

Il·luminant bé només els espais necessaris, amb el nivell d’il·luminació just i només quan cal

> 35 lux

Informe CIE 136-2000: carrer tipus P4 = 5 lux

1.1 Com minimitzar els efectes de la contaminació lumínica?
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Il·luminant bé només els espais necessaris, amb el nivell d’il·luminació just i només quan cal

2 h.  a.m.

1.1 Com minimitzar els efectes de la contaminació lumínica?

1.2 Conceptes fonamentals: La llum, la visió, magnituds luminotècniques 
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1.2  Conceptes fonamentals: La llum

Tots els cossos a una temperatura superior al zero absolut emeten energia en forma de 
radiacions electromagnètiques.

Les radiacions electromagnètiques capaces de produir sensacions visuals son 
radiacions visibles que anomenem LLUM

La part visible de l’espectre es molt estret: entre 380 nm. (ultravioleta) i 780 nm. 
(infraroig)

Per saber com es distribueix la energia irradiada s’utilitza 
l’espectrerradiòmetre, amb el que s’obté una gràfica com la següent: 

Es representen els valor relatius de cada longitud d’ona visible respecte a la 
màxima radiada (que se li assigna el 100%)

1.2  Conceptes fonamentals: La llum
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Flux lluminós: Lumen lm

Eficàcia lumínica 

Lúmens / w

Intensitat lluminosa: 
Candela cd 

Il·luminància:  Ø/S 

Lux = lúmens/m2

Luminància cd/m2

Enlluernament

Directe

Indirecte

Reflectància

Uniformitat

1.2  Conceptes fonamentals: magnituds de luminotècnia 

CONTRAST: Es la diferencia de luminància entre un objecte i el seu espai immediat (fons)

En nivells baixos d’il·luminació, la visió d’un objecte depèn del contrast de luminàncies

Es representa per la lletra C

Lo – Lf
C = ------------

Lf

CONTRAST UMBRAL DE LUMINANCIA: 

Es el contrast mínim necessari per poder veure 

un objecte. 

La gràfica la va determinar experimentalment

el CIE i mostra la relació entre el contrast

umbral i la luminància del fons.

Per assegurar la visió d’un objecte de 0,2x0,2m

a 100m cal un contrast de 0,3 i es necessita

una luminància del fons entre 1,0 i 2,0 cd/m2

C < 0 C > 0

Negatiu Positiu

El contrast umbral disminueix al augmentar la 
luminància del fons

1.2  Conceptes fonamentals: magnituds de luminotècnia 
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ENLLUERNAMENT PERTURBADOR: Un objecte que es visible sense cap llum enlluernadora es 
pot tornar invisible a causa de l’enlluernament, que produeix una luminància de vel en l’ull

LUMINACIA DE VEL EQUIVALENT
Eg

Lvi =  K -------------- ( cd/m2)       LvT = ∑Lvi
θθθθ2  

Eg es la il·luminància vertical sobre l’ull en el pla 
perpendicular a la direcció visual. 

K es una constant que depèn de l'edat 
valor usual: 10 graus o 3·10-3 rad. 

θθθθ es l’angle format per la direcció visual i
el raig de llum de la font de llum que enlluerna 
no es consideren els llums en un angle > 20º

INCREMENT D’UMBRAL ( TI ): 
es el % d’augment de contrast necessari per 
poder veure de nou un objecte quan es 
produeix enlluernament

Lv
TI = 65  ---------------

Lm 0,8

1.2  Conceptes fonamentals: magnituds de luminotècnia 

ENLLUERNAMENT PERTURBADOR:

1.2  Conceptes fonamentals: magnituds de luminotècnia 
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1.3 Làmpades: tipus i característiques bàsiques

1.3  Làmpades a utilitzar
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Incandescència

Eficàcia lumínica  = 10 a 15 lm/w.
TC = 2.500 ºK.
Vida mitja = 1.000 h.
Ra = 100

1879

2006

1.3 Làmpades: Incandescència

2.- Làmpades i equips eficients

Fluorescència

εεεε = 50 a 104 lm/w.
TC = 2.700 a 6.500 ºK.
Vm = 6.000 a 20.000 h
Ra = 90(pentafosfors)
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Vapor de mercuri A.P.

Eficàcia lumínica = 40 a 61 lm/w.
TC = 3.500 a 4.000 ºK.
Vida mitja = 14.000 h.
Ra = 55

1.3 Làmpades: descàrrega en un gas

Vapor de sodi A.P.

Eficàcia lumínica = 120 lm/w.
TC = 2.000 ºK.
Vida mitja = 24.000 h.
Ra = 25

1.3 Làmpades: descàrrega en un gas
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Vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics.

Eficàcia lumínica = 80 lm/w.
TC = 3.000 a 5.000 ºK.
Vida mitja = 20.000 h.
Ra = 90

1.3 Làmpades: descàrrega en un gas

LED’s

Eficàcia lumínica  = 75 lm/w.
TC = 2.600 a 10.000 ºK.
Vida mitja = 50.000 h.
Ra = 100

1.3 Làmpades: LED’s
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Làmpades:

Article 7.1 del reglament:  S’han de utilitzar les de major eficiència energètica i mínima 
emissió de flux lluminós  en radiacions de longitud d’ona inferiors als 440 nanòmetres:

1.3  Làmpades a utilitzar

Vapor de Mercuri color corregit Vapor de Mercuri amb halogenurs metàl·lics

Llum blanca – llum groga
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Vapor de Mercuri amb halogenurs metàl·licsVapor de sodi d’alta pressió

Llum blanca – llum groga

Φ útil

Rendiment lluminària:

Φ lluminària
η = -------------------

Φ làmpada

Eficàcia lumínica làmpada:

Φ làmpada   ( lm )
--------------- --------

watts         ( w )

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN UNA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT EXTERIOR

Nivell  d’il·luminació:

Φ útil (lm)     
E = ------------------ ( lux )

S ( m2 )

La Eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat serà:

E                        ( lux )
---------- -------------------------------------
W / S     ( W làmpada + equip ) / m2




