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Els captadors de llum
Llum natural per a interiors foscos

la il·luminació d’interiors artificialment i amb la màxima eficiència és una gran fita, però 
la millor opció des del punt de vista ambiental, econòmic i del confort visual és l’entrada 
de llum natural. els captadors de llum permeten il·luminar espais sense finestres amb llum 
de l’exterior. l’article se centra en dos sistemes per atrapar la llum. 
aLBErT punSOLa l info@cos12.com

Diverses empreses han de-
senvolupat solucions tècni-
ques per captar i conduir la 
llum de l’exterior a interi-
ors que no tenen la possibi-
litat de rebre aquesta llum 
o que només poden fer-ho 
de manera limitada. Aques-
tes solucions es divideixen 
en dos grans sistemes. 

El més senzill consisteix 
en la captació de la llum a 
través de cúpules de vidre 
que s’ubiquen estratègica-
ment a les cobertes dels edi-
ficis, si bé també poden es-
tar en façanes. Una vegada 
captada, la llum és reflec-
tida dins un tub, que pot 
tenir diferents longituds. 
L’interior sol ser d’alumini 
amb un tractament super-
ficial de plata, que evita la 
pèrdua d’intensitat de la 
llum captada inicialment. 
Finalment, la llum serà di-
fosa a l’interior de forma 
homogènia.

Hi ha una altra tecnolo-
gia que, en lloc d’utilitzar 
els tubs d’alumini, fa servir 
la fibra òptica. En aquest 

llum natural amb l’artifici-
al. Un fotosensor controla 
la quantitat de llum artifici-
al utilitzada en funció de la 
llum natural disponible.

El primer sistema permet 
portar la llum a gran distàn-
cia mentre que el segon té 
una certa limitació de longi-
tud. Tots dos són més fàcils 
d’aplicar en nova construc-
ció, si bé es poden incorporar 
en un procés de rehabilitació. 
Abans d’instal·lar aquests 
sistemes cal fer estudis de 
la incidència del sol, així 
com efectuar els càlculs per 
dimensionar tots els compo-
nents. n

El captador 
himawari 
—girasol en 
japonès— 
atrapa la 
llum natural. 
un cable de 
fibra òptica la 
trasllada des de 
l’exterior fins 
a una sala de 
la Fàbrica del 
Sol, equipament 
d’educació 
ambiental, per 
il·luminar-la.

cas, la llum de l’exterior 
és captada per uns panells 
amb una trama de lents que 
segueixen de forma moto-
ritzada el moviment del sol. 
Darrere de cada lent hi ha 
un capil·lar de fibra òptica 
que transportarà la llum 
fins al lloc corresponent. Un 
cop a l’interior, els punts de 
difusió poden combinar la 
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