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Resum

Aquesta tesi doctoral se centra en l’estudi de la contaminació lumínica tant en zo-
nes urbanes com en zones protegides de Catalunya. S’entén per contaminació lumínica
qualsevol efecte advers produït per la llum artificial com pot ser l’emissió de llum cap al
cel, l’enlluernament o també l´ús d’enllumenat en indrets, horaris o amb tipus de llum
inadequats.

Si bé la contaminació lumínica sempre s’ha relacionat amb l’observació del cel i amb
l’astronomia, no és només en aquest àmbit que es detecten els seus efectes sinó que es tro-
ben cada cop més habitualment estudis que mostren els seus efectes en el medi ambient,
en la salut humana o com no en el consum energètic d’un territori.

Una de les formes d’avaluar i caracteritzar la contaminació lumínica és la mesura de
la brillantor de fons de cel, que es pot realitzar amb diverses tècniques i dispositius, des
dels sistemes clàssics basats amb telescopi i càmeres CCD fins als dispositius dissenyats
específicament com els Sky Quality Meters o els dispositius ull de peix. La gran diversitat
d’aparells existents fa que un dels focus d’aquesta tesi siguin els treballs de comparació
i calibració d’instruments que permeten millorar la seva precisió i posar-los en disposició
per la constitució de xarxes de mesura contínua.

La mesura de la brillantor de fons de cel és pot enfocar de dos punts de vista, per una
banda les mesures extensives al llarg d’un territori i per l’altra banda les mesures con-
tínues en emplaçaments permanents en mode de xarxa. En aquest treball s’han utilitzat
ambdós punts de vista amb els objectius d’elaborar el mapa de contaminació lumínica de
Catalunya i avaluar els canvis temporals de la brillantor de fons de cel.

Els mapes de contaminació lumínica són una eina per conèixer l’estat del cel en un
territori. Per tal de construir-los ha calgut la realització de mesures recorrent el territori
a estudiar, així com definir mètodes de filtratge i selecció de les dades que han conduit a
una metodologia completa per l’elaboració d’aquests mapes a partir de mesures de fons
de cel realitzades amb dispositius Sky Quality Meter. L’anàlisi de les zones estudiades ha
permès constatar l’alta qualitat del cel de la zona Starlight de la serra del Montsec amb els
valors característics del cel natural. Així també s’ha pogut avaluar els efectes que genera
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una ciutat com Lleida que incideixen en la brillantor de cel en el zenit fins més enllà de
20 quilòmetres de la localitat.

Un element clau d’aquest treball ha estat el disseny i posada en marxa de la Xarxa de
Contaminació Lumínica de Catalunya (XCLCat) amb aparells permanents que permeten
de forma continuar analitzar la brillantor del fons de cel. Amb les dades recollides durant
més d’un any des de la posada en marxa de les primeres estacions s’ha pogut avaluar com
en les zones urbanes la brillantor del fons de cel es tan elevada que en alguns moments
de l’any ni tan sols es detecta el cicle lunar. Per altra banda en zones protegides amb cels
excel·lents s’ha pogut avaluar l’efecte de la Via Làctia en travessar el zenit incrementant
la brillantor del fons de cel en gairebé mitja magnitud.

Aquestes sèries temporals obren la porta a estudis combinats amb paràmetres ambien-
tals com poden ser els núvols; hem determinat per primera vegada de forma quantitativa
com la seva presència en espais protegits fa que el cel sigui encara més fosc contràriament
al que succeeix en zones urbanes on els núvols poden fer augmentar la brillantor de fons de
cel en fins a dues magnituds. La obtenció contínua de dades permetrà completar aquests
estudis amb altres variables ambientals i permetrà avaluar canvis en la qualitat de cel amb
el pas dels anys.
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Abstract

This thesis is focused on the study of Light Pollution (LP) in urban and protected
areas of Catalonia. Light pollution is any effect generated by artificial lighting. Normally
Light Pollution is associated with astronomy, but there are many other effects in natural
environment, health or power consumption.

The evaluation of LP can be done measuring the night sky brightness (NSB) using for
example telescopes and cameras or using stand-alone devices for this purpose. One of the
topics of this work is the intercomparison and calibration of these devices to improve their
precision and use them to establish a LP measurement network.

We have measured NSB with two approaches: extensive measurements covering a large
area as well as permanent stations to analyze the evolution of the NSB.

The extensive measurements allow us to generate maps of light pollution of an area.
To do that we have defined routes and a good strategy of filtering and data selection. With
this method we can create light pollution maps from Sky Quality Meters measurements.
With these maps we can evaluate different areas and we can confirm the good quality
of the Starlight protected area of Montsec with NSB compatible with a natural area. In
the other hand we can evaluate the effects of the near city of Lleida that affects zenithal
measurements up to 20 km far from the city.

We have created the Catalan Light Pollution Network with all the specifications and
methods to do a permanent monitoring of the NSB. After one year of operation we can
evaluate how the lunar cycle is almost not detectable in some periods in urban areas or
how the Milky Way could affect the measurements in really dark sites with an increase of
brightness up to 0.5 magnitudes. Monitoring measurements in combination with environ-
mental data allow us to study the effects of clouds in NSB. We have determined for the
first time ever how the clouds could generate a reduction of measured NSB in pristine areas
meanwhile in urban areas the same kind of clouds increases the NSB up to 2 magnitudes.
In the near future with more data available any other environmental parameters could be
analyzed and long term evolution of light pollution could be studied.
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Part I

La contaminació lumínica i la
protecció del cel a Catalunya
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1
Introducció

1.1 La contaminació lumínica: un problema global

1.1.1 Què és la contaminació lumínica?

Des de l’existència de la humanitat, l’ús de la llum ha estat un element fonamental
pel desenvolupament de les activitats en el nostre planeta. El primer sistema d’enllumenat
artificial que va existir va ser l’ús del foc que va permetre estendre l’activitat humà més
enllà del cicle natural del dia i la nit. Avui en dia com a resultat de l’evolució del coneixe-
ment i especialment del desenvolupament industrial dels darrers segles, la Terra de nit ja
no és fosca sinó que és brillant i així ho mostren les imatges de satèl·lit com les famoses
Earth at Night (La Terra de Nit) que es mostra en la Figura 1.1.

La humanitat ha canviat de forma radical les característiques de l’ambient nocturn
fins a l’extrem que actualment podem pràcticament utilitzar enllumenat en qualsevol in-
dret i en qualsevol moment. Malauradament aquest ús de la llum no sempre està d’acord
amb les necessitats reals, tot sovint ni tant sols es dirigeix cap al lloc on és necessària,
generant la pèrdua dels patrons dia-nit a grans extensions de la Terra com es veu a la
Figura 1.1. Una millor idea d’aquesta afectació la podem visualitzar en un dels primers
treballs realitzats per avaluar l’efecte de la llum a tota la superfície terrestre (Figura 1.2)
a partir d’imatges de satèl·lit. Es tracta del The First World Atlas of the artificial night
sky brightness publicat per Cinzano, Falchi & Elvidge (2001) i que és sense dubte un dels
grans referents.
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1. Introducció

Figura 1.1: The Black Marble. Mosaic de la Terra de nit obtingut a l’any 2012 amb el satèl·lit
SUOMI NPP. Imatge cortesia de NASA Earth Observatory/NOAA NGDC.

Figura 1.2: Anàlisi de la llum artificial a tot el planeta presentat en el primer atles mundial
(Cinzano, Falchi & Elvidge 2001)
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A aquest ús inadequat o excessiu de la llum és en línies generals al que anomenem Con-
taminació Lumínica. No obstant convé citar alguns exemples de la definició d’aquesta
problemàtica:

• Segons la International Dark Sky Association (IDA). És qualsevol efecte advers de
la llum artificial, incloent la difusió cap al cel (skyglow), l’enlluernament, la intrusió
lumínica, el desordre en l’ús de la llum, la reducció de la visibilitat a la nit i el
malbaratament d’energia.

• Segons la normativa catalana (DOGC 2001, 2015). És l’augment del fons de bri-
llantor del cel nocturn natural, a causa de la dispersió i reflexió de llum procedent
de la il·luminació artificial. Aquest augment de llum artificial pertorba i altera les
propietats del medi receptor. També es considera contaminació lumínica qualsevol
forma d’il·luminació artificial que afecti un medi receptor que no sigui l’objecte de
la il·luminació.

Possiblement a partir de definicions com aquestes podríem resumir que la Contaminació
Lumínica s’origina per la llum, procedent de fonts d’il·luminació artificial, en direccions,
intensitats i rangs espectrals (colors) innecessaris per l’activitat que es desenvolupa o per
l’indret on es desenvolupa. Això no vol dir que per evitar aquesta problemàtica calgui
apagar completament l’enllumenat, el que cal és utilitzar la llum de forma adequada i com
a conseqüència no només reduirem la contaminació lumínica sinó que també reduirem el
consum energètic.

La primera senyal d’alarma d’aquesta problemàtica va provenir del món de l’astronomia,
on la proliferació de la llum artificial estava degradant progressivament la qualitat del cel
nocturn. Cal destacar en aquest sentit els treballs de Riegel (1973), Walker (1973, 1976) o
Berry (1976) sense oblidar els primerencs treballs de Elvey & Roach (1937) que malaura-
dament no van tenir continuïtat. Però la contaminació lumínica no és un problema només
dels astrònoms, com es pot veure en la Figura 1.3 procedent de Longcore & Rich (2004)
aquest problema té incomptables i imprevistos impactes ecològics en el medi natural i en
la vida en general.

Avui en dia coneixem que la contaminació lumínica no només destrueix el cel i impedeix
l’observació astronòmica, tant professional com amateur. També afecta a un percentatge
molt elevat d’especies animals tant terrestres com aquàtiques i es detecten els seus efectes
en la salut humana en l’àmbit psicològic però també en el desenvolupament de tumors
cancerígens (veure Secció 1.2 per major detall). Estem davant d’un problema amb moltes
ramificacions i amb molts efectes que ha despertat l’interès de grups de recerca de discipli-
nes tan dispars com l’enginyeria, la salut humana, la legislació o l’astrofísica entre d’altres.
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Figura 1.3: La llum a la nit no només és un problema pels astrònoms sinó que presenta
nombrosos impactes ecològics i ambientals. Imatge procedent de Longcore & Rich (2004)
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Tot sovint es parla de tipus de contaminació lumínica segons de la forma en la que es
mostra i es pot realitzar una classificació bàsica en diversos tipus (veure Figura 1.4):

• La difusió cap al cel o skyglow. És deguda a la difusió de la llum per part de
les molècules de l’aire i la pols en suspensió. Part del feix lluminós es veu desviat
del seu camí original dispersant-se en totes direccions i en particular per damunt
de l’horitzontal. És especialment rellevant quan els sistemes d’enllumenat ja emeten
part de la llum per damunt de l’horitzontal. El seu efecte en grans ciutats pot ésser
detectat en zones a centenars de quilòmetres.

• La intrusió lumínica. Es produeix quan s’emet llum en direccions fora d’on és
necessari. És un fenomen molt comú i molest en zones urbanes on la intrusió dintre
d’habitatges pot provocar trastorns de l’activitat humana.

• Enlluernament. Es produeix quan en transitar per un espai públic es veu dificul-
tada o impossibilitada la visibilitat per l’efecte d’excés de llum emesa per part de
l’enllumenat artificial. Es considera especialment perillosa pel seu impacte en casos
d’accidents de circulació. L’enlluernament pot tenir el seu efecte oposat amb zones
que per contrast es mostrin completament fosques essent també un tipus de conta-
minació lumínica.

• Malbaratament energètic o sobreconsum. Es produeix quan l’enllumenat ar-
tificial utilitzat implica un consum energètic excessiu, bé per excés d’intensitat, per
horari de funcionament o per la distribució espectral (color) utilitzat.

• Desordre lumínic. Es produeix en el cas que en un indret s’està utilitzant exces-
siva llum artificial o bé la distribució de lluminàries és confusa o massa agrupada
generant per tant inhomogeneïtats en l’enllumenat artificial.
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1. Introducció

Figura 1.4: Esquema mostrant alguns dels tipus de contaminació lumínica: intrusió (light
trespass), la difusió cap al cel o l’enlluernament (glare) Imatge procedent de Pathberiya (2013)
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1.1.2 La mesura de la brillantor de cel

Com a tot problema ambiental, la contaminació lumínica, requereix de la seva quantifi-
cació precisa i per tant cal cercar fòrmules per avaluar-la. Una de les formes més habituals
és la mesura de la brillantor de cel, si bé en el Capítol 3 es descriuran amb detall els ins-
truments més habituals per la seva mesura, convé descriure de forma general alguns dels
conceptes bàsics per la seva quantificació. Altres alternatives per la mesura de la contami-
nació lumínica són per exemple l’estudi de dades de satèl·lit com els treballs clàssics de
Cinzano et al. (2000); Cinzano, Falchi & Elvidge (2001) o més recentment amb les imatges
de l’Estació Espacial Internacional (Sánchez de Miguel 2015) o amb vols aeris (Pipia et al.
2014). En el treball descrit en aquesta memòria s’ha utilitzat la mesura de la brillantor
de cel des de la superficie terrestre per tant ens centrarem en aquest àmbit i en alguns
conceptes bàsics d’aquesta avaluació.

La mesura de la brillantor del cel no deixa de ser una mesura de radiació lluminosa i
que com a tal res pot quantificar radiativament. Però degut a què la sensibilitat de l’ull
humà té una resposta concreta (veure Figura 1.5) es pot avaluar aquesta radiació de forma
’subjectiva’ basada en la resposta de l’ull humà. De manera que es pot parlar de mesures
radiomètriques on la mesura abasta totes les longituds d’ona de l’espectre electromagnè-
tic. Alternativament es parla de mesures fotomètriques, en la terminologia del món de la
il·luminació i la òptica, que fa referència a mesurar la radiació però només segons el punt
de vista de la resposta de l’ull humà a aquesta radiació. No confondre el terme fotomètric
aplicat aquí respecte l’ús habitual en astronomia de la fotometria com a mètode per la
mesura i quantificació de la llum procedent dels objectes celests.

Cal afegir que la resposta de l’ull humà no és la mateixa en condicions diürnes que
en condicions nocturnes. En condicions diürnes o visió fotòpica el nostre ull és capaç de
realitzar una correcta interpretació del color i té una major agudesa visual degut a què les
cèl·lules receptores que s’activen, els cons, tenen una major densitat a l’ull i són capaços
de percebre el color.

Per altra banda, la visió nocturna o escotòpica es produeix amb nivells molt baixos
d’il·luminació en què els cons no es poden activar i només una part dels altres fotorecep-
tors anomenats bastons poden operar en aquesta circumstància. La resposta escotòpica és
gairebé monocromàtica estant molt centrada en els colors blaus i essent quasi insensible
als colors vermells, d’aquí l’ús de llanternes vermelles en observacions astronòmiques o
altres activitats en que es vol portar l’ull a la resposta escotòpica.

En general quan mesurem la brillantor de fons de cel amb els diversos instruments
més comuns (veure Capítol 3) la gran majoria solen treballar amb mesures fotomètriques
i s’utilitza com a resposta de referència la resposta diürna fotòpica de l’ull o bé altres res-
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1. Introducció

Figura 1.5: Resposta espectral en nanòmetres de l’ull humà en visió diürna (fotòpica) en color
negre i en visió nocturn (escotòpica) en color verd. Les corbes de resposta representades són
les utilitzades com a referència per la Comissió Internacional d’Il·luminació (CIE).

postes derivades de filtres astronòmics que responen principalment en l’entorn proper de la
visió fotòpica. Però quina magnitud física mesuren els nostres instruments quan intentem
mesura la brillantor del cel?

Habitualment el que es mesura és el que en fotometria s’anomena luminància. La
luminància es defineix com la densitat angular i superficial de flux lluminós que incideix,
travessa o emergeix d’una superfície en una direcció determinada. Tot sovint també es
defineix com la densitat superficial d’intensitat lluminosa en una direcció donada. Cal
indicar que tot sovint s’utilitza la terminologia brillantor del cel per referir-se a la mesura
de luminància en el cas de l’avaluació de la contaminació lumínica.

LV =
d2F

dSdΩ cos θ (1.1)

On LV és la luminància mesurada en candeles per metre quadrat (cd/m2 també ano-
menades nits), F és el flux lluminós en lúmens (cd·sr), dS és l’element de superfície
considerat en metres2, dΩ és l’element d’angle sòlid de la direcció d’estudi mesurant en
estereoradiants (sr) i θ és l’angle d’incidència a la superfície considerada.
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1.1. La contaminació lumínica: un problema global

Per tant el que mesurem es pot simplificar dient que avaluem la intensitat de llum
d’una porció de cel dΩ que ens incideix amb un cert angle θ a la superfície del nostre
detector o de l’ull dS. Les seves unitats en el Sistema Internacional són les candeles per
metre quadrat però degut a la tradició astronòmica de la mesura d’aquesta tot sovint
s’utilitzen les magnituds per segon d’arc quadrat. Berry (1976) va proposar una escala de
contaminació lumínica basada en luminàncies mesurades en magnituds per segon d’arc
quadrat.

La magnitud en astronomia és una unitat logarítmica que data del segle II a.C. en que
Hiparc de Nicea va classificar les estrelles segons la seva lluentor en cinc graus o magnituds
segons la resposta del seu ull. Amb la introducció del telescopi per part de Galileu Galileu
l’any 1609 aquesta escala es va haver d’ampliar però no es fins al segle XIX que es realitza
una definició precisa d’aquesta escala de magnituds.

L’any 1856 Norman Pogson va poder determinar l’escala de magnituds establint que la
diferència entre una magnitud i la següent és un factor 2.512 en la intensitat de la radiació
mesurada o el que és el mateix 5 magnituds difereixen en un factor 100 (Pogson 1856). De
manera que la relació de magnitud entre dos objectes (m1 i m2) que s’analitzen ve donada
per l’expressió:

∆m = m1 −m2 = −2.5 log10
F1

F2
(1.2)

Si en el cas dels detectors de luminància que mesuren en cd/m2 la seva calibració sol
estar realitzada al laboratori amb patrons establerts, en el cas de la mesura en magnituds
per segon d’arc quadrat la seva referència està basada en estrelles estàndard (per exemple
referenciat a l’estrella Vega). En astronomia s’utilitzen diversos tipus de magnitud segons
el filtre que està utilitzant el detector (per exemple B o V de Johnson). Per tant la conver-
sió entre la mesura de luminàncies per tècniques astronòmiques pures a cd/m2 requereix
d’un factor de conversió, el qual ve donat per la resposta instrument-filtre de cada detector
com es descriurà en el Capítol 3.

La majoria dels instruments que s’utilitzen mesuren la luminància d’una porció de
cel però alguns el que estan mesurant és la integració d’aquesta luminància a tot el cel,
estan avaluant la il·luminació. La il·luminació, a vegades anomenada incorrectament
il·luminància per la seva paraula en castellà, és la quantitat de flux lluminós que incideix
en una superfície per unitat d’àrea (veure Figura 1.6). La seva unitat de mesura en el
Sistema Internacional és el lux que equival a lúmens per metre quadrat.
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Figura 1.6: La il·luminació és simplement la mesura del fluxe lluminós que travessa una
superfície i s’expressa en lux (lúmens per metre quadrat). Mentre que la luminància només
contempla el flux procedent d’un angle sòlid concret la il·luminació és integrada a totes
direccions. Imatge realitzada per Sigried sota Creative Commons.

EV =
dF

dS
(1.3)

On EV és la il·luminació mesurada en lux (lm/m2 o cd·sr/m2), F és el flux lluminós
en lúmens i dS és l’element de superfície considerat en metres2.

Per tant, la il·luminació ens dóna el valor complet del flux lluminós que travessa una
superfície per unitat d’àrea i no el d’una direcció concreta (una porció de cel) com fa la
luminància. L’aparell fonamental de mesurar que s’utilitza en contaminació lumínica amb
mesures integrades és el Lightmeter que serà descrit detalladament al Capítol 3.

La il·luminació és una mesura fotomètrica, és a dir considerant la resposta de l’ull
humà, però si considerem tot l’espectre electromagnètic entrem en una magnitud radio-
mètrica equivalent que s’anomena irradiància. La irradiància descriu la potència incident
per unitat de superfície de tot tipus de radiació electromagnètica i es mesura, en el Siste-
ma Internacional, en watts per metre quadrat (W/m2). Per tant si un instrument mesura
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només amb la resposta de l’ull humà tindrem la mesura d’il·luminació però si idealment
mesura o es pot ajustar a tot l’espectre electromagnètic la nostra mesura serà la irradiància.

1.1.3 Els components de la brillantor del cel nocturn

Quan ens disposem a mesurar la brillantor del cel nocturn ens cal conèixer què estem
mesurant ja que no només estem mesurant l’efecte de la llum artificial projectada i disper-
sada cap al cel sinó que el propi cel té un nombre important d’elements que contribueixen
la seva brillantor total. Probablement un dels treballs que millor i més exhaustivament
ha sintetitzat els diversos elements que expliquen la brillantor del cel és el realitzat per
Leinert et al. (1998). En aquest treball es descriuen les diverses contribucions un cop ja
en crepuscle astronòmic i en absència de Lluna en tot el rang de l’espectre entre 100nm
i 200µm cobrint tot l’espectre visible així com altres parts de l’espectre, tal i com es pot
comprovar en el gràfic de la Figura 1.7.

Figura 1.7: Visió general de la contribució de les diverses fonts de llum natural a partir dels
models i dades experimentals recopilats per Leinert et al. (1998). Imatge procedent de Leinert
et al. (1998)
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Els components principals a considerar són:

• Airglow o Luminiscència del cel nocturn (IA). És una emissió de llum molt
feble produïda a l’atmosfera terrestre causada per la recombinació d’àtoms en molè-
cules que havien estat fotodissociades durant el dia per la presència del Sol. S’origina
principalment per l’excitació dels àtoms d’oxigen i nitrogen, però també és possible
amb l’ió hidroxil (OH) o l’àtom de sodi. En línies generals presenta un color blavós
o verdós i es pot arribar a veure a simple vista principalment a baixa alçada (uns 10
graus damunt l’horitzó) si el cel està lliure de contaminació lumínica.

• Llum zodiacal (IZL). És una emissió de llum que s’estén pel pla de l’eclíptica ori-
ginada per la dispersió de la llum solar en partícules de pols interestel·lar (d’entre
0.1 i 100 micres) presents per tot el sistema solar. De nou és visible a simple vista en
condicions d’absència de contaminació lumínica com un triangle després de la posta
de sol a la primavera i a trenc d’alba a la tardor però pot veure’s com una banda
contínua al llarg de l’eclíptica en cels molt foscos. Una variant molt concreta és el
Gegenschein o llum antisolar situat com un disc en la posició oposada al Sol. En
general es considera que pot contribuir en quasi un 60% de la llum natural del fons
de cel en absència de Lluna.

• Starlight o Celístia, la llum de les estrelles (IISL). És la contribució integra-
da de la llum de les estrelles que no poden ser tractades individualment degut a
la seva baixa brillantor. Les estrelles més brillants també contribueixen realment a
l’Starlight però normalment es poden eliminar de la mesura amb un bon tractament
de les dades si s’utilitzen tècniques fotomètriques.

• Llum difosa galàctica (IDGL). És la contribució produïda per la llum emesa o
difosa per les partícules de pols de la nostra Galàxia. És especialment destacada en
la regió infraroja de l’espectre però és també notable en el rang visible.

• Llum de fons extragalàctica (IEBL). És una contribució molt minsa produïda
per objectes com altres galàxies o cúmuls de galàxies visibles en el cel nocturn. Una
excepció que cal tenir molt en compte és l’efecte de la Galàxia d’Andròmeda que és
la major part de la contribució i que podria afectar mesures de camp molt petit si
aquest objecte es troba proper a la posició analitzada.

• Llum dispersada (Isca). Es considera aquesta llum dispersada (scattering) com la
llum que es dispersada per l’atmosfera cap a la regió d’observació. En el cas de cels
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lliures de contaminació lumínica seria simplement la dispersió de les fonts anteriors,
però normalment la major contribució és deguda a l’efecte de la llum artificial dis-
persada per l’atmosfera en forma de difusió cap al cel o skyglow.

En casos de latituds elevades caldria considerar també l’efecte de les aurores, però si
prescindim d’elles podem descriure la brillantor total del cel nocturn (Itot) tal i com fa
Leinert et al. (1998) amb la següent expressió:

Itot = (IA + IZL + IISL + IDGL + IEBL) exp(−τ) + Isca (1.4)

On es considera també l’efecte de l’extinció de l’atmosfera amb el terme τ com a co-
eficient d’extinció que depèn de la longitud d’ona, l’angle zenital, l’altura sobre el nivell
del mar i la composició atmosfèrica de l’indret d’observació.

Les nostres mesures per tant seran la suma d’aquests elements, tot i que en alguns
casos es realitzen correccions per eliminar part d’aquesta contribució i aproximar més la
mesura a la part artificial dispersada. En tot cas el comportament de la dispersió de la llum
i com es propaga en l’aire és fruit de nombrosos estudis de modelització que s’allunyen dels
objectius d’aquesta memòria. No obstant convé recordar els treballs de referència històrics
com el de Garstang (1986) o més recents treballs com Aubé et al. (2005); Aubé & Kocifaj
(2012) o Kocifaj (2007).

1.2 Efectes de la contaminació lumínica
En l’actualitat més del 60% de la població de la Terra viu sota cels que estan con-

taminats lumínicament i si ens centrem en els països desenvolupats s’estima que un 99%
de la població d’Europa i dels Estats Units no pot veure el cel estrellat i aproximada-
ment un 20% de la superfície terrestre té el cel afectat per la llum artificial (Cinzano,
Falchi & Elvidge 2001). El més preocupant és que es constata de l’estudi d’imatges de
satèl·lit entre 1992 i 2010 un increment d’aquest problema fins i tot en zones protegi-
des. Entre un 32% i un 42% d’espais protegits d’Europa, Centre i Sud d’Amèrica han
experimentat un increment de la llum artificial nocturna en aquest període i només uns
pocs espais protegits de tot el món presenten una reducció mesurable (Gaston, Duffy &
Bennie 2015). Estem per tant davant d’un problema d’àmbit global i d’efectes molt variats.

1.2.1 Efectes en l’astronomia

L’astronomia va ser el primer àmbit on es va fer notar la presència de la contaminació
lumínica, essent especialment crític el problema de la difusió cap al cel de les grans ciutats
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Figura 1.8: Visió de la constel·lació d’Orió en un cel lliure de contaminació i en un cel
contaminat. Aquesta ha estat una de les imatges més utilitzades per explicar l’efecte de la
pèrdua del cel. Imatges obtingudes per Jeremy Stanley sota Creative Commons.

situades a poca distància d’observatoris. Només cal fer una mirada històrica per veure
els emplaçaments dels observatoris astronòmics a inicis del segle XX situats a tocar de
les grans ciutats, sense anar més lluny l’exemple de l’Observatori Fabra de Barcelona. En
canvi amb el continu creixement de les ciutats i del seu ús de l’enllumenat totes les grans
instal·lacions de recerca astronòmica observacional s’han anat progressivament traslla-
dant a llocs més remots. Avui en dia el més freqüent es trobar els observatoris en els cims
de muntanyes, en zones desèrtiques o en illes en mig dels oceans, valguin com a exemple
les illes Canàries, Hawaii o el desert d’Atacama a Xile. A escala més local seria la pròpia
serra del Montsec a Catalunya.

Per tal que un indret sigui escollit per l’observació astronòmica un dels indicadors de-
terminants de qualitat és la foscor del cel i absència de contaminació lumínica. Per tant,
la presència de llum difosa cap al cel contribueix en aquesta brillantor del fons de cel
emmascarant-lo i empitjorant la qualitat de les observacions.

L’efecte en l’astronomia va molt més enllà de l’observació astronòmica professional
amb propòsits de recerca. Existeix el col·lectiu d’astrònoms amateurs, un dels col·lectius
d’afeccionats a temes científics més nombrós arreu del món, que també han hagut d’abandonar
les ciutats en la cerca de cels més lliures de contaminació per desenvolupar la seva afició.
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Però encara hi ha més, la destrucció de l’observació del cel nocturn és la destrucció d’un
dret bàsic de la humanitat (Marín & Jafari 2007) i implica una pèrdua incalculable de
patrimoni cultural (Marin 2009). Només cal recordar els noms populars d’objectes del cel
que avui en dia només podem trobar en medi rural o el desconeixement de la Via Làctia
que té la població degut a la impossibilitat de veure-la. Tot això són pèrdues de patrimoni
cultural incalculables, pensem que en la història de la humanitat l’observació del cel ha
permès orientar-se, calcular el temps i fins i tot s’ha utilitzat per orientar i construir alguns
dels grans monuments de la història de la humanitat.

1.2.2 Efectes en el medi natural

Es ben conegut des de fa molts anys que la llum artificial a la nit afecta als organismes
i els ecosistemes. En certa manera hi ha espècies que se’n poden veure beneficiades, altres
que els pot resultar indiferent i unes altres veure’s perjudicades, però en qualsevol cas
l’alteració dels hàbitats i ecosistemes nocturns és evident i s’altera el medi natural. Un
exemple, un tant pintoresc, és l’experiment realitzat pel naturalista William Beebe l’any
1935 a Bermuda i que s’il·lustra a la Figura 1.9 on sense pretendre parlar de contaminació
lumínica estava mostrant com els peixos eren atrets de forma diferent a la presència de
llum artificial de diferent tipus.

Més enllà de la gran quantitat d’individus de diferents espècies que podem trobar morts
al voltant de qualsevol sistema d’enllumenat es considera que la llum artificial indueix a la
pèrdua de la biodiversitat en interferir en els cicles vitals, afectar el moviment i orientació
de les espècies fotofòbiques i fins i tot l’eliminació d’espècies. Algunes no es poden adaptar
a aquestes circumstàncies i desapareixen en favor d’altres espècies invasores que poden
omplir aquest espai gràcies a una millor adaptació al medi contaminat.

En els darrers 25 anys s’han realitzat nombrosos treballs relatius a l’estudi de l’impacte
de la llum als ecosistemes. Començant pel territori català destaca l’històric treball Dolsa
& Albarrán (1998) on aquests entomòlegs de referència descriuen les afectacions a animals
terrestres, insectes, lepidòpters i aus a Catalunya. Arreu del món s’han realitzat treballs
en aquest sentit i per diferents tipus d’animals, aquí només en citarem alguns a mode de
referència i per mostrar la varietat d’afectacions.

La presència de la llum artificial ha mostrat els seus efectes en patrons de la vegetació
amb conseqüències demogràfiques pels herbívors (Bennie et al. 2015). També està clar
l’efecte en la relació depredador-presa ja que la presència de la llum pot afavorir o perju-
dicar uns o altres (Davies et al. 2015). Pel que fa a les aus s’han detectat efectes en aus
marines que surten del niu abans d’hora com la baldriga (Rodríguez, Rodríguez & Negro
2015) o fins i tot efectes en la posta dels ous d’algunes aus (Kempenaers et al. 2010) o
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Figura 1.9: Il·lustració on apareix el naturalista William Beebe mostrant l’efecte de diferents
tipus de llum en l’atracció als peixos en una expedició a Bermuda l’any 1935. La il·lustració
es va publicar originàriament al Bulletin de la New York Zoological Society.

alteracions en el cant de la merla (Nordt & Klenke 2013).

En el medi aquàtic s’ha estudiat l’afectació en especies microscòpiques com la Daphnia,
un tipus de zooplàncton, que veu afectada la seva migració vertical per la llum interrom-
pent la seva funció de depuració natural de l’aigua (Moore et al. 2001). El salmó atlàntic
presenta alteracions en la seva dispersió des del lloc de naixement a altres indrets en-
darrerint el seu desplaçament en presència de llum (Riley et al. 2015). Un altre exemple
emblemàtic i molt mediàtic és el naixement i trànsit fins a l’oceà de les tortugues marines
que requereix de la foscor ambiental per poder trobar el camí correcte (Salmon 2003).

El cas dels insectes és també molt clar donat per l’evidència de la seva atracció per la
llum, en concret per la part ultraviolada de l’espectre. La pol·linització es produeix ma-
joritàriament de dia però no exclusivament i per tant les alteracions en algunes d’aquestes
espècies redueixen la capacitat pol·linitzadora nocturna de certes espècies vegetals (Mac-
gregor et al. 2015). Menció especial mereixen les espècies que utilitzen la bioluminiscència
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per comunicar-se com els lampírids (les lluernes) i que es veuen greument afectats reduint
els vols amb bioluminiscència (Hagen et al. 2015).

Aproximadament un 93% d’amfibis i un 100% de ratpenats són eminentment noc-
turns (Hölker et al. 2010) i fruit d’això afectats per la llum artificial. Per exemple alguns
gripaus produeixen menys sons i afecta la dinàmica reproductiva de l’espècie (Baker &
Richardson 2006) o també com els ratpenats urbans opten per cercar racons sense llum
per instal·lar-se (Hale et al. 2015) i com alteren el seu cicle de sortides a l’exterior degut
a la llum artificial (Stone, Harris & Jones 2015).

Un efecte colateral en el medi natural és la reducció de la polarització natural del cel. La
llum de la Lluna presenta polarització i se sap que algunes espècies animals, no així els hu-
mans, poden detectar-la i és utilitzada per la seva orientació (Kyba et al. 2011b). Per tant
en presència de la llum artificial, que no és polaritzada, aquestes capacitats d’orientació
es redueixen generant de nou alteració en el medi natural.

La gran varietat d’efectes en espècies animals no para de créixer a mida que es van
fent estudis al respecte, no en và podem citar la frase ”I si ens llevem un matí i ens donem
compte que totes les estratègies de preservació dels darrers trenta anys només expliquen
la meitat de la història- la història del dia?” (Rich & Longcore 2006). Hi ha per tant un
llarg camí per recórrer en la protecció del medi nocturn i no ens oblidem que hi ha una
enorme quantitat d’espècies animals que són nocturnes.

1.2.3 Efectes en la salut humana

Probablement un dels darrers àmbits on s’ha fet palès l’efecte de la contaminació lu-
mínica és en la salut humana però poc a poc el nombre d’estudis que mostren aquests
efectes va creixent i es va diversificant. El punt de partida ben conegut és el fet que la
llum artificial altera el cicle circadià dels éssers humans i que és bàsicament regulat per la
llum blava. Les emissions al voltant dels 480 nm son les més efectives pels fotoreceptors de
la melanopsina (al Enezi et al. 2011; Brainard et al. 2001) i la melanopsina és el responsa-
ble de la supressió de la producció de melatonina al nostre organisme. Aquesta hormona
afecta de manera clau els patrons dels nostres cicles vitals com els ritmes estacionals o el
ritme dia-nit regulant el cicle circadià.

Es ben conegut que la melatonina està classificat com agent oncostàtic, és a dir que
la seva presència evitar la formació de tumors cancerosos, per tant si es produeix el seu
bloqueig amb la presència de llum artificial pot influir en l’inici de processos de tipus càn-
cer en els humans, en especial s’han realitzat treballs relatius als càncer de pit, pròstata i
colon (eg Stevens 2009; Navara & Nelson 2007; Li et al. 2010; Kloog et al. 2009). També
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l’efecte de la llum s’ha pogut relacionar amb altres problemes de salut com, per exemple,
els estudis de McFadden et al. (2014) realitzats en persones amb llarga exposició a la llum
on s’hi detecta una relació directa amb l’augment de pes o diversos estudis que vinculen
problemes de tipus psicològic amb l’exposició a la llum (Salgado-Delgado et al. 2011).
Una menció especial en els estudis del cicle circadià i l’exposició a la llum són els treballs
realitzats pel grup de Cronobiologia de la Universitat de Múrcia essent un dels darrers i
més destacat el de Bonmati-Carrion et al. (2014).

L’efecte en els éssers humans és encara un tema obert però la correlació entre la llum
i alguns problemes de salut semblen evidents, això sí normalment vinculats a comporta-
ments molt lligats al treball per torns o a treballs en horari nocturn, per tant amb clara
afectació al cicle dia-nit. Per aquest motiu ja l’any 2007 l’Organització Mundial de la Salut
va identificar el treball per torns que implica disrupció de la melatonina i el cicle circadià
com un possible agent carcinogen.

1.2.4 Altres efectes

Més enllà dels efectes descrits hi ha algunes altres conseqüències de la contaminació
lumínica. Un dels que també és molt evident és el relacionat amb el consum d’energia, el
creixement continu de la població en les ciutats ha implicat un major ús de la llum artifi-
cial i per tant de la llum difosa cap al cel. Una mostra molt evident d’aquest fet és que la
despesa actual en energia és més del doble que la que es produïa als anys 70 (IEA 2014).
Aquesta tendència a il·luminar les ciutats es deriva de la por a la foscor integrada a la
psicologia humana (Schaller, Park & Mueller 2003) tot i que cada cop hi ha més dubtes
de la seva eficàcia en temes com la reducció de la criminalitat (eg Marchant 2004, 2010,
2011) o la circulació vial (Wanvik 2009).

Relacionat amb el consum energètic recentment s’han realitzat estudis correlacionant
les mesures de contaminació lumínica des de satèl·lit i l’estimació del consum d’energia
(Sánchez de Miguel et al. 2014; Sánchez de Miguel 2015; Letu et al. 2011). En molts casos
aquests estudis han permès veure com les dades publicades sobre consum energètic no
s’ajustaven a la realitat o estaven mal valorats en fer la comparació amb els fluxes mesu-
rats des de satèl·lit.

Finalment ressenyar un efecte molt poc conegut però que ha estat estudiat per Stark
et al. (2010). Es tracta del fet que la contaminació lumínica incrementa de forma directa
el nombre de fotons que circulen per l’atmosfera, això implica que reaccions fotoquímiques
diürnes es poden produir durant la nit. Per exemple la destrucció de radicals de nitrat es
veu beneficiada per la presencia de llums artificials incrementant la concentració d’ozó a
l’atmosfera. Per tant la contaminació lumínica contribueix de dues formes a la contami-
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nació atmosfèrica, per una banda amb les emissions derivades de la producció energètica
i per l’altra amb la destrucció dels radicals de nitrat que durant la nit contribueixen a
reduir la contaminació produïda per vehicles i indústries.

1.3 Esquema de la memòria

Aquesta memòria està dividida en quatre parts principals a la seva vegada subdividides
en capítols. La primera part ’La contaminació lumínica i la protecció del cel a Catalunya’
està dedicada a mode d’introducció i posada en context de la contaminació lumínica a
Catalunya, contenint el present Capítol 1 on es descriuen els conceptes bàsics de la con-
taminació lumínica i la seva mesura i que actua com a introducció general. També en
forma part el Capítol 2 que exposa la història de la protecció del cel a Catalunya així com
els plans de mesura d’aquest agent contaminant que s’han desenvolupat al territori amb
especial èmfasi a la zona protegida del Montsec.

En la segona part ’Instrumentació, campanyes de mesura i calibració’ es descriuen les
tècniques i dispositius que s’utilitzen per la mesura de la brillantor del fons de cel, una
de les metodologies d’avaluar la contaminació lumínica i la que s’ha utilitzat en el pre-
sent treball. En concret al Capítol 3 es fa revisió dels instruments i tècniques de mesura
existents a l’actualitat focalitzant en la cerca dels seus avantatges i limitacions de cara al
treball que pretenem realitzar. També en el mateix capítol es ressenyen les campanyes de
mesures que han estat vinculades al present treball. Al Capítol 4 es presenta els treballs
realitzats per la intercomparació i selecció d’instruments de mesura així com els mètodes
de intercalibració i la seva aplicació que permeten millorar la precisió de la mesura del fons
de cel en aparells com el Sky Quality Meter (SQM) que s’utilitza abastament en aquest
treball.

La tercera part ’Mapa de contaminació lumínica’ exposa les tècniques i metodologies
concretes que s’han emprat per la realització de mesures que permeten la construcció de
mapes de contaminació lumínica o més precisament de qualitat de cel. També es mostra
tot el disseny i concepció de les mesures realitzades així com el procediment complet per
l’elaboració de mapa aplicat a diversos casos de la geografia catalana.

La memòria continua amb la quarta part ’Evolució temporal de la brillantor del cel
nocturn’ on es planteja en el Capítol 7 la posada en marxa d’una xarxa de mesures d’àmbit
català per tal de monitoritzar la contaminació lumínica. De resultes de les primeres me-
sures obtingudes es realitza estudi de l’efecte en la brillantor de cel de diversos agents
naturals propis del cel nocturn (Lluna o Via Làctia). Es completa el Capítol 8 amb els
primers anàlisis dels efectes dels núvols en la mesura de la brillantor de fons de cel.
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La cinquena part de la memòria inclou com indica el seu títol les conclusions generals
del treball i les perspectives de treball futur que s’hi deriven. La sisena part conté els
dos apèndixs corresponents a les rutes i estacions de mesura i conclou finalment amb el
recull de referències i índex de taules i figures que s’han utilitzat en la redacció d’aquesta
memòria.
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2
La contaminació lumínica a Catalunya

En aquest capítol s’exposa el context en que es realitza el treball objecte d’aquesta tesi
doctoral. Per una banda amb la descripció històrica detallada de l’evolució de la protecció
del cel a Catalunya i a la serra del Montsec en la que he participat en diverses èpoques i
contexts, tant des de la Universitat de Barcelona com actualment des del Parc Astronòmic
Montsec on vaig liderar la canidatura per la certificació del Montsec com a zona Starlight.
Per altra banda es revisen els plans de mesura històrics que vam desenvolupar dintre de
l’equip de la Universitat de Barcelona, del qual vaig formar part, i que representen un
punt zero de l’avaluació del cel a Catalunya i també un punt d’origen pel desenvolupament
d’aquesta tesi doctoral.

2.1 La protecció del cel a Catalunya. El cas del Montsec
Revisar la protecció del cel a Catalunya és també revisar la història de la protecció

del cel del Montsec. El Montsec és una zona de referència, cel d’excel·lent qualitat, però
no només és al voltant de la serra del Montsec que s’han desenvolupat accions per la
protecció del cel i la defensa de la foscor natural del cel nocturn. La presència de la ciutat
de Barcelona i tota la seva àrea d’influència ha estat un dels motors que ha promogut
la cerca de cels foscos fora de la ciutat com per exemple per part d’astrònoms amateurs
que cada cop veien com es minvava la capacitat d’observació astronòmica i calia allunyar-
se cada cop més de zones d’alta població. Igualment els grups de recerca professionals
en astronomia de Catalunya es veien en la dificultat de poder dur a terme activitats de
recerca que requerissin d’observació astronòmica per la falta d’un indret que permetés la
construcció d’equipaments dedicats a la recerca en astronomia i astrofísica.
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Figura 2.1: Imatge de la zona de Catalunya obtinguda a partir de dade de satèl·lit en el primer
mapa europeu de contaminació lumínica (Cinzano et al. 2000)
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Figura 2.2: Panoràmiques històriques de la ciutat de Barcelona obtingudes des del Tibidabo i
la Facultat de Física. Imatges procedents de Torra et al. (2000)

Durant els anys 90 ambdós col·lectius (professionals i amateurs) havien posat la seva
mirada al Prepirineu de Lleida, concretament a la serra del Montsec, on les mesures visu-
als de qualitat del cel indicaven que era un lloc prometedor i probablement el millor lloc
de Catalunya per a l’observació del cel. Així es va arribar a la construcció dels primers
observatoris privats al Montsec a l’entorn de l’Agrupació ASTER de Barcelona i també les
primeres mesures precises amb telescopi de la qualitat del cel del Montsec realitzades per
la Universitat de Barcelona. Aquest context seguiria evolucionant amb el desenvolupament
del projecte del que ha esdevingut el Parc Astronòmic Montsec, proposat per afeccionats
a l’astronomia amb el suport de l’investigador Joan Oró i que comptà amb la participació
dels centres de recerca en astronomia a Catalunya per tal de poder tirar endavant aquest
projecte liderat per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’estructura del Consorci del
Montsec.

Si el Montsec tenia unes característiques òptimes per l’observació del cel això no era
garantia que es mantingués en el futur. La contínua expansió demogràfica de les nostres
ciutats i l’increment continuat de l’enllumenat exterior, tant públic com privat, podien
acabar destruint el cel del Montsec i el del qualsevol altre indret de Catalunya que presen-
tés unes bones condicions amb baixa contaminació lumínica. Per tant teníem un entorn
que requeria d’un marc normatiu global per la preservació del medi nocturn a Catalunya.
Però no només el Montsec havia generat moviment fins aquell moment, cap a finals dels
anys 90, també des de diversos punts de Catalunya moltes persones de diversos àmbits
s’havien anat mobilitzant a l’entorn de l’entitat Cel Fosc (CelFosc 2015) per reclamar una
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Figura 2.3: Imatge en ull de peix del cel del Montsec amb la Via Làctia al davant d’una de les
cúpules del Centre d’Observació de l’Univers

protecció del cel i havien començat a participar en algunes regulacions en àmbits munici-
pals.

Situant-nos a l’any 1998, a Catalunya ja es disposaven d’algunes normatives o plans
locals. Podem destacar el pla d’adequació de l’enllumenat públic per reduir la contamina-
ció lumínica engegat a Figueres l’any 1995 o molt especialment la normativa d’enllumenat
públic aprovada a la ciutat de Tàrrega l’any 1998 i que la converteix en la primera ciutat
de l’estat espanyol amb una normativa per mitigar la contaminació lumínica. Durant el
tram final de la dècada dels 90 diversos municipis de Catalunya i de tot l’estat van anar
adoptant resolucions o normatives amb resultats i èxits desiguals però que feien pública
la problemàtica de la contaminació lumínica no només per l’astronomia sinó per altres
àmbits i facilitaven el camí cap a una normativa general. Així a l’any 1999 el Parlament
de Catalunya aprova per unanimitat la petició al Govern que prepari una llei per a evitar
la contaminació lumínica a tot el territori.

A partir de l’any 1998, i fins l’aprovació de la Llei corresponent, la Generalitat de
Catalunya va realitzar nombroses accions per arribar a aquest objectiu com va ser la cons-
titució de grups de treball per a la preparació de la normativa integrats per enginyers
d’enllumenat, fabricants, biòlegs i ecòlegs, astrònoms i altres entitats de protecció del
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medi. Per tant en aquella comissió interdisciplinària quedava palès que la contaminació
lumínica era un problema no només dels astrònoms sinó que afectava molts àmbits com
amb el temps s’ha anat veient. Una altra de les accions determinants en el període previ
i inicial de la Llei va ser l’encàrrec del Pla Pilot d’avaluació de la qualitat del cel a Cata-
lunya realitzat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya i
del que en resultaren les primeres mesures precises de la qualitat de cel a Catalunya com
es descriurà més detalladament a la Secció 2.2.

Finalment el 31 de Maig de 2001 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 6/2001
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOGC 2001),
coneguda com la llei de contaminació lumínica. Aquesta va esdevenir la primera Llei
d’àmbit autonòmic de tot l’estat espanyola i una de les primeres a tot el continent eu-
ropeu. Fins aquell moment a Espanya el més proper que existia era la Ley del Cielo de
Canàries que protegia els observatoris del Instituto de Astrofísica de Canarias però no te-
nia un àmbit autonòmic d’actuació sinó que afectava parcialment diverses illes i municipis
de l’arxipèlag (BOE 1988). Per tant la normativa catalana esdevindria pionera i referència
de futures normatives que s’anirien desenvolupament a Catalunya i conjuntament amb
les normatives del nord d’Itàlia serien referent de futures normatives a diverses regions i
països europeus, com per exemple la normativa d’Andalusia.

La Llei 6/2001 estava pensada com una llei que marcava unes bases inicials de tre-
ball i generava un marc normatiu en un espai on no hi havia cap normativa precisa, per
aquest motiu regulava alguns elements però deixava a la via reglamentària que venia a
continuació bona part dels detalls tècnics. Per exemple la Llei prohibia de form explícita
qualsevol enllumenat amb més del 50% de flux cap a l’hemisferi superior incloent en això
els projectors i dispositius làsers enviats directament al cel o prohibeix també la publi-
citat nocturna en dispositius aeris que impliquessin l’us de llum o l’enllumenat continu
de platges i pistes d’esquí entre d’altres coses. Un altre element important és la definició
d’una zonificació que incorporava 4 categories i una categoria especial per llocs d’especial
interès catalogada com a punt de referència:

• E1: Àrees incloses en el Pla d’Espais d’Interès natural o en àmbits territorials que
hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques na-
tural o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una
brillantor mínima

• E2: Àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda.

• E3: Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.
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• E4: Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.

• Punt de referència: Punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural es-
pecial incloses en la zona E1, per a cadascun dels quals cal establir una regulació
específica en funció de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió.

Però per altra banda deixava al desenvolupament en via reglamentaria tota la des-
cripció tècnica de tipologia de làmpades, fluxes o il·luminació per exemple, quedant per
tant pendent d’aquest nou document el detall tècnic que permetés aplicar realment la
Llei 6/2001. Després de molt de retard finalment es va aprovar el Decret 82/2005 (DOGC
2005) que aprovava el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. Aquest Reglament
regulava i establia els valors bàsics que la Llei havia deixat pendent a nivell tècnic però
aquest reglament no respectava adequadament la filosofia de la Llei. De fet entrava en
contradicció amb la mateixa i amb el projecte de decret realitzat per la Comissió per a la
Prevenció i Correcció de la Contaminació Lumínica pel que va ser recorregut legalment. El
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en va declarar la nul·litat l’any 2007 tot i així
va continuar en vigor degut a vies judicials obertes fins a la seva anul·lació per part de la
Generalitat de Catalunya amb la Resolució TES/2809/2011 que el retirava definitivament
i iniciava el procés per a un nou reglament.

En tot cas l’anul·lat reglament de 2005 va estar en vigor durant gairebé sis anys
i feia la primera definició d’un punt de referència, segons la classificació establerta, per
l’Observatori Astronòmic del Montsec i definia una zona a l’entorn de màxima protecció
integral E1 per la totalitat dels 16 municipis de l’entorn integrats en el Consorci del Mont-
sec: Àger, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya, la Baronia de
Rialb, Camarasa, Foradada, Ivars de Noguera, Os de Balaguer, Ponts i Vilanova de Meià
a La Noguera i Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana i Sant
Esteve de la Sarga al Pallars Jussà. També a l’empara de la protecció del cel del Montsec
que demanava aquest la Generalitat de Catalunya amb el Consorci del Montsec i els 16
municipis de la zona van iniciar un pla complet de substitució de l’enllumenat públic que es
va estendre fins l’any 2009 amb una inversió de vora 2 milions d’Euros. Aquesta substitució
d’enllumenat va permetre adequar els municipis de la zona del Montsec a unes condici-
ons que han permès la preservació i fins i tot en alguns casos millora de la qualitat del cel
del Montsec a mida que es substituïen dispositius contaminants per nous més respectuosos.

La zonificació principal de Catalunya es va establir una mica més tard, el 19 de desem-
bre de 2007, amb l’aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa
(veure Figura 2.4). Aquest mapa definia les diverses zonificacions d’acord a l’establert al
Reglament del 2005 i incloïa la protecció dels municipis del Montsec. Malgrat l’anul·lació
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del Decret del 2005 aquest mapa segueix estant en vigor a l’actualitat.

Figura 2.4: Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya aprovat per la
Generalitat de Catalunya l’any 2007. Clarament es distingeix l’àrea continua de categoria E1
corresponent als 16 municipis de la zona del Montsec protegits inicialment.

El mapa 2007 essencialment designa tal i com estava previst les zones emmarcades en
PEIN o similar i la zona especialment definida per la protecció del punt de referència del
Montsec segons el Decret del 2005 en aquell moment en vigor. Per aquest motiu el ma-
pa (Figura 2.4) és molt coincident amb els mapes d’espais naturals excepte la diferència
esmentada i que es pot veure en la Figura 2.5 i que incrementa les ràtios de zonificació
tenint un percentatges destacats de zones E1 i E2 com es veu a la taula 2.1.
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Tipus Percentatge
E1 34.18%
E2 60.25%
E3 5.54%
E4 0.02%

Taula 2.1: Percentatge de distribució de zones de protecció segons categoria derivat del Ma-
pa de protecció envers la contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya (2007). Cal
destacar el notable percentatge de sòl en zones E1 i E2.

Figura 2.5: Detall de comparativa entre les zones PEIN i les zones E1, com es pot comprovar
la gran diferència la tenim a l’entorn de la zona del punt de referència del Montsec.

Els següents salts en la protecció del cel nocturn es poden associar amb la posada en
marxa dels equipaments del Parc Astronòmic Montsec a inicis de l’any 2009. La posada
en marxa de l’espai educatiu i divulgatiu del Centre d’Observació de l’Univers ha permès
fer una major difusió en els vora 25000 visitants anuals sobre aquesta problemàtica i la
protecció del cel, en especial el del punt de referència del Montsec. Aquesta posada en
marxa ens ha permès descobrir uns detalls de contaminació lumínica una mica peculiars,
com era la ’contaminació lumínica’ generada pels vehicles que circulaven amb els llums
llargs per la carretera C-12 a la baixada del Port d’Àger o la dels propis vehicles que
circulaven cap al Parc Astronòmic que podien afectar les activitats astronòmiques que es
realitzen a diversos punts de la serra.

En aquest sentit s’han promogut accions molt locals com, d’acord amb la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, promoure la instal·lació d’uns pa-
nells a la carretera C-12 per reduir l’impacte directe de la llum dels vehicles a les zones
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d’observació i que es poden veure a la Figura 2.6. Una altra actuació en el mateix sentit
dels llums dels vehicles però que alhora permetia una acció de divulgació ha estat la ins-
tal·lació de senyals de trànsit recomanant l’us de llums curts i panells informatius en el
tram entre el nucli d’Àger i el Centre d’Observació de l’Univers (veure Figura 2.7), així
disposàvem d’una eina més per recordar als visitants del Montsec que es trobaven en zona
protegida.

Figura 2.6: El disseny de la carretera C-12 a la baixada del Port d’Àger (imatge de l’esquerra)
implica que en alguns punts les llums llargues dels vehicles afectin les zones d’observació per
aquest motiu es van instal·lar alguns panells per minimitzar l’efecte (imatge de la dreta).

Figura 2.7: La problemàtica dels llums dels vehicles s’ha pogut utilitzar com a eina de difusió
de la protecció del cel mitjançant els cartells informatius (imatge de l’esquerra) i els senyals
recomanant l’ús dels llums curts (imatge de la dreta)
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El següent pas en protecció del cel a Catalunya, i també centrat en la zona de la serra
del Montsec, ha estat el procediment per la certificació com a indret Starlight. L’any 2007
es va realitzar la Conferència Internacional en Defensa de la Qualitat del Cel Nocturn i
el Dret a Observar les Estrelles, coneguda com conferència Starlight, a l’Illa de la Palma
on experts d’arreu del món van trobar-se per debatre la problemàtica de la contaminació
lumínica i la protecció i promoció dels espais lliures d’aquesta contaminació. D’aquesta
trobada en va sortir la Declaració sobre la defensa del cel nocturn i el dret a la llum de
les estrelles, també coneguda com Declaració Starlight o Declaració de La Palma (Marín
& Jafari 2007). En aquesta Declaració es recorda el dret de la humanitat a l’observació
del cel i s’impulsa la creació de llocs de referència certificats per la seva qualitat del cel
nocturn, entre moltes altres conclusions. Aquesta Declaració va comptar amb el suport
de la Unió Astronòmica Internacional, la UNESCO o l’Organització Mundial del Turisme
entre moltes institucions de tots els àmbits.

La Fundació Starlight (Starlight 2015) ha estat l’entitat encarregada, avalada per en-
titats com UNESCO amb el seu programa MaB (Home i Biosfera), del procediment de
certificació d’aquests indrets d’especial interès. Aquestes certificacions persegueixen la mi-
llora de la qualitat de les experiències turístiques i la protecció del cel nocturn en aquells
indrets visitables que presentin unes excel·lents condicions per la contemplació del cel
estrellat i la pràctica d’activitats basades en aquest recurs. Els fets històrics de la serra
del Montsec i les seves condicions el feien un bon candidat per aquest procediment de
certificació i així a inicis de l’any 2012 vam iniciar el procés per la certificació del Montsec
com a Destinació Turística Starlight. Per fer-ho realitat vam posar en marxa un pla de
mesures ambiciós en col·laboració entre el Parc Astronòmic Montsec i el Servei per la
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, producte del qual surt, entre d’altres,
gran part dels treballs que integren aquesta tesi doctoral. Aquest pla de mesures serà
descrit en detall convenientment en els capítols posteriors però si que cal avançar que les
mesures obtingudes van mostrar una qualitat altíssima amb zones amb brillantor de fons
de cel al zenit millor que 21.40 mag/arcsec2 el que implicava que el Montsec no només
podia ser Destinació Turística sinó també Reserva Starlight.

Una Destinació Turística Starlight és un indret: 1) visitable, 2) protegit contra la con-
taminació lumínica, 3) que té unes bones condicions naturals per la contemplació dels
estels, el firmament i les pràctiques turístiques associades a aquest recurs i 4) que té infra-
estructura adequada i activitats relacionades amb l’oferta turística vinculant-hi la natura
nocturna i el seu patrimoni. Per l’altra banda una Reserva Starlight es un espai natural
protegit que manté un compromís per la protecció del cel nocturn i l’accés a la llum de
les estrelles, combinant la preservació de la qualitat del cel amb la conservació dels valors
associats a la mateixa com és la preservació de la natura i el medi natural. El cas del
Montsec compleix totes aquestes condicions amb les activitats i el foment de la protecció
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Figura 2.8: Mapa de la Destinació Turistica i Reserva Starlight del Montsec. 24 municipis van
aconseguir la certificació com a Destinació i dels quals 11 total o parcialment van esdevenir
també Reserva Starlight. Imatge procedent de Ribas, Vilajoliu & Cucó (2013)
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i l’ús adequat del medi nocturn per una banda i la protecció del medi natural gràcies a a
tenir una important superfície integrada en el Pla d’Espais d’Interès Natural o la Xarxa
Natura2000 i estar en procés la constitució d’un Parc Natural. Per tant amb tots aquests
condicionants i les mesures de qualitat de cel que s’estaven obtenint s’estava en condicions
de tramitar la candidatura per la serra del Montsec, la qual requeria també d’estudis en
molts més àmbits com és la meteorologia, l’estabilitat del cel, la qualitat dels recursos
turístics de la zona o els plans estratègics de futur.

A finals de l’any 2012 vam completar els treballs requerits i es va procedir a l’auditoria
corresponent per part dels experts designats per la Fundació Starlight que van avaluar els
diversos informes i van fer les visites preceptives per verificar els procediments utilitzats i
així poder realitzar la valoració de la candidatura. Tal i com s’ha comentat anteriorment
el fet que els valors de qualitat de cel i les condicions de l’entorn fossin tant excepcionals
va permetre que la inicial candidatura com a Destinació Turística Starlight esdevingués
doble i fos també candidatura a Reserva Starlight en part de l’àmbit avaluat.

Una condició molt necessària per poder assolir aquest objectiu de la certificació va
ser la recuperació de la declaració del Montsec com a punt de referència en la normativa
catalana, en estar anul·lat el Decret 82/2005 no hi havia aquesta declaració tot i que el
mapa de preservació del 2007 si que mantenia com hem comentat la màxima protecció als
municipis de l’entorn del Montsec. Finalment la Resolució TES/363/2013 (DOGC 2013)
establia de nou l’Observatori Astronòmic com a punt de referència i establia explícitament
l’àrea d’influència. La Resolució encara anava més enllà establint la tipologia d’enllumenat
que es podia utilitzar a la serra del Montsec fixant un fluxe cap a l’hemisferi superior me-
nor a l’1% o definint l’obligatorietat de l’ús de llums de vapor de sodi o led ambre amb
unes condicions clares i específiques que permeten la preservació de la qualitat del cel.

En aquest context el procediment Starlight va finalitzar el 21 de Març de 2013 amb
el lliurament de la doble certificació com a Destinació Turística i com a Reserva Starlight
de la serra del Montsec. Concretament 24 municipis esdevenien Destinació Turística, per
tant 8 més dels inicialment previstos a l’estudi, i 11 dels quals esdevenien també total
o parcialment Reserva Starlight per les seves condicions de cel excel·lent (veure mapa
de la zona a la Figura 2.8). Aquest procediment no és el final d’un camí ja que porta
implícit un informe de tasques a realitzar, entre elles el monitoreig de la qualitat del cel
que és una part fonamental d’aquesta memòria, i també implica la renovació cada 4 anys
d’aquesta certificació prèvia avaluació dels auditors, de manera que es un procés viu que
contínuament obliga a la preservació i estudi de la qualitat del cel del Montsec.

Finalment el darrer avenç en matèria de protecció del cel a Catalunya ha arribat du-
rant el període de redacció d’aquesta memòria amb l’aprovació d’un nou Reglament en el
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Decret 190/2015 (DOGC 2015) que desenvolupa la Llei 6/2001 i que substitueix l’anul·lat
Decret 82/2005. En aquest nou Reglament, que ha entrat en vigor a el 27 de novembre de
2015, s’estableixen de nou els criteris d’ús de tipus d’il·luminació i les seves característi-
ques, així com tot el marc normatiu necessari. De manera que conjuntament amb la Llei
6/2001, el Mapa de preservació del 2007 i altres normatives més generals es completa el
marc legal necessari a Catalunya. Retornant al Montsec, el nou Decret va especial èmfasi
en la seva protecció com a punt de referència i ratifica com a vàlida la normativa específica
de la Resolució TES/363/2013 per aquesta zona. De forma general cal ressenyar una clara
milloria en els criteris de protecció amb ús de valors i criteris més adequats en general i
amb la creació d’una nova figura amb els ”Espais d’observació del cel” que conjuntament
municipis i Generalitat poden definir en aquelles zones on es donen unes condicions míni-
mes i no molt restrictives de foscor de cel (millor que 20 mag/arcsec2). Aquests indrets es
pretén que es dotin d’un pla especial de cada ajuntament per preservar-los i poder servir
com a indret per la contemplació del cel i la difusió del medi nocturn, d’una forma molt
semblant als anomenats Parcs Estel·lars de la Fundació Starlight (Starlight 2015) o altres
iniciatives de diversos organismes o administracions arreu del món.

2.2 Els plans de mesura de la contaminació lumínica a Catalunya

Més enllà d’accions puntuals en la mesura de fons de cel, i per tant de la contaminació
lumínica, realitzats per part de col·lectius d’afeccionats o fins i tot grups d’astrònoms
professional, les primeres mesures sistemàtiques i estructurades com a pla de mesura les
trobem en el context de l’elaboració de la Llei 6/2001 (DOGC 2001). En els preparatius
d’aquesta llei i en el primer període d’entrada en vigor es va realitzar el Pla Pilot per a
l’avaluació i reducció de la contaminació lumínica a Catalunya impulsat pel Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i executat per la Universitat de Barcelo-
na i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest pla es va estendre des de l’any 2000
fins l’any 2002 i tenia dues vessants ben diferenciades.

Per una banda el pla pilot contenia les accions de caracterització i avaluació del fun-
cionament de l’enllumenat artificial com a font origen de la contaminació lumínica i que
es va desenvolupar pel grup d’Estudis Luminotècnics de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (San Martin, Albert & Garcia Gil 2000). El segon bloc és el que corresponia a
les mesures de fons de cel, esdevenint les primeres mesures sistemàtiques a Catalunya, i
que vam realitzar per part de la Universitat de Barcelona (Torra et al. 2000). En aquesta
secció es descriu de forma breu aquesta segona part que és a tots els efectes un punt de
partida pels objectius i tasques desenvolupades en aquesta tesi doctoral.

El Pla Pilot de mesures de fons de cel va tenir una primera fase centrada en un mos-
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Figura 2.9: Ubicació dels punts de mesura de la primera fase del pla pilot, centrat en les 5
localitats ressenyades més el punt de control a la Facultat de Física a Barcelona no indicat en
el mapa. Imatge adaptada de Torra et al. (2000)

treig basat en la presa de mesures i la realització d’estudis a cinc localitats i un punt de
test, triades sobre una àmplia distribució geogràfica i amb diferents característiques de
població, orografia, climatologia i qualitat astronòmica del cel esperada. Les localitats que
es van seleccionar (veure Figura 2.9) van ser Balaguer (Noguera) degut a la seva proxi-
mitat a la zona del Montsec d’especial interès per l’astronomia, la localitat de Santa Pau
(Garrotxa) que estava integrada en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i les tres loca-
litats següents es van escollir de forma que estiguessin en entorns de població de diferents
característiques de població escollint-se Oliana (Alt Urgell), Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
i Seva (Osona). En cadascuna d’aquestes localitats es van definir tres punts d’observació
situats a l’exterior de la zona urbana per poder analitzar-lo des de diferents perspectives.
Addicionalment es va seleccionar com a punt de test d’instrumental però també de mesura
la Facultat de Física a Barcelona ciutat. Cal ressenyar que els indrets seleccionats van ser
tractats especialment en l’estudi luminotècnic (San Martin, Albert & Garcia Gil 2000) del
Pla Pilot.

En aquesta primera fase vam desenvolupar també la metodologia a aplicar pels diver-
sos punts de mesura seleccionats. La tècnica va ser la fotometria astronòmica absoluta,
els fonaments de la qual es descriuran a la Secció 3.2, utilitzant un telescopi de 203 mm
d’apertura amb codificadors digitals Astromaster, una càmera CCD astronòmica ST-6B
i una roda de filtres equipada amb filtres fotomètrics astronòmics del sistema Johnson
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Figura 2.10: Muntatge de l’equip de mesures utilitzat en el Pla Pilot amb tots els seus elements
i accessoris. Imatge adaptada de Torra et al. (2000)
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(veure Figura 2.10). Aquestes tècniques eren i són altament fiables però amb la tecnologia
de l’any 2000 implicava un protocol d’observació molt lent i que requeria per tant un nom-
bre molt llarg d’hores per cobrir un mostreig de punts en el cel que permetés l’elaboració
d’un mapa. En aquest interval, que podia ser d’unes 5 hores aproximadament, hi havia un
alt risc de canvi en les condicions meteorològiques que obliguessin a aturar i cancel·lar
l’observació de la nit. Cal tenir present que per realitzar mesures vàlides cal també que
siguin realitzades en nit astronòmica i sense presència de Lluna.

El procediment d’obtenció de les mesures requeria de diverses etapes i per poder realit-
zar una gestió adequada es va desenvolupar un programari basat en JAVA anomenat Cel
Fosc (Figura 2.11) que donava suport en aquestes etapes. Aquest programa realitzava la
gestió però a més permetia calcular les taules de nits i hores útils per tal de programar cor-
rectament les observacions. En el mètode fotomètric astronòmic, com es veurà a la Secció
3.2, cal disposar d’unes estrelles estàndard que serveixin de referència per la mesura, per
tant el primer pas que calia era la determinació de les estrelles estàndard visibles en aquell
moment. El catàleg estava construït a partir d’estrelles del catàleg Hipparcos (Perryman
et al. 1997) que no fossin variables i que cobrissin els diversos tipus espectrals principals.
El programari permetia mostrar les estrelles disponibles per una alçada i condicions de
brilllantor concreta de manera que es poguessin anar cobrint estrelles en diferents condi-
cions per poder tenir una bona calibració.

Per realitzar la mesura del fons de cel es seleccionaven unes posicions concretes, que
segons l’ubicació respecte la localitat venien definides amb el propi programari, en les quals
es realitzava una imatge de 90 segons d’exposició per determinar el fons de cel. Tant en
el cas de les exposicions de les estrelles estàndard com en el de fons de cel es realitzava
en els filtres B i V de Johnson incorporats a la roda de filtres de l’equip. Complementà-
riament a les dades científiques (estrelles i fons de cel) s’obtenien també les imatges de
calibració planes (flats) i fosques (darks) per realitzar les correccions d’il·luminació del
xip i d’efectes tèrmics respectivament i tenir les imatges correctament corregides pel seu
processat i anàlisi seguint el protocol característic de la determinació del fons de cel per
mètodes fotomètrics astronòmics (veure Secció 3.2 per més detalls d’aquest procediment).

Amb les dades obtingudes i el seu posterior processat seguint els mètodes de fotometria
astronòmica es van obtenir els mapes de fons de cel, els primers fets a Catalunya, tant amb
el filtre V de Johnson que s’utilitza com un dels estàndards com també un mapa de color
de fons de cel amb l’ús de l’index combinat B-V. En la Figura 2.12 es poden observar uns
exemples de mapes obtinguts per la localitat de Móra d’Ebre el Novembre de l’any 2000
en la primera fase del Pla Pilot. Es pot observar com els mapes només mostren algunes
direccions ja que la tècnica permet mesures discretes per tal de conformar el mapa i a més
algunes direccions no poden ser observades per les limitacions del telescopi.
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Figura 2.11: Captures del programa Cel Fosc de gestió de les observacions per a mesura de la
contaminació lumínica. Imatges procedents de Torra et al. (2000)
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Figura 2.12: Exemple de mapes de fons de cel obtinguts a Móra d’Ebre durant la primera fase
del Pla Pilot. Imatges procedents de Torra et al. (2000)
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Taula 2.2: Taula amb els valors obtinguts de magnitud V de Johnson al zenit als indrets
observats a la Fase 1 (any 2000) del Pla Pilot. La dispersió dels valors correspon a les diverses
mesures realitzades i diverses posicions a l’entorn del municipi. aEls valors de Santa Pau per
dificultats amb les condicions meteorològiques van ser obtinguts en la Fase 2 (anys 2001-2002).

Localitat magV al zenit (mag/arsec2)
Balaguer 19.8-20.3
Barcelona 16.7-17.0

Móra d’Ebre 19.7-20.9
Oliana 21.0

Santa Pau 20.5a
Seva 20.0 - 20.2

Durant la primera fase del Pla Pilot es van poder completar la pràctica totalitat dels
indrets que estaven previstos d’avaluar i definir tots els protocols estàndard de treball.
Alguns punts que van quedar per determinar es van realitzar dintre de la segona fase (any
2001-2002) per tal de contemplar aquest mostreig inicial, un resum dels valors obtinguts
en el mateix es pot veure a la Taula 2.2.

Un cop completada la primera fase es va iniciar la segona fase on els objectius de me-
sura els vam centrar en completar els punts de mesura del mostreig de la primera fase i en
la realització d’un estudi intensiu a l’entorn de la zona del Montsec. El Montsec destacava
per la seva foscor i estava en marxa el procés que portaria a la construcció del Parc Astro-
nòmic Montsec el qual esdevindria una zona prioritària per la necessitat d’una protecció
més específica. Amb aquest objectiu d’analitzar la zona del Montsec es van definir fins a
10 punts principals de mesura a l’entorn de la serra del Montsec (veure Figura 2.13).

Aquesta segona fase del Pla Pilot va permetre determinar mapes de brillantor de cel
en aquests deu punts seleccionats inicialment i en un punt addicional al municipi de Ponts
a l’extrem sud-est de la zona del Montsec. Els mapes i els resultats obtinguts, com es pot
veure a la Figura 2.14 i en la Taula 2.3, mostraven clars indicis de cel natural pràcticament
lliure de contaminació lumínica a la zona del Montsec. Són especialment destacats valors
obtinguts en zones elevades i lluny dels principals nuclis de població com poden ser les
dades de l’OAdM, Santa Linya, l’Alt de Fontllonga o Isona que arriben a mesurar valors
propers o millors que les 22 mag/arcsec2 essent clarament cels de referència a preservar
tal i com s’ha descrit a la Secció 2.1.
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Figura 2.13: Ubicació dels punts de mesura de la segona fase del pla pilot, centrada en l’entorn
de la serra del Montsec pel seu especial valor astronòmic i la necessitat de la seva preservació.

Localitat magV al zenit (mag/arsec2)
Alt de Fontllonga 20.9-21.6

Balaguer 19.6-20.3
Castell de Mur 21.1-21.4

Isona 20.9-21.8
Observatori Astronòmic del Montsec 21.5-22.1

Ponts 19.6-20.3a
Port d’Àger 21.1-21.2
Santa Linya 21.2-22.0

Tremp 21.0-21.4

Taula 2.3: Taula amb els valors obtinguts de magnitud V de Johnson al zenit als indrets
observats a la Fase 2 (any 2001-2002) del Pla Pilot a l’entorn de la zona del Montsec segons
els punts de la Figura 2.13. La dispersió dels valors correspon a les diverses mesures realitzades
i diverses posicions a l’entorn del municipi. aAddicionalment es van obtenir mesures a Ponts
que no està en el llistat i mapa inicial i que també s’inclouen en aquesta taula.
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Figura 2.14: Mapa de fons de cel en magnitud V de Johnson obtingut a l’emplaçament de
l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) en la fase 2 del Pla Pilot. Es pot veure la
notable homogeneïtat i els valors elevats de magnitud que indiquen un cel fosc molt proper a
un cel lliure de contaminació lumínica.
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Si ens centrem en el cas concret de l’Observatori Astronòmic del Montsec definit com
a punt de referència de la normativa catalana vigent (DOGC 2001, 2013, 2015), podem
contemplar en el mapa de la Figura 2.14 com hi ha una gran homogeneïtat de valors foscos
en tot el cel anant des de 20.6 a 21.2 magnituds a altura sobre l’horitzó de 15 graus i fins
arribar a valors propers a magnitud 22 en les zones properes al zenit.

Després d’aquests plans de mesura vinculats al Pla Pilot derivat de la preparació i
aprovació de la Llei Catalana (DOGC 2001) i fins les campanyes de mesures a Catalunya
que integren la part principal d’aquesta tesi doctoral, només trobem el treball de Sola-
no Lamphar (2010). En aquest treball es realitzaven mesures del Parc Natural del Delta de
l’Ebre i del Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es feien a més utilitzant
ja dispositius específics com els que es descriuen al Capítol 3.

Les noves campanyes, que formen part d’aquesta tesi doctoral, sorgeixen del projecte
de col·laboració entre el Parc Astronòmic Montsec i el Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat de Catalunya. Aquests nous plans
iniciats al 2012 han tingut continuïtat fins a l’actualitat estenent-se primer a tota la pro-
víncia de Lleida i amb posterioritat amb col·laboració amb la Universitat de Barcelona i
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya els hem estès progressivament per tot el terri-
tori català. Degut a la seva importància cabdal en aquest treball, aquestes campanyes i els
seus resultats s’aniran descrivint detalladament en els següents capítols d’aquesta memòria.
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Instrumentació, campanyes de
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3
Instrumentació i campanyes de mesura

En aquest capítol s’exposa la vessant instrumental i de mesura de la brillantor de fons
de cel. Es presenten els instruments de mesura més habituals i es comparen les seves
característiques i especificacions principals. Realitzo l’anàlisi amb l’objectiu de conèixer-ne
la idoneïtat per tal de poder decidir quin instrument és òptim en cada cas. Igualment es
descriuen les campanyes de mesures en les que he participat o dirigit i que són l’element
bàsic per l’obtenció de les dades que formen part del treball realitzat en aquesta tesi doctoral.

3.1 Introducció
La mesura de la brillantor del cel és el mecanisme bàsic per poder avaluar els efectes de

la contaminació lumínica en qualsevol indret, per tant la caracterització de l’instrumental
bàsic de mesura i el coneixement de les seves potencialitats i limitacions per cada cas
permet una correcta elecció segons els objectius plantejats.

De forma general podem dividir els instruments i tècniques de mesura en tres blocs:
els telescopis i càmeres CCD amb fotometria astronòmica clàssica, instruments de mesura
unidimensionals i instruments de mesura amb informació de direccionalitat. El primer dels
casos es remunta a la tècnica bàsica de la fotometria astronòmica per tal de determinar
mitjançant telescopi i càmera astronòmica la brillantor del fons de cel, en els segon i
tercer casos en canvi s’utilitzen aparells dissenyats ad-hoc, tot i que en alguns exemples la
seva calibració es basa directament en les tècniques de fotometria astronòmica. Tot seguit
revisarem cadascun dels tipus fent especial èmfasi en els aparells més utilitzats (veure
taula 3.1).
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3.2. Mesures amb telescopi i CCD: Fotometria astronòmica

3.2 Mesures amb telescopi i CCD: Fotometria astronòmica

L’aproximació clàssica per l’avaluació de la brillantor del fons de cel està basada en
els fonaments bàsics de la fotometria astronòmica. Aquesta tècnica normalment s’ha uti-
litzat amb mesures realitzades amb telescopi i càmeres CCD astronòmiques (Patat 2003b;
Falchi 2011), com a eina fonamental per la determinació del fons de cel, així va ser també
utilitzat en les mesures inicials realitzades a Catalunya en els anys 2000 i 2001 com s’ha
ressenyat al capítol 2 d’aquesta memòria o més extensament es pot trobar a Torra et al.
(2000). Avui en dia, i com veurem en següents apartats, nous instruments estan utilitzant
la mateixa estratègia per determinar la brillantor del fons de cel utilitzant les estrelles
estàndard com a candeles de referència per a realitzar aquestes determinacions. Tant en el
cas clàssic com en el cas de nous instruments, la metodologia i el procediment és el mateix
i es resumeix a continuació.

El primer pas que cal tenir en compte, a l’igual que amb tots els instruments i tècni-
ques, és la necessitat de realitzar les mesures en horari nocturn i més estrictament després
del crepuscle astronòmic (el Sol està situat com a mínim 18 graus per sota l’horitzó). A
més cal tenir present l’efecte de la Lluna pel que es sol recomanar realitzar aquestes me-
sures en absència de Lluna i respectant també el crepuscle lunar d’uns 10 graus per sota
de l’horitzó (Falchi 2011).

Pel fet de ser una tècnica fotomètrica és evident que en aquest cas també els millors
resultats s’obtindran en aquelles nits de més alta qualitat, el que coneixem com a nits
fotomètriques. Aquestes són les nits que compleixen les condicions d’estabilitat que fan
que es mantingui constant el quocient entre l’extinció atmosfèrica (κ) i la massa d’aire
(χ). En altres instruments calibrats al laboratori aquest fet és menys sensible ja que en
el cas de la fotometria s’utilitzen les estrelles com a calibradors i al laboratori làmpades
estàndard. La massa d’aire es el camí òptic recorregut per un fotó procedent d’una estrella
en creuar l’atmosfera terrestre i que es determina de forma directa per l’altura respecte
de l’horitzó, o més habitualment pel seu complementari o angle zenital, de l’objecte:

χ = sec z (1− 0.0012 tan2 z) on z és l’angle zenital de l’objecte observat (3.1)

L’estratègia observacional té com a base l’observació d’estrelles estàndard astronòmi-
ques situades a diferent massa d’aire, per tal de cobrir el major rang possible d’altures
respecte l’horitzó on esperem determinar la brillantor del fons de cel. Com en totes les
observacions fotomètriques es requereix l’us d’estrelles estàndard de diferent magnitud per
tal que l’ajust i càlcul posterior sigui més acurat. Per cada camp d’observació i mesura, es
determina la massa d’aire de les estrelles estàndard així com la mesura de la intensitat de
llum (número de comptes) que detecti d’aquest objecte el nostre detector astronòmic, nor-
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malment una càmera CCD. El número de comptes es pot determinar de diverses formes,
avui en dia és habitual fer-ho mitjançant programari especialitzat, però en línies generals
la tècnica es fotometria d’obertures. Mitjançant la definició de cercles concèntrics centrats
en l’estrella es determina un cercle interior que conté l’estrella i la contribució del fons cel,
i una obertura exterior que permet extreure només la contribució del cel. La contribució
del cel es resta del cercle interior i així és determina els nombre de comptes de l’estrella
(eg Falchi 2011). Amb el nombre de comptes obtingut dividit pel temps d’exposició de la
mesura s’obté el valor de comptes per segon que s’utilitza com a mesura instrumental.

Cadascuna de les estrelles estàndard té la seva brillantor (magnitud) ben catalogada
en els catàlegs fotomètrics, per tant de la combinació de la magnitud de catàleg (mag) amb
la massa d’aire de l’observació concreta (χ) i el nombre de comptes per segon (N) mesurat
és possible la determinació dels punts zero instrumentals (ZP) i el coeficient d’extinció
(κ) usant l’equació clàssica com per exemple realitzen amb propòsits de determinació de
la brillantor de cel els treballs de referència com Patat (2003b), Patat (2003a), Aceituno
et al. (2011) o Falchi (2011) :

2.5 log10N + mag = ZP − κ·χ (3.2)

Utilitzant totes les estrelles estàndard de la nit es realitza la determinació dels punts
zero (ZP) i del coeficient d’extinció (κ). En els casos que es treballa amb diferents filtres
fotomètrics es pot incorporar termes de correcció de color (Patat 2003b,a). En una nit
estable els paràmetres s’han de mantenir constants per tant la determinació és directa
mitjançant un simple ajust per mínims quadrats o similar.

Finalment, amb els paràmetres ja ajustats, podem utilitzar la mesura del fons de les
mateixes imatges de les estrelles estàndard o d’altres realitzades en direccions d’especial
interès, com per exemple el zenit, per avaluar la seva intensitat en comptes per segon.
La metodologia més habitual per aquesta determinació és seleccionar una porció de la
imatge (normalment un rectangle) definit que no es vegi afectat per presència d’estrelles.
El número de comptes d’aquesta secció es divideix per l’àrea angular d’aquest sector i
s’obté el que es coneix com a comptes per segon i per segon d’arc quadrat (Nsky) (Falchi
2011). La brillantor del fons de cel (SB per Sky Brightness) per aquest mètode clàssic
es determina en magnituds per segon d’arc quadrat (mag/arcsec2) per qualsevol de les
posicions del cel que vulguem analitzar mitjançant l’equació:

SB = ZP − 2.5 log10Nsky (3.3)

Amb la determinació d’aquests valors es poden donar mesures d’una direcció concreta
o bé realitzar mapes de direccions a l’estil del que es realitza a Torra et al. (2000) i que
s’ha descrit a la Secció 2.2.
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3.3 Instruments de mesura unidimensionals

La família d’instruments i detectors que és defineixen com a unidimensionals correspon
als aparells que no proveeixen informació espacial, és a dir que només proveeixen una me-
sura en cada instant de temps. Aquesta mesura pot correspondre a una quantitat integrada
a tot el cel o pot correspondre a una mesura angular concrete (per exemple al voltant del
zenit) però no proveeixen informació en vàries direccions tot i que ho poden arribar a fer si
s’utilitzen elements auxiliars per canviar la seva orientació i realitzar apuntats a diferents
direccions com veurem més endavant.

3.3.1 Sky Quality Meter (SQM)

El Sky Quality Meter (SQM) (veure Figura 3.1) és amb tota seguretat l’instrument més
utilitzat en els darrers 5 anys per l’avaluació de la contaminació lumínica arreu del món,
degut principalment a tractar-se d’un instrument low-cost i dissenyat per als col·lectius
d’astrònoms amateurs cosa que li va permetre una gran entrada en el món de les mesures
de la brillantor del cel. Actualment nombrosos estudis i projectes de xarxes de mesura
utilitzen aquest instrument com a element bàsic de mesura (e.g den Outer et al. 2011;
Puschnig, Posch & Uttenthaler 2014; Tong 2012; Kyba et al. 2011a, 2015b; Pun, So &
Wong 2015).

Figura 3.1: Imatge de dos SQM: instal·lat al seu housing (esquerra) i parcialment extret
(dreta). Imatge doi:10.1371/journal.pone.0017307.g002
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El SQM es produeix de forma comercial per part de l’empresa Unihedron (Grimsby,
ON, Canadà) i la seva mesura es basa en la determinació de la luminància per una porció
de cel obtenint una mesura donada en unitats de tipus astronòmic (magnituds per segon
d’arc quadrat). El SQM està equipat amb un detector d’estat sòlid TAOS TSL237S com-
plementat amb un conversor llum-freqüència (Unihedron 2015), aquesta configuració es
sensible en el rang entre 320 nm i 1050 nm amb pic als 680 nm, però per adaptar-lo a la
visió humana nocturna se li incorpora un filtre HOYA CM-500 (veure Figura 3.2 extreta
de Bará et al. (2015a)) que redueix la resposta al rang 320 - 720 nm.

Figura 3.2: Imatge de filtres HOYA CM-500 procedents de SQM. Es pot apreciar la irregularitat
i imprecisió dels mateixos. Fotografia de C. Tapia Ayuga (Bará et al. 2015a).

La resposta dels detectors TSL237S té una lleugera però estable dependència de la
temperatura, per aquest motiu el detector SQM incorpora en el seu interior un detector
de temperatura que és utilitzat pel programari intern del dispositiu per tal de realitzar
la compensació de la temperatura. L’error per temperatura es menor que el propi error
nominal de l’instrument de manera que una mesura SQM no hauria de tenir cap efecte de
temperatura en el rang entre -25 i 70 graus Celsius (Schnitt et al. 2013; Kyba et al. 2011a).

Les lluminàncies es mostren en magnituds visuals SQM segons la resposta de l’instrument
que s’aproxima a la visió humana diürna (fotòpica) i que no coincideix amb el filtre foto-
mètric V Johnson habitual en astronomia (veure Figura 3.3). Aquestes lluminàncies poden
ser convertides a unitats típiques seguint l’expressió de conversió suggerida pel fabricant
(Unihedron 2015) que utilitza per exemple den Outer et al. (2011):

Luminance [cd/m2] = 10.8× 104 × 10−0.4∗mag on mag són mag/arcsec2 del SQM.
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Figura 3.3: Resposta del SQM mesurada per Cinzano (2005) en comparació amb el filtre V
de Johnson determinat per la Universitat John Hopkins (UniversityJohnHopkins 2003). Imatge
procedent de Puschnig, Posch & Uttenthaler (2014)

En tot cas com el SQM no coincideix amb la visió diürna humana ni amb un filtre
fotomètric estàndard la seva conversió d’unitats de magnitud a unitats de luminància por-
ta implícita una incertesa (Puschnig, Posch & Uttenthaler 2014; Kyba et al. 2011a; den
Outer et al. 2011) i que implica fins i tot que l’expressió indicada es mostri amb lleugeres
diferències segons els autors i sigui un tema no resolt. Per exemple Puschnig, Posch &
Uttenthaler (2014) utilitza el coeficient 10.9 enlloc de 10.8 basant-se en la relació entre
magnitud V de Johnson i la luminància derivada a partir de Cinzano (1997) i Garstang
(1986) però essent conscient que la magnitud SQM no és la mateixa que la V de Johnson
(Figura 3.3).

Unihedron fabrica diferents tipus de SQM que es poden classificar segons el mètode de
lectura de dades i segons el camp de visió. Els primers SQM en sortir al mercat operaven
amb un camp de visió més gran d’aproximadament uns 84 graus (FWHM) (Cinzano 2005)
amb el que això comportava d’integració d’un camp molt gran i la dificultat de determi-
nar brillantor en posicions de referència com el zenit. Això va fer que poc a poc anessin
guanyant terreny la segona generació de SQM, els coneguts com SQM-L (L per Lens) que
tenen un camp de visió de 20 graus (FWHM) (Cinzano 2007). Aquests darrers són els que
la majoria de projectes de mesures de brillantor de cel estan utilitzant.

Pel que fa al format de lectura, més enllà dels dispositius de control manual on la lec-
tura s’efectua directament prement un botó i llegint el resultat en pantalla com els de la
Figura 3.4, es troben al mercat dispositius que permeten un treball més automatitzat per
la lectura de dades com els models SQM-LR (lectura per port RS232), SQM-LU (lectura
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Figura 3.4: Models SQM de control manual. A l’esquerra el SQM sense lent i a la dreta el
SQM-L (amb lent). Imatges procedents de Unihedron (2015)

per USB), SQM-LU-DL (lectura per USB amb data-logger per emmagatzemar les dades)
o SQM-LE (lectura per port de xarxa ethernet) que complementant-se amb el sistema de
housing (veure Figura 3.1) resistent a la intempèrie permet la seva operativa continuada
com es discutirà en capítols posteriors.

El sistema de protecció o housing implica una reducció de la quantitat de llum que
entra al dispositiu SQM, segons les especificacions del fabricant (Unihedron 2015) es de
0.11 mag/arcsec2 per tant aquesta xifra caldrà restar-la a la lectura obtinguda quan s’operi
des de dintre d’aquests housings. Altres estudis com Tong (2012) o Bará et al. (2015a)
determinen o utilitzen valors lleugerament diferents però sempre al voltant de la xifra
proveïda pel fabricant del producte amb una desviació de l’ordre de 0.01 mag/arcsec2.

Els dispositius SQM són calibrats en origen mitjançant un luxòmetre ajustat als criteris
CIE (International Commission on Illumination) amb una precisió d’un 5%. Com a font
d’il·luminació utilitzen una esfera integradora de llum amb LED verd amb el pic d’emissió
als 520 nm (Unihedron 2015; Cinzano 2005). Els aparells manufacturats amb posterioritat
a l’any 2009 s’han calibrat amb la mateixa configuració amb una superfície de brillantor
constant equivalent a 8.71 mag/arcsec2 amb l’extracció corresponent de corrent de foscor
obtinguda en completa foscor (Unihedron 2015). Amb la superfície de brillantor controlada
es pot donar solució a l’equació que relaciona els comptes del detector amb la magnitud
mostrada:

mag = C − 2.5 log10N On C és la constant a determinar (3.4)
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El dispositiu calibrat permet realitzar teòricament lectures a l’interval entre 0 i 24
mag/arcsec2 (den Outer et al. 2011), essent el valor mínim de mesura la foscor total amb
un llindar aproximat de 100µcd/m2. El temps d’exposicio de l’aparell es determina de
forma automàtica segons la quantitat de llum a mesurar i essent a l’hora el limitant de
l’interval mínim de mostreig, és a dir, el temps mínim requerit per una mesura segons les
condicions de llum de l’indret serà el temps mínim de mostreig que permetrà el dispositiu
per efectuar les seves lectures. Per la realització de lectures en els dispositius no manuals
es pot utilitzar el programari proveït pel fabricant com l’Unihedron Device Manager o pe-
tits scripts en llenguatge perl que se subministren. En paral·lel s’han desenvolupat altres
codis per la lectura i representació de dades de dispositius SQM com el cas del PySQM
desenvolupat en llenguatge python (Nievas & Zamorano 2014; PySQM 2015) i de gran
utilitat en xarxes de mesures (eg Zamorano et al. 2015).

Figura 3.5: Comparació entre la mesura SQM i l’estimació d’il·luminació artificial sota la
hipòtesi que el cel natural sigui 21.6 mag o 21.3 mag (línies grises). Es pot apreciar que si
incorporem la incertesa de 0.1 mag (línies vermelles) en la mesura total la dispersió en zones
poc contaminades pot ser rellevant si usem mesures individuals. Figura procedent de Bará
et al. (2015a)

La incertesa en la mesura s’estima al voltant d’un 10% equivalent aproximadament a
0.10 mag/arcsec2 (Kyba et al. 2011a). Com ja s’ha ressenyat en diverses fonts (e.g Bará
et al. 2015a) cal tenir present que aquesta incertesa pot ser representativa en mesures
individuals en zones de baixa il·luminació (> 20.8 mag) com es pot veure en la Figura
3.5 on es representa la magnitud mesurada front l’estimació de la il·luminacio artificial i
la dispersió que aquest error pot implicar.
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Figura 3.6: Esquema representatiu de la filosofia de les intercomparacions per calibrar (apare-
llar) SQM. Figura procedent de den Outer et al. (2011)

La precisió dels aparells SQM es pot millorar per intercalibració si es disposa de més
d’un aparell, especialment si es vol constituir un sistema de xarxa de mesures. El primer
experiment en aquest sentit és el que es va realitzar per la definició de la xarxa holandesa
de mesures de brillantor de cel, l’anomenada Kick-Off Intercomparison Campaign (KIOS)
realitzada el 2011 a l’emplaçament de recerca en paràmetres ambiental situat a Cabauw
(Cabauw Experimental Site for Atmosphere Research, CESAR). En capítols posteriors
s’exposarà amb més detall les campanyes de comparació instrumental i els procediments
per realitzar aquest procés. Cal comentar que la campanya KIOS va mostrar que els nou
instruments SQM utilitzats tenien una dispersió inicial (de fabricació) d’aproximadament
un 14% i que de forma individual en nits puntuals podia arribar entre el -16% i el 20%.
La intercalibració dels instruments va reduir la dispersió general a un 0.5% i les indivi-
duals entre -7% i 9% (den Outer et al. 2011) (veure Figura 3.6). Amb posterioritat s’han
realitzat les campanyes d’intercomparació del projecte europeu Loss of the Night Network
(LoNNe) que s’han dut a terme el 2013 a Lastovo (Croàcia), el 2014 a Madrid i Àvila
(Espanya) (Bará et al. 2015a), el 2015 a Torniella i Sesto Fiorentino (Itàlia) (Kyba et al.
2015a) i el 2016 es durà a terme a la serra del Montsec.

Una altra qüestió que convé analitzar quan es tracta dels aparells SQM i que tot just
comencen a aparèixer els primers estudis és el comportament dels aparells a llarg termini
i si existeix un envelliment dels mateixos o del sistema de housing on són instal·lats. Un
dels primers treballs en aquest sentit és el de So (2014) on determina una pèrdua de sen-
sitivitat del SQM i de transparència del housing en unes condicions ambientals extremes
com és la xarxa de mesures de HongKong (Pun, So & Wong 2015). En un altre sentit
s’expressa el recent estudi realitzat per den Outer et al. (2015) on comparen l’estudi inter-
comparatiu de KIOS 2011 amb campanyes de verificació posteriors de la xarxa holandesa
de brillantor de cel realitzades el 2012. Els seus resultats després d’eliminar efectes de lloc
no ben diagnosticats apunten a una dispersió en els coeficients d’un 5% que implica una
variació en magnitud de 0.054 mag, encara per sota del valor nominal de 0.1 mag d’un
dispositiu individual proveït pel fabricant. En tot cas les recomanacions de den Outer
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Figura 3.7: Muntatge d’un SQM-L amb trípode (esquerra) que permet mapejant els punts
indicats en groc construir un mapa de brillantor de cel (dreta). Aquesta és la filosofia del
projecte NixNox (Zamorano et al. 2013). Figura procedent de Zamorano et al. (2014)

et al. (2015) indiquen que cal definir verificacions de l’estabilitat, tot i que sigui poca la
desviació, de forma regular per tal de garantir l’estabilitat de les mesures i poder avaluar
tendències amb els dispositius SQM.

Una darrera incertesa que està essent estudiada en relació als dispositius SQM és la
importància de la direccionalitat del dispositiu a l’hora de realitzar apuntats al zenit.
Conèixer si hi ha cap efecte generat per rotar el SQM quan estem mesurant un punt fix i
si aquest efecte pot estar lligat a qüestions derivades de polarització. Un treball pioner en
aquest estudi és el realitzat per Bará & Lima (2015) que descarta els efectes de polarització
en la mesura de SQM però sí que detecta indicis d’efectes de direccionalitat que probable-
ment requeriran més estudis per tal de poder ser avaluats amb diferents dispositius.

Tot i que els aparells SQM estan dissenyats com un dispositius unidimensional, una sola
mesura en una direcció concreta per cada interval de temps, estan començant a utilitzar-se
per l’estudi de direccionalitat i la construcció de mapes de cel. Un treball pioner en aquest
sentit és l’ús de SQM-L de control manual amb trípodes i muntures per mapejar (veure
Figura 3.7), l’anomenat projecte NixNox de la Societat Espanyola d’Astronomia (SEA)
(Zamorano et al. 2013). Aquest projecte ha permès mitjançant l’ús de diversos dispositius
SQM-L calibrats distribuïts per la geografia espanyola realitzar un catàleg de llocs d’interès
per la seva qualitat del cel (Zamorano et al. 2013). Una forma alternativa amb aquesta
estratègia es la reconstrucció matemàtica de mapes de cel mitjançant punts discrets de
SQM com el que està desenvolupant Tilve Rúa et al. (2015).
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Figura 3.8: Prototipus de SQM-LU-DL-V (superior) i exemple del mapa que obté (inferior).
Imatges procedents de Unihedron (2015)

En el mateix sentit de mapejar el cel amb SQM es mostra el nou model d’aquest dis-
positiu, l’anomenat SQM-LU-DL-V. Aquest model inclou sensors de posició que permeten
determinar la direcció d’apuntat del dispositiu SQM i per tant poder amb el programari
propi de Unihedron construir un mapa de cel (veure Figura 3.8. Aquest dispositiu, a l’any
2015, es troba en fase de prototipus i estudi degut a diverses problemàtiques amb el seu
apuntat (Unihedron 2015), quan estigui completat permetrà la recollida de dades en els
seu datalogger amb la informació d’apuntat per tal de transferir-les per USB a l’ordinador
i realitzar l’esmentat anàlisi per construir el mapa de cel.
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3.3.2 Lightmeter

El Lightmeter, o molts cops citat com el IYA-Lightmeter per les sigles angleses IYA de
l’Any Internacional de l’Astronomia, és un instrument de ciència ciutadana concebut per
monitorejar a llarg termini tots els nivells de llum a l’exterior, tant d’origen natural com
artificial i tant de dia com de nit. És un instrument dissenyat per ser resistent a qualsevol
condició meteorològica (veure Figura 3.9) i que tingui un manteniment essencialment in-
existent i un cost molt econòmic. Com el seu nom indica va ser desenvolupat inicialment
com a part del projecte pilar de cels foscos de l’Any Internacional de l’Astronomia 2009
com a contribució Austria/Alemanya liderada per l’investigador Günther Wuchterl.

Figura 3.9: Fotografia de referència del Lightmeter escalat amb una moneda d’1 Euro. Es veu
per tant la reduïda mida del dispositiu. Imatge obtinguda per G.Wuchterl (LightmeterWiki
2015)

Per tal de mesurar la irradiància total en tant variades condicions (dia-nit) utilitza
l’efecte fotoelèctric (Einstein 1905) en una fotocèl·lula solar i un continu mesurament
del corrent elèctric generat amb un pico-amperímetre, que genera les mesures que podran
ser convertides en la irradiància total mitjançant calibració amb referents universalment
accessibles com és el Sol (LightmeterWiki 2015). A l’igual que succeïa amb el SQM (veure
secció 3.3.1) l’instrument porta incorporat un sensor de temperatura per poder considerar
efectes de dependència del sensor fotoelèctric o de l’electrònica auxiliar. El fet de mesurar
la irradiància total (a vegades anomenada global) permet la seva connexió amb els estudis
atmosfèrics diürns el que facilita la seva calibració i seguiment.

Un cop realitzada la calibració, que es discutirà a continuació, el resultat obtingut
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s’expressa en unitats del Sistema Internacional com són watts per metre quadrat, que
s’interpreta directament com el flux radiant que creua una superfície, el que coneixem
com a irradiància i que en aquest cas es correspon amb una irradiància horitzontal pro-
cedent de tot el cel (Ochi & Wuchterl 2014) tot i que s’estima una FWHM (amplada a
alçada meitat) d’uns 120 graus. A la seva vegada aquesta mesura es pot aproximar, amb
algunes assumpcions (veure Müller, Wuchterl & Sarazin (2011) o LightmeterWiki (2015))
per unitats de il·luminació com són els lux.

Figura 3.10: Resposta instrumental del Lightmeter (groc) comparada amb la visió diürna (ver-
mell) i nocturna (blau). L’eix horitzontal es mostra en nanòmetres mentre que el vertical es
troba normalitzat al màxim de transmissió. Imatge proveïda per K2WLights (2015)

El Lightmeter té un rang de sensibilitat molt ample, així amb sistema de mostreig de
10 mesures per segon, és sensible des de uns 0.1 µW/m2 (aproximadament uns 10 µlx)
fins a uns 2kW/m2 (aproximadament uns 200.000 lx amb 1% de resolució), segons les
especificacions del model 2.3L (LightmeterWiki 2015) que opera en Linux. Actualment
està també en producció el model 2.4 que funciona sota Windows per part del fabricant
K2WLights (K2WLights 2015) i està en fase de concepció la tercera generació de dispo-
sitius (LightmeterWiki 2015). Aquest rang de mesura cobreix completament la sensibiitat
de l’ull humà amb un sol sensor, tant en mode diürn com nocturn. A més tal i com es pot
veure en la Figura 3.10, que ens mostra la resposta del Lightmeter, és una combinació de la
fotocèl·lula de Silici amb el vidre protector amb un pic màxim proper als 500 nm, cobreix
quasi completament la resposta espectral de l’ull humà tant en visió diürna (fotòpica)
com nocturna (escotòpica) (Ochi & Wuchterl 2014). Les mesures instrumentals es poden
considerar lineals en el rang que va des del límit de detecció (0.1 µW/m2 o 10 µlx) fins a
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Figura 3.11: Comparació de les dades calibrades amb els models de Sol i Lluna pel cas de
l’instrument situat al Centre d’Observació de l’Univers (Àger). S’aprecien clarament els cicles
dia-nit, així com el cicle lunar. També es pot veure la dispersió dels punts de mesura (color
negre) quan hi ha condicions de núvols que fan que no s’ajusti als models com és d’esperar.

la Lluna plena al zenit, per tant per tot el rang nocturn de mesures naturals. S’estima una
pèrdua de linealitat en un 10% a partir de mesures d’1 lux (Müller, Wuchterl & Sarazin
2011; LightmeterWiki 2015). Aquesta valoració s’ha realitzat en comparació amb mesures
bolòmetriques diürnes en observatoris professionals.

La calibració de les mesures és realitzada amb dades in-situ de cada instrument utlit-
zant les fonts naturals com són el Sol, el crepuscle o la Lluna. Aquesta calibració es realitza
centralitzada pel servidor del Lightmeter que realitza mitjançant l’ajust de les dades a mo-
dels (Rozenberg & Dave 1966; Hayes & Latham 1975; Kieffer & Stone 2005) d’aquestes
fonts naturals la determinació dels factors de calibració. L’estratègia de calibració s’inicia
amb l’ajust lineal de les mesures nocturnes amb valors sublunars on la resposta és essen-
cialment lineal i després es reconecta aquest ajust amb la part diürna no lineal d’acord
amb el model de Sol i atmosfera. Per aquest darrer pas només s’utilitzen mesures solars
amb el Sol a més de 30 graus d’altura per millorar la qualitat de l’ajust.Tot el procedi-
ment de l’ajust es pot seguir a Müller, Wuchterl & Sarazin (2011) i LightmeterWiki (2015).
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Figura 3.12: Visió amb més detall de les dades de la figura 3.11 per poder apreciar l’ajust al
cicle de la Lluna pel cas de l’instrument situat al Centre d’Observació de l’Univers (Àger).
S’aprecien clarament el perfil del cicle lunar i com canvia l’efecte de la Lluna en cada nit i
es pot apreciar també a la darrera nit de la mostra com els núvols produeixen importants
fluctuacions en la mesura.

62



3.3. Instruments de mesura unidimensionals

Mitjançant aquesta calibració s’aconsegueixen uns errors típics inferiors al 10% en con-
dicions normals de cel seré mentre que en zones amb poca contribució d’aerosols i amb
una certa alçada sobre el nivell del mar, com poden ser observatoris, la precisió s’estima en
un 5% aproximadament en irradiància. Podem veure com a exemple l’ajust de les dades a
una calibració preliminar realitzada amb l’instrument situat a la serra del Montsec a 800
metres d’alçada a l’emplaçament del Centre d’Observació de l’Univers (veure Figura 3.11).
En aquest gràfic es pot apreciar clarament el cicle dia-nit i com les mesures discretes tenen
un ajust raonable amb els models (línia rosa) pel que fa a l’àmbit diürn (valors elevats)
i un ajust molt acurat pel que fa al cicle lunar que es poden veure amb més detall a la
Figura 3.12.

El Lightmeter és per tant un instrument preparat per operar en totes les condicions
d’il·luminació i de meteorologia, aquest fet fa que no requereixi cap mena de housing com
el SQM i per tant no hi hagi problemes d’estabilitat degut a l’envelliment de les protecci-
ons mentre que l’envelliment de l’aparell en sí es pot controlar mitjançant la recalibració
seguint la referència de les fonts naturals per tal de mantenir les mesures correctament
ajustades. La seva transmissió de dades es realitza mitjançant USB i per tant cal tenir un
sistema d’adquisició de dades a l’altre extrem que si que cal tenir present la seva protecció
si s’instal·la en un espai exterior.

Fent èmfasi en el tema de les unitats de mesura, un dels grans avantatges de les seves
unitats és el fet de treballar amb unitats del Sistema Internacional que són ben conegudes
en física de l’aire i ciències de la Terra però que per ser convertides o comparades amb
unitats típiques d’astronomia requereix una conversió que com ja hem esmentat amb an-
terioritat no està exempta d’assumpcions.

Actualment, a estiu de 2015, es considera que hi ha uns 200 Lightmeters operant total
o parcialment arreu del món o que ho estaran en breu. Aquest és un nombre reduït si
ho comparem amb els vora 9000 SQM que s’estima que s’han comercialitzat des de la
seva posada al mercat. En tot cas alguns dels Lightmeters ja es troben integrats en el
servei corresponent de l’observatori virtual alemany, concretament al servei Lightweather
(Lightweather-GAVO 2015) on ja es troben les dades completament calibrades i llestes per
la seva utilització.

3.3.3 Mesurador fotomètric de luminància. Digilum

El darrer dels aparells de tipus unidimensional que s’analitzarà és un aparell pràctica-
ment singular però que poc a poc ha anat estant present en diversos estudis i campanyes
comparatives d’instruments com Kyba et al. (2015a), den Outer et al. (2015) o Lolkema
et al. (2010). El Digilum és un mesurador de luminància de disseny específic per tal de
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Figura 3.13: Resposta espectal del mesurador Digilum ajustat a la resposta fotòpica (blau)
en comparació amb la resposta típica d’un mesurador SQM (vermell). Imatge procedent de
Lolkema et al. (2010).

tenir exactament la resposta espectral que correspon amb la corba fotòpica del nostre ull
com s’aprecia en la Figura 3.13 en comparació amb el SQM.

El Digilum va ser fabricat per l’empresa Instrument Systems - Optronik, a petició de
l’investigador holanès Henk Spoelstra, amb la resposta espectral ja esmentada i amb un
rang de mesures de luminància que va de les 0.1 mcd/m2 (nivells de cel fosc) fins a les 20
kcd/m2 (valors típics diürns). És per tant un instrument que de forma autoescalada pot
prendre mesures de dia i de nit en aquest ampli rang de valors a l’igual que succeeix amb el
Lightmeter (Secció 3.3.2). La precisió de les mesures del Digilum és de 0.05 mcd/m2 però
realment aquesta precisió només s’assoleix per temperatures per sota de +15 graus Celsius
degut a efectes de corrent tèrmic, tot i que l’instrument realitza una correcció del corrent
de foscor (darks) de forma automàtica amb un ajust polinòmic realitzat per a diferents
temperatures.

Estructuralment aquest dispositiu (veure Figura 3.14) consta d’un cilindre d’uns 40
cm de llarg que actua com a protector contra la llum directe i que a la seva entrada té
una lent regulada per temperatura (per evitar problemes de neu i humitat) que focalitza
la llum cap a una fotocèl·lula d’estat sòlid. L’angle d’entrada és d’uns 5 graus, per tant
el seu camp de visió és molt més estret que els 20 graus (FWHM) dels SQM-L. Tal i
com s’ha comentat aquest detector està ajustat amb la resposta fotòpica i se li realitza
la correcció d’efecte tèrmic amb el restat automàtic de dark en cadascuna de les mesures.
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Figura 3.14: Imatge d’un equip Digilum completament instal·lat a l’exterior per mesurar.
Imatge cortesia de Henk Spoelstra.

Tot el sistema de recollida de dades se situa en un receptacle també aïllat per tal de poder
treballar en qualsevol condició meteorològica.

El Digilum, al contrari d’altres dispositius, no es pot calibrar en la zona de mesura
sinó que el fabricant en realitza la calibració anualment al laboratori amb una làmpara
de referència orientada a una superfície-pantalla blanca (tipus reflector de Lambert). El
Digilum se situa a diferents distàncies per tal d’avaluar la resposta en diversos rangs de
luminància i es creua amb els valors obtinguts amb un luxòmetre calibrat. Donat que
el detector és una fotocèl·lula i que opera segons l’efecte fotoelèctric (Einstein 1905) és
extremadament lineal però en els valors de menor intensitat de llum aquesta linealitat cal
verificar-la i pot haver-hi una certa pèrdua de linealitat per efecte tèrmic en condicions
d’altes temperatures i baixa il·luminació. En quan a l’estabilitat de la calibració se situa
anualment entre l’1% i el 6% (Lolkema et al. 2010).

En quan a l’operativa regular el Digilum és un instrument de fàcil utilització i que
requereix poc manteniment ja que amb al estar completament preparat per la intempèrie
i amb sistema de descongelació de la lent exterior les accions de supervisió són menors.
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Figura 3.15: Evolució en un dia complet de les mesures del Digilum instal·lat a l’estació
CESAR de la xarxa holandesa. Les mesures es troben en color verd mentre que en vermell es
dibuixa la contribució teòrica de la llum i en blau i groc la contribució solar per sota i sobre
de l’horitzó respectivament. Imatge procedent de Lolkema et al. (2010)

Això sí, cal tenir present el procés de calibració anual al laboratori. Un dels seus punts
forts és que pot operar i obtenir mesures tant de dia com de nit amb un mostreig típic
d’una mesura cada 10 segons però que pot arribar a ajustar-se a una mesura per segon
i permet per tant un anàlisi complet del cicle de llum d’un dia complet (veure Figura
3.15). Els punts febles d’un aparell d’aquestes característiques, més enllà de l’elevat cost
d’un dispositiu fet especialment, radica en la delicadesa del mateix en tot el procés ja que
cal tenir present que hi ha una lent bàsica just a l’entrada del tub. També cal ressenyar
la problemàtica en estudi de la seva resposta en altes temperatures (per sobre 15 graus)
en condicions nocturnes de molt baixa il·luminació i que està actualment en estudi i es
pretén verificar en properes campanyes de mesura, com la del Montsec al 2016 del projecte
LoNNe.
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3.4 Instruments de mesura multidimensionals

Els detectors multidimensionals corresponen als sistemes i aparells que proveeixen di-
rectament de la seva operativa informació espacial, és a dir que en cada mesura temporal
ens donen informació relativa a diverses direccions i majoritariament a tot el cel (all
sky) o una gran fracció del mateix. Es descriuran tres exemples de sistemes de mesura
amb aquestes capacitats: els sistemes all-sky dissenyats amb càmera CCD astronòmica
com l’ASTMON, els sistemes basats en càmeres fotogràfiques reflex (DSLR) i el sistema
d’imatges per mosaic utlitzat pel servei de Parcs Naturals dels Estats Units.

3.4.1 All-Sky Transmission Monitor (ASTMON)

El All-Sky Transmission Monitor (ASTMON) és un dispositiu basat en una lent ull
de peix de 4.5mm de focal i una càmera astronòmica CCD integrada. Realitza la mesura
de la brillantor del cel nocturn de manera completa en diverses bandes fotomètriques,
segons els filtres utilitzats, proveint els resultats en les unitats estàndards astronòmiques
de magnituds per segon d’arc quadrat. El sistema complet està dissenyat per realitzar
mesures contínues de la brillantor superficial del cel en un mode completament automàtic.
Com a complement a la brillantor de cel, l’ASTMON obté també informació de l’extinció
atmosfèrica, la corba d’extinció i la cobertura de núvols en pràcticament totes les posicions
de cel al mateix temps (Aceituno et al. 2011).

El disseny tècnic de l’instrument utilitza la lent ull de peix per mostrejar la pràctica
totalitat del cel (vora els 180 graus), una roda de filtres per instal·lar filtres per analitzar
unes o altres bandes de l’espectre, el detector CCD, sistemes electrònics de control de
l’instrument, un ordinador que controla el dispositiu i emmagatzema les dades. Tot el sis-
tema se situa en un receptacle tancat equipat amb sistemes de refrigeració i ventilació. En
el cas dels sistemes ASTMON portàtils, l’ordinador se situa fora del sistema de protecció
esmentat.

Com a detector CCD l’ASTMON utilitza habitualment el sensor Kodak KAF-8300 de
8.3 megapíxels amb una mida de píxel molt petita, d’uns 5.4 µm. Aquesta configuració de-
fineix una escala de 3.8 minuts d’arc per píxel. Pel que fa al rang espectral de l’instrument
està directament relacionat amb l’ús de la roda de filtres que pot contenir 1, 3 o 5 filtres
segons la versió d’ASTMON. La presentació més habitual és amb els filtres B, V i R del sis-
tema fotomètric Johnson però altres filtres de 1.25 polsades es poden instal·lar al sistema.

El fet que el detector sigui directament una càmera CCD astronòmica permet a l’usuari
treballar amb diferents temps d’exposició per cobrir un ampli rang d’il·luminació del cel.
Es recomana (Aceituno et al. 2011) mantenir el número de comptes de les estrelles per sota
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de 40.000 per evitar pèrdues de linealitat. El procés de calibració es basa completament en
la fotometria astronòmica (veure secció 3.2) i la precisió de la mesura estarà directament
relacionada amb aquest procés. Les precisions típiques en condicions d nit fotomètrica se
situen al voltant de 0.15 magnituds pel filtres U i I de Johnson, mentre que pels filtres B,
V i R de Johnson es pot arribar a 0.02 magnituds, el que correspon aproximadament a un
15% i un 2% per cadascun dels tipus de filtres respectivament.

L’ASTMON està fabricat per l’empresa Itec Astronómica i es produeix en tres versi-
ons diferents: l’ASTMON full, l’ASTMON Lite i l’ASTMON Micro. La versió Full és la
versió per instal·lació permanent preparada per operar de forma completament robòtica
i instal·lar-se a l’exterior permanentment per mesurar de forma continuada. Per fer-ho
possible aquesta versió porta un sistema de tancament amb un obturador per protegir
de la llum del Sol durant el dia i tot el sistema de captació de dades està situat dintre
del mateix tancament (veure part superior de la Figura 3.16). La versió Lite és una versió
portable que funciona amb un trípode i que recentment ha incorporat també un tancament
resistent a l’exterior, de manera que el sistema pot operar diversos dies a l’exterior però
sense els sistemes de ventilació i protecció solar que disposa la versió Full, per lo que es
recomanable fer només mesures en nits concretes i no permanents (veure part inferior de
la Figura 3.16). Finalment la darrera versió que ha aparegut és la Micro, que com el nom
indica és la més petita i compacte ja que no disposa de roda de filtres i opera permanent-
ment amb el filtre V de Johnson.

El procés de calibració (Aceituno et al. 2011) s’inicia amb l’adquisició d’una imatge all
sky en una de les bandes òptiques instal·lades al dispositiu. Aquesta imatge ha de tenir
una bona relació senyal-soroll i una bona quantitat d’estrelles brillants per tal de poder
trobar la solució astromètrica i fotomètrica. Mitjançant algorítmia s’avalua la imatge ob-
tenint un catàleg d’objectes en la imatge que es pot creuar amb un catàleg s’objectes ben
identificats astromètricament i fotomètrica. Es determina en el procés la massa d’aire de
cadascuna de les estrelles (veure secció 3.2). En el procés de calibració es poden determinar
els punts zero (ZP) i coeficients d’extinció de l’instrument (κ). Com ja s’ha comentat a la
secció 3.2 els punts zero depenen bàsicament de l’instrument aixi que l’ASTMON es lliura
ja amb uns punts zeros determinats que en cas de males condicions fotomètriques poden
ser utilitzats per l’anàlisi de la imatge. En el cas de bones condicions fotomètriques es po-
den determinar tots els coeficients i fins i tot els punts zeros s’actualitzen en el dispositiu
per a usos posteriors. Uns altres passos importants en la calibració que s’han de realitzar
prèviament són els típics passos de calibració d’una imatge astronòmica: dark, bias i flat
fields. Aquests darrers són especialment delicats degut a l’altíssima distorsió i extensió
del camp de visió, així que cada ASTMON es proveeix amb uns master flat fields que
poden ser actualitzats mitjançant dispositius complementaris com esferes d’il·luminació
uniforme com el DomeLight (Aceituno et al. 2011) que es pot veure a la Figura 3.17.
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Figura 3.16: Sistemes ASTMON. A la part superior un sistema ASTMON Full amb el seu
sistema de tancament per intempèrie. Imatge cortesia de ItecAstronómica.
A la part inferior un sistema ASTMON Lite original, abans que es modifiquessin per incorporar
un sistema bàsic de tancament, tot l’instrumental excepte l’ordinador s’allotgen en el cilindre
metàl·lic.

69



3. Instrumentació i campanyes de mesura

Figura 3.17: Sistemes DomeLight d’esfera amb il·luminació uniforme per la realització de flat
field. Imatge procedent de Aceituno et al. (2011)

Amb tot el procés de calibració i els paràmetres establerts, el sistema pot determinar la
brillantor del fons de cel nocturn en mag/arcsec2 (seguint el procès descrit a la secció 3.2
o per exemple a Falchi (2011)). El valor de la brillantor de cel es corregeix de la distorsió
de camp degut a que a tots els dispositius all-sky cada píxel cobreix una àrea diferent del
cel, aquest fet que sigui difícil assignar un valor de la precisió espacial però donat que es
realitzen valors mitjos per diversos píxels es situaria per sota del grau.

El sistema està completament controlat per un ordinador mitjançant el programari
específic dissenyat pel fabricant de l’instrument (veure Figura 3.18). Aquest programari
s’encarrega de l’activació del sistema alimentant i refrigerant els diversos elements per
mantenir-los operatius i a una temperatura òptima de treball que en el cas del CCD
s’estableix a uns -15 graus Celsius. Amb el sistema estabilitzat ja es pot començar a pren-
dre mesures tenint present però que el cas de les versions portables cal realitzar l’orientació
de l’ASTMON amb l’ajut dels estels més brillants per poder realitzar el procés.

En el procés de mesura uns valors característics per les exposicions de les imatges són
uns 300 segons pel cas de filtre U de Johnson i uns 40 segons per la resta de filtres (B,
V, R i I) de Johnson. Aquestes exposicions han de ser suficientment curtes per evitar les
traces característiques degudes a la rotació terrestre i alhora suficientment llargues per
tenir una bona senyal-soroll que permeti la determinació de la brillantor del fons de cel
nocturn. Després de cada seqüència d’observació (una imatge amb cada filtre seleccionat)

70



3.4. Instruments de mesura multidimensionals

Figura 3.18: Captura de pantalla del programari especific de l’ASTMON proveït pel fabricant
en el procés d’alineació de l’instrument.

tot el procés de calibració s’executa automàticament obtenint el mapa de brillantor del cel,
els paràmetres d’extinció i la cobertura de núvols. Típicament el temps per una seqüència
completa de cinc filtres és d’uns 8-10 minuts el que permet a l’usuari realitzar de l’ordre
d’unes 70 mesures independents en una nit promig, el que permet traçar les variacions del
cel al llarg de la nit. Tots els resultats s’emmagatzemen en format no comprimit (FITS),
en format de visualització (PNG) i un conjunt de fitxers ASCII amb la brillantor de cel
en les posicions que haguem seleccionat específicament (per exemple el zenit o a prop del
pol celest). Es pot veure un exemple del producte final de mesura de brillantor de cel al
panell superior de la Figura 3.19.

El dispositiu ASTMON es troba instal·lat a diversos observatoris astronòmics profes-
sionals (p.e. Calar Alto a Andalusia, els observatoris de La Palma i el Teide a les Canàries)
o en centres de recerca (p.e. Universidad Complutense de Madrid) i en format portàtil és
més habitual en espais i parcs naturals (p.e. Doñana o la serra del Montsec). Els primers
estudis realitzats utilitzant dades d’ASTMON estan començant a veure la llum, com per
exemple Ribas, Canal-Domingo & Service (2013) o Ramírez Moreta (2011).

Malgrat l’instrument incorpora el programari propi que realitza el sistema de reducció
i processat automàtic, el fet que sigui programari tancat i el fet de no poder controlar
paràmetres de qualitat de l’ajust de la fotometria ha obert la porta a nous programaris de
reducció d’imatges all-sky molt centrats en aquest dispositiu. Per damunt de tots destaca
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Figura 3.19: Exemple d’imatges finals obtingudes amb el programari automàtic de l’ASTMON
(panell superior) i amb el programari PyASB (panell inferior). Les dades les vam obtenir i
processar durant la campanya d’intercomparació instrumental del projecte LoNNe l’any 2015
a Itàlia resumi(Kyba et al. 2015a).
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el treball realitzat per Nievas (2012) i Nievas (2013) amb el desenvolupament del codi
PyASB en llenguatge python i que permet la reducció d’imatges ASTMON i de qualsevol
dispositiu all-sky, el programari encara es troba en desenvolupament però en la seva fase
actual ha permès realització d’estudis com les campanyes d’intercomparació instrumental
del projecte LoNNe (Bará et al. 2015a; Kyba et al. 2015a) com es pot veure al panell
inferior de la Figura 3.19 o la publicació d’estudis de reconstrucció d’imatges com Bará
et al. (2014) o Bará et al. (2015b).

3.4.2 Les càmeres rèflex digitals (DSLR) amb lents ull de peix o grans
angulars

El desenvolupament tecnològic associat a les càmeres rèflex digitals comercials (DSLR)
ha permès recentment el seu ús per a propòsits de recerca científica (eg Akkaynak et al.
2014). La combinació de una lent ull de peix amb una càmera d’aquest tipus és també una
eina que permet l’obtenció d’informació de la luminància de tot el cel o pràcticament amb
una sola imatge. Comparant amb les càmeres CCD com les usades al sistema ASTMON
(Secció 3.4.1) tenen l’avantatge directe de ser més fàcilment accessibles per la població
i de més fàcil transport. Com a mostra de la seva aplicació directa a una àrea extensa
destaca el treball d’identificació d’espais naturals potencials de ser certificats pel seu cel
fosc realitzat per Kolláth (2010).

Figura 3.20: Exemple d’imatge all-sky que vam obtenir amb càmera DSLR a la serra del
Montsec (Ribas & Canal-Domingo 2012)
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Malauradament les càmeres DSLR no es poden utilitzar directament per realitzar me-
sures de brillantor de cel com sí que succeeix amb altres tipus de dispositius, sinó que
requereixen una important feina de calibració que determina de manera crítica la precisió
de les mesures. El primer de tots els requeriments és que cal que les imatges han de ser
guardades al dispositiu amb format sense pèrdues (RAW) ja que els formats comprimits
tipus JPG no permeten el seu tractament i introdueixen artefactes a la imatge (Akkaynak
et al. 2014).

Els sensors típics de les càmeres DSLR són tipus CMOS que amb la conversió analògic-
digital de les càmeres actuals permeten una resposta lineal amb un rang dinàmic típic de
1 a 4000 per una sola exposició (típicament són dispositius de 12 bits de digitalització).
Normalment aquest rang pot ser suficient per la mesura del cel nocturn però es poden
aconseguir rangs dinàmics majors mitjançant tècniques d’alt rang dinàmic (HDR) com el
cas de Zotti (2007).

En tot cas la calibració és sempre el pas difícil amb aquestes imatges i requereix ja
d’entrada l’obtenció d’imatges de calibració com poden ser darks per tal de compensar el
soroll tèrmic del sensor i l’electrònica que en aquests dispositius pot ser notablement elevat
al no estar refrigerats com succeeix amb l’ASTMON i el seu CCD (veure Secció 3.4.1).
En general es considera que cal realitzar tres passos de calibració en aquestes càmeres:
correcció de vignetting (equivalent als flat fields dels CCD), sensibilitat del color i corba
de transmissió radiomètrica de la càmera (Kolláth 2010). En el cas de la transmissió en
una lent ull de peix pot caure a un 50% a les vores comparat amb el que s’obté al centre
de la imatge el que ens indica clarament la importància de la correcció del vignetting.
Típicament la mesura del vignetting cal realitzar-la al laboratori amb l’us d’una esfera
integrada de llum (per exemple la de la Figura 3.21) que permet assolir unes precisions al
voltant de l’1% o el 2% en aquest concepte.

Pel que respecta a la sensibilitat del color cal tenir present que habitualment les càme-
res DSLR porten incorporada una matriu de Bayer (veure Figura 3.22) que implica que hi
ha píxels que responen al vermell (R), al verd (G) i al blau (B) per tal de formar la imatge
a tot color. Doncs la resposta en color del píxels situats sota el filtre G, el que serien els
’píxels verds’, té una gran similitud (Figura 3.23) amb la resposta de filtre V del sistema
fotomètric Johnson habitual en astronomia i té també una coincidència notable amb la
resposta tant diürna com nocturna del nostre ull. Per tant el mètode més ràpid i eficaç es
l’extracció directa d’aquests píxels G en la nova imatge de treball (eg Kolláth 2010; Nievas
2012, 2013).

Alternativament es pot construir el valor de la luminància a partir de la combinació
lineal dels valors de RGB, essent els coeficients de R i B molt menors que el de G degut a la
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Figura 3.21: Exemple d’esfera integradora de llum de fabricació casolana realitzada per Hiscocks
& Eng (2013).

Figura 3.22: Esquema simple d’una matriu Bayer per una càmera DSLR. Imatge de C.M.L.
Burnett sota llicència CC.
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Figura 3.23: Resposta espectral dels píxels G de una càmera DSLR (vermell) comparat amb el
filtre V de Johnson (blau fosc), la corba visual fotópica V(λ) (groc) i la corba visual escotòpica
V’(λ) (blau clar). Imatge cortesia de Andreas Hänel.

similitud ja esmentada de G amb la resposta visual, un exemple de transformació d’aquest
tipus es pot trobar a Kloppenborg et al. (2012). Per tal d’estimar el possible error de la
transformació de color, Kolláth (2010) va realitzar una selecció d’espectres representatius
de fonts de llum comunes i va utilitzar corbes de sensibilitat mitjana pels filtres R, G i B
per tal de fer simulacions de diferents escenaris possibles. Aquestes simulacions van mos-
trar que l’error en la transformació de color no era superior al 3% i que podia ser només
del 2% pel filtre V de Johnson.

Un pas final pel procediment de calibració és convertir-ho a calibració absoluta. En
aquest cas hi ha dos mecanismes bàsics per calibrar una càmera DSLR: mesures al labo-
ratori amb un luminancímetre i fonts de llum estàndard calibrades o bé l’ús de fotometria
astronòmica (Secció 3.2) per obtenir els valors corregits d’extinció pel fons de cel amb
magnituds estàndard astronòmiques. Aquest segon cas és el que han utilitzat per exemple
Kloppenborg et al. (2012), Mumpuni, Kesumaningrum & Muhamad (2009) o Hiscocks
& Eng (2013). La calibració per laboratori requereix configuracions amb il·luminacions
molt variades i nivells d’exposició diversos per poder cobrir tot el rang dinàmic de la corba
de transmissió. En tots els casos sembla difícil aconseguir precisions millors que el 5%
(Kolláth 2010).
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Figura 3.24: Exemple d’imatge processada i representada en fals color del parc estel·lar de
Zselic (Hongria) obtinguda i processada per Kolláth (2010).

Si tenim en compte tots els errors de tot el procés de calibració podem considerar que la
precisió de la fotometria amb tècniques basades en càmeres rèflex digitals (DSLR) se situa
al voltant del 10% en luminància, entre la incertesa de les mesures i de tot el processat.
En casos en que la precisió no sigui molt rellevant perquè es compti amb dades d’altres
dispositius (per exemple SQM) però la informació direccional sigui de molta utilitat es pot
utilitzar aquesta font de dades alternativa com a base per una calibració aproximada.

Si ens centrem en el procediment d’ús del dispositiu per a l’obtenció d’imatges vàlides
per al propòsit de mesurar el fons de cel la majoria de càmeres DSLR tenen un temps mà-
xim d’exposició sense accessoris d’uns 30 segons que pot ser suficient per medis urbans. Si
volem realitzar imatges en espais naturals i zones fosques caldrà l’ús de disparadors remots
que permetin exposicions de 2-3 minuts sempre treballant en ISO al voltant de 800-1600
(Kolláth 2010) i tenint present que les imatges de llarga exposició es veuen afectades per
la rotació de la Terra fent que les estrelles deixen traces més difícils de corregir

Tal i com s’ha comentat el punt dificultós és després de l’obtenció de les imatges per
poder-les calibrar i obtenir resultats que ens permetin anàlisis posteriors acurats. Per fer-
ho en la majoria de casos cal la utilització de programari dissenyat per aquest objectiu o
la combinació de programaris comercials. Per exemple Kolláth (2010) desenvolupa el codi

77



3. Instrumentació i campanyes de mesura

dclum per realitzar el procés que sovint requereix de suport de paquets de programari
populars com imagemagick per fer conversions de format pel processat o ffmpeg si es vol
presentar la seqüència d’imatges en un video. Altres alternatives passen per programaris
desenvolupats per altres propòsits astronòmics com el programa IRIS (Buil 2015) o ima-
geJ (NIH-ImageJ 2015). Darrerament també el programary PyASB (Nievas 2012, 2013)
que estava inicialment concebut per imatges ASTMON i que amb alguns ajustos podia
processar imatges de DSLR està evolucionant per millorar aquest processat i ser també
molt efectiu amb aquest tipus d’imatges.

El resultat final de tot el procés, a l’igual que amb el cas de l’ASTMON (Secció 3.4.1)
és una matriu de valors numèrics associant un valor a cadascun dels píxels. Aquestes da-
des poden ser emmagatzemades amb format sense pèrdua tipus FITS o es poden generar
imatges en fals color per propòsits de visualització com la de la Figura 3.24 obtinguda i
processada per Kolláth (2010) a l’estudi del parc estel·lar de Zselic (Hongria).

3.4.3 Sistemes de mosaic all-sky

Una opció alternativa de treball amb imatges és la realització d’imatges en mosaic
per cobrir tot el cel enlloc de realitzar-ho amb una sola imatge com fan els dispositius
amb lents ull de peix que s’han descrit en els apartats anteriors. El sistema més complet
en aquesta metodologia és el desenvolupat pel National Park Service (NPS) dels Estats
Units i que aproximadament des de l’any 2001 està realitzant mesures amb aquesta tècnica.

La tècnica de mesura (veure Duriscoe, Luginbuhl & Moore 2007) cobreix una fracció
de cel similar a la lent ull de peix però fent el mosaic de diverses imatges de gran angular
preses de manera consecutiva fins assolir una imatge espectacular de 39.3 milions de píxels
i amb una escala de 93.5 segons d’arc per píxel que garanteix la realització de fotometria
estel·lar prou precisa per calibrar amb estrelles estàndard. A més no cal menysprear el
fet que aquesta imatge es pugui presentar en forma panoràmica o d’ull de peix i tingui, a
més del seu ús científic, un ús estètic i divulgatiu de la problemàtica de la contaminació
lumínica. L’anàlisi de les dades amb aquesta metodologia es basa de nou en la fotometria
astronòmica clàssica (Secció 3.2) i segueix una filosofia semblant que l’ús clàssic de teles-
copis o altres dispositius semblants per aquest propòsit com els treballs de Torra et al.
(2000), Cinzano & Falchi (2003) o Falchi (2011).

L’instrument desenvolupat per el NPS (veure Figura 3.25) consisteix una càmera amb
detector CCD de mida moderada (xip Kodak 1001E d’il·luminació frontal), una lent fo-
togràfica convencional de 50mm i focal f/2, un filtre V amb bloqueig de IR de Bessel,
una muntura bàsica de telescopi controlada per ordinador (tipus Celestron Nexstar 5i) i
el corresponent ordinador de control per tot l’equip. El pas de banda del sistema òptic
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Figura 3.25: Sistema d’obtenció d’imatges pel mètode de mosaic desenvolupat pel National
Park Service per l’avaluació de la contaminació lumínica. Imatge procedent de Duriscoe, Lu-
ginbuhl & Moore (2007)

resultant és lleugerament diferent a l’estàndard V del sistema Johnson-Cousins amb una
longitud d’ona efectiva d’uns 10nm més baixa (Duriscoe, Luginbuhl & Moore 2007). La
mateixa càmera, si convé, pot ser utilitzada amb filtres de densitat neutra per la mesura de
luminància o il·luminació de fonts emissores properes, tenint per tant una doble utilitat.

El detector CCD és de relativa baixa resolució (1024x1024 píxels) però el fet que tingui
un píxel de mida gran (24 µm) i la seva alta eficiència quàntica permet amb exposicions
relativament curtes tenir una adequada relació senyal-soroll en la brillantor del fons de
cel, fins i tot en entorns foscos on el màxim d’exposició utilitzat ronda els 18 segons. Per
minimitzar els efectes tèrmics, el detector CCD opera a una temperatura al voltant de -20
graus Celsius. L’operativa de mesures consisteix en l’obtenció de 45 imatges que cobreixen
completament l’hemisferi superior i fins a uns 6 graus per sota de l’horitzontal. Tota la
seqüència s’opera des de l’ordinador de control que opera la muntura tipus telescopi i es
completa una rutina de mesura en aproximadament 20 minuts d’operacions.
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El procés de reducció de dades és l’estàndard de reducció astronòmica com succeïa amb
l’ASTMON (Seccions 3.2 i 3.4.1) amb la calibració de les imatges obtingudes mitjançant
flat fields, bias i darks obtingudes en cadascuna de les rutines d’observació. Els punts zero
instrumentals i els paràmetres d’extinció atmosfèrica es determinen de nou amb fotome-
tria astronòmica amb estrelles estàndard. L’escala del píxel de cada sistema es mesura
i es promitja amb molta precisió a tota la imatge, ja que cada imatge cobreix uns 26 x
26 graus del cel, per tant la projecció de la lent al detector pla del CCD i les distorsions
de les lents cal que siguin considerades. A partir d’aquestes determinacions com en molts
d’altres casos (eg Garstang 1986; Falchi 2011; Aceituno et al. 2011; Patat 2003b) i com
es descriu a la Secció 3.2, es pot determinar la magnitud del fons de cel en magnituds
per segon d’arc quadrat. Igualment aquesta mesura pot ser transformada amb algunes
assumpcions, com en els altres instruments, a unitats habituals de luminància (cd/m2)
o en mesures d’il·luminació (lux). El mètode de reducció aplicat amb aquesta tipologia
d’imatge s’estima que pot tenir un error a tota la imatge de l’ordre de 10µcd/m2 que se-
ria en cas de cels no contaminats una precisió al voltant del 5% en la mesura de magnituds.

En el cas de l’anàlisi de resultats del NPS realitzen també l’estimació de la part cor-
responent a la brillantor de cel d’origen antròpic mitjançant l’el·laboració d’un model
del cel natural per cada sèrie de mesures. La imatge d’alta resolució obtinguda s’escala a
una imatge en passos de 0.05 graus (uns 8.25 megapíxels) i s’apliquen models per les fonts
naturals de brillantor del cel com són l’airglow natural, la llum integrada de les estrelles,
la llum difosa de la Galàxia o la llum Zodiacal. Tot això ajustat per cada localitat, data
i hora de la mesura i paràmetres observacionals com l’extinció que s’ha avaluat en cada
cas (Duriscoe 2013). Aquest processat també revela si hi ha presència de núvols o altres
possibles fonts no contemplades en la contribució de la brillantor del cel. Un exemple de
la determinació de l’estimació antròpica es pot veure a la Figura 3.26.

Aquest dispositiu es mostra com un referent en la mesura en alta resolució per quan-
tificar la qualitat del cel i determinar amb precisió les fonts contaminants fins i tot
determinant-ne la seva brillantor i evolució. Una de les dificultats del sistema, més en-
llà del seu cost, és que requereix un període de temps llarg per obtenir les imatges del
mosaic i també pel seu posterior processat. Per tant no està concebut per un monitoreig
continu d’una zona sinó que està pensat (com per exemple l’ASTMON Lite de la Secció
3.4.1) en la realització de mesures puntuals en llocs de referència que es puguin repetir amb
una certa periodicitat. El catàleg de mesures realitzades amb aquest dispositiu per part
del NPS es pot accedir a través del portal web associat (NPS 2015) amb eines integrades
per visualització amb Google Earth.
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3.4. Instruments de mesura multidimensionals

Figura 3.26: Mosaic d’imatges obtingudes pel NPS l’any 2005 a Lake Mead (EUA). El panell
superior mostra la luminància total mesurada en cada direcció. En el panell inferior s’han
realitzat l’avaluació de fonts naturals (Duriscoe 2013) i es mostra només l’estimació de la
contribució de llum artificial.
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3. Instrumentació i campanyes de mesura

3.5 Campanyes de mesura i calibració
Per tal de poder obtenir dades, tant en l’àmbit de les mesures com de la calibració dels

instruments, es requereix de la realització de les campanyes corresponents. A la taula 3.2
es ressenyen les campanyes de mesures realitzades amb els instruments i objectius associats.

La primera de les campanyes es correspon amb el Pla Pilot 2000-2002 d’avaluació de
la contaminació lumínica a Catalunya que va sorgir al voltant de l’aprovació de la Llei ca-
talana (Llei 6/2001) i que ja s’ha exposat en tot detall al Capítol 2. Aquella campanya va
ser el punt de partida de les mesures a Catalunya i també el punt de partida dels treballs
d’aquesta tesi doctoral. En aquella campanya les tècniques de mesures eren de fotometria
astronòmica clàssica amb telescopi i càmera astronòmica.

Un dels blocs més importants de campanyes es correspon amb les accions dutes a terme
entre els anys 2012 i l’actualitat fruit de la col·laboració entre el Parc Astronòmic Mont-
sec i el Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica. En aquest marc
s’han dut a terme diverses campanyes amb els instruments Sky Quality Meter (SQM) i
ASTMON amb els propòsits de determinar estudis de direccionalitat i d’elaborar el pri-
mer mapa de contaminació lumínica com veurem detalladament als Capítols 5 i 6. De
resultes de la primera d’aquestes campanyes (any 2012) es van obtenir les dades que ens
han permès la tramitació i obtenció de la certificació de la serra del Montsec com a indret
Starlight (Ribas, Vilajoliu & Cucó 2013). En el mateix marc de col·laboració i protecció
de la serra del Montsec s’origina la posada en funcionament d’una xarxa de mesura contí-
nua a partir de la calibració dels aparells a utilitzar de tipus SQM, tal i com es ressenyarà
en els Capítols 4 i 7.

Més enllà de les campanyes d’àmbit català que tenen una importància cabdal per
l’estudi de la contaminació lumínica al nostre territori, la participació en campanyes
d’àmbit internacional ha estat un altre dels elements de vital importància. Per tal de
poder conèixer, avaluar i comparar instruments i les seves prestacions es van dur a terme
les campanyes d’Intercomparació del projecte Loss of the Night Network (LoNNe).

L’acció europea Loss of the Night Netwok LoNNe (LoNNe 2015) és una acció del pro-
grama europeu de financiació COST (European Cooperation in Science and Tecnology)
que està focalitzat en l’estudi dels efectes de l’increment de la llum artificial a la nit.
Aquesta és una acció de quatre anys (2013-2016) que combina treballs multidisciplinars
en àmbits tant diversos com l’ecologia, la salut, espais naturals, astronomia, enginyeria
o marcs legals, sempre lligat a l’estudi de la llum a la nit. Aquesta acció involucra a 18
països europeus, entre ells l’estat espanyol, i està coordinada des del Leibniz-Institute of
Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) de Berlin (Alemanya).
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3.5. Campanyes de mesura i calibració
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3. Instrumentació i campanyes de mesura

Figura 3.27: Imatge d’alguns dels instruments instal·lats preparats per a mesurar a la cam-
panya 2014 a la coberta de la Facultat de Física de la Universidad Complutense de Madrid.
Imatge cortesia de Jaime Zamorano.

L’acció LoNNe té diversos objectius concrets dividits en els diversos grups de treball i
un d’ells sota el grup de treball de quantificació i modelització (WG1), del qual formo part,
es correspon amb la realització d’estudis i campanyes d’intercomparació de tècniques de
mesura de la brillantor de fons de cel. Aquesta subacció de campanyes, de la qual n’ostento
la coordinació, té com estratègia la realització d’una campanya anual en el marc del pro-
jecte, amb alguna subcampanya per accions concretes, tractant de reunir l’instrumental
més divers possible (veure Figura 3.27), així com ser un punt de trobada dels experts en
els instruments per tal de poder-los intercomparar.

Per aquest propòsit hem realitzat una campanya inicial l’any 2013 a Lastovo (Cro-
àcia) seguida de dues campanyes executives a Madrid i Àvila l’any 2014 i a Torniella i
Florència (Itàlia) l’any 2015, en les quals s’han testejat la pràctica totalitat dels instru-
ments ressenyats a la taula 3.1 i descrits en aquest capítol. Alguns dels resultats de la
intercomparació es mostraran en el Capítol 4 en el que s’avalua aquesta comparació i ca-
libració d’instruments. En tots cas ja s’han publicat alguns dels resultats obtinguts en les
campanyes 2014 (Bará et al. 2015a) i 2015 (Kyba et al. 2015a). Actualment es troba en
preparació la darrera de les campanyes que acollirem a la serra del Montsec durant l’any
2016 i que comptarà amb tots els tipus de dispositius que s’han descrit amb l’objectiu de
completar el procés de comparació i calibració engegat.
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4
Intercomparació i calibració d’instruments per

mesura contínua

Una de les tasques imprescindibles en qualsevol estudi que requereix mesures quanti-
tatives és la calibració per tal d’obtenir mesures estàndard i que puguin ser comparables
amb d’altres treballs passats, contemporanis o futurs. En aquest capítol es realitzen dues
d’aquestes tasques. En primer lloc realitzo la intercomparació, és a dir, la comparació
d’instruments de diversa tipologia orientats a l’avaluació de la contaminació lumínica.
Aquestes tasques estan emmarcades en el projecte europeu Loss of the Night Network
(LoNNe) del qual en formo part i sóc el coordinador de les campanyes de mesura. Un se-
gon pas que s’exposa és la realització d’intercalibració d’aparells, quan disposem de diversos
aparells d’una mateixa tipologia és necessari estar segur que tots ells estan correctament
calibrats entre sí, en el que denominem intercalibració i que en aquest capítol realitzo amb
els dispositius Sky Quality Meter (SQM) que s’utilitzen en aquesta tesi doctoral.

4.1 Intercomparació d’instruments
Un cop descoberts i exposats els instruments principals per la mesura de la brillantor

de fons de cel que s’ha realitzat en el capítol anterior (Capítol 3), en aquest capítol ens
encaminem cap a la decisió i conclusions sobre l’aplicació d’aquests aparells en els casos
de mesures en moviment (mesures extensives) o monitoreig continu, que ens ocuparan en
capítols posteriors.
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4. Intercomparació i calibració d’instruments per mesura contínua

El primer pas és la comprovació de la intercomparació d’instruments amb dades reals,
per veure si podem confiar que mesurem resultats equivalents amb les diverses tècniques.
Tal i com s’ha reflectit en la Secció 3.5 aquesta intercomparació s’ha realitzat en el marc
del projecte europeu Loss of the Night Network (LoNNe) del programa COST de ls Unió
Europea. Els resultats preliminars obtinguts d’algunes de les campanyes ja han estat pu-
blicats (Bará et al. (2015a) i Kyba et al. (2015a)) de manera que aquí resumirem aquells
que ens permeten conèixer millor la comparativa entre els diversos tipus d’instruments de
mesura i poder determinar-ne les seves limitacions.

Un dels propòsits de les campanyes d’intercomparació es poder arribar a conclusions
sobre el comportament conjunt dels aparells diversos que hi participen. Per tant això vol
dir que s’estan comparant instruments que mesuren per mètodes diferents i fins i tot en
alguns casos coses lleugerament diferents, per exemple la mesura del Lightmeter està ori-
entada a mesurar irradiància total mentre que els SQM estan mesurant luminància (veure
Capítol 3). Però en tot cas es poden realitzar conversions amb algunes assumpcions que
permeten avaluar el comportament dels diversos instruments.

La primera valoració positiva que es pot extreure d’aquestes comparacions és el com-
portament sincronitzat d’un aparell amb altres. Per exemple la Figura 4.1 mostra la com-
paració de les dades obtingudes entre un Digilum, un Lightmeter i tres SQM a partir de les
dades que vam obtenir a Torniella (Itàlia) durant la campanya 2015 (Kyba et al. 2015a).
Per tal de poder comparar els instruments s’ha realitzat l’assumpció d’un model bàsic de
distribució angular de la irradiància del cel amb isotropia que permet fer una conversió
aproximada de les unitats de il·luminació (com les magnituds SQM o les cd/m2) a me-
sures de irradiància com les del Lightmeter i així poder-los graficar simultàniament. Es
pot apreciar clarament com les tendències generals es mantenen en tots els instruments i
molts dels pics es veuen reflectits en tots ells.

Malauradament les condicions de la nit del 21 de Març de 2015 a Torniella no eren
massa bones i hi havia presència de núvols al cel que anaven canviant la seva disposició, per
tant això fa que es presentin pics als SQM i també al Digilum que tenen un camp de visió
reduït generats pel pas d’aquests núvols mentre el Lightmeter és menys sensible a aquests
passos al ser una mesura integrada a pràcticament tot el cel. També cal mencionar que
malgrat les assumpcions de model per comparar-los, el Digilum i el Lightmeter es mouen
amb uns valors de la irradiància estimada completament equivalents, el fet que el Digi-
lum tingui una calibració a la resposta fotòpica precisa fa que les conversions siguin més
acurades que no en el cas del SQM on la resposta espectral és diferent (veure Secció 3.3.1).

Si ens centrem en els instruments que mesuren de forma directa la luminància (o bri-
llantor del fons de cel) podem realitzar una comparativa semblant i més acurada pel fet
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4.1. Intercomparació d’instruments

Figura 4.1: Comparativa d’instruments de diversa tipologia en irradiància (veure text). El
Digilum (blau) i el Lightmeter (negre) mostren una resposta en nivells molt iguals i els SQM
(groc, violat i verd) tot i no ajustar els valors absoluts fruits de la conversió mostren les mateixes
tendències que els altres instruments, en especial que el Digilum per ser aparells amb petit
camp de visió. Imatge procedent de Kyba et al. (2015a).

d’estar mesurant la mateixa magnitud física tot i que amb resposta espectral que pot ser
lleugerament diferent. Si realitzem la comparació en condicions de cel fosc com poden ser
les nits d’observació a Torniella de la campanya 2015 (Kyba et al. 2015a) podem com-
provar a la Figura 4.2 on disposem de les dades de fins a 7 dispositius SQM, el Digilum,
l’ASTMON i una càmera allsky ATV amb resposta ajustada al filtre V fotòpic.

En la visió global de tota la nit veiem clarament com hi ha dos tipus de comporta-
ment dels instruments. Per una banda tenim els diversos SQM que es mouen de forma
pràcticament idèntica com s’aprecia al panell inferior de la Figura 4.2 mostrant només
lleugeres diferències en el perfil degut al tipus de mostreig que tenia configurat cadascun
dels instruments. La dispersió entre ells que se situa entre 0.1 i 0.2 mag/arsec2, de l’ordre
del que troben den Outer et al. (2011) amb instruments que no han estat posats en inter-
comparació prèviament per realitzar un aparellament i corregir possibles offsets.

Per l’altra banda els instruments amb filtres V fotòpics o Johnson es mostren en línies
generals amb un altre grup lleugerament més brillant però amb força acord entre uns i
altres, tot i les dificultats de les variables condicions meteorològiques que produeixen fortes
oscil·lacions en el valor de fons de cel pels núvols presents a Torniella. Menció especial
mereix el comportament del Digilum amb els SQM que es mostren completament en acord
en valors de cel més fosc (magnituds elevades) com s’aprecia al panell inferior de la Figura
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4. Intercomparació i calibració d’instruments per mesura contínua

Figura 4.2: Comparativa d’instruments que mesuren il·luminació (brillantor del fons de cel)
expressada en mag/arcsec2. El Digilum (vermell) i el ATV (negre) tenen resposta espectral
basada en V fotòpic, l’ASTMON (lila) en el V de Johnson i els SQM (rosa, groc, blau clar,
verd clar, verd fosc, blau fosc i taronja) tenen la seva pròpia banda espectral semblant però no
pas igual als anteriors (veure Secció 3.3.1). En el panell superior és una visió de la nit del 22 al
23 de Març de 2015 a Torniella mentre que a l’inferior es un zoom als aparells que funcionaven
correctament a l’inici de la nit (SQM i Digilum). En tots dos casos la similitud dels perfils és
molt clara tot i que es veuen les diferències instrumentals que es comenten en el text. Imatge
procedent de Kyba et al. (2015a).
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4.1. Intercomparació d’instruments

4.2 mentre que a partir de la presència de núvols i increment de la brillantor del fons de
cel se separa dels SQM a l’igual que l’ASTMON o l’ATV amb una separació d’unes 0.5
magnituds (panell superior de la Figura 4.2. Per completitud esmentar que a l’inici de la
nit els valors de l’ASTMON es disparen extraordinàriament brillants degut a la presència
de llums enceses properes a la zona de mesura fins aproximadament les 21.00 TU i que
generaven un reflex a l’interior de la lent, mostrant un dels punts febles dels dispositius all
sky si es veuen afectats per algun punt de llum que els introdueixi un artefacte en la mesura.

La comparació anterior la podem repetir per les mesures realitzades en zona urbana
durant la mateixa campanya 2015 a Sesto Fiorentino, a tocar de la ciutat de Florència.
En aquest cas es poden comparar fins a 6 SQM diferents conjuntament amb Digilum,
ASTMON i ATV com es pot comprovar a la Figura 4.3 i veure el seu comportament en
unes condicions completament diferents de brillantor del fons de cel proper a les 15-18
mag/arcsec2 enlloc de les 20-21 que podíem trobar a la zona fosca de Torniella.

De nou en el cas de condicions de molta més brillantor tornem a trobar un gran acord
general entre els diversos instruments amb matisos que es ressenyaran tot seguit. Clara-
ment igual que succeïa a les mesures en zona fosca, el grup d’instruments SQM presenten
valors extremadament semblants i amb perfils pràcticament idèntic amb l’excepció del
mostreig i alguna incidència en algun dispositiu, com es pot apreciar clarament al panell
inferior de la Figura 4.3. De nou la seva dispersió se situa de l’ordre de les 0.1 mag/arcsec2
essent clarament lligat a l’offset de la calibració de fabricació que es pot corregir mitjan-
çant la intercalibració (den Outer et al. 2011, 2015).

A l’igual que en el cas anterior i com es veu clarament en la figura 4.3 els instruments
ASTMON, ATV i Digilum en condicions de cel brillant es comporten de manera separada
al comportament dels SQM i força semblant entre ells. Especialment el cas de la càmera
ATV i el Digilum que mostren tots dos una resposta espectral idèntica per definició al
filtre V fotòpic.

Menció a part mereix de el cas de l’ASTMON que representa exactament els perfils
dels altres dispositius amb filtre V però marca valors de l’ordre de 0.1 mag més brillants
de forma sistemàtica. L’explicació plausible va vinculada al procés de calibració mitjan-
çant fotometria astronòmica de l’ASTMON on només els estels més brillants poden ser
utilitzats en cels tant brillants i pot dur a incerteses o sistemàtiques en la determinació
del valor de la brillantor del fons de cel.
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4. Intercomparació i calibració d’instruments per mesura contínua

Figura 4.3: Comparativa d’instruments que mesuren il·luminació (brillantor del fons de cel)
expressada en mag/arcsec2. El Digilum (vermell) i el ATV (negre) tenen resposta espectral
basada en V fotòpic, l’ASTMON (lila) en el V de Johnson i els SQM (groc, verd clar, blau
fosc, taronja, marró i verd fosc) tenen la seva pròpia banda espectral semblant però no pas
igual als anteriors (veure Secció 3.3.1). En el panell superior és una visió de la nit del 23 al 24
de Març de 2015 a Sesto Fiorentino mentre que a l’inferior es un zoom a l’inici de la nit quan
van haver-hi les millors condicions. A l’igual que en la figura anterior la similitud dels perfils és
molt clara tot i que es veuen les diferències instrumentals que es comenten en el text. Imatge
procedent de Kyba et al. (2015a).
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En la mateixa línia es mostren els resultats obtinguts de l’anàlisi de les dades de la
campanya de l’any 2014 obtingudes en les nits en zona urbana a la Universidad Complu-
tense de Madrid i que es mostren a la Figura 4.4. Fins a vuit SQM van operar de forma
automàtica en les condicions de brillantor urbanes i combinant una primera part de la nit
en condicions de cel seré i una segona part amb núvols, al que cal afegir una forta presèn-
cia d’aerosols donada la coincidència amb una irrupció d’aire càlid africà a la península
Ibèrica. Els vuit aparells mostren també en aquest cas un fort acord en els seus perfils i
simplement un offset que ronda els 0.1 mag/arcsec2 com en els casos anteriors, i que es
corregiria amb la intercalibració, explica les discrepàncies entre els aparells.

Figura 4.4: Mesures obtingudes mitjançant vuit SQM operant de forma automàtica a la terrassa
de la Facultat de Física de la Universidad Complutense de Madrid a la campanya de l’any 2014.
Imatge procedent de Bará et al. (2015a).

Dispositiu # Nit del 17 al 18 Nit del 18 al 19
1892 0.151 0.142
2164 -0.071 -0.151
3204 0.000 -0.064
5855 0.151 -0.011
6386 0.086 0.072
8037 -0.004 No operatiu

Taula 4.1: Determinacions dels offsets dels SQM-L de control manual en la nit de test de
Madrid (Nit del 17 al 18 de Juliol de 2014) en condicions de cel brillant i comparació dels
offsets amb els valors obtinguts el dia següent en condicions de cel fosc a la provínicia d’Àvila.
Les unitats s’expressen en magnituds per segon d’arc quadrat.
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També es va realitzar un petit test de comparació amb sis aparells SQM-L de control
manual (veure taula 4.1), es van realitzar mesures i es va determinar el valor de la mitjana
que va resultar 17.60 mag/arcsec2 com a referència per tal de determinar uns possibles
offsets d’aquests aparells manuals. El procediment de mesura es va repetir correctament
amb cinc dels sis aparells la nit posterior en condicions de cel fosc (21.30 mag/arcsec2) en
zona rural a la província d’Àvila per veure si es mantenien raonablement aquests offsets
entre els aparells. Tot i les dificultats de la mesura de forma manual, quatre dels aparells
van mantenir clarament el seu offset i només un d’ells el #5855 no va mantenir-lo sense
que es conegui si va haver-hi algun problema en el seu funcionament. En la taula 4.1 es
poden comprovar els offsets determinats i la seva estabilitat.

Es mostra per tant que el comportament dels dispositius SQM és altament estable en
condicions força diverses i que la determinació dels offsets per intercalibració s’esdevé una
bona estratègia per millorar l’ajust entre uns i altres dispositius, tal i com per exemple
han realitzat als treballs de den Outer et al. (2011).

Si bé en el cas dels SQM o d’altres aparells com el Digilum o les càmeres ATV amb
filtre V fotòpic ja venen calibrades del laboratori o en el cas de l’ASTMON que utilitza el
cel d’aquell instant per ajustar la fotometria, ens trobem amb el cas del Lightmeter que
la calibració com s’ha explicat es realitza amb fonts naturals de llum (veure Secció 3.3.2).
En la campanya de l’any 2014 degut a la presència de núvols i aerosols va ser dificultosa
a calibració ’in situ’ i un dels Lightmeter va ser recalibrat en dies posteriors en condicions
òptimes de llum del sol, crepuscle i llum de la Lluna.

En la Figura 4.5 es mostra la representació de dos Lightmeters (L24 i L41) amb la seva
calibració realitzada a Madrid i un d’ells (L41) amb la calibració completa ben realitzada.
Clarament les tres traces ens mostren el mateix perfil amb molta precisió el que mostra el
bon comportament del Lightmeter a variacions. També ens mostren un perfil exactament
igual si s’han usat les mateixes condicions de calibració. En canvi si es canvien les condici-
ons de calibració pot donar-se la diferència entre els colors blau i verd de la Figura 4.5 que
tenen les mateixes dades però un amb calibració imprecisa (verd, i de fet també el negre)
i un amb calibració precisa (blau). Per tant el Lightmeter no sembla requerir d’un estudi
d’offsets sinó d’una calibració ben acurada amb les fonts de llum natural necessàries tal i
com s’ha descrit a la Secció 3.3.2.
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Figura 4.5: Comparativa de dos dispositius Lightmeter: L24 (color negre) i L41(color verd) amb
la calibració limitada realitzada ’in situ’ a la campanya de l’any 2014 a Madrid. En comparació
el dispositiu L41 es dibuixa (color blau clar) amb la calibració precisa feta a posteriori i es
mostra la rellevància d’una bona calibració amb les fonts naturals. Per altra banda en igualtat
de calibració no es mostren offsets ni diferències entre els dispositius. Imatge procedent de
Bará et al. (2015a).
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4.2 Intercalibració d’instruments de mesura contínua

Com a resultat del que s’ha descrit en la Secció 4.1 podem veure que per alguns dels
dispositius més habituals de mesura de contaminació lumínica com són els Lightmeter, els
dispositius ull de peix tipus ASTMON o el Digilum, la calibració i precisió ve determinada
principalment per la feina realitzada en laboratori o amb les fonts naturals de referència
tenint ja l’instrument llest i operatiu per la mesura. Per altra banda, l’instrument més
popular i estès de tots, el SQM, presenta una resposta ben sincronitzada entre els diversos
aparells però mostra un lleuger offset sistemàtic entre un dispositiu i un altre respecte la
calibració inicial del fabricant. Per aquest motiu i tal i com s’ha realitzat en altres tre-
balls (eg den Outer et al. 2011, 2015; Lolkema et al. 2010; Tong 2012) es recomanable
realitzar una intercalibració entre els aparells que s’utilitzaran per corregir aquests offsets.
Donat que en aquest treball, com veurem en successius capítols, les mesures es realitzen
principalment amb dispositius SQM és adequat realitzar aquest procés d’intercalibració
acuradament.

4.2.1 Creació de l’instrument de referència

El fet d’intercalibrar els aparells SQM té objectiu clar que tots ells responguin de la
manera més semblant possible als valors que volem mesurar i millorar la precisió pròpia
procedent del fabricant que ja sabem se situa al voltant del 10% o unes 0.10 mag (den
Outer et al. 2011; Kyba et al. 2011a). Per tal de poder realitzar la intercalibració els primer
pas obligatori és la definició d’un instrument patró o referència. Per fer-ho es pot procedir
de dues formes, bé prenent un dels instruments com referència perquè ha estat ja utilitzat
com a tal en altres moments o perquè ha estat calibrat o pres de referència per algun
motiu, o bé la segona opció és la creació d’un detector virtual definit a partir dels detec-
tors disponibles (den Outer et al. 2011; Bará 2013). Els dos models són equivalents ja que
en definitiva el que estem realitzant és una corba de calibració entre tots els aparells SQM.

En el nostre cas s’ha utilitzat aquesta segona opció de definir un detector virtual com
a patró de referència i per fer-ho el que s’ha realitzat és construir-lo a partir del valor de la
mitjana dels detectors disponibles en la primer seqüència d’intercalibració duta a terme.
Malauradament no es van poder disposar de tots els aparells que s’utilitzarien en aquest
treball de forma simultània sinó per blocs, per aquest motiu un dels detectors hauria de ser
comú en totes les series d’intercalibració que es realitzessin per tal de poder ’transmetre’
la intercalibració entre tots els aparells.

La intercalibració s’ha realitzat, en tots els casos, a la coberta del Centre d’Observació
de l’Univers a Àger (La Noguera), en unes condicions de cel extremadament fosc degut
a què les incerteses en condicions de foscor poden ser més crítiques que no en mesures
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Figura 4.6: Emplaçament de calibració de SQM situat al Centre d’Observació de l’Univers. El
punt de calibració està preparat per fins a 5 SQM simultanis (ampliable si convingués) però
malauradament només 3 van coincidir simultàniament a l’inici de la intercalibració.

brillants tal i com s’ha comentat a la Secció 3.3.1 o en Bará et al. (2015a). L’estació (veure
Figura 4.6) es va situar de forma que els aparells quedessin igualment orientats i anivellats
per evitar al màxim possibles imprecisions derivades d’aquest fet.

En la taula 4.2 s’indiquen els dispositius SQM que s’han intercalibrat. Fins al moment
tots són dispositius SQM-LE (ethernet), i com es pot veure van coincidir els tres primers
que són els que es van utilitzar com a elements per construir el patró i amb posterioritat
al Juliol de 2014 van arribar dos nous dispositius i finalment durant Octubre i Novem-
bre va arribar el darrer dels aparells que s’ha intercalibrat fins al moment. El dispositiu
SQM-LE-1 (# 2437) és el que es troba permanent al Centre d’Observació de l’Univers i
permetrà com es descriu més endavant realitzar la intercalibració amb els tres aparells que
van arribar més tard i que no estaven presents al moment d’establir el patró.

Com ja s’ha pogut comprovar en les Figures 4.2 i 4.3 els aparells SQM en general ja
mostren una resposta molt equilibrada reproduint els mateixos perfils essent bàsicament un
offset el que separa un instrument dels altres i que per tant podem corregir intercalibrant.
Aquest fet es mostra clarament a la Figura 4.7 on els tres primers instruments arribats a
l’estació mostren perfectament el mateix perfil i oscil·lacions però amb un punt zero que
els separa i que s’estima abans de fer el càlcul precís de l’ordre de 0.10-0.15 mag/arcsec2
com s’espera de treballs precedents (eg den Outer et al. 2011; Bará 2013; Tong 2012).
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Taula 4.2: Instruments SQM-LE que s’han intercalibrat fins a l’estiu de 2015 al Centre
d’Observació de l’Univers. L’instrument SQM-LE-1 opera permanentment al COU i ha es-
tat el que ha permès traslladar la intercalibració als altres dispositius que han arribat amb
posterioritat.

Identificador Numero de sèrie Període a intercalibració
SQM-LE-1 2437 Abril - Novembre 2014
SQM-LE-2 2533 Abril - Juliol 2014
SQM-LE-3 2539 Abril - Juliol 2014
SQM-LE-6 2621 Juliol - Octubre 2014
SQM-LE-7 2591 Juliol - Octubre 2014
SQM-LE-9 2162 Octubre - Novembre 2014
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Figura 4.7: Mostra d’una nit de mesures (23-24 d’Abril 2014) dels tres instruments que serviran
per definir el patró de referència dels diversos SQM. Es mostra clarament com presenten un
mateix perfil i simplement hi ha un punt zero (offset) de diferència entre uns i altres.
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El mètode per construir el patró ha estat obtenir mesures amb els tres aparells disponi-
bles inicialment (SQM-LE-1, SQM-LE-2 i SQM-LE-3) situats a l’estació d’intercalibració
al Centre d’Observació de l’Univers. Les dades s’han recollit mitjançant el programari
PySQM (PySQM 2015; Nievas & Zamorano 2014) i s’ha determinat la mitjana minutal
tal i com també feia den Outer et al. (2011) per cadascun dels aparells considerats. Les
dades recollides es combinen per construir per mitjana l’instrument patró (magpatro) a ca-
da minut (t), per tant només s’utilitzen dades quan es disposen dels tres aparells utilitzats
per la definició del patró de referència.

magpatro(t) =
1

n

n∑
i=o

magi(t) on n es el nombre de SQMs que és 3 en el nostre cas (4.1)

Per construir aquest patró no s’utilitzen totes les dades disponibles del període corres-
ponent, en aquest cas del 23 d’Abril al 7 de Juliol de 2014, sinó que s’exclouen d’entrada
les dades que no siguin en nit astronòmica per evitar efectes de llums del crepuscle i també
s’eliminen les dades en presència de Lluna. De manera que es seleccionen només els casos
amb el Sol per sota de -18 graus d’altura i la Lluna per sota de -5 graus d’altura per
tal de procedir a la construcció de patró i partim de la base de 11.255 punts de mesura
en aquestes condicions. Hi ha un element que no queda controlat en aquest cas que són
les condicions meteorològiques com la presència de núvols, com hem vist a la Secció 4.1
la presència del pas de bandes de núvols pot afectar de manera no del tot igual a tots
els aparells ja que l’anivellat absolutament perfecte és impossible. Per aquest motiu s’han
realitzat submostres amb diversos talls en magnitud per trobar la millor forma de reduir
la presència de núvols. Els valors brillants poden ser produïts per presència de núvols que
rebem llum a la seva base o els valors extremadament foscos es deuen al cel cobert sense
que arribi llum a la base dels núvols i produeixi mesures molt fosques. S’ha realitzat el
càlcul del patró en 5 casos diferents de mostra:

• Sense cap tall en magnitud

• Mag > 20.0 mag/arcsec2

• Mag > 20.5 mag/arcsec2

• Mag > 21.0 mag/arcsec2

• 22.5 mag/arcsec2 > Mag > 21.0 mag/arcsec2
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Figura 4.8: Representació d’un dels patrons (negre discontinu) per la mateixa nit que la Figura
4.7 (23-24 d’Abril 2014) comparat amb els tres instruments que han servit per a definir-lo. La
determinació de la diferència entre patró i cada aparell ens donarà la calibració de cadascun.

Un cop tenim definit el patró de referència per una de les mostres (veure Figura 4.8)
el següent pas és l’estandarització dels dispositius que s’han utilitzat per definir-la, és a
dir la definició de la calibració de cadascun d’ells respecte el patró virtual definit. Per
tal de realitzar-ho simplement s’avaluen els valors mesurats per cada aparell (i) de forma
independent i es comparen amb el patró virtual definit.

magpatro(t) = f(magi) On la funció f és la transformació de cada SQMi al patró (4.2)

Aquesta transformació f s’ha definit inicialment mitjançant un ajust de mínims qua-
drats amb dos tipus d’ajust possible: ajust de primer ordre on es busca una relació lineal
entre aparell i patró i ajust de segon ordre on la relació proposada és de tipus quadràtic.
Aquest darrer cas s’ha mostrat innecessari en treballs anteriors com Bará (2013) o den
Outer et al. (2011) però es mostra aquí per donar una visió més completa.

En la taula 4.3 es mostren els paràmetres d’ajust determinats per cadascun dels casos
plantejats. Com es pot comprovar amb la taula i en els panells de la Figura 4.9 la relació
entre el patró de referència virtual i cadascun dels tres aparells és clarament de tipus lineal
i el pendent de la recta és molt proper a la unitat. Aquest fet és especialment clar quan
utilitzem mostres restringides en magnitud.
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4.2. Intercalibració d’instruments de mesura contínua

Taula 4.3: Resolució dels ajustos dels dos ordres per cadascuna de les mostres estudiades en la
constitució del patró de referència. En l’ordre 1 es mostra el pendent (p1), l’ordenada a l’origen
(p0) i el coeficient de correlació (r). En l’ordre 2 es mostren els valors del terme quadràtic
(q2), lineal (q1) i independent (q0) i el seu coeficient de correlació (r).

Sense cap tall en magnitud (mesures = 11.255 punts)

Número Pend. Ord. Coef. Quad2 Quad1 Quad0 Coef
Dispositiu (p1) (p0) (r) (q2) (q1) (q0) (r)
SQM-LE-1 0.9156 1.7429 0.9435 0.0203 0.1298 9.2482 0.9774
SQM-LE-2 0.8738 2.7642 0.9256 0.0311 -0.2487 12.4899 0.9796
SQM-LE-3 0.7713 4.9493 0.8988 0.0348 -0.4601 15.3103 0.9724

Magnitud > 20.0 (mesures = 11.157 punts)

Número Pend. Ord. Coef. Quad2 Quad1 Quad0 Coef
Dispositiu (p1) (p0) (r) (q2) (q1) (q0) (r)
SQM-LE-1 0.9620 0.7432 0.9980 0.0025 0.8512 1.9509 0.9995
SQM-LE-2 1.0097 -0.1549 0.9977 0.0090 0.6200 4.0657 0.9995
SQM-LE-3 1.0166 -0.3320 0.9975 0.0269 -0.1483 12.2947 0.9995

Magnitud > 20.5 (mesures = 11.143 punts)

Número Pend. Ord. Coef. Quad2 Quad1 Quad0 Coef
Dispositiu (p1) (p0) (r) (q2) (q1) (q0) (r)
SQM-LE-1 0.9606 0.7741 0.9986 0.0054 0.7230 3.3653 0.9997
SQM-LE-2 1.0120 -0.2042 0.9984 -0.0003 1.0254 0.3498 0.9996
SQM-LE-3 1.0212 -0.4304 0.9987 0.0111 0.5385 4.8060 0.9997

Magnitud > 21.0 (mesures = 11.101 punts)

Número Pend. Ord. Coef. Quad2 Quad1 Quad0 Coef
Dispositiu (p1) (p0) (r) (q2) (q1) (q0) (r)
SQM-LE-1 0.9612 0.7611 0.9989 0.0039 0.7905 2.6240 0.9998
SQM-LE-2 1.0127 -0.2194 0.9990 -0.0036 1.1692 -1.9166 0.9998
SQM-LE-3 1.0230 -0.4685 0.9994 0.0062 0.7526 2.4671 0.9999

22.5 > Magnitud > 21.0 (mesures = 10.985 punts)

Número Pend. Ord. Coef. Quad2 Quad1 Quad0 Coef
Dispositiu (p1) (p0) (r) (q2) (q1) (q0) (r)
SQM-LE-1 -0.9594 0.8008 0.9984 0.0033 0.8141 2.3720 0.9997
SQM-LE-2 1.0143 -0.2540 0.9986 -0.0010 1.0563 -0.0706 0.9997
SQM-LE-3 1.0210 -0.4270 0.9991 0.0137 0.4287 5.9497 0.9998
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Figura 4.9: Representació la brillantor de cel de l’instrument de referència virtual en front
cadascun dels tres instruments que s’han utilitzat per construir-lo. Es mostra clarament, tal i
com es veu a la taula 4.3, el seu comportament lineal i de pendent pràcticament unitari, el
que implica que una determinació d’offset pot ser suficient per la intercalibració.
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De la revisió de la taula 4.3 el primer que podem derivar és l’inestabilitat dels ajustos
quadràtics amb una gran fluctuació dels seus coeficients a mida que modifiquem la mostra
i el fet clar que els coeficients d’ordre 1 i 0 de l’ajust quadràtic contribueixen determi-
nantment mentre que el d’ordre 2 va tendint a anul·lar-se. Aquest fet es corrobora per la
bondat de l’ajust lineal amb r al voltant de 0.999 que s’obté i de la visualització directa de
la mostra en els diversos panells de la Figura 4.9 on el comportament lineal és excel·lent.
Per tant, a l’igual que en treballs anteriors com Bará (2013), den Outer et al. (2011) o
Tong (2012) considerem que l’ajust quadràtic no ens és necessari i que l’ajust lineal és
suficient per assolir els objectius de millorar la precisió dels aparells SQM.

Pel que fa a la interpretació dels diversos tipus de mostra que s’han utilitzat, la mostra
sense cap tall és la que presenta major dispersió en tots els casos. La qual cosa és normal
ja que en aquesta mostra tenim tots els valors espuris que puguin introduir-se per qual-
sevol motiu (núvols, tempestes-llamps, reflexes d’enllumenat artificial puntual, etc), per
tant aquesta mostra no es prendrà com a referència per realitzar la intercalibració ja que
aquests espuris precisament són fonts que poden respondre diferent a cada instrument.
Considerant, i com es veurà en capítols posteriors, que el cel del Montsec on s’ha situat
l’estació d’intercalibració mostra en condicions naturals valors clarament millors que 21.0
mag/arcsec2, es prendrà aquest tall com a requisit per a realitzar la intercalibració. És
evident que si estiguéssim realitzant la intercalibració en un altre indret amb cels més
brillants aquest tall s’hauria d’adequar als valors típics del lloc. En el nostre cas que un
dels focus d’estudi són indrets especialment foscos i com s’ha esmentat a la Secció 3.3.1 les
incerteses en zones de foscor en els SQM poden ser més significatives que en llocs brillants,
ens decantem per una intercalibració centrada en valors de cel natural.

Per altra banda la decisió de realitzar un tall de magnituds màximes no es mostra mas-
sa significativa ja que dels valors d’ambdues mostres presenten resultat molt semblants.
En tot cas per coherència amb el que volem mesurar, sabent que valors superiors a 22.5
mag/arcsec2 no es donen en condicions de cel seré al Montsec, optem per aplicar-hi aquest
tall per simple consistència amb la metodologia emprada. Com es mostra en la taula 4.3
aquest filtre no implica pràcticament canvis en els valors dels ajustos lineals.

El fet que en els ajustos lineals de les mostres selecciones el pendent sigui unitari
implica que la relació entre l’instrument patró virtual i els instruments reals és molt més
simple. Es pot reduir a una simple diferència o offset instrumental, més si tenim en compte
que els aparells han estat calibrats en origen i per tant l’error esperat hauria de ser només
sistemàtic.

magpatro(t) = magi(t) + offset (4.3)
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Taula 4.4: Resolució de l’offset i la seva desviació per a cadascuna de les mostres analitzades.
Recordem que aquest offset ve determinat a partir de la diferència entre l’instrument patró
virtual i cadascun dels instruments reals.

Sense cap tall en magnitud (mesures = 11.255 punts)

Número Dispositiu Offset σoffset
SQM-LE-1 -0.0804 0.1497
SQM-LE-2 0.0524 0.1754
SQM-LE-3 0.0279 0.2242

Magnitud > 20.0 (mesures = 11.157 punts)

Número Dispositiu Offset σoffset
SQM-LE-1 -0.0794 0.0176
SQM-LE-2 0.0537 0.0162
SQM-LE-3 0.0257 0.0170

Magnitud > 20.5 (mesures = 11.143 punts)

Número Dispositiu Offset σoffset
SQM-LE-1 -0.0793 0.0154
SQM-LE-2 0.0537 0.0133
SQM-LE-3 0.0256 0.0130

Magnitud > 21.0 (mesures = 11.101 punts)

Número Dispositiu Offset σoffset
SQM-LE-1 -0.0794 0.0141
SQM-LE-2 0.0538 0.0107
SQM-LE-3 0.0256 0.0096

22.5 > Magnitud > 21.0 (mesures = 10.985 punts)

Número Dispositiu Offset σoffset
SQM-LE-1 -0.0789 0.0134
SQM-LE-2 0.0537 0.0107
SQM-LE-3 0.0253 0.0090
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En la taula 4.4 es mostren per cadascuna de les mostres analitzades el valor d’aquest
offset. La seva determinació es realitza de forma directa fent la mitjana dels offset indivi-
duals de cada mesura seleccionada.

Offset = 1

d

d∑
i=0

(magpatro(i)−magaparell(i)) (4.4)

On d és el nombre total de mesures de la mostra, la magpatro(i) és cadascuna de les
mesures temporals del patró virtual i magaparell(i) és la mesura de l’aparell que intercom-
parem en el mateix instant de temps. Anàlogament també podem estimar una σoffset que
ens donarà compte de la dispersió respecte la mitjana o sigui l’offset i per tant serà una
mostra de la precisió d’aquest ajust un cop aplicat l’offset a les dades.

Si revisem els valors mostrats en la taula 4.4 podem comprovar com pràcticament per
totes les mostres analitzades obtenim el mateix valor de l’offset. La σoffset ens mostra com
de nou l’ús dels talls en magnituds ens dona un millor resultat amb dispersions més baixes,
però que no canvien pràcticament gens un cop aplicat el tall per valors més espuris. Per
consistència utilitzarem també de referència la darrera mostra que realitza el tall 22.5 >

Magnitud > 21.0, tal i com fèiem en l’ajust lineal inicial.

Taula 4.5: Valors d’offsets seleccionats pels instruments SQM-LE-1, SQM-LE-2 i SQM-LE-3 a
partir del procés d’intercalibracio descrit. Aquests offsets s’apliquen a les mesures procedents
del dispositiu per tal d’obtenir mesures intercalibrades.

Núm. Dispositiu Offset σoffset

SQM-LE-1 -0.079 0.013

SQM-LE-2 0.054 0.011

SQM-LE-3 0.025 0.009

En la taula 4.5 es mostren els offsets utilitzats per cada instrument segons aquest
darrer ajust. L’ordre lineal no es descarta completament sinó que es manté per casos que
puguin requerir una major precisió deixant l’offset com el mètode més immediat i prou
acurat per la majoria de tasques que es poden realitzar amb mesures SQM.

Podem valorar l’efecte que té la correcció per offset i és una gran millora en quan a
intercalibració. Si mirem els valors dels offsets de la taula 4.5 ens estan informant que la
dispersió prèvia rondava els 0.10-0.15 mag/arcsec2 que d’acord amb Kyba et al. (2011a)
o den Outer et al. (2011) equival a un 10% de precisió. Mentre que si analitzem les
σoffset veiem que per la mostra seleccionada (21.0 a 22.5 mag) se situa al voltant 0.015
mag/arcsec2. Igualment podem revisar (veure taula 4.4) per mostres amb dades no es-
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Figura 4.10: Representació dels tres SQM utilitzats ja intercalibrats en comparació amb el
patró de referència (negre discontinu). Com es comprova és pràcticament impossible distingir
un dels altres en la nit d’exemple que hem utilitzat en les Figures 4.7 i 4.8 (23-24 d’Abril de
2014).

púries (més fosc que 20.0) on també es troben valors de σoffset inferiors a 0.020 mag i
amb els mateix offset de correcció. Per tant l’ús d’intercalibració per offset disminueix la
dispersió dels instruments que hem utilitzant construint la referència fins al voltant del 1%.

Visualment podem comprovar la bondat d’aquesta intercalibració per offset a la Figura
4.10 on es mostren els tres SQM utilitzats ja amb l’offset aplicat i el patró de referència
superposat. Pràcticament no s’aprecia cap diferència, el que ratifica gràficament els avan-
tatges de l’aplicació de mètodes d’intercalibració per operar amb diversos dispositius SQM.

4.2.2 Intercalibració d’aparells incorporats a posteriori

Fins ara hem vist com aplicar el mètode d’intercalibració per a construir un patró
de referència i com utilitzar-lo per intercalibrar els aparells que s’han utilitzat pel propi
procés d’intercalibració. Ara bé, com ja s’ha esmentat i es pot veure a la taula 4.2 va ser
impossible realitzar-ho amb tots els instruments alhora ja que se’n van incorporant de nous
progressivament. Per tant en aquest apartat el que es descriu és com podem procedir per
traslladar la intercalibració realitzada a nous aparells que es vulguin ajustar. Per fer-ho és
imprescindible que un dels aparells utilitzats a la definició del patró de referència romangui
a l’estació de calibració per tal de mesurar de forma simultània amb els nous aparells que
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calgui intercalibrar. Evidentment cal considerar que l’aparell de referència no hagi patit
cap degradació ni canvi tenmporal.

Tal i com es fa amb el procés de creació del patró es recullen dades del SQM que s’ha
mantingut instal·lat a l’indret, en aquest cas el SQM-LE-1, i dels SQM nous que es vul-
guin aparellar amb el patró de referència. Fins al moment s’ha realitzat aquest procés pels
aparells SQM-LE-6 i 7 per una banda i posteriorment per l’aparell SQM-LE-9 (veure taula
4.2 on surten els períodes). Igualment es construeixen les mitjanes minutals de cadascun
dels aparells per tal de poder comparar els valors obtinguts entre els diversos aparells, es
descarten les dades dels aparells nous que per algun motiu no tinguin la contrapartida en
l’aparell que serveix de base per la calibració (el SQM-LE-1 en aquest cas).

Les dades obtingudes per l’aparell de base (SQM-LE-1) es converteixen en dades in-
tercalibrades d’acord als perfils d’intercalibració que s’han obtingut al construir al patró
de referència i que podem trobar a les taules 4.3 i 4.5. D’aquesta manera l’aparell de base
es comporta com si fos l’instrument patró virtual de referència ja que l’hem transformat
gràcies a la intercalibració inicial. Aquest pas es podria realitzar per qualsevol dels aparells
que inicialment van participar de la construcció del patró de referència.

Com en el cas de la construcció del patró exclourem del paquet de dades disponibles
aquelles que no siguin en nit astronòmica per evitar els efectes de llum del crepuscle i
també s’eliminen les dades en presència de Lluna. Per tant ens quedem només amb dades
que compleixin que el Sol estigui per sota dels -18 graus d’altura i la Lluna per sota dels
-5 graus d’altura. Utilitzant el mateix criteri que en la construcció del patró hem treballat
directament amb la mostra entre 21.0 i 22.5 mag/arcsec2 per eliminar els elements espuris
i garantir al màxim unes condicions de cel seré prenent els valors típics que s’observen al
cel del Montsec.

La determinació dels valors de calibració dels nous aparells es fa seguint el mateix
mètode que a l’apartat anterior utilitzant com a patró de referència per determinar els
offsets el SQM de base amb el seu offset aplicat i que per tant es comporta com a patró i
ens permet la determinació dels paràmetres dels nous aparells com es mostren a la taula 4.6.

En els tres casos dels nous aparells es mostra un comportament marcadament line-
al amb pendents molt properes a l’unitat, confirmant que l’aplicació dels offset és una
apoximació adequada. Només es desmarca d’aquests valors l’aparell SQM-LE-9 que porta
associat un offset molt gran en comparació amb els altres. Si revisem algunes nits de mesu-
res d’aquest aparell veiem que ha de ser així ja que clarament presenta un offset molt gran
i es queda raonablement corregit quan apliquem l’offset determinat, com es pot comprovar
en l’exemple de la Figura 4.11.
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Taula 4.6: Valors d’offsets determinats pels nous aparells: SQM-LE-6, SQM-LE-7 i SQM-LE-9
a partir d’un SQM de base SQM-LE-1 intercalibrat prèviament amb els offsets corresponents
per comportar-se com el patró de referència. Es mostra els valors d’offset determinats i també
l’ajust lineal estàndard, així com a referència es mostra també el nombre de mesures utilitzat.

Número Offset σoffset Pend. Ord. Coef. Número
Dispositiu (p1) (p0) (r) de mesures
SQM-LE-6 0.0261 0.0241 1.0240 -0.4898 0.9918 16 052
SQM-LE-7 -0.0497 0.0294 0.9775 0.4365 0.9878 16 052
SQM-LE-9 0.1892 0.0582 1.1950 -3.9390 0.9487 9 780
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Figura 4.11: Representació d’una nit d’exemple (27-28 d’octubre de 2014) per l’aparell SQM-
LE-9 on es mostra el patró de referència construït a partir del SQM-LE-1 (negre discontinu),
els valors del SQM-LE-9 abans d’aplicar l’offset (blau) i un cop aplicats (vermell). Es veu com
l’aplicació de l’offset ajusta millor l’SQM-LE-9 al patró però no es un ajust tant exacte com el
que succeïa a la Figura 4.10 de l’apartat anterior.
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El fet que les σ dels offsets calculats nous siguin superior als que obteníem quan ajus-
tàvem els SQM que s’havien utilitzat per construir el patró, no és res més que un simple
efecte de propagació d’errors. Estem ara utilitzant un SQM de base (el LE-1) que s’ajusta
al patró amb un cert marge d’error i per tant quan l’utilitzem per ajustar nous aparells
l’error es propagarà conjuntament amb el del nou aparell i per tant la precisió que podrem
obtenir d’aquesta intercalibració és clarament menor, probablement entre 0.02 i 0.05 mag
que representaria un 5% en el pitjor dels casos.
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Figura 4.12: Representació d’una nit d’exemple (29-30 d’agost de 2014) pels aparells SQM-
LE-6 (vermell) i SQM-LE-7 (blau) ja calibrats amb els offsets determinats en comparació amb
el patró de referència construït a partir del SQM-LE-1 (negre discontinu). En línies generals
es mostra una dispersió molt petita de l’ordre de 0.02-0.04 mag però el fet que es notable és
un cert decalatge en el perfil de mesura. Aquest perfil ve completament condicionat pel pas
del pla Via Làctia pel zenit i com està comprovada la sincronia temporal, aquest decalatge de
la Via Làctia ens mostra que l’alineament dels aparells no és absolutament perfecte com ja es
podia esperar.

Un cas particular i que requereix d’una revisió detinguda és el que està succeint amb
els aparells SQM-LE-6 i SQM-LE-7 que van ser calibrats utilitzant un període que com-
pren Juliol, Agost i Setembre i que es mostrarà com un mal període per a la realització
de qualsevol mena d’intercalibració, ja sigui per fer un patró o per traslladar-lo a nous
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aparells com ha estat el cas. Com es pot comprovar a la Figura 4.12 l’aplicació dels offsets
als aparells LE-6 i LE-7 els deixa en línies generals molt ajustats a l’entorn del patró
de referència derivat del SQM-LE-1 i amb unes dispersions compatibles amb el que s’ha
determinat, de l’ordre de 0.02-0.04 mag/arcsec2. Però sí s’observa un cert decalatge en
l’escala temporal de les mesures. És clarament detectable en el perfil del mínim definit per
la presència de la Via Làctia en la seva part més brillant (la d’estiu) que creua pel zenit
poc després de la mitjanit. Donat que la gestió de temps és única i unívoca controlada
per un ordinador que subministra el temps en tots i cadascun dels aparells, l’explicació
ens porta cap al fet que els aparells mesurin una mica diferent la traça de la Via Làctia
degut a petites desalineacions d’uns amb altres. Aquests desajustos han de ser molt pe-
tits requerint més precisió de la que els mòduls de housing dels SQM ens permeten establir.

D’acord amb el que obtenia Sánchez de Miguel (2015) una desviació de 5-10 graus en
l’orientació del SQM podia mostrar-se irrellevant quan construïen el mapa de brillantor en
zones de la Comunidad de Madrid, però en el nostre cas ens trobem en que les condicions
són tan extraordinàries que ens permeten mapejar amb precisió el pas de la Via Làctia i
per tant ens permet fins i tot detectar petits desalineaments dels aparells utilitzant-la com
a referència. Per tant en condicions de cels molt foscos cal mantenir la màxima precisió en
la instal·lació dels aparells com ja s’ha descrit, però també és totalment imprescindible
per a futures calibracions evitar el període de major efecte de la Via Làctia a l’igual que
evitem els dies amb presència de Lluna per evitar contaminació en la mesura.

A mode de resum, i malgrat aquestes desviacions ja esmentades, es mostra a la taula
4.7 els valors dels offsets i la seva σ associada que s’aplicaran a cadascun dels aparells
intercalibrats.

Taula 4.7: Valors d’offsets que s’aplicaran pels diversos instruments. S’indica també quin mè-
tode els ha determinat: si de form directa al construir el patró de referència o s’han derivat en
un 2n pas partir d’un dels aparells prèviament intercalibrats.

Núm. Dispositiu Offset σoffset Mètode

SQM-LE-1 -0.079 0.013 Intercalibració directa

SQM-LE-2 0.054 0.011 Intercalibració directa

SQM-LE-3 0.025 0.009 Intercalibració directa

SQM-LE-6 0.026 0.024 Intercalibració en 2n pas

SQM-LE-7 -0.050 0.029 Intercalibració en 2n pas

SQM-LE-9 0.189 0.058 Intercalibració en 2n pas
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El procés d’intercalibració no és un pas final i absolut, ja que com mostren den Outer
et al. (2015) cal realitzar repeticions de les campanyes d’intercalibració. El més recomana-
ble és realitzar-ho amb tots els instruments de forma simultània per poder establir així un
millor patró de referència i tenir un major nombre d’instruments intercalibrats de forma
directa que ens mostren una precisió major que els que es realitzen en segon pas a partir
d’un aparell intercalibrat. Per tant ,sembla necessari cada cert temps, es podria suggerir
cada dos anys, realitzar una nova intercalibració per reconstruir un nou patró de referència
i avaluar si la relació entre els aparells es manté o canvia en el temps ja que és necessari
conèixer aquestes incerteses per l’estudi de variabilitat temporal a llarg termini.
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4.3 Conclusions

Un cop finalitzat l’estudi dels aparells i les seves limitacions tècniques i com poder
realitzar la comparació i la millora de precisió dels instruments, es resumeixen les conclu-
sions que s’han obtingut en aquest capítol així com algunes derivades de la combinació del
capítol 3 i d’aquest capítol 4.

Estudi instrumental i intercomparació de dispositius

S’han revisat els diferents dispositius existents al mercat per la determinació de la
brillantor del fons de cel establint les seves potencialitats i limitacions. S’ha mostrat que
dispositius unidimensionals com el Sky Quality Meter (SQM), el Lightmeter o el Digilum
són els més adequats pel monitoreig continu i anàlisis temporals de la brillantor del fons de
cel. Mentre que els dispositius multidimensionals s’utilitzen més habitualment en mesures
puntuals en indrets de referència on poden aportar la informació de direccionalitat que els
unidimensionals no poden aportar.

L’avaluació de la brillantor de cel amb diversos aparells mostra una resposta molt
semblant i síncrona per tots ells. En alguns casos fins i tot la conversió d’una magnitud
o unitats a unes altres, malgrat algunes assumpcions, ens mostra una total compatibili-
tat dels resultats en estudis d’evolució temporal. És especialment rellevant l’acord entre el
Lightmeter i el Digilum o entre el propi Digilum i altres dispositius fotòpics com la càmara
all-sky ATV o l’ASTMON.

La quantificació de les diferències entre els diversos instruments se situa al voltant de
les 0.2 mag/arcsec2 en condicions de cels foscos. Mentre que en condicions de cels més bri-
llants propers a zones urbanes la diferència entre dispositius arriba a les 0.5 mag/arcsec2
essencialment motivada pels diversos camps de visió dels aparells i les diferents respostes
espectrals de cadascun d’ells que es fan més patents en condicions d’altes luminàncies.

El procediment de calibració dels aparells és fonamental a l’hora de poder realitzar
estudis comparatius. Un bon grup de dispositius es calibren al laboratori o mitjançant
fotometria astronòmica com el SQM, el Digilum o els dispositius amb informació espacial
(ASTMON, DSLR o mosaics). Aquest fet fa que les seves calibracions siguin més con-
trolades o avaluables per criteris fotomètriques. Mentre que és especialment sensible el
procés de calibració del Lightmeter que es realitza mitjançant fonts naturals en condicions
de cel serè. S’ha vist en campanya de mesures que aparells calibrats al laboratori amb
corba fotòpica i aparells que utilitzen fotometria astronòmica no presenten pràcticament
diferències en la mesura.
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Les mesures realitzades en campanya en diverses condicions meteorològiques mostren
que les mesures obtingudes amb diversos aparells SQM es comporten de manera quasi-
idèntica. Només existeix una diferència de punt zero o offset entre uns i altres que es pot
resoldre per intercalibració dels aparells.

Intercalibració d’aparells SQM

El procés d’intercalibració d’aparells SQM de forma conjunta per obtenir un patró
de referència permet reduir la dispersió dels aparells intercalibrats directament a valors
situats al voltant de l’1% enlloc del 10% nominal dels aparells quan arriben del fabricant.

La intercalibració en espais de cel fosc ha estat possible i és fins i tot recomanable si
hem de treballar en aquests rangs de magnitud, degut a què és als llindars on la incertesa
pot implicar majors errors en la mesura (veure Seccio 3.3.1). Però cal tenir present que
les condicions d’extrema foscor impliquen una màxima cura en la instal·lació i orientació
dels aparells i es recomana evitar el període estival on el pla central de la Via Làctia creua
el zenit i petits errors d’orientació es reflecteixen directament en el procés de mesura i
intercalibració.

La intercalibració mitjançant aplicació d’un offset es mostra suficient tenint en compte
les precisions obtingudes, deixant l’ajust lineal estàndard en cas necessari per alguna apli-
cació concreta. Es descarta per complet la necessitat d’un ajust polinòmic d’ordre major
ja que els termes quadràtics o superiors no contribueixen i simplement podrien introduir
soroll a la calibració.

La realització d’intercalibració amb un conjunt d’aparells pot millorar la precisió fins a
l’entorn del 1%. Malauradament en molts casos no es poden intercalibrar tots els aparells
a l’hora i llavors cal realitzar una intercalibració basada en un dels aparells considerat el
patró, és el que en diem intercalibració en 2n pas. En aquest cas es segueix mostrant com
una eina útil per aparellar els instruments amb els prèviament intercalibrats però les seves
precisions són menors, probablement a l’entorn del 5%.

A l’igual que han realitzat altres treballs com den Outer et al. (2015) es recomana re-
petir periòdicament campanyes d’intercalibració amb el màxim (idealment tots) d’aparells
SQM que s’utilitzaran, per tal de construir un millor patró de referència i tenir la millor
precisió possible amb els aparells intercalibrats directament.
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5
Obtenció de mesures extensives de fons de cel

En aquest capítol s’exposa el mètode per l’obtenció de mesures de fons de cel, en el cas de
les mesures amb Sky Quality Meter (SQM) en moviment en un territori, el que anomenem
mesures extensives. S’exposa la metodologia detallada que he utilitzat per obtenir les dades
a nivell instrumental així com tot el procediment exhaustiu per la definició de les rutes de
mesura en el territori d’estudi.

5.1 Mesures extensives en el territori
En la mesura de la contaminació lumínica es poden plantejar diversos escenaris per la

seva avaluació com poden ser la realització de mesures puntuals en un indret fixe per tal
de monitoritzar de forma continua aquell punt concret o alternativament es pot plantejar
l’estudi de la seva distribució en el territori i com influencien la presència de punts con-
taminants en el seu entorn. En definitiva, aquest darrer cas es tracta de la construcció de
mapes de territorials de fons de cel o mapes de contaminació lumínica. Tal i com es pot
veure a la Figura 5.1 les mesures amb dispositiu Sky Quality Meter poden tenir aquestes
dues vessants i segons aquesta orientació permeten l’estudi de la contaminació lumínica
des de diversos punts de vista i obtenir productes finals diferents.

L’objectiu de la construcció de mapes de contaminació lumínica en un territori amb
mesures terrestres, porta implícit el fet de realitzar mesures extensives, és a dir mesures
recorrent el territori que es vol analitzar. Tal i com s’ha ressenyat en el Capítol 3 es disposa
d’un ventall d’instruments que permeten mesures de fons de cel però tots ells estan origi-
nalment concebuts per mesurar en un punt estacionari. Per tant, per la mesura extensiva
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Figura 5.1: Esquema dels tipus de mesura de contaminació lumínica i els resultats que podem
obtenir segons si utilitzem dispositius fixes o en moviment. Es ressenya el capítol d’aquesta
memòria que fa referència cadascun dels elements. Les línies discontinues indiquen opcions que
requereixen una major base temporal i que per tant encara no són realitzables.

caldrà complementar aquest tipus d’instruments amb altres elements que ens permetin
fer l’avaluació en diferents punts d’un territori i en particular es pretén la realització de
mesures en moviment.

La construcció dels mapes requerirà de diferents passos que s’analitzen en els següents
apartats i capítols d’aquesta memòria. En particular és necessari: 1) la definició d’una tèc-
nica i metodologia de mesura que s’adapti i sigui operativa en moviment, 2) la definició del
tipus de rutes o estratègies per recórrer el territori a analitzar i 3) la selecció i tractament
de les dades obtingudes que ens permetin poder construir uns mapes amb la informació
de l’estat del fons de cel en els diversos punts del territori en estudi.
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5.2 Metodologia de mesura extensiva. El Sistema RoadRunner.
Per a la realització de les mesures extensives es va optar per l’ús de fotòmetres SQM

(veure Secció 3.3.1). Aquests aparells en les seves variants controlables per ordinador (LE,
LU i LR) permeten l’emmagatzematge quasi continu de dades. El fet de poder obtenir
i emmagatzemar les dades de forma ràpida i automàtica, unit amb el gran ús que es fa
d’aquest tipus d’aparell arreu del món, van facilitar la seva elecció com a instrument de
mesura. Concretament s’ha utilitzat per les mesures extensives un dispositiu en configu-
ració LU, connectat per USB a l’ordinador de control.

Un requeriment clau és l’emmagatzematge d’aquestes dades conjuntament amb la po-
sició de la mesura per tal de poder agilitzar l’obtenció de mesures en moviment i poder
acomplir els objectius plantejats. En aquest sentit és determinant l’ús del programari Sis-
tema de Medición de Contaminación Lumínica, conegut en les primeres versions com a
RoadRunner. Aquest programari desenvolupat per l’enginyer Daniel Rosa en col·laboració
amb la Sociedad Malagueña de Astronomía (Rosa 2011), permet la integració de lectures
de temps i posició procedents d’una unitat GPS de la majoria de models comercials del
mercat. Cal ressenyar que algunes de les mesures realitzades en el present treball van ser
en mode beta-tester i han permès el desenvolupament i millora del programari en qüestió.

La integració de mesures SQM i de mesures GPS de forma simultània i periòdica
permet l’obtenció de mesures de fons de cel amb la seva posició georeferenciada mentre
s’està en moviment, típicament amb un vehicle a motor. Convé ressenyar que les primeres
mesures extensives a Catalunya es van realitzar en bicicleta o a peu en Parcs Naturals
(Solano Lamphar 2010). Aquesta integració permet la realització amb eficàcia de mesures
extensives que d’altra manera requeriria d’un posterior processat per integrar les mesures.
Addicionalment el programari permet, de forma clara i visual, controlar les mesures que es
van recollint en el seu entorn gràfic (veure Figura 5.2) i alhora supervisar la velocitat del
vehicle per evitar superar velocitats límit massa elevades que poguessin afectar la mesura.
La sortida resultant de l’aplicatiu consisteix en els fitxers corresponent en format text i
també en format KML/KMZ per la seva directa visualització en el popular programari
Google Earth (veure exemple en la Figura 5.3). La facilitat d’exportació de les dades ens
permet una validació ràpida de les mateixes per tal de poder procedir a posteriors anàlisis
més detallats.

La metodologia es recolza en el sistema RoadRunner però la realització de mesures
en moviment en un vehicle requereix també la resolució de l’adaptació i integració dels
instruments al vehicle. L’equip complet consta de l’ordinador amb el programari de con-
trol, la unitat GPS i la unitat SQM-LU, els dos primers no presenten major dificultat pel
fet que simplement es controlen des de l’interior del vehicle però el SQM cal instal·lar-lo
correctament a la part superior del vehicle. Aquesta fixació es realitza mitjançant ventosa
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Figura 5.2: Captura de pantalla del sistema conegut com a RoadRunner. El programari integra
dades procedents d’un mesurador SQM i dades de temps i posició procedents d’un GPS.

Figura 5.3: Exemple del resultat obtingut del programari RoadRunner en una mesura de test
a la serra del Montsec sense cap processat mostrada en el programari Google Earth.
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5.2. Metodologia de mesura extensiva. El Sistema RoadRunner.

Figura 5.4: Equipament per la realització de mesures extensives de fons de cel amb RoadRunner.
Al panell superior esquerre es mostra l’equip complet. Al panell inferior esquerre es pot veure
l’ubicació del SQM al sostre d’un vehicle. Al panell dret la disposició de l’equipament a l’interior
del vehicle supervisat per l’operador.

i iman fruit de l’adaptació d’un sistema de llum de senyalització de vehicles especials,
garantint-se així la seguretat de la instal·lació.

Amb l’SQM instal·lat al sostre del vehicle, un únic cable USB s’introdueix a la posició
del copilot del vehicle on s’instal·la l’ordinador de control i el mòdul GPS per tal de pro-
cedir a la mesura. La presa efectiva de mesures és totalment intuïtiva amb el programari
RoadRunner que realitzarà tot el procés de captura i ens generarà els fitxers esmentats
amb anterioritat pel posterior anàlisi.
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5.3 Definició de rutes per mesures extensives de fons de cel
Una dels elements claus i que més pot condicionar l’èxit de l’elaboració de mapes a

partir de mesures extensives, és una bona selecció de rutes de mesura. Les mesures ex-
tensives d’aquesta memòria s’han realitzat en les rutes que s’han definit pels estudis de
contaminació lumínica realitzats des del Parc Astronòmic Montsec en col·laboració amb
el Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de
Catalunya (Ribas & Canal-Domingo 2012; Ribas, Canal-Domingo & Pujol 2013; Ribas &
Canal-Domingo 2014, 2015).

Els criteris per la selecció de les rutes de mesures han estat:

• Màxima cobertura del territori que es pretén estudiar.

• Priorització de rutes amb perfil circular, de forma que el camí d’anada i tornada
fossin diferents per optimitzar els llocs mesurats.

• Evitar les carreteres principals per evitar afectacions intruses de llums d’altres vehi-
cles circulant.

• Minimitzar els passos per l’interior de nuclis urbans, per evitar la sobreexposició
de l’aparell SQM i que pogués tenir conseqüències en mesures posteriors. Així com
també minimitzar punts no útils ja que els punts situats sota punts de llum han de
ser descartats de l’anàlisi.

• Minimitzar les zones de pas boscoses ja que en aquest cas la mesura no es realitza
del cel sinó de la llum difosa a les fulles dels arbres esdevenint dades errònies que cal
eliminar.

• Definició d’una ruta curta, i en el cas aquí descrit propera al Parc Astronòmic Mont-
sec, que permeti la realització de tests, mesures de control del sistema i que es pugui
repetir regularment per tal de poder detectar efectes de variabilitat temporal.

• Per simplicitat, tractar de prioritzar rutes que es puguin realitzar amb vehicle con-
vencional , sense descartar les que requereixin de vehicles tot-terreny si son clau per
la completitud de l’estudi. Aquest fet permetrà les futures repeticions de rutes per
altres equips de treball sense que el tipus o estat del camí impedeix el seu estudi futur.
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5.3. Definició de rutes per mesures extensives de fons de cel

En el cas concret aquí descrit, l’àrea d’estudi ha estat inicialment la serra del Montsec
i posteriorment, s’ha anat estenen a les seves zones veïnes, principalment aquelles que són
generadores de difusió de llum cap al cel com la ciutat de Lleida. Igualment, també s’han
realitzat rutes de mesures en zones potencialment fosques de la demarcació per tal d’anar
construint un mapa de brillantor de fons de cel de la província de Lleida. Per tant, pel
cas concret descrit en aquesta memòria, als criteris genèrics s’afegia els requeriments de
mesurar els 24 municipis de la zona Starlight del Montsec, els municipis principals de la
plana de Lleida amb la seva afectació cap a la zona Montsec i diverses valls pirinenques
susceptibles de presentar bones condicions de qualitat de cel.

Les rutes i zones d’estudi s’han dividit en quatre categories: Montsec (M), plana de
Lleida (L), valls pirinenques (P) i zona perimetral (búfer) del Montsec (B). En concret
s’han definit onze rutes per la zona del Montsec, quatre per la plana de Lleida, quatre per
valls pirinenques i cinc en zona búfer del Montsec. En les següents seccions es descriurà
breument cada bloc amb les seves característiques principals i en l’apèndix A es mostra-
ran els detalls de cada ruta. Cal esmentar que el nom de la ruta s’ha pres d’algun dels
municipis o de les carreteres o elements orogràfics per on transcorre, sense que això limiti
aquesta ruta de mesura a aquest municipi, carretera o element concret.

5.3.1 Rutes de mesura extensiva del Montsec (M)

S’han definit onze rutes diferents que analitzin extensament els 24 municipis de la zona
Starlight Montsec, i entre elles una de les rutes és una ruta de proximitat que s’usa com
a ruta de control. Un mapa resum de les 11 rutes es pot trobar a la Figura 5.5.

Aquestes rutes van ser definides inicialment per tal d’avaluar els setze municipis del
desaparegut Consorci del Montsec i que estan definits com a zona d’especial protecció a
l’entorn del punt de referència de l’Observatori Astronòmic del Montsec (veure Capítol 2).
Aquestes rutes però recorrien més municipis que aquests setze i fruit de les mesures realit-
zades, i que es descriuran en capítols posteriors, es va obtenir la certificació Starlight a 24
municipis que van esdevenir llavors el focus d’atenció d’aquestes mesures (Ribas & Canal-
Domingo 2012; Ribas, Canal-Domingo & Pujol 2013; Ribas & Canal-Domingo 2014, 2015).

El detall de les onze rutes definides es troba descrit en l’apèndix A.
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5.3. Definició de rutes per mesures extensives de fons de cel

5.3.2 Rutes de mesura extensiva a les valls pirinenques (P)

El segon bloc de rutes correspon a l’estudi d’algunes valls pirinenques del Pallars So-
birà, realitzat principalment l’any 2013 (Ribas, Canal-Domingo & Pujol 2013) per avaluar
l’estat del fons de cel en zones potencialment fosques. El fet d’estar encara més allunyades
que el Montsec de les zones més poblades era un valor positiu però el fet de no comptar
amb cap pla d’especial protecció podia implicar que fonts puntuals afectessin el cel noc-
turn. Per tal de realitzar un sondeig de les valls Pirinenques s’han definit quatre rutes,
tres de les quals recorren les valls Farrera, de Cardós i d’Àneu i una quarta ruta d’enllaç
entre aquestes i la zona d’estudi preferent de la serra del Montsec. Un mapa resum de les
rutes es pot visualitzar a la Figura 5.6.

Una de les grans dificultats d’aquestes rutes és el fet de la gran presència de zones bos-
coses que obliga a l´ús de carreteres principals i tot així la vegetació segueix sent present
i requereix de cautela en la construcció dels mapes de contaminació lumínica.

De nou el detall de les rutes es troba descrit en l’apèndix A.

5.3.3 Rutes de mesura extensiva a la plana de Lleida (L)

L’estudi detallat de la zona del Montsec (Ribas & Canal-Domingo 2012) implica di-
rectament que no només ciutats com Balaguer o Tremp que són a les rutes de mesura
afecten la qualitat del cel, sinó que ciutats més llunyanes i grans com Lleida i Barcelona
hi contribueixen.

Per aquest motiu s’ha realitzat un bloc de rutes d’estudi a l’entorn de Lleida com a
nucli principal de la província. Concretament s’han definit quatre rutes, tres de les quals
van de la ciutat de Lleida cap al nord en direcció al Montsec i la quarta va just en direcció
oposada cap al límit sud-oest de la província. A la Figura 5.7 es mostra el traçat de les
quatre rutes ressenyades, en aquest cas el nom de les rutes s’ha definit a partir de les
carreteres per on transita donat que totes elles tenen origen i final a la ciutat de Llei-
da. En aquest cas la plana de Lleida no presenta les dificultats de zones boscoses com el
Pirineu però si que presenta dificultats pel fet que es creuen importants nuclis de població.

Com en els blocs anteriors el detall de les rutes es troba descrit en l’apèndix A.
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5.3. Definició de rutes per mesures extensives de fons de cel

5.3.4 Rutes de mesura extensiva al perímetre de la zona Montsec (B)

El fet que la serra del Montsec estigui certificada com a Destinació Turística i Re-
serva Starlight (veure Capítol 2) implica un procés regular de revisió de la zona definida
amb aquestes qualificacions. Mitjançant les rutes de la zona Montsec (secció 5.3.1) es pot
analitzar la zona actualment validada i l’efecte de les ciutats properes però en cas d’una
possible ampliació o per garantir la preservació dels límits cal conèixer l’estat del fons de
cel al voltant de la zona Starlight Montsec.

És en aquest context que convé plantejar unes rutes en la zona perimetral de la zona
protegida o en les zones immediatament veïnes i que encara no han estat avaluades. Amb
aquest objectiu s’han definit cinc rutes que cobreixen el perímetre nord i el sud-est de la
zona del Montsec. La part oest pel fet de limitar amb Aragó no s’ha considerat i pel que
fa al sector sud-oest ja forma part del bloc de rutes de la plana de Lleida (L) que s’han
descrit a la secció 5.3.3. A la Figura 5.8 es mostren les cinc rutes definides per a l’estudi
de la zona perimetral (búfer) del Montsec.

Com en els blocs anteriors el detall de les rutes es troba descrit en l’apèndix A.

127





6
Elaboració de mapes de Contaminació Lumínica

En aquest capítol es mostra el procés per la creació de mapes de Contaminació Lumí-
nica, en concret el procés que m’ha permès la creació dels primers sectors que conformen
el primer mapa de Contaminació Lumínica de Catalunya. S’exposa el mètode de filtratge
i generació de mapes desenvolupat, així com els primers àmbits estudiats que se situen a
la província de Lleida amb especial èmfasi a la serra del Montsec.

6.1 Catàleg de mesures realitzades
El primer pas per l’elaboració de mapes de contaminació lumínica és l’obtenció de les

mesures extensives corresponents a partir de les rutes i tècniques descrites en el Capítol
5. Les mesures obtingudes per aquest estudi estan realitzades en el marc del programa
de mesures de Catalunya realitzat en col·laboració amb el Servei per la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lumínica des de l’any 2012 fins a l’any 2015 (Ribas & Canal-
Domingo 2012; Ribas, Canal-Domingo & Pujol 2013; Ribas & Canal-Domingo 2014, 2015).

Per la realització de les mesures cal tenir present uns criteris habituals en l’estudi de
la contaminació lumínica i la brillantor de fons de cel, per definir quines nits són aptes per
l’observació i mesura o quines restriccions poden presentar les dades obtingudes:

• Nits amb 4 o més hores de nit astronòmica fosca, això implica l’absència de Lluna
i de llums del crepuscle durant almenys aquest nombre d’hores per garantir una
mesura extensiva.
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• Condicions meteorològiques òptimes en tota la ruta, per això cal fer seguiment ex-
haustiu mitjançant models meteorològics, previsions i càmeres si es disposa. De ma-
nera que es pugui garantir l’estat del cel o conèixer quines limitacions es poden tenir.

• Seguiment d’altres circumstàncies temporals que puguin afectar les mesures, per
exemple, la presència d’incendis forestals que poden implicar una presència variable
d’aerosols o de llum difosa. També pel cas dels actes festius que poden implicar un
ús puntual i no representatiu de l’enllumenat duent a conclusions errònies derivades
de les mesures.

• La presència de la Via Làctia en les mesures estivals en què les parts centrals de la
galàxia són més visibles i transiten properes al zenit afectant la mesura de brillantor
de cel (eg Leinert et al. 1998; Patat 2003b) . Si s’observa en aquestes condicions cal
tenir-ho present en comparació amb mesures fetes en amb Via Làctia baixa i per
tant sense afectació rellevant a les mesures, aquest concepte serà objecte d’estudi en
el capítol 8

Cal ressenyar que puntualment s’han realitzat algunes mesures en presència de Lluna
per valorar comparativament els valors obtinguts però aquestes dades no poden ser uti-
litzades per l’elaboració de mapes de brillantor de fons de cel degut a la influència de la
llum de la Lluna.

En tot cas amb la utilització de la metodologia descrita i amb els criteris indicats s’han
compilat una serie de mesures realitzades en les diverses zones de mesura (veure Capí-
tol 5) que permeten l’elaboració dels mapes corresponents. A continuació es mostren en
forma de taula el llistat de les mesures que poden ser utilitzades indicant el seu número
de referència, la data de la mesura, la ruta a la que correspon i observacions de valida-
ció. D’aquesta llista s’han exclòs les mesures amb condicions meteorològiques variables o
presència d’elements temporals o espacials pertorbadors. Una relació completa de totes
les mesures d’aquestes campanyes d’observació es pot trobar a Ribas & Canal-Domingo
(2012), Ribas, Canal-Domingo & Pujol (2013) i Ribas & Canal-Domingo (2014, 2015).

A la casella validació es mostra si les dades són completament vàlides o només ho són
parcialment per alguna afectació, o bé si hi ha presència de Via Làctia en zona propera al
zenit durant l’execució de les mesures.
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6.1. Catàleg de mesures realitzades

Taula 6.1: Relació de mesures corresponents a la zona d’estudi Montsec (M)

Núm.Referència Data Ruta Validació
2012/SM-03 17 - 02 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-04 18 - 02 - 2012 M3 - Castell de Mur Vàlides
2012/SM-05 20 - 02 - 2012 M5 - Tremp Vàlides
2012/SM-06 21 - 02 - 2012 M4 - Fontllonga Vàlides
2012/SM-07 22 - 02 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-08 24 - 02 - 2012 M6 - Isona Vàlides
2012/SM-09 13 - 03 - 2012 M2 - Balaguer Vàlides
2012/SM-10 14 - 03 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-11 15 - 03 - 2012 M7 - Pont de Montanyana Vàlides
2012/SM-12 16 - 03 - 2012 M8 - Llimiana - Vilanova de Meià Vàlides
2012/SM-13 16 - 04 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-14 17 - 04 - 2012 M3 - Castell de Mur Vàlides
2012/SM-15 14 - 05 - 2012 M4 - Fontllonga Vàlides
2012/SM-16 15 - 05 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-17 16 - 05 - 2012 M2 - Balaguer Vàlides
2012/SM-18 23 - 05 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-19 24 - 05 - 2012 M3 - Castell de Mur Vàlides
2012/SM-20 15 - 06 - 2012 M9 - Ivars de Noguera Vàlides
2012/SM-21 16 - 06 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-22 17 - 06 - 2012 M7 - Pont de Montanyana Vàlides
2012/SM-23 16 - 07 - 2012 M5 - Tremp Via Làctia
2012/SM-24 17 - 07 - 2012 M6 - Isona Via Làctia
2012/SM-25 19 - 07 - 2012 M1 - Àger Via Làctia
2012/SM-26 20 - 07 - 2012 M7 - Pont de Montanyana Via Làctia
2012/SM-27 23 - 07 - 2012 M4 - Fontllonga Via Làctia
2012/SM-28 14 - 08 - 2012 M2 - Balaguer Via Làctia
2012/SM-29 17 - 08 - 2012 M1 - Àger Via Làctia
2012/SM-30 18 - 08 - 2012 M7 - Pont de Montanyana Vàlides
2012/SM-31 21 - 08 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-32 22 - 08 - 2012 M8 - Llimiana - Vilanova de Meià Vàlides
2012/SM-33 14 - 09 - 2012 M1 - Àger Vàlides
2012/SM-34 15 - 09 - 2012 M3 - Castell de Mur Vàlides
2012/SM-35 16 - 09 - 2012 M4 - Fontollonga Vàlides
2012/SM-37 14 - 10 - 2012 M11 - Artesa de Segre Vàlides
2012/SM-38 15 - 10 - 2012 M10 - Ponts Vàlides
2013/SM-02 12 - 02 - 2013 M1 - Àger Vàlides
2013/SM-03 13 - 02 - 2013 M4 - Fontllonga Vàlides
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Taula 6.1: Continuació

Núm.Referència Data Ruta Validació
2013/SM-04 14 - 02 - 2013 M1 - Àger Vàlides
2013/SM-05 14 - 03 - 2013 M2 - Balaguer Vàlides
2013/SM-06 06 - 04 - 2013 M1 - Àger Vàlides
2013/SM-07 07 - 04 - 2013 M3 - Castell de Mur Vàlides
2013/SM-08 13 - 04 - 2013 M6 - Isona Vàlides
2013/SM-09 04 - 06 - 2013 M1 - Àger Vàlides
2013/SM-10 05 - 06 - 2013 M7 - Pont de Montanyana Vàlides
2013/SM-11 12 - 06 - 2013 M1 - Àger Vàlides
2013/SM-12 05 - 07 - 2013 M5 - Tremp Vàlides
2013/SM-13 05 - 08 - 2013 M2 - Balaguer Via Làctia
2013/SM-14 08 - 08 - 2013 M1 - Àger Via Làctia
2013/SM-15 09 - 08 - 2013 M3 - Castell de Mur Via Làctia
2013/SM-16 03 - 09 - 2013 M4 - Fontllonga Via Làctia parcialment
2013/SM-17 04 - 09 - 2013 M8 - Llimiana - Vilanova de Meià Via Làctia parcialment
2013/SM-19 30 - 10 - 2013 M11 - Artesa de Segre Vàlides parcialment
2013/SM-20 31 - 10 - 2013 M10 - Ponts Vàlides
2013/SM-21 26 - 11 - 2013 M6 - Isona Vàlides
2014/SM-01 26 - 06 - 2014 M2 - Balaguer Vàlides
2014/SM-02 27 - 06 - 2014 M4 - Fontllonga Vàlides
2014/SM-03 23 - 07 - 2014 M1 - Àger Via Làctia
2014/SM-04 24 - 07 - 2014 M3 - Castell de Mur Via Làctia
2014/SM-05 30 - 07 - 2014 M8 - Llimiana - Vilanova de Meià Via Làctia
2014/SM-06 24 - 09 - 2014 M1 - Àger Via Làctia parcialment
2014/SM-07 25 - 09 - 2014 M7 - Pont de Montanyana Via Làctia parcialment
2014/SM-10 17 - 11 - 2014 M5 - Tremp Vàlides
2014/SM-12 16 - 12 - 2014 M11 - Artesa de Segre Vàlides parcialment
2014/SM-13 17 - 12 - 2014 M10 - Ponts Vàlides parcialment
2015/SM-01 12 - 04 - 2015 M1 - Àger Vàlides
2015/SM-02 13 - 04 - 2015 M3 - Castell de Mur Vàlides
2015/SM-04 18 - 05 - 2015 M2 - Balaguer Vàlides
2015/SM-05 08 - 09 - 2015 M1 - Àger Via Làctia
2015/SM-06 09 - 09 - 2015 M7 - Pont de Montanyana Via Làctia
2015/SM-07 17 - 09 - 2015 M6 - Isona Vàlides
2015/SM-08 18 - 09 - 2012 M5 - Tremp Vàlides
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Taula 6.2: Relació de mesures corresponents a la zona d’estudi de les valls del Pirineu (P). La
ruta P4 - Sort és va realitzar en dos trams per això es mostra desglossada en part A i B.

Núm.Referència Data Ruta Validació
2013/SP-01 07 - 10 - 2013 P2 - Àneu Vàlides
2013/SP-02a 07 - 10 - 2013 P4 - Sort (part A) Vàlides
2013/SP-02b 07 - 10 - 2013 P4 - Sort (part B) Vàlides
2013/SP-03 08 - 10 - 2013 P3 - Cardós Vàlides
2013/SP-04 09 - 10 - 2013 P1 - Farrera Vàlides

Taula 6.3: Relació de mesures corresponents a la zona d’estudi de la plana de Lleida (L).

Núm.Referència Data Ruta Validació
2013/SL-01 31 - 07 - 2013 L1 - N-230 i N-240 Via Làctia
2013/SL-02 01 - 10 - 2013 L3 - C-26 i C-12 Vàlides
2013/SL-03 02 - 10 - 2013 L2 - C-53 i C-13 Vàlides
2013/SL-04 05 - 10 - 2013 L4 - N-II i LL-12 Vàlides
2013/SL-05 06 - 10 - 2013 L1 - N-230 i N-240 Vàlides
2014/SL-01 29 - 06 - 2014 L1 - N-230 i N-240 Vàlides
2014/SL-02 30 - 06 - 2014 L4 - N-II i LL-12 Vàlides
2014/SL-03 30 - 07 - 2014 L3 - C-26 i C-12 Via Làctia
2014/SL-04 31 - 07 - 2014 L2 - C-53 i C-13 Via Làctia

Taula 6.4: Relació de mesures corresponents al perímetre (búfer) de la zona Montsec (B).

Núm.Referència Data Ruta Validació
2015/SB-01 17 - 06 - 2015 B1 - Perves Vàlides
2015/SB-02 18 - 06 - 2015 B2 - La Terreta Vàlides
2015/SB-03 13 - 10 - 2015 B3 - Nargó Vàlides
2015/SB-04 14 - 10 - 2015 B4 - Guissona Vàlides
2015/SB-05 15 - 10 - 2015 B5 - Fuliola Vàlides
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6.2 Estratègia de filtratge de dades i generació de mapes
La realització d’aquest gran nombre de rutes de mesura combinat amb el fet que es

realitzen mesures de forma pràcticament contínua durant tota la ruta, amb intervals que
van entre els 5 i 10 segons entre mesura, implica la recollida d’un gran volum de punts de
mesura. Aquests punts s’han de poder tractar i analitzar de forma ordenada per tal de po-
der elaborar mapes que siguin representatius de les mesures i alhora que siguin clarament
visibles per poder complir l’objectiu d’informar de l’estat del cel en un indret o un altre.

Figura 6.1: Representació d’una mostra de mesures tal i com es generen amb el sistema
RoadRunner, les dades corresponen a un sector de 4 km x 4 km de la ruta M5 - Tremp, el que
mostra la gran quantitat de punts que podem generar amb aquest mètodes.

El sistema RoadRunner descrit en el Capítol 5 genera de forma automàtica fitxers
en format text o en format de visualització KML (Keyhole Markup Language) utilitzat
típicament a Google Earth. A partir d’aquests fitxers que contenen una alta densitat de
punts (veure Figura 6.1) ens podem proposar el filtratge de les dades i la generació dels
mapes.

Més enllà de la gran quantitat de mesures que es recullen, que es poden simplificar com
veurem amb la realització de valors mitjos, el problema més important és el fet que no
totes les mesures recollides són vàlides. Bàsicament, ens trobem amb el cas de mesures que
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poden veure afectades per condicions de l’entorn en un punt concret de la ruta, com pot
ser el fet de creuar per zones de ponts o una zona de vegetació que cobreix total o parcial-
ment la visió del detector. En aquests casos és pot produir una lectura que pugui ser molt
més fosca del que correspondria si l’obstacle no rep cap mena de llum o el que succeeix
més habitualment, que rebi llum indirecte del propi vehicle i que clarament mostri valors
més brillants. Sumat a l’efecte de punts fixes a la ruta (ponts, arbres, etc) i que poden
ser tinguts en compte d’entrada gràcies al coneixement o selecció de la ruta, tenim altres
agents que no són fixes com l’encreuament amb vehicles en ruta que puguin enlluernar el
detector en una mesura puntual.

La realització de valors mitjos de les mesures en un àmbit concret és el nucli del mè-
tode de filtratge i generació de mapes que es descriu a continuació, però en el mètode se li
afegeixen sistemes de filtratge addicionals per tal de minimitzar de forma completament
automàtica la presència d’aquests punts espuris que poden alterar els valors assignats a
un emplaçament.

El mètode dissenyat per aquest propòsit es pot dividir en dos blocs principals de treball:
la introducció i distribució espacial de les dades i els processos de filtratge per l’eliminació
de valors incorrectes pels efectes abans esmentats. La distribució de les dades pel seu valor
mig es realitzarà amb un sistema de ’caixes’ definides com cel·les quadrades amb una
mida fixa donada en minuts d’arc de coordenades geogràfiques. Aquestes ’caixes’ s’omplen
convenientment amb les dades que corresponen a la seva ubicació i sobre aquestes ’caixes’
s’apliquen els processos de filtratge i determinació d’estadístics que permetran assignar
un valor resultant a cadascuna d’elles per la posterior obtenció del mapa de contaminació
lumínica.

De forma global la algorítmia d’aquest mètode es divideix en deu passos principals que
es troben resumits també a la Figura 6.5 on s’assenyala el amb el número corresponent
cadascun dels passos:

(1) Selecció de paràmetres

Per tal de poder realitzar la generació del mapa en condicions o localitats que podri-
en arribar a ser molt diferents, es defineixen uns paràmetres d’entrada que determinen
algunes de les condicions amb les que es generarà el mapa. En particular es defineixen
els valors corresponents a la mida de les ’caixes’ i els paràmetres relatius als criteris de
filtratge que descriurem més endavant.
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(2) Lectura del paquet de mesures

La lectura de les dades es realitza a partir dels fitxers generats pel programari del
RoadRunner en concret del fitxer en format ASCII separat per comes (csv) que conté la
informació temporal i de posició assignada a totes i cadascuna de les mesures realitzades en
una ruta. La implementació informàtica del mètode permet la realització de la lectura per
una ruta determinada o per un conjunt de rutes llistades (Pujol, Ribas & Canal-Domingo
2013). D’aquestes dades introduïdes es selecciona la informació necessària per la realització
dels següents passos del mètode (mesura, posició i temps). Un fet a ressenyar és que els
valors de latitud i longitud s’operen en minuts d’arc ja que tot el disseny de les ’caixes’ es
realitza en aquesta escala.

(3) Reconversió d’unitats

Les mesures obtingudes amb un dispositiu SQM es mostren amb unitats típiques
d’astronomia (veure Capítol 3) com és la magnitud per segons d’arc quadrat. Aquestes
unitats són unes unitats logarítmiques de la luminància mesurada, per tant alhora de rea-
litzar determinació d’estadístics es realitza amb luminàncies que es comporten linealment.
Prescindint de termes constants es pot realitzar amb una pseudo-luminància L’:

L′ = 10−M/2.5

on M és la magnitud SQM i L’ és una pseudo-luminància(L′ = C ′ × L)
(6.1)

Igualment per facilitat de càlcul es realitza la conversió dels valors de temps, donats en
dies i hores, a unitats de data juliana o temps Julià. De manera que ens permeti avaluar els
intervals de temps d’un determina conjunt de mesures de forma més còmode sense haver
d’utilitzar els formats de data convencionals (dia, mes, any, hores).

(4) Definició de les ’caixes’

La definició de les ’caixes’ es realitza a partir de tot el volum de dades que es vulgui
tractar. Així es determina a partir dels valors màxims i mínims tant en longitud com en
latitud de totes les mesures que es pretenen considerar en el mapa. Amb els valors màxims
i mínims i la mida definida de les ’caixes’ es pot definir ja la quantitat i distribució de les
mateixes.

Aquesta aproximació però faria que cada mapa que es realitzes tingues els centre de les
’caixes’ en qualsevol posició fent molt difícil la comparació de mapes obtinguts en diferents
conjunts de mesures, per tant els sectors que definim han de ser consistents entre un mapa
i el següent. Per aquest motiu es defineixen que els limits superiors i inferiors del mapa han
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de ser nombres enters (cal recordar que es treballa en minuts d’arc), de manera que sigui
l’enter immediatament superior al valor màxim i l’enter immediatament inferior al valor
mínim. Amb aquesta restricció s’evita que cap valor pugui queda fora de les caixes i que
les caixes en iniciar sempre en valor enter en minuts d’arc tinguin la mateixa distribució
en un mapa que en un altre. Aquest darrer fet és només cert si s’utilitza com a mida de
cada sector un valor divisor exacte de 1 minut d’arc (per exemple 0.5 minuts d’arc o 0.25
minuts d’arc), essent per tant una altra restricció que es té present a l’hora de definir les
’caixes’.

Figura 6.2: Representació d’un mapa generat amb aquest procediment amb dos tipus de mida
de ’caixa’. A l’esquerra considerant una mida d’un minut d’arc (a) i a la dreta considerant 0.5
minuts d’arc (b). El mapa (b) mostra amb molt més detall les mesures mentre que el mapa
(a) es mostra amb una mida de sector excessiva per les característiques dels àmbits d’estudi.

Tal i com es pot veure a la Figura 6.2 l’ús de mides d’un minut d’arc es mostra massa
general per casos d’estudi en zones rurals on els municipis són petits i per tant pot em-
mascarar els valors a l’entorn de nuclis poblats. Així es pren com a referència 0.5 minuts
d’arc, aplicant valors més petits en casos molt concrets amb alta densitat de mesures en un
espai reduït. Aplicant aquests criteris es determina el nombre de caixes i la seva distribució
exacta que permetrà l’assignació dels valors a cadascuna d’elles.

(5) Assignació de mesures i filtratge d’extrems

A partir dels sectors completament definits el que es realitza per cadascuna de les me-
sures és l’assignació corresponen al sector en latitud i longitud que li correspon, recorrent
totes les ’caixes’ i mesures fins a tenir-les totes elles completament distribuïdes.
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Amb les mesures ja distribuïdes es realitzen els primers càlculs i filtratges de dades.
En concret es realitza l’eliminació dels valors que surten fora dels límits generals que
s’introdueixen en el fitxer de paràmetres. Típicament aquests valors límits es defineixen
com a valors possibles d’obtenir en aquest indret i d’aquesta manera es realitza l’eliminació
de valors extrems fora d’aquests i que no tindrien cap sentit podent-se deure a lectures
errònies o mesures sota punts de llum. En zones fosques s’utilitza típicament com a limits
de validesa els valors entre magnitud 17 i 23 mentre que si es realitzen mesures en zones
properes a ciutats es relaxa el limit fins a magnituds entre 15 i 23. Tant en un cas com en
l’altra es realitza de forma que els que estiguin fora d’aquests límits s’eliminin en aquest
primer filtratge. D’alguna forma s’està realitzant un primer control de qualitat de les dades.

En el mateix procés de filtratge es realitzen els càlculs bàsics de mitjana i la seva
dispersió per cadascuna de les ’caixes’, així com l’interval de temps de les mesures contin-
gudes en un sector concret per tal de conèixer si totes les mesures que en formen part van
ser consecutives o per contra l’indret es va mesurar en diverses ocasions separades en el
temps. Aquesta dada pretén ser una eina de control en cas de sectors amb comportaments
estranys que mereixin un seguiment especial.

(6) Filtratge de punts espuris

Si en el pas anterior ja tenim realitzat un filtratge d’extrems i uns primers estadístics
calculats, aquests no estan corregits de totes les mesures errònies per efectes com la ve-
getació, ponts o enlluernaments. Per aquest motiu s’aplica un segon filtratge, anomenat
filtre d’espuris. Aquest filtre consisteix en la determinació de les diferències en magnitud
d’un punt de mesura qualsevol amb el seu valor immediatament anterior i amb el posterior
en el temps. Es considera que aquest punt és un espuri si les dues diferències calculades
són majors que un cert valor definit en els paràmetres seleccionats. Basats en l’experiència
pràctica de l’obtenció de mesures en casos de vegetació puntual o ponts, s’ha vist que els
punts espuris d’aquesta tipologia difereixen en més que una magnitud, per aquest motiu
el valor típic del criteri d’espuris que s’ha utilitzat és una magnitud.

Amb aquest filtratge podem evitar clarament els casos en que una mesura es desvia
de manera clara respecte la seqüència de mesures i permet una neteja de la mostra que
d’altra manera s’hauria de realitzar de forma manual i amb verificació detallada de la ruta,
permeten un automatisme en la generació dels mapes de contaminació lumínica.

En aquelles ’caixes’ que es detecta un espuri o més espuris, aquestes mesures s’eliminen
i es tornen a recalcular mitjana i dispersió d’aquell sector amb els punts supervivents que
són els que fins a aquest punt es consideren vàlids. Evidentment aquest filtratge i esta-
dístics determinats no són absolutament definitius ja que podria esdevenir casos en que
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els espuris fossin dues mesures consecutives i per tant no quedessin eliminats de forma
correcte per aquest procediment, per aquest motiu cal un filtratge estadístic.

(7) Filtratge estadístic

Per tal de poder eliminar aquells valors que en un sector determinat s’allunyen exces-
sivament de la resta de valors però que no han estat eliminat pel filtratge d’espuris, s’ha
definit un filtratge basat en estadístics. Concretament el fitratge utilitzat elimina aque-
lles mesures en un sector concret que estiguin més enllà d’un cert nombre de vegades la
σ d’aquella submostra. El valor de la dispersió que s’aplica com a llindar es pot variar
mitjançant la modificació dels paràmetres del càlcul.

En els casos que es tractaran s’ha aplicat el valor habitual de 3σ com a criteri de tall,
per evitar esbiaixar la mostra amb un filtratge excessiu que pugui destruir informació real
de canvis dels valors de la luminància en zones properes a nuclis de població però alhora
poder garantir que punts dispars que no hagin estat eliminats amb el filtre d’espuris an-
terior no introdueixin soroll en la determinació del mapa de contaminació lumínica.

De nou, un cop eliminats aquests punts, en els sectors que correspongui es calcula de
nou la mitjana i la seva dispersió, en aquest cas ja com a producte final donat que no
s’aplica cap filtre posterior a la mostra de mesures.

(8) Càlculs complementaris

Amb les ’caixes’ completament definides es realitzen càlculs complementaris per la
submostra final que conté cada sector un cop eliminats els punts descartats pels diversos
filtres. Per cada ’caixa’ es determina el valor màxim i mínim de les mesures vàlides així
com el nombre de punts utilitzats i descartats. Igualment es recalcula el temps transcorre-
gut entre les mesures que formen part de la ’caixa’ per tal de poder saber si són totes les
mesures realitzades en un moment donat o en diferents períodes en cas que sigui necessari
un anàlisi més detallat d’aquella porció de mapa.

Pel que fa a l’error en el valor en magnitud assignat a la ’caixa’ hi ha el propi error
estadístic (E) de les mesures considerades però cal no oblidar que les mesures en sí tenen
un error instrumental en el moment de ser obtingudes. D’acord amb les característiques
de l’instrument (veure Secció 3.3.1) considerem que l’error de mesura independent és de
0.10 magnituds. De forma que l’error assignat a cada ’caixa’ serà:

Errortotal =
√

0.12 + E2 on E és l’error estadístic de cada sector (6.2)
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Figura 6.3: Mostra de les dades obtingues per cadascuna de les ’caixes’ generades en un mapa
de contaminació lumínica.

Tots i cadascun d’aquest càlculs s’obtenen per cadascuna de les ’caixes’ tal i com es
pot veure en la visualització del mapa amb el programari Google Earth de la Figura 6.3.

(9) Sortida de resultats i (10) Generació del mapa final

Un cop completats tots els càlculs, cal evidentment realitzar la sortida de resultats per
tal de poder confeccionar el mapa que sigui visualitzable. En primer lloc cal considerar
una sortida de resultats en format ASCII que permeti posteriors anàlisi de les ’caixes’
calculades amb tots els càlculs indicats en els passos anteriors. En aquesta sortida s’obte,
a més de la magnitud mitja, l’error associat, els valors màxims i mínims dintre del sector,
informació relativa al nombre de punts utilitzats i descartats i l’interval de temps en que
han estat obtingudes les mesures considerades.

Amb aquestes dades completes es realitza la generació del mapa resultant. Per fer-ho
es construeix un fitxer .kml característic de Google Earth amb les dades corresponents de
cada caixa i assignant un codi de colors per magnituds que permeti una còmoda visualit-
zació. El codi de colors utilitzats (veure Figura 6.4) és una lleugera adaptació per llocs de
cel fosc a partir de l’utilitzat per Zamorano et al. (2013) que a la seva vegada està basat
en els treballs del National Park Services dels Estats Units (eg Duriscoe, Luginbuhl &
Moore 2007; Duriscoe 2013). El propi fitxer .kml es comporta com un element en sistema
d’informació geogràfic (SIG) ja que per cadascun dels sectors conté no només la magnitud
sinó tota la resta de càlculs realitzats.
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Figura 6.4: Mostra del codi de colors utilitzats en els mapes generats amb aquest procediment.
És una adaptació de l’utilitzat per Zamorano et al. (2013), Duriscoe, Luginbuhl & Moore
(2007) o Duriscoe (2013).

La realització del mapa i la seva visualització finalitza el mètode de filtratge i generació
de mapa de contaminació lumínica amb els seus diversos passos. El mètode que hem disse-
nyat ha estat implementat en programació combinada d’script Shell i FORTRAN (Pujol,
Ribas & Canal-Domingo 2013) seguint una seqüència de flux que es pot veure resumida
en el diagrama de la Figura 6.5.

Els mapes obtinguts (veure per exemple la Figura 6.2) permetran l’anàlisi d’afectació
de zones per l’efecte de contaminació lumínica, la definició de zones d’especial protecció,
la detecció d’efectes de variació temporal per agents naturals o a llarg termini conèixer
l’evolució temporal d’aquest factor contaminant. Aquesta mena de mapes seran objecte
d’anàlisi a la secció 6.3 i en capítols posteriors d’aquesta memòria.
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Figura 6.5: Esquema de la implementació del mètode de càlcul de mapes de contaminació
lumínica i els seus passos en llenguatge de programació. L’aplicació mapa-multi fa referència
al codi que executa els diversos passos que s’han descrit.
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6.3 Els mapes de contaminació lumínica
Tal i com s’ha comentat l’obtenció de dades en moviment amb el sistema SQM Ro-

adRunner permet tenir una gran quantitat de dades repartides per les diverses zones
d’estudi que s’han mostrat en les rutes definides al Capítol 5 i en el catàleg de mesures
de la Secció 6.1. El primer pas, i en el que ens centrem en aquesta secció, permet l’anàlisi
detallat de la qualitat del cel al llarg de les zones d’estudi.

En tots els mapes que es mostraran s’ha aplicat el mètode descrit en l’apartat anterior
amb els criteris d’eliminació de dades i definició de sectors ’caixes’ que allí s’han descrit
detalladament. Es presentaran aquí els resultats de l’estudi de la zona del Montsec amb la
seva zona búfer, la zona de la Plana de Lleida i algunes valls del Pirineu. Aquest mètode
però ja ha estat emprat també per altres estudis fora de l’àmbit d’aquest treball com el
realitzat per Torra & Figueras (2014) en zones de la província de Barcelona i de Tarragona.

Cal ressenyar que en tots els casos s’han utilitzat les mesures procedents del catàleg
de mesures descrit en la Secció 6.1 utilitzant aquelles nits en òptimes condicions i sense
efectes de Via Làctia, de manera que l’estudi i discussió de l’efecte de la mateixa se situa
en els objectius de posteriors capítols.

També cal senyalar que amb aquests mapes estem avaluant la mesura a l’entorn del ze-
nit, per tant valors de gran qualitat al zenit no indiquen que puguem tenir efectes notables
de contaminació lumínica a baixa alçada. Per aquest motiu les mesures multidireccionals
podran jugar un paper cabdal en el futur per completar la visió dels mapes.

6.3.1 La zona protegida del Montsec i el seu entorn

L’estudi d’aquesta zona correspon inicialment als municipis propers a l’entorn de la
serra del Montsec i van ser les primeres mesures en realitzar-se vinculades al projecte de
col·laboració dut a terme per la certificació de la serra del Montsec com a Destinació
i Reserva Starlight (Ribas & Canal-Domingo 2012; Ribas, Vilajoliu & Cucó 2013). Tal
i com s’ha indicat a les taules de la Secció 6.1 s’han continuat realitzant mesures fins a
l’actualitat i també s’han estès en zones contigües d’aquest àmbit amb les denominades
rutes en zona perimetral o búfer (veure Capítol 5).

D’entrada una inspecció inicial de les dades sense filtrar ja permet comprovar que
la pràctica totalitat de la zona d’estudi del Montsec es troba en situació de magnitud
al zenit millor que 21.0 magnituds per segon d’arc quadrat i que en algunes àrees és
altament freqüent l’obtenció de valors superiors a 21.40 mag que és el criteri bàsic pel cel
d’excel·lència de la certificació Starlight (Starlight 2015).
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Els valors més foscos, com és lògic es localitzaran en les zones més elevades i/o més
internes del Montsec i que estan més allunyades dels nuclis de població principals que
se situen a la perifèria o a l’exterior de la zona central del Montsec. A la Figura 6.6 es
representa la zona d’estudi prioritari amb els sectors generats amb el mètode de filtratge,
considerant com s’ha indicat un pas de 0,5 minuts d’arc. Ràpidament, la imatge ens mostra
els colors característics dels valors més foscos possibles (blaus i negres) que es corresponen
amb situacions de valors a l’entorn o més foscos que 21.0 mag amb clara presència de zones
millors que el criteri de Reserva Starlight de 21.40 mag.

L’anàlisi més detallat i tenint en compte els contorns de la zonificació Starlight que es
va generar amb les primeres mesures existents (Ribas & Canal-Domingo 2012), es demos-
tra clarament que la zona acotada com a Reserva els valors predominants corresponen a
valors millors que 21.40 i en aquells casos en que no ho fa els seus valors es troben molt
propers a aquesta xifra i dintre dels marges d’error de 0.10 magnituds d’un sistema com
el que s’ha utilitzat.

Com era d’esperar, els valors més elevats es troben situats a les parts més elevades de la
serra del Montsec mentre que en les zones menys elevades hi ha diferents comportaments.
A la zona nord del Montsec aquests valors excel·lents arriben fins a l’entorn de la ciutat
de Tremp ocupant tant el sector oest del Montsec (conegut com a Montsec d’Ares) com
el sector est (conegut com a Montsec de Rúbies). Per la seva banda, l’estudi del sector
sud mostra que els municipis més a l’oest mantenen aquestes característiques excel·lents.
És el cas per exemple, dels municipis d’Àger, Avellanes o Os de Balaguer, fins a arribar a
l’entorn de la ciutat de Balaguer al límit sud on se sumen els efectes d’aquesta ciutat amb
els de la ciutat de Lleida com es podrà veure en la secció posterior. Si es revisa el sector
sud-est s’aprecia que queda fora d’aquesta zona d’excel·lència, molt probablement degut
a la presència de dos nuclis d’important nombre de població com són Ponts i Artesa de
Segre i el fet no menyspreable d’un possible efecte de l’aproximació progressiva a zones
de major densitat de població com és la Catalunya Central o la pròpia àrea de Barcelona
situada a uns 100 km des de l’extrem sud-est d’aquesta zona d’estudi.En tots els casos,
malgrat algunes zones no mostren valors millors que 21.40 mag, sí que trobem que tot el
sector presenta els valors característics d’un cel amb molt baixa contaminació lumínica
amb valors de l’ordre de 21.0 magnituds per segon d’arc quadrat. Estan al límit d’aquestes
circumstàncies el límit sud i sud-est de la zona d’estudi i que per tant, requereixen una
millor avaluació.

No es pot obviar analitzar els valors més brillants d’aquest mapa, colors verds i grocs.
Bàsicament es troben situats en les zones properes als nuclis de població més importants
o fins i tot dintre del propi nucli urbà. En tot cas, el mapa mostra clarament com els mu-
nicipis de la zona interna no realitzen pràcticament cap efecte de contaminació lumínica
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Figura 6.7: Mapa amb zoom a la zona de la ciutat de Balaguer per poder apreciar com el seu
efecte en les mesures del zenit no s’estén més enllà de 4 quilòmetres.

al seu entorn immediat ja que els valors es normalitzen just sortir del propi nucli. Això no
succeeix en el cas dels municipis de majors dimensions integrats en aquesta zona d’estudi
com són Balaguer i Tremp i en una menor mesura Artesa de Segre i Ponts. Els seus efectes
es detecten en l’entorn proper en distàncies situades entre 2 i 5 quilòmetres fora del nucli
de població, el que es considera una afectació moderada. Es pot veure a la Figura 6.7 el
cas de l’entorn de la ciutat de Balaguer, la més gran de la zona, on l’afectació directa en
la mesura al zenit se situa a l’entorn dels 4 quilòmetres.

Per tal de poder clarificar algunes de les qüestions obertes amb l’estudi del mapa de
la zona Montsec (Figura 6.6) i avaluar-ne els seus límits es va realitzar les rutes i mesures
de la denominada zona perimetral o búfer. Aquestes mesures s’incorporen en els mapes de
la Figura 6.8 per tal de poder avaluar i interpretar conjuntament amb les dades internes
del Montsec.La zona perimetral nord que es mostra al panell superior de la Figura 6.8
confirma els valors excel·lents mostrant una gran homogeneïtat de valors millor que 21.0
magnituds per segon d’arc quadrat i en molts llocs millor que 21.40 mag, en especial a
les zones elevades i aïllades del coll de Perves, la zona de la Terreta (Tremp) o el coll de
Bóixols de camí a Coll de Nargó. Queda per tant palès el fet que la zona nord no representa
cap complicació per la qualitat del cel del Montsec sinó tot el contrari és una zona que
també presenta un alt valor de qualitat del cel nocturn.
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Figura 6.8: Mapa de Contaminació Lumínica de la zona perimetral del Montsec. Al panell
superior el sector nord i a l’inferior el sector sud-est. Es representen les mesures realitzades
sense afectació rellevant de Via Làctia mitjançant els mètodes de filtratge i generació de mapes
descrits a la Secció 6.2. A mode informatiu es mostren els municipis de la zona i els contorns
de la zonificació Starlight Montsec.
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De nou els valors brillants estan directament vinculats amb els nuclis urbans de po-
blació sense que presentin cap afectació en la brillantor de cel al zenit fora del seu àmbit
estrictament urbà. També en la zona nord del perímetre del Montsec es troben situades
algunes zones de mesura relatives a les valls del Pirineu (veure Capítol 5) i que seran
analitzades de forma independent en seccions posteriors d’aquest capítol.

Pel que fa a la zona perimetral sudest, aquesta és una zona d’especial interès pel fet
que els valors mesurats en els estudis de la zona Montsec mostraven un cert dubte sobre
la qualitat del cel en aquest sector. Les mesures obtingudes en aquest sector al sud dels
municipis de Ponts i Artesa de Segre presenten uns valors de bona qualitat, predominant
clarament els valors millors que 21.0 mag com es pot apreciar al panell inferior de la Figura
6.8. En aquest cas no es troben valors que 21.4 mag com era d’esperar i com ja succeïa en
aquest extrem de l’estudi de la zona Montsec principal.

Cal ressenyar la presència de molts sectors amb valors més brillants que són caracte-
rístics de nuclis de població que en aquesta zona ja de plana són molt més presents que en
zones muntanyoses com en el sector búfer nord. La zona més a l’extrem sud-est d’aquest
búfer es troba propera a les ciutats de Cervera i Tàrrega essent probablement el seu efecte
conjuntament amb el progressiu apropament a zones de major densitat de població la que
degrada els valors a mida que es desplaça cap al sud-est.

També en el sector sud de la zona del Montsec hi ha una àrea d’estudi que s’ha tractat
de forma independent per la seva importància com a agent contaminant. Es tracta de la
zona de l’entorn de la ciutat de Lleida i que seria la zona perimetral sud-oest del Montsec,
aquesta serà objecte de l’anàlisi de la següent secció d’aquesta memòria.

6.3.2 La Plana de Lleida

La zona de la plana de Lleida es va incorporar a les campanyes d’estudi de qualitat de
cel, amb els objectius principals de detectar els efectes en l’entorn d’una ciutat de mida
gran com Lleida i com això pot impactar en una àrea situada a no gaire més de 20 qui-
lòmetres com és l’inici de l’àmbit Starlight del Montsec (Ribas, Canal-Domingo & Pujol
2013; Ribas & Canal-Domingo 2014).

La presència d’una font predominant de contaminació lumínica, com la ciutat de Lleida,
ha de dominar i modelar els mapes de contaminació lumínica al seu entorn, essent per
tant, clau conèixer el seu abast en les afectacions de les mesures zenitals i si aquestes són
responsables dels valors obtinguts a l’extrem sud-oest de l’àrea d’especial protecció del
Montsec. Òbviament, els millors valors de qualitat de cel caldrà esperar-los cap a l’extrem
nord de l’àmbit d’estudi plana de Lleida a mida que s’apropa a la zona Montsec o en
l’extrem sud i sud-oest en l’aproximació a Les Garrigues o al Baix Segrià tocant a l’Aragó.
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L’estudi detallat del mapa de la Figura 6.9 amb les quatre rutes de mesura definides
(veure Capítol 5) confirma clarament el que era la hipòtesi inicial. La ciutat de Lleida do-
mina de forma completament radial el mapa de contaminació lumínica i la seva afectació
s’estén a desenes de quilòmetres del seu nucli on es troben valors al voltant de 19.50 i
20.50 magnituds per segon d’arc quadrat.

Per tal de poder trobar un cel òptim al zenit amb valors millors que 21.0 mag cal
allunyar-se del nucli de la ciutat de Lleida una distància estimada de 20 quilòmetres tal
i com es pot visualitzar a la Figura 6.10, distància molt superior als 4 quilòmetres que
havíem mesurat a la ciutat de Balaguer.

Figura 6.10: Mapa centrat a la zona de la ciutat de Lleida per poder apreciar com el seu efecte
en les mesures del zenit no s’estén al voltant de 20 quilòmetres.

Els millors valors s’obtenen al sector nord entre les zones d’Albesa i Castelló de Farfa-
nya, aquest darrer ja en zona Starlight Montsec, mostrant per tant que Lleida és el limitant
en la qualitat del cel de la zona Montsec. Els valors òptims de cel no s’obtenen fins entrar
a la zona Starlight essent molt dificultosa la ubicació de punts de qualitat fora de l’àmbit
protegit en el tram entre aquest límit i la ciutat de Lleida.

Menció a part mereix la qualitat del cel en les zones sud del Segrià en el límit amb Les
Garrigues i l’Aragó, és el cas dels municipis com Seròs, Massalcoreig, La Granja d’Escarp,
Maials, Llardecans o Torrebesses. Aquests emplaçaments assoleixen valors entre 21.00 i
21.40 magnituds per segon d’arc quadrat però sense arribar a aconseguir valors millors.
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La resta del mapa de la Figura 6.9 es pot interpretar com un gradient progressiu entre la
ciutat de Lleida i aquestes zones fosques amb petits matisos per la presència de nuclis de
població que es troben en ruta.

Figura 6.11: Mapa amb zoom a la zona de la ciutat de Mollerussa per poder apreciar com el
seu efecte en les mesures del zenit no s’estén més enllà de 4 quilòmetres.

Si excloem la ciutat de Lleida la resta de nuclis de població presenten molt poca afec-
tació al seu entorn, tal i com succeïa en altres zones d’estudi. Només cal destacar un lleu
efecte a l’entorn del nucli d’Alcarràs i l’efecte de la ciutat de Mollerussa que queda situada
just a la vora est de la zona mostrada però que ja presenta una afectació en aquell entorn a
uns 4-5 quilòmetres semblant al que succeïa amb la ciutat de Balaguer (veure Figura 6.11).

6.3.3 Les Valls del Pirineu

Si la zona del Montsec es mostra amb unes condicions excepcionals de preservació del
medi nocturn es lògic plantejar què zones més el nord amb perfil més pirinenc mostraran
també uns cels amb poca afectació de contaminació lumínica. Per aquest motiu es va
realitzar una campanya de mesures dedicades a algunes de les valls del Pirineu de Lleida
(Ribas, Canal-Domingo & Pujol 2013).
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Figura 6.12: Mapa de Contaminació Lumínica de la zona valls del Pirineu. Al panell superior el
sector nord corresponent a les valls d’Àneu, Cardós i VallFarrera i a l’inferior el sector sud que
correspon a l’enllaç de la zona Montsec fins a Llavorsí, origen del sector nord. Es representen les
mesures realitzades sense afectació rellevant de Via Làctia mitjançant els mètodes de filtratge
i generació de mapes descrits a la Secció 6.2.
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Les zones estudiades corresponen a les valls d’Àneu, vall de Cardós, VallFarrera i
l’enllaç entre aquestes valls i la zona del Montsec (veure Capítol 5). Pel fet de tractar-
se d’una zona amb baixa densitat de població, en general allunyada de grans nuclis de
població, i amb una orografia complexa que podia afavorir els efectes d’apantallament fa
pensar en valors de brillantor de fons de cel de bona qualitat. En línies generals predomi-
nen els valors millors que 20.50-21.00 magnituds per segon d’arc quadrat però hi ha poca
presència de valors millors que 21.40 mag. El que indica que segurament seria corregible
en un futur amb l’aplicació de plans adequats d’enllumenat com és va fer al cas del Montsec

En els mapes de la Figura 6.12 es mostra clarament aquest fet amb un predomini dels
colors blaus de les ’caixes’ de 20.50 mag fora dels nuclis urbans principals. Els valors de
més qualitat per la seva banda queden confinats a zones molt concretes i puntuals. Aquest
fet és en part degut a la dificultat d’accés a zones més remotes per realitzar-ne l’estudi
i també per la quasi continuïtat de petits municipis i nuclis de població en alguns dels
trams de la ruta.

Els millors valors s’han obtingut a la zona de Llessui i en alguns trams entre Gerri de
la Sal i Sort com es pot veure en el mapa del panell inferior de la Figura 6.12. També se’n
retroben en zones aïllades de les valls tancades del Pirineu com en part de la vall d’Àneu,
al nord de Lladorre a la vall de Cardós o a l’entorn d’Àreu, tal i com es pot comprovar en
el panell superior de la Figura 6.12.

Els valors més brillants del mapa corresponen als nuclis de població per l’efecte de les
seves llums però sempre confinats al propi municipi sense afectar a l’entorn, a l’igual que
succeïa en els mapes de la Serra del Montsec. En aquest cas els únics municipis que afecten
a l’entorn són els de major mida com Sort i la Pobla de Segur, i en menor mesura Llavor-
sí, Esterri d’Àneu i Ribera de Cardós però sempre amb una àrea molt limitada d’afectació.

Menció a part, requereix l’efecte de la vegetació que ens genera valors anormalment
brillants i dificulta l’obtenció de valors vàlids de fons de cel. Els mètodes de filtratge des-
crits a la Secció 6.2 mostren limitacions en condicions de gran presència de vegetació on els
valors erronis i els valors vàlids pràcticament tenen el mateix pes i els mètodes estadístics
i de filtratge no permeten la correcta selecció de les mesures vàlides. Aquest efecte es pot
veure clarament en la Figura 6.13 on es mostra com alguns valors en la zona entre Jou
i Son a la zona de les valls d’Àneu son fruit de dades amb alta dispersió (zones lliures i
zones saturades de vegetació). Aquests sectors amb aquesta problemàtica ha calgut el seu
estudi i eliminació de forma manual per la construcció del mapa de contaminació lumínica
de la zona en qüestió.
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Figura 6.13: Mapa amb zoom a la zona situada entre Son i Jou a les valls d’Àneu on s’aprecien
sectors amb valors anormalment brillants fruit de la barreja de mesures amb zenit lliure i amb
zenit afectat per la presència de vegetació.
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6.4 Conclusions
Un cop vista la metodologia completa des de la selecció de rutes fins a la generació i

interpretació dels mapes de Contaminació Lumínica, es resumeixen a continuació les con-
clusions que s’han derivat d’aquest Capítol 6 així com les es troben vinculades a l’exposat
al Capítol 5.

Conclusions de la metodologia emprada per la construcció de mapes

La tècnica de mesures de fons de cel a la zona del zenit mitjançant la combinació del
sistema SQM RoadRunner s’ha mostrat com una tècnica òptima per l’estudi de territori
de mida moderada com la serra del Montsec i zones veïnes o com la plana de Lleida entre
d’altres. Mostrant que permet la seva extensió en el territori i la seva repetició temporal
per estudiar les afectacions de la contaminació lumínica.

La combinació d’aparells SQM amb mesures GPS, com el sistema RoadRunner en un
vehicle en moviment, permet la realització d’un gran volum de dades recorrent importants
distàncies amb comfortabilitat. Permeten per tant l’obtenció de major volum i fiabilitat
de dades en relació a tècniques anteriors en el temps basades en mesures en punts fixes. La
utilització d’aquestes tècniques de mesura en moviment no és contradictori sinó comple-
mentari de tècniques de mesura fixa com xarxes de mesura basades en SQM o tècniques
fotomètriques clàssiques com podria ser l’ús de telescopi o de dispositius tipus ASTMON.

Per tal de poder realitzar una bona estratègia de mesures cal una acurada selecció
de rutes per on transitar de manera que es maximitzin els llocs mesurats i s’optimitzin
els recorreguts per mesurar una major extensió de territori. S’han definit rutes adequades
per l’estudi de les diverses zones que s’analitzen en aquesta tesi doctoral. Tampoc es pot
oblidar que com en totes les tècniques de mesura de brillantor de fons de cel requereixen
una acurada selecció de les nits d’observació, tenint en compte els criteris astronòmics
i meteorològics així com tenint present efectes puntuals de l’entorn (foc, esdeveniments
festius) per tal d’aconseguir les dades de millor qualitat.

S’ha automatitzat el procés per la creació de mapes de contaminació lumínica:

• Dissenyant un sistema de filtratge que permet l’obtenció de mapes de major fiabili-
tat que l’ús de les dades brutes. El mètode de filtratge dissenyat es basa en l’estudis
per sectors o ’caixes’ d’una mida definida on s’analitzen els valors mesurats en cada
sector típicament de 0.5 x 0.5 minuts d’arc.

• Permetent, mitjançant els sistemes de filtratge dissenyats, l’eliminació de valors es-
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puris derivats d’obstacles en ruta (ponts o vegetació) així com el filtratge de valors
anòmals mitjançant tècniques estadístiques que s’han desenvolupat.

• Generant de forma automàtica el mapa i els conseqüents fitxers de dades per una
clara visualització i interpretació dels resultats.

• La realització de rutes de mesura en zona d’alta densitat i continuïtat de vegetació
no permet l’obtenció de bons resultats per afectar la mesura zenital. El sistema de
filtratge i generació de mapes elimina parcialment aquestes dades i s’ha mostrat
eficient en zones amb vegetació dispersa però no en grans extensions de vegetació on
l’estadística no pot distingir entre uns valors normals i els afectats per vegetació.

Conclusions dels Mapes de Contaminació Lumínica

En aquest treball s’ha realitzat l’estudi de tres zones principals durant els anys 2012 a
2015: la serra del Montsec amb l’ampliació a zona perimetral, la zona de la plana de Lleida
a l’entorn de la pròpia ciutat de Lleida i una selecció de valls del Pirineu. Mitjançant els
mètodes i tècniques aplicades de mesura, filtratge i generació de mapes ens permeten la
interpretació i anàlisi de les zones analitzades. De forma global a la Figura 6.14 es pot
comprovar l’obtenció del mapa global que reuneix les zones analitzades. Tot seguit es des-
glossaran les conclusions derivades de cada zona estudiada.

El Montsec i la seva zona perimetral o de búfer

La serra del Montsec i les seves zones veïnes mostren una gran qualitat del cel nocturn
amb molt baixa afectació de contaminació lumínica fet que reforça el paper de zona de
referència a Catalunya. La quasi totalitat del territori estudiat, i també de bona part de la
seva zona perimetral i externa, mostra valors en mapa considerats òptims que corresponen
a mesures millors que 21.0 magnituds per segon d’arc quadrat al zenit.

Es detecten a més de la presència dels valors òptims en la quasi totalitat de l’àrea
d’estudi, una important part del territori analitzat amb valors d’excel·lència amb bri-
llantor de fons de cel al zenit igual o millor que 21.40 mag, el valor característic d’una
Reserva Starlight com el Montsec. Aquestes zones més privilegiades se situen com es lò-
gic en els punts de major alçada de la serra i en aquells indrets més allunyats dels nuclis
de població més destacats de l’àrea del Montsec o de la zona d’influència (veure Figura 6.6).

156



6.4. Conclusions

Figura 6.14: Mapa de Contaminació Lumínica de les diverses zones estudiades. Es representen
les mesures realitzades sense afectació de Via Làctia i segons el mètode descrit a la Secció 6.2
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Els municipis i nuclis que generen més afectació a l’entorn són Balaguer, Tremp, Ponts
i Artesa de Segre. En tot cas els seus efectes es detecten en un entorn molt proper que
s’estima entre els 2 i 5 quilòmetres del nucli de població. Mentre que la gran majoria mu-
nicipis i nuclis de població dintre de l’àrea d’estudi, que són de menor nombre d’habitants,
no generen una afectació a la qualitat del cel al zenit un cop fora del seu nucli urbà. Cal
tenir present que la no afectació en la zona del zenit no implica que no hi hagi afectació
en altres parts de cel, especialment a baixes alçades, i calgui mesures multidimensionals
per poder-ho analitzar.

La presència d’alguns municipis de major mida, així com l’aproximació a municipis
més densament poblats o el propi fet d’aproximar-se a la direcció de Barcelona, fa que
l’extrem sud-est del Montsec sigui la zona amb valors menys foscos de l’entorn. Tot i així
l’estudi de zones de mesura perimetrals i externes en aquesta direcció ha permès conèixer
que la bona qualitat del cel es manté i abasta més enllà de la zona protegida del Montsec
i que per tant les afectacions de zones com Cervera, Tàrrega o ciutats més llunyanes com
l’àrea de Barcelona no afecten de manera crítica l’extrem sud-est del Montsec.

L’estudi de zones perimetrals cap al nord de la zona protegida, així com es veurà a
l’estudi de les valls del Pirineu, mostra que la bona qualitat del cel del Montsec no es veu
afectada per cap influència procedent del sector nord, ja que la qualitat òptima (21.0 mag)
i en alguns també excel·lent (21.4 mag) es manté en aquests àmbits.

El limit sud-oest de la zona protegida del Montsec es veu directament afectat per la
presència de la ciutat de Lleida a poc més de 20 quilòmetres. Els efectes de Lleida es
mostren, com es veu també a l’estudi de la plana de Lleida, com el limitant clau en la
qualitat del cel d’aquesta part de la zona protegida. Lleida és mostra més limitant fins i
tot que l’efecte de Barcelona al sector sud-est de la zona protegida.

La Plana de Lleida

L’estudi de la plana de Lleida permet avaluar els efectes a l’entorn de la ciutat de
Lleida, tant al seu entorn immediat com en l’afectació que genera en la zona protegida de
l’àmbit Starlight del Montsec. Lleida es presenta com el focus més destacat de les diverses
zones estudiades.

L’efecte de Lleida condiciona completament el mapa de contaminació lumínica de la
plana de Lleida mostrant una estructura radial centrada en la ciutat. Es confirma una
afectació destacada en les mesures al zenit a distàncies d’uns 10 quilòmetres on els valors
de mesura SQM es situen entre 19.50 i 20.50 magnituds per segon d’arc quadrat. Per tal
de localitzar un cel òptim amb valors iguals o millors que 21.0 mag en zenit a l’entorn de
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la ciutat de Lleida cal situar-se a uns 20 quilòmetres de distància. Aquest fet es detecta
per la part sud a la zona del baix Segrià als límits amb Les Garrigues o l’Aragó i per
la part nord directament se situa a l’inici de l’àmbit Starlight del Montsec. De nou cal
recordar que ens referim a efectes en el zenit, a baixa alçada els seus efectes són a molt
major distància i requereixen mesures multidimensionals per ser analitzats.

L’estudi de l’afectació en l’entorn dels altres nuclis de població indica que la pràctica
totalitat dels nuclis no presenten efectes destacats al seu entorn. Els que si que en presenten
són els municipis d’Alcarràs i Mollerussa, aquest darrer amb una àrea d’afectació a l’entorn
de 4 quilòmetres que clarament és molt inferior a l’efecte de la ciutat de Lleida.

Les Valls del Pirineu

L’estudi d’algunes valls del Pirineu de Lleida, així com el seu enllaç amb la zona pro-
tegida del Montsec, permet l’avaluació de la qualitat del cel en aquests espais i possibles
afectacions a la zona protegida. El mapa de contaminació lumínica obtingut presenta
unes bones condicions de cel fosc amb valors predominants al voltant o millor que 20.50-
21.00 magnituds per segon d’arc quadrat, però amb pocs indrets on s’assoleixen els valors
d’excel·lència de 21.40 mag.

Les zones amb els millors valors se situen en zones disperses allunyades dels nuclis de
població i en punts elevats situats en espais naturals. Les limitacions d’accés a zones eleva-
des per la dificultat dels camins o per trobar-se en zones amb diverses figures de protecció
no permès l’anàlisi de zones potencialment de qualitat excel·lent.

A l’igual que hem determinat a la zona del Montsec, els efectes dels municipis i nuclis
de població no generen efectes en la mesura de la qualitat del cel en el zenit, un cop a
l’exterior del nucli urbà. Només cal ressenyar l’efecte de Sort i al Pobla de Segur o en
menor mesura de Llavorsí, Esterri d’Àneu i Ribera de Cardós però en tots els casos es
molt petita no arribant al que si s’ha pogut avaluar a altres indrets com Balaguer.

Les valls pirinenques presenten una major densitat de vegetació que les altres zones
estudiades. De manera que s’ha fet palès l’efecte pertorbador en les mesures si s’avalua el
cel en zones d’important densitat i continuïtat de massa forestal. Els mètodes de filtratge
no es mostren prou eficaços en els casos en que les mesures afectades són tan abundants
com les vàlides, requerint d’una supervisió manual per a l’obtenció de mapes en aquesta
mena d’entorns. Restant per tant com a tasca de futur la millora en els criteris de filtratge
que permetin evitar aquesta problemàtica.
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7
Xarxa de Mesura Contínua del Cel Nocturn

En aquest capítol s’exposa el procediment que ha dut a la posada en marxa de les
primeres fases de la Xarxa Catalana de Contaminació Lumínica (XCLCat). Per tal de
fer-ho realitat he definit els components bàsics d’una estació de mesura, la integració i
automatització de tots els components, la selecció d’emplaçaments i la posada en servei de
les primeres unitats.

Per tal de poder avaluar la brillantor del fons de cel i fer seguiment de la seva evolució
temporal cal l’establiment d’estacions de mesures fixes complementàries a les accions de
mesura mòbil que s’han exposat en els Capítols 5 i 6. L’establiment de punts de mesura
fixes, més enllà de l’estudi de variació temporal permet l’anàlisi dels diversos agents ambi-
entals naturals o artificials que poden alterar modificar la mesura de la brillantor de fons
de cel en el temps.

La constitució d’una xarxa de mesura contínua està essent una tendència general per
diversos grups d’investigació de països d’arreu del món. Una de les pioneres en aquest
camí és la xarxa dels Països Baixos (den Outer et al. 2011, 2015), la xarxa bàsicament
urbana de Hong Kong (So 2014; Pun, So & Wong 2015) o la xarxa mundial de Lightme-
ters (Lightweather-GAVO 2015). En l’entorn més proper cal destacar la xarxa espanyola
d’aparells SQM vinculada a la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumíni-
ca actualment en desenvolupament (Zamorano et al. 2015) o la xarxa desenvolupada per
MeteoGalicia sota la supervisió de la Universidade de Santiago de Compostela (Bará 2013).

En la definició d’una xarxa de mesura contínua cal resoldre principalment dues qüesti-
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ons. Per una banda la decisió de l’instrument i la concepció dels dispositius i sistemes que
cal considerar pel seu funcionament, així com la seva integració. Per altra banda cal definir
els emplaçaments i procedir a la seva corresponent posada en marxa i entrada en servei.
A continuació es revisaran els passos que estan conduint a la constitució de la Xarxa de
Contaminació Lumínica de Catalunya (XCLCat).

7.1 L’Estació de mesura de Contaminació Lumínica

7.1.1 Equipament integrant de l’estació de mesura

Per tal d’establir un equipament en mode de xarxa cal en primera instància definir
els estàndards als quals s’ajustaran les estacions que es vagin incorporant a aquesta xar-
xa de mesures. Tal i com s’ha descrit als Capítols 3 i 4, hi ha diversos instruments que
són òptims per la realització de mesura contínua de fons de cel. Bàsicament són tres: el
Sky Quality Meter (SQM), el Lightmeter i el Digilum. D’entre els tres instruments s’ha
escollit el Sky Quality Meter (SQM), els motius principals són el fet que s’hagi establert
progressivament com estàndard mundial, el seu moderat cost enfront del Digilum i el fet
de mesurar luminàncies que poden ser avaluades directament amb magnituds per segon
d’arc quadrat, unitat habitual en astronomia i amb llarga tradició en la mesura de fons
de cel.

La versatilitat del SQM i el fet que existeixin diferents variants permet adaptar l’aparell
a les necessitats peculiars que puguin sorgir en el desenvolupament i creixement de la xar-
xa. S’ha definit com aparell de referència la família dels SQM-L que porten lent limitadora
del camp de visió (veure Secció 3.3.1). Es prioritzarà l’ús del model SQM-LE amb connexió
per xarxa ethernet, fet que permet la seva integració en indrets on ja es disposi d’una xar-
xa informàtica. També és de vital importància el fet que sigui fàcil la instal·lació a grans
distàncies donada la tolerància dels cables ethernet en comparació amb els cables USB que
presenten pèrdues a distàncies superiors a 5 metres i cal utilitzar sistemes amplificats. És
molt habitual trobar instal·lacions on el dispositiu SQM i l’ordinador de control estiguin
a més d’aquesta distància i per tant la solució ethernet sigui la més lògica, sense que im-
pedeixi que puntualment es puguin utilitzar altres versions com la USB o la sèrie (RS-232).

Finalment, cal remarcar que el model seleccionat opera mitjançant un sistema PoE
(Power over Ethernet). Aquest sistema consisteix en dos aparells: un es situa amb el de-
tector i l’altre, en zona propera a l’ordinador i al distribuïdor de xarxa. Això permet que
mitjançant el cable de xarxa es pugui fer circular conjuntament les dades i l’alimentació
del detector. Aquest sistema PoE té un benefici colateral ja que genera un cert escalfament
a l’interior del receptacle o housing del detector que afavoreix mantenir neta la finestra
del SQM de possibles condensacions, gotes de pluja o gel. L’aportació de calor a dintre
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Figura 7.1: Imatge del kit complet d’un SQM-LE com els utilitzats per la xarxa de mesures
amb el seu corresponent housing i PoE (Power over Ethernet). Imatge procedent de Unihedron
(2015)

del housing no afecta les mesures del SQM ja que aquest sensor porta correcció de tem-
peratura (veure Secció 3.3.1 o Schnitt et al. (2013)).

Un fet crític de la instal·lació d’estacions permanents amb SQM és la necessitat d’un
receptacle o housing. Aquest sistema ha de ser estanc per poder evitar danys per efectes
de les precipitacions o la humitat. El propi fabricant (Unihedron 2015) desenvolupa el
sistema de protecció de material PVC amb la finestra corresponent i un únic conducte per
la introducció dels cables necessaris. Aquest housing s’adapta amb un sistema de brides
que permet la seva fixació a màstils o altres sistemes de fixació complementaris.

En relació a la recepció de les dades es realitza mitjançant un sistema informàtic, bé
sigui connectant directament el dispositiu SQM-LE mitjançant cable ethernet creuat a la
placa de xarxa del propi ordinador o bé connectant-lo per cable de xarxa convencional
a la intranet de l’ordinador receptor de dades. Aquest ordinador executa el programari
d’adquisició de dades i el sistema de transferència de les mateixes cap al servidor cen-
tral situat a les dependències del Centre d’Observació de l’Univers del Parc Astronòmic
Montsec. Aquest programari, que es ressenyarà en la següent secció, és en general de baix
consum de recursos informàtics i per tant es pot emprar en ordinadors molt bàsics i fins i
tot en sistemes ultracompactes com les plaques Raspberry Pi (RaspberryPi 2015) i també
presenta solucions pels diversos sistemes operatius com Windows en diverses versions o
Unix-Linux en diverses versions i arquitectures.

El darrer component del sistema bàsic de l’estació de mesures és el que fa referència
a la connectivitat amb internet per tal de garantir l’enviament de dades cap al servidor
central. Això és evidentment senzill en indrets on ja es disposa d’aquest servei de forma
estable com es veurà que succeïx al Centre d’Observació de l’Univers (Àger) o a la Facultat
de Física de la Universitat de Barcelona. No és tant simple en el cas de les estacions de la
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xarxa que s’implementin en altres indrets, com pot ser els mòduls de la Xarxa de Vigilàn-
cia i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya
(XVPCA 2015), on s’ha d’optar per sistemes de connectivitat 3G amb dispositius USB
que facilitin una bona connexió en zones urbanes i periurbanes, essent menys estable en
zones molt allunyades de nuclis urbans amb mala cobertura de telefonia mòbil.

7.1.2 Sistema d’adquisició i gestió de dades

Tal i com ja s’ha comentat un ordinador molt bàsic de control s’ubicarà en cadascuna
de les estacions definides per realitzar la funció de recollida de dades del dispositiu SQM i
realitzar-ne l’enviament cap al servidor central ubicat al Centre d’Observació de l’Univers
a Àger.

El primer pas és lògicament la recollida i emmagatzematge local de les dades obtingudes
per cada SQM. Per fer-ho es podia optar per la sol·lució del propi fabricant, l’Unihedron
Device Manager (UDM) o per programaris desenvolupats per usuaris. S’ha optat per la
solució del programari PySQM desenvolupat en llenguatge Python desenvolupat per in-
vestigadors de la Universidad Complutense de Madrid (Nievas & Zamorano 2014; PySQM
2015). Aquest és un codi multiplataforma i de codi obert que permet la recollida de dades
de sistemes SQM-LE i SQM-LU.

El programari PySQM requereix l’establiment d’uns paràmetres bàsics de l’emplaçament
o estació com són la posició geogràfica, la ubicació (IP o port) del dispositiu SQM, el lloc
on es volen emmagatzemar localment els fitxers que generi i tot un seguit de paràmetres
ajustables per la representació gràfica de les dades o per la definició exacte dels moments
en que es vol realitzar les mesures (veure Figura 7.2). El propi codi es connecta amb el
dispositiu i va realitzant les lectures segons l’establert en el fitxer de paràmetres calculant
els valors mitjos que es defineixin per acabar establint una mesura real i realitzant cada
cert nombre de punts un gràfic amb la representació de les dades de la nit.

En el cas de les estacions integrants de la xarxa s’estableix que cada mesura registrada
sigui el valor mig de 5 lectures SQM consecutives, d’aquesta manera es minimitza l’efecte
de lectures errònies i s’obtenen valors estabilitzats. Igualment es manté un interval de 20
segons entre cada seqüència, de manera que s’obté un punt de mesura vàlid cada 40-45
segons, depenent del temps de lectura i descàrrega de l’SQM.
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Figura 7.2: Exemple d’alguns camps del fitxer de configuració del programari PySQM.
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Figura 7.3: Exemple de fitxer de sortida de dades del programari PySQM.
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El programari PySQM genera com a sortida fitxers de dades amb el registre de les
mesures en el format estàndard establert per la International Dark Sky Association (IDA)
on mostra en la capçalera la informació relativa a l’instrument, la seva localització i parà-
metres bàsics, i a continuació les mesures enregistrades informant del moment de lectura
(temps UTC i local), la magnitud mesurada en magnituds per segon d’arc quadrat, la
temperatura del detector i altres paràmetres interns del detector (veure Figura 7.3).

Figura 7.4: Exemple de fitxer de sortida gràfica del programari PySQM. Al panell superior els
valors en funció de l’alçada del Sol i al panell inferior en funció de l’evolució temporal d’una
nit donada. En color rosa l’interval amb presència de la Lluna damunt de l’horitzó.

La sortida gràfica pot ser directament utilitzada per ser mostrada públicament i també
permet de forma molt ràpida avaluar la qualitat de la nit. Aquesta figura està composada
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de dos panells, un panell superior que mostra l’evolució de la mesura del fons de cel segons
la posició del Sol (quants graus sota l’horitzó està) i un panell inferior que mostra l’evolució
temporal de les lectures per una nit donada. En les nits amb presència de Lluna s’indica
amb un color rosat la part del gràfic que correspon a instants amb la Lluna situada damunt
de l’horitzó i a mode informatiu es mostren unes línies verticals discontínues per marcar
la sortida i posta del Sol i una de contínua pel moment del canvi de data (veure Figura 7.4).

Un cop les dades ja estan arxivades localment el següent pas es realitzar-ne la transfe-
rència mitjançant la connexió a internet existent en cada estació. En aquest cas la solució
informàtica és conceptualment simple, mitjançant programari de programació de tasques
realitzem periòdicament l’activació del procés de sincronització de dades entre l’ordinador
local i el servidor. La programació de tasques es realitza en el cas dels ordinadors en Linux
mitjançant la comanda bàsica de Unix crontab i en els ordinadors amb sistemes Windows
amb el programari gratuït Z-cron. La transferència i sincronització de dades es realitza en
tots els casos mitjançant protocol de còpia segura (scp).

El següent pas a realitzar amb les dades és el posterior anàlisi de dades per estudis
d’evolució temporal com els que es mostren al Capítol 8 o la seva publicació allí on es con-
sideri oportú des del servidor situat al Centre d’Observació de l’Univers. En el moment
de la redacció d’aquesta memòria es troba en fase de proves la versió inicial de portal web
que de forma automàtica publica els gràfics i productes derivats del programari PySQM.

Complementàriament al programari ja descrit, sempre que sigui possible s’instal·la
programari d’accés d’escriptori remot per poder garantir l’accessibilitat per una primera
acció de supervisió en cas de problemes amb les dades o per realitzar tasques de revisió
del funcionament del programari de gestió de les dades.

7.1.3 Calibració dels aparells

Com en tota estació de mesura els aparells han d’estar correctament calibrats i en
aquest cas l’aparell que realitza la mesura és l’Sky Quality Meter (SQM). Tal i com ja
s’ha descrit en els Capítols 3 i 4 existeix un procediment per la millora de la calibració
dels aparells d’una xarxa de mesures. Aquí simplement es citen alguns dels passos més
importants a mode de resum però tot el detall del procediment està descrit a les Seccions
3.3.1 i 4.2.

Els dispositius SQM són calibrats per part del fabricant en laboratori i lliurats amb
una precisió que se situa al voltant del 5% en luminància, tot i que la incertesa en les
mesures s’estima al voltant d’un 10% el que correspondria a unes 0.10 magnituds (Kyba
et al. 2011a). Per tal de millorar aquesta precisió i que els diversos aparells d’una xarxa
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Figura 7.5: Exemple d’intercalibració d’un SQM per comparació amb un patró. El patró cor-
respon als valors traçats amb negre discontinu mentre que l’instrument a ajustar està traçat
en color blau. Un cop aplicada la intercalibració el nou instrument s’ajusta (color vermell) amb
precisió al patró de referència. Per més detalls es pot veure la Secció 4.2.

estiguin correctament calibrats entre ells es requereix realitzar una intercalibració prenent
dades dels instruments de forma simultània per construir un patró de referència. Amb
aquest procediment s’aconseguix una precisió en la mesura que se situa entre l’1% i el 5%
millorant per tant la qualitat de les mesures respecte la situació inicial (veure Figura 7.5
que es reprodueix aquí procedent del Capítol 4). Tota la metodologia completa i els passos
seguits es troben descrits a la Secció 4.2.

Un darrer pas en les mesures per tal de mostrar-les correctament calibrades i estanda-
ritzades, és considerar l’efecte de la finestra del sistema de protecció o housing. La finestra,
que es pot observar en el sistema de housing de la Figura 7.1, redueix lleugerament la quan-
titat de llum mesurada, i com a tal, mostra valors de magnitud més alts dels reals per
fer-ho cal sostreure aquest factor. El valor de referència proveït pel fabricant Unihedron
(2015), i compatible amb els obtinguts per Tong (2012) o Bará et al. (2015a), se situa a
les 0.11 magnituds que cal restar per realitzar aquesta darrera correcció. Aquest valor es
mostra prou constant i estable en tot el rang de mesures de l’SQM (Tong 2012; Unihedron
2015).

Amb la intercalibració i la correcció del housing aplicada a l’instrument les dades ja
es troben completament preparades per al seu ús científic o la seva difusió pública en el
marc d’una xarxa contínua de mesures de la brillantor del fons de cel.
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7.2 Posada en marxa de la Xarxa de Contaminació Lumínica
La creació de la Xarxa de Contaminació Lumínica de Catalunya (XCLCat) és una

acció de col·laboració entre el Parc Astronòmic Montsec i el Servei per la Prevenció de
la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya, per tant la selecció
d’emplaçaments s’ha realitzat de forma coordinada entre les dues institucions.

El primer element per la selecció d’emplaçaments és la seva distribució territorial, en
aquest sentit s’han considerat tres criteris:

• Aconseguir un seguiment intensiu en la zona protegida del Montsec en quan a punt
de referència de la normativa catalana i com a zona certificada Starlight.

• Monitoritzar focus de contaminació lumínica rellevants al territori català o que pu-
guin tenir afectació directa a espais protegits o punts de referència. Així com per fer
seguiment de l’evolució del propi nucli contaminant.

• Estendre la XCLCat progressivament a tot el territori català prioritzant espais na-
turals que es coneix o es sospita que poden presentar condicions òptimes de qualitat
de cel que convé preservar.

A nivell tècnic i d’acord amb els requeriments d’implementació d’una estació i el seu
instrumental (veure Secció 7.1) s’han considerats els següents criteris a l’hora de seleccio-
nar els emplaçaments d’aquestes primeres fases de la XCLCat:

• Emplaçaments situats en zona fora de nucli urbà que no presentin obstacles en la
línia de visió cap al zenit i el seu entorn.

• Emplaçaments situats en entorn urbà o periurbà que no presentin obstacles en la
línia de visió cap al zenit i el seu entorn, i que es trobin en zones sense enllumenat
artificial o que quedi la instal·lació clarament situada per damunt del mateix.

• Emplaçaments que proveeixin corrent elèctrica i connexió a internet o en el seu de-
fecte que es permeti amb garanties el funcionament per comunicació 3G.
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7.2. Posada en marxa de la Xarxa de Contaminació Lumínica

• Emplaçaments vinculats a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Genera-
litat de Catalunya, com les cabines d’avaluació de la qualitat de l’aire de la Xarxa
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De manera que
es pugui garantir l’accés en cas de problemes tècnics.

• Emplaçaments vinculats a les dependències del Parc Astronòmic Montsec (PAM) o
d’altres institucions en cooperació amb el PAM. Això inclou les pròpies instal·lacións
del Parc o dels seus ens gestors o col·laboradors. D’aquesta manera es pot també
en aquest cas garantir facilitat d’accés en cas de problemes tècnics.

Taula 7.1: Relació d’estacions de la Xarxa de Contaminació Lumínica de Catalunya a finals de
l’any 2015

Emplaçament Codi SQM Estatus
Àger - Centre d’Observació de l’Univers SQM-LE 1 Operativa Maig 2014

Balaguer - Consell Comarcal de la Noguera SQM-LE 2 Operat. Desembre 2014

Barcelona - Fac. Física (UB) SQM-LE 3 Operat. Octubre 2014

Lleida - XVPCA Lleida SQM-LE 6 Operat. Octubre 2014

St.Esteve de la Sarga - XVPCA Obs.Ast.Montsec SQM-LE 7 Operat. Octubre 2014

Seró (Artesa de Segre) - Túmul de Seró SQM-LE 9 En millores

La Sènia - XPVCA La Sènia SQM-LE 10 En calibració

Montseny - XPVCA Montseny (La Castanya) SQM-LE 11 En calibració

Santa Pau - XPVCA Sta. Pau (Can Jordà) SQM-LE 12 En calibració

D’acord amb els criteris territorials i els criteris tècnics d’emplaçament i funcionament,
s’han definit en aquestes primeres fases de l’any 2014 i 2015 nou emplaçaments per la ins-
tal·lació d’estacions de la XCLCat segons es pot veure a la taula 7.1 i en el mapa de la
Figura 7.6. Quatre d’elles corresponen a ubicacions directament vinculades a la zona de
protecció del Montsec (veure Figura 7.7), dues d’elles corresponen a ubicació en ciutats
generadores de contaminació lumínica a llarga distància i tres situades en espais naturals
o en zones properes que permetin donar suport a estudis en aquesta mena d’indrets.
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7.2. Posada en marxa de la Xarxa de Contaminació Lumínica

Figura 7.7: Mapa detall de la zona del Montsec amb els emplaçaments de les estacions de la
XCLCat a finals de 2015. Es mostra com a referència els perímetres de la Destinació Turística
i de la Reserva Starlight Montsec

En el moment de redacció d’aquesta memòria cinc estacions es troben completament
funcionals i operatives, una en procés de millora per poder operar amb continuïtat i tres en
procés de calibració i posada en marxa. El detall dels emplaçaments i les característiques
concretes de cadascuna de les estacions es descriu detalladament en l’Apèndix B.
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8
Variació Temporal de la Brillantor del Cel Nocturn

En aquest capítol es presenten els primers resultats que he obtingut amb les dades de
les cinc estacions que ja es troben operatives de la xarxa de mesures. En concret s’analitza
el seu cicle anual i el seu cicle horari, així com la influència en les mesures d’agents
astronòmics con la Lluna o la Via Làctia, i s’inicia l’estudi d’un agent meteorològic clau
com són els núvols.

8.1 Estudi de la qualitat del cel en les estacions de la XCLCat
La posada en servei de les cinc primeres estacions de mesura contínua de la brillan-

tor de fons de cel durant l’any 2014 ha permès que en el moment de redacció d’aquesta
memòria es disposi d’un volum de dades que és proper a l’any en totes les estaciones i en
algunes d’elles es supera.

Per tal de poder caracteritzar les dades procedents de les estacions, el primer que s’ha
realitzat és la selecció de les dades que corresponen a mesures de nit astronòmica, és a
dir que no es troben afectades per llums del crepuscle (Sol situat a més de 18 graus per
sota de l’horitzó). Addicionalment a aquesta selecció, una segona selecció és la separació
entre les dades totals i les obtingudes en absència de Lluna, ja que com s’analitzarà més
endavant la Lluna és el condicionant natural més destacat del cel nocturn. A la taula
8.1 es mostra la relació d’estacions utilitzades amb el període de les dades i el volum de
les mateixes considerant el conjunt de la mostra o només considerant absència de Lluna
damunt l’horitzó.
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Taula 8.1: Dades recollides amb les estacions operatives de la XCLCat fins a inicis del mes de
novembre de 2015. Es mostren el nombre de mesures totals en nit astronòmica i el nombre en
condicions d’absència de Lluna damunt l’horitzó.

Núm. dades en Núm. dades en
Emplaçament Inici operacions nit astronòmica nit astronòmica

Totals Sense Lluna
Àger

Centre d’Observació de l’Univers Maig 2014 361948 183564
SQM-LE 1
Balaguer

Consell Comarcal de la Noguera Desembre 2014 204441 102356
SQM-LE 2
Barcelona

Facultat de Física (UB) Octubre 2014 229801 113146
SQM-LE 3

Lleida
XVPCA Lleida Octubre 2014 234304 115680

SQM-LE 6
St. Esteve de la Sarga

XVPCA Obs. Astr. del Montsec Octubre 2014 246865 123652
SQM-LE 7

La primera valoració de la qualitat del cel en els emplaçaments la podem fer amb el
càlcul dels estadístics més bàsics com són el valor mig i la desviació estàndard de les mos-
tres. Els valors obtinguts es mostren en la taula 8.2.

Per les estacions situades en zona protegida (COU i OAdM) s’aprecia clarament com
el valor mig es notablement diferent entre el còmput total de dades i la selecció de dades
en absència de Lluna. De fet, els valors obtinguts en absència de Lluna són plenament
característics d’una zona declarada com a Reserva Starlight ja que se situen a l’entorn de
21.40-21.50 magnituds per segon d’arc quadrat (taula 8.2).

En canvi els valors obtinguts per les estacions situades en medi urbà, com el cas de
Barcelona i Lleida pràcticament no presenten diferències en la mostra global i en la de
dades sense Lluna mostrant valors a l’entorn de 16.60-16.70 magnituds per segon d’arc
quadrat. Aquest fet indica que el cicle lunar en ambdues ciutats serà inexistent o molt poc
apreciable. El fet que les mesures de Lleida siguin d’igual mala qualitat que les mesures
obtingudes des de Barcelona pot respondre al fet d’estar situades completament dintre del
nucli, malgrat la clara diferència de població entre les dues ciutats. Aquest fet serà objecte
d’anàlisi en les seccions posteriors.

178



8.1. Estudi de la qualitat del cel en les estacions de la XCLCat

Taula 8.2: Valors mitjos de brillantor de fons de cel calculats per cadascuna de les estacions
de mesura de la XCLCat

Àger - Centre d’Observació de l’Univers

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 361948 20.238 1.575

Sense Lluna 183564 21.380 0.430

Balaguer - Consell Comarcal de la Noguera

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 204441 18.131 1.370

Sense Lluna 102356 18.429 1.419

Barcelona - Facultat de Física (UB)

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 229801 16.674 1.176

Sense Lluna 113146 16.747 1.235

Lleida - XVPCA Lleida

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 234304 16.670 0.868

Sense Lluna 115680 16.711 0.923

St. Esteve de la Sarga - XVPCA Obs. Astr. del Montsec

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 246865 20.253 1.721

Sense Lluna 123652 21.480 0.587
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Finalment l’estació situada a Balaguer, en nucli urbà però als seus límits i molt a prop
d’entorns protegits, presenta uns resultats intermitjos dels dos casos extrems anteriors.
Sembla que les dues mostres en aquest cas sí que presenten una diferència detectable ja
que la mostra global presenta un valor mig de 18.13 magnituds per segon d’arc quadrat
mentre que en absència de Lluna se situa a 18.43 magnituds. Caldrà analitzar més deta-
lladament si s’aprecien completament els cicles lunars o en algunes èpoques aquest queda
desdibuixat com es preveu que succeeixi a Barcelona i Lleida.

8.1.1 Evolució anual

Més enllà de la visió estadística inicial, es pot realitzar una avaluació detallada del
comportament al llarg de l’any per poder determinar si es detecten efectes estacionals i
veure la visibilitat o no del cicle natural de la Lluna. La millor forma d’analitzar-ho és
fer-ho gràficament al llarg del temps, de forma semblant a com ho han realitzat els treballs
de So (2014) o Sánchez de Miguel (2015).

Podem començar per l’anàlisi de l’estació situada al Centre d’Observació de l’Univers
(COU) a Àger que és la que presenta una major sèrie temporal de dades amb prop d’un
any i mig de mesures. En la Figura 8.1 es representa l’evolució temporal en dos eixos,
considerant a l’eix horitzontal l’evolució dia a dia mentre que a l’eix vertical es presenten
les hores de la nit en qüestió. El valor de la mesura es representa en escala de colors, de
manera que visualment es poden apreciar els trets característics de cada indret.

L’estació del COU ens mostra clarament uns valors de cel en condicions òptimes do-
minant els colors liles i negres que corresponen a situacions millor que 21 magnituds per
segon d’arc quadrat a excepció de les nits amb presència de Lluna. El cicle lunar és vi-
sible com unes bandes lleugerament inclinades de major brillantor que es reprodueixen
mensualment. Un fet que també és molt patent és la major brillantor del cel en les llunes
d’hivern, clarament identificables per tractar-se de les nits més llargues en la Figura 8.1 i
que mostren valors més brillants (colors vermells i blancs). Aquest fet és totalment lògic
donat que la Lluna en nits d’hivern transita a major alçada per estar el pla de l’eclíptica
en aquestes posicions més elevades sobre l’horitzó.

Un fet que mereix especial atenció i que insistirem en la Secció 8.2 és la comparació
de la brillantor de cel en nits sense Lluna a l’època estival en relació a l’època hivernal.
Aquest efecte pot estar directament relacionat amb la presència de les parts centrals de
la Via Làctia transitant pel cel d’estiu i modificar les mesures de brillantor de fons de
cel dels Sky Quality Meter (SQM). Podem reforçar aquest fet, a l’igual que la visibilitat
del cicle lunar, si observem els resultats obtinguts amb l’estació situada a l’Observatori
Astronòmic del Montsec (veure Figura 8.2).
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Figura 8.1: Evolució temporal de la mesura de brillantor de cel nocturn (NSB en mag/arcsec2)
per l’estació del COU. Presenta valors de foscor de qualitat excepcional i s’hi aprecien clarament
els cicles lunars en forma de bandes diagonals més brillants (colors vermells i blancs).

Figura 8.2: Evolució temporal de la mesura de brillantor de cel nocturn (NSB en mag/arcsec2)
per l’estació de l’OAdM. Presenta els valors més foscos de totes les estacions de mesura i el
cicle lunar es també clarament visible.
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L’estació de l’OAdM és la que mostra els valors més foscos, tot i que molt semblants al
COU, de totes les mesures realitzades presentant diverses zones en color negre a la Figura
8.2 que correspon a valors de l’ordre de magnitud 22. Amb les dades de l’any de mesures
de que es disposa, es pot veure de nou ll’absència dels valors més foscos en els mesos de
juny, juliol i agost coincidint amb els moments més alts de la Via Làctia.

El cas de l’estació de Balaguer mostra un cas de transició entre el que seria una me-
sura urbana de cel contaminat i una mesura en zona protegida. L’estació situada en sòl
urbà però al límit de zones habitades i situat en un entorn proper a l’espai protegit de la
serra del Montsec presenta uns valors que sovint arriben a magnitud 20 com indiquen els
colors blaus de la Figura 8.3. En aquestes condicions s’aprecia clarament el cicle lunar per
pràcticament tots els mesos de l’any, essent més notable en les nits hivernals.

Figura 8.3: Evolució temporal de la mesura de brillantor de cel nocturn (NSB en mag/arcsec2)
per l’estació de Balaguer. Destaca la presència de bandes verticals molt brillants, no relaci-
onades amb el cicle lunar, sinó directament vinculades a la presència de boires. Les bandes
blanques corresponen a absència de dades.

Un nou element que apareix en el gràfic de l’estació de Balaguer és la presència de
bandes d’alta brillantor completament vertical i que no es corresponen completament amb
el cicle lunar. Es poden veure a la Figura 8.3 tres episodis amb aquest tret en els mesos
de desembre de 2014 i gener i novembre de 2015 que corresponen a tres episodis de boira
hivernal persistent a tota la Plana de Lleida i que arriba durant bona part de la nit a
cobrir la ciutat de Balaguer i que incrementa la brillantor del fons de cel.
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Les estacions completament urbanes mostren unes condicions completament diferents
a les observades en cels protegits i fins tot al cas de la ciutat de Balaguer. Si revisem el
gràfic obtingut per la ciutat de la Lleida i representat a la Figura 8.4 ens mostra clara-
ment colors grocs i verds brillants com els més predominants que corresponen a valors
l’ordre d’entre 16 i 18 magnituds per segon d’arc quadrat. En el cas de Lleida pràctica-
ment no s’aprecia en cap moment la presència del cicle lunar, només ho fa tímidament
en algunes llunes d’estiu i tardor però estranyament és imperceptible en les llunes d’hivern.

El fet que no s’aprecii el cicle lunar en els mesos hivernals ha de tenir els seu origen en
una altra qüestió i un dels orígens està relacionat amb la presència d’episodis de boires.
L’estació de Lleida presenta com en el cas de Balaguer les mateixes tres bandes verticals
(desembre 2014, gener i novembre 2015) d’alta brillantor que corresponen als tres episodis
de boira persistent abans esmentats. No obstant sembla evident que més enllà de les boires
durant el període de finals de novembre a inicis de gener presenta una total presència de
colors grocs i vermells a la Figura 8.4 associats a valors pitjors que magnitud 17. Aquest
efecte sembla estar directament relacionat amb el període d’enllumenats ornamentals, tant
públics com privats de la campanya de Nadal i que en aquest cas serien molt evidents per
trobar-se l’estació instal·lada en nucli urbà en zona d’habitatges i comerços.

Figura 8.4: Evolució temporal de la mesura de brillantor de cel nocturn (NSB en mag/arcsec2)
per l’estació de Lleida situada en nucli urbà. El cicle lunar es gairebé inexistent essent el tret
més característiques les bandes verticals vinculades a episodis de boira. Les bandes blanques
corresponen a absència de dades.
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Finalment la darrera estació en aquest anàlisi és la situada a la Facultat de Física
(UB) a la ciutat de Barcelona. Tal i com es pot apreciar a la Figura 8.5 el cicle lunar es
pràcticament inapreciable i el gràfic ve dominat per tons entre els verds i els vermells que
corresponen a l’interval entre 15 i 18 magnituds per segon d’arc quadrat. En aquest cas
no s’aprecia cap fenomen tant evident com la presència dels episodis de boira de Lleida
i Balaguer, però si que la presència de valors vermell intens (magnitud vora 14) podria
estar directament relacionada amb la presència de núvols baixos.

A diferència del que succeïa amb les dades de Lleida no es presenta un increment ge-
neralitzat de la brillantor durant l’episodi de la Campanya de Nadal, probablement per
estar situada l’estació de mesures en una zona urbana però sense habitatges ni activitat
comercial tant propera com succeïa a Lleida. Aquest fet requeriria de l’estudi més detallat
d’aquest interval de temps i de l’obtenció de dades en més episodis nadalencs en els propers
anys.

Figura 8.5: Evolució temporal de la mesura de brillantor de cel nocturn (NSB en mag/arcsec2)
per l’estació de la Facultat de Física (UB) a Barcelona. En aquest cas no s’aprecia el cicle
lunar ni cap banda característica com succeïa a altres estacions.

Amb l’increment de la sèrie temporal de dades es podran ampliar aquests estudis i
fins i tot realitzar estudis de periodicitats més acurats per poder detectar altres fenòmens
periòdics que puguin afectar la mesura de la brillantor del fons de cel.
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8.1.2 Evolució horària

Un cop analitzat el comportament amb el conjunt complet de dades a l’escala de temps
anual es fa necessari visualitzar comportaments a escales de temps més petit. S’ha vist
que l’escala anual ve fortament condicionada pel cicle lunar, principalment en les estacions
situades fora de les ciutats. Una aproximació diferent la podem realitzar si s’analitza el
comportament al llarg de la nit de les mesures de brillantor de cel amb la Lluna per sota
de l’horitzó.

En les Figures 8.6 i 8.7 es mostra la representació de l’evolució horària per les estacions
del Centre d’Observació de l’Univers i l’Observatori Astronòmic del Montsec. En aquest
gràfics es representa el logaritme de la freqüència de repetició d’un valor de mesura en
codi de colors, de manera que ràpidament es pot veure quins son els valors més habituals
al llarg de les hores. En el panell superior de les figures es representen amb totes les dades
acumulades, en absència de Lluna, per l’estació corresponent. Mentre que als panells infe-
riors es grafiquen les evolucions horàries per dues èpoques de l’any ben diverses (període
hivernal i període estiuenc) per tal de poder avaluar diferències.

En els dos casos donat que ens trobem en zona protegida amb pocs efectes de llum
artificial el comportament és molt estable amb el pas de les hores, centrat en els valors
que ja havíem indicat d’entre 21 i 22 magnituds per segon d’arc quadrat. Un compor-
tament que es mantindria durant tot l’any com es veu en les figures corresponents als
períodes d’hivern i estiu. Probablement el tret més característic entre els diversos gràfics
és l’evidència de la diferent durada de la nit entre una i l’altra època de l’any però sense
apreciar-se comportaments diferents destacables.

Un efecte que a avaluar és si hi ha presència d’un augment de la magnitud (més foscor)
amb el pas de les hores a l’inici de la nit per efecte de l’apagada progressiva de l’enllumenat
artificial, tal i com succeeix en els estudis d’altres investigadors com Sánchez de Miguel
(2015). Tant en el cas del Centre d’Observació de l’Univers (Figura 8.7) com en el cas
de l’Observatori Astronòmic del Montsec (Figura 8.6) aquest efecte sembla ser molt poc
rellevant, si existeix, en les primeres parts de la nit entre les 19 i les 21 TU però amb una
incidència molt petita degut a trobar-nos en zona protegida sense presència d’enllumenats
ornamentals o comercials.

Pel que fa als valors que s’escapen de la tendència general, veiem que hi ha una dis-
persió de mesures tant a valors més foscos com a valors més brillants. Aquest és un tret
generat per les condicions meteorològiques, molt probablement deguts als núvols. Només
en zones de cels foscos es pot apreciar aquest comportament, com veurem més endavant,
on pot mostrar valors més foscos o bé valors més brillants dels valors habituals.
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El cas de l’evolució horària a la ciutat de Balaguer que es mostra a la Figura 8.8 ja
es correspon amb una mesura amb influències de comportament de zona habitada. Tot i
que, tal i com s’ha comentat en seccions anteriors, aquesta estació es troba en zona límit
de la zona habitada del nucli de Balaguer. La visió general de la freqüència de les mesures
amb totes les dades acumulades (panell superior de la Figura 8.8) mostra una distribució
amb dos zones clarament de major densitat d’ocurrència. La més destacada és correspon
amb les mesures que corresponen a valors entre les magnituds 18.5 i 20 aproximadament,
valors lògics d’una zona urbana a tocar d’espais protegits com el Montsec.

El que sí que requereix una especial atenció és la segona zona amb més ocurrència
que se situa a magnituds molt brillants de 14-15 magnituds per segon d’arc quadrat, com
ja s’havia vist en l’evolució anual analitzada en la secció anterior. En aquest cas l’anàlisi
en dues èpoques de l’any ens mostra clarament com la presència d’aquesta zona brillant
només apareix en les dades de la submostra hivernal (panell esquerra de la Figura 8.8),
essent completament inexistent a l’estiu. Aquest fet corroborà definitiva el fet que es tracta
dels episodis de boira que només es donen en aquesta època de l’any i que com ja s’ha
mostrat a les Figures 8.3 i 8.4 són coincidents a Lleida i Balaguer per tractar-se d’un
fenomen característic de la Depressió Central catalana.

En el cas de Balaguer sí que es detecta una evolució horària, en especial a les pri-
meres hores de la nit, amb un increment de la magnitud degut a la progressiva apagada
d’enllumenat artificial. Aquest fet és molt notable en el gràfic acumulat (panell superior)
i el gràfic de l’època hivernal (panell inferior esquerre de la Figura 8.8) ja que es detecta
en les primers hores de la nit. Per la seva banda a l’estiu degut a què la nit astronòmica
s’inicia més tard pràcticament no es detecta aquest efecte. L’efecte es detecta a l’interval
entre les 19 i 21 hores en temps universal que correspon amb el temps típic d’apagada
d’enllumenats comercials i ornamentals.

A diferència del que succeïa a les estacions en indrets protegits, en el cas de Balaguer
la dispersió de valors fora de la distribució principal no se situa pràcticament mai en valors
més foscos. De fet aquests valors dispersos se situen entre la zona de major densitat i la
zona que s’identifica originada per la boira, aquest increment de brillantor s’explica per la
presència de núvols o boira, que en zones urbanes implica un increment de la mesura de
brillantor del cel (Kyba et al. 2011a).

Algunes similituds amb el comportament de Balaguer presenta l’anàlisi de les dades
procedents de l’estació situada a Lleida, en aquest cas en zona clarament urbana, habitada
i amb activitat comercial. En aquest cas la representació acumulada del panell superior
de la Figura 8.9 no ens mostra una clara zona de major densitat com en altres casos sinó
que pràcticament ens mostra un continu que podríem dividir en tres zones.
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La primera de les zones de major ocurrència la podem situar entre les 17 i 18 mag-
nituds per segon d’arc quadrat. Aquesta zona és alhora la que predomina en les mesures
en època estival (panell inferior dret de la Figura 8.9), amb el que sembla que s’hauria
d’associar a les mesures característiques de la ciutat de Lleida en condicions normals. La
segona de les zones, es troba altament concentrada, se situa al voltant de les 16.50 mag-
nituds per segon d’arc quadrat i correspon amb la distribució predominant de les mesures
hivernals (panell inferior dret de la Figura 8.9. De fet ja s’havia apreciat a la Figura 8.4 un
increment general de brillantor entre novembre de 2014 i inicis de gener de 2015. La única
explicació plausible s’associa a la presència d’enllumenats ornamentals addicionals tant
públics com privats a l’època de Nadal donada la total coincidència temporal del fenomen.
En el cas de Lleida, igual que succeïa amb Balaguer, tenim una distribució situada entre
les magnituds 14 i 15, i que només s’observa a l’època hivernal. Tal i com havíem vist a
les Figures 8.3 i 8.4 es correspon amb episodis ben determinats temporalment en les dues
estacions i associats amb la presència de boires persistents a la plana de Lleida.

La situació de l’estació de mesures de Lleida en àmbit urbà i habitat fa que sigui de-
tectable de nou l’efecte de reducció de la brillantor del fons de cel amb el pas de les hores.
En aquest cas és especialment detectable en les mesures corresponents a la distribució
associada amb la boira (magnituds 14-15) on es veu clarament una sèrie de salts en la
mesura entre les 19 i les 22 hores en Temps Universal que es correspon amb tot el procés
d’apagada d’enllumenats comercials i ornamentals d’una zona totalment urbana.

Finalment el cas de la ciutat de Barcelona representat en la Figura 8.10, de nou en zona
urbana, que ens mostra una clara distribució principal situada entre les 17 i 18 magnituds
per segon d’arc quadrat. Mentre que la resta del gràfic bé representat per mesures disper-
ses però sense que hi hagi una representació d’una zona d’alta concentració com succeïa
en altres zones urbanes analitzades. L’anàlisi de les èpoques hivernals i estivals (panells
inferiors de la Figura 8.10) no presenta cap altra distribució, més enllà del fet que l’època
estival mostra una major dispersió que la hivernal i que caldria analitzar en un futur amb
un major volum de dades. A l’igual que en les altres zones urbanes les mesures que surten
de la distribució principal no se situen mai en nivells més foscos sinó que ocupen posicions
més brillants associats a la presència de núvols (Kyba et al. 2011a).

En el cas de Barcelona és encara més evident que a Lleida o Balaguer, l’evolució de
la brillantor de fons de cel al llarg de la nit amb un increment progressiu de la magnitud
mesurada. En aquest cas la mesura no s’estabilitza fins molt entrada la matinada havent
una reducció de la llum fins més enllà de la mitjanit, tal i com s’esperaria del comportament
d’una gran ciutat on l’activitat comercial i lúdica es manté fins ben entrada la matinada.
L’efecte es manté i es podria afirmar que modula completament la distribució en tots els
gràfics horaris de la Figura 8.10.
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8.2 Afectació en les mesures per elements astronòmics

L’estudi de la variació anual, estacional i horària ha fet palesa la presència d’alguns
dels agents naturals d’origen astronòmic que contribueixen a la brillantor del fons de cel
(veure Secció 1.1). En particular es tracten els casos de la presència de la Lluna i la Via
Làctia contribuint a les mesures realitzades per Sky Quality Meter (SQM).

8.2.1 La Lluna

Tal i com s’ha vist a la Secció 8.1, el cicle lunar marca clarament uns patrons en la
mesura del fons de cel i per aquest motiu en estudis de fons de cel es descarten les mesures
en presència de Lluna. No obstant es pot analitzar la presència del cicle lunar i si aquest
es detecta en diversos indrets per de forma indirecta valorar la qualitat de cel del lloc.

En l’estudi de l’efecte de la Lluna en les mesures destaquen els treballs de Sánchez de
Miguel (2012), Puschnig, Posch & Uttenthaler (2014) o So (2014). En línies generals es pot
considerar que les mesures de fons de cel en presència de la Lluna per latituds intermitges
prenen uns valors entre 14.5 i 18.5 magnituds per segon d’arc quadrat (So 2014; Puschnig,
Posch & Uttenthaler 2014). Tot i que evidentment aquest valor exacte depèn de la fase
de la Lluna i l’alçada de la mateixa damunt de l’horitzó tal i com modelitza So (2014) en
el seu treball comparatiu avaluant els diversos paràmetres amb les dades de la xarxa de
mesures de Hong Kong (Pun, So & Wong 2015).

En el cas de les dades de les estacions operatives de la Xarxa de Contaminació Lumíni-
ca (XCLCat) es pot apreciar clarament el cicle lunar en les estacions en medi protegit, com
són les de l’Observatori Astronòmic del Montsec o el Centre d’Observació de l’Univers i
amb menys claredat progressivament a les estacions de Balaguer, Lleida i Barcelona (veure
Secció 8.1).

Un cas a revisar amb una mica més detall és el cas de la Lluna plena en posició elevada
sobre l’horitzó. Aquest és el cas que es produeix a les Llunes plenes hivernals, quan el Sol
es troba en la posició més baixa de l’any i per tant el pla de l’eclíptica a la nit es situa en
les posicions més elevades del cel. A la Figura 8.11 es mostra el marcat efecte i perfil de
la Lluna situada en aquest cas a 66 graus d’alçada i com és clarament visible en els casos
de zona protegida com les estacions d’OAdM i COU.

La diferència i la pèrdua de simetria del perfil derivat de l’efecte de la Lluna en les zo-
nes protegides i que es pot veure a la Figura 8.11, està directament relacionat amb efectes
de reflexió interna en el propi aparell SQM o en elements de l’entorn dels mateixos, tal i
com ja esmenten Sánchez de Miguel (2015) o Puschnig, Posch & Uttenthaler (2014).
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Figura 8.11: Exemple de mesures en una nit de Lluna plena hivernal, en aquest cas del 4 al
5 de gener de 2015 amb la Lluna transitant a 66 graus d’alçada. En zones protegides es veu
clarament el perfil de mesures condicionat per l’evolució de la Lluna. Al panell superior es
mostra el cas de l’OAdM i a l’inferior del COU. Les línies discontínues verticals indiquen el
crepuscle astronòmic i les zones colorejades en rosa representen les hores amb la lluna damunt
de l’horitzó.
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Figura 8.12: Exemple de mesures en una nit de Lluna plena hivernal, en aquest cas del 4 al
5 de gener de 2015 amb la Lluna transitant a 66 graus d’alçada al seu pas pel meridià. Al
panell superior es mostra el cas de Balaguer, al central Lleida i a l’inferior el cas de Barcelona.
En zones urbanes es menys patent l’efecte de la Lluna i fins i tot pot quasi desaparèixer com
en el cas de Lleida (panell central) que es troba afectat directament per enllumenat nadalenc.
Les línies discontínues verticals indiquen el crepuscle astronòmic i les zones colorejades en rosa
representen les hores amb la lluna damunt de l’horitzó.
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Per comparativa el que es visualitza en una situació de Lluna en posició elevada en me-
di urbà (veure Figura 8.12) és clarament un perfil menys acusat. Això és una conseqüència
del fet que els valors de brillantor de cel ja són elevats (taula 8.2)i per tant la presència
de la Lluna no es fa tant evident com en zones no contaminades lumínicament. El cas de
Balaguer és encara molt evident fruit de les seves condicions de zona urbana molt propera
en espais protegits on el cel està menys contaminat i el cicle lunar és molt clar, mentre que
en el cas de Barcelona i Lleida es va diluint. Menció especial en aquest cas a les mesures de
l’estació de Lleida, ja que aquestes es troben afectades per enllumenat derivat del període
nadalenc que afecta directament l’entorn de l’estació i pertorba les seves mesures.

Figura 8.13: Exemple de mesures en una nit de Lluna plena propera al solstici d’estiu, en
aquest cas del 2 al 3 de juny de 2015 amb la Lluna transitant a 31 graus d’alçada. Al panell
superior es mostra el cas de Lleida i a l’inferior el de Barcelona. Clarament en llunes plenes
a baixa alçada, l’efecte del cicle lunar es veu completament desdibuixat per l’efecte de la
contaminació lumínica o pel pas de núvols com en el gràfic de Lleida. Les línies discontínues
verticals indiquen el crepuscle astronòmic i les zones colorejades en rosa representen les hores
amb la lluna damunt de l’horitzó.
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La detecció del cicle lunar en zones urbanes no es manté durant tot l’any, tal i com
ja s’ha esmentat a la Secció 8.1 sinó que en condicions de Lluna a més baixa alçada, com
són les Llunes plenes prop del solstici d’estiu en que el pla de l’eclíptica se situa molt baix
en horari nocturn, l’efecte es quasi imperceptible. Tal i com es veu a la Figura 8.13 en
ciutats com Lleida o Barcelona la Lluna plena pràcticament no es detecta en mesures de
fons de cel, essent la pròpia brillantor del fons de cel generat per l’enllumenat superior a
la contribució de la Lluna plena estival.

Més enllà de l’estudi del cicle lunar amb mesures continues de fons de cel, es poden
realitzar anàlisis amb mesures extensives en el territori. Amb les tècniques i metodologies
descrites en els Capítols 5 i 6 s’han realitzat unes mesures en presència de Lluna plena per
tal de poder fer una primera comparació de com es comporta un mapa de contaminació
lumínica en presència de la Lluna plena. Per tal de realitzar un mapa comparatiu es van
realitzar mesures en la lluna plena del mes de novembre de 2014 en algunes rutes de me-
sura de la plana de Lleida (veure Capítol 5).

Com es pot apreciar a la Figura 8.14 els valors mesurats en les rutes en Lluna plena a
l’entorn de la ciutat presenten una brillantor molt major que l’habitual. Es tracta d’una
Lluna plena situada a una alçada de 58 graus per sobre de l’horitzó com correspon a les
properes al solstici d’hivern i per tant en aquest cas és clarament evident la diferència de
comportament no només fora de la ciutat de Lleida sinó en les mesures situades a l’entorn
urbà més immediat. En el cas de la zona més distant de la ciutat desapareixen els valors
habituals propers a la magnitud 21.0 i amb la Lluna present els valors a tot l’àmbit se
situen amb magnituds més brillants que 18.

La realització d’aquest mapa de contaminació lumínica en presència de Lluna, obre la
porta a la realització futura de mesures en aquestes condicions amb el propòsit de comple-
mentar les mesures contínues per tal de conèixer la presència o absència del cicle lunar en
diversos indrets del territori. La qual cosa és un indicador a l’hora de conèixer la qualitat
d’un lloc i les seves possibilitats per l’observació del cel.
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Figura 8.14: Mapes de contaminació lumínica de la plana de Lleida realitzats en condicions
estàndard (sense Lluna) al panell superior i en presència de Lluna plena propera al solstici
d’hivern al planell inferior. S’aprecia clarament el canvi de la brillantor del cel per la presència
de la Lluna, no només en entorns que habitualment són foscos sinó també a l’entorn immediat
de la ciutat de Lleida.
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8.2.2 La Via Làctia

El segon element astronòmic natural que apareix condicionant els valors de mesura és
la presència de la Via Làctia en el camp de mesura del Sky Quality Meter (SQM). La Via
Làctia és la nostra Galàxia, de la qual forma part el Sistema Solar junt amb centenars
de milers de milions d’estrelles, de manera que pràcticament tots els objectes que veiem
a simple vista en el cel nocturn en formen part. Per tant des d’aquest punt es podria dir
que la Via Làctia la tenim en tots moments en el camp de visió dels detectors ja que
els objectes integrants omplen el cel nocturn. No obstant ens referirem a l’altre ús de la
paraula Via Làctia, el més antic, i que fa referència a la franja blanquinosa que creua el
cel nocturn i que es correspon amb el pla principal de la nostra Galàxia i per tant la zona
de major densitat d’objectes.

A l’època estival, principalment des de finals de juny i fins aproximadament el mes de
setembre, ens trobem amb la part central de la nostra Galàxia visible damunt de l’horitzó
i per tant la franja blanquinosa de la Via Làctia mostra la seves regions més brillants.
Quan aquestes regions més brillants es troben en el camp de visió del SQM estan directa-
ment afectant les mesures de fons de cel obtenint unes brillantors més elevades de les que
correspondrien en absència de Via Làctia.

Figura 8.15: Imatges all-sky obtinguda amb el dispositiu ASTMON des del Centre d’Observació
de l’Univers el dia 31 de juliol de 2014. S’aprecia clarament la Via Làctia creuant les regions
del zenit al centre de la imatge on el SQM obté les seves lectures. Al panell esquerre es mostra
la imatge en brut i a la dreta la imatge processada en fals color amb el programari automàtic
de l’ASTMON. S’aprecia clarament la zona de Cygnus a la part central de la imatge i la zona
de Sagitari (centre galàctic) a prop de l’horitzó.
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La Figura 8.15 ens mostra imatges obtingudes amb el dispositiu de mesura ASTMON
(veure Secció 3.4.1) durant la nit del 31 de juliol de 2014, per tant en l’època estival en què
les regions centrals de la Via Làctia són visibles. S’aprecia clarament com la Via Làctia
creua per la zona zenital i per tant entraria completament en el camp de visió del SQM
afectant-ne la mesura. El propi dispositiu ASTMON amb el seu sistema de processat au-
tomàtic, que elimina les estrelles del camp, és incapaç d’eliminar tota la part difosa de la
Via Làctia i els seus resultats també es veurien afectats.

Figura 8.16: Exemple de mesures en nit d’estiu (13 d’agost) amb presència de la Via Làctia
situant-se el pla galàctic en posicions properes al zenit entre la mitjanit i les dues de la matinada
locals. Les mesures es veuen afectades i tracen clarament un mínim de magnitud (màxim de
brillantor) en aquell instant, tant a l’OAdM (panell superior) com al COU (panell inferior).

Es ben conegut que la Via Làctia no s’observa degut a la contaminació lumínica des
de pràcticament la majoria de zones poblades al planeta Terra. Per tant la possibilitat de
detectar el seu efecte en la mesura de brillantor de cel està vinculat a zones protegides amb
cels de gran qualitat com les estacions SQM del Montsec (veure Figura 8.16). No es podrà
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detectar el seu efecte en estacions SQM situades en entorns urbans com les de Balaguer,
Lleida o Barcelona, essent per tant un efecte confinat a espais amb valors excel·lents de
qualitat del cel nocturn.

Figura 8.17: Mesures amb SQM obtingudes des del Centre d’Observació de l’Univers en nits
completament serenes. El panell superior mostra la nit del 29 de juliol de 2014 i l’inferior la
del 25 d’agost de 2014. En ambdós casos la mesura de la nit ve condicionada pel trànsit de la
Via Làctia que genera els mínims en magnitud de tota la nit.
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La determinació de la contribució de la Via Làctia ha estat poc estudiat degut al fet
que només afecta a mesures en indrets molt foscos. Destaquen els treballs de Leinert et al.
(1998) i Patat (2003b) o amb posterioritat els treballs de Duriscoe, Luginbuhl & Moore
(2007) i Duriscoe (2013) on es modelitza la Via Làctia per tal de substreure el seu efecte
en l’estudi de la contaminació lumínica. En el nostre cas l’objectiu s’orienta a determinar
l’ordre de l’afectació en el cas de la zona del Montsec, ja que aquest efecte depèn de la
ubicació en quan la part de la Via Làctia que creua el zenit és diferent segons la latitud.

Tal i com s’ha vist a la Figura 8.16 l’efecte és clar a les mesures de la zona de Re-
serva Starlight del Montsec i podem centrar-nos en casos concrets per posar unes cotes
a l’afectació que es pot determinar per aquests emplaçaments. Si mirem amb més detall
unes nits d’exemple dels mesos de juliol i agost respectivament en absència d’efectes de
núvols (Figura 8.17) es pot apreciar clarament el perfil condicionat per la Via Làctia i com
l’efecte es pot estimar al voltant de les 0.40 magnituds per segon d’arc quadrat en el cas
de la serra del Montsec en condicions de cel excel·lent.

Un estudi més detallat serà possible amb un major nombre de dades a les estacions
instal·lades en zones protegides per tal de poder tenir una bona representativitat de nits
serenes amb presència de Via Làctia i poder estimar la vinculació de la brillantor mesurada
amb els dispositius SQM i el trànsit de la Via Làctia en aquests entorns excepcionals.

Una altra aproximació possible, a l’igual que s’ha realitzat amb la Lluna, és l’anàlisi
de mesures extensives en condicions de mesura lliures de Via Làctia (tal i com s’ha fet
als mapes del Capítol 6) en comparació amb rutes avaluades amb Via Làctia en posicions
zenitals. A les Figures 8.18 i 8.19 es mostren respectivament els mapes comparatius pel
cas de la plana de Lleida i de la serra del Montsec.

L’anàlisi de les rutes mesurades amb Via Làctia a la plana de Lleida (Figura 8.18)
mostra com no hi ha diferència significativa entre les mesures realitzades en nits amb
absència de Via Làctia (panell superior) o amb presència de la mateix en el camp del
detector (panell inferior). Les úniques diferències s’aprecien a uns pocs sectors situats al
nord i nord-oest, de manera que es pot considerar com a negligible l’efecte de la Via Làctia
en les zones de la plana de Lleida. El fet que la zona nord de la plana de Lleida és on
sembla que pugui aparèixer un mínim efecte, porta cap a l’anàlisi de la zona del Montsec.
A la zona del Montsec, en especial al contorn de la Reserva Starlight, com es pot apreciar
a la Figura 8.19, apareixen diversos sectors que canvien la seva brillantor.
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Figura 8.18: Mapes de contaminació lumínica de la plana de Lleida realitzats en absència de
Via Làctia afectant el detector (panell superior) o amb presència confirmada de Via Làctia
transitant per la zona de mesura del SQM. L’efecte en les tres rutes comparades es negligible
i només sembla aparèixer al limit nord.
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Figura 8.19: Mapes de contaminació lumínica de la zona del Montsec realitzats en absència
de Via Làctia afectant el detector (panell superior) o amb presència confirmada de Via Làctia
transitant per la zona de mesura del SQM. L’efecte en les rutes mesurades es visualitza en el
sector de la Reserva Starlight essent negligible fora de la mateixa.
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Concretament en el mapa del Montsec (Figura 8.19) es presenta un increment de sec-
tors entre 20.5 i 21.4 en perjudici dels sectors que presentaven els millors valors de mesura.
De totes formes aquest anàlisi sobre mapa es mostra poc precís però si un indici que el
que s’ha observat amb els detectors fixes pot ser detectat en mesures extensives.

Per tal de poder determinar en quines condicions es visualitza l’efecte de la Via Làctia
en mesures extensives s’han comparat numèricament els dos mapes obtinguts a la Figura
8.19, avaluant les diferències en les mesures a cada sector. Les diferències estan repre-
sentades en forma d’histograma a la Figura 8.20 on es mostra clarament un pic situat al
voltant dels 0.2 - 0.3 magnituds per segon d’arc quadrat. En aquest cas estem representant
els valors de tota l’àrea del Montsec contemplant tant zones en Reserva Starlight com les
que estan fora i per aquest motiu no aconseguim un efecte tant marcat com en les dades
d’estacions situades a la zona protegida.
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Figura 8.20: Histograma representant les diferències entre la magnitud en absència d’efectes
de Via Làctia i quan sí que es troba afectant la mesura. La màxima ocurrència se situa en
valors de 0.2 - 0.3 magnituds.

Per tal de poder avaluar millor aquestes diferències en la Figura 8.21 es representen
aquestes diferències versus la magnitud mesurada en absència d’efectes de Via Làctia. Do-
nat que el nombre de sectors no és molt gran i estan molt repartits ens els diversos àmbits
hi ha força dispersió en el gràfic, però sembla marcar-se una tendència com és d’esperar
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que l’efecte de la Via Làctia és major en les zones més fosques. En tot cas l’estudi amb
major nombre de dades i més detall de la posició de la Via Làctia pot en un futur concloure
aquest fet, però si que queda palesa la detecció de l’efecte de la Via Làctia en mesures en
moviment en zones de cels de gran qualitat.
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Figura 8.21: Representació de la diferència en els casos amb i sense efectes de Via Làctia en
front la magnitud mesurada sense aquests efectes. La dispersió de les mesures és massa gran
per veure una tendència definitòria però es mostra una certa tendència (traça discontínua)
indicant que l’efecte és més notable en zones amb els cels més excel·lents.

Més enllà de les mesures realitzades amb SQM tant en estació fixa com en moviment,
l’efecte de la Via Làctia es pot mesurar amb altres instruments de mesura, com l’ASTMON
citat a l’inici d’aquesta secció. Per aquest propòsit i també per poder estimar l’efecte en
un altre punt geogràfic s’han analitzat les dades obtingudes pel dispositiu ASTMON i
per una càmera rèflex DSLR en la campanya d’intercomparació d’instruments del projecte
LoNNe celebrada a Lastovo (Croàcia) l’any 2013. En la Figura 8.22 es mostren els resultats
obtinguts i com disminueix la brillantor mesurada a partir de les 23.30 hora local en que
les parts més brillants de la Via Làctia es retiren de la zona de mesura d’aquests detectors.
De nou en els dos casos es mostren diferències de l’ordre de 0.40-0.50 magnituds per segon
d’arc quadrat, valors semblants al Montsec ja que l’illa de Lastovo presenta també unes
grans condicions de foscor.
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Figura 8.22: Representació de les mesures de fons de cel en un indret protegit de característiques
semblants al Montsec com és l’illa de Lastovo (Croàcia). Les mesures que hem obtingut amb
càmeres rèflex DSLR i el dispositiu ASTMON mostren clarament l’efecte de la retirada de la
Via Làctia del camp de visió dels detectors i com incrementa progressivament el valor de la
magnitud.

Menció a part i gairebé anecdòtica mereix la mesura realitzada a Lastovo amb el sis-
tema ASTMON. Com es pot apreciar en aquest localitat i dates, la mesura és de la nit
del 4 de setembre de 2013, la Galàxia d’Andròmeda (M31) transita de forma quasi exacta
pel zenit del lloc. De forma que sense un acurat postprocessat de les dades per elimi-
nar la seva contribució es mostra com una font natural que pot contribuir a alterar les
mesures. Això succeïx si els detectors treballen amb un camp de visió molt petit com és
l’escala dels píxels de l’ASTMON mentre que amb els píxels de major mida de les càmeres
reflex no s’aprecien. En el cas representat mostra un efecte situat entre els 0.15 - 0.20
magnituds, el que indica que quan es treballa amb camps de visió petits s’han de tractar
les dades convenientment per eliminats fonts naturals o tenir en compte la seva incidència.
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8.3 Els núvols i la mesura de la brillantor de cel

Tal i com s’ha vist a la Secció 8.1 la presència de núvols o boires pot condicionar clara-
ment la mesura de la brillantor de cel que es determina mitjançant un Sky Quality Meter
(SQM). En aquest sentit ja hi ha alguns estudis que confirmen el fet que la presència de
núvols fan augmentar la brillantor del cel nocturn en zones urbanes (Kyba et al. 2011a;
So 2014). Aquesta interacció dels núvols amb la mesura del fons de cel fa que es pugui
plantejar dues aproximacions possibles. Per una banda la comparació de mesures de fons
de cel amb dades independents d’altres dispositius que ens informin de la presència i/o
característiques dels núvols. Per altra banda hi ha el fet que el mesurador SQM pugui
ajudar a detectar amb les seves mesures la presència o absència de masses de núvols en el
seu camp de visió.

En els dos casos per tal de poder-ho fer realitat calen dades independents de la presèn-
cia de núvols, en un cas per cercar correlacions i en l’altra per comprovar si a partir de les
dades d’un SQM es poden estimar la presència de núvols. Per tal d’avaluar l’estat del cel
existeixen al mercat nombrosos dispositius que realitzen la funció de detectors de núvols
basant-se amb la temperatura o bé utilitzar dades sinòptiques d’estacions meteorològiques
que informen de la massa de núvols en un instant donat. Hi ha una opció molt més acurada
que cap de les anteriors que es correspon a l’ús de dispositius especialitzats per avaluar
els núvols i aerosols presents en el cel, es tracta dels dispositius anomenats ceilòmetres.

Figura 8.23: Ceilòmetre de la marca Jenoptik, propietat del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, instal·lat al Centre d’Observació de l’Univers a l’entorn dels aparells de mesura
de brllantor de fons de cel.

Un ceilòmetre (veure Figura 8.23) és un dispositiu que mitjançant un feix làser, nor-
malment en infraroig, determina l’alçada de la base dels núvols i també permet determinar
les concentracions d’aerosol a l’atmosfera. A la Figura 8.24 es mostra un exemple de dades
obtingudes per un ceilòmetre a la ciutat de Barcelona a on es va realitzar una campanya
dedicada als aerosols (Pandolfi et al. 2013).
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Figura 8.24: Representació de dades obtingudes amb ceilòmetre a la ciutat de Barcelona. En
l’eix hortizontal es mostra el temps i en l’eix vertical l’alçada respecte el punt de mesura. El
ceilòmetre permet analitzar i distingir la presència de núvols alts (cirrus), mitjos o baixos i fins
i tot visualitzar la capa límit atmosfèrica (boundary layer). Imatge cortesia de Marco Pandolfi
(IDAEA-CSIC).

Actualment es troben instal·lats dos equips ceilòmetre en emplaçaments coincidents
amb estacions de la XCLCat (veure Capítol 7). Concretament a l’emplaçament del Centre
d’Observació de l’Univers es troba instal·lat el ceilòmetre que es va utilitzar a Barcelona
(Pandolfi et al. 2013). És tracta d’un ceilòmetre de la marca Jenoptik CHM15K que obté
dades fins a uns 14 quilòmetre d’alçada i que és operat pel Departament de Geociències
de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). La sortida de dades d’aquest ceilòmetre requereix
d’un tractament acurat que ha estat realitzat pel grup de l’IDAEA (Pandolfi et al. 2013)
i que ens ha permès poder utilitzar dades amb la informació de les bases dels núvols.

El segon emplaçament amb ceilòmetre és el de la Facultat de Física de la Universitat
de Barcelona instal·lat de forma contigua al dispositiu SQM. En aquest cas es tracta
d’un ceilòmetre Vaisala CL31 que obté dades fins a uns 7.6 quilòmetres d’alçada i és
operat pels grups de Meteorologia del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la
Universitat de Barcelona, el mateix Departament on està adscrita aquesta tesi. Aquest
ceilòmetre va ser instal·lat al mes d’agost de 2015 i compta amb programari específic que
permet una sortida directa de la informació dels núvols, per aquest motiu des dels grups
de Meteorologia del Departament d’Astronomia i Meteorologia (UB) ens han pogut també
proveir dades de la base dels núvols per aquest treball.
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8.3.1 Determinació de l’estat del cel a partir de dades SQM

Les mesures de fons de cel es veuen alterades per la presència de núvols i el despla-
çament dels mateixos per davant del camp de visió del detector de l’Sky Quality Meter
(SQM) dóna lloc a uns perfils peculiars quan mirem l’evolució d’una nit. Així típicament
en una nit serena, sense presència de núvols ni de la Lluna, el perfil és bàsicament pla i
molt estable, en canvi quan tenim presència de núvols es presenten nombroses fluctuacions
en la mesura de fons de cel tal i com es pot apreciar a la Figura 8.25.

Figura 8.25: Evolució de les mesures de fons de cel mitjançant SQM en una nit amb núvols amb
l’Observatori Astronòmic del Montsec. S’aprecien les nombroses oscil·lacions que presenta el
gràfic i el fet que els valors obtinguts són mes foscos que els habituals (superiors a 22 mag).

Basat en aquest fet que la presència de núvols genera oscil·lacions en la mesura va
néixer la idea del Clear Sky Detection Experiment realitzat amb aparells SQM (Unihedron
2015). El plantejament realitzat pels fabricants del SQM i impulsors de l’experiment és
l’ús d’un índex anomenat Clear Sky Factor (CSF). Aquest índex es determina avaluant les
fluctuacions en els 10 darrers intervals entre mesura cadascuna separada aproximadament
un temps d’un minut. L’índex que es pot descriure com:

CSF =

10∑
i=1

∥mag(i)−mag(i+ 1)∥ (8.1)

En el cas de la proposta de Unihedron (2015) només es comptabilitza la diferència si
hi ha un augment de brillantor o el que és el mateix disminueix la magnitud, és a dir
si la mag(i + 1) < mag(i). Per tant en aquest cas s’activa i creix només en el cas que
la presència de núvols indiquin major brillantor al detector tal i com succeeix en zones
urbanes segons Kyba et al. (2011a) o So (2014). Aquest primer índex, que anomenarem
CSF1, el defineixen (Unihedron 2015) com:
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CSF1 = 2× CSF Només considerant casos on mag(i+ 1) < mag(i) (8.2)

Donat que en zones de cels foscos el fet de l’increment de brillantor no necessàriament
ha de ser cert, es proposa en aquesta tesi l’ús d’un índex alternatiu que anomenarem CSF2
que considera les fluctuacions en ambdues direccions, per tant es correspon directament
al que s’expressa a l’equació 8.1 i no aplica cap condició extra com fan Unihedron (2015).

CSF2 = CSF Considerant les diferències en ambdós sentits (8.3)

Amb els índexs definits el que cal és veure si aquests índexs poden o no aportar infor-
mació de l’estat del cel en diversos casos. Per fer-ho hem utilitzat les mesures obtingudes
amb els ceilòmetres a les estacions de Barcelona i del Centre d’Observació de l’Univers
per comparar-los amb les dades obtingudes als detectors SQM i els indexs CSF que se’n
deriven.

En primer lloc analitzem el cas de la ciutat de Barcelona. En aquest cas s’han utilitzat
les dades corresponents als mesos d’agost, setembre, octubre i inicis de novembre 2015 pro-
cedents del ceilòmetre Vaisala CL31 situat contigu a l’aparell SQM. El ceilòmetre Vaisala
CL31 avalua les bases dels núvols fins a alçades de 7.6 quilòmetres aproximadament, per
tant es perd alguna informació dels núvols més elevats. La mostra de dades l’hem separat
en diferents submostres:

• Mostra sense núvols

• Mostra amb qualsevol tipus de núvols

• Mostra amb núvols baixos (fins a 2 quilòmetres d’alçada)

• Mostra amb núvols mitjos (entre 2 i 6 quilòmetres d’alçada)

• Mostra amb núvols alts (a partir de 6 quillòmetres d’alçada)

Amb aquestes mostres podem tractar de veure si els índexs CSF determinats presenten
una separació o no segons la presència o absència de núvols, o fins i tot segons la tipologia
dels mateixos. Tal i com es pot apreciar als histogrames de la Figura 8.26 l’índex CSF1
que només considera quan hi ha increment de brillantor es mostra totalment incapaç de
separar poblacions amb núvols que sense núvols, si bé es cert que amb valors més elevats de
l’índex dominen les mesures ’amb núvols’ no permet d’entrada una possible discriminació
per aquest criteri.
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Per altra banda l’índex proposat CSF2 que considera qualsevol variació es mostra una
mica més eficaç en aquest propòsit, tal i com es veu al panell inferior de la Figura 8.26.
En aquest cas hi ha una diferència en el perfil de la distribució. Mentre la mostra en ab-
sència de núvols està completament dominada pels valors més propers a zero, la mostra
amb presència de núvols decau als valors propers a zero i presenta la major ocurrència al
voltant de 0.1 - 0.3 de l’index CSF2.
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Figura 8.26: Histogrames representant els índexs CSF per les dades avaluades a la ciutat de
Barcelona. Al panell superior es mostra l’ìndex CSF1 proposat per Unihedron (2015) i que no
sembla massa efectiu, mentre que el CSF2 proposat en aquest treball sembla lleugerament més
prometedor.
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Una segona revisió es pot realitzar amb les submostres segons la tipologia dels núvols
donada per l’alçada de la seva base. Això permetria veure si hi ha algun tipus de núvols en
què els índexs CSF puguin resultar més o menys efectius. En la Figura 8.27 s’aprecia amb
major ampliació el comportament segons el tipus de núvols i com de nou l’index CSF1
no mostra diferent comportament segons el tipus de núvols. Per la seva banda l’index
proposat CSF2 que semblava que presenta una millor separació respecte el valor 0 con-
firma aquest fet i en especial amb els núvols baixos que presenten una distribució amb
el pic proper a CSF2 = 0.4. Per tant tot i no ser concloent, l’índex CSF2 presenta una
millor resposta que l’index CSF1 especialment per casos amb núvols baixos en zona urbana.
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Figura 8.27: Histogrames representant els índexs CSF per la ciutat de Barcelona segons els
tipus de núvols. De nou l’índex CSF1 no és efectiu i l’índex CSF2 podria resultar efectiu per
casos de núvols baixos.
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Un cop analitzat el cas urbà, cal revisar si aquests índex poden tenir alguna eficàcia en
zones protegides amb característiques de cel molt fosc com la serra del Montsec. Per fer-ho
hem utilitzat les dades del ceilòmetre Jenoptik CHM15K instal·lat per part del CSIC al
Centre d’Observació de l’Univers. Aquest ceilòmetre, amb major potència, permet obtenir
informació de la base dels núvols fins a alçades molt superiors, arribant als 14 quilòmetres
per tant tindrem una major representativitat dels núvols alts que no el que succeïa a la
ciutat de Barcelona. L’anàlisi s’ha realitzat amb dades corresponents a l’interval entre
novembre de 2014 i abril de 2015, realitzant la mateixa divisió en submostres que s’ha
realitzat pel cas de Barcelona i comparant-ho en aquest cas amb les dades SQM del propi
Centre d’Observació de l’Univers i també les de l’Observatori Astronòmic del Montsec
situat a menys de 3 quilòmetres en línia recta.
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Figura 8.28: Histogrames representant els índexs CSF per les dades avaluades a la serra del
Montsec. Als panell superiors es mostren l’ìndex CSF1 proposat per Unihedron (2015) pels dos
emplaçaments. Als panells inferiors es representa l’index proposat CSF2. En aquest cas cap
dels dos sembla poder discrimar, tot i que el CSF2 si que mostra una distribució amb núvols
més eixamplada.

Tal i com es pot apreciar a la Figura 8.28, els histogrames derivats d’ambdós índexs en
els dos emplaçaments no semblen que puguin aportar una discriminació. En tot cas l’índex
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CSF2 mostra distribucions més eixamplades en presència de núvols però sense presentar
el descens en valors propers a zero que mostrava pel cas en la zona urbana de Barcelona.
Per tant sembla que els índexs CSF no presenten una bona resposta en medis naturals on
els cels tenen baixa contaminació lumínica.
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Figura 8.29: Histogrames representant els índexs CSF per la serra del Montsec segons els tipus
de núvols. De nou els índexs CSF no es mostren efectius. Només tímidament es mostra un
canvi de distribució en els núvols baixos però amb valors molt petits que ho fa inefectiu

Anàlogament al realitzat per Barcelona, a la Figura 8.29 es mostra la distribució dels
índexs CSF segons el tipus de núvol present. A diferència del cas de Barcelona ni tant sols
els núvols baixos semblen separar-se dels valors propers a zero. Només tímidament en el
cas del Centre d’Observació de l’Univers l’índex CSF2 presenta un canvi de distribució.
En tot cas és a una escala molt menor que succeïa a Barcelona i la capacitat de separar
dades és pràcticament inexistent en aquest cas.

De forma general l’índex CFS1 s’ha mostrat completament inefectiu per discriminar la
presència de núvols a partir de dades SQM en tots els casos. Mentre que l’index CSF2 pro-
posat no es mostra efectiu en zones fosques però sí que presenta un canvi en la distribució
en el cas de núvols baixos en zones urbanes.
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8.3.2 Influència dels núvols en la brillantor del fons de cel

Havent-se mostrat com els mesuradors SQM presenten moltes limitacions en el propò-
sit d’intentar avaluar l’estat del cel i la interacció entre núvols i brillantor de cel, el que
es més adient és l’ús de dades de núvols de forma independent. Per aquest motiu analit-
zarem com es comporta la brillantor del fons de cel segons la presència de núvols i la seva
tipologia amb l’ús de les dades independents obtingudes amb els ceilòmetres de Barcelona
i del Montsec.

Tal i com s’ha comentat es ben conegut que en zones urbanes la presència de núvols
i especialment de núvols baixos implica un augment directe de la brillantor mesurada del
fons de cel, ja que els núvols actuen com a reflectors de la llum que tenen a sota procedent
de l’enllumenat artificial. Destaquen en aquest àmbit els ja citats treballs de Kyba et al.
(2011a) y So (2014).

El primer que ens proposem és validar aquest efecte amb les dades del ceilòmetre i
l’SQM situats a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. A l’igual que en
l’apartat anterior s’han utilitzat les dades de l’interval d’agost a inicis de novembre de
2015, ja que són totes les dades del ceilòmetre disponibles en el moment de redactar
aquesta memòria. De nou s’ha realitzat una divisió en submostres segons la presència o
absència dels núvols a partir de les dades del ceilòmetre.

Taula 8.3: Magnituds mitges de l’estació de Barcelona per les diverses mostres segons l’absència
o presència i tipologia de núvols

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 27645 16.789 1.210

Sense Núvols 14375 17.707 0.398
Amb Núvols 13270 15.794 0.987

Núvols Baixos 8427 15.528 0.958
Núvols Mitjos 3643 16.075 0.844
Núvols Alts 1200 16.813 0.630

A la taula 8.3 es detallen les diverses submostres seleccionades i s’indiquen els valors
mitjos de la mesura de brillantor de fons de cel obtinguda amb SQM per cadascuna d’elles.
La mostra amb núvols presenta una major brillantor de fons de cel de fins dues magnituds
més brillant que la mostra en absència total de núvols.
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Pel que fa a la tipologia de núvols es confirma el fet que els núvols baixos són els
que incrementen la brillantor del fons de cel, les seves característiques i la seva proxi-
mitat als punts d’enllumenat artificial els converteixen en miralls i per tant la brillantor
s’incrementa. Com es pot apreciar a la taula 8.3 la magnitud disminueix, per tant augmen-
ta la brillantor, com més baixa és la base dels núvols arribant al límit amb els núvols baixos
que superen les dues magnituds de diferència. Queda també reflectit que la presència de
qualsevol tipus de núvol en la ciutat de Barcelona implica un augment de brillantor, ja que
fins i tot els núvols alts situats a més de 6 quilòmetres d’alçada impliquen un increment en
brillantor de l’entorn d’una magnitud. Si bé aquest fet no té implicacions astronòmiques
té unes implicacions molt rellevants en els àmbits ambientals i de salut.
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Figura 8.30: Representació de la brillantor de fons de cel (SQM) en front l’alçada dels núvols
a la ciutat de Barcelona. En color vermell es presenta un hipotètic ajust lineal o tendència i en
color blau es representa una línia de base per sota de la qual no es troben mesures.

Aquest fet es pot comprovar més gràficament a la Figura 8.30 on es mostra la brillan-
tor del fons de cel obtinguda per l’SQM comparada amb l’alçada dels núvols derivada del
ceilòmetre. Tal i com es pot apreciar hi ha una tendència general, malgrat l’alta dispersió,
a mostrar major brillantor en el cas de núvols baixos i així es representa amb l’ajust lineal
de tendència representat. Igualment un fet que reforça aquesta idea es la total absència de
valors sota la línia de base traçada, no hi ha per tant valors d’extrema brillantor en núvols
alts sinó que només es produeixen en núvols baixos i aquest efecte es clarament progressiu.
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Si bé ja existien treballs previs analitzant aquest efecte en zones urbanes (Kyba et al.
2011a; So 2014), és completament pioner realitzar aquest anàlisi per zones fosques i espe-
cialment en una zona d’alta protecció envers la contaminació lumínica com és la serra del
Montsec. De nou per tal de fer-ho realitat s’han utilitzat les dades del ceilòmetre instal·lat
pel CSIC al Centre d’Observació de l’Univers (COU) i les dades dels mesuradors SQM ins-
tal·lats tant al COU com a l’Observatori Astronòmic del Montsec situat al cim de la serra.

Taula 8.4: Magnituds mitges de l’estació de l’Observatori Astronòmic del Montsec per les
diverses mostres segons l’absència o presència i tipologia de núvols

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 66492 21.472 0.595

Sense Núvols 31752 21.439 0.561
Amb Núvols 34740 21.502 0.623

Núvols Baixos 7837 21.818 0.883
Núvols Mitjos 15537 21.500 0.600
Núvols Alts 11366 21.286 0.209

Taula 8.5: Magnituds mitges de l’estació del Centre d’Observació de l’Univers per les diverses
mostres segons l’absència o presència i tipologia de núvols

Tipus de Nombre de Magnitud σmag

Mostra Mesures (mag/arcsec 2) (mag/arcsec 2)
Total 72838 21.385 0.437

Sense Núvols 34657 21.414 0.393
Amb Núvols 38181 21.358 0.471

Núvols Baixos 8581 21.515 0.701
Núvols Mitjos 17023 21.352 0.441
Núvols Alts 12577 21.258 0.221

A les taules 8.4 i 8.5 es detallen les característiques de les submostres analitzades segons
l’absència o presència i tipologia de núvols derivada de les dades del ceilòmetre. Les taules
no poden ser més aclaridores ja que ens mostren com la presència de núvols en general
implica un increment de la magnitud, per tant un enfosquiment del cel nocturn. El fet es
produeix en els dos casos indicats, essent però una diferència molt petita (de l’ordre 0.1
magnituds) el comportament en absència o presència de núvols.
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Figura 8.31: Representació de la brillantor de fons de cel (SQM) en front l’alçada dels núvols
als dos emplaçaments de la serra del Montsec. En color vermell es presenta un hipotètic ajust
lineal o tendència i en color blau es representa una línia de base per sobre de la qual no es
troben mesures. Al contrari del cas de Barcelona en aquest cas a menor alçada de núvols
trobem major foscor de cel.
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Un altre detall rellevant en les taules 8.4 i 8.5 és la baixa dispersió de les mesures en
presència de núvols alts, indicant probablement una notable estabilitat dels paràmetres
atmosfèrics en presència d’aquest tipus de núvols.

Molt més evident és quan s’analitzen les diverses tipologies de núvols. En aquest cas
els valors de major foscor els trobem en la presència de núvols baixos, arribant al cas de
l’Observatori a valors mitjos de 21.80 magnituds, mentre que en núvols alts la brillantor
és major i supera la que s’obté en absència de núvols. És a dir, ens troben en un cas com-
pletament oposat al cas de Barcelona, en zona protegida els núvols poden enfosquir el cel
i sobretot en el cas de núvols baixos i mitjos. Els núvols alts en canvi presenten un incre-
ment de brillantor. L’origen es prou evident, els núvols alts poden rebre llum procedents
de grans distàncies en el territori mentre que els núvols mitjos i baixos només la reben de
zona propera. Si aquesta és una zona protegida amb criteris d’enllumenat proteccionista
aquests núvols no es veuen il·luminats i fins i tot el que fan es bloquejar la llum natural
del cel nocturn obtenint valors que poden arribar a magnituds fora del rang esperat (per
exemple clarament superiors a 22.5 mag).

A la Figura 8.31 ho podem visualitzar gràficament on es comprova com la brillantor
de cel augmenta amb l’alçada dels núvols i són els núvols baixos els que poden mostrar
els valors més extrems de foscor. S’esdevé un perfil completament oposat al que succeïa a
zones urbanes i fins i tot un ajust lineal o de tendència, malgrat la dispersió, ens mostra
aquest efecte. Igual que es veia a la Figura 8.30 podem traçar una línia de base a on no
es troben mesures, en aquest cas se situa per la part de magnituds més altes i amb un
perfil aparentment exponencial veiem com només els núvols baixos i alguns de mitjos són
capaços d’obtenir els valors més foscos del gràfic.

Si comparem entre el Centre d’Observació de l’Univers i l’Observatori Astronòmic del
Montsec veiem com en en l’Observatori situat més allunyat de cap zona il·luminada i
a major alçada presenta un efecte més acusat d’enfosquiment del cel per la presència de
núvols baixos i mitjos, que fins i tot fan mostrar valors de magnitud extrems més enllà de
les 22 magnituds per segon d’arc quadrat.

Ha quedat per tant, palès i mostrat per primera vegada quantitativament que una
zona protegida amb característiques de reserva de cel fosc, com el Montsec, presenta un
comportament peculiar en presència de núvols. Mostrant en presència de núvols els valors
més foscos de fons de cel superant fins i tot els valors naturals degut al bloqueig que
realitzen de la llum procedent de fonts natural pel cas de núvols baixos. Per contra el
comportament en zones urbanes, com Barcelona, indica un increment de brillantor en
presència de núvols de qualsevol tipologia essent més notable en el cas de núvols baixos.
Aquest estudi amb els núvols obre el pas a estudis futurs vinculats a la presència d’aerosols.
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8.4 Conclusions
La constitució d’una xarxa de mesura permanent permet el monitoreig continu de la

qualitat del cel de forma automàtica. S’ha establert inicialment una xarxa de mesures
amb nou estacions. Cinc de les quals es troben completament operatives, una en procés de
millores de connectivitat i tres en procés de calibració. Es troben repartides pel territori
català amb especial densitat a la zona protegida de la Serra del Montsec.

S’ha dissenyat l’estructura bàsica de cadascuna de les estacions de mesura basades
en aparells Sky Quality Meter (SQM). També s’ha automatitzat el procés de recollida i
tramesa de les dades mitjançant programari preexistent com el programa PySQM (Nievas
& Zamorano 2014; PySQM 2015) i mitjançant codis i scripts propis. Cal tenir present
que aquesta automatització no evita que com a tota estació de mesures requereix d’un
manteniment tècnic i de la supervisió de les dades.

Els dispositius SQM utilitzats han estat completament intercalibrats per tal de po-
der obtenir mesures homogènies en els diversos aparells seguint els mètodes descrits en el
Capítol 4.

La recollida sistemàtica de dades permet l’estudi d’efectes temporals al llarg de l’any.
Així s’ha pogut mostrar amb les cinc estacions operatives com el cicle lunar és clarament
visible en zones protegides, fins i tot veient-se diferències segons l’època de l’any i alçada
de la Lluna, mentre que en zones completament urbanes com Barcelona o Lleida aquest
cicle pot arribar a no detectar-se. Igualment es poden apreciar els efectes de la Via Làctia
només en aquelles zones especialment fosques, implicant valors que poden arribar fins les
0.5 magnituds d’increment de brillantor per efecte de la Via Làctia. També s’ha pogut
estimar que l’efecte de la Via Làctia es detecta en mesures SQM per cels més foscos que
21.2 magnituds per segon d’arc aproximadament.

En estacions situades en zones urbanes amb ocurrència de boira s’ha pogut detectar
com aquesta és la causant dels valors més brillants de fons de cel mesurats, en comportar-se
com un mirall i un difusor de l’enllumenat artificial. Aquest efecte s’ha detectat en diver-
sos episodis simultanis a Lleida i Balaguer. Igualment en el cas de Lleida, on l’estació està
en zona d’habitatges i comerços, es mostra un increment general de brillantor en l’època
nadalenca.

Amb les dades d’estacions permanents ha estat possible la realització d’anàlisi de
l’evolució horària en diversos indrets i èpoques. En línies generals tots els emplaçaments
presenten en major o menor mesura un increment de la magnitud (foscor) amb el pas de
les primeres hores de la nit degut a l’apagada de llums de les zones urbanes, aquest efecte
és més notable en estacions en ciutat. Igualment es mostra que les estacions presenten
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una distribució ben concentrada i que els valors que es dispersen solen tenir l’origen en
fenòmens naturals (a excepció del cas de Lleida i l’època de Nadal). La dispersió d’aquests
valors es sempre cap a valors brillants en zones urbanes i en canvi predomina cap a valors
més foscos en zones protegides, requerint de l’estudi de l’efecte de núvols en aquest dos
tipus de casos.

La combinació de dades ambientals obre noves possibilitats d’estudi en combinació
amb les estacions de mesura permanents. En el cas de la presència de núvols amb els
detectors tipus ceilòmetre que s’han utilitzat al Montsec i a Barcelona. S’ha mostrat que
el disseny d’índexs de presència de núvols derivats de les oscil·lacions en mesures SQM
no són efectius en zones fosques i ho són molt poc en zones urbanes i només per núvols
baixos. Dels dos índex testejats el proposat per Unihedron (2015) presenta encara pitjor
eficàcia que la versió proposada com alternativa en aquest treball.

El més adequat és l’ús combinat i independent de dades ambientals i dades de brillan-
tor de fons de cel. En aquest sentit s’ha realitzat l’estudi de l’efecte dels núvols i la seva
tipologia en la brillantor de fons de cel. Per primera vegada quantitativament s’ha avaluat
que una zona protegida amb característiques de reserva de cel fosc, com el Montsec, pre-
senta un comportament peculiar en presència de núvols. Mostrant en presència de núvols
els valors més foscos de fons de cel superant fins i tot els valors naturals degut al bloqueig
que realitzen de la llum procedent de fonts natural pel cas de núvols baixos. Per contra
el comportament en zones urbanes, com Barcelona, indica un increment de brillantor en
presència de núvols de qualsevol tipologia essent més notable en el cas de núvols baixos
que reflecteixen i dispersen la llum procedent de l’enllumenat artificial.

L’ús de futurs paràmetres ambientals com poden ser aerosols o altres variables mete-
orològiques obre una nova porta a estudis de comportament de la brillantor de fons de
cel. Igualment l’increment de la base temporal permetrà la realització d’estudis d’evolució
i variabilitat a llarg termini que permetran conèixer si hi ha degradació o millora de la
qualitat del cel i com afecten la implementació de possibles canvis d’enllumenats. Essent
aquesta mena d’estudis cabdals per la preservació de llocs amb bones condicions i per
possibles certificacions de qualitat del cel nocturn.
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9
Conclusions i Perspectives de Futur

9.1 Conclusions

El treball descrit en aquesta memòria presenta tres blocs de conclusions principals que
ja s’han descrit en cadascuna de les seccions de la memòria. A continuació es presenten de
forma conjunta a mode de resum final.

Estudi instrumental i intercomparació de dispositius

S’han revisat els diferents dispositius existents al mercat per la determinació de la
brillantor del fons de cel establint les seves potencialitats i limitacions. S’ha mostrat que
dispositius unidimensionals com el Sky Quality Meter (SQM), el Lightmeter o el Digilum
són els més adequats pel monitoreig continu i anàlisis temporals de la brillantor del fons de
cel. Mentre que els dispositius multidimensionals s’utilitzen més habitualment en mesures
puntuals en indrets de referència on poden aportar la informació de direccionalitat que els
unidimensionals no poden aportar.

L’avaluació de la brillantor de cel amb diversos aparells mostra una resposta molt
semblant i síncrona per tots ells. En alguns casos fins i tot la conversió d’una magnitud
o unitats a unes altres, malgrat algunes assumpcions, ens mostra una total compatibili-
tat dels resultats en estudis d’evolució temporal. És especialment rellevant l’acord entre el
Lightmeter i el Digilum o entre el propi Digilum i altres dispositius fotòpics com la càmara
all-sky ATV o l’ASTMON.
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La quantificació de les diferències entre els diversos instruments se situa al voltant de
les 0.2 mag/arcsec2 en condicions de cels foscos. Mentre que en condicions de cels més bri-
llants propers a zones urbanes la diferència entre dispositius arriba a les 0.5 mag/arcsec2
essencialment motivada pels diversos camps de visió dels aparells i les diferents respostes
espectrals de cadascun d’ells que es fan més patents en condicions d’altes luminàncies.

El procediment de calibració dels aparells és fonamental a l’hora de poder realitzar
estudis comparatius. Un bon grup de dispositius es calibren al laboratori o mitjançant
fotometria astronòmica com el SQM, el Digilum o els dispositius amb informació espacial
(ASTMON, DSLR o mosaics). Aquest fet fa que les seves calibracions siguin més con-
trolades o avaluables per criteris fotomètriques. Mentre que és especialment sensible el
procés de calibració del Lightmeter que es realitza mitjançant fonts naturals en condicions
de cel serè. S’ha vist en campanya de mesures que aparells calibrats al laboratori amb
corba fotòpica i aparells que utilitzen fotometria astronòmica no presenten pràcticament
diferències en la mesura.

Les mesures realitzades en campanya en diverses condicions meteorològiques mostren
que les mesures obtingudes amb diversos aparells SQM es comporten de manera quasi-
idèntica. Només existeix una diferència de punt zero o offset entre uns i altres que es pot
resoldre per intercalibració dels aparells.

Intercalibració d’aparells SQM

El procés d’intercalibració d’aparells SQM de forma conjunta per obtenir un patró
de referència permet reduir la dispersió dels aparells intercalibrats directament a valors
situats al voltant de l’1% enlloc del 10% nominal dels aparells quan arriben del fabricant.

La intercalibració en espais de cel fosc ha estat possible i és fins i tot recomanable si
hem de treballar en aquests rangs de magnitud, degut a què és als llindars on la incertesa
pot implicar majors errors en la mesura (veure Seccio 3.3.1). Però cal tenir present que
les condicions d’extrema foscor impliquen una màxima cura en la instal·lació i orientació
dels aparells i es recomana evitar el període estival on el pla central de la Via Làctia creua
el zenit i petits errors d’orientació es reflecteixen directament en el procés de mesura i
intercalibració.

La intercalibració mitjançant aplicació d’un offset es mostra suficient tenint en compte
les precisions obtingudes, deixant l’ajust lineal estàndard en cas necessari per alguna apli-
cació concreta. Es descarta per complet la necessitat d’un ajust polinòmic d’ordre major
ja que els termes quadràtics o superiors no contribueixen i simplement podrien introduir
soroll a la calibració.
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La realització d’intercalibració amb un conjunt d’aparells pot millorar la precisió fins a
l’entorn del 1%. Malauradament en molts casos no es poden intercalibrar tots els aparells
a l’hora i llavors cal realitzar una intercalibració basada en un dels aparells considerat el
patró, és el que en diem intercalibració en 2n pas. En aquest cas es segueix mostrant com
una eina útil per aparellar els instruments amb els prèviament intercalibrats però les seves
precisions són menors, probablement a l’entorn del 5%.

A l’igual que han realitzat altres treballs com den Outer et al. (2015) es recomana re-
petir periòdicament campanyes d’intercalibració amb el màxim (idealment tots) d’aparells
SQM que s’utilitzaran, per tal de construir un millor patró de referència i tenir la millor
precisió possible amb els aparells intercalibrats directament.

La Metodologia emprada per la construcció de mapes

La tècnica de mesures de fons de cel a la zona del zenit mitjançant la combinació del
sistema SQM RoadRunner s’ha mostrat com una tècnica òptima per l’estudi de territori
de mida moderada com la serra del Montsec i zones veïnes o com la plana de Lleida entre
d’altres. Mostrant que permet la seva extensió en el territori i la seva repetició temporal
per estudiar les afectacions de la contaminació lumínica.

La combinació d’aparells SQM amb mesures GPS, com el sistema RoadRunner en un
vehicle en moviment, permet la realització d’un gran volum de dades recorrent importants
distàncies amb comfortabilitat. Permeten per tant l’obtenció de major volum i fiabilitat
de dades en relació a tècniques anteriors en el temps basades en mesures en punts fixes. La
utilització d’aquestes tècniques de mesura en moviment no és contradictori sinó comple-
mentari de tècniques de mesura fixa com xarxes de mesura basades en SQM o tècniques
fotomètriques clàssiques com podria ser l’ús de telescopi o de dispositius tipus ASTMON.

Per tal de poder realitzar una bona estratègia de mesures cal una acurada selecció
de rutes per on transitar de manera que es maximitzin els llocs mesurats i s’optimitzin
els recorreguts per mesurar una major extensió de territori. S’han definit rutes adequades
per l’estudi de les diverses zones que s’analitzen en aquesta tesi doctoral. Tampoc es pot
oblidar que com en totes les tècniques de mesura de brillantor de fons de cel requereixen
una acurada selecció de les nits d’observació, tenint en compte els criteris astronòmics
i meteorològics així com tenint present efectes puntuals de l’entorn (foc, esdeveniments
festius) per tal d’aconseguir les dades de millor qualitat.

S’ha automatitzat el procés per la creació de mapes de contaminació lumínica:

• Dissenyant un sistema de filtratge que permet l’obtenció de mapes de major fiabili-
tat que l’ús de les dades brutes. El mètode de filtratge dissenyat es basa en l’estudis
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per sectors o ’caixes’ d’una mida definida on s’analitzen els valors mesurats en cada
sector típicament de 0.5 x 0.5 minuts d’arc.

• Permetent, mitjançant els sistemes de filtratge dissenyats, l’eliminació de valors es-
puris derivats d’obstacles en ruta (ponts o vegetació) així com el filtratge de valors
anòmals mitjançant tècniques estadístiques que s’han desenvolupat.

• Generant de forma automàtica el mapa i els conseqüents fitxers de dades per una
clara visualització i interpretació dels resultats.

• La realització de rutes de mesura en zona d’alta densitat i continuïtat de vegetació
no permet l’obtenció de bons resultats per afectar la mesura zenital. El sistema de
filtratge i generació de mapes elimina parcialment aquestes dades i s’ha mostrat
eficient en zones amb vegetació dispersa però no en grans extensions de vegetació on
l’estadística no pot distingir entre uns valors normals i els afectats per vegetació.

Els Mapes de Contaminació Lumínica

En aquest treball s’ha realitzat l’estudi de tres zones principals durant els anys 2012 a
2015: la serra del Montsec amb l’ampliació a zona perimetral, la zona de la plana de Lleida
a l’entorn de la pròpia ciutat de Lleida i una selecció de valls del Pirineu. Mitjançant els
mètodes i tècniques aplicades de mesura, filtratge i generació de mapes ens permeten la
interpretació i anàlisi de les zones analitzades. De forma global a la Figura 9.1 es pot
comprovar l’obtenció del mapa global que reuneix les zones analitzades. Tot seguit es des-
glossaran les conclusions derivades de cada zona estudiada.

El Montsec i la seva zona perimetral o de búfer

La serra del Montsec i les seves zones veïnes mostren una gran qualitat del cel nocturn
amb molt baixa afectació de contaminació lumínica fet que reforça el paper de zona de
referència a Catalunya. La quasi totalitat del territori estudiat, i també de bona part de la
seva zona perimetral i externa, mostra valors en mapa considerats òptims que corresponen
a mesures millors que 21.0 magnituds per segon d’arc quadrat al zenit.

Es detecten a més de la presència dels valors òptims en la quasi totalitat de l’àrea
d’estudi, una important part del territori analitzat amb valors d’excel·lència amb bri-
llantor de fons de cel al zenit igual o millor que 21.40 mag, el valor característic d’una
Reserva Starlight com el Montsec. Aquestes zones més privilegiades se situen com es lò-
gic en els punts de major alçada de la serra i en aquells indrets més allunyats dels nuclis
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de població més destacats de l’àrea del Montsec o de la zona d’influència (veure Figura 6.6).

Els municipis i nuclis que generen més afectació a l’entorn són Balaguer, Tremp, Ponts
i Artesa de Segre. En tot cas els seus efectes es detecten en un entorn molt proper que
s’estima entre els 2 i 5 quilòmetres del nucli de població. Mentre que la gran majoria mu-
nicipis i nuclis de població dintre de l’àrea d’estudi, que són de menor nombre d’habitants,
no generen una afectació a la qualitat del cel al zenit un cop fora del seu nucli urbà. Cal
tenir present que la no afectació en la zona del zenit no implica que no hi hagi afectació
en altres parts de cel, especialment a baixes alçades, i calgui mesures multidimensionals
per poder-ho analitzar.

La presència d’alguns municipis de major mida, així com l’aproximació a municipis més
densament poblats o el propi fet d’aproximar-se a la direcció de Barcelona, fa que l’extrem
sud-est del Montsec sigui la zona amb valors menys foscos de l’entorn. Tot i així l’estudi de
zones de mesura perimetrals i externes en aquesta direcció ha permès conèixer que la bona
qualitat del cel es manté i abasta més enllà de la zona protegida del Montsec i que per
tant les afectacions de zones com Cervera, Tàrrega o ciutats més llunyanes com l’àrea de
Barcelona no afecten de manera crítica les mesures zenitals a l’extrem sud-est del Montsec.

L’estudi de zones perimetrals cap al nord de la zona protegida, així com es veurà a
l’estudi de les valls del Pirineu, mostra que la bona qualitat del cel del Montsec no es veu
afectada per cap influència procedent del sector nord, ja que la qualitat òptima (21.0 mag)
i en alguns també excel·lent (21.4 mag) es manté en aquests àmbits.

El limit sud-oest de la zona protegida del Montsec es veu directament afectat per la
presència de la ciutat de Lleida a poc més de 20 quilòmetres. Els efectes de Lleida es
mostren, com es veu també a l’estudi de la plana de Lleida, com el limitant clau en la
qualitat del cel d’aquesta part de la zona protegida. Lleida és mostra més limitant fins i
tot que l’efecte de Barcelona al sector sud-est de la zona protegida.

La Plana de Lleida

L’estudi de la plana de Lleida permet avaluar els efectes a l’entorn de la ciutat de
Lleida, tant al seu entorn immediat com en l’afectació que genera en la zona protegida de
l’àmbit Starlight del Montsec. Lleida es presenta com el focus més destacat de les diverses
zones estudiades.
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Figura 9.1: Mapa de Contaminació Lumínica de les diverses zones estudiades. Es representen
les mesures realitzades sense afectació de Via Làctia i segons el mètode descrit a la Secció 6.2
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L’efecte de Lleida condiciona completament el mapa de contaminació lumínica de la
plana de Lleida mostrant una estructura radial centrada en la ciutat. Es confirma una
afectació destacada en les mesures al zenit a distàncies d’uns 10 quilòmetres on els valors
de mesura SQM es situen entre 19.50 i 20.50 magnituds per segon d’arc quadrat.

Per tal de localitzar un cel òptim amb valors iguals o millors que 21.0 mag en zenit a
l’entorn de la ciutat de Lleida cal situar-se a uns 20 quilòmetres de distància. Aquest fet
es detecta per la part sud a la zona del baix Segrià als límits amb Les Garrigues o l’Aragó
i per la part nord directament se situa a l’inici de l’àmbit Starlight del Montsec. De nou
cal recordar que ens referim a efectes en el zenit, a baixa alçada els seus efectes són a molt
major distància i requereixen mesures multidimensionals per ser analitzats

L’estudi de l’afectació en l’entorn dels altres nuclis de població indica que la pràctica
totalitat dels nuclis no presenten efectes destacats al seu entorn. Els que si que en pre-
senten són els municipis d’Alcarràs i Mollerussa, aquest darrer amb una àrea d’afectació
a l’entorn de 4 quilòmetres que clarament és molt inferior a l’efecte de la ciutat de Lleida.

Les Valls del Pirineu

L’estudi d’algunes valls del Pirineu de Lleida, així com el seu enllaç amb la zona pro-
tegida del Montsec, permet l’avaluació de la qualitat del cel en aquests espais i possibles
afectacions a la zona protegida. El mapa de contaminació lumínica obtingut presenta
unes bones condicions de cel fosc amb valors predominants al voltant o millor que 20.50-
21.00 magnituds per segon d’arc quadrat, però amb pocs indrets on s’assoleixen els valors
d’excel·lència de 21.40 mag.

Les zones amb els millors valors se situen en zones disperses allunyades dels nuclis de
població i en punts elevats situats en espais naturals. Les limitacions d’accés a zones eleva-
des per la dificultat dels camins o per trobar-se en zones amb diverses figures de protecció
no permès l’anàlisi de zones potencialment de qualitat excel·lent.

A l’igual que hem determinat a la zona del Montsec, els efectes dels municipis i nuclis
de població no generen efectes en la mesura de la qualitat del cel en el zenit, un cop a
l’exterior del nucli urbà. Només cal ressenyar l’efecte de Sort i al Pobla de Segur o en
menor mesura de Llavorsí, Esterri d’Àneu i Ribera de Cardós però en tots els casos es
molt petita no arribant al que si s’ha pogut avaluar a altres indrets com Balaguer. Caldria
analitzar en un futur si aquest efecte en municipis petits es major que en el Montsec on
s’han aplicat mesures correctives per la protecció del cel.
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Les valls pirinenques presenten una major densitat de vegetació que les altres zones
estudiades. De manera que s’ha fet palès l’efecte pertorbador en les mesures si s’avalua el
cel en zones d’important densitat i continuïtat de massa forestal. Els mètodes de filtratge
no es mostren prou eficaços en els casos en que les mesures afectades són tan abundants
com les vàlides, requerint d’una supervisió manual per a l’obtenció de mapes en aquesta
mena d’entorns. Restant per tant com a tasca de futur la millora en els criteris de filtratge
que permetin evitar aquesta problemàtica.

Estudi de variació temporal de la Contaminació Lumínica

La constitució d’una xarxa de mesura permanent permet el monitoreig continu de la
qualitat del cel de forma automàtica. S’ha establert inicialment una xarxa de mesures
amb nou estacions. Cinc de les quals es troben completament operatives, una en procés de
millores de connectivitat i tres en procés de calibració. Es troben repartides pel territori
català amb especial densitat a la zona protegida de la Serra del Montsec.

S’ha dissenyat l’estructura bàsica de cadascuna de les estacions de mesura basades
en aparells Sky Quality Meter (SQM). També s’ha automatitzat el procés de recollida i
tramesa de les dades mitjançant programari preexistent com el programa PySQM (Nievas
& Zamorano 2014; PySQM 2015) i mitjançant codis i scripts propis. Cal tenir present que
aquesta automatització no evita que com a tota estació de mesures requereix d’un man-
teniment tècnic i de la supervisió de les dades. Els dispositius SQM utilitzats han estat
completament intercalibrats per tal de poder obtenir mesures homogènies en els diversos
aparells seguint els mètodes descrits en el Capítol 4.

La recollida sistemàtica de dades permet l’estudi d’efectes temporals al llarg de l’any.
Així s’ha pogut mostrar amb les cinc estacions operatives com el cicle lunar és clarament
visible en zones protegides, fins i tot veient-se diferències segons l’època de l’any i alçada
de la Lluna, mentre que en zones completament urbanes com Barcelona o Lleida aquest
cicle pot arribar a no detectar-se. Igualment es poden apreciar els efectes de la Via Làctia
només en aquelles zones especialment fosques, implicant valors que poden arribar fins les
0.5 magnituds d’increment de brillantor per efecte de la Via Làctia. També s’ha pogut
estimar que l’efecte de la Via Làctia es detecta en mesures SQM per cels més foscos que
21.2 magnituds per segon d’arc aproximadament.

En estacions situades en zones urbanes amb ocurrència de boira s’ha pogut detectar
com aquesta és la causant dels valors més brillants de fons de cel mesurats, en comportar-se
com un mirall i un difusor de l’enllumenat artificial. Aquest efecte s’ha detectat en diver-
sos episodis simultanis a Lleida i Balaguer. Igualment en el cas de Lleida, on l’estació està
en zona d’habitatges i comerços, es mostra un increment general de brillantor en l’època
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nadalenca.

Amb les dades d’estacions permanents ha estat possible la realització d’anàlisi de
l’evolució horària en diversos indrets i èpoques. En línies generals tots els emplaçaments
presenten en major o menor mesura un increment de la magnitud (foscor) amb el pas de
les primeres hores de la nit degut a l’apagada de llums de les zones urbanes, aquest efecte
és més notable en estacions en ciutat. Igualment es mostra que les estacions presenten
una distribució ben concentrada i que els valors que es dispersen solen tenir l’origen en
fenòmens naturals (a excepció del cas de Lleida i l’època de Nadal). La dispersió d’aquests
valors es sempre cap a valors brillants en zones urbanes i en canvi predomina cap a valors
més foscos en zones protegides, requerint de l’estudi de l’efecte de núvols en aquest dos
tipus de casos.

La combinació de dades ambientals obre noves possibilitats d’estudi en combinació
amb les estacions de mesura permanents. En el cas de la presència de núvols amb els
detectors tipus ceilòmetre que s’han utilitzat al Montsec i a Barcelona. S’ha mostrat que
el disseny d’índexs de presència de núvols derivats de les oscil·lacions en mesures SQM
no són efectius en zones fosques i ho són molt poc en zones urbanes i només per núvols
baixos. Dels dos índex testejats el proposat per Unihedron (2015) presenta encara pitjor
eficàcia que la versió proposada com alternativa en aquest treball.

El més adequat és l’ús combinat i independent de dades ambientals i dades de brillan-
tor de fons de cel. En aquest sentit s’ha realitzat l’estudi de l’efecte dels núvols i la seva
tipologia en la brillantor de fons de cel. Per primera vegada quantitativament s’ha avaluat
que una zona protegida amb característiques de reserva de cel fosc, com el Montsec, pre-
senta un comportament peculiar en presència de núvols. Mostrant en presència de núvols
els valors més foscos de fons de cel superant fins i tot els valors naturals degut al bloqueig
que realitzen de la llum procedent de fonts natural pel cas de núvols baixos. Per contra
el comportament en zones urbanes, com Barcelona, indica un increment de brillantor en
presència de núvols de qualsevol tipologia essent més notable en el cas de núvols baixos
que reflecteixen i dispersen la llum procedent de l’enllumenat artificial. L’ús de futurs pa-
ràmetres ambientals com poden ser aerosols o altres variables meteorològiques obre una
nova porta a estudis de comportament de la brillantor de fons de cel.

Igualment l’increment de la base temporal permetrà la realització d’estudis d’evolució
i variabilitat a llarg termini que permetran conèixer si hi ha degradació o millora de la
qualitat del cel i com afecten la implementació de possibles canvis d’enllumenats. Essent
aquesta mena d’estudis cabdals per la preservació de llocs amb bones condicions i per
possibles certificacions de qualitat del cel nocturn.
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9.2 Treball de futur
En cadascun dels àmbits en que s’ha enfocat aquest memòria s’obren vies de treball de

futur molt clares i ben definides que indiquen que el treball aquí presentat obre un camí
tant en les metodologies com en les infraestructures i aplicacions que se’n deriven.

Estudi instrumental, intercomparació i intercalibració de dispositius

En aquest àmbit el primer que cal plantejar és la continuació de l’estudi intercom-
paratiu d’instruments de diversa tipologia mitjançant les campanyes d’intercomparació,
com la prevista en el marc del projecte Loss of the Night Network que se celebrarà a
la serra del Montsec durant l’any 2016 amb la presència de la pràctica totalitat de ti-
pologies d’instruments. Estudiant el comportament de les diferències segons la tipologia
d’instrument, la seva calibració o el seu camp de visió.

La posada en marxa d’una xarxa de mesures requereix del manteniment de la fiabilitat
dels instruments, per aquest motiu caldrà analitzar l’evolució temporal a llarg termini de
les intercalibracions d’instruments SQM per avaluar l’estabilitat o envelliment dels ma-
teixos. Avaluar possibles millores per garantir-ne una major estabilitat o protocols per
a la seva substitució en casos d’envelliment. Caldrà definir una estratègia adequada que
permeti distingir aquests efectes de la pròpia variabilitat de la brillantor de fons de cel.

Per millorar la qualitat de les mesures seria desitjable la realització de noves inter-
calibracions amb un major nombre d’instruments, a ser possible tots els dispositius que
s’utilitzin pels treballs de constitució de la xarxa catalana de mesures de contaminació
lumínica, per tal de definir un patró estàndard amb major precisió. Aquest patró podria
a la seva vegada ser referenciat amb altres patrons definits per altres xarxes o amb ins-
truments que es considerin de referència mundial en un futur per tal d’integrar la Xarxa
Catalana a futures estructures internacionals.

Els Mapes de contaminació lumínica

En aquest treball s’han posat les bases i els primer sectors del primer mapa de conta-
minació lumínica de Catalunya amb les zones que s’han estudiat. Cal per tant continuar
amb l’obtenció de mesures i construcció de mapes en les zones estudiades i en altres
àmbits territorials. Actualment els mètodes desenvolupats ja estan sent utilitzats per di-
verses institucions per tal de construir de forma conjunta aquest primer mapa. Per tant la
col·laboració entre el Parc Astronòmic Montsec, el Servei per la Prevenció de la Conta-
minació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona
ha de permetre l’ampliació i completitud d’aquest mapa.
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Amb l’increment de la base temporal de dades es podran realitzar avaluacions d’efectes
temporals o estacionals en mapes de contaminació lumínica, més enllà del que les xarxes
de mesures contínues també aportaran en aquest sentit.

L’estudi d’afectacions urbanes es pot completar amb la utilització de mesures multi-
dimensionals que permetin verificar efectes a diverses alçades, així com fer seguiment de
possibles estratègies de canvis d’enlllumenat i més amb l’entrada en vigor d’un nou regla-
ment a Catalunya.

A nivell metodològic sembla adequat plantejar una revisió i millora dels sistemes de
filtratge de dades per la construcció de mapes. En particular centrat en la correcció dels
efectes de vegetació en zones on aquesta és especialment rellevant i contamina les mesures.

El volum de dades obtingut ha de permetre la participació en la realització d’estudis
globals en projectes internacionals. Aquestes accions ja s’inicien amb la participació del
fons de dades existent a l’actualització del nou Atles Mundial de Contaminació Lumínica
o en projectes cooperatius com Globe at Night

La presència de mapes i dades extensives facilita la implementació de models per tal
de verificar, ajustar o interpolar aquestes mesures. S’ha iniciat, en col·laboració amb el
grup de recerca del Cégep de Sherbrooke al Quebec (Canadà), la modelització de Catalunya
amb especial èmfasi a la serra del Montsec i les fonts perturbadores d’aquest espai protegit.

Estudis de variació temporal de la Contaminació Lumínica

La posada en marxa de la Xarxa Catalana de Contaminació Lumínica (XCLCat) i la
seva futura expansió requereix de la continuïtat dels processos de calibració d’aquestes
estacions i a ser possible de forma conjunta amb el màxim nombre d’aparells per tal
d’obtenir la màxima precisió.

Actualment la xarxa de mesures cobreix zones territorials molt concretes, cal treballar
per l’ampliació de la xarxa de mesures amb noves estacions per tal d’ampliar la cobertura
territorial a més zones de Catalunya, amb especial èmfasi en les zones naturals o a zones
d’interès per la qualitat del seu cel nocturn. La primera prioritat seria incorporar estacions
en aquelles zones que es presenten com indrets a protegir per tal de monitoritzar la seva
qualitat de cara a possibles certificacions, aquest podria ser el cas dels Ports de Beseït o
del Montsant per exemple.

S’ha pogut comprovar com la presència de dades contínues permet l’estudi detallat
dels efectes d’elements astronòmics en la brillantor del cel, com la Lluna i la Via Làctia.
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Així com la realització d’estudis vinculant variables meteorològiques o ambientals amb la
brillantor del fons de cel. Ja s’ha realitzat el primer pas amb l’estudi vinculat a la tipolo-
gia de núvols però el ventall d’opcions és major i en especial cal focalitzar en l’estudi dels
aerosols que són d’especial rellevància en els processos de propagació de la llum per l’aire
i que són un element fonamental dels models de propagació de la llum.

L’increment de la base temporal permetrà quan es disposi de 5 o més anys de dades la
realització d’estudis d’evolució i variabilitat a llarg termini que permetran conèixer si hi
ha degradació o millora de la qualitat del cel i com afecten la implementació de possibles
canvis d’enllumenats realitzats en un territori.

Altres àmbits vinculats a la Contaminació Lumínica

Més enllà dels temes tractats en aquesta tesi doctoral hi ha altres àmbits de l’estudi de
la Contaminació Lumínica en els que he estat implicat i que requeriran especial atenció en
el futur. D’entre ells destaca la realització d’estudis de contaminació lumínica basats en
dades espectrals a la serra del Montsec. En el Centre d’Observació de l’Univers es disposa
des de gener de 2015 d’una unitat SAND dissenyada pel Cégep de Sherbrooke (Quebec)
que obté l’espectre del cel descobrint la composició espectral de la llum que genera conta-
minació lumínica (Aubé 2007, 2015).

Igualment l’estudi amb mesures multidimensionals i l’ús de models obre també la via
a la combinació d’aquests dos estudis, realitzant per exemple aproximacions basades amb
desenvolupaments matemàtics com el treball que ja hem realitzat a Bará, Ribas & Kocifaj
(2015). Això permetrà comprendre millors les fonts generadores de contaminació lumínica
i testejar els models de propagació de la llum d’una manera més eficaç.

Finalment convé no oblidar l’àmbit de la protecció del cel i les accions al seu voltant
en especial a la serra del Montsec. Ja l’any 2012 vaig ser el responsable del procés per la
certificació del Montsec com a Reserva i Destinació Turistica Starlight (Ribas, Vilajoliu
& Cucó 2013). Aquesta certificació es renova periòdicament cada 4 anys i cal per tant
mantenir la protecció i l’avaluació continuada de la qualitat del cel del Montsec per poder
seguir essent un dels referents mundials.
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Apèndixs

237





A
Apèndix: Rutes de mesura extensives

Per la realització de les mesures extensives i l’elaboració dels mapes de contaminació
lumínica que es descriuen als Capítols 5 i 6 es requereix de la definició de diverses rutes
de mesura.

En aquest apèndix es ressenyen amb tot detall les rutes que s’han definit per cada
zona d’estudi. Pels àmbits estudiats en aquesta tesi doctoral les rutes d’agrupen en quatre
blocs:

• Zona del Montsec (M)

• Zona de les valls del Pirineu (P)

• Zona de la plana de Lleida (L)

• Zona perimetral del Montsec (búfer) (B)
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Detall de les rutes de mesura del Montsec (M)

Ruta M1. Àger

Aquesta primera ruta és la ruta definida de proximitat al Parc Astronòmic Montsec
per realització de mesures de test i control i possibles variacions temporals. És una ruta
perfectament transitable amb vehicle convencional i transcorre des del Port d’Àger (ex-
trem sud de la ruta) fins a l’Observatori Astronòmic del Montsec, creuant terreny dels
termes municipals d’Àger i Sant Esteve de la Sarga.

Figura A.1: Plànol de la Ruta M1 Àger.

Ruta M2. Balaguer

Aquesta ruta connecta el Port d’Àger (extrem sud de la ruta M1) amb la ciutat de
Balaguer, un dels focus de contaminació lumínica més rellevants detectat des del Montsec.
La ruta retorna al municipi d’Àger utilitzant vies i camins diferents per estendre l’àmbit
de mesura. La ruta creua els termes municipals d’Àger, Les Avellanes i Santa Linya, Os
de Balaguer, Castelló de Farfanya i Balaguer. Pel que fa a la ciutat de Balaguer es realitza
una circumval·lació per tal de minimitzar els passos per zones urbanes il·luminades del
municipi.
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Figura A.2: Plànol de la Ruta M2 Balaguer.

Ruta M3. Castell de Mur

La ruta M3 connecta l’Observatori Astronòmic del Montsec (extrem nord de la ruta
M1) amb l’emplaçament del Castell de Mur, indret que ja s’havia analitzat en els plans
de mesura històrics descrits al Capítol 2. La ruta retorna al municipi d’Àger pel congost
de Terradets creuant els termes de Sant Esteve de la Sarga, Castell de Mur, Camarasa i
Àger.

Figura A.3: Plànol de la Ruta M3 Castell de Mur.
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Ruta M4. Fontllonga

Aquesta ruta parteix del nucli de Corçà al municipi d’Àger i creua d’oest a est la vall
d’Àger fins a enllaçar amb la carretera del Doll (C-13) que condueix cap a Balaguer su-
perant l’Alt de Fontllonga. Abans d’arribar a la ciutat de Balaguer retorna cap al nord
després de creuar l’àrea d’influència dels nuclis de Sant Llorenç de Montgai, Gerb o Vila-
nova de la Sal, fins a finalitzar de nou al municipi d’Àger. La ruta creua els termes d’Àger,
Camarasa, Os de Balaguer i Les Avellanes i Santa Linya.

Figura A.4: Plànol de la Ruta M4 Fontllonga.

Ruta M5. Tremp

La ruta M5 té inici i final al municipi d’Àger però alternativament es pot iniciar a
l’emplaçament del Castell de Mur (extrem nord de la ruta M3) des d’on per pista forestal
es circumval·la la ciutat de Tremp pel seu sector oest per retornar cap al sud per la
carretera C-13 en direcció al congost de Terradets. Aquesta és una ruta de dificultat de
circulació, pel que és recomanable l’us de vehicle tot-terreny, però permet una aproximació
molt clara de l’entorn de la ciutat de Tremp un altres dels possibles focus contaminants
de la zona del Montsec. La ruta creua els termes municipals d’Àger, Camarasa, Castell de
Mur, Talarn i Tremp. Es necessari creuar emplaçaments urbans de la ciutat de Tremp per
tal de poder completar un estudi perimetral de nucli central del municipi.
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Figura A.5: Plànol de la Ruta M5 Tremp.

Ruta M6. Isona

Aquesta ruta, a l’igual que la ruta M5, té un inici establert al municipi d’Àger però
es possible iniciar-la directament des del municipi de Tremp cap on circula en sentit est
per Isona fins arribar a l’entorn del port de Comiols. Des d’allí retorna cap a l’oest per
la zona de Sant Salvador de Toló a la falda nord del Montsec de Rúbies fins a l’entorn
de Tremp on segueix cap al sud per la vora est de l’Embassament de Terradets. Aquesta
ruta pràcticament analitza tota la cara nord del Montsec de Rúbies fins a Tremp i Isona,
creuant els municipis de Castell de Mur, Talarn, Tremp, Isona i Conca Dellà, Gavet de la
Conca, Llimiana i al seu extrem sud els de Camarasa i Àger.

Ruta M7. Pont de Montanyana

De la mateixa forma que la ruta M3, aquesta ruta parteix de l’Observatori Astronòmic
del Montsec (ruta M1) i segueix en sentit nord per acabar conjuntament amb M3 i M5
cobrir la zona nord del Montsec d’Ares. Aquest cop recorre el límit oest de la zona d’estudi
aproximant-se a Pont de Montanyana (Aragó) i retornant a Tremp pel coll de Montllobar
i finalment cap a Àger pel congost de Terradets. La ruta creua els termes de Sant Esteve
de la Sarga, Tremp, Talarn, Castell de Mur, Camarasa i Àger.
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Figura A.6: Plànol de la Ruta M6 Isona.

Figura A.7: Plànol de la Ruta M7 Pont de Montanyana.
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Ruta M8. Llimiana - Vilanova de Meià

Aquesta ruta parteix del nucli d’Àger però es podria també iniciar a la zona del congost
de Terradets i està definida com una ruta circular al voltant de la serra del Montsec de
Rúbies. Després de travessar Terradets connecta el nucli de Llimiana amb el de Vilanova
de Meià pel pas de l’Hostal Roig. A continuació transcorre per pista forestal entre Vilano-
va de Meià i Fontllonga (unió amb ruta M4). La ruta creua els termes municipals d’Àger,
Camarasa, Castell de Mur, Llimiana, Gavet de la Conca i Vilanova de Meià.

Figura A.8: Plànol de la Ruta M8 Llimiana - Vilanova de Meià.

Ruta M9. Ivars de Noguera

La ruta M9 és de perfil circular i transcorre per l’extrem sud-oest de la zona del
Montsec. Partint de nou del nucli d’Àger es dirigeix cap al sud fins a Castelló de Farfanya
i posteriorment cap a l’oest fins a Ivars de Noguera. El retorn es realitza per una dificultosa
pista forestal propera al riu Noguera Ribagorçana al límit amb Aragó. Degut a aquesta
pista és una ruta que requereix de vehicle tot-terreny i com es veurà en el catàleg de
mesures del Capítol 6 s’ha pogut executar en rares ocasions, tot i que els treballs de
millora de la pista permetran de nou reincorporar-l per futures mesures. La ruta recorre
Àger, Les Avellanes i Santa Linya, Os de Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri i Ivars
de Noguera.
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Figura A.9: Plànol de la Ruta M9 Ivars de Noguera.

Ruta M10. Ponts

Aquesta ruta té el punt de partida al nucli d’Artesa de Segre i es pot realitzar de forma
combinada amb la ruta M11. La ruta M10 traça una trajectòria circular deixant el nucli
de Ponts al centre de la mateix i creuant els termes d’Artesa de Segre, la Baronia de Rialb,
Tiurana, Ponts i Oliola. En concret el cas de la Baronia de Rialb recorre la majoria de
nuclis d’aquest municipi i l’entorn de l’embassament de Rialb. Aquesta ruta tanca l’extrem
sud-est de la zona de mesures del Montsec.

Figura A.10: Plànol de la Ruta M10 Ponts.
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Ruta M11. Artesa de Segre

La ruta M11 té el seu inici al nucli d’Artesa de Segre (al mateix punt que la ruta M10)
i com ja s’ha esmentat es pot combinar amb la ruta M10 Ponts. Aquesta nova ruta és
també de perfil circular a la zona dels municipis d’Artesa de Segre, Alòs de Balaguer i
Foradada. A continuació retorna cap a Balaguer creuant els termes municipals de Cubells,
La Sentiu de Sió i el propi Balaguer. La ruta es pot finalitzar a Balaguer es pot completar
fins a Àger realitzant part dels trams de la ruta M2 Balaguer.

Figura A.11: Plànol de la Ruta M11 Artesa de Segre.
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Detall de les rutes de mesura a les valls pirinenques (P)

Ruta P1. Farrera

Aquesta ruta cobreix principalment la zona coneguda com la Vall Farrera, essent la que
es troba situada més a l’est de les rutes de la zona pirinenca. La ruta s’inicia al nucli de
Llavorsí i circula per la carretera L-504 i després cap la L-510. Un cop en aquesta carretera
aquesta ruta presenta dos ramals principals, el primer circula cap Tírvia i fins al nucli de
Farrera (sector sud-est de la ruta). Mentre que el segon segueix cap al nord-est creuant el
nucli d’Alins fins al final de la carretera a l’entorn del nucli d’Àreu. Finalment des d’Alins
es realitza un ramal suplementari cap a l’est en direcció la vall de Tor fins a l’accés al nucli
de Norís. La ruta globalment travessa els termes municipals de Llavorsí, Tírvia, Farrera i
Alins.

Figura A.12: Plànol de la Ruta P1 Farrera.

Ruta P2. Àneu

La ruta P2 a l’igual que l’anterior s’inicia al nucli de Llavorsí s’enfila cap al nord per
l’estudi de la zona de les valls d’Àneu, analitzant el sector nord occidental de la zona
d’estudi de les valls pirinenques. La ruta surt de Llavorsí per la carretera C-13 fins a
desviar-se per la LV-5004 que s’aproxima a l’estació d’Espot Esquí. Posteriorment recorre
per la carretera local que creua els nuclis de Jou i Son per retrobar la carretera C-28 a
l’entorn de València d’Àneu i seguir cap al nord a Boren per C-147 fins al seu final al nucli
d’Alòs d’Isil. De tornada cap al sud per la C-147 creuant Esterri d’Àneu fins a retornar
a Llavorsí. La ruta creua els termes municipals de Llavorsí, La Guingueta d’Àneu, Espot,
Esterri d’Àneu i Alt Àneu.
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Figura A.13: Plànol de la Ruta P2 Àneu.

Ruta P3. Cardós

La tercera ruta per valls del Pirineu també arrenca en el nucli de Llavorsí i segueix per
la carretera L-504 que creua la vall de Cardós. La ruta avança fins a Ribera de Cardós on
es realitza una aproximació al nucli d’Estaon per carretera local.

Figura A.14: Plànol de la Ruta P3 Cardós.

De tornada a la ruta principal continua cap al nord fins a Lladorre i des d’allí per camí
forestal en direcció al refugi de Tavascan. De tornada cap al sud per la L-504 realitza un
desviament cap a l’est de la ruta per analitzar l’entorn dels nuclis d’Arròs i Esterri de
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Cardós, Des d’allí retorna per la L-504 fins al final de ruta a Llavorsí. La ruta creua els
termes municipals de Llavorsí, Tírvia, Vall de Cardós, Esterri de Cardós i Lladorre.

Ruta P4. Sort

La ruta P4 consisteix en l’esmentada ruta d’enllaç entre la zona prioritària d’estudi
del Montsec i aquesta zona d’estudi de les valls del Pirineu, així com també realitza un
anàlisi a l’entorn del municipi de Sort que és la capital comarcal del Pallars Sobirà. La
ruta arrenca al nucli de Tremp (enllaç amb rutes de la zona Montsec) i segueix per la
carretera C-13 i N-260 per la Pobla de Segur i Sort. A l’entorn de Sort, per les carreteres
LV-5222, LV-5223 i LV-5225, transcorre pels nuclis d’Enviny, Pujal, Olp i fins l’estació
d’esquí de Llessui. Posteriorment retorna cap a Sort per reprendre el camí cap al nord per
la carretera C-13 en direcció Rialp on es completa amb una aproximació per un tram de
la carretera de Port Ainé abans de seguir cap al nord fins a Llavorsí. Aquest recorregut
creua els termes municipals de Tremp, Talarn, Salàs de Pallars, La Pobla de Segur, Baix
Pallars, Soriguera, Sort, Rialp i Llavorsí.

Figura A.15: Plànol de la Ruta P4 Sort que actua d’enllaç entre la zona del Montsec i les valls
pirinenques.
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Detall de les rutes de mesura a la plana de Lleida (L)

Ruta L1. N-230 i N-240

Aquesta ruta analitza el sector nord occidental de la ciutat de Lleida i utilitza com a
vies principals d’enllaç les carreteres N-230 i N-240, d’aquí el seu nom. La ruta s’inicia a
Lleida per la N-230 cap al nord creuant nombrosos nuclis de població fins a Alfarràs al
límit amb les rutes de la zona Montsec. Des d’allí gira cap al sud-oest, passant breument
per Aragó, transcorre per la carretera L-902 fins a Almacelles i de nou per la carretera
N-240 arribar a la ciutat de Lleida. La ruta creua els termes municipals de Lleida, Tor-
refarrera, Rosselló, Vilanova de Segrià, Alguaire, Almenar, Alfarràs, Almacelles, Alpicat i
de nou Lleida, tots ells a la comarca del Segrià.

Figura A.16: Plànol de la Ruta L1 N-230 i N-240.

Ruta L2. C-53 i C-13

La ruta L2 recorre principalment el nord-oest de la ciutat de Lleida, utilitzant les
carreteres C-53, C-13 i LL-11 principalment. S’inicia des de la ciutat de Lleida en sentit
nord-est per la carretera C-13 fins arribar a Balaguer (ruta M2 de les rutes de zona Mont-
sec) on enllaça per la carretera C-53 cap al sud-est fins a Bellcaire d’Urgell. A continuació
la ruta pren la carretera LP-3322 passant per Linyola i Palau d’Anglesola per enllaçar a
Fondarella amb l’antiga N-II que retorna cap a Lleida accedint per la LL-11.
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La ruta recorre tres comarques (Segrià, Noguera i el Pla d’Urgell) i creua els termes
municipals de Lleida, Alcoletge, Vilanova de la Barca, Térmens, Vallfogona de Balaguer, La
Sentiu de Sió, Bellcaire d’Urgell, Linyola, El Poal, Palau d’Anglesola, Fondarella, Sidamon,
Bell-Lloc d’Urgell, Els Alamús i de nou a Lleida.

Figura A.17: Plànol de la Ruta L2 C-53 i C-13.

Ruta L3. C-26 i C-12

Figura A.18: Plànol de la Ruta L3 C26 i C-12.

Aquesta ruta està focalitzada a analitzar la zona al nord de la ciutat de Lleida, circulant
principalment per les carreteres C-12, C-26 i LP-9221. De nou la ruta s’inicia a Lleida per
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la carretera C-12 en direcció cap a Balaguer on se superposa amb les rutes de la zona del
Montsec M2 i M9 al circular per la C-26 en sentit oest. Inicialment la ruta es desviava
a Castelló de Farfanya per pista cap al sud però finalment s’ha redefinit fins arribar a
l’entorn d’Algerri des d’on circula cap al sud fins a Albesa i La Portella. La ruta finalitza a
Lleida accedint per la carretera LP-9221. La ruta creua dues comarques (Segrià i Noguera)
transitant pels termes municipals de Lleida, Corbins, Vilanova de la Barca, Torrelameu,
Menàrguens, Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri, Albesa, La Portella, Vilanova de
Segrià, Benavent de Segrià i de nou la ciutat de Lleida.

Ruta L4. N-II i LL-12

La ruta L4 s’ha definit amb el propòsit d’analitzar un sector oposat a l’eix Lleida-
Montsec de les rutes anteriors. Per tant transcorre cap al sud i sud-oest de la ciutat de
Lleida, pels accessos corresponents a les carreteres N-II i LL-12/C-12 sud.

Figura A.19: Plànol de la Ruta L4 N-II i LL-12.

La ruta s’inicia en sentit sud-oest per la N-II fins al nucli de Soses i posteriorment
per la LP-7041 fins La Granja d’Escarp. Des d’allí per pista asfaltada es connecta amb el
municipi de Maials per retornar en sentit nord cap a Lleida per la C-12/LL-12. La ruta
es desenvolupa íntegrament per la comarca del Segrià creuant els termes municipals de
Lleida, Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs, Massalcoreig, La Granja d’Escarp,
Maials, Llardecans, Torrebesses, Sarroca de Lleida, Alcanó, Alfés, Albatàrrec i de nou la
ciutat de Lleida.
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Detall de les rutes de mesura al perímetre de la zona Montsec
(B)

Rutes B1. Perves i B2. La Terreta

Les rutes B1 i B2 recorren el sector nord-oest de la zona Montsec i estan dissenyades
una a continuació de l’altra per això es mostren de forma conjunta. La ruta B1 s’inicia al
nucli de la Pobla de Segur i va en sentit nord-oest seguint la carretera N-260 travessant
Senterada i Sarroca de Bellera per enfilar-se al port de la creu de Perves. Un cop superat
el port la ruta segueix de baixada cap a l’Alta Ribagorça en sentit Pont de Suert, des
d’on per la carretera N-230 es dirigeix cap al sud al límit entre Catalunya i Aragó fins a
finalitzar a l’accés nord de la zona de la Terreta on s’inicia la ruta B2. La ruta B1 està
dissenyada per analitzar l’espai intermig entre les rutes del Montsec i les valls pirinenques
del Pallars Sobirà (rutes de la Secció 5.3.2) i parant especial atenció a la zona del port de
Perves susceptible de presentar condicions de cel natural.

Figura A.20: Plànol de les Rutes B1 Perves (blau) i B2 La Terreta (grana). Ambdues rutes
s’encadenen una a continuació de l’altra.

La ruta B1 recorre les comarques del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, així com parci-
alment municipis de les comarques de la Ribagorça aragonesa, concretament la ruta creua
els termes municipals de La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Senterada, Sarroca de Bellera,
El Pont de Suert i finalitza a l’inici del terme municipal de Tremp a la zona de la Terreta.

La ruta B2 recorre una zona concreta del terme municipal de Tremp anomenada La
Terreta, aquesta zona és d’un important valor ecològic i presenta una baixa població pel
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que és també susceptible de presentar uns valors de foscor molt notables. La ruta s’inicia
a l’accés nord a La Terreta per la N-230 (al final de la ruta B1) i de forma circular creua
els paratges principals de la Terreta per retornar a l’alçada d’Areny de Noguera (Ara-
gó) a la N-230. La ruta es completa retornant pel sud cap a Pont de Montanyana on
coincideix amb la ruta M7 de tornada Tremp pel coll de Montllobar. La ruta es pot fina-
litzar al nucli de Tremp o continuar cap a Àger pel congost de Terradets com realitzen
les rutes M3 o M5 per exemple. Aquesta ruta transcorre en la pràctica totalitat pel terme
municipal de Tremp a excepció de quan recorre termes de l’Aragó en circular per la N-230.

Ruta B3. Nargó

Aquesta ruta analitza l’extrem est i nord-est de la zona del Montsec arribant a zones
de l’Alt Urgell pel nord i al límit amb la comarca del Solsonès per l’est. La ruta és de perfil
circular i té el seu punt d’inici al nucli de Ponts, on es fàcilment connectable amb les rutes
del Montsec M10 i M11, i transcorre cap al nord per la carretera C-1412b creuant el port
de Comiols i accedint al Pallars Jussà cap el municipi d’Isona.

Figura A.21: Plànol de la Ruta B3 Nargó.

Des d’allí la ruta pren sentit est per la carretera L-511 creuant el Coll de Bóixols per
arribar a Coll de Nargó a la comarca de l’Alt Urgell. La ruta retorna cap al sud per la
carretera C-14 fins al punt de partida al nucli de Ponts. Aquesta ruta presenta solapaments
amb les rutes M6 Isona i M10 Ponts del bloc de rutes Montsec (veure Secció 5.3.1). La ruta
B3 creua les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell i molt tímidament
l’extrem oest del Solsonès, en concret els termes municipals que s’analitzen són Ponts, la
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Baronia de Rialb, extrem nord d’Artesa de Segre, Isona i Conca Dellà, Abella de la Conca,
Coll de Nargó, Peramola, Oliana, Bassella, Pinell de Solsonès, Vilanova de l’Aguda, Oliola
i de nou Ponts.

Ruta B4. Guissona

Si les rutes anteriors eren de perfil muntanyós, aquesta ruta ja es desenvolupa en la
zona de plana. És de nou una ruta circular amb el punt d’origen al nucli de Ponts igual que
la ruta B3 Nargó. Aquesta és una ruta d’especial interès per avaluar la degradació del cel
del Montsec un cop es viatja cap al sud i les distàncies a zones de més alta població es van
reduint. La ruta parteix de Ponts per la carretera C-1412 i després per a L-313 en direcció
cap a Guissona i Tarroja de Segarra. Des d’allí la ruta gira cap a l’oest per la carretera
L-324 fins acabar arribant a Agramunt on segueix cap al nord per la C-14 fins a Artesa de
Segre. La ruta es tanca per la carretera C-26 i C-14 fins arribar al punt de partida a Ponts.

És una ruta que creua les comarques de la Noguera, la Segarra i l’Urgell, concretament
creua una gran quantitat de municipis d’aquesta zona de la Depressió Central: Ponts,
Oliola, Vilanova de l’Aguda, Cabanabona, Torrefeta i Florejacs, Guissona, Tarroja de Se-
garra, els Plans de Sió, Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt, Agramunt, Preixens, Artesa
de Segre, Oliola i de nou finalitzant a Ponts.

Figura A.22: Plànol de la Ruta B4 Guissona.
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Ruta B5. Fuliola

La ruta B5 és de nou una ruta circular que tanca la zona sud de la zona del Montsec
omplint l’espai entre la ruta B4 Guissona i la ruta del bloc de la plana de Lleida L2. El
seu inici és al terme municipal d’Artesa de Segre en el mateix punt que les rutes M10 i
M11 del bloc Montsec i compartint el seu trami inicial amb la ruta B4 Guissona ja que
transcorre cap al sud per la C-14. La ruta gira cap al sud-oest a partir d’Agramunt per
la carretera LV-3231 fins a Tornabous on combinant la carretera C-53 amb la LV-2035 i
algunes de secundàries passant per Castellserà i Montgai arriba a la carretera C-26. El cer-
cle es tanca llavors circulant cap a l’est fins a retornar al punt de partida a Artesa de Segre.

La ruta B5 creua les comarques de la Noguera i l’Urgell travessant els municipis
d’Artesa de Segre, Agramunt, Preixens, Puigverd d’Agramunt, Tornabous, La Fuliola,
Penelles, Castellserà, Bellmunt d’Urgell, Montgai, Cubells, la Sentiu de Sió, Balaguer, Ca-
marasa, Foradada i de nou Artesa de Segre.

Figura A.23: Plànol de la Ruta B5 Fuliola.
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B
Apèndix: Estacions integrants de la XCLCat

En el moment de redacció d’aquesta memòria es troben en funcionament o en prepa-
ració fins a nou estacions de la XCLCat. A continuació és detallen les característiques de
cadascuna d’elles, els seus emplaçanent i el seu estatus a finals de l’any 2015.

Centre d’Observació de l’Univers

Instrument SQM-LE 1
Núm. Sèrie 2437

Offset de calibració -0.079
Tipus d’ubicació Rural

Latitud 42.02444 N
Longitud 0.73611 E

Altura 800 m
Data instal·lació Maig de 2014

Estatus Operativa

La primera estació en ser instal·lada ha estat al Centre d’Observació de l’Univers
(COU) en el mateix emplaçament on es realitza el procés de calibració per comparació
entre els diversos aparells que s’utilitzen per la xarxa de mesures (veure Secció 4.2).
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B. Apèndix: Estacions integrants de la XCLCat

El dispositiu s’ha situat a la coberta de l’edifici central del COU (veure Figura B.1)
i està controlat mitjançant un ordinador operant en Windows. En aquest cas les dades
s’emmagatzemen per la intranet en el servidor central de dades situat al propi COU.

Figura B.1: Emplaçament del detector SQM situat al COU acompanyat per altres instruments.
A l’esquerra de color blau destaca el mesurador de núvols i aerosols (ceilòmetre).

En el mateix emplaçament hi ha instal·lat un mesurador Lightmeter que mesura
la irradiància total tal i com s’ha descrit al Capítol 3. També s’ha instal·lat una unitat
SAND dissenyada pel Cégep de Sherbrooke (Quebec) que obté l’espectre del cel descobrint
la composició espectral de la llum que genera contaminació lumínica (Aubé 2007, 2015).
El COU disposa també d’una estació meteorològica que obté dades meteorològiques estàn-
dard (temperatura, humitat, pressió, radiació i vent) i d’un ceilòmetre Jenoptik propietat
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per l’estudi de la presència i
caracterització de núvols i aerosols en aquest indret. Aquestes dades permetran l’estudi
comparatiu dels valors mesurats pel detector SQM de l’estació amb diversos paràmetres
ambientals.

Balaguer - Consell Comarcal de la Noguera

La ciutat de Balaguer ja havia estat estudiada amb mesures puntuals des de les cam-
panyes del Pla Pilot 2000-2002 (veure Capítol 2) i ha estat completament estudiat el seu
entorn amb les mesures extensives. En aquests mapes (veure Capítol 6) s’ha mostrat com
un dels focus contaminants rellevants pel sector sud i sud-oest del Montsec. Per tal de
poder avaluar i conèixer l’evolució de la brillantor de cel de la ciutat de Balaguer s’ha
optat per instal·lar una estació permanent en les instal·lacions de l’ens gestor del Parc
Astronòmic Montsec, el Consell Comarcal de la Noguera, situat en nucli urbà però en el
seu límit sud-oest (no estricament en la zona més central de Balaguer).

La unitat SQM s’ha instal·lat al punt més elevat de la coberta de l’edifici, en la zona
on també hi ha instal·lats els equips de comunicacions. La gestió es realitza mitjançant
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Instrument SQM-LE 2
Núm. Sèrie 2533

Offset de calibració +0.054
Tipus d’ubicació Urbana

Latitud 41.786808 N
Longitud 0.806502 E

Altura 250 m
Data instal·lació Desembre de 2014

Estatus Operativa

Figura B.2: Emplaçament del detector SQM a Balaguer situat a la coberta de l’edifici central
del Consell Comarcal de la Noguera

un mini-ordinador Raspberry Pi amb sistema basat en Linux situat als serveis informàtics
de l’edifici i que tramet les dades mitjançant la xarxa pròpia del Consell Comarcal cap al
servidor situat al COU.

Barcelona - Facultat de Física

Dels estudis realitzats a la zona del Montsec s’ha vist que es detecta clarament l’efecte
a molt llarga distància de Barcelona i la seva àrea d’influència. Sumat al fet que actualment
s’han engegat nombrosos estudis arreu del món per avaluar de forma continua la contami-
nació lumínica a les grans ciutats, feia adequat optar per la instal·lació d’una estació a
la capital catalana. Històricament aquest emplaçament ja s’havia utilitzat en el Pla Pilot
de mesures 2000-2002 (veure Capítol 2). Tant des del Servei per la Prevenció de la Conta-
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B. Apèndix: Estacions integrants de la XCLCat

minació Acústica i Lumínica com des del Parc Astronòmic s’ha mantingut històricament
una cooperació amb el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Bar-
celona, per aquest motiu es va optar per un emplaçant a la terrassa de la Facultat de Física.

Instrument SQM-LE 3
Núm. Sèrie 2539

Offset de calibració +0.025
Tipus d’ubicació Urbana

Latitud 41.38472 N
Longitud 2.1180 E

Altura 91 m
Data instal·lació Octubre de 2014

Estatus Operativa

Figura B.3: Emplaçament del detector SQM a Barcelona situat a la coberta de l’edifici de la
Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. En el mateix indret se situen nombrosos
equips de mesura meteorològics i atmosfèrics.

La unitat SQM s’ha instal·lat al punt més elevat de la terrassa de la Facultat de
Física al Campus Pedralbes de Barcelona i es realitza la gestió mitjançant un ordinador
amb sistema Linux situat al Laboratori de Meteorologia i que tramet les dades mitjançant
la xarxa pròpia de la Universitat de Barcelona cap al servidor situat al COU. A més cal
destacar que el detector s’ha situat de manera molt propera a tots els detectors mediam-
bientals que opera el grup de Meteorologia d’aquesta Facultat, entre els que destaca un
ceilòmetre Vaisala, així es podran realitzar estudis comparatius amb paràmetres ambien-
tals.
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XVPCA Lleida

Instrument SQM-LE 6
Núm. Sèrie 2621

Offset de calibració +0.026
Tipus d’ubicació Urbana

Latitud 41.61578 N
Longitud 0.615733 E

Altura 185 m
Data instal·lació Octubre de 2014

Estatus Operativa

L’estació de Lleida va ser la primera de les unitats instal·lada en una cabina ambi-
ental de la XVPCA de la Direcció General de Qualitat Ambiental. En els estudis previs
realitzats des del Montsec i des de la plana de Lleida (veure Capítol 6), s’ha mostrat que la
ciutat de Lleida és un punt emissor de contaminació lumínica d’una important envergadu-
ra i un dels problemes potencials pel Montsec, per aquest motiu és prioritari monitoritzar
l’evolució de la ciutat amb una estació de mesures. Aquest es tracta d’un emplaçament
estricament urbà ja que la cabina se situa dintre de zona urbana de la ciutat de Lleida.

Figura B.4: Emplaçament del detector SQM a Lleida situat a la coberta de l’estació de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)
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En aquest cas la unitat SQM s’ha situat a la part superior de la cabina mitjançant un
màstil fixat a les barres de la coberta, de forma similar a d’altres instruments existents
en la cabina. El sistema de control en aquest cas és un ordinador en Windows i la con-
nectivitat s’estableix mitjançant un sistema USB 3G que garanteix l’enviament regular de
les dades (actualment cada quinze minuts se sincronitza) cap al servidor central situat al
Centre d’Observació de l’Univers.

XVPCA Observatori Astronòmic del Montsec

Instrument SQM-LE 7
Núm. Sèrie 2591

Offset de calibració -0.050
Tipus d’ubicació Rural - Punt de Referència

Latitud 42.05140 N
Longitud 0.729617 E

Altura 1567 m
Data instal·lació Octubre de 2014

Estatus Operativa

Figura B.5: Instal·lació del detector SQM a la coberta de l’estació de l’Observatori Astronòmic
del Montsec de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

La normativa catalana té establert l’Observatori Astronòmic del Montsec com a punt
de referència en relació a la contaminació lumínica, però a més a més és considerat un punt
de referència com a estació de fons per a l’estudi de contaminants atmosfèrics. Per aquest
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motiu en l’emplaçament de l’OAdM opera una cabina de la XVPCA amb instruments
complementaris del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per l’estudi de
la singularitat del lloc.

En aquest emplaçament és on s’ha situat aquesta estació de mesura de contaminació
lumínica. Igual que en l’emplaçament de Lleida la unitat SQM s’ha instal·lat mitjançant
un màstil i fixacions a la coberta de la cabina de la XVPCA i a l’interior de la mateixa
s’hi allotja l’ordinador de control. La connectivitat s’ha mostrat com un dels problemes de
l’emplaçament donada la mala cobertura de telefonia 3G per aquest motiu després d’unes
proves inicials amb una unitat USB 3G s’ha optat per efectuar la connexió mitjançant el
servei de radioenllaç cedit pel CSIC.

Seró - Artesa de Segre

Instrument SQM-LE 9
Num. Sèrie 2162

Offset de calibració +0.189
Tipus d’ubicació Semi-urbà

Latitud 41.875277 N
Longitud 1.108529 E

Altura 490 m
Data instal·lació Desembre de 2014

Status En procés de millora

Les mesures extensives de la serra del Montsec (veure Capítol 6) mostraven que el límit
de la zona qualificada com Destinació Turística Starlight presentava valors molt propers
al límit de la magnitud 21.00 requerida. Per aquest motiu es va plantejar un emplaça-
ment situat en aquesta franja que combinat amb les mesures extensives pogués avaluar
amb més precisió aquest límit de la zona certificada i detectar possibles canvis tempo-
rals. L’existència de l’Espai Transmissor del Túmul de Seró, que a més de les activitats
de difusió del patrimoni megalític ha realitzat activitats lligades a l’astronomia i manté
una col·laboració estreta amb el Parc Astronòmic, va portar a la selecció d’aquest em-
plaçament. Seró és un dels pobles de mida petita integrada en l’extens municipi d’Artesa
de Segre i compta un nivell baix d’enllumenat i la zona d’instal·lació no se’n veu afectada.

La unitat SQM s’ha instal·lat a l’alçada de la coberta de l’edifici de les antigues esco-
les de Seró. La gestió es realitza mitjançant un mini-ordinador Raspberry Pi amb sistema
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Figura B.6: Instal·lació del detector SQM a la part superior de l’edifici de les antigues escoles
de Seró, just contigu a l’Espai Transmissor del Túmul de Seró al municipi d’Artesa de Segre.

basat en Linux situat a l’interior de l’edifici. Inicialment la transmissió de dades es va
realitzar mitjançant connexió sense fils enllaçada amb l’Espai transmissor del Túmul de
Seró i des d’allí cap al servidor situat al COU, però l’estabilitat de la mateixa no permetia
la seva correcta integració a la xarxa, així que actualment es troba en procés de connexió
al servei d’internet d’alta velocitat que disposarà l’edifici de les antigues escoles per tal de
ser de nou completament operativa.

XVPCA La Sènia

Instrument SQM-LE 10
Núm. Sèrie 3186

Offset de calibració Pendent
Tipus d’ubicació Semi-urbà

Latitud 40.643005 N
Longitud 0.288446 E

Altura 428 m
Data instal·lació Desembre de 2015

Estatus En procés de calibració

Amb la instal·lació de les primeres estacions es va prioritzar el monitoreig de la zona
del Montsec i de focus urbans. En canvi amb les estacions instal·lades a l’any 2015 es
pretén donar una major cobertura territorial i analitzar espais naturals protegits o el seu
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Figura B.7: Emplaçament seleccionat per la instal·lació del dispositiu SQM a la cabina de la
XVPCA La Sènia.

entorn. En el cas de l’estació situada a La Sènia es va optar per aquest emplaçament
donada l’existència d’una cabina de la XVPCA i pel fet d’estar situada entre dos espais
naturals, com són el Delta de l’Ebre i els Ports de Beseit. La ubicació és a la zona del
repetidor, per tant lleugerament allunyada del nucli urbà de La Sènia.

La instal·lació s’ha realitzat a la torre d’instruments de l’estació de la XVPCA i a
l’interior de la mateixa s’ha situat l’ordinador de control en sistema Windows que mitjan-
çant sistema de comunicacions 3G tramet les dades cap al servidor central del COU.

XVPCA Montseny (La Castanya)

Instrument SQM-LE 11
Núm. Sèrie 3180

Offset de calibració Pendent
Tipus d’ubicació Rural

Latitud 41.779343 N
Longitud 2.358019 E

Altura 693 m
Data instal·lació Desembre de 2015

Estatus En procés de calibració
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La instal·lacio a la zona del Montseny es mostrava també com una prioritat per
tractar-se d’un espai natural protegit i per la seva proximitat als focus contaminants més
importants de Catalunya. De nou l’emplaçament seleccionat ha estat l’ubicació d’una es-
tació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).
Aquesta estació es troba en medi completament rural i per tant pot ser representativa dels
valors d’aquest espai natural.

Figura B.8: Emplaçament seleccionat per la instal·lació del dispositiu SQM a la cabina de la
XVPCA Montseny (La Castanya).

Com en els casos de la XVPCA Lleida i Montsec, la instal·lació s’ha realitzat a la
coberta l’estació de la XVPCA on es disposen altres instruments de mesura ambiental.
A l’interior de la cabina s’ha situat l’ordinador de control en sistema Windows que mit-
jançant sistema de comunicacions 3G tramet les dades cap al servidor central del Centre
d’Observació de l’Univers.

XVPCA Santa Pau (Can Jordà)

En el Pla Pilot 2000-2002 (veure Capítol 2) ja s’havien realitzat mesures a l’entorn
de Santa Pau, com a espai protegit de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquest cas
l’alta humitat de la zona fa molt difícil la realització de mesures puntuals fotomètriques o
mesures extensives amb RoadRunner, per aquest motiu es planteja la instal·lació d’una
estació permanent per una amplia base temporal poder avaluar la qualitat del cel d’aquest
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Instrument SQM-LE 12
Núm. Sèrie 3181

Offset de calibració Pendent
Tipus d’ubicació Rural

Latitud 42.143261 N
Longitud 2.510207 E

Altura 496 m
Data instal·lació Desembre de 2015

Estatus En procés de calibració

Figura B.9: Emplaçament seleccionat per la instal·lació del dispositiu SQM a la cabina de la
XVPCA Santa Pau (Can Jordà).

espai natural. La ubicació torna a ser una estació de la XVPCA situada a l’entorn de la
Fageda d’en Jordà per tant en un àmbit completament rural. La instal·lació conjunta-
ment amb altres equips de mesura ambientals haurà de permetre l’avaluació de paràmetres
especialment crítics en aquest indret com la humitat.

Com en el cas de la XVPCA de La Sènia, la instal·lació s’ha realitzat a la torre
d’instruments de l’estació de la XVPCA i a l’interior de la cabina s’ha situat l’ordinador
de control en sistema Windows que mitjançant sistema de comunicacions 3G tramet les
dades cap al servidor central del Centre d’Observació de l’Univers.

269





Referències

Aceituno J., Sánchez S. F., Aceituno F. J., Galadí-Enríquez D., Negro J. J., Soriguer R. C.,
Gomez G. S., 2011, PASP, 123, 1076

Akkaynak D., Treibitz T., Xiao B., Gürkan U. A., Allen J. J., Demirci U., Hanlon R. T.,
2014, Journal of the Optical Society of America A, 31, 312

al Enezi J., Revell V., Brown T., Wynne J., Schlangen L., Lucas R., 2011, Journal of
biological rhythms, 26, 314

Aubé M., 2007, in Proceedings of Starlight 2007 conference, La Palma, Spain
Aubé M., 2015, Sand project website http://cegepsherbrooke.qc.ca/ aube-

ma/index.php/prof/sanden
Aubé M., Franchomme-Fossé L., Robert-Staehler P., Houle V., 2005, in Optics & Photonics

2005, International Society for Optics and Photonics, pp. 589012–589012
Aubé M., Kocifaj M., 2012, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 422, 819
Baker B., Richardson J., 2006, Canadian journal of zoology, 84, 1528
Bará S., 2013, Cross-calibration of the twenty sqm detectors (meteogalicia). Tech. Rep.

Publication pending, Universidade de Santiago de Compostela
Bará S. et al., 2015a, Report of the 2014 lonne intercomparison campaign. Tech. rep., Loss

of the Night Network (COST ES1204)
Bará S., Lima R., 2015, Are sqm-l measurements polarization dependent? Short Report

Series LPL-USC-SRS/02, LPL-Universidade de Santiago de Compostela
Bará S., Nievas M., Sánchez de Miguel A., Zamorano J., 2014, Applied optics, 53, 2677
Bará S., Ribas S. J., Kocifaj M., 2015, Journal of Optics, 17, 105607
Bará S., Tilve V., Nievas M., Sánchez de Miguel A., Zamorano J., 2015b, Applied Optics,

54, 4120
Bennie J., Davies T. W., Cruse D., Inger R., Gaston K. J., 2015, Philosophical Transactions

of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 370, 20140131
Berry R. L., 1976, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 70, 97
BOE, 1988, Ley sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios del iac

(ley 31/1988). Boletín Oficial del Estado (BOE) 3 de novembre de 1988
Bonmati-Carrion M. A., Arguelles-Prieto R., Martinez-Madrid M. J., Reiter R., Hardeland

R., Rol M. A., Madrid J. A., 2014, International journal of molecular sciences, 15, 23448
Brainard G. C., Hanifin J. P., Greeson J. M., Byrne B., Glickman G., Gerner E., Rollag

271



REFERÈNCIES

M. D., 2001, The Journal of Neuroscience, 21, 6405
Buil C., 2015, Iris http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
CelFosc, 2015, Cel fosc. associació contra la contaminació lumínica. www.celfosc.org
Cinzano P., 1997, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti-Memorie di scienze fisiche,

mathematiche e naturali, ISSN 1122-3642, ISBN 88-86166-48-6, 225 pages, 1
Cinzano P., 2005, ISTIL Int. Rep, 9
Cinzano P., 2007, ISTIL Int. Rep, -
Cinzano P., Falchi F., 2003, Mem. Soc. Astron. Italiana, 74, 458
Cinzano P., Falchi F., Elvidge C., Baugh K., 2000, Monthly Notices of the Royal Astro-

nomical Society, 318, 641
Cinzano P., Falchi F., Elvidge C. D., 2001, Monthly Notices of the Royal Astronomical

Society, 328, 689
Davies T. W., Coleman M., Griffith K. M., Jenkins S. R., 2015, Biology letters, 11,

20150080
den Outer P., Lolkema D., Haaima M., Hoff R. v. d., Spoelstra H., Schmidt W., 2011,

Sensors, 11, 9603
den Outer P., Lolkema D., Haaima M., van der Hoff R., Spoelstra H., Schmidt W., 2015,

Sensors, 15, 9466
DOGC, 2001, Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi

nocturn. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 12 de juny de 2001
DOGC, 2005, Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolu-

pament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per
a la protecció del medi nocturn. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
5 de maig de 2005

DOGC, 2013, Resolució tes/363/2013, de 20 de febrer, per la qual es fixa l’observatori
astronòmic del montsec com a punt de referència i s’estableix l’àrea d’influència d’aquest
territori. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 1 de març de 2013

DOGC, 2015, Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 27 d’agost de 2015

Dolsa A. G., Albarrán M., 1998, in I Sessió de treball sobre la Contaminacio Lumínica,
Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya

Duriscoe D. M., 2013, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 125, 1370
Duriscoe D. M., Luginbuhl C. B., Moore C. A., 2007, Publications of the Astronomical

Society of the Pacific, 119, 192
Einstein A., 1905, Ann. Phys., 17, 132
Elvey C. T., Roach F. E., 1937, The Astrophysical Journal, 85, 213
Falchi F., 2011, MNRAS, 412, 33
Garstang R., 1986, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 364

272



REFERÈNCIES

Gaston K. J., Duffy J. P., Bennie J., 2015, Conservation Biology
Hagen O., Santos R. M., Schlindwein M. N., Viviani V. R., et al., 2015, Advances in

Entomology, 3, 24
Hale J. D., Fairbrass A. J., Matthews T. J., Davies G., Sadler J. P., 2015, Global change

biology
Hayes D. S., Latham D. W., 1975, Astrophysical Journal, 197, 593
Hiscocks P. D., Eng P., 2013, Measuring luminance with a digital ca-

mera: Case history. Tech. rep., Syscomp Electronic Design Limited,
http://www.ee.ryerson.ca:8080/ phiscock/astronomy/light-pollution/luminance-
case-history.pdf

Hölker F. et al., 2010, Ecology and Society, 15, 1
IEA, 2014, Key World Energy Statistics. IEA
K2WLights, 2015, K2wlights webpage http://www.k2wlights.de/indexs.html
Kempenaers B., Borgström P., Loës P., Schlicht E., Valcu M., 2010, Current Biology, 20,

1735
Kieffer H. H., Stone T. C., 2005, The Astronomical Journal, 129, 2887
Kloog I., Haim A., Stevens R. G., Portnov B. A., 2009, Chronobiology international, 26,

108
Kloppenborg B. K., Pieri R., Eggenstein H.-B., Maravelias G., Pearson T., 2012, Journal

of the American Association of Variable Star Observers, 40, 815
Kocifaj M., 2007, Applied optics, 46, 3013
Kolláth Z., 2010, in Journal of Physics: Conference Series, Vol. 218, IOP Publishing
Kyba C. C. et al., 2015a, Report of the 2015 lonne intercomparison campaign. Tech. rep.,

Loss of the Night Network (COST ES1204)
Kyba C. C., Ruhtz T., Fischer J., Hölker F., 2011a, PloS one, 6, e17307
Kyba C. C., Ruhtz T., Fischer J., Hölker F., 2011b, Journal of Geophysical Research:

Atmospheres (1984–2012), 116
Kyba C. C. et al., 2015b, Scientific reports, 5
Leinert C. et al., 1998, Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 127, 1
Letu H., Tana G., Hara M., Nishio F., 2011, in Geoscience and Remote Sensing Symposium

(IGARSS), 2011 IEEE International, IEEE, pp. 2113–2116
Li Q., Zheng T., Holford T. R., Boyle P., Zhang Y., Dai M., 2010, Cancer Causes &

Control, 21, 2281
LightmeterWiki, 2015, Lightmeter wiki webpage http://lightmeter.astronomy2009.at
Lightweather-GAVO, 2015, Lightweather (gavo) http://dc.zah.uni-

heidelberg.de/lightweather
Lolkema D., Haaima M., den Outer P., Spoelstra H., 2010, Effects of at-

mospheric conditions on night sky brightness. Tech. Rep. 680151002/2010,
National Institute for Public Health and the Environment (Netherlands),

273



REFERÈNCIES

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680151002.pdf
Longcore T., Rich C., 2004, Frontiers in Ecology and the Environment, 2, 191
LoNNe, 2015, Loss of the night network http://www.cost-lonne.eu
Macgregor C. J., Pocock M. J., Fox R., Evans D. M., 2015, Ecological entomology, 40, 187
Marchant P. R., 2004, British Journal of Criminology, 44, 441
Marchant P. R., 2010, Radical Statistics, 102, 32
Marchant P. R., 2011, Radical Statistics, 104, 32
Marin C., 2009, Proceedings of the International Astronomical Union, 5, 449
Marín C., Jafari J., eds., 2007, Declaració sobre la defensa del cel nocturn i el dret a la llum

de les estrelles, Canary Islands, Spain: Starlight Initiative and Instituto de Astrofisica
de Canarias

McFadden E., Jones M. E., Schoemaker M. J., Ashworth A., Swerdlow A. J., 2014, Ame-
rican journal of epidemiology, 180, 245

Moore M. V., Pierce S. M., Walsh H. M., Kvalvik S. K., Lim J. D., 2001, Internationale
Vereinigung fur Theoretische und Angewandte Limnologie Verhandlungen, 27, 779

Müller A., Wuchterl G., Sarazin M., 2011, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica,
41, 46

Mumpuni E. S., Kesumaningrum R., Muhamad J., 2009, in Proceedings of the Conference
of the Indonesia Astronomy and Astrophysics, et dal. P., ed., Vol. 29, p. 31

Navara K. J., Nelson R. J., 2007, Journal of pineal research, 43, 215
Nievas M., 2012, Fotometría absoluta y brillo de fondo de cielo con astmon-ucm. Trabajo

de curso, Universidad Complutense de Madrid, http://eprints.ucm.es/16974/
Nievas M., 2013, Master’s thesis, Universidad Complutense de Madrid,

http://eprints.ucm.es/24626/
Nievas M., Zamorano J., 2014, Pysqm the ucm open source software to read, plot and

store data from sqm photometers. Tech. rep., Universidad Complutense de Madrid,
http://eprints.ucm.es/25900/

NIH-ImageJ, 2015, Imagej http://imagej.nih.gov/ij/
Nordt A., Klenke R., 2013, PloS one, 8, e71476
NPS, 2015, Night sky monitoring database http://nature.nps.gov/night/skymap.cfm
Ochi N., Wuchterl G., 2014, Journal of Toyo University, 1
Pandolfi M., Martucci G., Querol X., Alastuey A., Wilsenack F., Frey S., O’Dowd C.,

Dall’Osto M., 2013, Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 13, 345
Patat F., 2003a, A&A, 401, 797
Patat F., 2003b, A&A, 400, 1183
Pathberiya S., 2013, Alternatives Journal, 39
Perryman M. A. et al., 1997, Astronomy and Astrophysics, 323, L49
Pipia L., Alamus R., Tarda A., Perez F., Pala V., Corbera J., 2014, SPIE. Earth Resources

and Environmental Remote Sensing/GIS Applications.

274



REFERÈNCIES

Pogson N., 1856, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 17, 12
Pujol M. C., Ribas S. J. s., Canal-Domingo R. s., 2013, Col·laboració en l’estudi de la

contaminació lumínica en la serra del montsec. Tech. rep., Universitat de Barcelona and
Parc Astronòmic Montsec

Pun C. S. J., So C. W., Wong C. F. T., 2015, Highlights of Astronomy, 16, 740
Puschnig J., Posch T., Uttenthaler S., 2014, Journal of Quantitative Spectroscopy and

Radiative Transfer, 139, 64
PySQM, 2015, Pysqm webpage https://guaix.fis.ucm.es/pysqm
Ramírez Moreta P., 2011, Brillo de fondo de cielo con astmon-ucm. Trabajo de curso,

Universidad Complutense de Madrid, http://eprints.ucm.es/15000/
RaspberryPi, 2015, Raspberry pi https://www.raspberrypi.org
Ribas S. J., Canal-Domingo R., 2012, Informe de l’anàlisi i avaluació de la con-

taminació lluminosa a la serra del montsec. Tech. rep., Parc Astronòmic Mont-
sec - Consorci del Montsec and Servei per la Prevenció de la Contamina-
ció Acústica i Lluminosa de la Generalitat de Catalunya, Sumari disponible a
http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/ambits_dactuacio/
atmosfera/contaminacio_luminica/6_avaluacio_de_la_qualitat_del_cel_de_nit/
campanya_2012.pdf

Ribas S. J., Canal-Domingo R., 2014, Accions 2014 en la destinació turística i reserva
starlight montsec: Avaluació de la qualitat del cel i segell de qualitat per establiments tu-
rístics: Informe del treball d’avaluació de la qualitat del cel nocturn. Tech. rep., Parc As-
tronòmic Montsec and Consell Comarcal de la Noguera and Servei per la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat de Catalunya, Sumari disponible a
http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/ambits_dactuacio/
atmosfera/contaminacio_luminica/6_avaluacio_de_la_qualitat_del_cel_de_nit/
campanya_2014.pdf

Ribas S. J., Canal-Domingo R., 2015, Seguiment de la qualitat del cel nocturn del territori
starlight del montsec i zones veïnes. Tech. rep., Parc Astronòmic Montsec and Consell
Comarcal de la Noguera and Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i
Lluminosa de la Generalitat de Catalunya

Ribas S. J., Canal-Domingo R., Pujol M. C., 2013, Informe del treball d’avaluació de la
qualitat del cel nocturn a la demarcació de lleida. any 2013. Tech. rep., Parc Astronò-
mic Montsec and Consell Comarcal de la Noguera and Servei per la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat de Catalunya, Sumari disponible a
http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/ambits_dactuacio/
atmosfera/contaminacio_luminica/6_avaluacio_de_la_qualitat_del_cel_de_nit/
campanya_2013.pdf

Ribas S. J., Canal-Domingo R., Service C. L. O., 2013, in Light Pollution: Theory, Mode-
lling and Measurements 2013

Ribas S. J., Vilajoliu J., Cucó M., 2013, Montsec. El cel en estat pur. Parc Astronòmic

275



REFERÈNCIES

Montsec, http://www.astromontsec.com/llibremontsecdef.pdf
Rich C., Longcore T., 2006, Ecological consequences of artificial night lighting. Island,

Washington, DC
Riegel K. W., 1973, Science, 179, 1285
Riley W., Davison P., Maxwell D., Newman R., Ives M., 2015, Freshwater Biology, 60,

1016
Rodríguez A., Rodríguez B., Negro J. J., 2015, Scientific reports, 5
Rosa D., 2011, in IV International Symposium for Dark Sky Parks,

http://darkskyparks.splet.arnes.si/files/2011/09/RoadRunner.pdf
Rozenberg G. V., Dave J., 1966, Twilight: A Study in Atmospheric Optics. Springer
Salgado-Delgado R., Tapia Osorio A., Saderi N., Escobar C., 2011, Depression research

and treatment, 2011
Salmon M., 2003, Biologist, 50, 163
San Martin R., Albert V., Garcia Gil M., 2000, Pla pilot per l’avaluació i reducció de la

contaminació lumínica a catalunya. Tech. rep., Universitat Politècnica de Catalunya
Sánchez de Miguel A., 2012, Variación del brillo del fondo de cielo en el cénit con

la fase y altura de la luna. Trabajo de curso, Universidad Complutense de Madrid,
http://eprints.ucm.es/23995/

Sánchez de Miguel A., 2015, PhD thesis, Universidad Complutense de Madrid
Sánchez de Miguel A., Zamorano J., Gómez Castano J., Pascual S., 2014, Journal of

Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 139, 109
Schaller M., Park J. H., Mueller A., 2003, Personality and Social Psychology Bulletin, 29,

637
Schnitt S., Ruhtz T., Fischer J., Hölker F., Kyba C., 2013, Sensors, 13, 12166
So C. W., 2014, PhD thesis, University of Hong Kong
Solano Lamphar H., 2010, Medición de la contaminación lumínica en espacios naturales.

Tech. rep., Universitat Politècnica de Catalunya
Stark H. et al., 2010, in AGU Fall Meeting
Starlight, 2015, Fundación starlight. http.//www.fundacionstarlight.org
Stevens R. G., 2009, International journal of epidemiology, 38, 963
Stone E. L., Harris S., Jones G., 2015, Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde
Tilve Rúa V., Ling J., Bará S., Sánchez de Miguel A., Nievas M., Zamorano J., 2015, in

Highlights of Spanish Astrophysics VIII, Vol. 1, pp. 874–874
Tong K. P., 2012, Master’s thesis, University of Bremen
Torra J., Fernández D., Asiain R., Balaguer L., Ribas S. J., Colomé J., 2000, Pla pilot per

l’avaluació i reducció de la contaminació lumínica a catalunya. Tech. rep., Universitat
de Barcelona

Torra J., Figueras F., 2014, Informe del treball ”avaluació de la qua-
litat del cel nocturn a les demarcacions de barcelona i tarra-

276



REFERÈNCIES

gona”. Tech. rep., Universitat de Barcelona, Sumari disponible a
http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/ambits_dactuacio/
atmosfera/contaminacio_luminica/6_avaluacio_de_la_qualitat_del_cel_de_nit/
campanya_2014.pdf

Unihedron, 2015, Unihedron webpage http://www.unihedron.com
UniversityJohnHopkins, 2003, Vo filter service http://voservices.net/filter/
Walker M., 1976, Transactions of the International Astronomical Union, Series A, 16, 219
Walker M. F., 1973, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 508
Wanvik P. O., 2009, Accident Analysis & Prevention, 41, 123
XVPCA, 2015, Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/
avaluacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica_xvpca

Zamorano J., Sánchez de Miguel A., Alfaro E., Martınez-Delgado D., Ocana F., Nievas M.,
Gómez Castano J., 2013, Highlights of Spanish Astrophysics VII], Guirado, JC, Lara,
LM, Quilis, V., and Gorgas, J., eds, 962

Zamorano J. et al., 2013, in Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements 2013
Zamorano J., Sánchez de Miguel A., Nievas M., Tapia Ayuga C., 2014, Nixnox procedure

to build night sky brightness maps from sqm photometers observations. Tech. rep.,
Universidad Complutense de Madrid, http://eprints.ucm.es/26982/

Zamorano J. et al., 2015, in IAU Proceedings 2015, Vol. 22
Zotti G., 2007, PhD thesis, University of Technology Vienna,

http://www.ub.tuwien.ac.at/diss/AC05035860.pdf

277





Índex de figures

1.1 The Black Marble. Mosaic de la Terra de nit obtingut a l’any 2012 amb el sa-
tèl·lit SUOMI NPP. Imatge cortesia de NASA Earth Observatory/NOAA
NGDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Anàlisi de la llum artificial a tot el planeta presentat en el primer atles
mundial (Cinzano, Falchi & Elvidge 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 La llum a la nit no només és un problema pels astrònoms sinó que presenta
nombrosos impactes ecològics i ambientals. Imatge procedent de Longcore
& Rich (2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4 Esquema mostrant alguns dels tipus de contaminació lumínica: intrusió
(light trespass), la difusió cap al cel o l’enlluernament (glare) Imatge proce-
dent de Pathberiya (2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.5 Resposta espectral en nanòmetres de l’ull humà en visió diürna (fotòpica)
en color negre i en visió nocturn (escotòpica) en color verd. Les corbes de
resposta representades són les utilitzades com a referència per la Comissió
Internacional d’Il·luminació (CIE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.6 La il·luminació és simplement la mesura del fluxe lluminós que travessa
una superfície i s’expressa en lux (lúmens per metre quadrat). Mentre que
la luminància només contempla el flux procedent d’un angle sòlid concret la
il·luminació és integrada a totes direccions. Imatge realitzada per Sigried
sota Creative Commons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.7 Visió general de la contribució de les diverses fonts de llum natural a partir
dels models i dades experimentals recopilats per Leinert et al. (1998). Imatge
procedent de Leinert et al. (1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.8 Visió de la constel·lació d’Orió en un cel lliure de contaminació i en un cel
contaminat. Aquesta ha estat una de les imatges més utilitzades per explicar
l’efecte de la pèrdua del cel. Imatges obtingudes per Jeremy Stanley sota
Creative Commons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.9 Il·lustració on apareix el naturalista William Beebe mostrant l’efecte de
diferents tipus de llum en l’atracció als peixos en una expedició a Bermuda
l’any 1935. La il·lustració es va publicar originàriament al Bulletin de la
New York Zoological Society. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

279



ÍNDEX DE FIGURES

2.1 Imatge de la zona de Catalunya obtinguda a partir de dade de satèl·lit en
el primer mapa europeu de contaminació lumínica (Cinzano et al. 2000) . . 24

2.2 Panoràmiques històriques de la ciutat de Barcelona obtingudes des del Ti-
bidabo i la Facultat de Física. Imatges procedents de Torra et al. (2000) . . 25

2.3 Imatge en ull de peix del cel del Montsec amb la Via Làctia al davant d’una
de les cúpules del Centre d’Observació de l’Univers . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4 Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya apro-
vat per la Generalitat de Catalunya l’any 2007. Clarament es distingeix
l’àrea continua de categoria E1 corresponent als 16 municipis de la zona del
Montsec protegits inicialment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.5 Detall de comparativa entre les zones PEIN i les zones E1, com es pot
comprovar la gran diferència la tenim a l’entorn de la zona del punt de
referència del Montsec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.6 El disseny de la carretera C-12 a la baixada del Port d’Àger (imatge de
l’esquerra) implica que en alguns punts les llums llargues dels vehicles afec-
tin les zones d’observació per aquest motiu es van instal·lar alguns panells
per minimitzar l’efecte (imatge de la dreta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.7 La problemàtica dels llums dels vehicles s’ha pogut utilitzar com a eina de
difusió de la protecció del cel mitjançant els cartells informatius (imatge de
l’esquerra) i els senyals recomanant l’ús dels llums curts (imatge de la dreta) 31

2.8 Mapa de la Destinació Turistica i Reserva Starlight del Montsec. 24 mu-
nicipis van aconseguir la certificació com a Destinació i dels quals 11 total
o parcialment van esdevenir també Reserva Starlight. Imatge procedent de
Ribas, Vilajoliu & Cucó (2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.9 Ubicació dels punts de mesura de la primera fase del pla pilot, centrat en
les 5 localitats ressenyades més el punt de control a la Facultat de Física a
Barcelona no indicat en el mapa. Imatge adaptada de Torra et al. (2000) . . 36

2.10 Muntatge de l’equip de mesures utilitzat en el Pla Pilot amb tots els seus
elements i accessoris. Imatge adaptada de Torra et al. (2000) . . . . . . . . 37

2.11 Captures del programa Cel Fosc de gestió de les observacions per a mesura
de la contaminació lumínica. Imatges procedents de Torra et al. (2000) . . . 39

2.12 Exemple de mapes de fons de cel obtinguts a Móra d’Ebre durant la primera
fase del Pla Pilot. Imatges procedents de Torra et al. (2000) . . . . . . . . . 40

2.13 Ubicació dels punts de mesura de la segona fase del pla pilot, centrada
en l’entorn de la serra del Montsec pel seu especial valor astronòmic i la
necessitat de la seva preservació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.14 Mapa de fons de cel en magnitud V de Johnson obtingut a l’emplaçament
de l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) en la fase 2 del Pla Pilot.
Es pot veure la notable homogeneïtat i els valors elevats de magnitud que
indiquen un cel fosc molt proper a un cel lliure de contaminació lumínica. . 43

280



ÍNDEX DE FIGURES

3.1 Imatge de dos SQM: instal·lat al seu housing (esquerra) i parcialment
extret (dreta). Imatge doi:10.1371/journal.pone.0017307.g002 . . . . . . . . 51

3.2 Imatge de filtres HOYA CM-500 procedents de SQM. Es pot apreciar la
irregularitat i imprecisió dels mateixos. Fotografia de C. Tapia Ayuga (Bará
et al. 2015a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.3 Resposta del SQM mesurada per Cinzano (2005) en comparació amb el filtre
V de Johnson determinat per la Universitat John Hopkins (UniversityJohn-
Hopkins 2003). Imatge procedent de Puschnig, Posch & Uttenthaler (2014) 53

3.4 Models SQM de control manual. A l’esquerra el SQM sense lent i a la dreta
el SQM-L (amb lent). Imatges procedents de Unihedron (2015) . . . . . . . 54

3.5 Comparació entre la mesura SQM i l’estimació d’il·luminació artificial sota
la hipòtesi que el cel natural sigui 21.6 mag o 21.3 mag (línies grises). Es
pot apreciar que si incorporem la incertesa de 0.1 mag (línies vermelles) en
la mesura total la dispersió en zones poc contaminades pot ser rellevant si
usem mesures individuals. Figura procedent de Bará et al. (2015a) . . . . . 55

3.6 Esquema representatiu de la filosofia de les intercomparacions per calibrar
(aparellar) SQM. Figura procedent de den Outer et al. (2011) . . . . . . . . 56

3.7 Muntatge d’un SQM-L amb trípode (esquerra) que permet mapejant els
punts indicats en groc construir un mapa de brillantor de cel (dreta). Aques-
ta és la filosofia del projecte NixNox (Zamorano et al. 2013). Figura proce-
dent de Zamorano et al. (2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.8 Prototipus de SQM-LU-DL-V (superior) i exemple del mapa que obté (in-
ferior). Imatges procedents de Unihedron (2015) . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.9 Fotografia de referència del Lightmeter escalat amb una moneda d’1 Eu-
ro. Es veu per tant la reduïda mida del dispositiu. Imatge obtinguda per
G.Wuchterl (LightmeterWiki 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.10 Resposta instrumental del Lightmeter (groc) comparada amb la visió diür-
na (vermell) i nocturna (blau). L’eix horitzontal es mostra en nanòmetres
mentre que el vertical es troba normalitzat al màxim de transmissió. Imatge
proveïda per K2WLights (2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.11 Comparació de les dades calibrades amb els models de Sol i Lluna pel cas de
l’instrument situat al Centre d’Observació de l’Univers (Àger). S’aprecien
clarament els cicles dia-nit, així com el cicle lunar. També es pot veure la
dispersió dels punts de mesura (color negre) quan hi ha condicions de núvols
que fan que no s’ajusti als models com és d’esperar. . . . . . . . . . . . . . 61

3.12 Visió amb més detall de les dades de la figura 3.11 per poder apreciar l’ajust
al cicle de la Lluna pel cas de l’instrument situat al Centre d’Observació de
l’Univers (Àger). S’aprecien clarament el perfil del cicle lunar i com canvia
l’efecte de la Lluna en cada nit i es pot apreciar també a la darrera nit de
la mostra com els núvols produeixen importants fluctuacions en la mesura. . 62

281



ÍNDEX DE FIGURES

3.13 Resposta espectal del mesurador Digilum ajustat a la resposta fotòpica
(blau) en comparació amb la resposta típica d’un mesurador SQM (vermell).
Imatge procedent de Lolkema et al. (2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.14 Imatge d’un equip Digilum completament instal·lat a l’exterior per mesu-
rar. Imatge cortesia de Henk Spoelstra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.15 Evolució en un dia complet de les mesures del Digilum instal·lat a l’estació
CESAR de la xarxa holandesa. Les mesures es troben en color verd mentre
que en vermell es dibuixa la contribució teòrica de la llum i en blau i groc
la contribució solar per sota i sobre de l’horitzó respectivament. Imatge
procedent de Lolkema et al. (2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.16 Sistemes ASTMON. A la part superior un sistema ASTMON Full amb el seu
sistema de tancament per intempèrie. Imatge cortesia de ItecAstronómica.
A la part inferior un sistema ASTMON Lite original, abans que es modi-
fiquessin per incorporar un sistema bàsic de tancament, tot l’instrumental
excepte l’ordinador s’allotgen en el cilindre metàl·lic. . . . . . . . . . . . . 69

3.17 Sistemes DomeLight d’esfera amb il·luminació uniforme per la realització
de flat field. Imatge procedent de Aceituno et al. (2011) . . . . . . . . . . . 70

3.18 Captura de pantalla del programari especific de l’ASTMON proveït pel
fabricant en el procés d’alineació de l’instrument. . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.19 Exemple d’imatges finals obtingudes amb el programari automàtic de l’ASTMON
(panell superior) i amb el programari PyASB (panell inferior). Les dades les
vam obtenir i processar durant la campanya d’intercomparació instrumental
del projecte LoNNe l’any 2015 a Itàlia resumi(Kyba et al. 2015a). . . . . . . 72

3.20 Exemple d’imatge all-sky que vam obtenir amb càmera DSLR a la serra del
Montsec (Ribas & Canal-Domingo 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.21 Exemple d’esfera integradora de llum de fabricació casolana realitzada per
Hiscocks & Eng (2013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.22 Esquema simple d’una matriu Bayer per una càmera DSLR. Imatge de
C.M.L. Burnett sota llicència CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.23 Resposta espectral dels píxels G de una càmera DSLR (vermell) comparat
amb el filtre V de Johnson (blau fosc), la corba visual fotópica V(λ) (groc)
i la corba visual escotòpica V’(λ) (blau clar). Imatge cortesia de Andreas
Hänel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.24 Exemple d’imatge processada i representada en fals color del parc estel·lar
de Zselic (Hongria) obtinguda i processada per Kolláth (2010). . . . . . . . 77

3.25 Sistema d’obtenció d’imatges pel mètode de mosaic desenvolupat pel Na-
tional Park Service per l’avaluació de la contaminació lumínica. Imatge
procedent de Duriscoe, Luginbuhl & Moore (2007) . . . . . . . . . . . . . . 79

282



ÍNDEX DE FIGURES
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