CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Badalona

EMISSIONS
DESAPROFITADES CAP AL CEL
438800
4592800

Llegenda
de 0,35 a 0,65 cd/m2
de 0,65 a 0,85 cd/m2
de 0,85 a 1,25 cd/m2
de 1,25 a 1,75 cd/m2
de 1,75 a 3,0 cd/m2
de 3,0 a 4,0 cd/m2
de 4,0 a 5,0 cd/m2
de 5,0 a 7,5 cd/m2
de 7,5 a 10 cd/m2
de 10 a 25 cd/m2
de 25 a 60 cd/m2
de 60 a 150 cd/m2
més de 150 cd/m2

Mapa de emissió lumínica (luminàncies) derivat del vol nocturn conjunt
DMC I (càmera fotogramètrica) i AISA Eagle II (sensor hiperespectral en VisNIR).
Data de vol: 29/10/2016 entre les 22:00 i les 23:00 hora local
Imatge de fons: Ortoimatge de Catalunya 1:2 500 ICGC
Sistema de referència: ETRS89 UTM31N

N

0

500 m

434300
4586500

A l’ICGC s’ha desenvolupat un model innovador que aprofita l’alta resolució
espacial de les càmeres fotogramètriques, i el calibratge i les prestacions espectrals dels sensors aeroportats per tal d’obtenir valors d’emissió lumínica
(cd/m2) del flux de llum, a una resolució espacial de 25 cm.
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A partir d’aquest model obtenim un mapa de les emissions lumíniques que
s’escapen cap al cel i per tant llum desaprofitada i font de contaminació lumínica. Amb aquesta informació s’obtenen nous coneixements, com l’estimació
quantitativa del flux lumínic i la ubicació de les làmpades que estarien fora de
normativa d’acord amb la Llei d’Ordenació ambiental de l'enllumenament per
a la protecció del medi nocturn, per a les diferents zones de protecció.
El mapa d’emissions lumíniques també ens permet analitzar les zones sobreil·luminades i les que no, podent establir nous plans d’enllumenat, més eficients i poder-ne mesurar posteriorment el seu impacte.
Zona E1. Protecció màxima
Zona E2. Protecció alta
Zona E3. Protecció moderada
Zona E4. Protecció menor
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