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N. TRACTAMENT DE LES DADES 

Els passos per a tractar les dades són els següents: tenim un seguit de registres de dades 

apuntats manualment (SQM) o bé en un arxiu tipus CSV (comma separated vàlues) si és 

l’SQM-LU. En aquest registre tenim cada mesura presa, juntament amb dia, mes, any i hora, 

latitud i longitud, com a valors més importants. Aquestes dades s’han de posar en un arxiu 

.xls (adjunts al CD), i després s’han de seguir les instruccions descrites al propi arxiu. L’arxiu 

genera dos resultats: per una banda, un gràfic circular en el que es representen els valors de 

les mesures per a cada sector de la cúpula celeste, i per l’altra un arxiu tipus KLM (gràcies a 

una macro), executable amb l’aplicació Google Earth©. Aquest segon és un llistat de punts 

ubicats geogràficament, on en cada punt es veuen els valors representats al gràfic circular, 

però en forma de taula. 

Hi ha dos arxius .xls diferenciats entre SQM i SQM-LU, ja que els angles de mesura i en 

conseqüència els gràfics són diferents. 

La macro que genera l’arxiu KML és una implementació de la macro creada per simon_a, de 

lliure accés al web https://groups.google.com/. 

 

N.1. Funcionament de l’arxiu excel per al model SQM  normal 

L’arxiu excel està separat per pestanyes, cada una corresponent a un pas del procés. 

 

Fig. N.1 – Pestanyes a l’arxiu excel per a l’SQM normal 
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N.1.1. Pas 1 – Introducció de les dades 

L’usuari ha de posar les dades recollides a la primera pestanya. Les dades a introduir són la 

data de la mesura, l’hora, la longitud (EST) i latitud (NORD) i després el valor de cada una 

de les posicions mesurades amb l’SDNC. 

 

Fig. N.2 – Pas 1 

Per ajudar a l’usuari a evitar errors en la introducció de les dades, les cel·les de mesures 

contenen format condicional. Si la mesura introduïda està compresa entre 17 i 23 (que és el 

rang de l’SQM, la cel·la es posa de color verd. En qualsevol altres cas la cel·la romandrà de 

color vermell. 

Com es pot veure a la figura N.2, el genera un gràfic circular amb la representació dels 

valors de CL mesurats amb l’SQM. 

 

N.1.2. Pas 2 – Introducció de les dades de la macro  

A la segona pestanya l’usuari haurà de fer una operació de copiar-enganxar. La macro no 

pot tenir cel·les d’on extreu la informació referenciades a altres cel·les, de manera que és 

necessari un pas intermedi. 
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Fig. N.3 – Pas de copiar i enganxar 

 

Fig. N.4 – Cel·les copiades a la posició de macro 

 

N.1.3. Pas 3 – Nom de l’arxiu i ruta d’accés 

La tercera pestanya fa referència a les característiques de l’arxiu. Només cal omplir la 

casella amb la ruta on es vol guardar l’arxiu i el seu nom, i també el nom del llistat de punts, 

entre d’altres. 

 

Fig. N.5 – Tercera pestanya. Nom i ruta d’accés de l’arxiu 
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Després de les tres pestanyes ja podrà executar la macro (prement Alt + F8), i es generarà 

l’arxiu KML. 

 

Fig. N.6 – Finestra de la macro i creació de l’arxiu KML 

 

L’arxiu .xls està dissenyat per a 10 punts de mesura, però es pot ampliar a tants punts com 

es vulgui. 

Aquesta macro té l’inconvenient de que necessita rebre les coordenades de longitud i latitud 

en graus, però els instruments de mesura acostumen a donar-los en graus, minuts i segons. 

El primer pas a resoldre és fer aquesta conversió d’unitats. Un grau sexagesimal (la unitat 

que necessitem) són seixanta minuts sexagesimals, de manera que només s’han de dividir 

els minuts per 60 i els segons per 3600, i la conversió està feta. Aquest pas es farà 

automàticament a la segona pestanya PAS_2, com s’havia comentat prèviament. 

El segon inconvenient de la macro és que si en una pestanya tenim el formulari a omplir per 

l’usuari i a la següent la taula de valors que utilitza la macro, no es poden crear referencies 

directes cel·la a cel·la, sinó que s’ha de crear un pas intermedi. Quan l’usuari posi les dades 

a la primera pestanya, aquestes s’actualitzaran automàticament a la segona. L’únic que 

haurà de fer és obrir la segona pestanya, copiar els valors generats i enganxar-los a les 

cel·les de la macro. 

Seguidament, donarà el nom a l’arxiu KML i també la ruta on vol que es guardi a la tercera 

pestanya, i ja podrà executar la macro. 
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N.2. Funcionament de l’arxiu .xls per al model SQM- LU 

El procediment és exactament el mateix que per a l’SQM normal, amb la diferència de que 

els valors inicials s’han de passar de l’arxiu CSV a l’.xls. Enganxant-los, ja es té una taula de 

referència per a començar a passar els valors a la pestanya del PAS_1. 

El primer pas és diferent, ja que el nombre de passos per a cobrir tota la cúpula celeste és 

diferent. 

 

Fig. N.7 – Pas 1 per a l’SQM-LU 

 

La resta de passos són exactament iguals que per a l’SQM normal. 
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N.3. Resultat visible a l’arxiu KML 

El resultat general a l’arxiu KML és un llistat de punts, cada un amb totes les dades 

introduïdes a l’arxiu excel. Es presenten unes imatges aclaridores a continuació. 

 

Fig. N.8 – Captura d’imatge de l’arxiu KML generat, obert amb el programa Google Earth 
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Fig. N.9 – Propietats ràpides en polsar el punt 1 per a l’SQM normal 

 

Fig. N.10 – Propietats ampliades del punt 1 per a l’SQM normal 
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N.4. Codi de programació implementat de la macro em prada 

El llenguatge de programació emprat per dissenyar la macro és Visual Basic. El codi de 

programació emprat s’adjunta a continuació: 

Sub generateKML() 

' 

' GenerateKML Macro 

' Macro recorded 26/09/2006 by simon_a 

' Implemented by A.Sancho 06/05/2012 

 

    ' Set file details 

    Set filePath = [PAS_3!C2] 

     

    ' Set document name 

    Set docName = [PAS_3!C3] 

     

    Open filePath For Output As #1 

     

    'Write header to file 

    outputText = [PAS_3!C5] & docName & [PAS_3!C6] 

    Print #1, outputText 

     

    'Start to loop through stations 

    For Each cell In [PAS_2!A2.A50001] 
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        pmName = cell.Offset(0, 0) 

        longitudeValue = cell.Offset(0, 1) 

        latitudeValue = cell.Offset(0, 2) 

        pmDescription = cell.Offset(0, 3) 

         

        If pmName = "" Then 

           Exit For 

        End If 

         

        'Create a placemark 

        outputText = [PAS_3!C8] & pmName & [PAS_3!C9] & longitudeValue & ", " & 

latitudeValue & [PAS_3!C10] & pmDescription & [PAS_3!C11] 

        Print #1, outputText 

         

    Next 

         

   'Write footer to file 

    outputText = [PAS_3!C13] 

    Print #1, outputText 

     

    Close #1 

    ' 

End Sub 
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O. PLÀNOLS 

A continuació es presenten tots els plànols pertinents al projecte. En alguns casos són 

modificacions sobre els elements comercials, i en d’altres són elements creats des de zero. 

Si són una modificació d’un element comercial, duran la nota REF. 

En cas de que hi hagi una operació que sigui recurrent a la peça, es marcarà amb la nota 

“TYP”, abreviació de la paraula anglesa “typological”. 

En cas de que hi hagi més d’una operació igual a la peça, i sigui una operació molt concreta 

(taladrats, dentats, etc.) es marcarà amb la nota “SIT”, abreviació de la paraula anglesa 

“site”, que vol dir emplaçament. 

  



Pàg. 14  Annexos vol.2 

 

  











































Disseny d’un sistema de mesura de contaminació lumínica per a zones de difícil accés Pàg. 55 

 

P. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS 

ELEMENTS COMERCIALS UTILITZATS 

P.1. Guia semicircular del fabricant NADELLA. Ref.F SR22M-

075-180 
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P.2. Mobile block del fabricant NADELLA. Ref FR 22 EI 
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P.3. Locking bolts without collar fabricant NORELEM . 

Ref.03094-01105 
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P.4. Molla fabricant SCHWEIZER. Ref.RDF-1330 
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P.5. Junta base-semidisc fabricant PINET. Ref. 50-7 -3332 
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P.6. Junta caixa del fabricant PINET. Ref.50-7-3618  
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P.7. Pinça del fabricant DE-STA-CO. Ref.305-u 
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P.8. Rodament del fabricant INA-FAG. Ref.16006 
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P.9. Circlips del fabricant BÉNÉ-INOX. Ref.30 i Ref .52 
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P.10. Rodament del fabricant IGUS. Ref.  BB-6006-B180-10-ES* 
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P.11. Ganxo del fabricant DIRAK. Ref.200-1703 

 
  



Disseny d’un sistema de mesura de contaminació lumínica per a zones de difícil accés Pàg. 69 

 

P.12. Brúixola fabricant GUANGZHOU E. T. LTD. Ref.E M1835 
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P.13. Nivell fabricant HUIDE L. I. CO.Ref. MC10-281 613(Lum) 
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P.14. Trípode ALUM.distribuïdor CABLEMATIC.COM. Ref .EV22 
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P.15. Motxilla del fabricant DECATHLON. Ref. Alpini sm 22 

 
  



Disseny d’un sistema de mesura de contaminació lumínica per a zones de difícil accés Pàg. 73 

 

P.16. Bateries de 9V del fabricant VARTA. Ref.HR6F2 2 
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P.17. Inseriments HELICOIL© del distribuïdor NORELE M 
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P.18. Sensor de l’SQM del fabricant TAOS 
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