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RESUM
El present projecte consisteix en el disseny d’un sistema de mesura de la contaminació
lumínica per a zones de difícil accés. Per a zones de difícil accés s’entén les zones a les
quals no hi pot accedir el trànsit rodat.
Aquest sistema de mesura es basarà en un producte físic, un software i una sèrie de
procediments per a fer-los servir. Combinant aquests tres grans grups, s’obté un document
que situa en un mapa un núvol de punts, on cada un conté les dades de mesures preses
físicament. Cada un dels punts conté informació sobre la contaminació lumínica de l’indret.
El producte consisteix en un suport amb potes telescòpiques, que suporten un conjunt de
mecanismes que permeten el gir de l’aparell de mesura en uns angles molt concrets. Per a
poder realitzar els girs, els mecanismes estan dotats de rodaments, així com de pinces i
d’altres elements comercials. Per calcular i dissenyar el producte s’ha fet servir el software
CATIA V5 R19©, concretament els mòduls de disseny i càlcul d’elements finits.
El software consisteix en una fulla de càlcul complementada amb una macro. Aquesta fulla
de càlcul està associada a uns procediments també, que en seguir-los generen un
document KML, llegible pel programa Google Earth©. Per implementar la macro s’ha fet
servir el software Microsoft Visual Basic©, i per crear el full de càlcul el software Microsoft
Excel©.
Tant el producte com el software estan complementats amb manuals de funcionament, de
manera que l’usuari pugui entendre’n perfectament el funcionament.
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1. GLOSSARI
L’objectiu d’aquest apartat és explicar de manera ràpida i entenedora totes aquelles
abreviatures, acrònims o termes que es faran servir en aquest document.

CL = Contaminació Lumínica
FdCN = Fons de Cel Nocturn.
UE = Unió Europea
FHS = Flux hemisfèric Superior. És el flux lluminós que s’emet per damunt de la horitzontal.
FHSi = Flux hemisfèric Superior instal·lat. És el FHS dividit pel flux total sortint de la
lluminària.
SQM = Sky Quality Meter©
SDNC = Sky Dome Night Characterizer
Affordance = Intuïtivitat que un producte transmet a l’hora de ser emprat. Com més
affordance tingui un producte, més probable serà que l’usuari el sàpiga fer
servir sense rebre instruccions.
CCD = Charged Couple Device
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2. PREFACI
2.1. Anàlisi d’antecedents
El gran creixement de les tecnologies de la informació, combinat amb una consciència global
pel que fa a les diverses varietats de contaminacions existents, han propiciat la necessitat de
prendre mesures del fons de cel de manera més eficient. La contaminació lumínica ja és un
problema a molts indrets, i cada cop va augmentant.
A l’actualitat existeixen diversos aparells que són capaços de mesurar el fons de cel nocturn,
cada una amb avantatges i inconvenients.

2.1.1.

Formes existents a l’actualitat de mesurar la qualitat del cel

Per a la presa de dades de la CL es fan servir aparells que mesuren la luminància i, per tant,
és necessari conèixer els aparells existents a la realitat capaços de realitzar-les. Segons
l’estudi exhaustiu portat a terme pel doctor Solano [Solano, 2010, p.57] els aparells existents
a l’actualitat són: luminancímetre, Sky Quality Meter, instruments videofotòmetres amb
tecnologia CCD, càmeres digitals, imatge satèl·lital i fotòmetre astronòmic.
Luminancímetre
Es fa servir normalment per fer mesures de luminància i es composa bàsicament per dos
sistemes: el sistema de medició (que és una lent per la que entra la intensitat lluminosa amb
un sensor que reacciona davant de la intensitat) i el sistema de direcció (que permet orientar
l’aparell cap al punt de mesura). Les seves unitats de treball són les Cd/m2, i s’utilitzen
bàsicament per crear escenes d’il·luminació.

Fig. 2.1 – Luminancímetre
Imatge extreta de: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/luminancimetro-333020.jpg
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El seu major inconvenient, però, és que la sortida de les mesures és en una unitat no
utilitzada per tasques astronòmiques, i que es triga massa temps en fer una sola mesura.
També s’ha de tenir en compte que mesura a través d’un con de 15º.
SQM (Sky Quality Meter®)
És un aparell del fabricant Unihedron©, que mesura la brillantor del cel nocturn en
mags/arcsec2 en una escala del 17 al 23, sent el 17 un cel nocturn completament contaminat
i el 23 un cel absolutament fosc. És molt fàcil de fer servir i n’hi ha diversos models. Fa les
mesures mitjançant un filtre infraroig, i les presenta en unitats de mags/arcseg2.
Simplificant, el que fa és mesurar amb un con infraroig quanta llum hi arriba, i ho processa
gràcies a un sensor.
A l’actualitat és un dels sistemes emprat més freqüentment i ben considerat pels experts en
la matèria [Pierantonio Cinzano, 2005, Night Sky Photometry with Sky Quality Meter].

Fig. 2.2 – SQM©
Imatge extreta de http://www.unihedron.com

El seu inconvenient és que només és capaç de retornar la quantitat de llum en un con i en
una direcció, fet que no dona una dada realista de tota la CL que hi ha en aquell punt de
mesura.
Instrument videofotòmetre amb tecnologia CCD
El terme CCD prové de l’anglès “Charged Couple Device”, que vol dir “dispositiu de
càrregues connectades”. Aquesta tecnologia consisteix en un sensor que conté cèl·lules
fotoelèctriques que registren la imatge. Gràcies al circuit CCD integrat és com si hi hagués
milers de luminancímetres en un sol aparell.
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Fig. 2.3 – Videofotòmetre
Imatge extreta del web: http://www.instrumentsystems.com

El seu inconvenient és que resulta un aparell molt car, pesat i fràgil.
Càmera digital
Les fotografies de les càmeres digitals s’empren com a sistemes de medició de llum,
determinant luminàncies a punts de la imatge. Les imatges s’han de captar amb un tipus de
lent especial anomenat “ull de peix”, amb un angle de visió de 180º o més.
El procediment a seguir per a conèixer el FdCN és fer les imatges d’un cel amb diferents
exposicions, i després processar-les amb un programa informàtic. Hi ha diversos programes
informàtics de lliure accés per a tals efectes.
El major problema que presenten és que la lent “ull de peix” és molt cara, i que el procés per
a determinar la CL mitjançant el software resulta lent i complicat.
Imatge via satèl·lit
La idea és emprar els satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra i que tenen òptiques per a
fer fotografies de nit. La brillantor artificial que es veu a les imatges té una taula de
correspondències creada per a tals efectes que permet identificar de manera visual (amb
diferents colors) les zones amb més brillantor del cel nocturn.
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Fig. 2.4 – Imatge via satèl·lit de la brillantor del cel nocturn a França
Imatge extreta del web: http://www.avex-asso.org/

El seu major inconvenient és que no es tracta d’una mesura experimental. Es basa en un
model matemàtic a partir de la brillantor de les ciutats i del que teòricament es dispersa la
llum.
Fotòmetre astronòmic
És un tipus de fotòmetre també anomenat fotoelèctric. Consisteix en un semiconductor
capaç de convertir la llum en electricitat, un amplificador i un conversor de voltatge a
freqüència. No està dissenyat per calcular la CL, però ha demostrat molt bons resultats en
aquest aspecte i és per això que també es fa servir. Està entrant en desús, ja que els
fotòmetres amb tecnologia CCD són molt més precisos, lleugers i barats.

Fig. 2.5 – Fotòmetre fotoelèctric
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El seu major inconvenient és el gran volum que ocupa, i la seva complexitat d’aparells i
sistemes.

2.2. Justificació del projecte
Els aparells que mesuren tota la cúpula celeste són voluminosos i pesats, fet que els fa poc
pràctics per fer les mesures sobre el terreny. Aquesta condició no té importància si el lloc on
fer les mesures és apte per al trànsit rodat, ja que es pot fixar a un vehicle. Però què passa
si es vol prendre una mesura amb qualsevol dels aparells esmentats en un punt de difícil
accés? (Per exemple un parc natural, el cim d’una muntanya, etc.).
Tots els aparells que són pesats i voluminosos queden descartats per fer aquest tipus de
mesures (videofotòmetre CCD i fotòmetre astronòmic). El sistema de satèl·lit queda
descartat també pel fet de no ser d’ús públic.
Hi ha aparells que són portàtils, com el luminancímetre, l’SQM o la càmera digital.
El luminancímetre suposa haver de convertir les mesures a mags/arcseg2, i és un aparell
car, i que triga en fer les mesures. No és pràctic per fer mesures sobre el terreny.
La càmera digital seria una bona opció, si no fos pel seu preu alt (en complementar-la amb
el sistema “ull de peix”) i el fet que després de prendre les fotografies, aquestes s’han de
tractar amb un programa informàtic, procés lent i complex.
Per tant, la opció que sembla més adient a priori és l’SQM. És portàtil, simple i robust. L’únic
inconvenient és que només mesura un con, i per tant no cobreix tota la cúpula celeste.
La justificació d’aquest projecte serà cobrir aquesta mancança de l’SQM, per a que
sigui una opció clarament superior a la resta per a fer mesures sobre el terreny.
Els productes esmentats que mesuren la brillantor del cel tenen diferents inconvenients. N’hi
ha un però que és compartit: les mesures s’han de prendre subjectant el producte amb les
mans, fet que condiciona les mesures. La línia de treball a seguir serà crear un suport per
a l’SQM per a que les mesures no es vegin afectades.
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2.3. Motivació
La motivació necessària per a la realització del corrent projecte està situada entre la
motivació del moment professional i l’interès personal.
S’ha cregut que era un bon moment per a realitzar aquest projecte degut a que encara no
existeix cap procediment (lligat a un prototip) contrastat per a prendre mesures en llocs de
difícil accés. Existeixen alguns aparells per mesurar FdCN que encara no han estat provats
amb suficient deteniment (SQM-LU, amb port USB), i que podrien ser molt valuosos en
aquest sentit.
Parlant sobre la motivació com a estudiant d’enginyeria i, atès que he triat l’especialitat de
“Disseny de productes i sistemes”, no és difícil d’imaginar que el fet de poder dur a terme el
“disseny” d’un producte, amb la gran quantitat de processos diferents involucrats i fins a la
fabricació del prototip, suposen un repte molt gran i una demostració acadèmica de
l’assoliment dels coneixements necessaris per a ser un enginyer industrial.
Si es tracta de definir la motivació personal, he de dir que des de ben petit l’observació de
les estrelles m’ha causat una sensació estranya. Els meus avis materns eren d’un petit poble
proper a Toledo, on els meus pares em portaven cada estiu quan tenia vacances a l’escola.
Quan es feia de nit, els meus pares i jo ens aplegàvem al jardí a veure algun estel fugaç, en
un marc de cel absolutament clar, on es veien totes les estrelles. Encara ara em sembla un
espectacle fantàstic. En tornar a Barcelona, sabia que ja no podria tornar a veure les
estrelles amb tanta claredat, atesa la gran quantitat de CL present a l’àrea metropolitana. La
realització d’aquest projecte em porta a pensar que podré contribuir a la determinació de la
CL en qualsevol indret de l’orografia catalana. Potser així es podrà conscienciar a la
població sobre la contaminació dels nostres cels nocturns, o si més no es podrà definir un
mapa (verificat científicament) dels millors llocs d’observació d’estrelles.
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3. INTRODUCCIÓ
3.1. Objectius de projecte
L’objectiu fonamental de projecte és aconseguir dissenyar un prototip funcional, simple i
fabricable. Es buscarà l’equilibri entre aquests tres vèrtexs.
El prototip haurà de prendre mesures del fons de cel nocturn amb una variable quantitativa
en zones de difícil accés (allà on el trànsit rodat no sigui possible), georeferenciar les dades
(referenciar les dades via GPS) i també emmagatzemar-les. Després aquestes dades
hauran de situar-se d’alguna manera sobre un mapa.
El tercer objectiu del projecte és acompanyar aquest prototip d’un manual de procediment,
que detalli exhaustivament els passos a seguir per a la òptima recollida de dades, així com
un manual de muntatge i un manual de gestió de les mesures preses.
El quart i últim objectiu és que passi a ser considerada la millor opció al mercat per a
mesurar el FdCN, gràcies a la seva mobilitat, ergonomia i bon funcionament. Es pretén
posar en coneixement de la comunitat científica aquest projecte per a tal consideració.

3.2. Abast del projecte
L’abast del projecte té com a límit el disseny 3D i la simulació de funcionament. En el
moment en que el producte sigui fabricable i compleixi tots els requisits marcats a l’apartat
d’especificacions, es podrà donar per finalitzat el projecte.
No entra dins de l’abast del projecte la fabricació de cada un dels elements que conformen
el prototip, ni el prototip en sí.
No entren dins de l’abast del projecte els elements de subjecció del producte, ni les
motllures, ni les proteccions, ni qualsevol altre element de seguretat o transport. Es
considera que aquestes precaucions són responsabilitat de l’usuari.
Sí entra dins de l’abast del projecte la programació del software d’extracció de dades,
almenys en una fase inicial.
El disseny i fabricació d’aparells luminotècnics de mesura no entra dins de l’abast del
projecte.
L’abast del projecte es limita a la zona geogràfica de Catalunya; la resta de territoris no
seran considerats (veure apartat 5.ENTORN DE FUNCIONAMENT).
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4. MARC TEÒRIC
A continuació s’explicaran de manera resumida els conceptes més importants a tenir en
compte pel que fa a la CL i que afecten de manera directa a la realització del present
projecte.

4.1. La nit en perill. Orígens de la CL
Quan hi ha lluna plena la brillantor de la lluna fa desaparèixer de la visió molts dels astres
que altrament es veurien. Aquest fenomen no és considerat com a contaminació lumínica, ja
que els seus orígens són naturals. La CL en altres períodes diferents de la lluna plena no
són naturals, i l’únic responsable de la seva aparició és l’ésser humà. És necessari conèixer
quan va començar la CL artificial per a tenir un punt de partida històric.
La revolució industrial comença a la segona meitat del segle XVIII, i se situa l’ invenció de la
làmpada incandescent al 1879. Aquí se situa l’inici de la CL, ja que fins a aquest moment no
es podia considerar com a tal. Degut a la progressiva industrialització de la societat, la CL ha
anat augmentant molt ràpidament.

Fig. 4.1 Evolució de la brillantor del cel nocturn a Europa els anys 1992, 2000 i 2010, respectivament
Imatges extretes del web: http://www.meridi.es/astro/cielooscuro/evolucion.php

Atenent a la progressiva industrialització, és evident que la CL és un tipus de contaminació
creixent. Com per a qualsevol altre tipus de contaminació, és l’obligació de l’ésser humà
tractar d’eliminar-la o reduir-la al màxim. En aquest sentit, la UNESCO va declarar l’any
2007, mitjançant la iniciativa “Starlight” el cel com a patrimoni per a les generacions futures
de la Humanitat.
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Definició de Contaminació Lumínica

La Contaminació Lumínica pot definir-se com l’emissió de flux lluminós de fonts artificials en
intensitats, direccions, rangs espectrals o horaris no adequats ni proporcionats per a l’ús per
al qual s’ha dissenyat. També és cert que ni tan sols quan la font artificial està perfectament
dissenyada i orientada la CL desapareix, ja que sempre pot aparèixer com a rebot a altres
superfícies. El resultat d’això es tradueix en un ús ineficient de l’enllumenat, que es perdrà,
amb un conseqüent augment de la brillantor del cel nocturn. Aquesta llum, en topar contra
les partícules de l’aire, per efectes tals com la reflexió i difusió, alteraran les condicions
naturals fins fer desaparèixer les estrelles de la visió.

Fig. 4.2 – Brillantor del cel nocturn a Catalunya
Imatge extreta del web http://www.avex-asso.org/dossiers/pl/espagne/index.html#espagne

Mediambientalment, seria més acurat definir la CL com qualsevol afectació a l’entorn
produïda per la intromissió de llum artificial durant la nit, però la definició sempre pot variar
lleugerament segons l’espai o les persones afectades.
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Fig. 4.3 – Contaminació lumínica provocada per la ciutat de Tenerife
Imatge extreta del web http://www.flickr.com/photos/cestomano/2222529405/

Altres efectes negatius relacionats amb la contaminació lumínica passen per una il·luminació
innecessària d’espais buits i sense ús, zones sobre il·luminades o la presència de llum
intrusa. Així doncs, la contaminació lumínica comporta una alteració del medi, provocada per
una intrusió de llum artificial afectant directament als ésser vius i els seus bioritmes.

4.1.2.

Percepció de la CL: l’ull humà

La percepció de la CL depèn de la física de l’ull de l’observador, en aquest cas l’ull humà.
L’ull, la base del sentit de la vista, és un òrgan que detecta la llum i està compost per un
sistema sensible als canvis de llum, transformant- los en impulsos elèctrics.
La quantitat de llum juga un paper molt important en la visió. En condicions de bona
il·luminació (més de 3 cd/m2) la visió és nítida i capaç de distingir molt bé els colors. Per a
nivells inferiors a 0, 25 cd/m2 desapareix la sensació de color i la visió resulta més sensible
als tons blaus i a la intensitat de la llum. Per a les situacions intermèdies, la capacitat per
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distingir els colors disminueix a mesura que baixa la quantitat de llum passant d’una gran
sensibilitat cap el groc a una cap el blau.
Així, tota font de llum que emeti en valors propers al màxim de la visió diürna, tindrà un
rendiment energètic òptim perquè produirà la màxima sensació lluminosa en l’ull amb el
mínim consum d’energia.
Per a que els raigs de llum que penetren en l’ull puguin ser enfocats a la retina, cal que es
refractin. La quantitat de refracció requerida depèn de la distància de l’observador a l’objecte
(serà necessària menys refracció per a objectes distants que per a propers a l’observador).

Fig. 4.4 – Física de l’ull humà
Imatge extreta del web: http://www.astro.virginia.edu/class/whittle/astr1230/im/human-eye-crossec.jpg

Aquesta física de l’ull humà està estretament relacionada amb la subjectivitat de
l’observador. Cada persona té una percepció diferent del nivell de llum que hi ha, en funció
de les seves sensacions i gustos, de manera que la percepció de la il·luminació no depèn
només de la quantitat mesurable d’il·luminació en un punt.

4.1.3.

Percepció errònia de la quantitat de llum

Moltes vegades la CL és producte d’una percepció errònia de la il·luminació. L’observador
creu que la visibilitat és pobra perquè hi ha poca llum, però són conceptes diferents.
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La visibilitat no s’aconsegueix “inundant” els espais de llum, sinó que cal arribar a un
equilibri. És aquí on entra en joc la rellevància del nivell d’il·luminació, quantitat objectiva i
mesurable, front a la impressió visual, la qual depèn de l’estat d’adaptació de l’ull. A més a
més, la visibilitat no depèn de la quantitat de llum.
És per aquest motiu que quan s’incrementen els nivells d’il·luminació recomanats per
estudis, reglaments o recomanacions, s’incrementa proporcionalment el consum d’energia
de la instal·lació i la contaminació per llum reflectida o dispersa. Aquest augment, en canvi,
no millora de manera significativa les condicions de visibilitat o confort.
De fet, la influència del nivell sobre l’efectivitat de la il·luminació segueix una corba de
rendiments decreixents. És a dir, mentre que a nivells baixos (per sota dels mínims
esmentats anteriorment), un lleuger increment representa un important augment d’efectivitat,
per contra, a nivells superiors (amb increments més acusats) les variacions de l’efectivitat
són molt reduïdes.

4.1.4.

Definició de FdCN (Fons de Cel Nocturn)

Es coneix com a Fons de Cel Nocturn el cel a la nit. Sobre ell es poden definir diverses
mesures, com la brillantor del fons de cel nocturn, dada directament relacionada amb la
mesura de la CL.
Històricament, el fons de cel nocturn ha tingut moltes aplicacions, bàsicament com a
calendari. La major part de les cultures han associat els seus calendaris als cicles lunars,
presents sobre el fons de cel nocturn.
El FdCN es veu afectat negativament per la contaminació lumínica, ja que dificulta la
visibilitat dels cossos celestes. Aquest fet complica el treball dels astrònoms, que depenen
principalment de la qualitat de la foscor nocturna per a realitzar les seves observacions.
Concretament, una de les maneres de mesurar la qualitat del fons de cel nocturn és el
recompte d’estrelles en un sector del cel, ja que aquests segueixen una llei pràcticament
constant; a menys cossos celestes comptats, més contaminació lumínica.

4.1.5.

Definició de Cúpula celeste

Es defineix l’esfera celeste com una esfera concèntrica amb el planeta Terra, sense cap radi
definit i sobre la qual es mouen aparentment els astres. Es considera que la Terra és l’eix de
rotació de l’esfera celeste i que l’ull de l’observador és el centre de la Terra. Aquest model és
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un dels conceptes fonamentals de l’astronomia, especialment per poder representar les
observacions celestes.

Fig. 4.5 – Esfera celeste
Imatge extreta del web: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Esfera_celeste.png

L’esfera celeste és una construcció mental que sorgeix de la informació que els ulls humans
són capaços de de rebre. La visió estereoscòpica de l’ull humà fa que els objectes a partir
de certa distancia es vegin tots sobre el mateix pla. Aquesta limitació de l’ull humà fa que en
mirar a totes les direccions el cervell projecti els volums llunyans sobre plans iguals, i creï
l’efecte de d’estar al mig d’una cúpula limitada per l’horitzó
l’horitzó.. Aquesta és la que s’anomena
cúpula celeste.

Fig. 4.6 – Representació de la cúpula celeste
Imatge extreta de http://www.astrogea.org/coordenada/image10.gif
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4.2. Llum artificial
El descobriment de la il·luminació artificial va representar un gran avenç en la història de la
humanitat. Començà a créixer i desenvolupar- se intensament durant el segle XIX amb
noves propostes d’il·luminació com el petroli, acetilè, gas, arc voltaic, etc. Aquest últim va
culminar al 1879 amb les primeres aplicacions pràctiques de la làmpada elèctrica
d’incandescència: la bombeta. D’aquesta forma es va fer possible el treball en ambient
nocturn, sense presència de llum natural.
Cal tenir present que pel que fa al projecte no es tracta de buscar l’origen de la CL, sinó de
fer presents les seves repercussions per mitjà de la seva detecció.
Abans de conèixer els aparells generadors de llum artificial cal fer èmfasi en com és la llum
en sí, per entendre com és possible la seva propagació i d’altres efectes.

4.2.1.

Física de la llum

La percepció de la CL ve explicada per un seguit de condicions físiques del medi i dels
propis essers humans; veiem la CL per la reflexió o refracció de la llum a les partícules de
l’atmosfera, degut a que la llum en sí és una forma d’energia degut a l’enllumenat. L’ull humà
és capaç de percebre aquesta llum, que és el que dificulta la visió del FdCN.
Propagació de la llum
No tots els medis permeten que la llum es propagui. Així, mentre que la llum no és capaç de
traspassar els materials opacs, sí pot fer-ho amb els transparents i els translúcids. A més,
els materials transparents posseeixen la propietat de que la llum segueix en el seu interior
una única direcció. En són exemples l’aigua, el vidre o l’aire. En canvi, en els materials
translúcids la llum es dispersa i, per tant, les imatges que es veuen a través dels mateixos
no són nítides.
En un medi que a més de ser transparent sigui homogeni (és a dir, amb les mateixes
propietats a qualsevol dels seus punts), la llum es propaga en línia recta. Així, les fonts
lluminoses es consideren puntuals per tal com de les mateixes emergeixen raigs de llum o
línies rectes que representen les direccions de propagació.
Un conjunt de raigs que parteixen d’una mateixa font s’anomena feix. Els feixos es
consideren formats per raigs paral·lels quan la font es troba molt allunyada del punt
d’observació, mentre que quan és propera, la forma del feix es considera cònica.
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Refracció de la llum
El fenomen de refracció s’explica com un canvi de direcció de la llum en canviar de medi,
donat que cadascú presenta diferents velocitats de propagació de la llum. El canvi de
direcció és major com major és el canvi de rapidesa, ja que la llum prefereix recórrer les
majors distàncies pel medi més ràpid.
A partir de la llei d’Snell (fórmula per a determinar l’angle de refracció de la llum en travessar
la superfície de separació entre dos medis de propagació de la llum) s’obté una relació entre
el canvi de velocitat i el canvi de direcció o angle a partir dels índex de refracció
característics de cada medi.

Fig. 4.7 – Llei d’Snell. Refracció de la llum
Imatge extreta del web: http://3.bp.blogspot.com/

La reflexió i sobretot la refracció afecten directament a l’increment de la contaminació
lumínica, ja que a majors partícules a l’atmosfera, major efecte hi haurà. Aquest fenomen
està resumit de manera esquemàtica a la figura 4.8.
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Fig. 4.8 – Esquematització de l’increment de brillantor al cel
Imatge extreta del web: http://www.iac.es/

Els dos fenòmens de propagació i refracció són bàsics per crear lluminàries i làmpades, i
constitueixen els principis de disseny de qualsevol enllumenat.
Hi ha un tercer fenomen que ajuda a comprendre la visió de la CL: la dispersió de Rayleigh.

Dispersió de Rayleigh
Consisteix en la dispersió de qualsevol ona electromagnètica (com la llum visible) per
partícules molt menors que la longitud d’ona dels fotons dispersats. Gràcies a aquest
fenomen es pot distingir que el color del cel és blau, que els núvols són blancs, i que a la
posada del sol es veu d’un color vermellós.

4.2.2.

Enllumenat públic

L’enllumenat públic és el servei públic que consisteix en la il·luminació de les vies públiques i
altres espais de lliure circulació que no es trobin a càrrec de cap persona natural o jurídica

Pàg. 26

Memòria

de dret privat o públic diferent del municipi. Té per objecte el de proporcionar la visibilitat
adequada per al normal desenvolupament de les activitats.
És específica la seva obligatorietat i, per tant, és gairebé impossible que no es doni
contaminació lumínica per mínima que pugui ser, ja que rarament la llum es concentra en un
espai delimitat. La llum tendeix a difondre’s en l’espai, ja sigui perquè el seu feix és dispers,
o perquè, al reflectir- se en les superfícies que il·lumina, canvia de direcció i envaeix zones
en les quals no és necessària o desitjada.

Fig. 4.9 – Normes bàsiques d’utilització de l’enllumenat públic segons l’IAC
Imatge extreta del web http://www.iac.es

4.2.3.

Enllumenat privat

Existeixen diversos mètodes d’il·luminació: local, general o combinada.
La il·luminació local consisteix en col·locar punts de llum en aquells punts on són precisos.
Aquest mètode pot donar lloc a taques de llum barrejades amb àrees d’ombra.
Pel que fa a la il·luminació general, tracta de fer més uniforme la llum sobre tota l’àrea a
il·luminar. Així doncs, els punts de llum es troben repartits de manera regular, de tal forma
que s’evita l’enlluernament, les ombres brusques i la il·luminació desigual.
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El mètode d’il·luminació combinat és una barreja dels dos anteriors, amb una il·luminació
general prou per il·luminar tota l’àrea i punts de llum addicionals i específics per tal
d’il·luminar punts concrets.

4.3. Efectes
Les conseqüències de la contaminació lumínica es poden diferenciar en quatre efectes
principals: biològics, astronòmics, humans i energètics.

4.3.1.

Efectes sobre el cel nocturn (astronòmics)

Un dels efectes derivats de la contaminació lumínica és la impossibilitat d’observació dels
astres, ja que es fan opacs per causa de la il·luminació de l’atmosfera provocada per les
llums artificials. Alguns astres no tenen una brillantor puntual com les estrelles, sinó que són
extensos i difusos (nebuloses i galàxies) i, per aquest motiu, són els primers en resultar
afectats. La seva visió depèn del contrast existent entre la seva lluminositat (en aquest cas,
bastant tènue) i la foscor del fons del cel. En dispersar- se la llum, aquest es torna grisós i
els objectes desapareixen del camp de visió. Així doncs, cal allunyar- se suficientment dels
nuclis habitats per trobar cels prou foscos com per observar els astres en tota la seva
esplendor.

Fig. 4.10 – Exemple visual de les unitats mags/arcseg2. Etiqueta de l’SQM.
Imatge extreta del web: http://www.unihedron.com/
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Fig. 4.11 – Cel nocturn sense i amb contaminació lumínica, respectivament
Imatge extreta del web: http://www.skynews.ca/pages/pow_archivelist12.html

En aquest marc de l’observació dels astres, hi ha moltes organitzacions involucrades en l’ús
correcte de les lluminàries i en la reducció de la CL. S’ha cregut necessari esmenar-ne
almenys la més important a nivell europeu, de cara a que són la referència a seguir pel que
fa a la CL.
L’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC), segons informació extreta de la seva web oficial, és
un centre d’investigació espanyol internacionalitzat amb dos seus i dos observatoris situats
en un entorn d’excel·lent qualitat astronòmica. El conjunt constitueix l’anomenat Observatori
Nord Europeu (ENO).

Fig. 4.12 – Logotip de l’Institut d’Astrofísica de Cànaries
Imatge extreta del web: http://www.iac.es/
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L’excepcional qualitat del cel de Canàries per a l’observació astronòmica es troba protegida
per la Llei 31/1988, coneguda com la “Llei del Cel”.
L’IAC compta amb un grup científic (Grup de Qualitat Astronòmica del Cel) que porta a
terme el projecte anomenat “Caracterització dels Observatoris de Canàries”. Mitjançant
aquest projecte es fa un seguiment continu dels paràmetres que determinen la qualitat
astronòmica d’aquests observatoris.
Només en els Observatoris de Xile, Hawai i Canàries s’han portat a terme campanyes
intensives de prospecció astronòmica, tot i que únicament Xile i Canàries disposen d’una
base de dades extensa i fiable.
A més a més, l’IAC és també un dels promotors de la Conferència Internacional StarLight
2007 en defensa de la qualitat dels cels nocturns i el dret general a l’observació de les
estrelles.

Fig. 4.13 – Logotip de la iniciativa StarLight
Imatge extreta del web: http://starlight2007.net/index.php?lang=es

4.3.2.

Efectes sobre l’ecosistema natural (biològics)

Els efectes biològics que provoca la contaminació lumínica estan relacionats directament
amb els cicles biològics dels animals i les plantes.
Els éssers vius del planeta han adaptat els seus comportaments als cicles de dia i nit, i variar
aquests cicles pot comportar efectes molt perjudicials sobre la seva població. La vida es
desenvolupa en unes condicions que depenen d’un lloc i de les seves variacions en el
temps. Gran part de les espècies vegetals reconeixen quan han de començar l’època de
floració en funció d’un augment de les hores de sol, que es produeix a la primavera, després
d’una època de poca llum (hivern). També hi ha altres mecanismes associats més
directament al cicle del dia i la nit, com per exemple la funció clorofíl·lica de les plantes, la
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major activitat metabòlica dels insectes durant la nit o els mamífers i aus que cacen i es
reprodueixen pràcticament de manera exclusiva durant la nit (rat penats, per exemple).

Fig. 4.14 – Rat penat de la família dels rinolòfids, espècie present a Catalunya
Imatge extreta del web: http://www.ratpenats.org

Els efectes comprovats sobre la biodiversitat de la flora i fauna nocturna passen per
l’enlluernament i desorientació en aus o l’alteració en l’ascens i descens del plàncton marí,
afectant a l’alimentació d’espècies marines que habiten a prop de la costa. En el cas concret
de les aus, quan aquestes topen amb el resplendor de la barrera de llum, pateixen
variacions en les seves trajectòries i velocitats de desplaçament.

4.3.3.

Efectes sobre l’ésser humà

Els efectes sobre els éssers humans també són directes. La llum regula la secreció
d’hormones de cortisol i melatonina, que són aquelles que regulen el ritme circadià, que és
un cicle d’aproximadament 24 hores on hi ha alternança de períodes d’activitat i de descans.
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Fig. 4.15 – Alteració hormonal i d’estats metabòlics en funció de l’hora del dia i de la llum solar
Imatge extreta del web: http://sites.upc.edu/grlum/

Els ritmes circadians es generen per la multiplicació interna de cèl·lules, i el seu principal
estimulant és la llum solar.

Fig. 4.16
4
– Influència
fluència de la llum i la foscor sobre els ritmes circadians
Imatge extreta del web: http://www.nigms.nih.gov/Publications/Factsheet_CircadianRhythms.htm

Un dels efectes més
s directes sobre l’ésser humà és l’anomenada “llum intrusa”. Es
concentra en les afectacions a l’ésser humà que té l’entrada de llum artificial als habitatges
provinent d’il·luminació artificial exterior, generalment pública.
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Fig. 4.17 – Llum intrusa
Imatge extreta del web: http://www.astrogranada.org/cieloscuro/img_cl/img_cl_ejemplos/intrusion_lumi_2.jpg

El fenomen de llum intrusa en l’espai privat provoca incomoditat, molèsties, dificultat del
descans i pèrdua d’intimitat sobre els afectats. A més, també es pot donar l’enlluernament
de les persones, fet que pot derivar en accidents de trànsit i d’altres caires. Fins i tot, la
contaminació lumínica també pot ser responsable del desenvolupament de la miopia.

Fig. 4.18 – Representació esquemàtica de la llum intrusa
Imatge extreta del web: http://www.celfosc.org
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Altres efectes (energètics)

De manera intuïtiva, és fàcil entendre que la contaminació lumínica porta associat un
malbaratament de l’energia, ja que la llum no aprofitada o perduda també cal pagar- la. A
més, es fa necessari l’ús de làmpades de major potència ja que una part molt important de la
mateixa (amb freqüència supera el 25% arribant en alguns casos a superar el 50%) es perd.
Aquest excés de consum que han de subministrar les centrals elèctriques, suposa una major
despesa en combustible i, en conseqüència, una major emissió de gasos contaminants a
l’atmosfera com el CO2 i, en altres casos, la generació de residus (en molts casos nuclears).
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5. ENTORN DE FUNCIONAMENT
Un dels dos factors distintius que caracteritzen aquest projecte és l’entorn on ha de
funcionar. Com s’ha presentat a l’apartat “3.1 Objectius de projecte”, l’aparell objecte de
disseny ha d’estar considerat en un entorn de funcionament en el que no sigui possible el
trànsit rodat.
L’usuari del prototip es trobarà amb inconvenients associats a l’entorn a l’hora d’efectuar la
presa de dades; un dels objectius del projecte és minimitzar-los sempre que sigui possible.
S’ha d’aclarir que aquest projecte únicament considerarà el territori de Catalunya.
S’exemplifica per simplificar les condicions de disseny en un entorn proper, ja que aquest té
una gran variabilitat de tipologies de zones de difícil accés: zones rurals, parcs naturals
d’alta muntanya, deltes, etc. (veure apartat 5.1 Orografia)
Les condicions necessàries per a fer les mesures de la brillantor de cel nocturn són:
1. Lluna nova (veure apartat 5.5 Fases lunars)
2. Cel destapat (si el cel està ennuvolat les mesures resulten enganyoses)

3. Temperatures de treball raonables (veure apartat 5.3 Clima)
A continuació s’enumeren els diferents apartats en els que es pot dividir un entorn, que són:
orografia, clima, usos del sòl, espais protegits i d’altres. Al final de cada apartat s’explica
quina implicació suposa per al projecte, i com ha de tractar-se.

5.1. Orografia
L’orografia catalana esta formada per tres grans unitats morfoestructurals generals: els
Pirineus, la formació muntanyosa que connecta la península Ibèrica amb el territori
continental europeu i queda situat al nord de Catalunya; la Depressió Central i una altra
unitat que es composa d’elevacions i valls en paral·lel a la costa mediterrània, anomenat
Sistema Mediterrani Català.
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Fig. 5.1 – Perfil característic de la muntanya de Montserrat
Imatge extreta de: http://www.gaudiclub.com

Fig. 5.2 – Els Encantats, dos pics dels Pirineus i l’estany de Sant Maurici
Imatge extreta de: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/141141
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La muntanya més alta de Catalunya és la Pica d'Estats, amb 3.143 m d'altitud. El segueixen
el Puig Pedrós amb 2.914 i el Puigmal amb 2.910 m, tots a la frontera amb França. Del
Prepirineu en destaca la serra del Cadí (Vulturó, 2.648 m) o la del Pedraforca (Pollegó
Superior, 2.497 m). Amb tots aquests cims, no és d’estranyar que el Pirineu català tingui una
longitud de més de 200 km.
El Sistema Mediterrani Català té la seva base en dues serralades més o menys paral·leles
entre sí i entre el mar, seguint una orientació nord – est – sud – oest, i són la Serralada
Litoral, la més propera al mar i la Serralada Prelitoral darrere de l'anterior. La Serralada
Litoral és menys extensa i de menor altitud (Turó Gros, Serra del Montnegre, 773 m) mentre
que a la Prelitoral el rang és més ampli i de major altitud (Turó de l'Home, 1706 m). Dins del
sistema hi ha una sèrie de terres planes, les entitats més grans la formen la Depressió
Litoral i la Depressió Prelitoral. La Depressió Litoral es situa a la vora de la costa i és prèvia
(exceptuant alguns sectors) a les Serralades Litorals. La Depressió Prelitoral se situa a
l'interior, entre les dues serralades litorals, i constitueix la base de les terres planes del Vallès
i el Penedès. Altres planes majors són la Depressió de la Selva i el Pla de l'Empordà,
majoritàriament a les comarques de la Selva i de l’Empordà respectivament. Finalment, en el
Sistema també s'inclou la Serralada Transversal, que són unes formacions tardanes al nord
de la Serralada Prelitoral i en contacte amb el Pirineu i Prepirineu, originant així altituds
mitjanes i volcans a la zona de la Garrotxa avui en dia extints.

Fig. 5.3 – L’Encanyissada, al Delta de l’Ebre
Imatge extreta del web: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Delta_de_l'Ebre-L'Encanyissada.JPG
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Fig. 5.4 – Volcà extint de Santa Margarida, a la Garrotxa
Imatge extreta del web: http://www.escapadarural.com/blog/volcanes-olot/
http://www.escapadarural.com/blog/volcanes

Fig. 5.5 – Principals unitats geològiques del territori català

Imatge extreta de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geocat-es.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geocat
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La Depressió Central Catalana és una plana situada entre els Prepirineus i la Serralada
Prelitoral. Les comarques del sud de la província de Lleida i les centrals de Barcelona
ocupen aquest territori. Les seves terres es situen entre els 200 i els 600 metres d'altitud en
un continu d'oest a est, encara que compta amb algunes contraforts intermèdies. Les planes
i l'aigua que baixa dels Pirineus han tran
transformat
sformat aquesta zona en grans camps de cultiu en
els quals s'han construït nombrosos canals de regadiu.

5.2. Usos del sòl

Cultius

Sorrals, neus i d’altres sòls improductius

Aigües continentals

Nuclis urbans, industrials i vies

Fig. 5.6
6 – Mapa del sòl per usos l’any 2002
Mapa extret de: http://es.wikipedia.org/wiki/Catalunya

Boscos
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La superfície corresponent a paisatge forestal de Catalunya és de 18.975 km² (dades del
2008), concentrada especialment en les zones muntanyoses del nord i la costa. Aquesta
extensió correspon a boscos clars i espessos (escleròfils, caducifolis i aciculifolis) i també a
la vegetació pròpia de les zones humides. Aquests boscos ocupen el 56,8% del territori
català.
Pel que fa als usos del sòl, els conreus ocupen el 32,5% del territori (10.448 km²). Dins
d’aquests, l’agricultura de secà destaca per la seva extensió (7.096 km²) estesa per gran
part de les comarques catalanes i essent característica de la Segarra, el Solsonès, el Bages
i l’Anoia entre d'altres. El cultiu fruiter de secà es troba principalment al sud de Ponent i les
Terres de l’Ebre i les vinyes, principalment al Penedès, ocupant uns 769 km².
L’extensió del regadiu, en canvi, es més limitada (2.611 km²) i es troba distribuïda
principalment pel Segrià, el Pla d’Urgell i els seus voltants i, en menor mesura, a l’Empordà,
la Cerdanya i la costa de Barcelona. El cultiu fruiter de regadiu es concentra al Segrià i al
Camp de Tarragona.
La presència humana ocupava l’any 2002 una extensió corresponent al 4,7% del territori
català (uns 1.520 km²), concentrada, en general, a la costa, especialment a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Destaca l’extensió de les urbanitzacions, superior al dels nuclis
urbans i, l’àrea destinada a l’ús industrial i comercial (d’uns 229 km²).
La superfície ocupada per les aigües (de rius, llacs o preses) constituïa un 0,5% de la
superfície catalana (uns 150,5 km²). I, per últim, el terreny inservible o inutilitzat constituïa un
5,4% (1.740 km²), estès principalment pels cims pirenaics en forma de vegetació rasa o prat.

5.2.1.

Implicacions de l’orografia catalana sobre el projecte

Com s’ha comentat als paràgrafs anteriors, hi haurà moltes zones especialment
inaccessibles, on l’usuari del prototip haurà de poder fer servir les cames i els dos braços per
assegurar-se la seguretat. Per tant, el prototip haurà de presentar un disseny que no
comporti haver-lo de dur subjecte a cap de les mans.
Una altra de les conclusions a la que es pot arribar és que el dispositiu no haurà de ser
emprat en alçades superiors als 2600 m com a cosa habitual, ja que són pocs els cims a
Catalunya que superen aquesta altura, i es troben tan allunyades dels nuclis de població que
la CL no hi afectarà.
La tercera implicació a tenir en compte és el fet de que Catalunya contingui zones de cultiu
per inundació (Delta de l’Ebre). Si l’aparell es vol emprar en aquestes zones, s’ha de tenir en
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compte que haurà d’estar per damunt d’1 m d’alçada, ja que és l’alçada màxima a la que pot
arribar la planta arrossera (és el conreu majoritari al Delta de l’Ebre) sense estar del tot
submergida. Així doncs, es condiciona el disseny del producte a estar situat per damunt del
maluc d’una persona (1 m).
La quarta consideració a tenir en compte és el terra que es trepitja. Els camins poden ser de
terra (quan plou, de fang), així que el calçat haurà de ser de senderisme. Aquesta
consideració no entra dins de l’abast del projecte, ja que afecta a la indumentària de l’usuari.
Es considera suficient amb advertir a l’usuari sobre el calçat.
La cinquena consideració podrà ser la proximitat de parets de muntanya. No es poden
prendre mesures si l’aparell interfereix amb una cara de la muntanya, un sortint, o qualsevol
altra formació natural. La distància amb parets rectes de muntanya haurà de ser de 3,6 m en
cas de l’SQM i de 2 m en el cas de l’SQM–LU (veure annex I. Distància mínima per
mesurar).

5.3. Clima
El clima de Catalunya es pot definir de forma general com a mediterrani, tot i que durant
l’hivern es registren diferències notables entre les temperatures de la costa i l’interior. Mentre
que el litoral costaner, durant aquesta època, sol registrar temperatures mitjanes al voltant
dels 10 °C, en les zones de l’interior, per sota de ls 1.000 m d’alçada, aquestes oscil·len entre
els 3 °C i els 7 °C.
Pel que fa a les temperatures estivals, són més homogènies, amb uns 25 °C a la costa i
entre els 21 °C i 25 °C a l’interior.
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 17 °C del Delta de l’Ebre, fins els 0 °C a partir
dels 3.000 m d’alçada. Les temperatures extremes que s’han registrat han estat de 43 °C al
mes de juliol en diverses poblacions com Lleida i Igualada (1982) i de -32 °C a l’Estany de
Gento (cota 2.030 m) al mes de febrer (1956). La mitjana de precipitació anual oscil·la entre
els 350 litres del Segrià i els 1.200 de l’alta Garrotxa.
El clima de muntanya presenta una disminució en les temperatures i un increment de les
precipitacions d’acord amb l’augment de l’alçada. El clima d’alta muntanya es considera que
comença a partir dels 1.500 metres.
Malauradament, però, es necessiten dades més actualitzades per a fer un projecte
actualitzat, de manera que s’ha consultat el Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades
disponibles són fins l’any 2009.
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A continuació, es presenta una taula amb les dades de temperatura mínima absoluta anual
enregistrades a les estacions d’alta muntanya:

Taula 5.1 – Temperatures mínimes absolutes a Catalunya l’any 2009

A més a més, també estan disponibles les dades de temperatures màximes absolutes:

Taula 5.2 – Temperatures màximes absolutes a Catalunya l’any 2009
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En temes d’humitat relativa, la mitjana anual és d’entre el 70 i el 75% a tot el territori,
presentant valors força homogenis al llarg de l’any al litoral i registrant a l’interior un mínim a
l’estiu i un màxim a l’hivern (accentuat per la presència de boira en indrets on és habitual).
El vent dominant a Catalunya és el de ponent (provinent de l’oest), tot i que tant al nord com
al sud del territori dominen vents de component nord com la tramuntana, especialment a l’Alt
Empordà, i del nord- oest com el mestral al sud del país. Al mateix temps, cal fer esment
dels vents de caràcter estacional i, per tant, més irregulars com són el vent de marinada i les
brises de muntanya o el fogony. Les velocitats mitjanes anuals del vent (mesurades a 10 m
del terra) es troben al voltant d’1 m/s a Vielha i de 10 m/s a Portbou.

5.3.1.

Implicacions del clima català sobre el projecte

El producte haurà de ser capaç de funcionar en un ventall de temperatures de -10°C a 30°C,
que pràcticament comprèn totes les temperatures nocturnes possibles durant tot l’any
(lògicament, s’obviaran valors com els -32°C, que s ón puntuals, i també els valors que
causen una fatiga tèrmica important a l’ésser humà, que són aquells per sota de -10°C i per
damunt de 30°C, de nit).
La humitat relativa mitjana del territori català durant tot l’any es troba al voltant del 70%. No
és una xifra desmesuradament alta, però en el disseny del prototip comportarà que el
producte haurà d’estar ben aïllat elèctricament, i no haurà de permetre la penetració de
l’aigua.
També cal tenir en compte el vent. El prototip haurà de tenir prou resistència mecànica per
suportar un impacte d’algun objecte poc contundent (una branca d’un arbre, una pedra, etc.)
que el vent pugui arrossegar (és probable si la velocitat del vent és de 10 m/s o més).
Finalment, cal considerar que els dies ennuvolats o amb boira la llum es propaga molt més a
través dels núvols, i aquest fet afecta a la mesura de la CL. Com les mesures de CL en
aquestes situacions resulten en dades alterades, es considerarà que només es poden
prendre mesures quan el cel és ras.

5.3.2.

Implicacions dels tipus de sòl català sobre el projecte

Pràcticament el 60% de la superfície catalana són boscos. Això afecta al projecte en el sentit
que, per accedir a les zones de difícil accés, segurament s’haurà de travessar una zona
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boscosa. Si les mesures s’han de prendre dins de la zona de bosc, s’haurà de tenir en
compte que les branques dels arbres poden interferir en la presa de dades de CL.
Una altra consideració a tenir en compte és el tipus de bosc on es mesuri. No és el mateix
prendre mesures en un bosc caducifoli a l’hivern que en un de perenne, per exemple.
Segons cada tipus de bosc, la humitat i la temperatura variaran, i per això és tan important
que el ventall de temperatures de funcionament del prototip sigui prou ample.

5.4. Espais protegits
Els espais protegits dins l’entorn natural català ha crescut ràpidament els últims anys. El
2008 el territori protegit corresponia a més del 30% de la superfície total del país
(concretament del 30, 4%, equivalent a 10.549 km²).

Fig. 5.7 – Bosc del parc natural del Montseny
Fotografia extreta de: http://www.iberiarural.es/blog/2010/02/15/el-parque-natural-del-montseny/
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Dins d’aquests espais, entre ells difereixen en el grau de protecció de què gaudeixen. Així
doncs, el parc amb major rang i antiguitat és el Parc nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, inaugurat l’any 1955 i l’únic parc nacional existent a Catalunya. Abans, però, ja
des de l’any 1932 es va pretendre protegir alguns espais del Pirineu en l’anomenat Pla
Macià. Fou fins després de la restauració democràtica i el govern autonòmic, però, que no
es va tornar a legislar en temes de protecció d’espais naturals.
En l’actualitat són diverses les administracions encarregades de vetllar per la protecció i la
promoció dels espais protegits com són el Ministeri de Medi Ambient, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona, al costat de diversos consorcis de municipis.
La Generalitat s’encarrega de cogestionar el Parc d’Aigüestortes, a més de gestionar una
xarxa d’onze parcs naturals, tres paratges naturals d’interès nacional, una reserva natural
(Delta del Llobregat) i una reserva marina (Illes Medes).
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona disposa de la Xarxa de Parcs Naturals que
contempla els espais protegits constituïts per dotze parcs amb diferent grau de protecció
(alguns d’ells gestionats juntament amb la Generalitat). A més d’aquests parcs, una xarxa
d’espais específics es troben protegits mitjançant lleis menys específiques, perseguint
l’objectiu d’unir la diversitat del territori i la seva flora i fauna local. És l’anomenat Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), el qual incorporava, a data d’abril de 2007, cent seixantacinc espais.

5.4.1.

Implicacions dels espais protegits a Catalunya sobre el projecte

Tots els parcs naturals són llocs on el prototip haurà de funcionar correctament. Són llocs on
el trànsit rodat no és possible legalment, de manera que són perfectes per a dur a terme i fer
les comprovacions de si el prototip hi funciona i com. Les hipotètiques proves de camp es
realitzarien en un o més d’aquests espais protegits.

5.5. Fases lunars
La Lluna realitza un cicle complet (una volta sencera) al voltant de La Terra en 29 dies, 12
hores, 43 minuts i 12 segons. En aquest temps, va canviant de fase, segons la seva
orientació respecte a La Terra. A la figura 5.8 es pot veure una representació de les fases
lunars, on la lluna nova està marcada amb el número 1.
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Fig. 5.8 – Fases lunars
Imatge extreta de: http://www.calvin.edu/~lmolnar/moon/Extras.html

5.5.1.

Implicacions de les fases lunars sobre el projecte

Per a l’observació dels astres és necessari que la lluna es trobi en la fase “lluna nova”, que
és quan la lluna queda en línia recta coincident amb la terra, i entre aquesta i el Sol. Les
mesures s’han de fer amb lluna nova perquè sinó el reflex de la llum solar a la superfície
lunar interferiria a les mesures del cel nocturn, fent aparèixer valors superiors als reals de
brillantor de cel nocturn.

5.6. Altres consideracions sobre l’entorn de funcionament
El FdCN no és homogeni a tota la cúpula celeste, degut a que cada entorn té unes
característiques variants en el temps. En conseqüència, s’ha de fer una diferenciació
important pel que fa a la mesura del FdCN: es pot mesurar un punt al zenit o bé mesurar
tota la cúpula celeste.
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Mesurar un punt al zenit té l’avantatge de que és senzill i ràpid, però per contra no
caracteritza perfectament el FdCN.
Per tant, en aquest projecte s’opta per mesurar tota la cúpula celeste, i d’ara en endavant
tot el projecte es concentrarà en caracteritzar fidelment aquesta cúpula celeste mitjançant
els productes de la família SQM.
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6. ANÀLISI D’USUARIS
El disseny d’un producte implica conèixer les necessitats de l’usuari. En aquest apartat del
projecte es realitza un anàlisi dels usuaris que interaccionen amb el sistema objectiu que
s’estudia.
Les mesures es realitzaran de nit, en el pitjor dels casos a baixes temperatures (veure
apartat 5.3.1 Implicacions del clima català sobre el projecte). Aquest entorn pot dificultar molt
la presa de dades ja que afecta directament a l’usuari. Prendre mesures amb aparells
electrònics implica emprar els dits, fet que a baixes temperatures és dolorós si no es porten
guants i molt complicat si se’n porten. Està demostrat que el rendiment humà baixa a mida
que ens allunyem de la temperatura de treball de 20°C, i comença a ser un risc per la salut
per sota dels 14ºC i amb poca activitat [Identificació i avaluació de riscos higiènics, 2012, p.
57].
Tots els usuaris esperen que el producte pugui mesurar el fons de cel nocturn i enregistrar
les mesures.
En tots els casos d’usuari operador següents es considera que els diferents usuaris
necessiten que el dispositiu sigui d’un volum menor o igual a 500 x 350 x 200 mm (motxilla
estàndard) i d’un pes inferior als 4 kg. Per saber quines són les càrregues acceptables s’ha
consultat el manual Postures, esforços i moviments: metodologia de valoració [Senta Work,
2012, p. 27]. Aquesta ergonomia ens porta a tenir en compte un factor molt important: les
mesures del fons de cel nocturn s’han de fer de nit, lògicament. Per tant, l’usuari ha de tenir
en compte de dur la il·luminació suficient per a que pugui caminar sense entrebancar-se ni
posar en perill la seva seguretat. També s’ha de considerar que aquesta llum no ha
d’interferir amb el con de mesura de la contaminació lumínica. És per això que dos
condicions comunes a tots els usuaris anteriors seran: dur un producte que il·lumini per
poder caminar segurament, i que aquest flux lluminós sigui regulable en potència. El valor
que serà necessari serà com a mínim de 2 lux, segons la Guia per a l’elaboració de plans
directors de l’enllumenat públic [San Martín, 2001, p. 81], en que es considera aquest
nombre com a requeriment d’il·luminació per a camins i zones peatonals (en ciutat). Es
considera que el valor és vàlid per al projecte tot i ser a ciutat, ja que l’adaptació de l’ull
humà en condicions de menys llum propicia que en condicions de major foscor general, per
als mateixos lux, es vegi més. Aquesta il·luminació es considera que és responsabilitat
exclusiva de cada usuari, i queda fora de l’abast de projecte.

L’últim requeriment a tenir en compte és de salut: si l’usuari ha de fer una travessa de varies
hores a peu, haurà de dur aigua, aliments i potser primers auxilis. Aquest fet implicarà que
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es creï un nou requeriment que és el volum d’emmagatzematge d’objectes (que ja ha estat
considerat en les mesures d’una motxilla estàndard).
En primer lloc es presentaran tots aquells usuaris per als quals es dissenya el producte: els
usuaris raó de ser. Els diferents tipus d’operadors s’han considerat seguint les indicacions
habituals en aquest tipus d’anàlisi [Garcia Gil, 2009a].

6.1. Astrònom professional
Tipologia general de l’usuari
Intern, voluntari, operador i raó de ser.
Característiques
Molt probablement haurà estudiat la llicenciatura de “Ciències matemàtiques – Astronomia i
geodèsia”, o bé la llicenciatura de “Ciències Físiques”, on hi ha algunes assignatures
relacionades amb l’astrofísica, especialitzant-se en astronomia; també és probable que
compti amb algun màster en la matèria. El seu perfil serà el d’una persona amb estudis
superiors amb formació científica. La seva relació amb el producte és professional; l’empra
només amb finalitats científiques i d’investigació estel·lar.
Necessitats
Necessita un dispositiu precís, que s’hagi de poder regular o adaptar a les condicions de la
posició geogràfica i de l’orografia. Si es parla de precisió, és probable que necessiti 4 xifres
significatives en les seves mesures de contaminació lumínica, i les unitats hauran de ser
mags/arcsec2 (Sistema d’observació d’estels). També necessita que pugui enregistrar unes
poques dades (mínim 10MB). Necessitarà poder regular paràmetres de les configuracions
de software dels aparells, tals com l’ interval de temps entre mesura i mesura, si la presa de
dades és continua o puntual, etc. El que buscarà aquest usuari serà poder controlar
absolutament totes les funcionalitats dels aparells.
Ergonòmicament, no necessita que sigui senzill (poc affordance) de fer servir ja que
coneixerà totes les seves funcions. El que prima és que el producte pesi poc, sigui compacte
i que els mecanismes s’ajustin a l’antropometria humana (botons fàcils de polsar, palanques
de mida correcta, manetes que es puguin agafar amb els dits polze i índex, etc.).
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Com es pot beneficiar d’aquest projecte
Podria prendre mesures de contaminació lumínica d’una manera molt més còmoda que
l’actual, i arribar a qualsevol indret on necessiti determinar-hi la contaminació lumínica.
Podrà caracteritzar la cúpula celeste d’una forma senzilla, precisa i en poc temps, fet que
fins ara era impossible amb els mitjans actuals.
Com es pot veure afectat negativament per aquest projecte
Un dels factors negatius pot ser la presa de dades incorrecta per part d’alguna altra persona,
ja sigui per equip en mal estat o per desconeixement del procediment de presa de dades
(veure annex C. MANUAL DE FUNCIONAMENT)
Aquest fet pot propiciar que es consideri la dada correcta sense una segona mesura de
contrast, fet que pot originar una mesura de la CL allunyada de la realitat.

6.2. Astrònom amateur
Tipologia general de l’usuari
Extern, voluntari, operador i raó de ser.
Característiques
L’astronomia és el seu hobby. Acostuma a invertir temps i diners en l’observació dels astres,
i moltes vegades col·labora en projectes per a afavorir aquesta ciència (control dels astres,
mesures per reduir la CL, etc.). No té un perfil concret.
Necessitats
Necessita un dispositiu que sigui d’ús senzill (no cal regulació), amb una resistència
mecànica correcta (índex IK 07), una estanqueïtat de la part elèctrica correcta també (Índex
IP 33) i de preu ajustat (menys de 200€). La capacitat d’emmagatzemar dades vindrà
determinada per les inquietuds de cada usuari, però suposant el cas major, es considerarà
que necessita la mateixa capacitat que un astrònom professional. No necessita molta
precisió, només un valor que expressi senzillament el que es mesura; així doncs, amb 3
xifres significatives expressades en mags/arcsec2 serà suficient.
Ergonòmicament, la única diferència amb les necessitats d’un astrònom professional és que
necessita una affordance major, per la resta té les mateixes necessitats.
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Com es pot beneficiar d’aquest projecte
Ídem que a l’usuari “astrònom professional”.
Com es pot veure afectat negativament per aquest projecte
Ídem que a l’usuari “astrònom professional”. En aquest cas, però, no té tanta importància la
rigorositat de les dades.

6.3. Científic
Tipologia general de l’usuari
Extern, voluntari, operador i raó de ser.
Característiques
Es considera dins d’aquest grup qualsevol persona amb estudis tècnics o superiors
(excloent els llicenciats en ciències matemàtiques – astronomia, etc.) amb formació científica
o d’enginyeria. Per exemple: biòlegs, geòlegs, físics, químics, enginyers industrials, etc.
Necessitats
Actualment el seu objectiu és determinar l’afectació de les instal·lacions (lluminàries, panells
lluminosos, etc.) a un medi. Tot i això, és possible que en algun cas necessiti determinar
com afecta la CL a uns tercers (per exemple a la població, als éssers vius d’un medi, o al
propi medi natural). Necessita un dispositiu que sigui capaç de mesurar la CL en condicions
de treball molt diferents (calor, fred, humitat...). El rang de temperatures de funcionament del
prototip haurà de ser prou ample per a que l’operador de l’aparell pugui prendre mesures
amb comoditat. Segons l’apartat 5.3 Clima, aquest rang haurà de ser de -10°C a 30 °C.
Un altre dels seus requeriments serà tenir una resistència mecànica correcta (índex IK 07) i
una estanqueïtat elèctrica suficient (índex IP 33). Les seves necessitats de regulació i
emmagatzematge (tant de dades com volumètric) són les mateixes que les d’un astrònom
professional.
Ergonòmicament, té les mateixes necessitats que un astrònom amateur.
Com es pot beneficiar d’aquest projecte
Ídem que a l’usuari “astrònom professional”. En el cas concret dels treballadors estatals, s’ha
d’afegir que es pot aprofitar del fet que es creï un mapa de CL, ja que segons els valors en
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el mapa esmenat, pot dirigir-se a la zona contaminada lumínicament en concret i avaluar si
existeixen elements suficients per iniciar accions legals contra empreses o persones
físiques. D’aquesta manera, es pot lluitar de manera molt més eficaç contra la CL i el
malbaratament energètic que n’és l’origen i la causa.
Com es pot veure afectat negativament per aquest projecte
Ídem que a l’usuari “astrònom professional”. En el cas concret dels treballadors estatals, s’ha
de dir que la presa incorrecta de dades per part d’altres usuaris al crear el un mapa de CL
pot propiciar, en casos excepcionals, que faci un desplaçament innecessari. Per exemple,
un usuari pot prendre mesures de CL en un turó una nit en que hi ha festa major al poble
proper (lluminàries de festa major). Això propiciaria un valor de CL que no s’ajusta a la
realitat quotidiana de l’ indret.

El següent grup d’usuaris pertany a un altre bloc diferenciat dels primers: tots aquells que no
són usuaris raó de ser.

6.4. Fabricant - programador
Tipologia general de l’usuari
Intern, voluntari i propietari.
Característiques
És l’equip de treball que crea el disseny i produeix l’aparell. Comprèn les persones
implicades en el procés, que tindran diferents tipus de formació en funció de la posició al
procés productiu. Inclou dissenyadors, enginyers, operaris, etc. Es personalitzarà en
l’empresa.
Necessitats
Les seves necessitats bàsiques són: que el producte estigui format pel menor nombre de
parts possible i que cada una de les parts sigui fàcilment produïble (és a dir, materials
comuns, peces internes d’altres fabricants, codi estàndard de programació ja existent, etc.).
Un altre punt interessant per a aquest usuari és el fet de que en la fase de disseny es tingui
en compte la fabricació, de manera que els temps de fabricació siguin mínims (disseny
orientat a la producció). Finalment, un requeriment que no es pot obviar per a aquest usuari
és el preu, el producte sempre ha de tenir el menor cost possible (materials, processos,
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tractaments, etc.). Ergonòmicament, no necessita de cap affordance (perquè no l’ha
d’emprar).
Com es pot beneficiar d’aquest projecte
Aquest projecte li pot aportar una solució tècnica diferent a les actuals, que li suposarà un
nou posicionament al mercat.
Com es pot veure afectat negativament per aquest projecte
Un dels principals riscos dels fabricants, en general, és que el producte no tingui sortida al
mercat. Si el projecte no té una bona entrada al mercat i es ven bé, pot deixat molt malmesa
l’economia de l’empresa i fins i tot fer-la tancar.

6.5. Reparador (només part física del producte)
Tipologia general de l’usuari
Extern, voluntari i explotador.
Característiques
La seva formació probablement serà un cicle formatiu, de manera que tindrà coneixements
molt extensos a la pràctica, però no necessàriament molts coneixements teòrics sobre el
producte.
Necessitats
Com el fabricant, un dels seus requeriments és que sigui fàcil de muntar i desmuntar.
Quantes menys parts diferents tingui l’aparell, millor. Pel que fa a les peces internes, li
interessa que el producte estigui format per comercials, és a dir, per peces ja existents
fabricades per diferents fabricants. Com viu de poder reparar aquest aparell, li interessa que
sigui fràgil (índex IK 00), sense estanqueïtat elèctrica (índex IP 00) i de components de baixa
qualitat, de cara a poder fer moltes reparacions. Evidentment, no s’atendran a aquestes
necessitats, ja que van en contra de les necessitats dels usuaris raó de ser.
Ergonòmicament no necessita d’affordance, però sí que necessita que les peces tinguin
mida i forma correctes (orientats a l’antropometria humana).
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Com es pot beneficiar d’aquest projecte
En principi han de ser tot beneficis, ja que com és un producte que abans no existia, doncs
és una nova font d’ingressos.
Com es pot veure afectat negativament per aquest projecte
En el cas que les peces i components del producte siguin molt exclusius, cars o difícils de
comprar per peces, pot generar que aquest usuari no sigui capaç de reparar els aparells en
condicions òptimes, fet que pot implicar reparacions defectuoses i causar una pèrdua de
confiança dels clients en el propi usuari reparador.

6.6. Recuperador (només part física del producte)
Tipologia general de l’usuari
Extern, forçós i explotador.
Característiques
Moltes vegades serà un usuari “reparador”, que es veurà obligat a oferir aquest servei de
recuperació de peces, ja que potser ningú més ho fa. Tècnicament, qualsevol persona
podria ser-ho.
Necessitats
És l’últim usuari del cicle de vida del producte. S’encarregarà de separar les peces que
formen el producte, ja sigui per fer-les servir com a recanvi d’altres aparells, o bé per a
vendre els materials per a tornar a ser matèria prima. Els seus requeriments són: que el
producte sigui fàcil de desmuntar, que estigui format per poques peces diferents, que les
peces, al seu torn, no siguin complexes, que els materials emprats siguin tan valuosos com
sigui possible (materials fàcils de vendre per separat, com el coure o l’alumini), i que el
producte sigui robust, de cara a que es conservi millor, i no es devaluï (índexs IK10 i IP58,
els màxims).
Ergonòmicament té les mateixes necessitats que l’usuari reparador.
Com es pot beneficiar d’aquest projecte
Es començarà a beneficiar del producte a mesura que els aparells elèctrics deixin de
funcionar o bé aparegui un nou producte que sigui millor, i el producte actual quedi obsolet.
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En aquest moment, podrà crear un mercat de recanvis de segona mà, així com vendre com
a matèria prima les parts menys valuoses com a recanvis.
Com es pot veure afectat negativament per aquest projecte
Sense afectacions negatives.

6.7. Habitant d’una zona amb CL (excepte usuaris anteriors)
Tipologia general de l’usuari
Tercer, forçós, consumidor.
Característiques
És qualsevol persona que viu en una zona amb CL.
Necessitats
Un entorn lumínic nocturn de foscor absoluta, és a dir, on totes les lluminàries tinguin un
FHS igual a zero. Està comprovat que tots els éssers vius necessiten foscor absoluta per la
nit, ja que els propis bioritmes naturals així ho marquen (veure apartat 4.3.2 Efectes sobre
l’ecosistema natural (biològics)).
Sense consideracions ergonòmiques.
Com es pot beneficiar d’aquest projecte
Si es pot determinar amb facilitat la contaminació lumínica en qualsevol indret i es pot
representar en un mapa una zona extensa de manera senzilla, també serà més senzill
detectar les empreses o persones que disparen aquests valors, i es podrà actuar per a
reduir aquests valors de CL. D’aquesta manera, podrà gaudir d’un cel més net, tant
lumínicament com pel que fa al CO2. Aquesta última afirmació es fonamenta en que la CL és
produïda pel malbaratament d’energia elèctrica, que a l’estat espanyol és generada
majoritàriament en centrals de cicle combinat, amb el gas natural com a combustible més
emprat.
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7. ESPECIFICACIONS DE DISSENY
En aquest apartat es detallen les necessitats dels usuaris focalitzades en el disseny del
producte. És l’apartat on es definiran les especificacions tècniques necessàries. A
continuació es detallen una per una totes les especificacions.
S’ha seguit el procés marcat per DIETER i SCHMIDT [GEORGE E.DIETER, LINDA C.
SCHMIDT. Engineering Design. 2009]

7.1. Funcionals
El producte ha de ser capaç de mesurar la contaminació lumínica d’una zona de difícil accés
(per exemple un parc natural) i extreure les dades d’una manera senzilla i raonablement
ràpida. Amb aquestes dades s’ha de poder caracteritzar la cúpula celeste d’una forma
estricta.
A cada punt on es vulgui determinar la CL, s’haurà d’omplir una taula tal com:

Mesura
(mags/arcseg2)

Longitud Latitud
NORD
EST

Graus en Z

Graus en Y

Taula 7.1 – Mesures amb el producte

Amb aquesta taula, es podrà generar una gràfica similar la següent:

Hora
data

i
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Fig. 7.1 – Representació gràfica dels valors de FdCN de la població de Seva
Imatge extreta de la tesi doctoral del doctor Solano [Solano, 2010, p. 52]

L’adquisició de les dades és molt important en aquest projecte, de manera que s’ha
desenvolupat àmpliament a l’apartat 8.4 Adquisició de les dades.

7.2. Entorn de funcionament
Segons el comentat en apartats anteriors (veure apartat 5.3 Clima), el producte s’haurà de
fer servir a l’exterior. Haurà de tenir, com a mínim, una resistència mecànica d’índex IK 07 i
també una estanqueïtat elèctrica d’índex IP 33.
El rang de temperatures de funcionament haurà de ser entre -10°C i 30 °C tot i que les
mesures mai es faran en aquestes condicions. Les mesures es faran en condicions de poc
estrès tèrmic per calor, entre 0º i 20º. Com és probable que moltes de les mesures s’hagin
de prendre en entorns amb neu, tots els contactes i connectors elèctrics hauran d’estar
aïllats (ja s’havia contemplat al considerar índex IP 33).
El rang de pressió de funcionament haurà de ser a 1 atm.
Pel que fa a la corrosió, en principi no serà un problema perquè no és un aparell pensat per
a prendre mesures a prop del mar de manera continuada.
No haurà de ser emprat a alçades superiors als 2600 m.
S’haurà de poder transportar sense fer servir cap de les dues mans.
L’SQM haurà d’estar sempre a una altura mínima d’1 m sobre el nivell del terra de la zona.
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Només es podrà fer servir el producte en dies de cel ras.
Serà habitual que l’entorn dificulti les mesures (veure annex I. DISTÀNCIA MÍNIMA PER
MESURAR).

7.3. Temps de servei
El producte esta pensat per a ser emprat de nit, el que significa que haurà de poder
funcionar 9 hores a l’hivern i 7 hores a l’estiu. Com sempre es voldran prendre totes les
mesures necessàries en ambdós casos, haurà de tenir prou energia per a funcionar 10
hores en intervals de mesures discontinues. Considerant unes bateries de 9V (les
necessàries per l’SQM) i el consum del conversor de llum a freqüència model TSL237
(fabricant TAOS) intern de l’SQM amb una intensitat de corrent subministrada en el pitjor
dels casos de 3 mA, obtenim que la duració de les bateries és de 66,6 hores
ininterrompudament. Per a més informació, veure annex L.CÀLCUL DE LA DURACIÓ DE
LES BATERIES DE L’SQM.

7.4. Manteniment
Com ja s’ha comentat a l’apartat 5.2 Usos del sòl, el producte serà emprat en zones
boscoses. El disseny s’orientarà a que es pugui desmuntar el producte sense haver de
malmetre el producte (per exemple, evitant reblons). L’únic manteniment a considerar pot
ser netejar la lent de l’SQM o bé l’aparell (fang, terra, etc.) en ocasions puntuals. Els
elements mecànics interns estaran lliures de manteniment.

7.5. Cost objectiu
És una primera aproximació del que es creu que seria bo que costés el producte, en funció
de la resta de productes similars que hi ha al mercat. Aquest cost farà referència al producte
final, no al prototip. En primera instància, es creu que el producte estarà costarà 400€, amb
tot el necessari per a que funcioni inclòs. L’amidament està explicat amb més detall a
l’annex D.PRIMER AMIDAMENT.
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7.6. Competència
Actualment no existeix cap producte al mercat que compleixi els objectius marcats a l’apartat
3.1 Objectius de projecte. Si bé es poden prendre mides amb els SQM de manera senzilla i
coordinar-los amb un ordinador, no hi ha cap sistema per a prendre dades de CL en zones
on el trànsit rodat no és possible i que també caracteritzi la cúpula celeste. Aquesta és la
zona del mercat que es pretén cobrir.

7.7. Ergonomia
Com s’ha vist en apartats anteriors, no tots els usuaris del producte seran experts. Per
aquest motiu, serà necessari dotar al producte amb una affordance mitja, amb formes i
senyals (per exemple etiquetes sobre el producte) que facilitin la comprensió del producte a
simple vista. Les formes i dimensions del producte hauran d’estar adaptades a
l’antropometria humana.

7.8. Embalatge
El producte resultant anirà embalat en una caixa de cartró, amb poliestirè expandit (o EPS)
en el seu interior, per a esmorteir els cops. El disseny exterior de la caixa dependrà, en gran
mesura, de l’estimació de vendes. Com no és un producte d’ús quotidià per a la majoria de
la població, i només s’espera que l’adquireixin un grup de població molt concret, es
considera que és suficient amb que a la caixa hi posi el nom del producte i el número de
referència. El disseny de l’embalatge queda fora de l’abast del projecte, però no es podia
obvia fer-ne alguna referència.

7.9. Fabricació
Tots els elements han de ser el més fàcilment fabricables i ensamblables possible (disseny
orientat a la fabricació), i encara millor si són elements comercials. Als annexos es poden
trobar els plànols dels elements no comercials.

7.10. Quantitat
La quantitat de productes a fabricar vindrà donada sota comanda, ja que es tracta d’un
producte força concret i específic per a una determinada tasca.
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7.11. Dimensions
Tal i com s’ha comentat a l’apartat 6. ANÀLISI D’USUARIS, les dimensions del producte són
una part molt important a tenir en compte. El format del producte s’ha d’ajustar a les
condicions de treball excepcionals (veure apartat 7.2 Entorn de funcionament) i als requisits
dels esmentats usuaris. La forma més còmoda per transportar tots els estris necessaris és
mitjançant una motxilla. Les dimensions habituals que no s’hauran de sobrepassar en cap
cas són: 500 x 350 x 200 mm.

7.12. Pes
El pes màxim del prototip haurà de ser igual o inferior a 3 kg, segons el manual Postures,
esforços i moviments: metodologia de valoració [Senta Work, 2012, p. 27].

7.13. Estètica
El més important en aquest projecte és la recollida de dades, així que l’estètica no és un
aspecte primordial. Tot i això, el producte haurà de tenir un aspecte el més atractiu possible,
i també el més ergonòmic.

7.14. Materials
La motxilla haurà d’estar confeccionada amb materials impermeables, donat que contindrà
aparells electrònics al seu interior. Hauran de resistir 20 kg. com a mínim. Si es fa servir
acer, aquest haurà de ser galvanitzat (que és l’específic per a estar a l’exterior). Els
materials plàstics hauran de ser força rígids a temperatura ambient.

7.15. Temps de vida
El producte conjunt s’usa uns 12 o 13 cops a l’any, que són els dies en que hi ha lluna nova
(només es pot fer servir en nits de lluna nova). Tenint en compte això, és probable pensar
que el temps de vida del producte sigui superior als 20 anys (abans però, és probable que
arribi la seva obsolescència tecnològica).
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7.16. Normalització i legalitat
La normativa que afecta directament a aquest projecte és tota aquella que reguli o consideri
la CL. En aquest sentit, i tenint en compte que el projecte es desenvolupa únicament pel
territori de Catalunya, hi ha dos decrets a considerar:
Decret 82/2005
82/2005,, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 6/2001,
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn (DOGC núm.4378, 05/05/2005), redactat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
S’ha de comentar, però, que el decret està anul·lat de ple dret p
però
erò es continua emprant com
a guia.
Reial decret 1890/2008
1890/2008,, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA
EA-01
01 a EA-07,
EA 07, redactat pel Min
Ministeri
isteri d’Indústria, turisme i comerç del
Govern d’Espanya.
Es considera que les diferents normatives i/o legislacions aplicables als diferents
components que formaran el prototip han estat tingudes en compte, de manera que tots ells
compleixen les respecti
respectives
ves normatives. Abans de muntar el prototip es comprovaria que
aquesta afirmació fos verdadera, inspeccionant si tots i cada un dels components duu el
signe “CE” ((Conformité
Conformité Européenne), que és el testimoni per part del fabricant de que el
producte complei
compleix
x amb els mínims requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels
Estats membres de la UE
UE.. Està recolzada en la Directiva 93/68/EEC.
93/68/EEC.

Fig. 7.2
2 – Representació de la marca CE

7.17. Client
Aquest punt ha estat desenvolupat àmpliament a l’apartat 6.ANÀLISI
ANÀLISI D’USUARIS
D’USUARIS.
Les conclusions extretes i que l’aparell ha de complir segons els seus usuaris són (i que no
hagin estat ja esmenades en altres apartats):
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Ha de tenir una affordance mitja (que amb poques indicacions sigui intuïtiu de fer servir).
Ha de ser capaç de cobrir tota la cúpula celeste.
Tots els mecanismes s’han d’ajustar a l’antropometria humana (botons fàcils de polsar,
palanques de mida correcta, manetes que es puguin agafar amb els dits polze i índex, etc.).

7.18. Restriccions del mercat
El nínxol d’ubicació on es situa el projecte és en el món de la luminotècnia, concretament en
l’àmbit dels mapes de contaminació lumínica. Existeix mercat per al producte objecte del
projecte, ja que actualment no existeix cap solució satisfactòria per als problemes que es
volen resoldre (veure apartat 3.1 Objectius de projecte).

Pàg. 64

Memòria

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

Pàg. 65

8. SOLUCIÓ ADOPTADA
Per arribar a aquesta s’han considerat tots els apartats anteriors, especialment pel que fa als
usuaris i sobretot les especificacions de disseny. Seguidament, es presenta la solució al
problema plantejat.

8.1. Bases per a iniciar el disseny
Un punt crític del projecte és cobrir tota la cúpula celeste amb l’SQM. Per això, s’ha
comprovat que realment es pot fer, creant un volum 3D per veure quina és la millor manera
de moure el producte per a cobrir la cúpula celeste. Com es donarà la opció a fer servir els
dos models d’SQM, hi havia dues recreacions a fer (veure annex K.CÚPULA). També es
demostra que amb el disseny actual s’aconsegueixen cobrir tots els angles i caracteritzar la
cúpula celeste.
Sabent el recorregut a fer sobre els eixos X i Z, i gràcies al mètode AHP (annex F.MÈTODE
AHP) es va dissenyar el sistema de moviment.
El bolcat de les dades de l’SQM a un dispositiu d’emmagatzematge està descrit a l’annex
H.EXTRACCIÓ DE LES DADES.
Un dels objectius del projecte és georeferenciar les mesures. Es considera que és
responsabilitat de l’usuari el fet de georeferenciar les dades al mateix lloc de la mesura (amb
un GPS, un telèfon mòbil, etc.) o a posteriori. També pot referenciar les mesures amb un
mapa després davant de l’ordinador, si coneix exactament on va fer la mesura. Aquest és un
punt que es deixa obert a cada usuari.

8.2. Disseny final
Es va creure oportú anomenar al producte “Sky Dome Night Characterizer (SDNC)”, ja que
el seu principal objectiu és caracteritzar la cúpula celeste nocturna.

Pàg. 66

Memòria

Z

X

Fig. 8.1 – Vista isomètrica

Totes les parts importants tenen plànols de fabricació a l’apartat O.PLÀNOLS dels annexos.

Fig. 8.2 – Vista isomètrica posterior

Y
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Fig. 8.3 – Vista isomètrica posterior i inferior

Fig. 8.4 – Rosca d’unió de l’SDNC amb les potes

Com s’observa a la figura 8.4, la tapa inferior té un forat roscat al mig. Aquest forat roscat
serveix per a unir l’SDNC amb les potes. Per les especificacions necessàries degudes a
l’entorn s’ha considerat que la solució més adient és aprofitar un sistema de potes estàndard
existent al mercat. En aquest cas, es recomana emprar el trípode comercial model EV22
(veure annex P.CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS COMERCIALS
UTILITZATS).
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En conseqüència, la unió entre les potes i el disc inferior es fa mitjançant una rosca
americana d’1/4’’, que és habitual per a trípodes.

Fig. 8.5 – Vista isomètrica

El producte està composat bàsicament per quatre grans grups: el grup fix a terra, el grup de
gir sobre l’eix Z, el grup de gir sobre l’eix X i la caixa de l’SQM.
El gir entre el grup fix a terra i el grup de gir sobre Z és possible gràcies a un rodament entre
els dos grups.
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Fig. 8.6 – Mecanisme de gir en l’eix Z

Fig. 8.7 – Rodament i vista interior dels dos circlips que fan empaquetament del rodament

Per veure com el rodament està correctament empaquetat, veure annex O.PLÀNOLS.
El moviment entre el grup de gir en Z i el grup de gir en X és possible mitjançant un conjunt
guia – patí, on la guia té forma de semicircumferència, amb un perfil V i un únic rodament fa
de patí.
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Fig. 8.8 – Mecanisme de gir en l’eix X. Guia en blau i rodament en verd

El sistema per a prendre mesures és el següent: arribar al lloc, fer un petit muntatge de
l’SDNC i començar a prendre mesures.
Es comença mesurant un punt al zenit. Seguidament es prenen les mesures a la posició
més alta de l’eix X i es va movent el disc en l’eix Z fins que s’han cobert els 360º (o també es
pot fer a l’inrevés). Llavors es mou en l’eix X i es torna a mesurar, movent en l’eix Z fins a
cobrir els 360º de nou.
El funcionament està explicat al detall a l’annex C.MANUAL DE FUNCIONAMENT.
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Fig. 8.9 – Detall de la brúixola integrada i també del nivell

Com es pot observar a la figura 8.9, l’SDNC compta amb una brúixola i un nivell. La brúixola
és necessària per orientar l’SDNC sempre cap al nord, de manera que a l’omplir les taules
les mesures sempre segueixin el mateix ordre.
També es pot observar a l’altre costat un nivell de bombolla, per a que l’SDNC estigui el més
paral·lel al terra possible. Això és necessari per a que la mesura al zenit no tingui inclinació i
sigui correcta.
A la figura 8.10, es pot observar la safata per al dispositiu d’extracció de les dades. Aquesta
safata té una maneta plegable, que serveix per a fixar-la a l’SDNC. Quan no fa falta, la
maneta es plega per ocupar menys espai (figura 8.11). També té un tall en forma d’U a la
part d’entrada, de manera que és més ergonòmic posar i treure el dispositiu d’adquisició de
dades.
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Fig. 8.10 – Detall de la safata que suporta el dispositiu d’adquisició de dades

Fig. 8.11 – Detall de la safata amb la maneta plegada
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Fig. 8.12 – Detall de la maneta junt amb el ganxo que obre i tanca la caixa de l’SQM

Fig. 8.13 – Detall de la caixa per l’SQM i del sistema de fixació del disc
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Fig. 8.14 – Apertura de la caixa

El model SQM-LU té una entrada USB a la part inferior, de manera que s’ha previst aquesta
connexió a la caixa de l’SDNC. En cas que sigui necessari connectar-lo, aquest forat ho
permet (veure Fig. 8.15).

Fig. 8.15 – Forat inferior de connexió USB per al model SQM-LU
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Hi ha varietat de trepats al producte, de diferents mètriques i profunditats. Es té en compte
que als trepats sobre materials tous, com ara alumini o plàstic, on es facin roscats sempre
s’hi introduirà un insert tipus HELICOIL©. Aquests tipus d’inserts augmenten la resistència
del roscat i permeten poder roscar sobre materials tous amb força. Per veure les
característiques dels inserts HELICOL© (veure annex P.CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES DELS ELEMENTS COMERCIALS UTILITZATS).
El tipus d’acer a emprar és ACER GALVANITZAT, específic per a acers a la intempèrie,
segons la norma espanyola i internacional UNE EN ISO 1461, "Recobriments galvanitzats
en calent sobre productes acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig".
El tipus de plàstic a emprar és PS 06, POLIESTIRÈ D’ALT IMPACTE (HIPS). És un tipus de
poliestirè de xoc. La seva densitat és de 1040 Kg/m3.

8.3. Factor humà
Per ajudar a l’usuari a entendre el producte, s’han aplicat una sèrie d’etiquetes, de manera
que faciliten la comprensió del seu ús de manera intuïtiva. És el que acadèmicament es
coneix com a affordance.

Fig. 8.16 – Vista isomètrica del producte amb les etiquetes
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Com es pot observar a la figura 8.17, hi ha una etiqueta damunt de la brúixola, de cara a que
l’usuari pugui referenciar el nord de l’SDNC amb el nord de la brúixola.

Fig. 8.17 – Etiqueta de referència del nord de l’SDNC amb el nord de la brúixola

Per a determinar quins eren els millors colors, s’ha tingut en compte la visió humana en
condicions de poca il·luminació. Aquesta és capaç de determinar bé colors com el groc, el
vermell, el taronja, etc. però confon amb facilitat el blau, el verd, el marró i el negre. Per tant,
s’ha decidit que els colors a ser emprats preferiblement serien el groc i el vermell.
A la figura 8.18 es poden observar les marques de graduació de la inclinació sobre l’eix X.
Seguint la cromàtica descrita, els angles de l’SQM normal són de color vermell, i els angles
de l’SQM-LU són de color groc.
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Fig. 8.18 – Marques de graduació de la inclinació sobre l’eix X

A la figura 8.19 es poden veure etiquetes: la primera i més gran és el logotip de l’SDNC
sobre la caixa de l’SQM, i la segona és sobre la peça que bloqueja el rodament. Aquesta
segona etiqueta fa entendre a l’usuari que si estira el tirador en el sentit indicat es
desbloquejarà el grup.

Fig. 8.19 – Logotip sobre la caixa de l’SQM i etiqueta de desbloqueig del grup
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A l’altre costat del rodament hi ha l’etiqueta que mostra el contrari; si es deixa anar la
maneta el grup queda bloquejat, com es pot observar a la figura 8.20.

Fig. 8.20 – Etiquetes de bloqueig del conjunt i de bloqueig – apertura de la caixa de l’SQM

Per saber en quin angle sobre l’eix Z es mou el producte, s’ha provist d’una fletxa a la part
posterior de la carcassa, de manera que l’usuari pugui controlar la graduació clarament.
Aquesta etiqueta es pot veure a la figura 8.19.

Fig. 8.21 – Etiqueta de graduació sobre l’eix Z
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Com s’ha comentat anteriorment, l’SNDC pot funcionar amb dos SQM diferents. El disc de
cobertura deixa al descobert uns forats o uns altres en funció del model, i per a que l’usuari
ho vegi clarament s’han aplicat dues etiquetes, com es pot constatar a les figures 8.22 i
8.23.

Fig. 8.22 – Disc de cobertura en la posició SQM–LU (USB)

Fig. 8.23 – Disc de cobertura en la posició SQM normal (SQM)
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8.4. Adquisició de les dades
Una part molt important del present projecte és poder gestionar les dades preses amb l’SQM
per a crear un mapa de punts de CL. S’ha realitzat un estudi de les diferents opcions
existents al mercat (veure annex H.EXTRACCIÓ DE LES DADES).
Si el model emprat és l’SQM normal, l’adquisició de les dades serà manual, mentre que si és
l’SQM-LU, l’adquisició de les dades serà amb el programa SQMReader©, i emmagatzemat
en forma d’arxiu CSV. Aquests arxius són arxius de texts amb els valors separats per
comes.
El següent pas serà passar aquestes dades a un arxiu de càlcul (.xls) complementat amb
unes macros específiques, de manera que es puguin tractar. Per veure com es tracten les
dades en detall, veure annex N.TRACTAMENT DE LES DADES.
La gràfica resultant seria la que caracteritza tota la cúpula celeste en aquell punt de mesura,
i seria tal com:

Valors de CL a cada punt de la cúpula celeste,
per a l'SQM
0
23
22

320

40

Escala de valors de CL
en mags/arcsec2

21
20
19
280

80

18

84°
42°

17

0°

240

120

200

160

Fig. 8.24 – Gràfica d’exemple de la caracterització d’un punt de mesura amb l’SQM normal
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A la figura 8.24, s’observa com tots els punts que cobreix l’SQM normal estan caracteritzats
segons els angles a cobrir a l’eix Z (360º, en sectors de 40º) i segons la inclinació sobre l’eix
X (0º, 42º o 84º). Cada color representa una inclinació sobre l’eix de les X.
Cada punt del gràfic està sobre el valor numèric de CL en mags/arcsec2.
La mateixa recreació es pot fer per al model SQM-LU:

Valors de CL a cada punt de la cúpula celeste,
per a l'SQM-LU
0
340

23

20

22

320

40

21
300

60

20
19

80
280

80

18

60
40

17

20
260

100
0°

240

120

220

140
200

160
180

Fig. 8.25 - Gràfica d’exemple de la caracterització d’un punt de mesura amb l’SQM-LU

Per a crear un mapa 2D on ubicar tots els punts, es farà servir el mateix arxiu .xls
implementat amb macros, que al seu torn crearà automàticament un arxiu tipus KLM. Aquest
arxiu es podrà llegir a l’aplicació Google Earth©.
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Fig. 8.26 – Imatge representativa del que podran veure els usuaris sobre el mapa de Google Earth.

En prémer les propietats del punt, apareixerà una finestra com la de la figura 8.25, on es veu
el dia de la mesura, l’hora i la taula de punts de mesura:
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Fig. 8.27 – Taula de propietats de cada un dels punts al mapa per a l’SQM normal

Com a resultat de tota la operativa, s’obtindrà un fitxer tipus KLM amb un núvol de punts,
cada un amb la seva taula de caracterització de la cúpula celeste de cada punt. D’aquesta
manera, es pot crear un arxiu a nivell mundial en el que tots els observadors que vulguin
col·laborar, puguin afegir les seves mesures.
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9. PRESSUPOST
Aquesta és una de les parts més importants del projecte, i com ha tal s’han intentat detallar
al màxim totes les despeses i beneficis pertinents.
Els amidaments en quant a hores treballades, preu / hora dels operaris, etc. es basen són
dades contrastades a diferents persones relacionades amb el món industrial.
Donat que molts dels components emprats en el producte són elements comercials, s’han
demanat preus directament als fabricants, o bé als seus distribuïdors a Catalunya. Els preus
dels cargols, femelles, passadors, etc. s’han contrastat de diversos catàlegs, però
bàsicament s’han extret del catàleg web http://www.boltsnutsscrewsonline.com.

9.1. Consideracions
Abans de començar a parlar sobre preus, primer s’han de comentar les consideracions
tingudes en compte.
En el cas de l’SDNC es considera que l’empresa comercialitzadora del producte SQM
(empresa A) adjudica al gerent de la nostra empresa (empresa B) el disseny i fabricació d’un
suport i sistema d’extracció de dades per al seu producte. Aquest suport ha de complir un
requeriment concret, i és que sigui possible fer-lo servir en zones de difícil accés pel trànsit
rodat.
El compromís per part de l’empresa B és entregar un prototip conjuntament amb tota la
documentació necessària per la fabricació d’aquest (plànols, arxius 3D, llista de materials
comercials, etc.).
L’empresa B compta amb un taller propi, on podrà fabricar i ensamblar les peces un cop que
hagin estat validades segons el prototip. L’empresa B també compta amb una màquina de
Rapid Prototyping, on modelarà els prototips. Les peces plàstiques finals les fabricarà
mitjançant motllos per a conformat de plàstics en una empresa C del mateix grup
empresarial (fet que no suposarà pagaments a tercers).
Com molts dels elements del producte són comercials (i tenen un preu perfectament definit),
el preu del prototip s’extraurà a partir del preu definitiu del producte acabat.
El transcurs del projecte serà des del Gener del 2012 fins al Març del mateix any.
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Les despeses del projecte es dividiran en 3 grans grups: despeses en disseny, despeses en
muntatge i despeses en fabricació i elements comercials.

9.2. Despeses de disseny
L’equip de disseny de l’SDNC es composarà d’un cap de disseny i d’un projectista
experimentat.
Es preveu que el disseny del producte estarà acabat en dues setmanes, amb les dues
persones treballant exclusivament a aquest fi 40 hores setmanals.
Amb aquestes premisses, ja és possible fer un primer càlcul del pressupost pel
desenvolupament de l’enginyeria:
Disseny del
Preu / hora (€)
prototip
Cap de disseny
65
Projectista
40
Preu total de disseny del prototip

Hores

TOTAL

80
80

5200 €
3200 €
8400 €

Taula 9.1 – Despeses de disseny

Una vegada fabricat el primer prototip és possible que es detectin errors de disseny. Tant
pot ser pel que fa al muntatge, la fabricació de les peces, o d’altres.
Per esmenar aquests errors es necessitarà de nou al cap de disseny i també al projectista,
que aniran fent modificacions sobre el disseny a mesura que vagin apareixent al taller de
producció o bé al taller de muntatge.
Redisseny del
Preu / hora (€)
prototip
Cap de disseny
65
Projectista
40
Preu total de redisseny del prototip

Hores

TOTAL

20
40

1300 €
1600 €
2900 €

Taula 9.2 – Despeses de redisseny

Com a resultat, tenim que les despeses totals de disseny són de 11300 €.
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9.3. Elements comercials, de fabricació pròpia i mà d’obra
necessària per a tals efectes
El preu dels elements comercials i de la mà d’obra necessiten d’una àmplia explicació, així
que estan explicats al detall a l’annex M. ANNEXOS DE PRESSUPOST.
Les despeses derivades de la fabricació pròpia i dels elements comercials són de 115 €.
El preu de fabricació del prototip serà de 230 €.
Les despeses derivades del muntatge són de 425 €.

9.4. Cost del prototip
Un cop calculats totes les despeses per separat, es poden extreure les conclusions
pertinents pel que fa al cost de fabricar aquest projecte.
Despeses generades per la fabricació del prototip
Despeses de disseny
Despeses de fabricació i elements comercials
Despeses de muntatge
Preu total del prototip

TOTAL
11300 €
230 €
425 €
11955 €

Taula 9.3 – Cost del prototip

Aquest cost de generar el prototip és una despesa que s’haurà d’amortitzar en el preu final
de cada unitat de SDNC venuda.

9.5. Cost del producte per a l’empresa
En aquest apartat no es poden considerar les despeses generades pel disseny, ni pel
prototipatge, donat que ja han estat considerades amb anterioritat.
Es considera que les despeses de muntatge són un 50% inferiors a les calculades a l’annex
M.2 Despeses de muntatge, ja que quan es produeixi en sèries més grans els operaris
adquiriran certa destresa i aniran més de pressa. Si el cost era de 50 €, ara serà de 25 €.
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Despeses generades per la fabricació del producte
Despeses de fabricació i elements comercials
Despeses de muntatge
Preu total del producte

TOTAL
114 €
25 €
139 €

Taula 9.4 – Cost del producte

El preu resultant de 139 € és el que costa a l’empresa B fabricar una unitat del producte.

9.6. Benefici industrial i despeses
L’objectiu final de l’empresa B és obtenir un benefici industrial sobre el producte que ven, i
en aquest apartat és on es considera aquest punt.
També hi ha certes despeses associades a la legalitat i que habitualment es consideren en
un percentatge del 6%, i són referents als permisos de treball del taller, revisions de
seguretat, etc. necessaris per al correcte funcionament de les instal·lacions i a la seguretat i
salut dels operaris.

Beneficis i despeses sobre el preu de fàbrica
Preu de fàbrica del producte
Benefici industrial (13 %)
Despeses generals (6 %)
Base imposable
IVA (18 %)

TOTAL
139 €
18,1 €
8,34 €
165 €
29,8 €

Taula 9.5 – Benefici industrial i despeses

9.7. Preu del producte per al consumidor
En aquest apartat simplement s’aplica el concepte del 18% d’IVA a la base imposable, per a
obtenir el PVP (o Preu de Venda al Públic).

PEC
Base imposable
IVA (18 %)
PVP

TOTAL
165 €
29,8 €
194,8 €
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Taula 9.6 – Preu per al consumidor

Per tant, el preu al que un consumidor podrà comprar l’SDNC serà de 194,8 €.

9.8. Amortització de la inversió
Tots els projectes industrials necessiten d’una inversió inicial per començar a funcionar, i
quan aquesta inversió es recupera és el punt d’inflexió per a que l’empresa B comenci a
guanyar diners.
Considerant que el benefici per unitat és de 18,1 € i que la inversió feta és de 11955 €, es
necessitarà vendre 661 unitats per amortitzar la inversió.

9.9. Tècniques comercials
Tenint en compte que es necessita un trípode per poder fer servir l’aparell i que es
recomana un cert tipus de motxilla de muntanya per transportar-lo, es podria optar per a fer
aliances amb fabricants d’aquests productes auxiliars, de cara a vendre l’SDNC amb un
trípode i una motxilla, tot en un pack. Sent així, es podria reduir el % (del 13% al 11%) de
benefici industrial de totes 3 empreses, a favor de propiciar un major nombre de vendes.
Cost de cada producte amb benefici industrial del 13%
SDNC
Trípode fotogràfic EV22 Cablematic
Motxilla Alpinism 22 Decathlon
IVA (18%)
Preu total

TOTAL
165 €
24 €
18,6 €
38,7 €
245 €

Taula 9.7 – Cost amb B.I. del 13%

Cost de cada producte amb benefici industrial de l’11%
SDNC
Trípode fotogràfic EV22 Cablematic*
Motxilla Alpinism 22 Decathlon
IVA (18%)
Preu total

TOTAL
154,3 €
20,27€
20,65 €
35,14 €
230,6 €

Taula 9.8 – Cost amb B.I. de l’11%

*Aquest producte ja compta amb un descompte aplicat a la compra de grans quantitats al
propi web de l’empresa.
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Com es pot observar, la diferència entre comprar el producte sol i comprar el pack amb tot
l’equipament difereix en 35,8 €, fet que segur faria que molts usuaris preferissin el pack a
comprar el producte sol.
El nombre d’unitats per a amortitzar la inversió seria de 782 unitats, però segurament
s’amortitzaria en menys temps degut a un increment en l’interès per part dels consumidors.
S’ha fet aquest estudi considerant la motxilla i el trípode, però es podia haver fet considerant
el frontal LED, el Netbook, el cable de connexió, o qualsevol altra combinació dels elements
recomanats.
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10. IMPACTE AMBIENTAL
En aquest projecte es considera que l’impacte ambiental és pràcticament insignificant, però
es pot dividir en tres fases del projecte: la fabricació, la utilització, i la fi del cicle de vida.

10.1. Fase de fabricació
Al procés de fabricació del producte es generen encenalls metàl·lics, procedents del
mecanitzat de les peces, així com restes plàstiques en format pols del procés d’extrusió 3D.
Les restes de plàstics que poden aparèixer corresponen a l’empresa fabricant dels models
plàstics, i serà la seva responsabilitat.
Els encenalls metàl·lics es poden reciclar com a ferralla a qualsevol empresa especialitzada
del sector.
Les restes en format pols de l’extrusora 3D sempre les reaprofita la pròpia màquina; per tant,
es considera que l’impacte ambiental és mínim.
Degut a que moltes de les peces són elements comercials, vindran embalats en capses de
cartó i embolicats en plàstics. Aquestes dues famílies es reciclaran de la manera habitual,
sota la gestió d’una empresa de residus per a empreses.
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Fig. 10.1 – Diagrama de l’impacte ambiental a la fase de fabricació
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A la figura 10.1 es poden apreciar tots els punts on hi ha impacte ambiental, i on s’hauria
d’actuar per a reduir-los.
En la fase de disseny sempre s’ha intentat emprar elements de poc impacte ambiental i
fàcilment reciclables i reutilitzables, com són l’acer i el poliestirè PS06.

10.2. Fase d’utilització
En la seva utilització, l’SDNC no genera cap tipus de residu, ja que la única part que podria
ser sensible a malmetre el medi ambient són els coixinets, i com només necessiten ser
substituïts cada 50000 hores (segons el fabricant), es considera que duren tota la vida útil
del producte.
Un dels impactes ambientals que podria tenir el producte, de manera indirecta, són les
bateries que utilitza l’SQM per a funcionar. Aquestes bateries haurien de ser retirades en ser
esgotades, i portar-les a qualsevol dels punts verds de recollida de bateries que
l’Administració posa a disposició dels ciutadans.

10.3. Fi del cicle de vida
Un cop acabada la vida útil del producte, s’hauria de desensamblar, i separar les parts
metàl·liques de les plàstiques. El disseny està orientat a la fabricació i muntatge, fet que
agilitza el procés.
Els coixinets haurien de ser duts a una deixalleria, perquè no es poden reciclar de la manera
habitual per als usuaris.
Les parts metàl·liques es podrien vendre com a ferralla, mentre que els materials plàstics
s’haurien de reciclar del mode habitual.
Tots aquells elements formats per més d’un material, sobretot pensant en els elements
comercials, haurien de ser duts a una deixalleria per al seu correcte desmantellament.
Tenint en compte que en aquesta part del cicle de vida del producte tota la responsabilitat de
l’impacte ambiental recau sobre l’usuari comprador, es recomanaria a aquest usuari dur tot
el producte complet a la deixalleria, abans que tractar de manipular-lo.
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CONCLUSIONS
El producte dissenyat ha complert la majoria els objectius que s’havien plantejat assolir en
un principi: l’SDNC és funcional, ja que pot mesurar la CL a qualsevol indret, pot cobrir tots
els angles de la cúpula celeste, es pot muntar en pocs passos i té un pes i un volum inferiors
als que es buscaven com a objectius. La part mecànica ha quedat resolta de manera
satisfactòria.

Un dels objectius era que les dades quedessin georeferenciades automàticament d’alguna
manera, però això no ha estat possible degut a la gran complexitat (fonamentalment en
programació) que suposava. Aquest apartat s’ha deixat en mans de l’usuari. No obstant
això, s’ha creat un arxiu .xls d’ajuda, en el que es poden introduir els punts de mesura de la
CL al mapa mundial de Google Earth© amb l’ajuda d’un arxiu tipus KML. Aquest arxiu KML
es crea a partir d’un document Excel complementat amb una macro interna, i serà de molta
ajuda per a compartir les dades amb la resta del món.

L’únic objectiu que no és possible determinar si s’assolirà o no és l’èxit que pugui tenir
comercialment. Una possible continuació del present projecte seria fer una anàlisi de
l’acceptació del producte sobre els diferents tipus d’usuaris possibles, per a determinar la
seva acceptació, així com fer enginyeria de valor de l’SDNC en funció de les seves
necessitats.

El producte és fabricable i cobreix les necessitats d’una sèrie de persones reals, no
teòriques. Aquest és el veritable valor de l’SDNC.
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