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1. Introducció

Presentem un  estudi  de  la  lluentor  del  cel  nocturn  a  l'illa  d'Eivissa  fent  servir  els 
fotòmetres Sky Quality Meter (SQM). El mapa realitzat és el primer a cobrir gairebé la 
totalitat de l'illa amb la distribució espacial de la lluentor del cel nocturn. Aquest estudi 
és necessari per posar de manifest la contaminació lumínica, preservar les zones que 
encara  gaudeixen  d'una  foscor  considerable  i  intentar  que  aquesta  contaminació 
lumínica es redueixi al llarg del temps d'una manera racional.

Al seu torn, les dades recollides serviran per ajudar a crear models que prediuen la 
lluentor  del  cel  nocturn,  en  funció  de  la  ubicació  i  la  brillantor  de  les  fonts  de 
contaminació lumínica, i la dispersió de la llum en l'atmosfera. Aquesta modelització 
forma part dels estudis del professor Jaime Zamorano del Departament d'Astrofísica i 
Ciències de l'Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid. Totes les dades i el 
mapa creat es compararan amb la lluentor nocturn mesurada des de l'espai pel satèl·lit 
DMSP.

1.1 Motivació de l'estudi

Un cel nocturn fosc que permet gaudir i contemplar el firmament s'ha de considerar un 
dret inalienable de la humanitat equivalent a tots els altres drets ambientals, socials i 
culturals, pel seu impacte en el desenvolupament de tots els pobles i en la conservació 
de la biodiversitat. Un cel brillant revela un excés o mal ús de la il·luminació. L'extensió 
i la intensitat d'aquesta emissió posa en evidència que la contaminació lumínica és, a 
més d'un problema per als astrònoms, un problema global que està fent mal el nostre 
medi ambient.

L'AAE es manifesta preocupada per la, cada vegada major, contaminació lumínica i es 
veu "obligada" a reivindicar els cels foscos ja que:

-  En  20  anys  hem perdut  a  Espanya  una  magnitud  aparent,  és  a  dir,  veiem  menys 
estrelles que els nostres avis, que podien observar a simple vista objectes fins a tres 
vegades menys brillants.

-  Tot  i  que  aquesta  contaminació  es  generi  en  un  punt,  els  seus  efectes  arriben  a 
centenars de quilòmetres de distància.

- La presència massiva de lluminàries artificials i la falta de criteri i de previsió a l'hora 
de  planificar  i  restringir  els  tipus  de  lluminàries  permesos  i  els  diferents  graus 
d'il·luminació assumibles en diferents llocs, ens ha portat fins a un punt en què cada 
vegada és més difícil gaudir d'un cel fosc, que com a tal és part integral del paisatge.

- El cel nocturn constitueix un autèntic patrimoni cultural per ser diferent la porció de 
cel nocturn que és visible en diferents punts del nostre planeta, així com la denominació 
dels seus astres i la seva interpretació.
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- El cel és una font de saber; l'astronomia és una ciència que necessita de cels foscos per 
al seu estudi, i per tant s'haurà de prestar especial atenció a la preservació de la foscor 
del cel a les zones on potencialment sigui més idoni practicar aquesta ciència i/o ubicar 
instal·lacions per a l'aprofundiment de aquesta disciplina científica.

- L'abús i falta de criteri en la presència de lluminàries provoquen pertorbacions en els 
hàbits i capacitats de diverses espècies animals, entre elles les aus nocturnes i alguns 
mamífers, que pateixen desorientacions per aquesta causa així com alteracions dels seus 
ritmes vitals.

- La contaminació lumínica també provoca a les persones molèsties com la fatiga visual, 
l'ansietat i alteracions del son. La llum durant les nits també afecta la glàndula pineal, 
localitzada  en  el  cervell  i  que  té  un  paper  fonamental  en  el  rellotge  biològic  dels 
vertebrats.  Aquesta  petita  glàndula  produeix  i  allibera  en  el  cos  humà  l'hormona 
melatonina, però ho fa en major quantitat durant les nits i en moments de foscor. La 
melatonina està considerada com un agent anticancerós que frena l'inici i progressió 
d'alguns  tumors.  També  és  una  molècula  antioxidant  que  frena  l'envelliment  de  les 
cèl·lules i l'aparició de malalties degeneratives.

- Des d'un punt "egoista", l'AAE gestiona, mitjançant conveni, l'Observatori Astronòmic de 
Ses Païsses de Cala d'Hort. La raó que va portar a la seva instal·lació en aquest lloc és la  
bona  qualitat  del  cel  en  aquesta  zona  de  l'illa,  una  de  les  millors  situades  per  al 
desenvolupament d'estudis astronòmics. Gràcies a aquestes excepcionals condicions i al 
treball  dels  membres  de  l'AAE,  l'Agrupació  ha  realitzat  importants  avanços  com  el 
descobriment de més de dos centenars d'asteroides reconeguts pel Minor Planet Center 
(dos d'ells qualificats com proper a la Terra, " NEO "en les seves sigles en anglès) o la 
realització de fotografies d'espai profund de gran qualitat, dues de les quals han estat 
reconegudes per la NASA com Fotografia Astronòmica del Dia a nivell mundial.

- A més, són nombroses les persones que cada any es desplacen fins a l'observatori 
per aprofitar la tasca divulgativa de l'Agrupació. Per tant, centenars de persones es 
beneficien directament de la tasca divulgativa de l'AAE, que depèn íntegrament de la 
preservació de les condicions del cel nocturn a Cala d'Hort.

2. Lluentor del cel nocturn

Hi  ha  dos  mètodes  utilitzats  per  les  persones  que  s'uneixen  a  projectes  ciutadà-
científics. D'una banda, informen del nombre d'estrelles que poden veure a ull nu d'una 
parcel·la del cel seleccionada. Aquestes dades informen sobre la magnitud límit del cel, 
que està estretament relacionat amb la lluentor del cel. Encara que aquest mètode es 
basa  en  mesures  subjectives,  s'ha  demostrat  que  aporta  informació  científica.  La 
precisió augmenta quan augmenta el nombre d'observacions.

D'altra  banda,  s'utilitza  Sky  Quality  Meters  (SQM),  que  són  fotòmetres  de  mà  que 
proporcionen la lluentor del cel nocturn en unitats astronòmiques de mag·arcsec -2. El 
SQM és un dispositiu portàtil i fàcil d'utilitzar que s'utilitza per a fins científics amb una 
precisió del 10%.
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Els  científics  professionals  han  estat  utilitzant  imatges  preses  de  nit  per  diferents 
satèl·lits  per detectar i  mesurar les fonts de contaminació lumínica i  per estimar la 
lluentor  del  cel  utilitzant  models  que tenen en  compte la  dispersió  de la  llum per 
molècules i aerosols de l'atmosfera. Aquest mètode permet estimar una estimació global 
de la lluentor del cel nocturn.

Unint  tots  dos  mètodes,  per  mitjà  de  la  comparació,  els  resultats  s'implementen  i 
s'obtenen millors resultats.

3. Presa de dades amb SQM

Hem utilitzat Sky Quality Meter (SQM-LE) que són fotòmetres 
de mida de butxaca dissenyats per proporcionar mesures de la 
luminància o brillantor superficial del cel nocturn en unitats 
astronòmiques  de  magnitud  per  arc-segons  al  quadrat 
(mag·arcsec-2).  Es  tracta  d'una  unitat  logarítmica  amb  una 
escala en la qual un augment de 5 magnituds és equivalent a 
una disminució de 100 en luminància.

Els SQMs tenen una incertesa sistemàtica del 10%. El seu ús 
s'ha tornat molt popular entre els investigadors i els astrònoms 
aficionats, juntament amb membres d'associacions que lluiten 
contra la contaminació lumínica.

En aquest estudi hem utilitzat dos models de fotòmetre. El 
SQM-L, el més simple, està destinat a la presa de dades al 
camp, apuntant el fotòmetre al zenit per prendre mesures en 
llocs molt concrets i poc accessibles. El segon model utilitzat 
és el SQM-LE vinculat per mitjà d'una connexió Ethernet a un 
petit ordinador portàtil.

3.1 Procediment d'adquisició de dades

El model de fotòmetre SQM-LE, connectat a un ordinador, s'ha instal·lat al sostre d'un 
vehicle apuntat al zenit, proporcionant lectures de la lluentor del cel durant un viatge o 
recorregut per les carreteres de l'illa. També es pot adaptar en un vaixell per prendre 
mesures. Aquest model SQM-LE pot llegir cada 5 segons sense pèrdua de precisió en llocs  
foscos. A aquest ritme, s'obté un valor cada 100 m en un vehicle que es desplaci a una 
velocitat  de  72  km/h.  Aquest  procediment  ens  permet  cobrir  una  àrea  àmplia  amb 
suficient resolució espacial.

Per localitzar la posició on es prenen cada punt de dades, fem servir un GPS, connectat 
al mateix ordinador que el fotòmetre, que registra les coordenades al mateix temps que 
es  realitzen  les  lectures  de  la  lluentor  del  cel  mitjançant  el  SQM-LE.  És  important 
sincronitzar en el temps l'ordinador i  el GPS abans de cada viatge. Al final d'una nit 
d'observació, les dades del fotòmetre i del GPS s'uneixen mitjançant un programa de 
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gestió desenvolupat per Unihedron (fabricant dels SQM) per crear un arxiu amb la posició 
geogràfica i la lluentor del cel dels diferents punts on s'han pres mesures. S'ha pres la 
precaució, a l'hora de recollir les dades, d'evitar camins il·luminats i no prendre mesures 
dins d'àrees poblades.

Val  la pena esmentar altres  fonts  de dades errònies  o falses  quant utilitzem aquest 
procediment  automàtic.  Alguns  d'ells  són  evidents,  com  els  túnels  que  s'il·luminen 
generalment donant una mesura més brillant falsa. El mateix passa quan el cotxe passa 
sota un pont i  el sostre és il·luminat per les llums del cotxe. Els camins rurals amb 
arbres als seus costats són un problema quan la carretera és massa estreta o hi ha una 
àmplia copa d'arbres que cobreix la carretera. Per tant, aquestes dades no desitjades 
són rebutjades després d'una acurada inspecció de les dades obtingudes en cada sèrie 
(Aquesta selecció és realitzada pel professor Jaime Zamorano).

Com hem comentat anteriorment, també s'han pres dades amb el model SQM-L en punts 
aïllats de difícil accés o per completar les dades en àrees urbanes on proliferen massa 
fanals i no és possible prendre dades al llarg de les carreteres.

Les dades s'han obtingut durant nits clares i sense Lluna, i almenys dues hores després 
de la posta de Sol. Un cel sense núvols és obligatori perquè els núvols reflecteixen la 
llum en els cels contaminats i pertorben les dades que s'adquireixen.

3.2 Rutes realitzades i dades aïllades

Les rutes proposades han tractat de recórrer la major part del territori de l'illa evitant 
en la mesura del possible les zones més urbanitzades i les carreteres il·luminades perquè 
les dades no es veuen afectades per la il·luminació directa de lluminàries.
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Les rutes proposades van ser set, que a l'hora de la pràctica s'han vist modificades (tant 
ampliades  com  llargades)  per  motius  diversos,  com:  variació  de  les  condicions 
atmosfèriques, limitació de temps, errors de navegació...

En total, i de moment, s'han recorregut més 400 km en vehicle prenent mesures al llarg i 
ample  de  l'illa  d'Eivissa.  A més  a  més  també  s'han  realitzat  rutes  marítimes  a  les 
proximitats de la costa de l'illa d'Eivissa.

Al seu torn, també s'han pres dades amb el SQM-LE, amb tot l'equip addicional (portàtil i 
GPS) a l'interior d'una motxilla i el SQM-LE apuntat al zenit mitjançant un suport adossat 
a aquesta motxilla,  caminant per llocs  no accessibles  mitjançant vehicle motoritzat. 
També  s'han  recollit  dades  puntuals  amb  el  SQM-L  per  implementar  certes  zones 
urbanes.

Fins al moment, s'han realitzat 5290 mesures en tota l'illa i als voltants marítims, 
entre el 18 de novembre de 2016 i el 23 de setembre de 2017.

3.3 Filtrat de dades

Com s'ha comentat amb anterioritat, no totes les dades preses s'han tingut en compte, 
de manera que s'ha realitzat un filtrat per part del professor Jaime Zamorano.

El procediment és el següent. En primer lloc es crea un arxiu Keyhole Markup Language 
(KML) per visualitzar les dades amb Google Earth. Aquests arxius contenen el nom de 
l'observador, el número de sèrie SQM, l'hora, les coordenades i el valor de la mesura 
presa per mitjà del SQM. Navegant amb Google Earth al llarg del recorregut es detecten 
les dades errònies (generalment massa brillants) que es marquen per a ser rebutjats. 
Usant la informació geogràfica és fàcil trobar una explicació per als valors més brillants 
que no estan d'acord amb la resta de mesures. Després es construeix un altre arxiu KML 
que conté el resultat mitjà dels valors en cel·les 47 arcsec d'ample (direcció E-W) per 60 
arsec d'ample (direcció N-S). Aquestes cel·les té una extensió de 2,6825 km2, amb unes 
dimensions de 1,45 km x 1,85 km. Les cel·les estan codificades per colors, de manera 
que els colors més foscos indiquen una major foscor del cel.

Un segon filtrat de les dades, amb el suport de les cel·les, ens ajuden a determinar 
dades  errònies  més  subtils  que  no  es  van  observar  amb  anterioritat  ja  que  no  és 
d'esperar  canvis  abruptes  entre  cel·les  consecutives.  El  valor  mitjà  d'una  cel·la  es 
determina usant una escala lineal i els mesuraments atípiques desplacen la mitjana a 
valors massa brillants quan les comparem amb les cel·les adjacents. Aquest mètode és 
molt útil per a detectar punts de dades incorrectes. El mapa final es fa amb les cel·les 
esmentades anteriorment.
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4. Resultats

Amb  la  multitud  de  dades  recollides,  el  professor  Jaime  Zamorano  ha  elaborat  els 
diferents mapes (de rutes i de cel·les). Tants les rutes amb les seves mesures, com el 
mapa de cel·les realitzat fins a la data es poden consultar en línia a través de la pàgina 
web de l'AAE, en la seva secció de Contaminació Lumínica.

http://www.aaeivissa.com/index.php/conocenos/contaminacion-luminica-el-proyecto-
nixnox

Aquestes dades estan a disposició de qualsevol persona interessada en el tema, com de 
les diferents administracions de l'illa.

Mapa amb les mesures preses en les diferents rutes

El mapa més interessant és el mapa de cel·les, que ens dóna una informació més global  
de la situació de la contaminació lumínica a l'illa d'Eivissa.
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Mapa de cel·les

Zona de Sant Antoni de Portmany
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Zona de Santa Eulària

Zona de Sant Joan de Labritja
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Zona de Sant Josep de sa Talaia

Zona de Vila
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5. Conclusions

És la primera vegada que es realitza un mapa de l'estudi de la lluentor nocturna del cel 
de l'illa d'Eivissa. El mapa pot ser considerat com representatiu de la brillantor mitjana 
del cel en nits clares i sense lluna durant el període de realització de l'estudi (novembre 
de 2016 - setembre de 2017).

Observant  el  mapa  obtingut  podem  assegurar  que,  sorprenentment,  encara  queden 
bastants  llocs  foscos  que permeten observar el  cel  nocturn estrellat  però que estan 
bastant aïllats i molt apartats de les grans àrees urbanes. La zona des Amunts presenta 
zones amb un bon cel lliure de contaminació, així com el petit racó de cala d'Hort (zona 
on s'ubica l'Observatori de cala d'Hort).

D'altra banda, es verifica que les pitjors zones amb major contaminació lumínica són les 
àrees de Vila, Aeroport, Sant Jordi, Sant Antoni de Portmany, zona sud del municipi de 
Sant  Josep  i  les  grans  carreteres  que  interconnecten  Vila  amb Sant  Antoni  i  Santa 
Eulària.

És  per  això  que,  havent-hi  encara  zones  gairebé  lliures  de  contaminació  lumínica, 
s'imposa una contenció i fins i tot una disminució de la contaminació lumínica per a 
preservar i augmentar les zones des d'on es pugui contemplar el cel nocturn estrellat. La 
AAE porta temps reivindicant el desenvolupament de la Llei 3/2005 de 20 d'abril,  de 
protecció del medi nocturn de les Illes Balears.  Si aquest petit estudi pot impulsar 
d'alguna manera el desenvolupament d'aquesta llei, ajudant en la zonificació com a pas 
previ  per  a  una  posada  en  marxa  de  tot  el  reglament,  o  al  fet  que  els  diferents 
ajuntaments de l'illa es conscienciïn que la contaminació lumínica   és   tant   important   com   
altres tipus de contaminaci  ó  , haurà valgut la pena.  

També hem de destacar que aquest no és un treball aïllat, ja que es pot considerar com 
la tercera fase d'una tasca que l'AAE va iniciar fa temps amb la comparació de la lluentor 
del cel nocturn de diferents punts de l'illa en diferents èpoques de l'any (hivern i estiu) 
per concloure que a l'estiu l'illa contamina més el cel nocturn per culpa d'una major 
emissió lumínica com a fruit de l'època turística. Els llocs on vàrem realitzar les mesures 
es poden consultar a: http://nixnox.stars4all.eu/loc/islas-baleares/

A més a més, l'AAE posseeix dues estacions fixes que mesuren la contaminació lumínica 
de forma contínua i les dades són trameses directament a la Universitat Complutense de 
Madrid  (2a  fase  del  projecte)  com  a  part  de  la  Red  Espanyola  d'Estudis  de  la 
Contaminació Lumínica (REECL). La informació és accessible a:

 https://guaix.fis.ucm.es/splpr/SQM-REECL
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La tasca de l'AAE no s'aturarà en aquest punt. La AAE té intenció de seguir mesurant la 
lluentor del cel nocturn a les diferents zones on encara no ha estat possible fer-ho. Al 
seu torn, pretén fer un seguiment en el temps de la variació de la lluentor del cel 
nocturn realitzant mapes temporals com el que hem presentat per estudiar l'evolució de 
a contaminació lumínica. A més a més, pretenem realitzar mesures al mar a diferents 
distàncies de l'illa per col·laborar amb el professor Jaime Zamorano en la modelització 
de la dispersió de la llum artificial a l'atmosfera causant de la lluentor artificial del cel 
nocturn i el seu efecte sobre la visibilitat de la llum astronòmica, i també comparar les 
mesures  fetes  a  "terra"  amb  les  efectuades  en  l'espai  pels  satèl·lits  DMSP-OLS.  Els 
satèl·lits que prenen imatges de la Terra de nit des de l'espai proporcionen dades de 
radiació de la llum emesa cap amunt, que és la principal font de contaminació lumínica. 
Els models per a la dispersió de la llum per l'atmosfera han de vincular aquestes dades 
amb la lluentor del cel observat des del terra. D'aquí la importància de recollir dades de 
la lluentor del cel amb campanyes com les que realitza l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa.

 Imágenes de satélite DMSP-OLS - Nighttime Lights Global Composites

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/dmsp_gcv4/
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