CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Badalona

NATURALESA DE LA LLUM
EMESA CAP AL CEL
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Llegenda
Vapor de sodi (66%)
Halogenurs metàl·lics (22%)
Vapor de mercuri (3%)
Fluorescents (2%)
LED (4%)
Halògena o incandescent (0%)
Sense classificar (3%)

Mapa de naturalesa de la llum dominant derivat del vol nocturn conjunt DMC I
(càmera fotogramètrica) i AISA Eagle II (sensor hiperespectral en VisNIR).
Data de vol: 29/10/2016 entre les 22:00 i les 23:00 hora local
Imatge de fons: Ortoimatge de Catalunya 1:2 500 ICGC
Sistema de referència: ETRS89 UTM31N
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Les fonts de llum artificial tenen, dins l’espectre electromagnètic, comportaments
específics i distintius. Les capacitats dels sensors de l’ICGC permeten obtenir els
espectres de la llum més característics i utilitzats com fluorescents, vapor de sodi,
halogenurs metàl·lics, vapor de mercuri, incandescents o LED.
El mapa de naturalesa de la llum representa la classificació en aquests tipus principals de naturaleses de la llum, de les emissions lumíniques que s’escapen cap al
cel, i que apareixien reflectides en el mapa d’emissions.
La diversitat o manca d’homogeneïtat de la naturalesa de la llum, en l’enllumenat,
representa també una forma de contaminació lumínica i té una incidència en aspectes, actualment sota estudi, com la salut o el comfort, a més de determinar el compliment de determinades normatives, com la prohibició de l’enllumenat amb vapor de
mercuri.
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