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egyre több égboltkamera … 
de hogyan használjuk azokat?





Motiváció 
a meteorológia részéről
 lefedettség növelése
 kamerák éjszakai alkalmazása új terület
 a képek operatív értékeléséhez támogató eszközökre 

van szükség nappal és éjszaka egyaránt

Motiváció 
a fényszennyezés kutatói részéről
 éjszakai fényviszonyok 

változatos időjárási körülmények között
 felhős esetekre nincsenek jól meghatározott 

referencia értékek az égbolt fényesség eloszlására
 mérések szükségessége a teljes hemiszférában

közös nevező, 
közös problémák

DSLR/MILC
fényképezőgép

• szenzor és lencse kalibrációja
• irányok kalibrálása
• RAW képek feldolgozása, 

fénysűrűség származtatása



http://rarehistoricalphotos.com/searchlights-gibraltar-1942/

Washington, D.C. The U.S. Weather Bureau station (~1941)
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/clouds/cloudchart.html

http://airplanepilot.blogspot.hu/201
0/04/alidade.html



maximális kifényesedés 
pozíciójának 
megkeresése

átlagolás egy megfelelő 
szélességű tartományban

JPEG képek feldolgozása –
kifényesedés magassági szöge

A módszer demonstrálása a Parlament épületének díszkivilágításával





Teszt égboltkamera Siófokon 2017 decemberétől
Fényszennyezés mérés & meteorológiai megfigyelés

Lézeres felhőalapmérő Siófokon 2018. júliusától



kamera által belátott égbolt irányainak kalibrálása csillag pozíciókkal



kamera által belátott égbolt irányainak kalibrálása csillag pozíciókkal



képpont x,y koordináta – azimut, magasság megfeleltetés



„A JÓ”



magassági szög – felhőalap magasság megfeleltetés
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„A JÓ”



camera: Canon EOS 20D
lens: Canon 18-55mm
settings: ISO1600, f3.5, 32sec

2017.12.11 01.00

AlsóörsBalatonfüred Veszprém
Balatonalmádi

Ajka

adaptált szoftver: 
DiCaLum (Kolláth Zoltán)



Számított luminancia
Natural Sky Unit (NSU)

vörös/kék arány

adaptált szoftver: DiCaLum (Kolláth Zoltán)



„A ROSSZ”



„A ROSSZ”



ÉS „A CSÚF”



fényoszlopok, 2019. január 29.



fényoszlopok, 2019. január 29.



fényoszlopok, 2019. január 29.



fényoszlopok, 2019. február 25.



fényoszlopok, 2019. február 25.



vékony aeroszol réteg 1 km alatt
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alacsony, kiterjedt felhők bemérése

módszer korlátai? felhőzet struktúra felismerés

ideális mérőhelyek?

fényszennyezés modellezése – felvételek kiértékelése

éjszakai látható tartományú műholdképek

szimulált éjszakai égboltképek – NWP 

fényszennyezés monitoring – felhőzet analízis 

közös mérőrendszer

felhőalap 

magasság

felhőzet optikai 

vastagság
látástávolságaeroszol optikai 

mélység

levegőminőség

fényszennyezés 

monitoring


