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Zarys treści: ALPS (Allsky Light Pollution Survey) to automatyczne stacje ob-
serwacyjne mające na celu ciągły monitoring nocnego nieba w wybranych lokali-
zacjach. Stacje umożliwiają pomiar jasności i obrazowanie nocnego nieba. Projekt
łączy cele naukowe i popularnonaukowe. Zebrane dane pozwolą na śledzenie źró-
deł i zmian poziomu zanieczyszczenia światłem. Otwarty dostęp do tych danych
da możliwość wykorzystania ich w popularyzowaniu w społeczeństwie problemu
degradacji nocnego nieba i środowiska sztucznym światłem. Projekt jest wspól-
nym przedsięwzięciem Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
i wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
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1. Wstęp

Zanieczyszczenie światłem (definiowane jako zaburzenie nocnego środowiska
sztucznym światłem) stało się istotnym problemem wraz z wprowadzeniem do
użytku wydajnych źródeł oświetlenia zewnętrznego. Prowadzone na coraz szerszą
skalę badania naukowe pokazują, że niestety, oprócz niezaprzeczalnych pozytyw-
nych efektów intensywnego wykorzystania oświetlenia zewnętrznego, istnieją rów-
nież skutki negatywne. Sztuczne światło w nocy niekorzystnie wpływa bowiem na
istotne zachowania i procesy organizmów żywych, w tym człowieka.
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Innym przejawem zanieczyszczenia światłem jest zwiększenie jasności nocnego
nieba, w sensie jasności jego tła. Niebo to, nawet w warunkach braku zanieczyszcze-
nia światłem, nie ma zerowej jasności. Obecność sztucznego światła, szczególnie
pochodzącego z oświetlenia zewnętrznego, podnosi tę jasność bardzo wyraźnie.
Natężenie tego zjawiska zależy od warunków pogodowych (Ściężor, 2018). Przy
bezchmurnym niebie jego jasność w zenicie w centrach dużych miast przekracza
poziom naturalny nawet czterdziestokrotnie (Falchi i in., 2016). Tak jasne nie-
bo w warunkach naturalnych występuje nocą tylko w czasie pełni Księżyca przy
bezchmurnym niebie.

Jasność nocnego nieba, obok liczby bezchmurnych nocy, ma kluczowe znaczenie
dla astronomii. Już zaledwie kilkukrotny wzrost tej jasności stanowi utrudnienie
dla prowadzenia obserwacji obiektów astronomicznych. Przy jeszcze jaśniejszym
niebie obserwacje te stają się praktycznie niemożliwe. Świadectwem tego są sta-
re obserwatoria astronomiczne położone w miastach. W czasach ich powstawania
zanieczyszczenie światłem jako problem nie istniało. Wraz z pojawieniem się i roz-
budową oświetlenia ulicznego warunki obserwacyjne ulegały stopniowemu pogar-
szaniu. W końcu stały się one tak złe, że obserwatoria te przestały pełnić swoją
pierwotną funkcję. Przykładem tego jest obserwatorium Instytutu Astronomiczne-
go Uniwersytetu Wrocławskiego (IA UWr), znajdujące się w Parku Szczytnickim
niecałe 4 km od centrum Wrocławia. Kiedyś wykorzystywane jako miejsce prowa-
dzenia obserwacji, obecnie tej funkcji już nie może pełnić. Niebo nad Wrocławiem
jest za jasne.

W większości europejskich krajów wciąż wrasta zanieczyszczenie światłem
(Bennie i in., 2014). Polska nie jest tu wyjątkiem. W ciągu ok. 10 lat przypada-
jących na przełom XX i XXI wieku obszar wyraźnej (dostrzegalnej gołym okiem)
degradacji nocnego nieba sztucznym światłem zwiększył się o ok. 20% całkowitej
powierzchni Polski (Bennie i in., 2014; Falchi i in., 2016). Zatrzymanie tego nie-
pokojącego trendu wymaga odpowiednich badań i upowszechniania ich wyników
w społeczeństwie.

Jednym z kierunków badawczych, które są realizowane na świecie, jest monito-
rowanie jasności nocnego nieba (Hänel, 2018). Monitoring ten w wielu miejscach
prowadzi się nie tylko w czasie bezchmurnych nocy, ale w sposób ciągły, niezależnie
od pogody. Jasność nocnego nieba jest bowiem dobrym wyznacznikiem poziomu
zanieczyszczenia światłem. Stąd ciągły monitoring daje informację użyteczną nie
tylko dla astronomii, ale również dla oceny stanu nocnego środowiska naturalnego
czy efektywności wykorzystania oświetlenia nocnego.

Celem projektu ALPS (Allsky Light Pollution Survey) jest ciągły monitoring
zanieczyszczenia światłem poprzez rejestrację obrazów i pomiary jasności noc-
nego nieba. Obserwacje te wykonywane są przy wykorzystaniu automatycznych
stacji zlokalizowanych w miejscach o różnym poziomie zanieczyszczenia światłem.
Z punktu widzenia popularnonaukowych efektów projektu, taki wybór lokalizacji
pozwala pokazać, jak bardzo zanieczyszczenie to wpływa na wygląd nocnego nieba.

Projekt ALPS jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Astronomicznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego i wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii.
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2. Cele projektu i instrumenty

W 2009 roku sześć instytucji, w tym Instytut Astronomiczny UWr, powoła-
ło do istnienia polsko-czeski park ciemnego nieba w Górach Izerskich (Mrozek
i Kołomański, 2014). Jednym z działań przewidzianych do realizacji w ramach
Izerskiego Parku Ciemnego Nieba (IPCN) jest monitoring stanu nocnego nieba na
terenie parku.

Monitoring taki prowadzony jest od 2008 r. przez członków libereckiego od-
działu Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego (URL1). Pomiary jasności nocne-
go nieba wykonują miłośnicy astronomii wykorzystując głównie ręczne fotometry
Sky Quality Meter (SQM) produkowane przez Unihedron. Obserwacje te wyko-
nywane są jednak tylko w wybrane bezchmurne noce. Daje to ogólną wiedzę na
temat jakości nocnego nieba z astronomicznego punktu widzenia.

Ze względu na dużą zależność jasności nieba od warunków meteorologicznych
(Ściężor, 2018), ciągły monitoring tej jasności jest konieczny dla dokładnego scha-
rakteryzowania poziomu zanieczyszczenia światłem w danym miejscu. Z tego po-
wodu postanowiliśmy zbudować automatyczną stację, która umożliwi ciągły mo-
nitoring nieba. W pierwotnie założonym planie miały powstać dwie takie stacje.
Jedna z nich miała znajdować się w osadzie Orle na terenie IPCN, druga we Wro-
cławiu na terenie Instytutu Astronomicznego UWr. Projekt, w ramach którego
miało być realizowane to zadanie, otrzymał nazwę Allsky Light Pollution Survey.

W lipcu 2017 roku została uruchomiona stacja we Wrocławiu oznaczona iden-
tyfikatorem ALPS-WRO. Doświadczenia zebrane przy konstruowaniu i obsłudze
stacji ALPS-WRO ułatwią przygotowanie kolejnych stacji. Obecnie trwają prace
nad uruchomieniem trzech: zaplanowanej wcześniej w Orlu, w obserwatorium IA
UWr w Białkowie i w Sopotni Wielkiej (Beskid Żywiecki). Ta ostatnia stacja po-
wstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem Polaris OPP. Dzięki temu uruchomiona
zostanie sieć stacji umieszczonych w różnych, z punktu widzenia zanieczyszczenia
światłem, miejscach.

W założeniu każda ze stacji ma składać się z dwóch instrumentów badaw-
czych podłączonych do komputera sterującego (ryc. 1). Jednym z instrumentów

Ryc. 1. Stacja ALPS-WRO w
dniu jej uruchomienia (12 lipca
2017), tuż po deszczu. Po pra-
wej stronie widoczna jest kame-
ra SBIG AllSky-340C, po lewej
fotometr SQM-LU-DL. Źródło:
opracowanie własne.
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jest fotometr Sky Quality Meter model LU-DL (SQM-LU-DL), produkowany przez
Unihedron. Fotometr umieszczono w obudowie zabezpieczającej przed zjawiskami
meteorologicznymi i skierowano w zenit. Okno wejściowe fotometru jest regularnie
czyszczone, aby zminimalizować wpływ zanieczyszczeń osadzających się na obu-
dowie. Obudowa nie jest podgrzewana, co okazuje się problematyczne w sezonie
zimowym, gdyż śnieg gromadzący się na oknie wejściowym powoduje błędne wska-
zania fotometru. Na szczęście zimą 2017/18 opady śniegu we Wrocławiu zdarzały
się bardzo rzadko (były to 3 dni), a śnieg został szybko usunięty z obudowy ręcznie.
Pomiary zafałszowane obecnością śniegu nie są brane do analizy.

Obrazy z kamery hemisferycznej, opisanej poniżej, pozwalają na identyfikację
przedziałów czasów, w których pomiar jasności nieba zaburzony był obecnością
śniegu. Gromadzenie się wody na oknie fotometru (np. wskutek opadu deszczu),
jest niewielkie i nie ma znaczącego wpływu na pomiary. W obudowie umieszczo-
no żel krzemionkowy zabezpieczający przed tworzeniem się rosy na wewnętrznej
stronie okna wejściowego fotometru.

Pole widzenia SQM-LU-DL wynosi 20◦ (szerokość pola widzenia na połowie
maksimum czułości). Jasność, którą mierzy instrument, jest więc uśrednioną ja-
snością nieba w okolicy zenitu. Czułość widmowa fotometru różni się na tyle od
przepuszczalności standardowych filtrów używanych w astronomii do fotometrii
(Cinzano, 2005), że SQM należy uważać za osobny system fotometryczny.

Pasmo przepuszczalności SQM-LU-DL obejmuje większość zakresu widzialnego
i ma maksimum na długości fali 540 nm. Tak szerokie pasmo umożliwia detekcję
świecenia nieba nocnego, wywołaną różnymi źródłami sztucznego światła stoso-
wanymi w oświetleniu zewnętrznym. Jednocześnie położenie maksimum czułości
bliskie jest maksimum standardowego astronomicznego filtra V i maksimum czu-
łości oka ludzkiego. Dzięki temu jasności zmierzone fotometrem SQM-LU-DL są
bliskie jasnościom otrzymanym w standardowych pomiarach astronomicznych oraz
bliskie wrażeniom wzrokowym przy obserwacjach wizualnych (Cinzano, 2005).

Jasność podawana przez SQM-LU-DL jest wyrażona w magnitudo na kwa-
dratową sekundę łuku mag·arcsec−2. Jest to jasność powierzchniowa. Można ją
wyrazić również w powszechniej używanych jednostkach, tj. kandelach na metr
kwadratowy (cd·m−2). Należy zwrócić uwagę, że skala mag·arcsec−2 jest logaryt-
miczna i odwrócona – większe wartości oznaczają mniejszą jasność. Z tego powodu,
w celach poglądowych, jasność nocnego nieba może być również wyrażana w jed-
nostkach NSU (natural sky units), tj. przez wielokrotność jasności najciemniejsze-
go nieba naturalnego: wolnego od zanieczyszczenia światłem, w noc bezchmurną
i bezksiężycową.

Drugim instrumentem badawczym jest kamera hemisferyczna. W przypad-
ku stacji ALPS-WRO zastosowano SBIG AllSky-340C. Kamera wyposażona jest
w matrycę CCD o rozmiarze 640×480 pikseli z maską barwną RGB Bayera. Pole
widzenia kamery wynosi 185◦×145◦. Obrazy zapisywane są w formacie fits i png.
Ten drugi typ wykorzystywany jest do prezentacji danych w Internecie. Kamera
pełni trzy główne funkcje. Po pierwsze umożliwia identyfikację tego, co znajduje
się w polu widzenia fotometru SQM-LU-DL. Stanowi to istotną informację przy
analizie danych zebranych przez fotometr. Zmiany jasności zarejestrowane przez
SQM-LU-DL mogą wynikać z różnych przyczyn, np. zmiany stopnia zachmurzenia
lub pojawiania się nowych źródeł sztucznego światła. Po drugie, obrazy nieba wy-
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konane tą kamerą dają możliwość identyfikacji źródeł zanieczyszczenia światłem
oraz śledzenia ich zmian w czasie. Po trzecie, obrazy te są doskonałym materiałem
do popularyzacji nie tylko problemu zanieczyszczenia światłem, ale również wiedzy
o zjawiskach zachodzących na niebie, astronomicznych i meteorologicznych.

Oba instrumenty podłączone są do komputera typu Raspberry Pi. Oprogramo-
wanie zainstalowane na komputerze steruje pracą instrumentów i przesyła zebrane
dane do zarchiwizowania i na serwer WWW. Serwis internetowy ALPS dostępny
jest obecnie pod adresem www.alps.ptma.pl, ale wkrótce zostanie przeniesiony
na platformę informatyczną E-science.pl, stworzoną przez Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe. Obecnie serwis internetowy udostępnia tylko dane
bieżące, ale po migracji na platformę E-science.pl pojawi się dostęp również do
danych archiwalnych.

3. Wyniki

Stacja ALPS-WRO zlokalizowana jest 3,7 km na wschód od centrum Wrocła-
wia (640 000 mieszkańców). W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się Park
Szczytnicki o powierzchni ok. 1 km2 i z małą liczbą punktów oświetlenia zewnętrz-
nego. Głównym źródłem sztucznej jasności nocnego nieba dla tej lokalizacji jest
więc miejskie oświetlenie zewnętrzne położone poza Parkiem.

Po wstępnym okresie testów dane naukowe ze stacji ALPS-WRO gromadzone
są od sierpnia 2017 roku. Do chwili obecnej (kwiecień 2018 r.) zebranych zostało
prawie 70 000 obrazów i pomiarów fotometrycznych, z czego ok. 60% przypada na
noc. Poza szczególnymi wyjątkami obrazy i pomiary fotometryczne wykonywane
są z krokiem czasowym 5 min. W wyniku testów taki krok czasowy uznaliśmy za
maksymalny, dający jeszcze dobre pokrycie zmian mogących zachodzić w krót-
kich okresach czasu w ciągu jednej nocy. Mniejszy krok, np. 1 min., dałby lepszą
rozdzielczość czasową, ale jednocześnie wyraźnie zwiększyłby ilość danych, a tym
samym wymaganą dla ich archiwizacji przestrzeń dyskową.

Zebrane w ciągu 8 miesięcy dane pozwalają nam na przedstawienie wstępnych
wyników opisujących ilościowo stan nocnego nieba w tej lokalizacji. Ze względu
na dużą ilość oświetlenia należy oczekiwać, że jasność nieba nad Wrocławiem bę-
dzie wyraźnie większa niż jasność nieba naturalnego oraz będzie silnie zależeć od
zachmurzenia. Prezentowane w dalszej części pracy wykresy zenitalnej jasności
nieba nocnego (NSB, night sky brightness), otrzymane z pomiarów SQM-LU-DL,
nazywane będą skotogramami.

Ryc. 2 przedstawia przykładowy skotogram dla jednej nocy, 13/14.12.2017.
Noc ta charakteryzowała się dużą zmiennością zachmurzenia, od okresów nieba
bezchmurnego po całkowite zachmurzenie chmurami niskimi. Najniższa zanotowa-
na tej nocy NSB wynosiła 19,2 mag·arcsec−2 (niebo bezchmurne), a najwyższa
15,5 mag·arcsec−2 (niebo całkowicie zachmurzone). Oznacza to zmianę o 3,7 ma-
gnitudo, czyli ok. 30-krotną. Zmiany NSB w ciągu tej jednej nocy obejmują prawie
cały zakres zmienności jasności nocnego nieba zmierzony od początku funkcjono-
wania ALPS-WRO.

Najniższa wartość NSB została zarejestrowana we wrześniu 2017 roku i wy-
niosła 19,3 mag·arcsec−2. Jest to jasność ok. 13-krotnie większa od jasności natu-
ralnej i w warunkach naturalnych występuje tylko w bezchmurne noce z Księży-
cem blisko pełni. Inaczej ujmując, w warunkach naturalnych zenitalna NSB równa
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Ryc. 2. Skotogram dla nocy 13/14.12.2017, stacja ALPS-WRO. Linie poziome
oznaczają maksymalną i minimalną NSB zmierzoną tej nocy. Oznaczone zostały
okresy, kiedy niebo było zachmurzone i bezchmurne. Pojawienie się chmur powo-
duje wyraźny wzrost NSB. Źródło: opracowanie własne.

19,3 mag·arcsec−2 osiągana jest pod koniec zmierzchu nawigacyjnego lub na po-
czątku świtu nawigacyjnego, gdy Słońce znajduje się ok. 11,5◦ pod horyzontem.

Najciemniejsze wartości NSB zarejestrowane przez stację ALPS-WRO zgadzają
się z przewidywaniami modelu opracowanego przez Falchi i in. (2016). Przedsta-
wiony w tej pracy atlas sztucznej jasności nieba przewiduje dla lokalizacji naszej
stacji jasność zenitalną V=19,04 mag·arcsec−2 (jest to jasność w filtrze V systemu
Johnsona-Morgana) (Johnson i Morgan, 1951). Różnice między tą wartością a war-
tościami otrzymanymi z naszych pomiarów można wytłumaczyć różnicą między
czułością spektralną SQM-LU-DL a pasmem przepuszczalności filtra V (Cinzano,
2005).

Najjaśniejsze wartości NSB zostały zmierzone po większych opadach śniegu
przy jednoczesnym zachmurzeniu całkowitym. Pokrywa śnieżna dała znaczący
wzrost albedo powierzchni, powodując zwiększenie strumienia sztucznego świa-
tła kierowanego do góry. Dodatkowo zwarta pokrywa chmur odbiła to światło
z powrotem ku ziemi. NSB wynosiła w tych warunkach od 14,5 mag·arcsec−2 do
15,0 mag·arcsec−2, czyli ok. 1000-krotnie więcej od jasności naturalnej. W warun-
kach naturalnych taka jasność jest osiągana na początku zmierzchu nawigacyjnego
lub na koniec świtu nawigacyjnego w momencie, gdy Słońce osiąga głębokość pod
horyzontem ok. 7◦.
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Ryc. 3 przedstawia histogram NSB wykonany na podstawie wszystkich ze-
branych dotychczas pomiarów. Prawie płaska jego część (niebo jaśniejsze niż ok.
15,0 mag·arcsec−2) związana jest ze zmierzchami i świtami. Ponieważ okresy te
zajmują stosunkowo krótką część doby, pomiarów wypadających w tym czasie wy-
konano niewiele. Pozostała, dwumodalna część histogramu związana jest z nocami.

Pierwsza składowa z maksimum ok. 16,0 mag·arcsec−2 ma związek z nocami
zachmurzonymi. Pojawienie się chmur na nocnym niebie powoduje odbicie sztucz-
nego światła z powrotem do ziemi. Stąd niebo nocne zachmurzone na obszarach
o dużym zanieczyszczeniu światłem jest zawsze jaśniejsze niż niebo bezchmurne
bezksiężycowe (Ściężor, 2018). Dla porównania, nawet noce bezchmurne z Księ-
życem w pełni są we Wrocławiu ciemniejsze niż noce zachmurzone. Zmierzona
w czasie pełni NSB wyniosła maksymalnie ok. 17,5 mag·arcsec−2.

Druga składowa histogramu, z maksimum ok. 18,5 mag·arcsec−2, opisuje noce
bezchmurne poza pełnią Księżyca. Jak widać, maksimum to jest niższe od pierw-
szego, związanego z nocami pochmurnymi. Znaczna przewaga nocy (ogólnie okre-
sów czasu) zachmurzonych nad bezchmurnymi jest typowa dla Polski, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, który pokrywają zebrane przez nas do tej pory dane.
Wspomniane dwa maksima histogramu NSB różnią się jasnością o ok. 2,5 magnitu-
do, co oznacza, że pojawianie się chmur nocą zwiększa jasność nieba ok. 10-krotnie.
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Ryc. 3. Histogram NSB dla wszystkich pomiarów otrzymanych ze stacji ALPS-
WRO w okresie pierwszych 8 miesięcy jej działania (od połowy sierpnia 2017 r.).
Linia pionowa kropkowana oznacza poziom saturacji SQM, linie przerywane ja-
sność, jaką niebo naturalne bezksiężycowe osiąga o zachodzie/wschodzie Słońca,
oraz gdy Słońce jest 6◦ lub 12◦ pod horyzontem. Szczegółowy opis histogramu znaj-
duje się w tekście. Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie pomiary ze stacji ALPS-WRO przypadające na noc mieszczą się
w obszarze jasności NSB, które warunkach naturalnych w bezksiężycowe noce wy-
stępują podczas zmierzchu/świtu nawigacyjnego. Na ryc. 2 ten obszar ograniczony
jest liniami wskazującymi naturalną jasność nieba w momencie, gdy Słońce znaj-
duje się odpowiednio 6◦ i 12◦ pod horyzontem. Okres pomiędzy tymi położeniami
Słońca zdefiniowany jest jako zmierzch/świt nawigacyjny. Rozjaśnienie nocnego
nieba sztucznym światłem sprawia, że we Wrocławiu mamy do czynienia z „wiecz-
nym” zmierzchem/świtem nawigacyjnym. Prawdziwa noc w sensie astronomicz-
nym nigdy tu nie zapada.

Przy jasności powierzchniowej nieba mniejszej niż ok. 20 mag·arcsec−2

(1,1 mcd·m−2) możliwe jest dostrzeżenie gołym okiem Drogi Mlecznej. Nasze po-
miary NSB wskazują jednak, że w lokalizacji stacji ALPS-WRO (a tym bardziej
bliżej centrum miasta) jasność nieba jest zawsze większa niż 20 mag·arcsec−2. Stąd
nigdy nie zobaczymy tu Drogi Mlecznej.

Jasność powierzchniowa wynosząca ok. 17,5 mag·arcsec−2 (10 mcd·m−2) jest
graniczną jasnością dla przejścia od widzenia skotopowego (nocnego) do mezopo-
wego (zmierzchowego) u człowieka (Chien i in., 2000). Powyżej tej jasności, tj.
w widzeniu mezopowym, bodźce świetlne odbierane są przez pręciki i w ograni-
czonym stopniu przez czopki. Poniżej, w widzeniu skotopowym funkcjonują tylko
pręciki. Z ryc. 3 wynika, że przy bezchmurnym, bezksiężycowym niebie poziom
NSB pozwala na przejście oka w stan widzenia skotopowego, natomiast przy nie-
bie zachmurzonym poziom NSB uniemożliwia pełną adaptację oka do ciemności
i widzenie odbywa się w trybie mezopowym.

Zdjęcia z kamery hemisferycznej pozwalają na wykrycie niektórych źródeł za-
nieczyszczenia światłem. W ten sposób stwierdziliśmy np., że takim źródłem jest
multimedialna Wrocławska Fontanna, położona 500 m od stacji ALPS-WRO.
W okresie jesienno-zimowym w niecce fontanny umieszczana jest dekoracyjna in-
stalacja podświetlana na kolorowo przez punkty świetlne skierowane do góry. W za-
mierzeniu ta kolorowa instalacja ma być zapewne ciekawą atrakcją dla osób odwie-
dzających Park Szczytnicki w długie zimowe wieczory. Obserwacje zebrane kamerą
ALPS-WRO pokazują jednak, że ta zimowa dekoracja była w minionym sezonie
jesienno-zimowym oświetlana całą noc, przez wszystkie dni tygodnia, niezależnie
od pogody. Działała więc nawet w środku tygodnia w godzinach takich jak 2:00
czy 3:00 w nocy, kiedy na pewno nikt tej dekoracji nie oglądał (ryc. 4). Wrocław-
ska Fontanna jest więc przykładem marnowania energii elektrycznej (i publicznych
pieniędzy) na zbędne oświetlenie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dekoracja
ta należy do Zarządu Zieleni Miejskiej – jednostki budżetowej Gminy Wrocław.

W ramach trwającej fazy przygotowań do uruchomienia stacji ALPS w Białko-
wie (ALPS-BIA) i w Orlu (ALPS-ORL) wykonaliśmy serię wstępnych obserwacji.
Obejmowały one zarówno pomiary NSB z wykorzystaniem SQM-LU-DL, jak rów-
nież wykonywanie zdjęć kamerą SBIG AllSky-340C. Przez kilka bezchmurnych
nocy pomiary NSB w tych dwóch lokalizacjach były prowadzone równolegle z po-
miarami we Wrocławiu. Ich wyniki pokazane są na ryc. 5 i 6. Każdy z wykresów
obejmuje jedną noc. Księżyc w tym czasie znajdował się w fazie bliskiej kwadry,
więc przez część nocy nie był widoczny i niebo mogło osiągnąć możliwie najniższy
poziom jasności.
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Ryc. 4. Zdjęcie wykonane kamerą hemisferyczną stacji ALPS-WRO 14 stycznia
2018 o godzinie 3:00 CET. Plama światła zaznaczona białym okręgiem spowodowa-
na jest oświetleniem dekoracyjnej instalacji znajdującej się w niecce Wrocławskiej
Fontanny. Źródło: opracowanie własne.

W obu porównaniach minimalna NSB dla stacji ALPS-WRO była większa od
tej zmierzonej przez ALPS-BIA i ALPS-ORL o ok. 2,5 magnitudo. Oznacza to, że
jasność NSB w obu pozawrocławskich lokalizacjach jest ok. 10-krotnie mniejsza,
niż w lokalizacji wrocławskiej.

W nocy pomiaru równoległego Wrocław–Białków Księżyc znalazł się w fazie
bliskiej ostatniej kwadry, co oznacza, że na niebie widoczny był po północy. Jego
obecność przejawia się podniesioną jasnością nieba pod koniec nocy na skotogramie
z Białkowa. Natomiast skotogram dla Wrocławia praktycznie nie reaguje na poja-
wienie się Księżyca. Poziom zanieczyszczenia światłem dla lokalizacji wrocławskiej
jest bowiem tak duży, że maskuje zmiany jasności wywołane Księżycem w kwa-
drze. Dopiero wyższa faza Księżyca bliska 0,7 powoduje mierzalny wzrost NSB we
Wrocławiu. Widać to na pomiarze równoległym Wrocław–Orle. Księżyc był tej
nocy w fazie 0,67 i faza rosła do pełni. Obecność Księżyca na niebie w pierwszej
części nocy widoczna jest zarówno na skotogramie z Orla, jak i z Wrocławia.

Należy tu jeszcze zwrócić uwagę, że minimalna jasność zmierzona w czasie oma-
wianego pomiaru równoległego w Orlu, tj. 21,4 mag·arcsec−2, nie jest najmniejszą
zmierzoną kiedykolwiek dla tej lokalizacji. Wspomniany pomiar był wykonany
w sierpniu, kiedy Droga Mleczna przebiega przez zenit. Jej jasność powierzchnio-
wa jest na tyle duża, że w miejscach o niskim poziomie zanieczyszczenia światłem
powoduje mierzalne dla SQM-LU-DL podniesienie wartości NSB. Pomiary wyko-
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Ryc. 5. Skotogram dla nocy 7/8.04.2018 wykonany przy równoczesnych pomiarach
we Wrocławiu (ALPS-WRO) i Białkowie (ALPS-BIA). Linie poziome oznaczają
minimalne wartości NSB osiągnięte na obu stacjach. Wzrost NSB pod koniec nocy
widoczny na krzywej ALPS-BIA spowodowany jest pojawieniem się Księżyca (faza:
0.52). Źródło: opracowanie własne.

nane w Orlu w czasie, gdy Drogi Mlecznej nie było w zenicie, wskazały wartości
na poziomie 21,7 mag·arcsec−2.

4. Dyskusja i podsumowanie

Zbudowana przez nas automatyczna stacja monitorująca zanieczyszczenie świa-
tłem składa się z fotometru SQM-LU-DL i kamery hemisferycznej SBIG AllSky-
340C zarządzanych komputerem typu Raspberry Pi. Taki zestaw okazał się nie-
zawodnym systemem pomiarowym, pozwalającym w sposób ciągły badać jasność
nocnego nieba.

Zebrane w ciągu pierwszych 8 miesięcy działania stacji ALPS-WRO dane po-
zwalają na określenie stanu nocnego nieba w tej lokalizacji. Analiza tych danych
wskazuje, że:

— Okołozenitalna jasność nieba nocnego (NSB) zmienia się w szerokim za-
kresie od ok. 19,3 mag·arcsec−2 (noce bezchmurne, bezksiężycowe) do ok.
15 mag·arcsec−2 (noce z całkowitym zachmurzeniem i świeżą pokrywą śnież-
ną). Różnica pomiędzy niebem najciemniejszym i najjaśniejszym dla tej lo-
kalizacji przekracza więc poziom 50-krotnej zmiany względnej.

— NSB silnie zależy od zachmurzenia i wykazuje zachowanie typowe dla miejsc
o dużym poziomie zanieczyszczenia światłem: im większe zachmurzenie, tym
większa jasność nieba. Spowodowane jest to odbiciem sztucznego światła od

162



ALPS – stacje obserwacyjne zanieczyszczenia światłem

Jasn
o

ść p
o

w
ierzch

n
io

w
a  [N

S
U

]

Jasn
o

ść p
o

w
ierzch

n
io

w
a  [N

S
U

]

Ja
sn

o
ść

 p
o

w
ie

rz
ch

n
io

w
a 

[m
ag

 a
rc

se
c 

  ]-2

Ja
sn

o
ść

 p
o

w
ie

rz
ch

n
io

w
a 

[m
ag

 a
rc

se
c 

  ]-2

20

20

18:00

18:00 21:00

00:00

00:00 03:00

06:00

06:00

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

106

106

105

105

104

104

103

103

102

102

101

101

Czas, 29/30 września 2017 [godzina CEST]

Czas, 29/30 września 2017 [godzina CEST]

mag arcsec-219,0

mag arcsec-221,4

100

100

22

22

ALPS - WRO

Faza Księżyca: 0.67+

ALPS - ORL

19:00

20:00

20:00

22:00

22:00 23:00 01:00

02:00

02:00

04:00

04:00 05:00

08:00

08:0007:00

mag arcsec-219,0

mag arcsec-221,4

ALPS - WRO

Faza Księżyca: 0.67+

ALPS - ORL
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rach we Wrocławiu (ALPS-WRO) i Orlu (ALPS-ORL). Linie poziome oznaczają
minimalne wartości NSB osiągnięte na obu stacjach. Podniesiona wartość NSB w
pierwszej części nocy spowodowana jest obecnością Księżyca (faza: 0.67). Źródło:
opracowanie własne.

chmur z powrotem do ziemi. Takie zachowanie zostało stwierdzone również
dla innych lokalizacji o znacznym poziomie zanieczyszczenia światłem (zob.
Bará, 2016; Ściężor, 2018).

— Najniższe zmierzone wartości NSB wynoszą 19,3 mag·arcsec−2 i są porów-
nywalne z jasnością przewidzianą w modelu opracowanym przez Falchi i in.
(2016).

— Cały zakres zmian NSB dla ALPS-WRO zawiera się w zakresie jasności,
które w warunkach naturalnych występują w czasie zmierzchu/świtu nawi-
gacyjnego. Oznacza to, że we Wrocławiu mamy do czynienia ze sztucznym
„wiecznym” zmierzchem nawigacyjnym i noc, w sensie nocy astronomicznej,
nigdy tu nie zapada.

— Zachmurzone niebo wrocławskie jest też za jasne, żeby oko ludzkie mogło
przejść w tryb widzenia skotopowego. Wartość NSB okazuje się wtedy tak
duża, że oko działa w trybie widzenia mezopowego.

— Nawet przy najniższych zmierzonych wartościach NSB nie jest możliwe do-
strzeżenie gołym okiem Drogi Mlecznej. Potwierdzają to zdjęcia z kamery
AllSky-340C. Pomimo że kamera ma większą czułość niż oko ludzkie, na
żadnym ze zdjęć nie zarejestrowaliśmy obrazu Drogi Mlecznej.

— Rozjaśnienie nocnego nieba nad Wrocławiem jest tak duże, że Księżyc w fazie
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0,5 (kwadra) i mniejszej nie ma wpływu na NSB. Taki wpływ natomiast uwi-
dacznia się w miejscach o niskim zanieczyszczeniu światłem, na co wskazują
pomiary wykonane przez nas w Orlu i Białkowie. Ta obserwacja wskazuje,
że we Wrocławiu zaburzony sztucznym światłem jest nie tylko cykl dobo-
wy, ale i miesięczny. Dodatkowy czynnik zaburzający ten drugi cykl to fakt,
że NSB przy zachmurzonym niebie jest większa, niż w czasie pełni. Należy
oczekiwać, że tak wyraźne zakłócenie naturalnych cykli światła i ciemności
będzie miało wpływ na istotne procesy organizmów żywych bytujących we
Wrocławiu.

Projekt ALPS będzie rozwijany w najbliższej przyszłości. Po pierwsze, po za-
kończeniu procesu przeniesienia serwisu internetowego ALPS na platformę infor-
matyczną E-science.pl (zarządzaną przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Super-
komputerowe) zamierzamy udostępnić nasze dane archiwalne użytkownikom zain-
teresowanym problemem zanieczyszczenia światłem.

Po drugie, planowane jest utworzenie kolejnych stacji pomiarowych: w Or-
lu (Izerski Park Ciemnego Nieba), w Obserwatorium Instytutu Astronomicznego
UWr w Białkowie i w Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej Sto-
warzyszenia Polaris OPP (Beskid Żywiecki).

Głównym celem naszego projektu jest monitoring stanu i czasowych zmian
zanieczyszczenia. Zebrane dane można wykorzystać również do kalibracji mode-
li jasności nieba opartych na zdjęciach satelitarnych. Poza tym nasz projekt ma
również wymiar edukacyjny. Zebrane dane, przede wszystkim zdjęcia, można wy-
korzystać w edukacji i popularyzacji nauki. Zdjęcia pozwalają na obserwację wy-
branych zjawisk astronomicznych i meteorologicznych. Projekt ALPS jest również
przykładem owocnej współpracy między zawodowymi astronomami a miłośnikami
astronomii.

Podziękowania. Zespół ALPS dziękuje Wrocławskiemu Centrum Sieciowo-Super-
komputerowemu za udostępnienie platformy E-science.pl na potrzeby realizacji
projektu.
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ENG ALPS – light pollution monitoring stations

Abstract: ALPS (Allsky Light Pollution Survey) is a network of observing stations
designed for continuous monitoring of the night sky in selected locations. Stations allow to
measure brightness and take images of the night sky. The project combines scientific and
popular science goals. Collected data will allow to identify the sources and track changes
in the level of light pollution. Open access to these data will give the opportunity to use
them in popularizing the problem of the degradation of the night sky and the environment
with artificial light. The project is carried out in cooperation between the Astronomical
Institute of the University of Wrocław and the Wrocław branch of the Polish Society of
Amateur Astronomy.

Key words: light pollution, brightness of the night sky, photometry.

165




