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Motivation and goals

 Astronomical observing with our 
enviromental physics study circle  

 Good quality astrophotographic stand 
(EQ-6) within the frame of ‘Út a 
tudományhoz’ Scholarship Programme

 Finding places with dark nocturnal sky 
to take scientific photos of objects on the 
sky 
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Map of light pollution in Hungary 



Cliquez pour ajouter un texte

Nocturnal sky with and without 

light pollution





Effects of light pollution

• Economical

• Astronomical

• Ecological

• Human health

• Aesthetical

• Dazzling

• Property disturbtion
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The instrument: SQM-L

Value(cd/ m2)=10.8 X 104 X 10 -0.4[value(mag/ arcsec2)]



Dates of measuring (2014)

 June :    15/16.  (calibration)      

27/28.

30./July 1.

 July :     01/02.

02/03.

03/04.

12/13.

31./ aug. 01.

 August :   02/03.

04/05.

08/09.

11/12.

 September :    04/05.

06/07.

07/08.
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The members of our study circle 

while measuring



Measurements’ itinereraries in 
the Hegyhát

 1st one: Szekszárd - Kajdacs

 2nd one: Szekszárd - Harc –
Kölesd – Kistormás – Varsád 
- Gyönk  

 3rd one: Simontornya –

Felsőrácegres –
Sárszentlőrinc – Uzd –
Borjád – Kajdacs - Szekszárd 

 4th one: Udvari – Miszla –
Gyönk – Varsád - Kistormás 
– Kölesd – Borjád – Kajdacs 
- Szekszárd 



Szekszárd



Measured areas SQM-value

The average of the area of Szekszárd without the centre 20.4

The edge of Szekszárd at the vineyards 20.6

The average value of our measurements among the 

vineyards of Szekszárd

21.0

SQM-values in the  area of Hortobágy Dark Sky Park 21.0 – 21.5

The SQM values of an all night observation in the area 

of Illancs

21.0 – 21.5

The average of the measured values in the area of the

hills of Tolna

21.1

Our results



DSLR photometry to test sky 
quality

Photo                                           Luminance map





Before

After

Lighting renewal in Szekszárd



Conclusion

 finding right places for sessions of 
observation and scientific 
photography in our neighbourhood

 pedagogic results: cooperation, 
motivation, joy of research

 future measurements with SQM 
after the lighting changes

 Future measurements with DSLR 
photometry 
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„ A csillagos ég az egész emberiség öröksége, amit ezért érintetlenül meg kell őrizni. … A 

csillagos ég kapjon legalább annyi védelmet, mint amennyit a világörökség részét képező
helyek kapták a Földön.” 

(A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) XIII. közgyűlésének (1997) egyik állásfoglalása)
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