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Inleiding

‘Nederland is één van de meest licht vervuilde landen van de wereld’ is een veel gehoorde
opmerking. Blijkbaar zijn de nachten in Nederland licht, veroorzaakt door kunstmatige
verlichting. Hoe donker is het dan in Nederland? Een simpele maar ook wel vreemde vraag. Is
er een getal voor? Is Nederland 35 en België 30 waardoor Nederland meer licht vervuild is
dan België en welke eenheid is dat dan?
1.1

Een nacht op de hei

Stel je eens voor dat je op een donkere plek midden in de nacht, bijvoorbeeld op de
Dwingeloose heide staat. Het wordt donker, de zon gaat in het westen onder; als de zon 6
graad onder de horizon staat dan spreken we dat de burgerlijke schemering afgelopen is. Het
is dan echter nog lang niet echt donker. In het westen kleurt de hemel nog steeds
donkerblauwig. Je kunt alles in je omgeving nog goed zien; je ogen passen zich aan het
duister aan. Pas na twee uur is de zon zover onder de horizon dat de schemering over is en de
nacht echt gevallen is. Er zijn dan vele sterren te zien (als het helder is ongeveer 1500) en
eventueel ook de maan. Daarnaast zijn er vlekken aan de horizon te zien vooral richting het
zuiden en oosten.
1.2

Licht van de hemel

Stel dat het bewolkt wordt, geen ster meer te zien is en ook de maan onder de horizon
verdwenen is. Er is ook geen lamp zichtbaar aan de horizon. Toch is het niet zwart; je kan
best iets zien: bomen tekenen zich af tegen de hemel, je kan nuances in de hei zien, waar het
wat dikker is, je kan het schelpenpad zien waar je op staat. Je zou zelfs kunnen fietsen zonder
verlichting, terwijl het toch één van de donkerste plekken in Nederland is. Het is niet
pikzwart, er is blijkbaar toch licht en dat licht komt van de hemel, niet van de grond; meer is
er niet.
Het licht dat er is, komt van de hemel en dat is geen licht van de sterren of de maan, maar
zelfs op de donkere Dwingeloose heide, voor het grootste deel kunstmatig licht dat omhoog
gestraald is van allerlei lichtbronnen in de ruime omgeving
1.3

Bronnen van licht

Waar komt dat kunstmatige licht nu vandaan? Een lamp van de openbare verlichting in
bijvoorbeeld Beilen op 10 kilometer afstand, geeft licht dat naar beneden gericht is en
weerkaatst op een straat of gras en dat wordt gedeeltelijk gereflecteerd naar boven. Dat licht
botst tegen een deeltje (molecuul of groter zoals water of stof) en wordt weer naar beneden
weerkaatst in de ruime omgeving. Dat kan dus ook op de hei zijn, waadoor jij die kan zien.
Het komt ook in je oog waadoor de hemel niet zwart is maar enigszins grijs. Het gebied van
waaruit het licht kan komen, is best groot, wel 50 kilometer. In een cirkel van ongeveer 50
kilometer om je heen zijn vele steden en dorpen waar vele honderdduizenden lampen staan
die allemaal een beetje licht op de Dwingeloose heide stralen en daar de hemel doen
oplichten.
1.4

Lichtkoepels

Er hangt dus boven al de steden in de omgeving een lichtkoepel met een straal van 50
kilometer waar dat licht tegen een deeltje aan kan komen. De hoeveelheid licht op grote
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afstand neemt natuurlijk hard af (ruwweg met een kwadratische afname, twee keer zo ver,
vier keer zo weinig). Je kunt daarom de lichtkoepel van Zwolle nog een beetje aan de horizon
zien en die van Hoogeveen wat sterker, meer naar het oosten. Die lichtkoepels lijken zich wel
alleen aan de horizon te bevinden, maar in werkelijkheid zitten ze helemaal om je heen. Je zit
dus in die lichtkoepel van wel 5 steden en nog veel meer dorpjes.
Er hangt boven Nederland dus één grote lichtkoepel die in theorie gevormd wordt door enige
miljoenen kleine individuele lichtkoepeltjes van alle lichtbronnen buiten. Ook het Roergebied
en Antwerpen dragen bij aan onze lichtkoepel net zoals wij aan hun lichtkoepel bijdragen.
Het feit dat Nederland dus één van de meest lichtvervuilde landen van de wereld is, komt dus
door al die kleine lichtkoepeltjes.
1.5

Onderwerp artikel

De afgelopen jaren heeft Sotto le Stelle in samenspraak met meerdere mensen en instituten in
de wereld een methode ontworpen om te meten hoe veel licht er van al die lichtkoepels komt.
Hoe donker is het in Dwingeloo? Kan je daar een getal aan koppelen? Kan je zeggen dat de
Dwingeloose heide twee keer zo donker is als de Peel in Limburg?
Het doel van het artikel is deze methode te beschrijven.
Er zijn meerdere methodes maar er is gekozen een methode te ontwerpen die snel uit te
voeren is en toch betrouwbaar genoeg is om langjarige ontwikkelingen en belangrijke
beleidswijzigingen in de vorm van verlichting ermee te kunnen monitoren.
Het probleem daarbij is dat er andere lichtbronnen zijn die de hemel doen oplichten. Als het
licht zich door de atmosfeer beweegt gebeurt er van alles. De atmosfeer is niet stabiel en
overal hetzelfde. Dat moeten we dus meenemen.
Als we een methodiek gevonden om het licht te meten brengt dat allerlei keuzen met zich mee
die van belang zijn of het resultaat goed genoeg is. Tenslotte hebben we nog het probleem dat
niet zeker is dat de bron altijd hetzelfde is? Is er een dagelijks, of jaarlijkse variabiliteit in de
lichtvervuiling. Al deze elementen worden in het vervolg besproken en staan schematisch
weergegeven in de onderstaande figuur.
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Variabiliteit
• uur van de nacht
• seizoen
• toe- en af name

Atmosfeer
• scattering
• abosrptie
• mist
• bewolking

Methodiek
• instellingen
• verwerking
• calibratie

Hemel als lichtbron
Lichtvervuiling
resultaat

Overige licht bronnen
• maan
• schemer
• sterren
• natuurlijke
hemelhelderheid
1.6

Indeling

In hoofdstuk 2, De nacht bekeken, worden de verschillende bronnen besproken die samen
bepalen hoeveel licht er van de hemel komt. Achtereenvolgens worden de schemering, maan
en sterren en ook de zogenaamde natuurlijke hemelhelderheid besproken.
besproken
In hoofdstuk 3 Licht in de atmosfeer bespreken we hoe licht zich in onze atmosfeer gedraagt,
zoals absorptie
rptie en scattering. Ook zaken als mist, wolken etc. komt aan bod.
In hoofdstuk 4 Lichtvervuiling meten, bespreken we de methodes
methode om lichtvervuiling te
meten. Wat is lichtvervuiling en bepalen we de methodiek om de lichtvervuiling te meten.
Hoofdstuk 5 Licht
cht van de hemel meten gaat in op hoe je de hemel zou kunnen meten en
waarom er gekozen is voor deze methodiek.
Hoofdstuk 6 beschrijft de digitale camera als meetinstrument
Hoofdstuk 7 beschrijft het meten zelf en in hoofdstuk 8 de verwerking van de foto'
foto's. ( half af)
In een toekomstig hoofdstuk 9 Resultaten, worden de resultaten besproken van de afgelopen
jaren met deze methode in Nederland.
Tenslotte zal in hoofdstuk 10 de hemel als lichtbron. is de hemel constant genoeg om aan elke
locatie een getal te kunnen koppelen. Is er een dagelijkse of een jaarlijkse variabiliteit?
In een bijlage wordt de kalibratie methodiek beschreven; de diverse eenheden waarin licht
gemeten wordt, en ook zal een literatuurlijst opgenomen worden.
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2 Lichthinder meten

2.1

Ontstaan van lichtvervuiling

Lichtvervuiling is omhoog gestraald licht dat via botsingen met moleculen en deeltjes in de
atmosfeer naar beneden weerkaatst wordt en de hemel helderder maakt.

2.1.1 Omhoog gestraald licht
Het licht kan direct omhoog gestraald worden. Een onafgeschermde ronde lamp zal de helft
van zijn licht omhoog doen schijnen waarvan het meeste geen boom of huis bestraalt, maar
alleen de atmosfeer bereikt. Ook al is de lamp opgehangen in een armatuur dat het licht vooral
naar beneden doet schijnen, zal toch nog een deel van het licht direct omhoog schijnen. Voor
de meeste armaturen van de openbare verlichting is dat in de orde van 5 to 25 %.
Er is een tweede bron van licht dat omhoog gestraald wordt namelijk het licht dat één keer
weerkaatst op een weg, auto of huis en daarna de hemel indirect bereikt.
Als een armatuur van de openbare verlichting 10% direct omhoog straalt en 90% op een weg
of gras straalt dan zal door reflectie er ongeveer 15% van dat licht weer omhoog gestraald
worden, wat 13,5% is. De rest wordt opgenomen door het zwarte asfalt of de donkergroene
planten.
Samen met de 10% direct ophoog gestraalde licht bereikt dus in dat geval 23,5% van het licht
de atmosfeer.

2.1.2 Omvang van de bronnen
In Nederland zijn ongeveer 3 miljoen lichtpunten voor de openbare verlichting. Daarnaast
60.000 lichtmasten voor sportverlichting en er is ongeveer 1700 hectare kas verlicht. Over
andere vormen van verlichting is veel minder bekend: reclame verlichting, terreinverlichting
en particuliere verlichting. Naast deze bronnen is er ook veel licht dat van binnen naar buiten
schijnt. Denk aan de hoge kantoren die de hele avond licht over een stad verspreiden.
Een erg ruwe schatting is dat er voor elke drie Nederlanders een lichtbron is met gemiddeld
1200 lumen, wat overeenkomt met een 18 watt lamp.

2.1.3 Welk licht draagt bij aan de lichtvervuiling?
2.1.3.1 Kleur
Licht met verschillende kleuren gedraagt zich verschillend in de atmosfeer. De kleur van licht
hangt af van de golflengte van het licht. Blauw licht ( monochromatisch) heeft een kortere
golflengte dan rood licht en geel en groen zitten daartussen.
In het algemeen is onze atmosfeer grotendeels doorzichtig voor ons zichtbare licht. Echter
blauw licht heeft een veel grotere kans (16 keer meer) om tegen een luchtmolecuul (zuurstof
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of stikstof) verstrooid te worden dan rood licht. De golflengte van rood licht is zo groot dat hij
makkelijk om moleculen heen gaat (denk aan lange golflengten van geluid die ook makkelijk
om een hoek gaat en korte golflengtes (hoog geluid) niet).
Dat de lucht overdag blauw is een gevolg van dit verschijnsel. Van het zonlicht dat onze
atmosfeer binnenkomt, heeft ook het blauwe licht een veel grotere kans verstrooid te worden.
De hele hemel afgezien van recht naar de zon is dus ook blauw, dat is verstrooid licht. Zonder
dat verstrooide licht zouden er overdag ook sterren te zien zijn aan de hemel samen met een
felle zon, zoals op de maan.
2.1.3.2 Richting
De richting waaronder licht omhoog gestraald wordt, is ook van belang. Licht dat recht
omhoog gestraald wordt heeft een grote kans (85% bij heldere hemel; rood licht natuurlijk
weer meer dan blauw licht) om het heelal te bereiken en is dus nooit meer op aarde te zien.
Licht dat met een kleine hoek met de horizon omhoog straalt heeft een veel grotere kans om
verstrooid te raken, De dichtheid van de atmosfeer neemt sterk af met de hoogte. Op 5,5
kilometer hoogte is nog maar de helft van de luchtdruk aanwezig. De helft van de atmosfeer
zit dus in de onderste 5,5 kilometer, de rest in de volgende 200 kilometer.
Licht dat een lange weg aflegt in dit dichte onderste gedeelte en dat is licht dat met een kleine
hoek met de horizontaal uitgestraald wordt, heeft dus een grote kans om verstrooid te worden.
De kans dat dit gebeurt hangt ook van de golflengte af maar kan maximaal wel 40 keer zo
hoog zijn dan recht omhoog gestraald licht.
De kleine hoeken komen vooral voor bij openbare verlichting. De meeste lampen van de
openbare verlichting zijn zo ontworpen dat ze zo ver mogelijk van elkaar opgesteld worden.
Ze stralen hun meeste licht niet recht naar beneden, maar schuin de straat op richting de
volgende staatlantaarn in een hoek van 60 tot 70 graad.
Op deze manier ontworpen armaturen stralen ook een deel ( tussen 5 en 20% van het licht
omhoog boven de 90 gaden. Dat licht is dus zeer vervuilend. Tegenwoordig kan dit verbeterd
worden door duurdere en betere ontworpen armaturen te gebruiken of led armaturen die
meestal geen licht direct omhoog stralen.
Led verlichting waarin ook nog eens zo min mogelijk blauw licht in voorkomt
(kleurtemperatuur onder 3000 Kelvin) is dan ook voor lichtvervuiling reductie ideaal.
2.2

Lichtvervuiling nader bekeken

Lichtvervuiling is dus het ophelderen van de hemel door kunstmatig licht. Dit verschijnsel is
in Nederland natuurlijk in steden en boven kassen goed te zien. Wolken In Nederland zijn
witte vlekken tegen een zwartere hemel. Aangezien wolken geen licht van zich zelf geven,
zouden ze zwart moeten zijn. Dat is op locaties waar geen lichtvervuiling is dan ook goed te
zien. Wolken boven Noord-Nederland of de Waddeneilanden zijn zwarte vlekken waar geen
sterren te zien zijn.
Dit verschijnsel wordt nog versterkt als er sneeuw ligt. Dan neemt de reflectie van de grond
toe van ongeveer 15% naar maximaal 80% en als er dan ook nog lage bewolking is, kaatst het
licht vele malen heen en weer en lijkt de gehele omgeving licht te geven.
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2.3

Lichtvervuiling in kaart brengen

Het doel van het artikel is een methode te ontwerpen voor het in kaart brengen van
lichtvervuiling. De handigste en simpelste manier is om aan elke locatie een getal toe te
kennen; samen maken die getallen een kaart.
We mogen in eerste instantie ervan uitgaan dat de bron, het opgaand licht, stabiel is en er een
getal aan toe te voegen is die relevant is. In het laatste hoofdstuk zal nagegaan worden of het
opgaand licht inderdaad stabiel is. Als het licht in de atmosfeer zich verspreid zijn er twee
belangrijke complicerende factoren: de samenstelling van de atmosfeer en de andere
lichtbronnen.
In hoofdstuk 3 zullen we andere lichtbronnen bespreken en in hoofdstuk 4 de atmosfeer.
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3 De nacht bekeken
3.1

Inleiding

De hoeveelheid licht die we in de loop van de nacht zien heeft verschillende bronnen:
Er zijn natuurlijke componenten zoals de zon en de kunstmatige, de door de mens
veroorzaakte hoeveelheid licht. We kennen de volgende componenten:
1. Zonlicht; de zon onder de horizon geeft nog steeds licht. Dat noemen we schemering.
2. Maanlicht; als de maan boven de horizon is geeft hij meer of minder licht
3. Sterren; de meeste sterren liggen geconcentreerd in het Melkwegvlak
4. Natuurlijke hemelhelderheid; de hemel is van nature niet echt zwart; er komt altijd wel
wat licht vandaan
5. Kunstmatig licht; Dit is het licht dat we willen meten
Als we de laatste, het kunstmatige geproduceerde licht, willen meten, moeten we de andere
bronnen begrijpen om er voor te kunnen corrigeren.
Deze natuurlijke lichtbronnen wordt hieronder besproken en de bijdrage van elk van hen
berekend.
3.2

Zonlicht, schemering

De zon gaat onder en daarmee begint de nacht. Het is echter dan nog niet donker, het
schemert. De eerste fase van de schemering noemt men de burgerlijke schemering en duurt
van zonsondergang tot aan het moment dat de zon 6 graden onder horizon staat. Dan is er nog
geen ster te zien en geeft de hemel nog meer dan 1 lux licht.
De nautische schemering duurt in de tijd dat de zon tussen 6 tot 12 graad onder de horizon
staat. Aan het eind van de nautische schemering zijn de eerste sterren te zien en de hemel
geeft nog ongeveer 0,1 lux.
De tijd dat de zon tussen 12 en 18 graden onder de horizon noemt men de astronomische
schemering. Als de zon meer dan 18 graden onder de horizon is, is ook de astronomische
schemering geëindigd en is de nacht gevallen.
De schemering duurt in Nederland ongeveer 2 uur. In die tijd van ongeveer 2 uur vermindert
de verlichtingssterkte op de grond van 800 lux naar ongeveer 0,001 lux. In de tropen is deze
tijd korter en valt de schemering sneller in, aangezien de zon een steilere hoek met de horizon
maakt. Hieronder staat een voorbeeld van een willekeurige dag, 1 januari 2009, waar de
hoeveelheid licht van de hemel gedurende de schemering gemeten is. De grootheid is
verlichtingssterkte met als eenheid lux in logaritmische schaal. Te zien is dat de hoeveelheid
licht bijna een rechte lijn maakt. De hemel wordt snel donkerder en de verlichtingssterkte
daalt elke 5 minuten met ongeveer de helft.
Dit is gemeten tijdens een heldere avond. De grafiek ziet er bij bewolking hetzelfde uit.
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Schemering 1 januari 2009
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Hoogte zon onder horizon in graden

De zon geeft theoretisch nog een beetje licht als hij 18 graden onder de horizon staat.
Hieronder is de grafiek met gegevens als de zon tussen de 14 en 25 graad onder horizon staat.
diep onder horizon staat.

2

Horziontale verlichtingssterkte zon
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Graden zon onder de horizon

In de praktijk wordt de hoeveelheid licht als de zon meer dan 18 graden onder de horizon
komt, nauwelijks meer minder en in de praktijk houden we dus de grenswaarde aan van dat de
zon minimaal 18 graden onder de horizon moet staan.
3.3

De maan

De maan is ’s nachts als de schemering over is, de grootste lichtbron, tenminste als hij boven
de horizon staat. De maan heeft een helderheid in sterrenkundige termen van magnitude -13;
dit correspondeert met ongeveer 3500 cd/m². Dit is ongeveer hetzelfde als overdag de blauwe
hemel, waardoor overdag de maan bij onbewolkt weer net te zien is. De hoeveelheid licht die
de maan op de grond geeft, varieert sterk. Henk Spoelstra van KEMA heeft onlangs de
statistiek wat betreft de verlichtingssterkte van de maan gedurende een jaar op een rijtje gezet.
De maan heeft in de winter wanneer hij hoog aan de hemel staat maximaal een
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verlichtingssterkte van 0,23 lux. In de zomer is dit maximaal 0,05 lux. Gemiddeld is de
bijdrage aan de hemelhelderheid 0,015 lux. 1
Hieronder staat de horizontale verlichtingssterkte weergegeven tijdens volle maan. Als de
maan naar de horizon daalt, neemt de horizontale verlichtingssterkte sterk af. Als de volle
maan ongeveer 6 graad boven de horizon staat, geeft hij nog 2,5 mililux. Bij andere
schijngestalten van de maan zal dit nog minder zijn. 2,5 mililux is ongeveer de waarde van de
donkerste hemel. Onder de 6 graad heeft de maan dus geen invloed meer.
Ook dit alles is als er geen bewolking is en de maan dus zichtbaar is. Als er bewolking is
hangt de mate van opheldering van de hemel sterk af van de dikte van de wolk.

Horizontale verlichtingssterkte bij volle 0,03
maan
0,025
0,02
0,015 Lux
0,01

1,126800;
0,000019

0,005
0

15

10
5
Hoogte maan boven horizon in graden

0

Praktisch houden we de grenswaarde aan dat de maan onder horizon moet staan bij het meten
van de lichtvervuiling.
3.4

Sterren

Er zijn maximaal tegelijkertijd met het blote oog 3500 sterren te zien (op de donkerste locaties
op aarde). Dit aantal hangt van diverse factoren af:
 De omgeving: op de wadden zie je meer dan in de Randstad.
 Aan duisternis aangepast: menselijke ogen bereiken pas hun maximale gevoeligheid
na een klein half uur.
 Leeftijd waarnemer: Jonge ogen zien veel meer sterren dan ogen van ouderen.
 Individuele verschillen: er zijn grote verschillen tussen mensen onderling in de
gevoeligheid (kan een magnitude schelen).
In de praktijk zullen weinig mensen ooit meer dan 2000 sterren tegelijkertijd zien in
Nederland.
De sterren variëren in helderheid van magnitude 0 tot en met 6, waarbij een toename van 1
een afname van de helderheid weergeeft van ruwweg 2,5 maal. Dit magnitude systeem is al
ingevoerd door de oude Grieken waarbij de helderste sterren magnitude 0 hadden en de
zwakste sterren die we met het blote oog kunnen zien magnitude 6 kregen. Tegenwoordig is
de schaal zo gedefinieerd dat 5 magnitudes verschil precies een factor 100 in helderheid
scheelt. Honderd magnitude 6 sterren geven dus evenveel licht als één magnitude 1 ster. In het
moderne magnitude systeem zijn er ook enige sterren zo helder dat ze een negatieve waarde
gekregen hebben. Sirius is de helderste ster met een magnitude van -1,46. 1
1

Artikel Zenit De volle maan: uitgangspunt voor lichthindernorm? Mei 2007
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Naast de sterren die met het blote oog te zien zijn, zijn er nog veel meer sterren die een hogere
magnitude hebben. Met moderne apparatuur zijn er sterren met een magnitude tot ongeveer
magnitude 30 waar te nemen (fotografisch).
Hieronder staat de tabel van de aan de hele hemel met het blote oog zichtbare sterren, waarbij
een magnitude 0 ster als eenheid gebruikt is.2
Magnitude

≤0
1
2
3
4
5
6
Som

Relatieve
Aantal
helderheid sterren

1
0,398
0,158
0,063
0,025
0,010
0,004

4
15
48
171
513
1602
4800
7153

Totale
helderheid
in magnitude 0
sterren
7,60
6,17
7,69
10,82
12,90
16,03
19,11
80,31

Er zijn vier sterren van magnitude 0 of helderder ( Sirius -1,46; Canopus -0,72, Alpha
Centauri -0,27 en Arcturus -0,04). Deze heldere sterren met een negatieve helderheid zijn
exact opgeteld.
Kolom Relatieve helderheid: de helderheid van een ster van een bepaalde magnitude ten
opzichte van een magnitude 0 ster.
Kolom Aantal sterren: het aantal sterren aan de totale hemel van die magnitude.
Kolom Totale helderheid: de hoeveelheid licht die al die sterren van een bepaalde magnitude
samen geven.
Het genoemde aantal sterren verschilt nogal welke bron je raadpleegt. Dat heeft te maken met
hoe dubbelsterren en variabele sterren meegenomen worden, maar deze lijst geeft een goede
indicatie van het aantal sterren dat van elke grootteklasse (per magnitude) te zien is aan de
hemel.
In de tabel is aangenomen dat een ster tussen magnitude 2,0 en 3,0 gemiddeld een magnitude
van 2,5 heeft. Totaal geven alle zichtbare sterren dus het licht van 80,3 magnitude 0 sterren.
Welke sterren te zien zijn aan ‘jouw’ halve kant van de hemel wisselt, maar gemiddeld zullen
er maximaal ruim 3500 sterren te zien zijn met een totale helderheid van 40 magnitude 0
sterren.3

2

Magnitude is gedefinieerd in een bepaald golflengte gebied. De magnitude die het meest
gebruikt wordt en het meest op de gevoeligheid van het menselijk oog lijkt is de V band met
de hoogste gevoeligheid bij 555 nm.
3

Sterren van magnitude 6 zijn nog zichtbaar voor een jong persoon met goede ogen die
volledig aan het donker is aangepast.

14
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3.5

Melkweg

In de winter loopt de Melkweg door het zenit omstreeks middernacht. Dat is niet gedurende
de hele nacht zo, maar gedurende een groot deel van de meetperiode die loopt van augustus
tot en met april is de Melkweg dominant hoog aan de hemel. De ecliptica is nooit in het zenit
dus daar hoeft minder rekening mee gehouden te worden.

Januari
Auriga

Februari
Lynx

Maart
Ursa Major

April
Ursa Major

Mei
Ursa Major, Bootes

Juni
Hercules, Bootes Draco

Juli
Hercules, Cygnus, Draco

Augustus
Cygnus

September
Cygnus, Lacerta, Cepheus

Oktober
November
December
Cassiopiea, Lacerta, Perseus Perseus, Auriga, Camelopardalis Perseus, Camelopardalis
Figuur 1 Het zenit door het jaar heen
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Op de vorige pagina staan 12 plaatjes van het zenit in Amsterdam telkens genomen op de
eerste dag van maand om 12 uur ‘s nachts. Het zijn geen foto’s maar afbeeldingen uit een
planetariumprogramma.
Te zien is welke sterrenbeelden elke maand recht boven je hoofd staan. De grijze lange lijn in
bijvoorbeeld december is de aanduiding van de Melkweg. De maanden ervoor, in het najaar,
is die lijn ook te zien, maar dan wat verschoven. Niet alleen draait de hemel elke maand maar
ook elke dag dus de Melkweg is in die maanden geregeld recht boven je hoofd.
Een ander aspect dat we direct hierbij kunnen zien is dat in de maanden juni en juli de hemel
niet echt donker meer is. De zon komt geen 18 graden onder horizon in Nederland en dat was
een voorwaarde om te mogen meten.
3.6

Planeten

Er zijn 5 planeten met het blote oog zichtbaar: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.
De helderheid van deze planeten wisselt al naar gelang hun afstand. In de volgende tabel staan
de maximale helderheid van deze vijf planeten.
Planeet
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
3.7

Maximale helderheid in
magnitude
-1,3
-4,4
-2,1
-2
-0,2

Natuurlijke hemelhelderheid

De hemel is nergens op aarde echt zwart, maar hij is grijs. Of beter gezegd eigenlijk blauw.
Onze ogen kunnen echter geen kleuren zien bij dergelijke lage helderheden; we zien dus de
nachthemel als grijs. Als er veel kunstmatige helderheid is, dan kunnen we de hemel zelfs
gelig zien. Het beetje licht dat van nature van de nachtelijke hemel komt en er voor zorgt dat
de hemel niet echt zwart is heet de natuurlijke hemelhelderheid. Deze natuurlijke
hemelhelderheid heeft een aantal verschillende bronnen. Hieronder staat in een tabel de
verschillende bijdragen4.
Bron
In het zenit
Minimale
waarde
10 ⁻⁶ cd/m²
10 ⁻⁶ cd/m²
Zodiakaal licht
91
56
Licht van sterren in de Melkweg 77 ( 21-213)
21
Licht van de Melkweg anders
14
5,6
dan sterren, zoals stof
Airglow
35
11
Kosmische straling
<0,7
<0,7
Totaal
217
94,3

4
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Cinzano, Inquinamento luminsoso e protezione del cielo notturno 1997 bladz 98
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Zodaciaal licht is licht dat aan deeltjes in ons
zonnestelsel verstrooid wordt en zo de
nachtzijde van de aarde bereikt. Het is
geconcentreerd aan de hemel in het vlak van
de ecliptica, het vlak waarin de planeten zich
bewegen langs de hemel.
Licht van de sterren en stof uit de Melkweg:
naast de met het blote oog zichtbare sterren
zijn er miljarden sterren die niet zichtbaar zijn
maar wel enige bijdrage leveren aan het
ophelderen van de hemel (denk aan een
branding die je wel hoort terwijl je de
afzonderlijk waterdruppels niet hoort). De
meeste zijn geconcentreerd in het vlak van de
Melkweg. In de Melkweg is dat dus 213 in
bovenstaande tabel en loodrecht erop richting
Grote Beer bijvoorbeeld is dat gedaald naar
21.
Airglow is licht dat ontstaat rondom de aarde
door interactie tussen geïoniseerde deeltjes van
de zon en de atmosfeer. Airglow komt vanuit
de hele hemel.
Kosmische straling is straling van energierijke
processen in het heelal die onze atmosfeer
bereiken en een golf van deeltjes doen
ontstaan. Kosmische straling komt ook uit de
hele hemel, met een concentratie in het
Melkwegvlak).

Deze straling doet samen de hemel enigszins oplichten
en zorgt ervoor de nachthemel niet zwart is, maar
enigszins grijs.
In het vak hiernaast staat uitgerekend dat de
natuurlijke hemelhelderheid gelijk staat aan het licht
van 847 sterren met magnitude 0.
De natuurlijke hemelhelderheid fluctueert niet alleen
ruimtelijk, maar ook in de tijd, vooral door de invloed
van de 11-jarige cyclus van de zon. Als de zon actief
is, komt er meer straling van de zon dan in de rustige
tijden (vanaf 2010 wordt de zon weer actief; de
afgelopen jaren was de zon uitzonderlijk rustig. Er
werd al even gesproken dat de zon ‘dood’ was).

De hele hemel (in principe
een bol) omvat 41252,96
vierkante graad. Elke
vierkante graad is
1,2960*10^7 vierkante
boogsec. Een hemel zonder
kunstmatige verlichting,
met alleen de natuurlijke
hemelhelderheid, heeft een
helderheid van magnitude
22.1 Dat betekent dat de
hemel op elke vierkante
boogseconde zoveel licht
uitstraalt alsof er een ster
staat van magnitude 22,5.
De halve hemel krijgt dus
bij volledig donkere hemel
het licht van
ସଵଶହଶ,ଽ
1,296 ∗ 10 ∗
=
ଶ
5,34 ∗ 10¹¹ sterren van
magnitude 22.
Een magnitude ster van
magnitude 0 geeft 2,512
maal zoveel licht als één
magnitude 1 ster en 100
keer zoveel als een
magnitude 5 ster enz.
(2,512 log 100=5)
Een magnitude ster van
magnitude 0 geeft evenveel
licht als 6,31 maal 10⁸
sterren van magnitude 22,
aangezien 2,512ଶଶ =
6,31 ∗ 10଼ is.
De natuurlijke hemel
zonder lichtvervuiling is
dus niet zwart maar geeft
evenveel licht als 847
sterren van magnitude 0
(5340/6,31=847).

Over de precieze variatie is nog niet zoveel bekend.
Op de sterrenwacht in Chili wordt hier de laatste jaren
systematisch onderzoek naar gedaan. Ferdinand Patat
van ESO heeft daar twee artikelen over geschreven.
Zie literatuurlijst.
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3.8

Natuurlijke lichtbronnen totaal
Equivalent aantal
magnitude 0 sterren

Donkerste nachthemel
Alle met blote oog zichtbare
sterren boven de horizon
Helderste planeet, Venus op
zijn helderst, magnitude -4,4

847
40,15

Alle 5 planeten samen op
zijn helderst
Maan maximaal magnitude 12,5

75

Aandeel ( zonder
maan en maximaal
licht van alle
planeten)
88%
4%

57,5

8%

100.000

De zon geeft als hij zich verder onder de horizon beweegt steeds minder licht. Als de zon
meer dan 18 gaden onder de horizon staat, neemt dit niet meer af en daarom spreken we dat
dan de astronomische schemering geëindigd is.
Als de maan boven de horizon staat domineert hij al snel de hoeveelheid licht van de hemel.
De mate waarin hangt sterk van de schijngestalte af en ook van de hoogte, waarbij in de
richting van de maan al snel alle sterren zullen verbleken. Als we ervan uitgaan dat de
natuurlijke hemelhelderheid in de orde is van 2,5 mililux, dan is dit gelijk aan de waarde die
de maan geeft als ze nog een graad of 7 boven de horizon staat.
De hemel geeft van nature meer licht dan de sterren en planeten bij elkaar. Stel dat alle
planeten boven de horizon staan dan geeft de hemel nog 88% van het totale licht.
Als Venus op zijn helderst is geeft hij meer licht dan alle sterren bij elkaar.
Bovenstaande geldt als er geen lichtvervuiling is van kunstmatige lichtbronnen in de
omgeving, dus midden in woestijnen en zee.
In Nederland is het aandeel aan de hoeveelheid licht ten opzichte van de sterren nog veel
groter. Als we ervan uitgaan dat Nederland gemiddeld 6 keer zoveel kunstmatige
hemelhelderheid heeft als natuurlijke dan is het aandeel van de hemel meer dan 98%.

3.9

Consequenties voor het meten van de lichtvervuiling
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Metingen zijn pas zinvol als de zon meer dan 18 gaden onder horizon staat.
De maan geeft een zeer verschillende hoeveelheid licht. Dat varieert van maximaal
0,25 lux bij volle maan hoog aan de hemel tot aan 0 lux als de maan laag staat en een
klein sikkel vertoont. Praktisch is het om te meten als de maan niet boven de horizon
staat.
Bij het meten van de lichtvervuiling is het raadzaam niet de sterren en planeten mee te
nemen. Deze beïnvloeden de metingen maximaal 12%.
Meet niet in het vlak van de ecliptica en zeker niet in het Melkwegvlak.
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4 Licht in de atmosfeer
Licht is een vorm van elektromagnetisme straling die in vacuüm met een snelheid van
ongeveer 300.000 km per seconde voortbeweegt en niet verzwakt wordt zolang het niets
tegenkomt. Het heelal is zo leeg dat licht zich gedurende miljarden jaren kan voortbewegen
zoals de opnamen van de Hubble telescoop bewijzen, waar melkwegstelsel opstaan op meer
dan 10 miljard lichtjaar afstand. Dat licht heeft zich dus ongestoord gedurende 10 miljard jaar
met 300.000 km per seconde voortbewogen.
Dit geldt in principe voor elektromagnetische straling in alle golflengten, van radiostraling
met golflengten van vele meters tot aan gammastraling met golflengten van een miljardste
millimeter. Het zichtbare licht vormt maar een klein deel, met golflengten van 400 tot 800
nanometer5.
Als elektromagnetische straling binnen onze atmosfeer komt, wordt ze hierdoor beïnvloedt.
De meeste straling wordt effectief tegengehouden. De kleinste golflengten worden al na een
korte afstand in onze atmosfeer geabsorbeerd en omgezet in trillingen, warmte en bij de
sterkste straling worden lucht moleculen (zuurstof vooral) geïoniseerd. Alleen de lange
golven, in het radiogebied (met golflengtes van 1 mm tot vele kilometers) kunnen zich
ongestoord door onze atmosfeer voortbewegen. Bij de kortere golflengten zijn er een aantal
zogenaamde atmosferische vensters waar de straling zich redelijk ongehinderd door onze
atmosfeer kan voortbewegen; het optische gebied tussen 400 en 800 nm is daar één van. Dat
is de reden dat we de zon en sterren en elkaar überhaupt kunnen zien, anders liepen we door
een permanente mist.
Onze zon straalt in het zichtbare licht zijn grootste hoeveelheid licht uit. Als zogenaamde
zwarte straler zendt de zon met een temperatuur (aan de buitenkant) van ongeveer 5500
graden, de maximale hoeveelheid licht uit bij een golflengte in het geelgroen, waar onze ogen
(niet toevallig) het meest gevoelig voor zijn (golflengte 555 nm).
Onze atmosfeer is niet volledig doorzichtig voor zichtbaar licht. Niet alleen mist en wolken
houden licht tegen, maar de atmosfeer zelf ook enigszins. Als de zon op de evenaar recht naar
beneden straalt komt er op een onbewolkte heldere atmosfeer toch maar ongeveer 90% van
het licht op de grond. De rest wordt verstrooid of geabsorbeerd. Verstrooiing in het Engels
scattering genoemd, is het verschijnsel dat het licht afgebogen wordt in een andere richting.
Absorptie betekent dat de energie van het licht opgenomen wordt in een molecuul die
daardoor warmer wordt. Absorptie en verstrooiing heten samen extinctie.
De kans dat een afzonderlijke lichtstraal een botsing heeft en dus of verstrooid of
geabsorbeerd wordt, is afhankelijk van de golflengte van het licht en van het soort deeltjes en
de dichtheid ervan in de atmosfeer. Elk soort deeltje, molecuul, maar ook water of roetdeeltjes
hebben een eigen karakteristieke absorptie en verstrooiingscoëfficiënt.
Aangezien wij vooral geïnteresseerd zijn in verstrooiing (lichtvervuiling is verstrooid
kunstmatig licht, zie hoofdstuk 3) concentreren we ons daar op.

5

1 nanometer is 1 miljardste meter. Ook de eenheid ängstrom wordt gebruikt. 1 nm =10
ångström; ook wordt de eenheid micrometer μm of micron in het Engels veel gebruikt; dit is
een miljoenste meter). Groen licht bijvoorbeeld heeft een golflengte van 555 nm of 5500
ångström of 0,55 μm.
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Er zijn twee manieren waarop n het licht aan deeltjes verstrooid wordt; aan moleculen (erg
kleine deeltjes) en aan grotere deeltjes zoals roet, zout, water algemeen aerosolen genoemd,
die we hieronder apart beschrijven.
4.1

Verstrooiing aan moleculen

Verstrooiing aan moleculen wordt wiskundig beschreven met de theorie van Raleigh, een
Engelse natuurkundige uit de 19de eeuw:
C
β(θ) ≈ ସ ∗ (1 + cosଶθ)
λ
ߚఒ(ߠ) is de verstrooiing in een bepaalde hoek, afhankelijk van de golflengte
λ is de golflengte van het licht
C is een constante
Θ (Theta) is de hoek waaronder de afbuiging plaatsvindt.

De afbuiging is zoals te zien is, omgekeerd evenredig met de vierde macht van de golflengte.
Dat betekent dat blauw licht met een golflengte van 800 nm zestien keer zo grote kans heeft
afgebogen te worden als rood licht met een golflengte van 400 nm. Dit grote verschil
verklaart ook het blauw zijn van onze hemel. De blauwe hemel wordt veroorzaakt door
zonlicht dat afgebogen wordt. Het rode deel gaat veel vooral recht uit terwijl het blauw meer
afgebogen wordt.
Als er geen verstrooiing was, zouden we overdag sterren zien en zou er geen lichtvervuiling
zijn. Lichtvervuiling is verstrooid kunstmatig licht.
In de formule is te zien dat de mate van afbuiging omgekeerd evenredig is met het aantal
deeltjes (de N in de noemer). Onze atmosfeer is niet overal even dicht. De atmosfeer is door
de zwaartekracht, die ook aan moleculen trekt, vlak bij de aarde veel dichter dan verder weg.
De helft van de atmosfeer ligt onder 8 km hoogte en de overige helft zit tussen 8 en ongeveer
150 km. De atmosfeer is in evenwicht tussen de aantrekking die naar beneden trekt) en de
natuurlijke beweging van de afzonderlijke moleculen die alle kanten op bewegen (evenredig
met de temperatuur). De dichtheid is veel groter vlak bij de aarde waar de aantrekking ze naar
toe trekt.
Als we bovenstaande formule in een plaatje zetten dan ziet het er uit zoals in figuur 1. Dat
rood licht weinig kans heeft afgebogen te worden en groen licht meer ( en blauw licht nog
meer) wordt afgebogen wordt aangegeven door de verschillende diameters van de vorm. Te

Figuur 2 Raleigh verstrooiing ( uit zonnestraling in
Nederland C.A. Velds)
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zien is verder dat er een lichte voorkeur in het verlengde van het oorspronkelijke licht bestaat
en juist achteruit. Er is wat minder kans dat er een verstrooiing plaats vindt loodrecht op de
oorspronkelijke richting. Hierbij moet gedacht worden dat het niet alleen in het vlak
afgebogen kan worden maar ook in de ruimte. De afbeelding van figuur 1 is dus eigenlijk een
omwentelingslichaam rondom de as door het inkomende licht.
4.2

Verstrooiing aan aerosolen

Moleculen zijn veel kleiner dan de golflengten van zichtbaar licht. Als deeltjes groter zijn dan
de golflengten zoals water deeltjes, roet etc. dan wordt het licht anders verstrooid. Dan is er
geen onderscheid meer tussen verschillende golflengten, blauw en rood licht wordt op
dezelfde manier verstrooid. Daarom zijn wolken ook wit en hebben geen kleur.
De hoek waaronder het licht verstrooid wordt is minder extreem en staat hieronder aangeven.
Van links af straalt het licht; een deel wordt dus naar voren of juist naar achteren afgebogen
terwijl naar de zijkant wat minder afgebogen wordt. De richting waarin het licht afgebogen
wordt is dus in alle richtingen ongeveer gelijk met een kleine afwijking.

Figuur 3 Mie verstrooiing, waarbij de straal van de deeltjes maar iets kleiner is dan de golflengte ( uit
zonnestraling in Nederland C.A. Velds)

De kans dat licht verstrooid wordt door een molecuul is veel kleiner dan door een deeltje.
Echter er zijn zoveel meer moleculen dat het aandeel van beide bij een heldere schone hemel
ongeveer even groot is. De hoeveelheid ‘luchtmoleculen’ is altijd even groot, het aantal
deeltjes wisselt sterk met windrichting, locatie etc.
Je kunt dit ook visueel bekijken bij een heldere hemel. Houd een vinger voor de zon. Dan zie
je om je vinger heen een witte vlek en daarom heen gaat de witte vlek over in de blauwe
hemel. Hoe groter de witte vlek hoe meer deeltjes er zijn en hoe vuiler de atmosfeer is.
4.3

Mist, wolken

Er zijn ook geconcentreerde grotere deeltjes die we onder wolken en mist scharen. Zichtbaar
licht heeft weinig kans ver door te dringen in een wolk of mist. Het centrale begrip daarbij dat
natuurkundigen gebruiken is de optische diepte. Als een wolk een optische diepte van 1 heeft
dan komt er een 2,7 deel uit aan de andere kant van de wolk als er in gegaan is. Als hij 2 is
dan dat weer met 2,7 ste deel verminderd. Het vreemde getal 2,7 slaat op de natuurlijke
logaritme, het getal e=2,718….
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Wolken hebben optische diktes van 1 tot en met 80 zoals we kunnen zien als er op een zonnig
dag een donderwolk boven je langs gaat en de wolk zeker nog licht geeft maar wel sterk
verminderd is tov de hemel zelf.
Licht dat dus niet door een wolk komt wordt afgebogen volgens de Mie afbuiging en te zien is
in figuur 2 dat dit vooral in voorwaartse richting gebeurt. De informatie die eerst in het licht
aanwezig was verdwijnt heel snel na afbuiging, het licht daarentegen gaat vaak nog wel min
of meer recht naar voren zodat het in de mist vaak niet echt donker is.
Ook te zien valt in figuur 2 dat groot licht dat van uit een auto uitstraalt de bestuurder zelf
verblindt. Dat komt om relatief veel licht 180 graden terug gebogen wordt.
Wolken kunnen simplistisch gezien worden als een oppervlak dat een deel van het licht
terugkaatst. Boven een kas waar een wolk hangt is te zien dat de helderheid van de hemel op
die locatie sterk toeneemt. De wolk fungeert daarbij als een soort slechte spiegel. Hoeveel
reflectie wolken hebben is discussie over waar de geleerden het niet over eens zijn. Het is
zoals boven te zien is ook niet echt een oppervlak, waar vanaf een vlak reflectie plaatsvindt
maar een proces dat zich afspeelt over een grotere lengte de wolk in. De reflectie van een
wolk wordt albedo genoemd: een albedo van 1 betekent dat alle licht gereflecteerd wordt.
De albedo van wolken ligt tussen de 40 en 90%6 al naar gelang vooral de grootte van de water
druppels, van de dikte van de wolk en van de hoek waarop een lichtstraal de wolk binnenvalt.
Er is dus een grote verscheidenheid aan reflectie, waarbij de hoogte van de wolken die
natuurlijk een groot effect heeft nog niet eens meegenomen is. Om lichtvervuiling te meten
spelen wolken en in het algemeen water en andere deeltjes in de atmosfeer een complicerende
factor en moeten zoveel mogelijk worden buitengesloten.
Mist kan een wolk zijn die lokaal op de grond ligt, maar kan ook in de vorm van banken die
op de grond liggen voorkomen. Het probleem is vaak dat je niet weet hoe het er verder op
uitziet. Een egale mist is nog wel wat aan te rekenen en te berekenen wat het effect is op de
metingen, maar zodra het onregelmatig wordt, wordt sommige lichtbronnen wel uitgedoofd en
andere niet en dan wordt het lastig om ermee rekening te houden.
Hier wordt later op ingegaan bij de praktijk van de metingen.
In klimaat modellen speelt de albedo van wolken en belangrijke rol en daarom is er de laatste
jaren veel onderzoek naar gedaan.
Tenzij er metingen gedaan worden vlak na elkaar op een locatie kunnen metingen met
bewolking geen zinnige resultaten opleveren om lichtvervuiling te kwantificeren.
Een bijkomende zaak is dat bewolking in eigenlijk alle gevallen het oplichten van de hemel
doet toenemen. Dat blijkt uit de langjarige monitoren die uitgevoerd zijn en is onlangs ook
bevestigd in een nieuw onderzoek door het RIVM, Effects of atmospheric conditions on night
sky brightness, 2011, waarin het volgende in de conclusie staat: ´These measurements show
that at CESAR, the luminance at zenith on clear nights is 1.1 mcd/m2. With clouds present
between 0 and 11 km, average luminance at zenith increases to 5 - 9 mcd/m2. Luminance at
zenith drops to less than 2 mcd/m2 when clouds are above 11 km.
Er is misschien een situatie waarin dit niet het geval is.,waarbij in een ruime omving van de
locatie waar gemeten wordt geen licht omhoog gestraald wordt en alleen op een grote afstand
een lichtbron. Als er dan en wolken zich bevinden tussen de bron en de meetlocatie is het
6
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mogelijk dat er vooral licht onderschept wordt en de hemel in het zenit donkerder zal zijn dan
in andere situaties. Tot nu toe is de auteur van dit rapport deze gevallen nog niet
tegengekomen.
4.4

Consequenties voor het meten van lichtvervuiling

De atmosfeer samenstelling beïnvloedt de mate van licht dat naar beneden weerkaatst wordt.
Allereerst is het belangrijk om metingen uit te voeren als er geen wolken zijn. Maar s'nachts is
dit niet altijd even goed te zien. Er zijn ook kleine schapenwolken of wolkenflarden die de
metingen kunnen beïnvloeden terwijl ze niet zichtbaar zijn.
Een hulpmiddel kan een lang belichte opname van de hemel zijn waarop deze kleine
structuren veel beter op te zien zijn dan visueel.
Hieronder een voorbeeld

Figuur 4 Groessen 60 sec F/3.1 100 ASA

Met het blote oog waren de wolkenflarden niet te zien. Tijdens dit soort situaties moeten geen
metingen uitgevoerd worden. Er zouden te hoge waarden gevonden worden.
Liefst zou er alleen gemeten moeten worden bij een gestandaardiseerde atmosfeer, waar geen
variatie in is Er bestaat een standaard atmosfeer die in berekeningen als uitgangspunt
genomen wordt. Helaas weten we niet welke atmosfeer op elk moment boven Nederland
hangt en is ook de invloed van alle parameters niet bekend.
Als we kijken naar de gegevens die dagelijks gemeten worden op diverse locaties in
Nederland is de enige die echt van belang is het Zicht.
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Het Zicht wordt elke 10 minuten gemeten op een veertigtal locaties in Nederland en varieert
tussen 100 meter en 50 kilometer, waarbij in korte tijd grote verschillen kunnen optreden.
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Figuur 5 Zichtwaarden op 28 op 29 juni 2011 in de Bilt

Het Zicht wordt gemeten door een lichtstraal over een korte afstand uit te zenden en te meten
hoeveel licht nog aankomt. Hij is geijkt op een manier van werken die vroeger gebruikt werd
waarbij gekeken werd op welke afstand een groot vlak nog te zien is. De maat geeft in het
algemeen dus aan tot hoever je horizontaal kan kijken, iets kan zien.
In Nederland is het maximum in de orde van 50 kilometer. In droge woestijnen kan er wel tot
200 kilometer ver gekeken worden. Dat geeft direct ook aan dat het gehalte water het Zicht
vooral beïnvloed. In drukkend warm weer met veel water in de lucht zal het Zicht ook mindert
worden, zoals in de tropen. De mediaan van het Zicht in Nederland is 11 kilometer.
.Er is niet een simpel verband tussen de gemeten lichtvervuiling en Zichtwaarden. Dit is nog
onderwerp van discussie en onderzoek.
Om complicaties te voorkomen is besloten dat onder de waarde van 5 kilometer er niet meer
gemeten wordt. Over het algemeen is dat een waarde waarbij mistvorming begint op te treden
die de waarnemingen beïnvloeden. In hoofdstuk 8 en 10 zal hier verde ropin gegaan worden.
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5 Het licht van de hemel meten
We hebben tot nu toe gezien dat de hemel een lichtbron is waar verschillende bronnen
aanwezig zijn. Een van die bronnen is de lichtvervuiling, de door mensen gemaakt
opheldering van de nachtelijke hemel.
Om alleen de lichtvervuiling te meten hebben we een aantal condities gedefinieerd waaronder
gemeten kan worden:
 Heldere, zeer heldere nacht, geen wolken
 Geen zon: zon meer dan 18 graden onder horizon
 Geen maan: maan onder de horizon
 Niet in het Melkwegvlak
elkwegvlak meten
 Geen sterren en planeten meenemen bij het meten
 Corrigeren voor de natuurlijke hemelhelderheid
 Meten bij helder weer zonder wolken,
wolken, controle via een all sky opname
 Zicht meer dan 5 kilometer
De hemel als lichtbron heeft twee belangrijke karakteristieken: hij is groot en hij lichtzwak.
Hieronder een foto van de hemel, die zolang belicht is dat je kan zien
zien hoe hij er uitziet.

Figuur 6 Opname van de hele hemel,de cirkel geeft de horizon aan en het midden van de cirkel is het zenit

Wat opvalt is dat de hemel in alle richtingen niet eenzelfde helderheid heeft. Van het deel vlak
bijj de horizon komt over het algemeen veel meer licht dan het punt recht omhoog. Wat is nu
de mate van duisternis op de locatie waar deze foto’s genomen is? Is het de laagste waarde,
de hoogste waarde, de opgetelde of de gemiddelde waarde.
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5.1

Licht meten

In principe zijn er twee manieren om licht van een vlak te meten. Je meet de totale
hoeveelheid licht ervan of je meet hoeveel licht er van een bepaald deel van het oppervlak
komt. De eerste heet de verlichtingssterkte en de eenheid ervan is lux,terwijl je deze meet met
een luxmeter; de tweede heet luminantie en de eenheid is candela per vierkante meter.

5.1.1 Verlichtingssterkte
Verlichtingssterkte is een voor veel mensen bekende grootheid. Verlichtingssterkte is gelijk
aan de eenheid lumen per vierkante meter. Lumen is de eenheid waarin licht gemeten wordt
als je kijkt naar de totale energie inhoud. Lumen staat gelijk aan zoveel fotonen een
hoeveelheid energie. (meer over de eenheden waarin licht gemeten wordt in een van de
bijlagen).
Bij verlichtingssterkte moet er altijd bij gezegd worden welk vlak precies gemeten wordt.
Hieronder een aantal bekende voorbeelden van lux waarden van verschillende objecten:
Aardoppervlak Nederland in de zomer onder
de volle zon
Bodem van een verlichte kas
Aardoppervlak tijdens sombere dag
Verlicht bureau in een kantoor
Verlichte huiskamer vloer
Weg, verlicht door openbare verlichting
Door volle maan beschenen aardoppervlak in
Nederland
Aardoppervlak tijdens de nacht in Utrecht
(zon onder horizon)

50.000 lux
5.000 tot 15.000 lux
1.000-10.000 lux
200 tot 400 lux
25 tot 40 lux
1 tot 20 lux
0,22 lux
0,02- 800 lux

5.1.2 Luminantie
Een tweede maat is luminantie. Luminantie wordt gemeten met een luminantiemeter. Hierbij
twee plaatjes van luminantiemeters.

.
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De eenheid waarin luminantie uitgedrukt wordt is candela per vierkante meter cd/m². Een
candela is de hoeveelheid licht die een kaars in een bepaalde richting uitzendt, dus hoe helder
je een kaars ziet. Als je al dat licht over een vierkante meter uitspreidt dan heeft dat oppervlak
een luminantie van 1 cd/ m². De Nederlandse snelwegen worden ongeveer verlicht met 1 cd/
m². De snelwegen worden zo verlicht dat er van elke vierkante meter wegdek de hoeveelheid
licht van een kaars weerkaatst wordt. Dat zie je als een beetje verlicht oppervlak waardoor je
de donkere auto’s en andere objecten op het wegdek kan herkennen.
Hieronder een aantal bekende voorbeelden van luminantie waarden van verschillende
objecten:
Oppervlak van de zon ‘s middags
>1.000.000.000 cd/m²
Blauwe hemel
~ 3500 cd/m²
Oppervlak maan
~3500 cd/m²
Weg verlicht met openbare verlichting
0,2 tot 2 cd/m²
Nachtelijke hemel in Nederland
0,2 tot 10 mcd/m²

5.1.3 De nachtelijke hemel meten
Verlichtingssterkte is een goede maat voor de mate van duisternis van de hemel. Je neemt alle
licht mee van verschillende delen van de hemel. Het grote en doorslaggevende nadeel van de
eenheid verlichtingssterkte s dat hij sterk varieert op kleine afstand. Stel dat je onder een
straatlantaarn meet dan meet je niet alleen de hemel maar ook de lantaarn. Als je in een bos
meet, nemen de bomen veel licht weg van de hemel. Stel dat je als bron alleen de hemel wilt
meten kun je dat eigenlijk alleen maar doen in een volledig open landschap zonder lampen tot
in de verre omgeving. Deze conditie is alleen te bereiken op de Dwingeloose heide of op zee
of groot meer.
De hele hemel meten en alleen de hemel is eigenlijk niet te doen. We willen zo nauwkeurig
mogelijk de hemel meten en de maat verlichtingssterkte is daarvoor ongeschikt.
Luminantie, waarbij je dus niet de hele oppervlak van de hemel meeneemt, maar slechts een
deel, is daarentegen minder bekend, maar wel goed te meten. Daarom is er algemeen in de
wereld gekozen om als maat voor de duisternis de luminantie te meten van de hemel.
De maat luminantie is minder relevant dan de maat verlichtingssterkte. Door slechts een klein
deel van de hemel te meten, wordt de rest van de hemel niet meegenomen, terwijl de hele
hemel een invloed heeft op de mate van duisternis. Idealiter moet je dus van de hele hemel de
luminantie meten, dus vanuit alle richtingen de hemel meten en al die getallen samen geven
de totale indruk van de duisternis op die locatie.
Voor precieze bepaling van de hemel op ene bepaalde locatie is dit de procedure die gevolgd
wordt. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse nationale parken wordt dit uitgevoerd.
Als we van een groot gebied de hemel willen meten en is dit een te ingewikkelde en
tijdrovende procedure. Daarom is er voor gekozen alleen een klein stukje van de hemel te4
meten. Algemeen wordt daarbij het stukje hemel recht omhoog genomen, het zogenaamde
zenit. Ook andere delen van de hemel kunnen gemeten worden: in een hoek van 45 graden in
de richting van een bron (stad bijvoorbeeld, of vlak boven een kas bijvoorbeeld). Ook wordt
er vlak boven een bron gemeten: dus bijvoorbeeld 5 graad boven een kas of een stad om de
hoogste waarde te meten.

Duisternis meten, juli 2011

27

Deze metingen kun je goed gebruiken om zoveel mogelijk over een bepaalde lichtbron te
weten te komen. Om echter een kaart te maken van een heel gebied en je dus maar één getal
per locatie kan kiezen, is eigenlijk maar één stukje van de hemel geschikt en dat is het punt
recht boven je hoofd. Het zenit is ten opzichte van die andere richtingen zeer eenduidig.
5.2

Conclusie

Om nauwkeurig de hemel te meten hebben we een eenduidig goed te meten eenheid nodig die
volstrekt duidelijk is en goed verwerkt kan worden. Dat is de maat zenithelderheid of beter
gezegd zenitluminantie, de luminantie van het punt recht boven je hoofd.
De hemel is ongeveer 1000 keer zo donker als een weg. De hemel heeft een luminantie in de
orde van 0,2 tot 10 mcd m². (mcd staat voor milicandela, een duizendste van een candela per
vierkante meter.)
De beste luminantiemeters, geschikt om veldwerk te doen, in de wereld gaan tot 0,1 mcd/ m².
Hierbij is alleen waarden van 0,1 of 0,2 of 0,3 mcd/ m² mogelijk. Dat betekent dat de fout in
de onderste regionen dus tientallen procenten is.
Om goed te kunnen meten moet de meter eigenlijk nog minstens een factor 10 lager kunnen.
Een ander nadeel van deze meters is, dat ze geen beeld vormen. Ze meten alles binnen een
bepaalde hoek. Bij deze lage helderheden is dat 3 graad. Als je de hemel onder een hoek van 3
graad meet, dan neem je veel sterren mee. Hierbij een foto van de hemel met sterren die alle
met het blote oog zichtbaar zijn (een stukje in het sterrenbeeld Orion) daarop een cirkel van
drie graad.

Figuur 7 Sterrenbeeld Orion en cirkel van drie graden

Je ziet dat er in de hoek van 3 graad meerdere sterren kunnen staan die je dan meeneemt in je
meting. Sterren dragen meer dan 10% van de helderheid van de hemel bij, dus die willen we
niet meenemen. Daarom moeten we een methode gebruiken die een beeld maakt van de hemel
zodat alleen de hemel eruit gehaald kan worden.
Verder moet de meting in het open veld te doen zijn; redelijk snel zijn zodat binnen een paar
minuten op een locatie gemeten kan worden.
Sotto heeft voor de oplossing gekozen om digitale camera’s voor dat doel te gebruiken.
Digitale camera’s worden al beter. Op dit moment kunnen amateur sterrenkundigen met
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digitale camera’s resultaten bereiken die 20 jaar geleden door de grootste telescopen gehaald
werden.
De keuze voor een spiegelreflexcamera als meetinstrument werd getriggerd door een artikel
van Fabio en Cinzano: 'The Ida worldwide project for CCD amateur measurements of night
sky brightness'. Hierin beschrijven de auteurs hoe met een CCD-camera je metingen kan doen
aan de hemelhelderheid.
Het voordeel van een camera boven een luminantiemeter is dat je door langer te belichten je
meer signaal krijgt waardoor je beter zwakkere signalen kan meten.
Een tweede grote voordeel is dat digitale camera’s een beeld maken zodat alleen de hemel
beoordeeld kan worden en niet alle andere dingen die er ook zijn, zoals sterren.
Falchi en Cinzano beschrijven een project met CCD camera's. Dit zijn camera's ontworpen
alleen voor sterrenkundig werk en hebben geen sluiter en geen bedieningsknoppen. Ze
worden bediend door een computer. Dit levert dus een aantal problemen op met snoeren,
accu's en dergelijke.
De moderne spiegelreflexcamera's zijn niet voor dit werk ontworpen maar de ontwikkelingen
en vernieuwingen gaan zo snel dat er vanwege de eenvoud gekozen is om dit type camera te
gebruiken.
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6 Een digitale camera als meetinstrument
Een digitale camera is niet ontworpen als meetinstrument, maar heeft veel positieve
eigenschappen die er voor zorgen dat hij wel als zodanig kan functioneren.
Hieronder zullen we allereerst de principes van een digitale camera bespreken en het centrale
probleem namelijk de ruis, die optreedt bij elke opname behandelen.
Daarna komen de keuzen van de instellingen aan de orde, zoals gevoeligheidinstelling,
belichtingstijd en filter en volgen. Ook twee problemen worden behandeld de lineariteit van
de chips en de temperatuurgevoeligheid.
Tenslotte wordt de kalibratie besproken die uitgevoerd wordt op de camera.
6.1

De digitale camera

Een digitale camera neemt een beeld op via een elektronische component die chip genoemd
wordt.
In plaats van een filmpje zoals in ‘normaal’ fototoestel zit er een rechthoekig plaatje in, een
chip, die opgebouwd is uit beeldpunten, pixels, genaamd. Elke pixel ontvangt een beetje licht
en zet die om in een lading. Hoe meer licht hoe meer lading. Na afloop van de opname wordt
de pixels ‘uitgelezen’ en wordt de lading omgezet in een stroom die weer omgezet wordt in
een grijswaarde. Hoe meer lading hoe witter de pixel is. Als de pixel ‘vol’ is kan er geen
lading bij en wordt dat dus als een volledig witte of overbelichte pixel afgebeeld.
Op deze manier is nog geen kleur weer te geven. Om kleur te maken zijn verschillende
oplossingen bedacht. De meest gebruikte is dat boven elke pixel een filtertje zit die maar één
van de kleuren groen, blauw of rood doorlaat. Aangezien onze ogen gevoeliger zijn voor
groen dan voor rood of blauw worden er over het algemeen twee keer zoveel ‘groene pixels’
op een chip geplaatst als rode en blauwe. De drie kleuren pixels zitten in een raster die Bayer
matrix, of ook wel Color Filter Aray (CFA) genoemd wordt, te zien op onderstaand plaatje.

Figuur 8 Bayer matrix, overgenomen van Wikipedia
Bij de uitlezing wordt aan elke rode pixel de eigen waarde voor het ‘kanaal’ rood gegeven en
het gemiddelde berekend van de omliggende groene pixels en die aan het kanaal groen
gegeven en idem voor blauw. Zo krijgt elke pixel drie getallen voor de drie kleuren die samen
ook alle tussenliggende kleuren kunnen vormen.
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De waarden die deze getallen aan kunnen nemen wordt uitgedrukt in bits. Hoe groter het
aantal bits hoe meer waarden en dus ook hoe meer nuanceringen in dekking en kleur in totaal
gemaakt kunnen worden.
De meeste foto’s zijn opgebouwd uit 8 bits. Dat wil zeggen in computertaal, die alleen binair
werkt, (in nullen en enen), bijvoorbeeld het getal 00011011, dat in binaire totaal 27 is ( 1 plus
2 plus 8 plus 16). Hert hoogste getal is 11111111 wat 256 vertegenwoordigt.
Er zijn dus 256 nuanceringen in wit tot en met vol rood in een 8 bits opname en even zo veel
in groen en blauw.
In een 10 bits opname zijn dat 1024 en in een 12 bit opname 4096 waarden. De grootte van
de bestanden wordt zoals te snappen is dan ook snel groter bij hoger bitwaarden.
Als we keuzen moeten maken in soort camera dan is de bitwaarde een belangrijke
overweging. Moderne spiegelreflexcamera's hebben tegenwoordig allemaal minimaal 12 bis
data.
6.2

Ruis

Een nog belangrijkere overweging is de mate van ruis die geproduceerd gaat worden. De
hoeveelheid ruis ten opzichte van het signaal bepaalt de nauwkeurigheid waarmee het signaal
bepaald kan worden.
Ruis is de random variatie in het signaal. Licht dat van de hemel tot ons komt is niet een vaste
straal licht; het komt in pakketjes, fotonen geheten en bij de lage helderheden waar we mee
werken wordt het deeltjes karakter van licht merkbaar.
Van een ster die we net met het blote oog kunnen zien komen ongeveer 200 fotonen per
seconde ons oog binnen, waar mee we die ster nog net kunnen zien.7.
Als we aannemen dat de natuurlijke hemel het licht van 80 magnitude 0 sterren geeft en dat
deelt op het aantal vierkante graden van de hemel komen we op bijna 5800 fotonen per
vierkante graad per seconde per vierkante centimeter.
Stel dat we dat licht meten komt de ene seconde 102 fotonen en de volgende seconde 106
fotonen en de volgende 83 etc. binnen. Er is een natuurlijke variatie daarin, gelijk aan de
wortel van het aantal fotonen, dit is de standaard deviatie van een meting. De kans dat het
aantal ligt tussen 100 – 10 en 100+10 fotonen dat gemeten wordt is in de orde van 68% en
tussen 100-20 en 100+20 is groter dan 95%. Als je vaker meet of meer pixels meet dan
vermindert je fout in het algemeen met de wortel van het aantal metingen. Dus als je honderd
pixels meet met een standaard deviatie van 10 dan wordt de nieuwe standaard deviatie van je
100 metingen 1: 100 ±1.
Dat is niet de enige vorm van ruis. Er zijn er nog twee.
Ten eerste is er het feit dat elke pixel ook vanzelf zonder dat er licht binnenkomt elektronen
kan vrijmaken, deze ruis wordt zogenaamde dark current of dark noise genoemd. Hoeveel
elektronen dat zijn hangt af van de temperatuur; hoe hoger hoe meer elektronen.
Een derde vorm van noise is de read out noise: als je een foto maakt dan moet dat uitgelezen
worden en de uitlezing veroorzaakt een fout die ook als ruis of noise in de foto te zien is.

7 Hugo E. Schwarz Limiting visual magnitude and night sky brightness
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We hebben tot nu toe gepraat over fotonen, de dingen die de camera echt binnenkomen. Het
plaatje dat je tenslotte krijgt bestaat niet uit fotonen, maar dat wordt uitgedrukt in ADÚ
(Analog to Digital units) of ook wel DN ( Data Number) genoemd.
Daar wordt dus een omzetting uitgevoerd:
Een chip in een camera is een foton teller. Elke foton kan een elektron vrijmaken. De kans dat
dat gebeurt is afhankelijk van het soort chip.( Current quantum efficiencies of CCDs and
CMOS sensors is van de orde van 20 tot 50% range (hangt af van de golflengte). Een getal;
van 0,37 wordt genoemd in 8. )
Er bouwt zich dus als er bijvoorbeeld 100 fotonen op een pixel vallen, gedurende de minuut
dat een belichting duurt, een spanning op van ongeveer 40 elektronen. Deze spanning wordt
afgelezen en omgezet in een getal. Daarbij wordt door de fabrikant van de camera de
omzetting zo gekozen dat de maximale hoeveelheid elektronen in een chip wordt
geconverteerd naar de maximale DN waarde. Om het concreet te maken: in een 8-bits
camera zijn er maximaal 256 waarden. Als dus de pixel bij 100.000 fotonen vol is dan wordt
de converter zo ingesteld dat de 100.000 fotonen gelijk staat aan de waarde 256 en dus 50.000
aan de waarde 128 etc. (Om het nog wat ingewikkelder te maken wordt er eerst ook nog
standaard een waarde de zogenaamde Bias bij opgeteld.)
De verhouding tussen signaal en ruis moet goed zijn om überhaupt zinnig antwoorden te
kunnen geven op de vraag hoeveel lichtvervuiling er is.
Ruis neemt toe met langere belichtingstijden, met warmte
De camera die gebruikt wordt bepaalt vooral hoeveel ruis er gegeneerd wordt. Ruis is de
grootste vijand van alle digitale beeldbewerkingen.
Nu gaan we kijken hoe we al deze informatie nu verwerken om te zorgen dat we de camera
als meetinstrument kunnen gebruiken.
De verhouding tussen ons signaal (de hemel) en de noise moet zo klein mogelijk zijn.
Dat doen we door een zogenaamde dark frame en flat frame te maken.
Darkframe is een foto met dezelfde tijd als de echte foto maar dan zonder licht toe te laten op
de chip. Je houdt dus de dop op de lens, maar maakt wel dezelfde foto.
De dark current en de readout noise zijn dezelfde en door dit alles af te trekken van de echte
opnamen, trekken we de twee noises eigenlijk van elkaar en houden we een schoner beeld
over. Het is als je het wiskundig bekijkt wat ingewikkelder, want je introduceert door deze
opname ook wat ruis maar als resultante houd je een schoner beeld over.
Fototoestellen hebben zelf ook al vaak een ingebouwd dark frame in de vorm van
ruisonderdrukking. Als je die aanzet bij lange opnamen maakt de camera in het beste geval al
naast de gewone opname, een opname met sluiter gesloten en trekt deze van elkaar af.
Een tweede correctie die je uitvoert is een flat maken. Een chip heeft vele miljoenen pixels en
die zijn niet allemaal even goed. De een is wat gevoeliger en de ander wat minder. Om dit
soort foutjes eruit te halen en ervoor te compenseren wordt er een flatframe gemaakt een
opname van een egaal verlicht onderwerp met korte tijd en de echte opname wordt gedeeld
door het flat frame. Elke pixel heeft bij beide dezelfde versterking, afwijking etc en door ze
op elkaar te delen worden deze fouten eruit gehaald.
8 B. Fowler ea. A method for estimating quantum efficiency for CMOS image sensors
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6.3

Camera keuze

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat een hoge bit waarde en een lage noise belangrijke
voorwaarden zijn. Daar komt nog een derde voorwaarde bij dat de camera verschillende
lenzen moet kunnen hebben.
Een zogenaamde CCD camera die sterrenkundigen gebruiken is dan de eerste optie. Het grote
nadeel ervan is dat ze geen sluiter hebben, en opereren vanuit een computer. Dat betekent dat
in het veld en in steden niet alleen met een camera heen er weer gesleept moet worden maar
ook nog een laptop met de nodige snoeren. Dat is in de praktijk niet te doen en als
onrealistisch terzijde geschoven. Daarom is er gekozen voor een digitale spiegelreflexcamera.
Daarbij zijn maar een paar merken en er is gekozen voor het merk Canon. De Canon range
aan camera’s is vergeleken met de concurrent uitgerust niet met een CCD chip maar een
zogenaamde CMOS chip. Dit heeft voordelen en nadelen. De lineariteit van de CMOS is iets
minder aangezien niet alle pixels door dezelfde versterker uitgelezen worden, een voordeel is
dat het algemene ruisniveau lager is. De lineariteit is bij deze keuze minder belangrijk
gevonden aangezien er toch de hemel beoordeeld moet worden wat een middeling over vele
honderden pixels betekent en dus de onderlinge verschillen tussen pixels wat wegvallen. De
lineariteit wordt apart getest zie 6.5. Het blooming effect bij CMOS chips is kleiner dat
betekent dat als sterren overbelicht worden er lading van de ene pixel naar ander stroomt en
zo dus fouten introduceert.
We werken met een Canon D20 camera. Dit is een semiprofessionele camera met een 12 bit
converter. Er waren andere keuzen ook mogelijk maar alle camera’s in deze prijsklasse zijn
in principe geschikt voor dit werk.
6.4

Instellingen

Echter als er voor de camera gekozen wordt hebben we wel nog een heel stel vragen te
beantwoorden:







Lens
Diafragma/ ASA/ belichtingstijd
Scherpstelling
Witbalans
Filter
Volgen

6.4.1 Lens
We willen de camera gebruiken om sterren en de hemel mee te fotograferen. Voor de hemel
onze belangrijkste object doet de brandpuntsafstand er niet zoveel toe. We willen een
voldoende signaal krijgen dus een grote openingsverhouding is het belangrijkst. Om
belichtingstijden in de orde van maximaal 3 minuten te halen is een openingsverhouding van
2.8 minimaal. Lenzen die deze openingsverhouding hebben zijn 200 mm en korter.
Om sterren goed te fotograferen hebben we een lens met een lange brandpuntafstand nodig.
We kiezen daarom voor een 200 mm lens, met F/2,8.
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De dimensies van de chip in de Canon D20 zijn 22,5 bij 15 mm met zijn 3504 bij 2336 pixels.
Elke pixel is 6,42 micron. Met een 200 mm lens is er een beeldveld van ongeveer 10 bij 7
graad. Dan is elke pixel ongeveer 10 boogseconde.

6.4.2 Diafragma en ASA instelling.
Deze twee instellingen samen met de belichtingstijd geeft de hoeveel licht aan dat op de foto
komt. We willen zo kort mogelijk belichten, maar de ruis niet onnodig hoog laten oplopen. De
afbeeldingkwaliteit is niet echt van belang. We kiezen daarom voor volle opening (F/ 2,8)
met 800 ASA. Er zijn wat testjes uitgevoerd waarbij 800 ASA met 1 minuut vergeleken is met
400 ASA en 2 min enz. De verhouding tussen signaal en ruis verschilde bij de 200, 400 en
800 ASA weinig waarbij gekozen is de tijd zo kort mogelijk te maken. Als 200 AA gekozen
was dan moest er gewerkt worden met meer dan 10 minuten belichtingstijd. Aangezien
metingen tijdrovend zijn, is er voor de kortste tijd en dus hoogste ASA waarde gekozen die
nog een goede signaal ruis verhouding gaf.
De ervaring heeft geleerd dat we met 800 ASA en belichtingstijden van 30 tot 180 seconden
de verschillende condities in Nederland goed kunnen vastleggen.

6.4.3 Scherpstelling
Foto's worden altijd scherp gesteld. Voor de hemel is dat niet zo van belang. Het voordeel van
onscherpe afbeeldingen dat sterren ook groot afgebeeld worden met het licht verspreid over
meerdere pixels. Dan is er minder kans dat er zogenaamde blooming optreedt waarbij lading
van een overbelichte pixel overstroomt naar de omliggende pixels.
Scherpstellen heeft het voordeel dat ook de heel zwakke sterren beter opgemerkt kunnen
worden en zo bij het vaststellen van de helderheid van de hemel vermeden kunnen worden.
Tot het jaar 2008 is er licht onscherp gesteld. Na die tijd zijn we veranderd en stellen we
scherp. De nadelen zijn kleiner dan de voordelen, denken we nu.

6.4.4 Witbalans
De foto´s worden alle genomen in het zogenaamde raw formaat. Dat betekent dat de witbalans
instellingen van de camera geen invloed hebben.
De foto´s worden als raw bestanden in het programma AIP 4v2 ingevoerd en worden daarbij
niet in een kleurenopname omgezet. Er komt dus ook geen transformatie aan te pas en de
ruwe CFA array wordt dus direct uitgemeten.

6.4.5 Kleuren
Bij het meten van licht moet er altijd nagegaan worden in welk golflengte gebied gemeten
wordt en hoe de sensor op dat gebied reageert. Het golflengte gebied waarin sterrenkundigen
werken verschilt enigszins van de wijze waarop verlichtingsdeskundigen werken.
Sterrenkundigen werken in soms in een heel klein gebied van maar enkele nanometers.
meestal echter met zogenaamde breedbandfilters, waar een groot deel van bijvoorbeeld het
zichtbare licht in meegenomen wordt.
Digitale camera's zijn bedoeld om gewone dagelijkse afbeeldingen te maken waarbij de
kleuren overeen komen met hoe het oog deze waarnemen. Daarom wordt een camera
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uitgerust met een rood, groen en blauw filter, die samen ongeveer de kleurgevoeligheid van
het menselijk oog vormen. Hieronder is de kleurgevoeligheid van de drie Canon filters voor
de drie kanalen te zien.

Figuur 9 uit http://pics.idemdito.org/fysica/bayer.htm Photometric curve

Te zien is dat de groenkanaal goed vergelijkbaar
is met de photometric curve. Dat wordt dan ook
gebruikt bij het bepalen van de hemelhelderheid9.
Sterrenkundigen gebruiken eigen
golflengtegebieden Hiernaast staan de
golflengten behorend bij een aantal bekende
breedbandfilters, waaronder de groene lijn voor
het V-filter. Te zien is dat hij loopt van ongeveer
450 tot 650 nm, terwijl de photometric curve
loopt van 400 tot 700 nm. De vorm en het
maximum verschillen ook.
Figuur 9 Jonson filters en de photometric curve

Dit filter wordt daarom bij de metingen van de sterren gebruikt waarbij de helderheid van een
ster op een foto gekoppeld wordt aan de helderheid van de ster.

6.4.6 Volgen
In de tijd dat er belicht wordt bewegen de sterren, of beter gezegd de aarde draait, waardoor
de hemel lijkt te bewegen. Dat is bij een 200 mm lens al zichtbaar na een paar seconde.
Als er drie minuten belicht wordt zijn de sterren al lange strepen.
De eerste jaren is niet gevolgd: dat betekent dat de metingen uitgevoerd voor Gelderland,
Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht alle uitgevoerd zijn zonder volgen.

9

De hemelhelderheid wordt dus uitgedrukt in het photometric golflengtegebied. Dit is
natuurlijk eigenlijk vreemd aangezien mensen 'snachts bij deze lage helderheden een bereik
hebben dat veel meer naar het blauw verschoven is, het scotopisch kleurbereik.
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Voor de hemel maakt het niet zoveel uit. Hieronder is een foto te zien met de 200mm lens
niet gevolgd van 150 seconden.
seconden De sterren zijn strepen geworden.

Figuur 10 150 sec belichte opname zenit bij Akkrum,
Akkrum Friesland

Voor de extinctiemetingen maakt het wel veel uit. De resultaten van de extinctiemetingen zijn
als er gevolgd wordt, beter omdat de vorm
vo van de ster rond is en goed met de software het
maximaal omvang van de ster te bepalen is. (zie
(z volgende hoofdstuk)
De normale opnamen om de hemelhelderheid te bepalen worden ongevolgd uitgevoerd. De
werkwijze is zoveel sneller dan met volgen. De extinctie metingen worden ggevolgd
uitgevoerd.
6.5

Lineariteit

De digitale camera is geschikt als meetinstrument aangezien de chips lineair reageren in een
groot gebied op het aantal fotonen, dus de hoeveelheid licht die invalt. Off dit ook zo is
is, is
onderzocht en de metingen staan in de volgende grafiek.
Er is een zelfde lichtbron gebruikt waarbij het diafragma van groot naar klein en weer terug
ingesteld is. Er is steeds dezelfde belichtingstijd gebruikt. Tee zien is dat over een groot geb
gebied
de chip lineair reageert.
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De opnamen zijn 122 bit dus de maximum waarde is 4096. Als we zoveel gaan bel
belichten dat de
pixelwaarde die waarde gaan benaderen verdwijnt de lineariteit,, zoals te zien is in de
volgende grafiek waarbij te zien is dat boven ongeveer 1500ADU de lineariteit verdwijnt.
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Om een digitale camera dus als meetinstrument te gebruiken met een lineair verband moet er
zo belicht worden dat er nooit meer dan ADU waarde van 1500 bereikt worden. In de praktijk
komen er, alleen als er vlak bij kassen gemeten wordt, waarden boven 1000 voor.

Median of the pixel value whole image
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6.6

Temperatuur

Chips zijn gevoelig voor temperatuur. De ruis neemt toe met hogere temperatuur. Daarom
werken astronomen met gekoelde camera's om de ruis te verminderen. Ook als er meerdere
opnamen achter elkaar gemaakt worden wordt de chip warmer zoals te zien is in deze grafiek
van Philippe Vercoutter, AstroLAB IRIS en Dominique Dierick, België.
De ruis neemt toe als je achter elkaar opnamen maakt; na 10 opnamen vlakt de toename af.

Figuur 11Temperatuur bij opnamen die achter elkaar gemaakt worden
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We werken daarom steeds in dezelfde volgorde: opname maken als eerste en daarna dark
maken. Op deze manier wordt de toename van de temperatuur door meerdere opname
geminimaliseerd. Door steeds direct na de opname een dark te maken, wordt de invloed van
temperatuurverschillen die er natuurlijk ook tussen verschillende nachten zijn verminderd.
Over het algemeen werken we van september tot april met buitentemperaturen tussen plus 10
en min 10. De temperatuur in de laadbak van de auto waar de camera ligt, schommelt tussen
15 en 18 graad. De camera wordt direct na arriveren op de locatie voor de opname gereed
gemaakt en na 15 seconde kan de eerste opname gemaakt worden. De chip is dan bij een
buitentemperatuur van 5 graden gedaald tot 12 graden en bij buitentemperatuur van -10 graad
tot 8 graad. (testen uitgevoerd met een canon D40 die met een temperatuurmeter is uitgerust).
De ruis zal op dus op warme nachten iets toenemen en daarmee de fout in het signaal.
6.7

Kallibratie

De fototoestellen worden een keer per half jaar gekalibreerd.
De procedure, die gevolgd wordt staat beschreven in het boek Image processing van R. Berry
en J. Burnell second edition bladzijde 229- 233. Voor uitgebre3idere beschrijving zie Bijlage
Procedure kalibratie.
Er worden drie parameters berekend:
Conversiefactor g uitgedrukt in elektronen per ADU; dit is de gevoeligheid voor licht en de
belangrijkste parameter.
In het geval van de D20 canon camera´s is deze in de orde van 1,5 elektronen per ADU.
dat betekent dat bij een 12 bits camera de pixels dus vol zijn als er rond de 6.000 elektronen in
een pixel zitten.
Read outnoise is de hoeveelheid signaal-ruis die ontstaat als alleen de camera uitgelezen
wordt. Ze wordt uitgedrukt in aantal elektronen. Hij ligt bij de camera´s in de orde van 5
elektronen. Deze wordt berekend om te zien of de camera nog naar behoren functioneert.
De dark current is een waarde die gerelateerd is hoe de camera reageert op
temperatuurverschillen. Bij de camera´s die gebruikt worden bij de temperatuur waar de
opnamen op gemaakt worden (18 graad) ligt de dark current op 0,016 elektron/pixel/seconde.
Dat betekent dat per pixel er bij 150 sec 1,5 electron/pixel dark current is.
De laagste ADU waarden die gebruikt worden zijn in de orde van 25. Met een conversiefactor
g van 1,5 betekent een ADU van 25 dat er 37 elektronen in een pixel zitten. Een dark current
van 1,5 is ongeveer 4%. Het is dus zinvol om voor deze waarde te corrigeren en dit gebeurt
ook.
Zie verder hoofdstuk 8 verwerking
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7 Metingen
De metingen worden van te voren goed voorbereid, waarbij de keuze om wel of niet te gaan
meten van vele factoren afhangt. De apparatuur wordt geprepareerd.
Met een auto worden de locaties bij langs gegaan en op elke locatie wordt altijd twee foto's en
een zogenaamde SQM meting uitgevoerd.
Ook wordt er geregeld een all sky opname gemaakt. Minimaal een maal per nacht maar
meestal twee keer wordt er een extinctiemeting uitgevoerd.
Na de nacht worden de metingen geadministreerd en later verwerkt.
7.1

Voorbereiding

De data en tijden waarop gemeten kan worden, worden van te voren bepaald waarbij de
criteria zijn: nachten en tijden waarop de maan meer dan 0 graad en de zon meer dan 18
graden onder de horizon staat.
De locaties waar gemeten wordt, worden vastgelegd in google earth. Dit geeft het meeste
informatie over de locatie. Er kan vaak via Streetview bekeken worden of er lantaarnpalen in
de buurt zijn en of er voldoende open plekken zijn om vanaf de grond de hemel te zien. De
locaties worden besproken met de opdrachtgever en in een kaart programma omgezet die in
een laptop tijdens de metingen meegaat en ook in een Tom Tom om snel naar de diverse
locaties te kunnen gaan.
Over het algemeen zijn er per maand 14 tot 18 nachten, waarop er meer dan 4 uur gemeten
kan worden. In de maanden mei tot en met juli kan helemaal niet gemeten worden, aangezien
de zon geen 18 graad onder de horizon komt. Gemiddeld is één op elke 5 nachten min of meer
helder. In de praktijk zijn er meestal 2 nachten per maand waarop gemeten kan worden.
Op de dagen dat er potentieel gemeten kan worden, wordt het weerbericht, de satellietwebsite
Sat 24 en de sites waarop het Zicht bijgehouden geregeld bekeken en ingeschat of het
voldoende helder is.
Bij positief besluit wordt de apparatuur gereed gemaakt, de lenzen en filters worden schoon
gemaakt, de batterijen en accu opgeladen. De fototoestellen worden geformatteerd.
7.2

Meten

In de omgeving waar gemeten moet worden, wordt een plek opgezocht waar geen lampen
direct op het fototoestel kunnen stralen en de hemel minimaal een graad of 20 zichtbaar is.
In het buitengebied is dat vaak geen probleem. In het westen van het land waar de meeste
wegen verlichting hebben, is het vaak lastig en in steden meestal erg lastig. Gezocht wordt
naar onverlichte parkeerplaatsen, parkjes, achteringangen etc. In het algemeen is de locatie
waar echt gemeten wordt, maximaal een paar honderd meter van de geplande locatie.
Op de locatie wordt een regel in een excel file aangemaakt met een volgnummer, het nummer
van de meetlocatie en er wordt een GPS waypoint aangemaakt.
Er wordt ook gekeken of de condities nog steeds voldoende ideaal zijn. Zijn er wolken
flarden, die de metingen kunnen verstoren. Als er twijfel over is wordt er eerst een all sky
opname gemaakt om beter zicht te krijgen op de wolkenflarden. Ook kan het actuele zicht van
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het dichtstbijzijnde meetstation opgevraagd worden. (voorwaarde om te meten: er moet
minstens 5 kilometer Zicht zijn, zie hoofdstuk 2).
Elke nacht worden er ook een aantal locaties meegenomen die op een vorige nacht al eens
gedaan zijn om beter de metingen op de verschillende nachten te kunnen vergelijken.

7.2.1 Zenitluminantie metingen
Het fototoestel wordt op het statief gezet, gecontroleerd of de verschillende instellingen goed
zijn: ASA waarden, diafragma en sluitertijd en er wordt op het zenit gericht, waarbij de
Melkweg vermeden wordt. ( zie hoofdstuk 2). Als de Melkweg in het zenit ligt dan wordt er
vlak naast gericht, in een kleine hoek met de vertikaal.
De kap van de lens wordt er afgehaald en de opname gemaakt. Als de opname klaar is wordt
direct erna een darkopname gemaakt door dezelfde instellingen te gebruiken maar dit maal
met de kap op het lens. De nummers van de gemaakte foto's worden genoteerd.

Figuur 12 Voorbeeld van een zenitmeting
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7.2.2 SQM meting
Met een zogenaamde Sky Quality meter
(SQM) wordt een meting van het zenit
uitgevoerd. Deze meting wordt gebruikt
als back up. Stel dat er met de fotoopname iets helemaal mis gaat dan kan
er eventueel op teruggevallen worden.
De SQM metingen worden ook gebruikt
om te ontdekken of er fouten bij de hele
verwerking gemaakt zijn. Als er grote
afwijkingen tussen de twee methodes
zijn, kan de verwerking nagelopen
worden.
In steden is het zelden mogelijk om een
SQM meting te doen aangezien deze erg
gevoelig is voor instralende licht van
straatlantaarns.
De waarde wordt genoteerd samen met
een inschatting van de betrouwbaarheid (
bomen of lampen in de buurt).
7.3

Figuur 13 SQM meter

All sky meting

Geregeld wordt er ook een all sky opname gemaakt. Apparatuur: Nikon 8400 met een fisheye
lens, 1 of 3 minuten belicht met 100 of 400 ASA.
Hieronder staat een voorbeeld en tevens hoe deze verwerkt wordt. meer over de procedure in
all sky foto's verwerkt.

Figuur 14Almelo noord all sky opname en verwerking tot valse kleuren
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7.3.1 Exinctiemeting
Bij stabiel weer (gecontroleerd aan de
hand van visuele impressies en van het
Zicht zoals dat door het dichtst bijzijnde
weerstation geregistreerd wordt), wordt er
eenmaal per nacht een extinctiemeting
uitgevoerd.
Bij deze metingen wordt minimaal 5
stergebieden op verschillende hoogtes aan
de hemel gefotografeerd. Door opnamen
van stergebieden te maken op
verschillende hoogtes is het mogelijk om
de dichtheid van de atmosfeer te bepalen
op verschillende hoogtes. De
extinctiemetingen zijn bedoeld om de
condities op de verschillende nachten te
kunnen vergelijken.

Figuur 15 Opstelling voor extinctiemetingen

Vanaf 2011 wordt er gevolgd. Daarvoor
werd er niet gevolgd. Het bleek dat de
resultaten nauwkeuriger werden waardoor
er deze nieuwe meer werk en

ingewikkelde methodiek gekozen is.
Er worden foto's alleen gemaakt van gebieden die niet in het Melkwegvlak liggen en die
minimaal 20 graad boven de horizon liggen. De ervaring leert dat daar slechte resultaten
uitkomen.
Verder is het belangrijk om een heldere ster mee te nemen, aangezien anders het terugvinden
van het stergebied lastig is.
De instellingen waarmee foto's gemaakt worden zijn: 800 ASA, en diafragma 2.8 De
belichtingstijd wordt aangepast aan de situatie; laag aan de horizon wordt er minder lang
belicht dan hoog aan de hemel. De belichtingstijd varieert van 30 en 180 seconden.
Als de situatie niet stabiel is worden deze extinctie opnamen meerdere keren gemaakt. Zeker
als er grondmist optreedt, wat vaak gebeurt in koude winternachten, wordt er aan de hand van
het verminderde Zicht meerdere keren per nacht een extinctiemeting uitgevoerd om daarmee
te kunnen compenseren.
7.4

Administratie

Thuis gekozen worden de foto's direct in de computer geïmporteerd. De administratie wordt
gecontroleerd. Bij alle foto's wordt via het programma Geosetter de coördinaten van de locatie
toegevoegd om later geen fouten te kunnen krijgen.
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8

Verwerking van de meetgegevens

De foto’s de opnamen worden opgenomen in het zogenaamde raw formaat ( *.cr2). De foto's
worden doorgemeten zonder omgezet te worden in een normale opname zodat gene
conversieproblemen op kunnen treden.
Alle verwerkingen worden uitgevoerd in het programma Astronomical Image processing for
Windows versie 2.1.10. (AIP4Windows versie2).
8.1

Verwerking principe

8.1.1 Hemelhelderheid bepalen
Een foto van het zenit bestaat uit vele miljoenen pixels. daar staan sterren op maar het
grootste deel van de foto is hemel. De helderheid op de foto is direct gekoppeld aan de waarde
van de zenitluminantie op deze locatie. Om een waarde in mcd/m² te krijgen hebben we de
pixelwaarde nodig van deze foto en twee constanten:
 de afbeeldingmaatstaf: hoeveel vierkante graad is een pixel
 de fotometrische schaalfactor: hoe gevoelig is de camera
De afbeeldingmaatstaf hangt af van de brandpuntsafstand van een lens samen met een foto
toestel en is simpel te berekenen aan de hand van een aantal proeffoto's.
De conversie van eenheden is ingewikkelder en gebeurt door de extinctie te meten in vele
locaties. De extinctie hangt af van de dichtheid van de atmosfeer en wordt in Nederland
vooral bepaald door de hoeveelheid water en aerosolen in de lucht. Door de extinctie in vele
locaties te meten is ook te bepalen hoe de camera reageert als er geen atmosfeer is, als het
sterlicht ongehinderd de camera kan bereiken. Dit is de fotometrische schaalfactor. Door de
camera's elk half jaar te kalibreren wordt deze de fotometrische schaalfactor voor elke camera
elk half jaar iets bijgesteld.

8.1.2 Correctie voor verschillende atmosfeercondities
Als je bij helder hemel vele metingen op dezelfde locatie uitvoert dan krijg je niet steeds de
zelfde waarde ook al voldoe je aan alle criteria zoals zon en maan voldoende onder de horizon
en een Zicht van meer dan vijf kilometer.
Op een aantal locaties zijn meerdere metingen uitgevoerd. De zenitluminantie lijkt af te
hangen van in ieder geval het Zicht en van de extinctie.
De extinctie is de uitdoving van het licht als ze door de atmosfeer gaat. Horizontaal is dat
hetzelfde als het Zicht, de extinctie heeft zowel een verticale als horizontale component.
Een extinctie van 1 betekent dat de een ster 1 magnitude zwakker is geworden als het door 1
standaard atmosfeer is gelopen. Een standaard atmosfeer is de hoeveelheid atmosfeer van een
verticale kolom lucht. Als een ster een hoogte heeft van bijvoorbeeld 30 graad boven de
horizon loopt hij ongeveer door een dikte van 2 standaard atmosfeer.
Zicht en extinctie blijken sterk samen te hangen. Op dit moment wordt er alleen voor
extinctie gecorrigeerd. De extinctie varieert op nachten dat gemeten wordt van 0,2 tot 0,6
magn/airmass. Een extinctie van 0,33 wordt als standaard beschouwd ( zie bijvoorbeeld de
wereld atlas van de hemelhelderheid).

Duisternis meten, juli 2011

43

De correctie die experimenteel vastgesteld is zorgt ervoor dat erg heldere nachten met lage
extinctie de gemeten waarde verhoogd wordt aangezien ere relatief weinig verstrooiende
deeltjes in de atmosfeer zitten.
Ook de hoge waarden op enigszins mistige nachten worden de gemeten waarden verhoogd
aangezien de uitdoving in de mist ervoor zorgt dat er een relatief ene te lage waard gemeten
wordt.
De analyse van de resultaten is zeker nog niet afgerond en er zal verder in het hoofdstuk 10
De nachthemel als lichtbron op door gegaan worden.
8.2

Verwerking praktisch

Hieronder staat een voorbeeld van een foto van het zenit in Nibbixwoud in de provincie
Noord-Holland. Hierbij is er van het ruwe beeld wel een echte afbeelding gemaakt , wat bij de
normale verwerking niet gebeurt.

Figuur 16 Nibbixwoud, 90 seconde, F/ 2,8 met 800 ASA

De sterren zijn streepjes geworden door de beweging van de aarde.
Stap 1: dark en flats
Op dezelfde locatie is ook een dark gemaakt ( zelfde instellingen maar kap op het toestel. deze
wordt afgetrokken van de opname. Ook worden er elke maand met de camera's zogenaamde
flats gemaakt. De flats en zogenaamde flatdarks worden samengeveorgd en de opname wordt
hierdoor gedeeld. Dit klinkt ingewikkeld maar is standaard praktijk bij sterrenkundige
opnamen om foutjes in de lens, stofjes en dergelijke kwijt te raken.
Hieronder een voorbeeld van een flat en een dark. Allebei het contrast sterk verstrekt.
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Figuur 17 Voorbeeld van een flat en een dark

Stap 2
Het gemiddelde pixelwaarde van deze foto is 51,02 en de mediaan 53.
De maximum waarde is 2166 en het minimum -1234
De resulterende opname worden een aantal vierkanten in het midden van de foto uitgekozen,
waar geen sterren staan. Er is gekozen om vierkanten van 15 bij 15 pixels te nemen; in totaal
dus 225 pixels. Dat wordt bij elke foto 6 keer uitgevoerd. Van deze 1350 pixels wordt de
gemiddelde waarde genomen.

Tot zover;
na de vakantie verder
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