
A FÉM IN TER FEREN CIA SZŰRÖK II.

(Megfigyelhető a napkorona?)

A Meteor 1981/4-5. számában javasolt, üvegút nélkül! rmuiBze- 
rü naptávcsőbe nézve, kis nagyításnál a napkorong 
rftngő fény látszik, amelynek fényessége a napkorongtól távo- 
lodr. fokozatosadátmegy az égbolt eötétjébo. Ha az okulárba 
a lláUmilt helyire /tahit a fókuszba/ egy megfeleli nagy**- 
-ú ki* feketített korongot helyezek el, a napfogyatkozás Ü W  

pn, Ke «*t ■'>«•!ija. gondolni lehetne még egy
itga 1 lémére. • napkorona meg f Így elésére,

Ae eaael kaposoUt*»an Tel leli kérdésemre if j. dr. Kálmán 
Bélától /MTA Nepfl elkel Obeservetóriuma, bebreoen/ a követke
zőkben idézett választ kér* —

"A napkorona éssleléeével kai.«e«lmibei.. eaj.»ee, ki kell áb
rándítanom. J. Paeaehoff iem*er*rf Aetronoay" o. könyvé
ből készült a mellékelt aéuniai /\. ébVft/, Aa ábráról egy
értelműen ki illőik, hegy •• i'k...él Hudapeeten a légköri
. . é n  Hm - 1- 1’ —  2000 " á te r "
„él meireeel.i.eii. négyén i lei le levegő esetén, és a korona 
fényéé ■•lekéyv.nal.l.• ».a.*t«lt. 0,5-0,2 nm sávszélességű 
e áll lók t • i, kUlrtnlege* k«woiujgráf-távcsövekkel, amelyekben 
n fényeséróiléa minimumra vai) csökkentve - igy lehet a bel-
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A napkorona három komponense közül a legfényesebb /amelyet 
a napfogyatkozások idején is lehet látni/ a K-korona, en
nek szinképe folytonos, kontinuum: a koronában levő szabad 
elektronokon szóródó napfény, ezért a K-korona fénye erő
sen polarizált is. A másik komponens, az F-korona a Naptól 
távolabbi bolygóközi térben található porszemcséken szóró
dik, ezért szinképe pontosan megegyezik a Napéval, tartal
mazza a sötét Fraunhofer vonalakat: innen az elnevezés. A 
harmadik komponens az E-korona fénye emissziós: fényes szin- 
képvonalaktól ered, ez tulajdonképpen a napkorona saját fé
nye. Három nagyon jellemző szinképvonal adja a döntő hozzá
járulást, a vörös /637,5 nm/, a sárga /569,4 nm/ és a zöld 
/530»3 nm/ koronavonal, a legutóbbi a legfényesebb. Erre 
szokták hangolni a koronográfok szűrőit”.
A szombathelyi amatőrcsillagász találkozón egy olyan ösz- 

szeállitást mutattam be, amelyben a Nap már megfelelően le
gyengített fénye egy, az okulárba illeszkedő, 530 mm-es. 12 nm 
sávszélességű zöld féminterferencia-szűrön át jutott az okulár 
lencsékbe. ^ szűrő és az okulár között, az okulár fókuszában 
még egy, a napkorong képénél kissé nagyobb fekete korong volt.
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Amint az a 2. ábrán látható, ez u r«'w* t.» km-f.iiK úgy helyez
kedik el, hogy egyik széle a látómező kbv.ri"'"'" . «z őles látás 
területére esik. Ha úgy állítjuk be a műszert, -KV felfogó 
lemeze éppen keletre mutat, elérhető /amint az az ébrén lát
szik/, hogy a napkorongból már csak egy keskeny "kiril" le
gyen látható. /Ezen jól, élesen látszottak a perem közelében 
levő foltok./ Ezután a rektatengelyt nem mozdítva a Nap képe 
lassan bekúszik a Holdat jelképező korong mögé, és ezzel egy
idejűleg ttetán láthatóvá válik a korong körül egy fénykoBZO- 
rú /3. ábra/. így szép, derengő zöld fényben végigjátezhatta 
magának a kb. 30 résztvevő a napfogyatkozás és a napkorona 
megjelenésének az illúzióját.

Mindannyian tudjuk, hogy ez nagyrészt csak imitálás, de 
azért azt is tudtuk, hogy a légköri fénykoszorúban, "aureában" 
benne van a korona fénye is: a kép hasonló az "igazihoz". 
Mindenesetre szépnek, tanulságosnak érezték a résztvevők a 
látványt.

A már korábban tárgyalt 1. ábrán látható fénye lösz léi ér
dekes lehetőséget sugall: Ismereten, hogy az el aő klasszikus 
koronoszkópok refraktoron megöld/ímink voltuk, Kznkben a cső
fal és a perem mellett fellépő znvnn.k k n, l l ó  mellett
kinosan ügyeltek arra, hogy « llvegm.v«k« buborékmen-
tes legyen - hiszen nj-iinnji i.nburélmlLuî JLBóróaő f*ny nagyobb

A M« Inorlmii ...mini"! i 11 v. •. i oóiUUl nap Lé v r.nő-rends zernél
«« liléi.Ili I-I'ol.l.. MlMMlb, •<*•••' « rány ■•l.o] «em halad ét
ii v«m •• m , i a y u  /•II Ml Mily I *f «.|M «|II • k 0*i né I azonban nem le
het i' tuénl, hnl ve b u  1,)•*1 tőképeaségének határai.

Otáhlll *••...! . Im I I *<•.»'m *. A . ébrén bemutatott kisér-
Imi. i. .. bnew ......  Ívben ven tOjJliUl ..-jjTUható napfogyat-
hltláei H...ik«r « Mm Id • »*epbnn."a kUielébfD vonul el az égen. 
ele Ni i - v »*4 h o-.,ó i« M n« I l le t t  él Iáiéban nem látható. Ki—
nérelJMb .M ' ' fei'HMf e "ap k I Vek ménével megfigyelni, hogy
.... ipbnMMie «  M»N4n# Vitainak klUkaráaa miatt/ esetleg
14tha|4v4 eélll-i Méflln • Hm i 4bt..«. Természetesen az 1. áb
rán 14 ( balé fény * I e*MH|i.k elet) *•» oenk a Nap korongjának
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közvetlen közelében képzelhető el. 3.-4. ábra

Alapjában véve teljesen elfogadom a Kálmán Béla által el
mondottakat, pozitív eredményt talán nem ia várok, ám egy ne
gatív eredmény is eredmény: a régi megállapítások új körül
mények között is megmutatkozó helytállóságát bizonyíthatja. 
Jómagam 1980. február 16-án reggel kíséreltem meg ezt az 
észlelést a szerény 529 méter magas budai János-hegyről. Saj
nos a levegő meglehetősen ködös volt, az időpontot sem tud
tam pontosan, igy eredménytelenségem valójában határozott ne
gatív eredményként sem fogadható el. Jó lenne, ha az ország
ban többen, párhuzamosan végeznének ilyen megfigyelést - va
lahol talán sikerülne határozott /akár negativ/ eredményt 
kapni.

FAZAKAS JÓZSEF

/A szerk. megjegyzése: Az üvegút nélküli távcsőben az optikai 
felületek apró egyenetlenségei és a rájuk rakódott porszemek 
adnak szórt fényt, a lencse buborékjai helyett. A fő zavaró 
tényező azonban mégis a légkör. amelynek átlátszósága az 
ipari szennyezés miatt egyre romlik. Reális esély - ha nagyon 
kicsi is -, akkor van koronamegfigyelésre, ha félszemmel a 
Kap felé nézve, ujjunkai a napkorongot eltakarva, az égbolt 
szórt fénye nem bántja szemünket. Vigyázat, a Kapba ne nézzünk!/
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