
Asztrofotográfia

Lapunk előző számában megje
lent szerkesztői levelünkben 
említettük, hogy az 1987. jú
lius-augusztusi Meteort aszt- 
rofotós tematikus számként 
szeretnénk kiadni. Mint emlí
tettük, fotók közlésére csak 
akkor van lehetőség, ha a 
szükséges anyagi fedezet ren
delkezésünkre áll. Itt je
gyezzük meg, hogy amennyiben 
bárki különszámunkhoz az évi 
CSBK pártoló tagsági díjon 
felüli befizetéssel hozzájá
rulni kíván, ezt megteheti 
oly módon, hogy rózsaszínű 
utalványon "asztrofotós mel
léklet" megjegyzéssel további 
összeget küld a Szerkesztő
ségnek. Az így befolyó pénzt 
kizárólag az asztrofotós te
matikus szám költségeinek fe
dezésére használjuk fel.

Ez a.szám nemcsak a leg
szebb felvételek gyűjteménye, 
vagy valamilyen "asztrofotós 
galéria" kíván lenni, hanem 
olyan fórum, ahol mindenki 
számára lehetőség nyílik ta
pasztalatcserére. A legkivá
lóbb felvételeket sem jelen
tetjük meg, ha nem csatlako
zik hozzájuk valamilyen gya
korlati tanács.

Van lehetőség arra, hogy 
olyan cikket is közöljünk, 
mely kevésbé sikerült felvé
teleket mutat be, ha tartal
muk rávilágít az elkövetett 
hibákra, megelőzésük módjai
ra .

Azért nem adunk témajavas
latokat, mert ez minden való
színűség szerint befolyásol
ná, irányítaná asztrofotósa- 
ink tollát.Azt azonban fontos 
megjegyeznünk, hogy műszer-

és segédberendezés fotókat 
nem közlünk, de publikálásra 
kerülhetnek távcsövekkel, fo
tózást segítő eljárásokkal és 
eszközökké-! kapcsolatos is
mertetések (pl. vezetési mód
szerek, élességállítási vál
tozatok, pólusraállítási el
járások stb.). Külön örömmel 
vennénk emulziótesztelések, 
laboreljárások vagy képminő
ség-javító módszerek ismer
tetését !

A beküldésre kerülő képek
kel kapcsolatban a következő 
feltételeket kérjük betarta
ni :
- minimális képméret 9x12 cm, 

a fotók felülete fényezett 
vagy RC bevonatú legyen;

- a felvételek készítési kö
rülményeit kérjük feltün
tetni (távcsőtípus, átmérő, 
fókusz, nyersanyag, kidol
gozás, expozíciós idő, la
boreljárások stb.);

- színes felvételek beküldé
sére is megvan a lehetőség, 
diákról azonban legfeljebb 
fekete-fehér negatív, eset
leg kétszeres átfordítás 
után ugyanilyen pozitív ké
pet tudunk közölni. (A diák 
átfordítását rovatvezetőnk, 
Papp János vállalta).

Nyári összevont számunk aszt
rofotós részét Papp- János ál- 
litja össze. A cikkeket, fo
tókat a szerkesztőség címére 
kérjük továbbítani 1987. áp
rilis 15-ig. A késve érkező 
anyagokat nem tudjuk felhasz
nálni .

Szívesen veszünk minden, a 
különszámmal kapcsolatos ja
vaslatot, észrevételt.

A szerkesztők
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