
Kiszűrhető-e a fényszennyezés?
Az amatőrcsillagászok legnagyobb problémája manapság környezetük fényszeny- 
nyezése. Sokan hordozható távcsöveket építenek, hogy elmenekülhessenek a 
növekedő emberi fényektől. Ezért mostanság a nyugati optikai üzletek egyik 
legnépszerűbb áruja a fényszennyezést csökkentő (ligh t pollution reduction, 
LPR) szűrő. A hirdetések szerint ezek a szűrők kivédik a légkörben szóródó 
műfényt, míg a távo li mély-ég objektumokról érkező gyenge fényt vá ltozatla
nul átengedik. A nagy érdeklődés miatt na már szinte mindegyik nagy optikai 
cég ajánlja a saját minőségi LPR szűrőjét. Hogyan lehet közülük kiválaszta
ni a legmegfelelőbbet? Segítenek-e egyáltalán a mély-ég észleléseknél?

Az LPR szűrők a színszűrőknél drágábbak, mivel előállításuk során több 
mint 40 réteget ke ll fe lv inn i az üvegre. Ezeket a rétegeket ablaknak hívják 
(ami szerintem nem épp a legjobb elnevezés, hiszen tükörként verik vissza a 
rájuk jellemző hulláirhosszúságú fényt, míg a többit maradéktalanul átenge
d ik ). Az átengedett hulláirhosszokat az egyes rétegek összetétele és vastag
sága, valamint az ablakok közötti üresen maradt területek határozzák meg.

A gyártónak a termék minden egyes ablakát ellenőrizn ie k e ll, hogy 
megfelelő szűrőt kapjon. Ha a szűrőt a fény fe lé  tartjuk és megbillentjük, 
a színek változását fogjuk tapasztalni. Ezt az okozza, hogy megváltozik a 
fény útja az ablakban. A legtöbb termék antireflex iós réteggel is 
rendelkezik, ami megakadályozza a szellemképek keletkezését és élesebbé 
te s z i a látványt.

Az LPR szűrőknél nagyon fontos, hogy az optikai tengelyre merőlegesen 
használjuk őket. Ha a szűrőt azonos átmérőjű, de eltérő  fókuszé távcsőben 
használjuk, a fény beesési szöge miatt más lesz a kép, de ez a különbség 
nagyon kicsiny, és az emberi szem számára valószínűleg nem is  érzékelhető.

Ha LPR szűrőn keresztül észlelünk, az ibolya, a kék és a zöldeskék 
színeket fogjuk lá tn i. Ezek azok a színek, amelyeket a mély-ég objektumok 
kisugároznak (H-beta, 0 I I I ) ,  és amelyeket a szűrő átenged. A mély-ég 
objektumok vörös fényt is  kisugároznak, de a sötéthez alkalmazkodott emberi 
szem nem lá t ja  ezt a vörös fényt.

Az ábra mutatja, mi a különbség az alacsony és a magas kontraszté szűrő 
között. A magas kontraszté szűk sávban engedi át a fényt, míg az alacsony 
kontraszté jóval szélesebb sávban.

Dán Sheber és társai 10 LPR szűrőt hasonlítottak össze laboratóriumi 
műszerekkel, s az ég a la tt mély-ég objektumok különböző típusa it észle lve. 
A szűrők csökkentették a háttérfényességet, így kontrasztosabb le t t  a kép,
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de néhol az objektum fényét is nagyon elhalványították. Ha szűrőt akarunk 
választani, e l ke ll döntenünk, milyen objektumokat kívánunk észle ln i, vagy 
melyik objektum megfigyelését nehezíti környezetünk fényszennyezése. 
Minden célra optimálisan használható szűrőtípus nincs. A Parks LPB, a 
SkyGlow és a Deep-Sky a galaxisokra, csillaghalmazokra és a planetáris 
ködökre használható nagyon jó l, az O III, az UHC és az UltraBlock pedig a 
galaktikus ködökre. Többféle objektumra, de csak közepes hatásfokkal a Swan 
Band és a Meade 908 működik. Az összehasonlításban a leggyengébb a H-Beta 
vo lt.

Az igazat megvallva a szűrő nem h e lyettes íth eti a valódi sötét eget. A 
fényszennyezést csökkentő szűrők kompromisszumot jelentenek a teljesen  
sötét ég és a fény szennyezett megfigyelőhely között. Természetesen nincs 
olyan szűrő, anellyel egy 15 crn-es távcső esetleg 30 cm-esként működne, 
de a megfelelő szűrő mindenképpen ja v ít ja  a legtöbb észle ln i kívánt 
objektum látványát.

(Deep-Sky 32 — ford, szs)

Binokulár-hírek
Néhány budapesti Ofotért-boltban ismét kaphatók Zeiss-binokulárok, azonban 
a korábbi ár sokszorosáért. A 10x50-es új ára 28900 Ft, míg a 8x30-as 16900 
Ft-ba kerül. Meglepő, hogy ugyanezt a 8x30-ast az Andrássy ú ti vadászboltban 
nemrég 5500 Ft-ért árusították. A Tanács körúton 8600 Ft-ért láttunk egy 
használt 7x50-est. A 20x60-as Tentók ára továbbra is  6000 Ft körüli, így 
minden tekintetben (határmagnitúdó, látómező, á r ) ez a legjobb binokulár 
anatőrök számára.

A Tanács körúti Fotoáruházban a 63/840-es Telemator háromszor annyiba 
kerül, mint egy évvel eze lő tt (ú j ára 94 ezer Ft). Most először részletes 
Zeiss-prospektusokat láttunk ugyanebben a boltban. Az eladók azzal 
biztattak, hogy hamarosan bármilyen Zeiss-termék megrendelhető lesz.

MZS
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