
Az októberi számban megjelent bemutatkozó cikkem végén közölt felhívásra 
minden várakozást alulmúlóan kevés jelzés érkezett: mindössze egyetlen egy 
levelet kaptam ezzel összefüggő témában. E levélben Papp Sándor, a mély-ég 
rovat vezetője megkért, hogy helyesbítsem a cikk egyik kitételét, melyben kér
tem a fotósokat, hogy a mély-ég rovat ajánlati listáján szereplő objektumok 
fotóit (ha készülnek ilyenek) küldjék el az asztrofotó rovatnak is. Tény és való-, 
hogy ez ügyben — javarészt a személyes találkozások és beszélgetések hiánya 
miatt -  egyeztetésre nem került sor. Tehát ez úton kérem a fotósokat, hogy a 
mély-ég ajánlati lista objektumairól készült képeket az asztrofotó rovatnak ne 
küldjék el!

Szeretném, ha az asztrofotózást ilyen-olyan színvonalon űző amatőrök a jö
vőben némileg összefogottabb munkát végeznének, ezért a mély-ég rovatnál jól 
bevált „észlelési ajánlat”, mint rövid távú program mintájára hasonló kiírást 
teszünk. Ezt a felhívást kéthavonta megújítjuk, de természetesen utólag készült 
képeket is szívesen várunk, hiszen a fotózás még inkább függ az időjárástól, 
mint egyik-másik észlelési terület. Elsőként kérem, hogy fotósaink irányítsák 
objektívjeiket a Cassiopeia és a Perseus felé. Lehetőség szerint minden adatot 
közöljenek a képek hátoldalán (fókusz, film érzékenység, expozíciós idő stb.).

A Meteor régi számait lapozgatva több fotózással kapcsolatos cikket találha
tunk, illetve az Amatőrcsillagászati Courierban is megjelent jónéhány fordítás 
a témával kapcsolatban. Most kezdődő cikksorozatunk hiánypótló szerepe két
ségtelen: nemigen találhatunk rövid, de elegendően részletes, átfogó fotótech
nikai ismereteket, illetve speciális asztrofotós fogásokat ismertető munkát. A 
fotózás elméleti alapjait taglaló rész elsősorban szakirodalmi ollózás eredménye, 
a majd később sorra kerülő „szakmai” rész ellenben jórészt a közkézen forgó, 
tapasztalatokra épülő amatőr asztrofotósi tudományt igyekszik közkinccsé ten
ni. Kérek mindenkit, ha van olyan saját trükkje vagy fogása, amit tudomása 
szerint mások máshol még nem alkalmaztak, írja meg címemre (esetleg önálló 
cikk keretein belül is!), hogy a későbbiekben színesítsük vele tematikánkat.

A fotográfia alapjai I.
A fotokémia olyan vegyi reakciók leírásával és alkalmazásával foglalkozik, me
lyek valamilyen elektromágneses hullám hatására jönnek létre. Legtöbbször 
ezalatt a fény hatását- értjük, de a tudomány kölönböző területein gyakran al
kalmaznak egyéb, hosszabb vagy rövidebb hullámhosszú sugárzást is (pl. rönt
gen vagy infravörös). Már a múlt század elején ismert volt, hogy egyes ezüstsók, 
nevezetesen az ezüstnek halogén elemekkel (Cl, Br, J) alkotott vegyületei fény 
hatására elbomlanak, majd ez a folyamat további vegyi kezelés után „kézzel
foghatóvá”, azaz megfigyelhetővé válik. Hosszú volt az út a mai modern nyers
anyagokig és eljárásokig, az alapelvet azonban 150 éve ismerjük és alkalmaz
zuk.
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A fényérzékeny ezüsthalogenidek vízben igen nehezen oldódó, szemcsés 
(kristályos) szerkezetű anyagok. Legérzékenyebb az ezüstbromid, ez a filmek 
emulziójának alapanyaga, legkevésbé érzékeny pedig az ezüstklorid, ami a fo
tópapírok alkotója.

Az ezüstbromid fémezüstté redukálódását a fény indítja meg az exponálás 
folyamata alatt, de az így keletkezett ún. látens (rejtett) kép még nem figyelhető 
meg -  innen ered elnevezése. Az ezüstbromid szemcsék elbomlását az emulzió 
készítésénél kialakult észlelési csírák segítik. A látens kép kialakulásának pon
tos folyamata még nem teljesen tisztázott, a legelterjedtebb elmélet, a Gurrey- 
Mott-féle leírás szerint egy kétlépcsős folyamatról van szó. Ennek megértéséhez 
ismerni kell az AgBr kristályok szerkezetét! Ez jó közelítéssel nem más, mint 
egy térbeli rácsszerkezet, melynek rácspontjaiban Ag+ és Br" ionok helyezked
nek el. Az ideális az lenne, ha minden rácsponton a megfelelő ion tartózkodna, 
de ez a valóságban nincs így, úgynevezett rácshibákkal találkozhatunk. Ezek 
a következők:

-  szabadon mozgó („kóbor”) Ag+ ionok rácson belül,
-  idegen ion vagy atom a rácspontokban vagy üres rácshely,
-  a kristályrács geometriai jellegű hibái (törés, beékelődés stb.).
Egy hibákkal terhelt kristályrács képe:

Meglepő, de egy „hibátlan” kristályrács fototechnikailag nem is használható! 
A hibás kristályrács pontjainak más-más energiaszint felel meg, a rácson belül 
az ionok mozoghatnak, méghozzá mindig az alacsonyabb enérgiaszintű helyeket 
elfoglalva.

A Guerney-Mott-elmélet első folyamata egy elektronfolyamat, mely fény ha
tására jön létre:

Br" + h * v = Br + e~

Itt a h • v a gerjesztő fénykvantum energiája. A keletkezett elektron a foto- 
elektron. A folyamat másik terméke a semleges Br atom a korábbi kris
tályrácsbeli állapotához képest (Br ) „pozitív töltést” mutat, vándorolni kezd, a 
környezetében lévő zselatinban, mint az AgBr kristályok hordozójában, hama
rosan megkötődik. A fotoelektron megkötődik a kristályrács kisebb energiájú 
helyein, a hibalyukakban. (Ezek neve emiatt elektroncsapda.) Az elektronfo
lyamat ezzel be is fejeződik: a felszabadult fotoelektronok az elektroncsapdák
ban (ún. gócokban) megkötődnek. A látens kép kialakulásának második folya
mata az ionreakció. Az eddig semleges gócból az e révén negatív töltésű góc 
lesz, a keletkező elektromos térben a rácsközi („kóbor”) Ag+ ionok ezekre a 
helyekre igyekeznek. Odaérkezve
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Ag+ + e = Ag

folyamat során a góc semlegessé válik, egy ezüstatom képződése mellett. A meg
világítás alatt ez a folyamat folyamatosan ismétlődik, az expozíció befejeztével 
a gócok semlegessé válásával leáll.

Az AgBr szemcse akkor hívható elő, ha felületén minimum 10-100 Ag atom 
gyűlik össze. Az előhívás során ezek mennyisége milliószorosan megnövekszik! 
Nincs más hátra, mint láthatóvá tenni a láthatatlant.

KOCSKA TAMÁS

A Futóhomok Természetvédelmi Egyesület és barátai meghirdetik a

Független Alkotók "Natura 94” Országos 
Természetvédelmi Fotó-, Film- és Videószemléjét

A kategóriák (témakörök) a fotó- és fotósorozat, illetve a film- és videó szekciókban a 
következők:

I. Természetfotók, ill. -filmek és videók (növény- és állatvilág, táj stb.).
II. A természetvédelem és a természetvédelem kapcsolata a (mező-, erdő, vad-, 

hal-, víz stb.) gazdálkodással.
III. Jelenségek az élő és az élettelen természetben (pl. a növény- és állat

világban: szaporodás, táplálkozás, betegségek, mutációk stb.; az élettelen 
természetben: a legtágabb értelemben vett földfelszíni (talaj, víz, kőzet) és föld 
alatti (barlang) jelenségek, légköri jelenségek (sarki fények, szivárvány, 
felhők, csapadékképződés, villámlás, meteorok stb.), égi jelenségek (égitestek 
mozgása, fény- és felszíni változásai, fogyatkozások, fedések, üstökösök, 
szupernóvák stb.).

A fotók, filmek, videók lehetnek a jelenséget ábrázoló, ill. a jelenség képét szabadon 
felhasználó, kísérletező alkotások. A szemle anyagát többtagú, szakértő zsűri fogja elbírálni. A 
technikailag tökéletes és hiteles leképezésen túl a szó szoros értelmében vett alkotásokat várunk!

Egy alkotó kategóriánként maximum 8 alkotással nevezhet (a sorozatok 5 képig egy 
alkotásnak számítanak), amely nyomtatásban eddig meg nem jelent és pályázatokon díjat nem 
nyert.

A fotók és fotósorozatok lehetnek fekete-fehér vagy színes papírképek, amelyeknek hosszabbik 
éle nem haladja meg a 40 cm-t, valamint fekete-fehér vagy színes, Leica méretű vagy rollfilmes 
diák, üvegezett keretben.

A papírképek hátoldalán ill. a diapozitívek keretén kérjük feltüntetni a jeligét, a választott 
kategória számát, a kép címét és fotósorozat esetén a kép sorszámát (a vetítés megkönnyítése és 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a diakeret jobb felső sarkába, kérjük, tegyenek egy 
pöttyöt.

A beküldött alkotásokhoz lezárt borítékban mellékelni kell a pályázó nevét, címét, valamint a 
beküldött képek adatait, kategóriánként részletezve.

A legjobb képek díjazásban részesülnek.
A szemle várható időpontja 1994. március közepe. A beküldési határidőt és a 

szemle időpontját levélben vagy telefonon igényelhető nevezési és jelentkezési 
lapon pontosítjuk.

Nevezési, jelentkezési lapok és információ: Futóhomok Természetvédelmi 
Egyesület, 6001 Kecskemét, Pf. 654. További információk: Pál Nagy Balázs (tel: 
76-481-711, munkaidőben).
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