
Az 1999. augusztus 11 -i teljes napfogyatkozás
Régen várt összeállítással je len tkezünk: a teljes napfogyatkozás során készült felvéte
lekkel. A  teljes napfogyatkozás élm ényét sokan örökítették meg sikerrel —  a H a le - 
Bopp-üstökös 1997-es „szereplése" óta nem érkezett egyszerre ennyi kép lapunkhoz. A 
fo tók elkészüléséhez az MCSE annyiban já ru lt hozzá, hogy napfogyatkozás-pályázat 
kiírásával próbálta serkenteni az amató'rök fotózási kedvét. Most csak töredékét tud juk  
bem utatni azoknak a képeknek, am elyek a pályázatra vagy attól függetlenül érkeztek. 
K i-k i e ldön the ti, m ilyen  hatásfokkal sikerült m egörökíteni az évezred uto lsó —  ám a 
hazai am atőrök többsége számára a legelső —  teljes napfogyatkozását.

1. A  belső korona pro tuberan icákka l. Bereczky G yula felvétele Bugacon készült, 
M T O  1100-as te leob jektívve l, Kodak Elite 100 film , 1/500 s expozíciós időve l. Pályá
zatunk III. helyezett felvétele.

2. G yém ántgyűrű jelenség U jvárosy Antal videofe lvéte lén. (Bugac)
3. A  kép Ó ra András ba la tonfüredi fe lvé te le ibő l készült, számítógépes feldolgozással, 

nyo lc  kü lönböző  expozíciós ide jű  fo tó  (1/125-1 s) felhasználásával. Műszer: 
215 /1140-es N ew ton-re flektor. Pályázatunkon II. helyezést kapott felvétel.

4. D r. Kollá th Zo ltán  képe számítógépes feldolgozással készült, te leobjektíves (8/500 
+ Fuji Superia 400 ASA film ) fo tók alapján. (Bugac)

5. Nem napsarló —  vénuszsarló! A képet 80 /1200-as refraktorral készítette M izser 
A ttila , kevéssel a harm adik kontaktus után (Kodak Elite 400 film , 1/250 s expozíció). 
(Szatymaz, napfogyatkozás tábor)

6. Napkorona. Dr. Zseli József felvétele 100/500-as TeleVue Genesis refraktorral ké
szült D unafö ldvárró l. Kodak G o ld  100 film , 1 s expozíciós idő. Pályázatunk első he lye
zett fotója.

7. Szitkay G ábor 15,5 cm-es f/9-es Astrophysics apokrom atikus refraktorra l készült 
fe lvétele i a Ság-hegyen készültek.

8. Selmeczi Anna fo tó ja  a gyém ántgyűrűrő l Soltvadkerten készült 300 mm-es te le 
ob jektívve l, Kodak G o ld  200-as film re . Pályázatunkon harm adik helyezést kapott.

9. G yém ántgyűrű I. Petyus András és Szabó Sándor ság-hegyi fo tó ja  4,5 másodperc
cel a m ásodik kontaktus e lő tt készült 63/840-es refraktorra l, f/27-es fényerővel, 1/125 s 
expozíc ióva l, 1 00 ASA-s film re .

10. G yém ántgyűrű II. Petyus András és Szabó Sándor ság-hegyi fo tó ja  4,5 másodper
ccel a harm adik kontaktus után készült 63/840-es refraktorra l, f/27-es fényerővel, 1/125 
s expozíc ióva l, 100 ASA-s film re .

11. Berente Béla felvétele 210 /2130-as Yolo-távcsővel készült a totalitás sávján kívül 
eső Kocsérról. F u jico lo r 100 f ilm , 1/15 s expozíció .

12. A napkorona 500 m m-es tükrös te leob jektívve l, 100 ASA-s színes negatívra ké
szült fo tón. (Herczeg Géza, Zam árd i)

13. A  totalitás U jvárosy Anta l bugaci videofe lvéte lén.
14. Protuberanciák. Képkockák U jvárosy Antal Bugacon készült v ideó jábó l.
15. Az égbo lt a totalitás során a Som ló-hegyrő l. Nagy Zo ltán  Anta l felvétele két kép 

felhasználásával készült m oza ik fo tó . Pályázatunkon III. d íja t kapott.
16. M adár a napkorong e lő tt U jvárosy Antal videó ján.
17. V ideós gyém ántgyűrű-jelenség —  U jvárosy A nta l, Bugac.
18. Bakos Gáspár fo tó ján  (Kiskunfélegyháza, a vasútállom ás m ellett): napsarlók és 

napvadászok.
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