
A február 15-i napfogyatkozás megfigyelése Szolnokon

Jgen érdekes természeti jelenségnek voltunk szemtanúi ezév február 15-én
a kora délelőtti órákban. Ez a természeti jelenség, mely évenként átlagban

két ízben fordul elő — pontosabban: 1000 évenként 2375-ször —, Magyarországról'
olyan mértékben volt megfigyelhető, ahogyan átlagban csak 4 évszázadonként fordul
elő. A napfogyatkozás lefolyását az L á b r a szemlélteti vázlatosan: a Hold árnyék-
kúpja mintegy 250 km szélességű sávban vonult végig a Föld egy részén. A hajnali
órákban kezdődött a Vizcayai-öbölnél, Franciaország déli részén, majd Olaszország
északi részén át az Adriai-tenger, Jugoszlávia, Románia és Bulgária területein át-
haladva elérte a Fekete-tenger partját. Innen északkelet felé elkanyarodva a Fekete-
tengeren és Krim félszigeten át a Szovjetunió területén ment át kb. az Ural vidéke
feléi ahol közép-európai időszámítás szerint 10 óra után ért végst.

A napfogyatkozások bekövetkeztének előreszámításai a Föld- és Hold-mozgások-
ból pontosan elvégezhetők. A történelmi időkből ránk maradt írásos feljegyzések is
igen számos napfogyatkozásról-tesznek említést. A legrégibbek azok a feljegyzések,
amelyek az i. e. VI. századból maradtak ránk. Ezek a kínai évkönyvek. Kínának igen
fejlett csillagászata volt, és Kung Fu-ce egyik évkönyvéből az is kitűnik, hogy már'
akkor 42 napfogyatkozásról voltak feljegyzéseik. Ezek közül a legrégibb az i. e. 2136.
évből való. íme, egy természeti tünemény megfigyelése, mely 4000 évnél.régibb!

A napfogyatkozások - megfigyelése még a múlt század elején'is csupán optikai
jellegű volt. A tudomány előrehaladása következtében az utóbbi három évtizedben1

a megfigyelések már kiterjedtek egyéb fizikai természetű észlelésekre is: nevezete-
sen a napfogyatkozást kísérő meteorológiai és főleg rádiótachnikai jelenségek meg-
figyelésére. A Szovjetunióban már az 1936. VI. 19-i és az 1952. II. 25-i napfogyatko-
záskor az optikai jelenségen kívül megfigyelték a- fizikai jelenségek adatait is. Pl. az

Fold
1. ábra.

12



égbolt fényintenzitásának változása, a hőmérséklet ingadozása és a légnyomás-
változások mellett igen értékes tapasztalatokat szereztek az ún. korpuszkuláris nap-
iogyatkozás jelenségeiről.

'; --• A Nap nemcsak elektromágneses sugárzásokát bocsát ki, hanem korpuszkulá-
vkát (elektronok, protonok, ionok) is. Akkor, amikor a Hold a Nap és a Föld közé
"kerül, természetesen nemcsak a fotonokból álló .elektromágneses sugarakat (fény-
sugarakat), hanem a korpuszkuláris sugárzás áramát is feltartóztatja. Így jön létre
a korpuszkuláris napfogyatkozás. Az elektromágneses .hullámok és korpuszkulák ter-
jedési sebessége különböző. A fotonok 3,105 km,,sec., a korpuszkulák viszont csak
mintegy l,6.10:l km/sec, sebességgel terjednek a térben. Amikor tehát a Hold eltávo-
zik a Nap elől, az elektromágneses és korpuszkuláris sugárzások nem egyszerre érkez-
nek a Földre. A korpuszkuláris sugárzás megszakítottsága a'termoszférában fizikai
változást idéz elő. Napsütés esetén a felső légkör erősen ionizált állapotú, ennek .kö-
vetkeztében a rádióhullámok, mint ..egy tükörről verődnek vissza. Napfogyatkozás
esetén^ e fentebb említett oknál fogva megszakított korpuszkuláris sugárzás követ-
keztében az ionizációt egy időre rokombinációs folyamatok váltják fel. Ilyenkor
rádióhullámok előtt nem áll tükörként egy ionizált réteg, és így azok könnyen ki-
szöknek a világmindenségbe. Ekkor nincsen rádióvisszhang. A napfogyatkozás tehát
a rádióadásvételi technika szempontjából érdekli a rádiótechnikusokat is. A mete-
orológusok a légrétegek ionizációs változásából adódó és az időjárást befolyásolható
fizikai tényezőket tanulmányozzák.

A február 15-i napfogyatkozást, melyet Magyarország területéről csak rész-
legesen lehetett észlelni, a rendelkezésre álló szerény keretek között Szol-

nokon is megfigyeltük. A TIT Szolnok Megyei Szervezete csillagászati szakosztályá-
nak három főből álló csoportja a város két különböző pontján végezte megfigyelé-
seit. Két fő a. város északkeleti részén,, az új Zagyva-híd közelében csupán az ún.
fedési időadatok feljegyzésére szorítkozott. .A tervek szerint a négy kontaktus idő-
adatait regisztrálták volna, de az erősen párás korareggeli idő csak az I., II. és IV. kon-
taktus adatainak rögzítését tette lehetővé. (Az I. kontaktus akkor következik be, ami-
kor a Hold előrehaladó pereme érintkezésbe jut a Nap peremével. A II. kontaktus-
nál a Hold követő pereme érintkezik a Nap azon peremével, melyet az első kontak-
tus alkalmával érint a Hold. A III. kontaktus a Hold előrehaladó peremének a Nap
másik pereméyel történő érintkezésekor következik be. Ez egyben a mostani nap-
fogyatkozáskor, az ún. totalitást is jelentette. Ekkor takarta el a Hold előlünk
96" (|-ban a napkorong felületét. A IV. kontaktus akkor következett be, amikor a Hold
követő pereme a napkorongot elhagyva érintkezett annak külső peremével.)

Az egyes fogyatkozási fázisok időadatai Szolnokra nézve 10—12 mp eltéréssel
megegyeztek az előre kiszámított időkkel. Ezeket az időadatokat a fogyatkozás nap-
ján a helybeli napilapban előre közöltük.

Az időadatok a következőit: I. kontaktus: 7h 43.1m, IV. kontaktus: 10h 06.2™.

E sorok írója két újdonsült amatőrcsillagász segítségével a fényintenzitás csök-
kenését és a hőmérséklet változását regisztrálta az időadatok rögzítésével egybekötve.

A 2. ábrán szemléltetett helyzetek időadatai sorrendben a következők:

1. 8h 08.lm 3. 8h 46.8m 5. 9h 02.0m

2. 8h 28.2m 4. 8^ 51.9™ • 6. 9^ 37.8™
. 7. 9h 58.4m
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Az időadatokat egy jól beszabályozott és reggel 7 órakor beállított óra és stopper
segítségével mértük.

A nappali fény intenzitásának csökkenését a 3. ábra grafikonja szemléteti.
A méréseket egy 10 fokozatú EAW rendszerű fényelektromos mérőeszközzel regisz-
tráltuk. Számszerű adatai a következők:
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A légnyomás értéke a fogyatkozás egész tartama alatt 762 Hgm, változatlan

A hőmérsékletváltozásokat az alábbi táblázat mutatja:

idő c° idő c° idő c° idő

_ 2 , 7
8 08 —2,4 8 48

—2,4 9h OO1" —1—2
—2,5 9 30 —0,2

9h +0,5

A megfigyelő állás földrajzi koordinátáit két évvel ezelőtt történt bemérések
alapján állapítottuk meg: Rectascensio (RA) in 20™ 35̂ 7, Declinatio (d) 47° 08' 31,9".
A Zagyva-híd közelében felállított megfigyelőhely koordinátáinak bemérését nem vé-
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geztük el, miután erre lehetőség nem volt. Az itt mért fsdési idő adatai átszámítva
a fentebbi koordinátákkal bíró helyre kielégítően egyező eredményt adtak.

Cajnos, egyéb természetű megfigyelésekre (napkorona, protuberancia-jelenségek,
fényelhajlás) lehetőség nem volt. bár készen áll már több, mint két éve egy

igen szép és amatőr viszonylatban első helyen álló, modern elvek alapján épült 30
cm-es tükrös távcső, amely fényképfelvételek készítésére is alkalmas. Mivel mind-
ezideig megfelelő helyen felállítani nem tudtuk, a műszert e nagyon fontos alkalom-
mal sem használhattuk. Reméljük, hogy az elkövetkezendő 1999. évi napfogyatkozás-
kor a TIT csillagászati szakosztálya jelenlegi gárdájának utódai több lehetőséggel
kapcsolódhatnak be az akkor Magyarországon 100%-osan bekövetkező napfogyatkozás
megfigyelésébe.

Tokody Lajos
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