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A Nap fényképezése biztonságosan 

 

Léon Foucault és Hippolyte Fizeau 1845. 

április 2-án elsőként készítettek fényképet 

(dagerrotípiát) a Napról, és megállapították, hogy 

annak külső rétege gáz halmazállapotú. A képen 

néhány napfolt is megfigyelhető. Foucault 

születésének 200. évfordulójához kapcsolódva 

érdekes projektmunka lehet a Nap felszínének 

fotózása mai eszközökkel. 

Egy átlagos (digitális) fényképezőgéppel a feladat önmagában nem megoldható, mert 

a fényképezőgép által a Napról létrehozott kép a filmen, illetve a képérzékelőn túl kicsi. A 

Nap átmérője ugyanis csak kb. 0,5 fokos szögben látszik, és ezt a szöget egyetlen lencsével 

(objektívvel) nem lehet megnövelni. Ennek megértéséhez érdemes megrajzolni egy tárgy két 

végpontjából kiinduló fénysugarak útját. 

Tudjuk, hogy a lencse középpontján átmenő 

fénysugarak iránya nem változik meg. Emiatt a 

Nap átmérőjének két végpontjából kiinduló, és az 

objektív optikai középpontján áthaladó 

fénysugarak továbbra is 0,5 fokos szöget zárnak be 

egymással. Ha a film vagy képérzékelő 1 méterre 

van az objektívtől, a Nap képe akkor is csak 8,7 

milliméter átmérőjű lenne. Az átlagos 

fényképezőgépekben azonban a kép a lencsétől 

csak 2–5 centiméter távolságban van, így a kép is 

arányosan kisebb. 

A megoldás az lehet, hogy a 0,5 fokos 

látószöget egy távcsővel megnöveljük. A 

távcsövek ugyanis úgy alkotnak képet, hogy 

közben a látószöget is megnövelik. 

  



Például a képen látható 12×40-es távcső 

szögnagyítása 12-szeres. (A másik szám, itt 40, az 

objektív átmérője milliméterben.) Egy ilyen 

távcsővel a Nap látószöge már 6 fok, így a távcső 

szemlencséjétől 1 méterre elhelyezett ernyőn a 

Nap képe már egy 105 milliméteres átmérőjű 

korong lesz. Nagyobb nagyítású távcsővel, illetve 

az ernyő távolabbra helyezésével még nagyobb 

képet kaphatunk a Napról. 

     A gyakorlatban a legegyszerűbb módszer, hogy a távcsövet egy állványhoz 

rögzítjük (például ragasztószalaggal, szigetelőszalaggal, festőszalaggal), és az objektívtől 1–2 

méterre elhelyezünk egy ernyőt. Erre a célra jól megfelel egy fehér bútorlap-darab, mert ezt a 

szabadban sem fújja el a szél, és egyszerűen megtámasztható úgy, hogy közel merőleges 

legyen a távcsőből érkező fénysugarakra. A Napból közvetlenül érkező fénysugarak miatt 

azonban a kép nem látható, ezeket egy árnyékoló lappal kitakarhatjuk, így már jól látható és 

fényképezhető képet kaphatunk. A távcsövet a Nap felé irányítjuk (A szemlencsét induláskor 

állítsuk a tárgylencsétől lehető legtávolabbra, és ebből a helyzetből kiindulva éles képet 

hozunk létre az ernyőn. 

      

A Nap így kivetített képe biztonságosan megfigyelhető és le is fényképezhető. A kivetített 

képen megfigyelhetők a napfoltok, a Nap előtt elhaladó bolygók (Merkúr, Vénusz), a Hold 

(napfogyatkozás), repülők, űreszközök (Nemzetközi Űrállomás). A 2004. évi Vénusz 

átvonulás megfigyelése című cikkben további információk találhatók a napkorong távcsővel 

történő kivetítéséről. 

http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_04_008.doc
http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_04_008.doc


      

Mivel az égboltról érkező szórt fény rontja az ernyőn keletkező kép kontrasztját, kis 

barkácsolással egy doboz belsejébe helyezett ernyőn is felfoghatjuk a képet, így még több 

részlet lesz megfigyelhető rajta. Egy ilyen eszköz elkészítéséről szóló cikk található a Magyar 

Csillagászati Egyesület (MCSE) honlapján, a https://www.mcse.hu/egyesulet/tavcsovek/a-

buvos-doboz-naptavcso/ oldalon. 

A dobozban keletkező képet nem csak fényképezőgéppel, hanem mobiltelefonnal is 

lefényképezhetjük. Okostelefont és megfelelő programot használva a telefon kamerája által 

„látott” képet számítógép és/vagy projektor segítségével nagyobb nézőközönségnek „élőben” 

is bemutathatjuk. (A mobiltelefon ilyen felhasználásáról részletesebb leírás található A 

Foucalt-inga működésének bemutatása című írásban.) 

A Nap megfigyelésekor fontos, a tanulóinknak is mindenképpen megtanítandó 

szabály, hogy nem szabad a Nap felé irányzott távcsőbe, kamerába belenézni, mert súlyos 

szemsérülést, akár teljes vakságot is okozhat. A Nap megfigyelése, fotózása azonban a 

napkorong dobozba történő kivetítésével teljesen biztonságossá tehető, mert ilyenkor a doboz 

miatt még egy fegyelmezetlen személy sem tud közvetlenül a távcsőbe nézni. 
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 A cikkhez kapcsolódó további fotók elérhetők a FizKapu honlap FizFotó – 

CSILLAGÁSZAT, illetve Galéria – Napfogyatkozás (2015) rovatában.  

 

https://www.mcse.hu/egyesulet/tavcsovek/a-buvos-doboz-naptavcso/
https://www.mcse.hu/egyesulet/tavcsovek/a-buvos-doboz-naptavcso/
http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_19_001.pdf
http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_19_001.pdf
http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fizfoto8.html
http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fizfoto8.html
http://www.fizkapu.hu/galeria/gal_005.html

