Szűrőhasználat a bolygóészlelésben
Elméleti és gyakorlati útmutató

Kiss Áron Keve
MCSE Bolygók Szakcsoportjának vezetője

Egy vizuális észleléshez változatos szűrőket tartalmazó szűrőkészlet.

Tartalom:
1. Bevezetés, hogyan használjuk az útmutatót
2. Színszűrők csoportosítása tulajdonságaik alapján, a színszűrők működési
mechanizmusa:
2.1 Fényelnyelés mechanizmusa
2.2 Fényáteresztés (transzmisszió)
2.3 Elnyelt hullámhosszrégió mintázata
2.4 Az elnyelt hullámhossz (szín)
2.5 A kontraszterősítés mechanizmusa
2.6 A szűrők a kontraszterősítés melletti további alkalmazásai
3 A bolygóészleléshez használt szűrők áttekintése, alkalmazási területeik
3.1 Egyetlen tartományban áteresztő szűrők
3.1.1 Ultraibolya szűrők (320-400 nm)
3.1.2 Ibolya szűrők (400-440 nm)
3.1.3 Kék szűrők (450-500 nm)
3.1.4 Zöld szűrők (500-560 nm)
3.1.5 Sárga szűrők (570-590 nm)
3.1.6 Narancs szűrők (590-610 nm)
3.1.7 Vörös szűrők (610-650 nm)
3.1.8 Mélyvörös és távoli vörös szűrők (650-750nm)
3.1.9 Infravörös szűrők (700–1200nm)
3.1.10 Metánsáv szűrők (889 nm)
3.2 Többszörös vagy összetett áteresztésű szűrők
3.2.1 Bíbor színszűrők (400-500; 570-700 nm)
3.2.2 Általános bolygókontraszt növelő szűrők
3.2.3 Akromatikus refraktorok színi hibáját csökkentő szűrők
3.3 Egyéb szűrőfajták
3.3.1 Neutrál szűrők
3.3.2 Fotografikus szűrősorok (LRGB)
3.3.3 Fotometrikus szűrősorok
3.4 Szűrőváltók
3.5 Kitekintés a vizuális és fotografikus szűrők használatáról
4 A szűrős észlelés gyakorlata
5 Az egyes bolygókon használható színszűrők bemutatása; a bolygón való működési
mechanizmusuk, használatuk ismertetése
5.1 Merkúr
5.2 Vénusz
5.3 Mars
5.4 Jupiter
5.5 Szaturnusz
5.6 Uránusz
5.7 Neptunusz
6 Táblázatos összefoglaló
6.1 Föld-típusú bolygók
6.2 Jupiter-típusú bolygók
7 Kivonat – beszerzési tanácsadó
8 Hasznos internet címek

1. Bevezetés, hogyan használjuk az útmutatót
Színszűrőket, bár olcsó távcsöves kiegészítőknek számítanak, kevesen használnak a vizuális
és webkamerás bolygóészlelések során. Ennek oka talán az a kavarodás és rendezetlen
információtömeg, ami a szűrők szerepével és használatával kapcsolatban az internetről
levadászható. Melyik szűrőt vegyem meg a Marsra? A vöröset. Ne, a lazac meg a magenta a
tuti!... Ahhoz, hogy sikerrel és tudatosan használhassunk színszűrőket, érdemes
megismerkednünk a szűrők típusaival és megértenünk működési mechanizmusukat.
A szűrők nagyon fontos segédeszközei mind a vizuális, mind a fotografikus
bolygóészlelésnek, igen hatékonyan és sokféleképpen segítik a megfigyelők munkáját.
Legfontosabb szerepük, hogy növelik a bolygón látható részletek kontrasztját, és segítik egyes
alakzatok specifikus azonosítását. Emellett használatukkal javíthatjuk a seeinget,
csökkenthetjük az égi háttérfényességet, megszüntethetjük az atmoszférikus diszperzió
képszínező hatását, eltüntethetjük a refraktorok longitudinális színi hibáját, növelhetjük a
felbontást, javíthatjuk a kép élességét, színes képeket (RGB szűrők) és egzakt
fényességméréseket (fotometria) végezhetünk. A legtöbb tapasztalt és rendszeres
bolygóészlelő használja őket, akár vizuálisan, akár fotografikusan dolgoznak. Fontosságukat
tovább növeli, hogy jól kiértékelhető és akár tudományosan felhasználható észleléseket
általában csak megfelelő színszűrőkkel kaphatunk. Tudományos publikációt nem is fogadnak
el megfelelő szűrők alkalmazása nélkül. Használatuk szerepét és aktualitását szépen
hangsúlyozza a legnagyobb amatőr bolygómegfigyelő szervezet, az ALPO (Association of
Lunar and Planetary Observers) folyóiratában, a Strolling Astronomer 2012/4-es számában
megjelent előszó szavai Richard Schmude tollából (Jupiter, Uránusz és Neptunusz szekció
koordinátora): „A megfelelő szűrőleírás nélküli képeknek sajnos ma már csak korlátozott
értéke van, mert nem tudjuk pontosan, mi is az, amit látunk.” Ezen elvárás miatt „csak azokat
a képeimet tudom használni, ahol meg tudom adni a megfelelő információkat a használt
szűrőkről”. E sorok itt Magyarországon a legkevésbé sem kell feddőek vagy sürgetőek
legyenek az átlagos amatőr számára, inkább csak buzdítani szeretnénk minden bolygóészlelőt
a tudatos, megfelelő és széles körű szűrőhasználatra.
Milyen szűrőket is használjuk a különböző bolygóknál, és hogyan is használjuk őket? Erre a
kérdésre szeretne használhatóan részletes és a megfelelő elméleti és oksági alapokat is
tartalmazó választ adni ez az írás. Ennek szellemében először a szűrők legfontosabb
tulajdonságaival és működési elvükkel, mechanizmusukkal ismerkedünk meg (2. fejezet).
Ezután a 3. fejezetben áttekintjük a piacon kapható és használható gyakoribb szűrők
jellemzőit egyenként, kitérve arra is, hogy melyik bolygóra alkalmazhatjuk sikeresen azokat.
A leghosszabb és legfontosabb, 5. fejezetben, a gyakorlat számára is a legkézzelfoghatóbban,
részletesen elemezzük minden egyes bolygónál a használható szűrőket, megmutatva, hogy
hogyan működnek az adott bolygón, és milyen részleteket kontrasztosíthatunk velük sikerrel.
Írásunk végén a 6. fejezetben két összefoglaló táblázatban összegezzük az egyes bolygóknál a
különböző szűrőkkel hatékonyan kiemelhető alakzatokat. Végül – mintegy a munka rövid
kivonataként – a 7. fejezetben egy beszerzési tanácsadóval segítjük a szűrővásárlás felől
érdeklődő amatőröket. Írásunk – a megfelelő alapok és a széles szűrőválaszték miatt –
hosszúnak, bonyolultnak és félelmetesnek tűnhet első pillantásra. Szerencsére nem szükséges
az egészet könyvszerűen végigolvasni, az egyes, minket érdeklő részek önmagukban,
kézikönyvszerűen is érthetőek. Időszűkében és vásárlási döntés előtt álló amatőröknek
ajánljuk a beszerzési tanácsadó (7. fejezet) és az összefoglaló táblázatok (6. fejezet)
tanulmányozását. Ezután érdemes a kedvenc, megfigyelni kívánt bolygónknál az ajánlott
szűrőket elolvasni az 5. fejezetben. Ha meg szeretnénk vásárolni egy szűrőt, előtte a 3.
fejezetben tanulmányozhatjuk, hogy mi mindenre is fogjuk tudni használni azt. Az

illusztrációként bemutatott bolygófotók legnagyobb részét amatőrök készítették, az internetről
származnak, a kép készítőjétt minden esetben feltüntettük a képaláírásoknál.
A szerző számos szűrőt végigpróbált vizuálisan a bolygókon, például a teljes Baader
sorozatot. A szűrők tesztelésénél kis távcsőnek egy 90/600-as fluorokorona triplet
apokromátot, nagyobb távcsöveknek pedig egy 150/1200-as chromacorral kiegészített
Fraunhofer akromátot, a Polaris 200/2470-es akromátját chromacorral kiegészítve, illetve
néhány esetben egy 254/2500-as SCT-t használt. Az utóbbi kivételével minden távcső igen jó
minőségű, gyakorlatilag tökéletes optika minden vizsgált hullámhosszon. Más távcsövekkel
természetesen a leírt tapasztalatoktól kissé eltérő megfigyelésekre is juthatunk. Ha valakinek
az itt felsoroltakon kívül más, ritkább szűrőket is alkalma volt kipróbálni, kérem, küldje el
tapasztalatait a szerző email címére (aronkevekiss@yahoo.co.uk), hogy még teljesebbé
tehessük ezt az összefoglalót. Végezetül mindenkinek szeretnénk sikeres bolygóészlelést
kívánni a megfelelő szűrők támogatásával felfegyverkezve!
2012. október 20.

2. Színszűrők csoportosítása tulajdonságaik alapján, a színszűrők
működési mechanizmusa:
2.1 Fényelnyelés mechanizmusa
A legegyszerűbb és legolcsóbb szűrők az elnyelő (abszorptív) szűrők. Ezek valamilyen
szervetlen vagy szerves anyagot tartalmaznak az üvegbe keverve, mely a spektrum egy részét
elnyelve színessé teszi az üveget. Ide tartoznak az egyes színeket különböző számokkal jelölő
Wratten szűrők (pl. GSO, Lumicon, Vernonscope). A jó minőségű szűrőket tükröződés ellen
többrétegű antireflexiós bevonattal látják el (pl. Baader). Az elnyelő szűrők közé sorolhatjuk a
Baader neodímium elemet tartalmazó Moon & Skyglow-ját is. Drágább szűrőtípust
képviselnek a modern, dielektrikus bevonatokat használó éles levágású, meghatározott, akár
többszörös hullámhosszakon átengedő dikroikus szűrők (Televue Mars A, Denkmeier
Planetary, LRGB szűrősorok, Baader Contrast Booster). Még drágábbak a klasszikus, két
üveglapot használó interferencia (IF) szűrők; ezek nagyon jól definiált és keskeny sávban
engednek csak át.

2.2 Fényáteresztés (transzmisszió)
A fényáteresztés megadja, hogy a látható fény mekkora hányadát engedi át a szűrő. Ez a
világos szűrők igen magas értékeitől (pl. W#8 világossárga: 83%) az igen sötét ibolya szűrők
egészen alacsony áteresztéséig terjedhet (VernonScope W#47 ibolya: 1%). A Wratten sorozat
egy színre több különböző szűrőt tartalmaz, a világosak nagy transzmisszióval és
sávszélességgel, a mélyek sötétebb képpel és szűkebb sávszélességgel rendelkeznek. A kapott
bolygókép világossága szempontjából figyelembe kell venni a detektor spektrális
érzékenységét is. Az emberi szem érzékenysége 400 és 700 nm között haranggörbe szerűen
változik, maximális érzékenységét 550 nm-es világoszöld színnél éri el. Mivel a szem
érzékenysége ibolyában és mélyvörösben elég csekély, így a mélyvörös és ibolya szűrőkkel
igen sötét bolygóképeket fogunk látni. A képfényességet természetesen befolyásolja a bolygó
felületi fényessége (sorrendben: Vénusz, Merkúr, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz,
Neptunusz), a távcsőátmérő és a nagyítás is. Általában a kis fényáteresztésű szűrők nagyobb
átmérőjű távcsövekkel működnek könnyen. Bár az adott szűrőnél alkalmazható minimális
távcsőátmérőről hangzatos grafikonok és intések fogalmazhatók meg, a gyakorlat azt mutatja,
hogy fényes bolygónál, sötéthez adaptált szemmel, minden direkt fényforrást kitakarva az
eredeti bolygófényesség 0,1-1%-ánál is teljes értékű megfigyelések készíthetők. A keskeny
áteresztésű, sötét szűrők erősebb kontrasztot adnak, mint a széles áteresztésű világosak. Ne
csüggedjünk hát, ha egy szűkebb áteresztésű szűrővel sötétebb képet kapunk; szoktassuk a
szemünket a sötéthez, takarjuk ki a zavaró fényforrásokat, és jóval kontrasztosabb
bolygóképet kaphatunk, mint egy szélesebb áteresztésű világos szűrővel. Nagyon kis felületi
fényességnél az abszolút kontraszt is esik, ami gátat szab a nagyon kis transzmissziójú szűrők
használatának. A nagyon alacsony felületi fényességű bolygóknál (Uránusz, Neptunusz), kis
távcsővel már muszáj a világos, nagy transzmissziójú szűrőket választanunk, különben a
halvány korongon nem fogunk tudni használható részleteket megpillantani.
A bolygók hozzávetőleges felületi fényessége:
bolygó
Merkúr (legnagyobb elongáció)
Vénusz (legnagyobb elongáció)
Mars (oppozíció)

magnitúdó/négyzetívmásodperc
3,5
1,4
4,1

Jupiter (oppozíció)
Szaturnusz (oppozíció)
Uránusz (oppozíció)
Neptunusz (oppozíció)

5,4
6,7
8,4
9,4

2.3 Elnyelt hullámhosszrégió mintázata
Az elnyelési grafikon mintázata alapján megkülönböztetünk alul áteresztő szűrőket
(shortpass, SP; pl Meade W#47), ezek a spektrum ibolya vége felé engednek át, majd
növekvő hullámhossznál levágnak. A sávos áteresztésű szűrők (bandpass, BP; pl. Baader
Blue, Green) a színkép egy meghatározott sávjában engednek át. A felül áteresztő szűrők
(longpass, LP; pl. Baader Orange, IR pass) egy bizonyos hullámhossz fölött mindent
átengednek. A világos, színárnyalatot eltoló elnyelő szűrők a teljes spektrumot átengedik, de
bizonyos részeit jobban, mint másokat (pl. Vernonscope W#82a világoskék). A kétszeres
vagy többszörös, összetett elnyelésű szűrők a spektrum egymástól távolabbi részeit is
átengedik egyszerre (pl. Vernonscope W30 magenta, Televue Mars A, Denkmeier Planetary).
Ide tartoznak az akromátok színi hibáját csökkentő szűrők is (minus-violet szűrők, Baader
Contrast Booster, Fringe Killer, Semi Apo). A dikroikus szűrők pedig egy pontosan
meghatározott hullámhossztartományt engednek át igen éles levágással (pl. RGB sorozatok).

Alul áteresztő (W38a), sávos áteresztésű (W58), felül áteresztő (W25), kettős áteresztésű
(W30) és színárnyalat eltoló (W82a) szűrők.

Összetett áteresztésű, neodímiumot tartalmazó szűrő (Baader Moon & Skyglow)

2.4 Az elnyelt hullámhossz (szín)
Csillagászati CCD szenzorokkal a 300-1200 nm közötti hullámhossztartományt jól
detektálhatjuk. Színek csak az emberi szem 400-700 nm közötti érzékenységi sávjában
értelmezhetők. A hagyományosan Kodak cég gyártotta egyszerű elnyelő színszűrőket a
Frederic Wratten által meghatározott áteresztési tulajdonságok alapján a Wratten számokkal
jelölik. Sajnos ma már az eredeti Kodak Wratten üvegszűrők nem kaphatók, és a csillagászati
célra gyártott és Wratten számokkal jelölt szűrők elnyelési tulajdonságai messze eltérhetnek
az eredeti, jól definiált és könnyen hozzáférhető Wratten specifikációktól. Wratten számozású
filterek a Magyarországon kapható GSO-k és például az interneten beszerezhető Lumicon,
Meade, Vernonscope szűrői. Precíz munkához ismernünk kell szűrőnk áteresztését. Jó, ha
olyan szűrőt tudunk vásárolni, ahol a gyártó megadja az áteresztési görbét (egyszerű elnyelő
szűrőknél egyedül talán a Baaderek ilyenek), de szűrőnk áteresztését spektrofotométer nélkül
is könnyen meghatározhatjuk. Ehhez mindössze egy CD írott oldalát kell közel tenni (fél
méteren belül) egy erős, folyamatos spektrumú fehér fényforráshoz (pl. izzólámpa), és a
megfelelő szögben, szemünkhöz közel tartott CD-n megjelenik a lámpa vastag, folyamatos
spektruma. A CD-n az ibolya szín bíborvörösbe való átmenete is kiválóan megfigyelhető,
ahol az egyik spektrumvonal átmegy a másikba. Szűrőnket a visszavert spektrum elé tartva
megláthatjuk, hogy mely színektől mely színekig ereszt át, némi gyakorlattal az áteresztés
erősségét, azaz a szűrő spektrumát is megbecsülhetjük. A sávos áteresztésű szűrőknél
értelmezzük a maximális áteresztést, ahol az áteresztési görbe eléri a csúcsát. Alul vagy
felüláteresztő éles levágású szűrőknél megadható a levágási (cut-on) hullámhossz, ahol a
maximális áteresztés 50%-át éri el a szűrő. Minden szűrőnél értelmezhető a domináns szín
vagy hullámhossz: ehhez a hullámhosszhoz tartózó színűnek látja az emberi szem a szűrőt. A
maximális és domináns hullámhossz eltérhet egymástól, mert a domináns hullámhossz
meghatározásához nem csak az áteresztési görbe alatti terület mértékével kell súlyozni, de az
emberi szem haranggörbe alakú, 550 nm maximumú érzékenységi görbéjét is figyelembe kell
venni.
A bolygózáshoz használt szűrők áteresztési tulajdonságainak bemutatása részletesen
megtalálható a 3. fejezetben, itt csak röviden utalunk a legfontosabb csoportokra. Az egy

hullámhosszrégióban áteresztő szűrők működhetnek az UV, ibolya (alul áteresztő), kék, zöld
(sávos áteresztésű), illetve a sárga, narancssárga, vörös, mélyvörös, távoli vörös és infravörös
(felül áteresztő) tartományokban. Külön kategóriát képvisel a Baader 889 nm-en átengedő, és
mindössze 8 nm áteresztésű metánsáv szűrője – ezzel az óriásbolygók magaslégköri felhői
fehéren világítanak.
Bonyolultabb spektrummal rendelkeznek az összetett, többszörös áteresztésű szűrők: A
Baader neodímiumot tartalmazó Moon & Skyglowja kiszűri a nátriumgőz lámpák sárga
fényét 580 nm-en, és a legintenzívebb zöld spektrumrészből is vág. A Denkmeier Planetary
szűrője a középkéktől a középzöldig és a vörösben ereszt át; ehhez hasonló a Televue Mars A
szűrője, mely a kékesszöldtől a sárgászöldig, illetve a narancstól a vörös felé enged át.
A fotografikus szűrősorozatok segítségével a kék (B), zöld (G) és vörös (R)
színtartományokban monokróm felvételeket készíthetünk, melyekből a színes bolygókép
összeadható. A különböző, jól meghatározott színekben felvett képek egyenként is nagyon
értékesek, és a színes kép színhűsége is megbízhatóbb, mint a színes webkamerával készült,
tetszőleges fehéregyensúllyal készített képeké. Az RGB szűrőkkel minőségi vizuális munka is
végezhető!
Az akromatikus refraktorok színi hibáját csökkentő szűrők a spektrum ibolya (minus violet
szűrők) vagy ibolya és távoli vörös (Baader Fringe Killer) részeit vágják le. Emellett egyes
sávokat kiszűrve tovább növelhetik az általános kontrasztot (Baader Contrast Booster, Semi
Apo, Denkmeier Planetary).
A neutrális szűrők a fényes bolygók (Vénusz, Merkúr, Mars) fényességét, csillogását
mérséklik, azért, hogy kihasználhassuk szemünk optimális kontrasztérzékelését (a kép nem túl
sötét, de nem is túl vakító). A fényességet csökkentik, de a spektrumot nem módosítják.
Meghatározott áteresztésű változatokban kaphatók, ez az ND (neutral density) skála:
ND0,3=50%, ND0,6=25%, ND0,9=12,5%, ND1,8=1,5%, ND3=0,1%. Mivel szemünk
fényérzékelése logaritmikus, a sötétítésnél nem kell túl finomnak lennünk: Nagyobb távcsővel
a Vénusznál sötét égen használhatunk akár ezerszeres fénycsökkentést egy ND3-as szűrővel.
A polarizációs szűrőpárok egymáson elforgatva folyamatos fénycsökkentést tesznek lehetővé
70% és 1% áteresztés között, így nagyon jól használhatók tetszőleges sötétítésre (GSO,
Baader).

2.5 A kontraszterősítés mechanizmusa
A bolygókon látható részletek általában alacsony kontrasztúak, így a kontraszt erősítése
rendkívül fontos a bolygómegfigyelések során. A bolygókorong két részének sötét/világos
fényességintenzitásbeli különbsége az intenzitáskontraszt, a színek közti különbsége pedig a
színkontraszt. Az intenzitáskontraszt növelhető a sötét részletek világosakhoz képest való
tovább sötétítésével; a világos részek csak képelemzés során erősíthetők tovább, vizuális
észlelésnél nem. A színkontraszt megértéséhez vessünk egy pillantást a színkörre (4. ábra). A
színkör az ibolyával indul 400 nm-en és a mélyvörös bíborral záródik körré (700 nm)
visszacsatlakozva az ibolyához. Az összeadó (additív) színkeverés három alapszíne a vörös
(red, R), a zöld (green, G) és a kék (blue, B). Az alapszínekkel szemben találhatók a kivonó
(szubtraktív) színkeverés színei: a vörössel szemben a kékeszöld (cian, C), a zölddel szemben
a bíbor (magenta, M) a kékkel szemben pedig a sárga (yellow, Y). A színkörben az egymással
szemben levő színeket kiegészítő (komplementer) színeknek hívjuk; ezek összeadva fehéret
adnak, egymás mellé állítva pedig a legerősebb vizuális színkontrasztot biztosítják (pl. kéksárga, bíbor-zöld). Bármely szín kikeverhető a mellette levő szomszédos színek összeadásával
(pl. sárga + kékeszöld = zöld). A színkontraszt csökken, ahogy a színek egyre közelebb
kerülnek egymáshoz a színkörben. A színszűrők növelhetik a bolygórészletek közti
intenzitáskontrasztot és színkontrasztot is. A két hatás gyakran együtt jelentkezik és a

kontrasztfajták szerepe nehezen szétszedhető. Ennek ellenére a színszűrők kontraszterősítési
mechanizmusait az alábbi csoportokra oszthatjuk:

Színkör. Az additív (RGB) és szubtraktív (CMY) színkeverés színeit angol kezdőbetűikkel
jelöltük.
Intenzitáskontraszt növelése specifikus abszorpciós/reflexiós sávok kiemelésével. A
legegyszerűbben érthető és legtisztább eset, ha a bolygón egyes részletek szűkebb
hullámhossztartományban erőteljesen elnyelnek vagy fénylenek. Ilyenkor az adott
hullámhosszon viszonylag szűk áteresztésű, gyakran interferencia szűrőket használva
jelentősen javul a kontraszt. A szűrővel az elnyelő/fénylő részletek specifikusan
azonosíthatók. Sajnos ez a módszer viszonylag ritkán alkalmazható, pl. a Vénusz UV-ben,
mélyibolyában vagy infravörösben való megfigyelése, az óriásbolygók magaslégköri
felhőzetének metánsáv szűrővel való detektálása, vagy az Uránusz és Neptunusz világos
magaslégköri felhőinek infravörös megfigyelése tartozik ide.
Intenzitáskontraszt
növelése
színárnyalatok
kiemelésével/elnyomásával.
A
legklasszikusabb és leggyakrabban használt kontraszterősítő mechanizmus. Lényege, hogy a
bolygókorong hátteréhez képest világos alakzatokat tovább világosítsuk, a sötéteket pedig
tovább sötétítsük a vizsgálandó alakzatoktól eltérő, vizuálisan lehetőleg az azokkal
komplementer színű szűrők alkalmazásával. Például a Mars sötét tengerei a szárazföldi
háttérhez képest kékesszürke színűek a narancsvörös bolygókorongon. Így a kékessel
komplementer narancs színszűrőt használva a világos narancs háttér összes fénye
áteresztődik, míg a kékes tengerek fénye a legkevésbé jut át, így ezek még sötétebbek

lesznek: az intenzitáskontraszt megnő. A módszer fotografikus alkalmazásánál a
komplementer színek alkalmazása helyett a szűrők transzmissziós görbéjét, é az alakzatok
reflexiós spektrumát kell megvizsgálnunk: pl. a Marsnál vörös felüláteresztő szűrőt használva
a vörösben intenzíven reflektáló bolygóháttérből igen sok fény jut át, míg a szűrő kékben már
teljesen levág, a háttérnél kékesebb tengerek így sötétek lesznek. Hasonlóképpen a zöldes
Uránusz és kékes Neptunusz bolygókorongja vörösben már nagyon keveset reflektálnak.
Vörös szűrővel így a nagyon sötét bolygókorongon a vörösben is intenzíven visszaverő fehér
felhőket tudjuk hatékonyan kiemelni, látszólagosan felfényesíteni. A bolygókon látható
világos foltok legtöbbször fehéresek. Kihasználva, hogy a fehér minden hullámhosszon elég
fényes, a fehér foltot körülvevő háttérrel komplementer színű szűrőt használhatunk a háttér
sötétítésére. Pl. a Merkúr világos foltjai, a Mars peremfelhői, a Jupiter és a Szaturnusz
egyenlítői sávjaiban levő ováljai jól kiemelhetők kék szűrővel: mind a négy bolygónál a
világos alakzatok narancsos-vöröses háttér előtt jelentkeznek, melyet a kék szűrő elsötétít.
Bár a módszer kiválóan működik monokróm (és színes) webkamerával is, sajnos kevesen
használják; pedig gyakran igen specifikusan emelhetők ki vele a felszíni részletek!
Színkontraszt létrehozása színárnyalatok kiemelésével/elnyomásával. Az előbbinél
szofisztikáltabb módszer, elsősorban vizuális, esetleg wekamerás megfigyeléseknél
használható. Lényege, hogy megfelelő szűrővel a bolygó hátterét olyanra színezzük, hogy a
vizsgált alakzattal komplementer színű legyen, maximális színkontrasztot és jó
megfigyelhetőséget biztosítva. Ha például a Mars mélynarancs vagy a Szaturnusz
világosnarancs bolygóhátterére sárga szűrőt adunk, a háttér sárgává alakul és igen fényes
marad (eleve sok sárga fényt tartalmaz). A sárga háttéren a Mars kékesszürke, és a sárga
szűrőtől tovább sötétedő foltjai, vagy a Szaturnusz poláris régiójának kékesszürke sapkája
igen szép színkontraszttal fog felerősödni.
Több alakzatot egyszerre kontrasztosító általános bolygószűrők. A bemutatások és a
filtermarketing drága sztárjai, a bolygóképen több különböző színű alakzatot is egyszerre
kiemelnek. Ne feledjük azonban: egyszerre nem lehet több lovat megülni, egy specifikus
részletre biztosan találunk nagyobb kontrasztot adó egyszínű szűrőt. A Marsnál több kiváló és
borsos árú szűrő kapható, mely a pólussapkákat-atmoszférikus felhőket és a kékes felszíni
tengereket egyszerre erősítik fel. Ibolyában és vörösben ereszt át a bíborszínű Orion Mars
filter: a vöröst áteresztő komponens a tengereket sötétíti, míg az ibolya a pólussapkákat
világosítja. A TeleVue Mars A filter képe még természetesebb és igen kontrasztos:
kékeszöldtől a sárgáig átengedi a zöldet, illetve narancssárgától kezdve a vöröset. A
pólussapkák, peremködök szépen fehérlenek, a tengerek sötéten kontrasztosak. A Denkmeier
Planetary is hasonlóan működik (2. ábra). Összetettebb lefutású és csak gyengébb általános
kontrasztot adnak a Baader neodímium tartalmú szűrői (Moon & Skyglow – 3. ábra, Contrast
Booster). A többféle alakzatot kiemelő hatás egyszerű szűrőkkel is elérhető: A Merkúr
felszínén a széles áteresztésű Baader narancs szépen elsötétíti a kékesszürke sötét alakzatokat,
míg a széles áteresztés miatt a világos fehér foltok is viszonylag fényesek maradnak.
Színárnyalat finom eltolása a szín/intenzitáskontraszt javításához. A színárnyalat
finomhangolása a szűrőzés igazi művészete. Világos és széles sáváteresztésű szűrőkkel a
színes kép színárnyalatai eltolhatók, a képünkön minden alakzat színes marad, csak
megváltozott árnyalattal. A W85-ös lazac és a Zeiss Mars szűrője minden színt átengednek,
de a vörös felé tolják el a képet. A lazac a Szaturnuszon szépen kiemeli a sötét EB foltokat és
elsötétíti a pólusrégió sötét sávjait, de viszonylag természetesek maradnak a színek. A széles
áteresztésű világoszöld W11 igen kontrasztosan emeli ki a Szaturnusz sötét EB csomóit. Az
utóbbi szűrő az Uránusz színével leginkább megegyezve – gyönyörű élesen képezi le a
bolygóperemet és a peremsötétedést, és a legkevésbé sötétíti a bolygóképet.
Színváltozással nem társuló intenzitásváltozás kiemelése, fekete/fényes kontraszt
erősítése. A bolygókorong színe nem változik, csak fényessége csökken a négy óriásbolygó

peremsötétedésénél, illetve a három Föld-típusú bolygó fázisainál a terminátor felé haladva. A
finom intenzitásgradiens detektálásához közepes fényerő (Vénusznál, Marsnál neutrálszűrő)
és szűk sáváteresztésű, lehetőleg zöld szűrő ideális (szemünk zöldben a legérzékenyebb). Egy
550/50-es IF filter drága de tökéletes megoldás, ehelyett egy sötétzöld W58-as is jó lehet. A
peremsötétedés az Uránusz-Neptunusznál is metszetéles velük, a vénuszsarló
megvilágítottsági eloszlása gyönyörűen látszik. Fekete/világítóan fényes kontraszt a belső
bolygók terminátorán, az óriásbolygók holdárnyékainál, a Szaturnusz gyűrűjének réseinél és a
gyűrű-korong kölcsönös árnyékjelenségeinél fordul elő. Vizuálisan szintén tökéletes egy szűk
sáváteresztésű zöld vagy 550/50 IF szűrő: a monokróm fény szépen kiemeli a Cassini rést,
tűéles a Vénusz terminátora.

2.6 A szűrők a kontraszterősítés melletti további alkalmazásai
Seeing javítása:
Szűrők segítségével javíthatjuk a seeinget: hosszabb hullámhosszon kevsébé érzékeny a fény
az apró sűrűségkülönbségekre így kevesebb a remegés. Vörös vagy infravörös szűrővel
észlelve/kamerázva a nagyon rossz seeing is használhatóra javul. Vizuálisan is azonnal
feltűnik vörös és kék szűrők használatakor a seeing javulása, ill. romlása.
Az ég háttérfényességének csökkentése:
A nappali ég háttérfényessége a kékben legintenzívebb Raylight szórás csökkentésével
mérsékelhető. Vizuálisan a narancs vagy vörös szűrő jó lehet, bár gyakran a fehér
bolygókorong a kékes háttéren szép színkontrasztot ad, és jobban látható, mint a monokróm
vörösben. A webkamerás felvételeknél azonban mindenképpen érdemes vörös szűrőt
használni. Éjszaka a neodímium üveg csökkenti a fényszennyezést némi kontrasztot is adva a
bolygónak – szerencsére a nagy nagyítás miatt a fényszennyezés bolygóészlelésnél ritkán
jelent problémát.
Atmoszférikus diszperzió (AD) képszínező hatása:
Horizontközelben az atmoszférikus diszperzió képszínező hatása bármely keskenyebb sávú
szűrővel megszűntethető: ez nagyon fontos, mert nagyságrendekkel javítja a képélességet. A
narancs és vörös szűrők a kéknél és zöldnél jobban működhetnek, mert a seeingre kevésbé
érzékenyek.
Színi hiba csökkentése:
A refraktorok longitudinális színi hibája bármilyen keskenyebb sávú színszűrővel megszűnik.
Sajnos a longitudinális színi hiba mélykékben és ibolyában igen erős, itt keskeny sávú
szűrőkkel kaphatnánk jó eredményt. A szűrők azonban a szferokromatizmust nem javítják,
így sajnos pl. ibolyában erős színi hiba esetén így sem fogunk éles képet kapni. Integrált
fényben (IL) a minus-violet, Baader Fringe Killer, Contrast Booster, Semi Apo szűrők vágják
le az ibolya halót és javítják a kontrasztot a színárnyalat szükségszerű sárgítása mellett.
Felbontás növelése:
A kép felbontását növelhetjük a hullámhossz csökkentésével. Vizuálisan az óriásbolygóknál
itt a keskenyebb áteresztésű kék szűrők működhetnek jól; ibolyában már rosszabb a szem
kontrasztérzékelése. A Merkúr és a Mars ibolyában részletek nélküli, a Vénusz viszont itt a
legkontrasztosabb. Webkamerával már az ibolya–UV tartományokkal is kacérkodhatnánk, de
a rosszabb seeing sajnos általában elviszi a jobb felbontás adta előnyt.
Képélesség növelése:
Remegő légkörben a nagyon kis skálájú képélesség finoman növelhető keskenyebb sávú
szűrőkkel; az Uránusznál és a Neptunusznál kis távcsővel ez jól látszik. Integrált fényben
homályosabbak a korongok, míg zöld vagy kék szűrőt használva a bolygóperem kiélesedik és
a peremsötétedés is élessé válik.
Színes képek készítése:

Monokróm kamerával és RGB szűrőkkel felszerelve a legjobb minőségű és legszínhűbb
színes képeket készíthetjük. Az ilyen felvételek értékét jelentősen növeli, hogy készítésük
során a bolygóról három eltérő, nagyon jól definiált és éles levágású szűrővel készítünk
felvételeket. Ezek segítségével a felszíni részletek spektrális tulajdonságai is
tanulmányozhatók, egyes részletek pontosan azonosíthatók (pl. Mars felhőzete, talaj menti
fagyok, stb.).
Fotometria:
A fotometrikus szűrők használata kevéssé elterjedt az amatőrök között. Pedig nem csak igen
egzakt teljes korong fotometria végezhető a bolygókról és CCD-s fotometria a holdakról, de a
különböző fotometrikus szűrőkkel készített felvételeket összehasonlítva az alakzatok
spektrális tulajdonságai is kiválóan tanulmányozhatók.

3. A bolygóészleléshez használt szűrők áttekintése, alkalmazási
területeik:
3.1 Egyetlen tartományban áteresztő szűrők:
Az egyetlen összefüggő tartományban áteresztő szűrőket növekvő áteresztési hullámhossz
szerint tekintjük végig. A leggyakoribb bolygózó színszűrők a Wratten számokkal jelzett
egyszerű elnyelő szűrők. Sajnos a kereskedelemben kapható, amatőrcsillagászoknak gyártott
Wratten számmal jelzett színszűrők transzmissziós spektruma erősen eltérhet a nagyon
pontosan definiált, eredeti Kodak Wratten specifikációktól. A távolkeleti gyártmányok optikai
minősége is ingadozó. A különböző márkák így különböző célokra és különböző
hatékonysággal használhatók fel.
Magyarországon a tajvani GSO olcsóbb és a német Baader drágább szűrői kaphatók. A
Baader pontosan specifikálja a szűrők egyébként nagyon jól megválasztott áteresztési
spektrumát, a GSO-nál ez nem ismert. A Baaderek optikailag nagyon precízen
megmunkáltak, antireflexiós réteggel bevontak. Sajnos csak kevés színárnyalatban kaphatók.
A GSO-kból sokféle színárnyalat kapható, de egyesek spektrális áteresztési tulajdonságai nem
túl jók. Optikai minőségük ingadozó: a tökéletestől a képminőséget jelentősen lerontóig
találhatunk darabokat.
Wratten szűrőkből interneten az amerikai Lumicon, a távolkeleti Celestron, Meade, Orion,
Omegon, OPT, stb. széles választékot kínál. Az optikai minőségéről híres amerikai
Vernonscope különleges, máshol nem kapható színű szűrőket is kínál (pl. lazac, magenta). A
Vernonscope szűrőmenete nem szabvány, adaptert is rendeljünk a szűrőkhöz!

3.1.1 Ultraibolya szűrők (320-400 nm)
Az ultraibolyában áteresztő dikroikus szűrők csak CCD-vel vagy webkamerával
használhatók. Általában drágák. A Vénusz felhőalakzatainak kontrasztjavítására
fotografikusan a leghatékonyabb szűrők. A bolygó felhőtetején egy eddig nem azonosított
anyag ultraibolyában elnyel, igen kontrasztossá téve az integrált fényben alig látható
felhőmintázatot. A Jupiteren és Szaturnuszon igen értékes UV észleléseket végezhetünk. Az
UV fény szóródik a legjobban a bolygók felső légkörében, így sötétnek csak a magasra felérő
UV elnyelő felhők látszanak (Jupiter SEB, NEB, GRS, Szaturnusz N/SPR), világosnak pedig
a zónák legmagasabbra nyúló UV-t szóró ammóniajég (Jupiter, Szaturnusz) felhői.
Baader UV / Venus filter
Kizárólag az UV tartományban ereszt át, bár transzmissziója nem túl nagy és nem túl
specifikus, levágása sem éles. Magyarországon is kapható, sajnos magas áron.

A Baader UV / Venus szűrőjének áteresztése.
Astrodon UVenus
Nagyon magas transzmissziójú (átlag 98,2%) és igen éles levágású szűrő; 325-381 nm között
enged át. A Vénusz felhőtetejének maximális abszorpciója 365 nm-en van. A piacon kapható
talán legjobb UV szűrő, internetről rendelhető a Baadernél nem magasabb áron.

3. ábra: az Astrodon UVenus szűrőjének áteresztése.
UV szűrőkkel készített bolygófelvételek:

Don Parker Astrodon UVenus szűrővel készült Vénusz felvétele; 2008. 12. 28., 250 Mewlon.

Don Parker színes RGB és UV felvétele a Jupiterről Astrodon szűrőkkel; 2009. 06. 21., 406
Newton.
Schott UG-11
A többiekhez képest igen kedvező áron kapható ez az éles lefutású és nagy transzmissziójú
szűrő. 340nm-es maximuma után 380 nm-en jelentősen, 400 nm-en teljesen levág. Alkalmas a
Vénusz UV kamerázására. Internetről rendelhető, az okulár szűrőmenetbe foglalásáról nekünk
kell gondoskodnunk. vörösben áteresztő farkát blokkolnunk kell.

A Schott UG11 szűrőjének logaritmikus áteresztési görbéje.
Fotometrikus U szűrők (pl. Astronomik)
A Johnson UBVRI fotometrikus sorozatok ultraibolyában áteresztő tagja is jól használható
UV kamerázásra, ha ilyen rendelkezésünkre áll.

3.1.2 Ibolya szűrők (400-440 nm)
Az ibolya szűrők már vizuális észlelésekhez is jól használhatók. Általában igen kicsi a
transzmissziójuk, erősen elsötétítik a bolygó képét. Egyesek ezért csak nagyobb átmérőjű
távcsövekkel használhatók vizuálisan. Működési elvük jobbára specifikus elnyelési sávokba
való spektrumszűkítéssel történik. Ibolya szűrőket igen hatékonyan használhatunk a Vénusz
felhőmintázatának vizuális kontrasztosítására, a Mars kék vagy ibolya tisztulásának
vizsgálatára, a Jupiter és Szaturnusz korongjának ibolya vizsgálatára és a Szaturnusz gyűrűin
a világos alakzatok kontrasztosítására.
Meade Series 4000 W47 (mélyibolya)
Rendkívül sötét alul áteresztő ibolya szűrő (1% alatti transzmisszió), messze az eredeti
Wratten specifikációktól. Az UV tartományban is nagyon jó áteresztés 420nm-ig magas
marad, majd 450 nm-re fokozatosan lecsökken; e fölött a szűrő nem enged át. Drága UV
szűrő helyett nagyon olcsó megoldás UV kamerázásra – a kontraszt talán alacsonyabb lesz,
mint egy Astronomik UVenus szűrővel, de a magasabb hullámhossz miatti jobb seeing akár
kompenzálhatja is a kisebb kontrasztot. A szűrő infravörösben is átereszt, erre a kamerázásnál
oda kell figyelni, használjunk IR blokkszűrőt. Egy vörös szűrővel szendvicselve jó minőségű
IR szűrőt kaphatunk. A nagyon erős fényelnyelése miatt vizuálisan csak legalább 15-20 cm-es
távcsővel használható a Vénuszon, sötétben, megfelelő sötétadaptáció után. Ekkor azonban a
legkontrasztosabb, szinte sakktáblaszerű képet adja, a fehér poláris felhősávok világosan
fénylenek, a trópusi konvektív zóna sötét felhői markánsan sötétek. Internetről alacsony áron
rendelhető.

A Meade W47-es szűrőjének áteresztési görbéje.
Vernonscope W47 (ibolya)
A vernonscope W47-es szűrője is eltér a Wratten specifikációktól, bár már jobban hasonlít rá.
Nagyon jól használható ibolya-mélykék szűrő. Igen sötét, transzmissziója 1% körüli.
Áteresztési maximuma az ibolya felé eltolt, 500 nm körül kékeszöldben már teljesen levág. A
Vénusz vizuális megfigyelésére kiválóan használható: jelentősen megnöveli a felhőtakaró
kontrasztját, a világos sávokat fényesen kiemeli, a sötét alakzatokat lesötétíti. Használata
némi sötétadaptációt kíván, nappali égen már nem használható. Sötét égen kis távcsövekkel is
jól használható (8-9 cm). A Marson az ibolya tisztulás igen jól és specifikusan
tanulmányozható vele. A Jupiteren ibolya észleléssel 20 cm körüli távcsővel
próbálkozhatunk; 15 centiméteres távcsőben még elég sötét a kép. A Szaturnusz gyűrűjén
alacsony felületi fényessége miatt csak 20 cm körüli távcsővel és teljes sötétadaptációval
használható a B gyűrű fényes sávjainak észlelésére. Internetről viszonylag alacsony áron
rendelhető.
GSO W47 (ibolya)
Áteresztési görbéjét nem ismerem. Transzmissziója hasonlóan sötét, mint a Vernonscope
W47-esé. A Vénuszon növeli a felhőalakzatok kontrasztját, de sajnos koránt sem olyan élesen
és annyira, mint a Vernonscope W47-es szűrője. Magyarországon kapható.
Baader Dark Blue (mélykék)
A sávos áteresztésű Baader mélykék szűrőjének ibolyában, 435 nm-en van az áteresztési
maximuma. Az áteresztés jelentősen csökken az 550 nm-es zöldnél, de a szűrő sajnos egy kis
sárgát - narancsot is átenged még. Viszonylag nagy áteresztésű, ezért az előzőeknél fényesebb
képet adó, általánosabban használható szűrő. A Vénusz felhősávjait kontrasztosítja, a fényes
részeket kiemeli, bár kevésbé erősen, mint a Vernonscope W47. Nagy transzmissziója miatt a
legkisebb távcsöveken is könnyűszerrel használható, 8-10 cm-es távcsővel a nappali égen is
kontrasztosíthatjuk vele a Vénuszt (megfelelő árnyékolás mellett). A Mars kék tisztulása jól
tanulmányozható, a pólussapkák világosak benne. A Jupiteren szép sötét kontrasztot ad az
egyenlítői sávoknak és a poláris régióknak is, a világos alakzatok fehérek, de nem fénylenek
erősen az alacsony transzmisszió miatt. A Szaturnuszon a gyűrű fényes alakzatai nagyobb
távcsővel igen hatékonyan tanulmányozhatók. Magyarországon kapható.

A Baader Dark Blue szűrőjének áteresztési görbéje.

3.1.3 Kék szűrők (450-500 nm)
Kék szűrőből többféle Wratten sorszámú kapható különböző sávszélességgel és
transzmisszióval. Igen általánosan használható szűrők. A sárgás-narancsos-vöröses alapszínt
mutató bolygóknál kiváló intenzitáskontraszt növelő: A fehér részek fényesíthetők fel velük a
háttérhez képest. A kék szűrő lecsökkenti a vöröses bolygóháttér fényességét, míg a fehér
alakzatok kékben is erősen reflektálnak, így a sötét háttéren felfényesedik a folt. A világoskék
szűrőkkel a színárnyalat tolható el finoman.

A leggyakoribb ibolya, kék és zöld Wratten szűrők áteresztési görbéi az eredeti Wratten
specifikációk szerint.
W38a (mélykék)
Kékben maximumot mutató sávos áteresztésű szűrő Wratten specifikációk szerinti maximuma
440 nm körül van, domináns hullámhossza 480 nm. Narancssárgában, 600 nm után vág le.
Transzmissziója viszonylag kicsi, ~13%. Jól használható erősebb intenzitáskontraszt
létrehozására, a Baader kék szűrőhöz hasonlóan (lásd alább). Magyarországon kapható.
Baader Blue (kék)

Kékben maximumot mutató sávos áteresztésű szűrő, maximuma 470 m-nél van.
Narancssárgában, 600 nm után vág le. Transzmissziója viszonylag magas, áteresztése széles,
így általános intenzitáskontraszt növelő szűrőnek kiválóan használható, képe mégsem túl
sötét. A Merkúron a világos területek felerősödve fénylenek benne, de a sötét alakzatok is
láthatóak maradnak. A Marson a pólussapkák szépen felfényesednek, az atmoszférikus felhők
és peremködök szintén fényes fehérek vele. A Jupiteren az egyenlítői sávok nagyon szép
kontrasztot adva sötétednek el, az erős kontraszt mellett finom szürkeárnyalatokkal jönnek a
halványabb sötét alakzatok. A világos foltok, oválok is szép fehéren felfényesednek vele. A
Szaturnusz B gyűrűjén a világos sávok felfénylenek, szép kontraszttal jönnek kisebb
távcsőben is. Az egyenlítői sávok sötét részletei enyhén sötétednek, a világos zónák, pl. NTrZ
határozottan felfényesednek. A mérsékelt öv kontrasztját szintén javítja a finom zónák
fényességének növelésével. Legalább 15 centis távcsővel az Uránusz és Neptunusz
kontrasztját növeli, a peremsötétedést élesíti, a sötét felhőalakzatokat enyhén kiemeli.
Magyarországon kapható.

A Baader Blue szűrő áteresztési görbéje.
W80a (kék)
Kékben maximális sávos áteresztésű szűrő, Wratten specifikációk szerinti maximuma 450 nm
körül van, domináns hullámhossza 470 nm. A vörös oldalon áteresztése lecsökken, de minden
színt átereszt. Transzmissziója nagyobb, 28%-os. A W38A vagy Baader Blue-hoz hasonló,
annál kevésbé erős intenzitáskontraszt növelés érhető el vele. A legkisebb távcsöveknél jó
alternatíva például a Szaturnusz halványabb gyűrűjén a világos részletek kontrasztosítására.
Magyarországon kapható.
W82a (világoskék)
Kékben maximumot mutató színárnyalat eltoló szűrő, áteresztési görbéje a vörös felé
csökken, de még a vörösből is ~65%-ot ereszt át. Nagyon világos, transzmissziója nagy
(73%). Domináns hullámhossza 475 nm. Segítségével a színes képünk színárnyalatait
tolhatjuk el finoman a kék felé. Kitűnően használható kisméretű (8-10 cm-es) távcsöveknél az
Uránusz és Neptunusz vizsgálatára. A nagy transzmisszió miatt alig csökken az egyébként
igen halvány bolygók fénye, viszont képük élesebb lesz, a peremsötétedés jól látható lesz, és
az esetleges alakzatok kontrasztja megnő a korongon. Magyarországon kapható.

3.1.4 Zöld szűrők (500-560 nm)

Zöld szűrőből is többféle Wratten sorszámú kapható különböző sávszélességgel és
transzmisszióval. Külön említésre méltók az emberi szem maximális spektrális
érzékenységére, az 550 nm-re maximalizált szűrők, melyek közt elnyelő és interferencia
szűrők is kaphatók. A világosabb zöld szűrők gyakran a vörösben is áteresztenek, ill. komoly
infravörös áteresztésük van – CCD kamerával így IR blokkszűrő szükséges hozzájuk. A
keskenyebb áteresztésű zöld szűrők hatékonyan használhatók intenzitáskontraszt emelésére: a
zölddel ellentétes bíbor színt tartalmazó alakzatokat szépen lesötétítik, míg egyes világos
alakzatokat kiemelnek a vöröses háttérből. Az 550 nm-re maximalizált szűrők kiválóan
használhatók a színváltozással nem járó intenzitásváltozások kontrasztosítására
(peremsötétedés, terminátor sötétedés, rések, árnyékok).
Schott BG61, Schott BG18 (kékeszöld)
Kékeszöld színű Wratten szűrőt ma nem gyártanak amatőrcsillagászok számára; korábban a
W64-es volt ilyen. Helyettük a Schott BG61-es szűrője zöldeskék, világoskék színt ad, a
BG18 pedig már a zöld felé eltolt kékeszöldet. Mindkét szűrő jól használható a Marson a
talajközeli jégködök azonosításakor. Internetről rendelhetők mérsékelt áron, a szűrők
befoglalásáról nekünk kell gondoskodnunk.

A Schott BG61 áteresztési görbéje (legalsó, narancssárga vonallal) és a szűrő színe.

A Schott BG18 áteresztési görbéje (alul, sötétzöld vonallal) és a szűrő színe.
W58 (sötétzöld)
Szűk sáváteresztésű, élesen vágó zöld szűrő, 520 nm-es maximuma kissé a kékeszöld felé
eltolt, domináns hullámhossza 540 nm. Transzmissziója viszonylag alacsony, 23%. 480-tól
600 nm-ig ereszt át. Keskeny sávszélessége miatt specifikus intenzitáskontraszt növelésére
használható. A Vénuszon viszonylag szűk zöld tartományban vizsgálható vele a
felhőmintázat, melynek kontrasztja ugyan nagyon alacsony marad, de éles, specifikus
részletek jönnek elő. A Jupiteren a sávok kontrasztját jelentősen növeli azok sötétítésével.
Használata hasonló a Baader zöld szűrőéhez (lásd alább). Magyarországon kapható.
Baader Green (sötétzöld)
Közepesen széles sáváteresztésű, nagy transzmissziójú szűrő. 420-től 700 nm-ig átenged, éles
maximuma 500 nm-en van. Színe kissé kékesszöldbe hajló. Transzmissziója magas. Széles
körben használható, elsősorban intenzitáskontraszt növelésére. A Vénuszon leszűkíti a
vizsgált hullámhossztartományt, élesebbé teszi a képet, bár a kontrasztot nem növeli
jelentősen. A Marson enyhén kiemeli a pólussapkákat és az atmoszférikus felhőket, jelentősen
felfényesíti a talajmenti fagyokat, zúzmarákat, felszíni és sarki ködöket, poláris projekciókat.
A sivatagokat, világos pajzsvulkánokat is enyhén felfényesíti. A Jupiteren igen szépen
elsötétíti az egyenlítői sávok sötét alakzatait és a pólusrégiók sötét részeit. A világos oválok is
enyhén felfényesednek vele. A Szaturnuszon a Cassini rést kontrasztosítja. Az egyenlítői
sávok sötét csomóit elsötétíti, a világos zónákat enyhén fényesíti, a mérsékelt öv sáv-zóna
elválását is növeli. Az Uránuszon jól használható a perem élesítésére, és a peremsötétedés
kontrasztosítására. Magyarországon kapható.

A Baader Green szűrő áteresztési görbéje.
W56 (középzöld)
Széles sáváteresztésű szűrő, 470 nm-től 600 nm-ig átereszt, 525 nm-es maximummal, színe
kissé a világosabb zöld felé eltolt a W58-ashoz és a Baader Green-hez képest.
Transzmissziója nagy, 53%. Jól használható enyhébb zöld szűrőként az intenzitáskontraszt
növelésére a kisebb távcsövekben, bár kevésbé teszi kontrasztossá a képet, mint a W58 vagy a
Baader Green. Szépen sötétíti és kontrasztosítja a Szaturnusz sávjait, élesíti az Uránusz és
Neptunusz peremsötétedését. Magyarországon kapható.
Schott VG4 (világoszöld)
Hasonló a W56-os szűrőhöz, maximuma 540 nm körül van. Jelentősen átereszt a narancsvörös tartományban is, így színe és domináns hullámhossza a sárgászöld felé eltolt. Széles
áteresztése miatt jól használható finomabb intenzitáskontraszt növelésre. A Szaturnusz
sávjainak kontrasztját gyönyörűen növeli a sötét alakzatok elsötétítésével. Az Uránusz és
Neptunusz korongját már kisebb távcsövekben is élessé teszi, a peremsötétedést szépen
kontrasztosítja. A sötét, illetve vörös áteresztése miatt a világos felhőalakzatok megpillantását
hatékonyan segíti, enyhén kiemelve azokat – ebből a szempontból jobb, mint egy 550-es
interferencia szűrő. Interneten rendelhető, nem drága, de a szűrő befoglalásáról nekünk kell
gondoskodnunk.

A Schott VG4 szűrőjének transzmissziója (alsó görbe).

W11 (sárgászöld)
Széles áteresztésű, a vörös felé már nyitott szűrő. Mind a Meade, mind a GSO szűrői eltérnek
a Wratten specifikációktól: annál jóval nagyobb, 70-80%-körüli a transzmissziójuk.
Domináns színe a sárga felé eltolt. A szerző egy Meade Series 4000 W11-et próbált ki. Nagy
transzmissziója miatt kiválóan használható színárnyalat eltoló szűrőként, de ravaszul
megválasztott maximuma csodákat tehet az intenzitáskontraszt növelése terén is. A Jupiteren
jól használható a sötét sávok és sávalakzatok sötétítésére. A Szaturnusz bolygó első számú
szűrője: az egyenlítői sávok sötét csomóit kiválóan elsötétíti, a mérsékelt övben is javítja a
sáv-zóna elválást a sávok sötétítésével. A legkisebb távcsövekkel is használható, a színeket
sem fakítja ki, bemutatók során is kiválóan használható. Az Uránuszon kis távcsővel szintén a
legjobb szűrő: a bolygó fényességét minimálisan csökkenti, míg a peremet élessé, a
peremsötétedést határozottá varázsolja és az esetleges felhőalakzatoknak finom kontrasztot
ad. Magyarországon a GSO kapható.
550 nm-es interferencia szűrő (világoszöld)
Keskeny sáváteresztésű, igen éles levágású szűrők 550 nm körüli maximummal és 40-60 nm
sávszélességgel. Fáziskontraszt mikroszkópoknak is kiegészítője. Jól használható erőteljes
intenzitáskontraszt létrehozására: a sok zöldet tartalmazó világos bolygóháttéren a kevés
zöldet tartalmazó, barnás, kékes vagy vöröses alakzatok szürkén-feketén elsötétednek. Mivel
a szem érzékenységi maximumába esik, és szűk áteresztésű, kiváló a színváltozással nem járó
intenzitásváltozások kontrasztosítására. A Vénuszon nagyon szűk hullámhosszban vizsgálható
a felhőzet, mely éles felhőhatárokat ad, de a kontraszt csak kicsit emelkedik. A terminátor
sötétedés jól megfigyelhető vele. A Jupiteren a sávok sötét alakzataira jó kontrasztot ad, bár a
finom szürkeárnyalatok eltűnnek. A fehér oválok nem látszanak jól vele. A Szaturnuszon
csodákra képes, a legerőteljesebb kontrasztot adja. A Cassini rés metszetéles, az Encke
minimumot is erősíti. A sötét EB csomók nagyon kontrasztosak vele, a trópusi zóna szépen
világít. A poláris sáv-zóna elválást is javítja a kékes sávok sötétítésével, míg a fehéres zónák
fényesek maradnak. Tűéles az egész bolygó képe. Az Uránuszon kiválóan használható,
metszetéles bolygóperemet és erőteljes, finoman árnyalt peremsötétedést mutat. A korongon
látható sötét vagy világos alakzatokat is enyhén kontrasztosíthatja. Hatása a Neptunuszon is
hasonló. A kevésbé magas transzmissziójúak elérhető áron internetről rendelhetők.

3.1.5 Sárga szűrők (570-590 nm)
Felül áteresztő szűrők. Már a kékeszöld-zöld tartományban elkezdenek átereszteni,
transzmissziós görbéjük hamar felfut, az áteresztett széles spektrum színdominanciája sárga.
Transzmissziójuk nagy, fényes képet adnak, sok eredeti színt is megőriznek valamennyire. A
GSO szűrők áteresztése eltér a Wratten specifikációktól. Jól használhatók intenzitáskontraszt
növelésre a sötétebb kék alakzatoknál. Igen hatékonyan használhatók színkontraszt
létrehozására a legkisebb távcsövekkel is: Fényes fehér-narancssárga bolygóháttér esetén a
hátteret sárgává alakítja, a szürkéskék foltokat pedig enyhe sötétítés mellett a szem a
szimultán kontraszt optikai csalódás miatt kékesnek érzékeli – erőteljes kék-sárga
színkontrasztot adva. A legnagyobb transzmissziójú szűrők finom színárnyalat eltolásra is
használhatók az eredeti színek közelítő megőrzése mellett.

A leggyakoribb sárga, narancs, vörös és bíbor Wratten szűrők áteresztési görbéi az eredeti
Wratten specifikációk szerint.
W8 (világossárga)
Igen magas transzmissziójú (~80%) és széles áteresztésű szűrő: a kéktől kezdve minden színt
átenged. Halvány színe miatt inkább színárnyalat eltolásra használható, mint erősebb szín
vagy intenzitáskontraszt létrehozására. Magyarországon kapható.
Baader Yellow (sárga)
Nagyon éles felfutású felül áteresztő szűrő. 470 nm-nél kezd el átengedni, 495 nm-en már
90% fölötti a transzmissziója. Erőteljes sárga színe van. A Merkúron a világos alakzatokat
fényesen kiemeli, a sötéteket enyhén sötétíti. A Marson jól használható a sötét
albedoalakzatok kiemelésére: ezek alacsony intenzitáskülönbséggel ugranak csak ki, de a
szürkéskék színük szép színkontraszttal elüt a sárga bolygóháttértől. A világos sivatagok
felfényesednek, a pajzsvulkánok kiemelve fénylenek. A porviharokat szintén világosítja. A
Jupiterről ez a szűrő adja a leglátványosabb és legkontrasztosabb képet; az
intenzitáskontrasztot hatékonyan növeli. Az egyenlítői sávok sötét alakzatait jelentősen
elsötétíti, a poláris régió sávrészei is sötétednek. A fényes oválok, világos zónák ezzel
szemben fehéren fénylenek. Nappali égen is igen hatékony, bemutatókon kiválóan
használható. A Szaturnuszon igen élessé teszi gyűrűt, javítva a Cassini rés láthatóságát. Az
egyenlítői zónákat nem kontrasztosítja erősen, viszont a pólusrégióban a sötét sávokat
erőteljesen sötétíti, szép kontrasztot adva. Az Uránuszon a bolygó fényes marad, a perem igen
éles lesz, a peremsötétedés is kontrasztosan megfigyelhető. Magyarországon kapható.

A Baader Yellow szűrő áteresztési görbéje.
W12 (sárga)
Enyhén sötétebb sárga, mint a Baader, transzmissziója magas. Hasonlóan széleskörűen
használható. Magyarországon kapható.
W15 (mélysárga)
Áteresztése nagyobb hullámhosszakon indul, mint az előzőek, színe már enyhén narancsosba
hajlik. Ennek megfelelően hatékonyan használható a Marson a sötét albedoalakzatok
intenzitáskontraszt növelésére. A sivatagokat, porviharokat világosítja. A Jupiteren a sötét
sávok tovább sötétednek, a kékes alakzatokat is elsötétíti. A Szaturnusz sávjait finoman
sötétíti. Magyarországon kapható.

3.1.6 Narancs szűrők (590-610 nm)
Felül áteresztő szűrők. Kékeszöldben-zöldben kezdenek átereszteni, a narancsot és vöröset
teljesen átengedik. Transzmissziójuk közepes-magas. Egyes színárnyalatot eltoló szűrők is
narancs domináns színt adnak: ezek a teljes spektrumot átengedik, de áteresztési görbéjük a
kéktől a narancs felé nő (pl. W85 lazac, W81a barna). Általánosan használható szűrők.
Erőteljes intenzitáskontraszt hozható velük létre. Sárgás-vöröses alapszínű bolygókon a
kékesszürke alakzatokat erőteljesen elsötétítik. A Merkúron a sötét foltokat igen hatékonyan
sötétítik. A Marson a kékesszürke albedoalakzatok kiemelésére a legjobb szűrők. A
Szaturnuszon a poláris régió kékes sávjait sötétítik. Az Uránuszon és a Neptunuszon igen
hatékonyak a fehér felhők kiemelésében: a narancsban nagyon sötét bolygókorongokon a
fehér alakzatok fénylenek.
Baader Orange (narancs)
520nm-nél kezd átereszteni, 570 nm fölött már 90%-os a transzmissziója. Széles áteresztésű,
nagy transzmissziójú szűrő a W21-hez képest, ezért igen széles körben használható. A
Merkúron kisebb távcsövekkel a leghatékonyabb általános szűrő. Nem csak a sötét
alakzatokat sötétíti tovább hatékonyan, de a világos foltok is viszonylag fényesek maradnak
széles áteresztése miatt. A Marson csak mérsékelten hatékony szűrő, itt a keskenyebb
áteresztésűek jobban működnek. A sötét kékesszürke tengereket enyhén kontrasztosítja. A
Jupiteren az egyenlítői és poláris sávokat elsötétíti. Szaturnuszon az egyenlítői sávok sötét
alakzatait sötétíti, a pólusrégió sötét alakzatait is enyhén kiemeli. Az Uránuszon a kisebb
távcsővel is még használható legvörösebb szűrő, a fehér felhőket világosítja. A Neptunuszon

15-20 cm-es távcsővel vizuálisan még használható legvörösebb szűrő, hasonló hatással.
Magyarországon kapható.

A Baader Orange szűrő áteresztési görbéje.
GSO W21 (mélynarancs)
A Baadernél mélyebb narancs szűrő kisebb transzmisszióval, színe már enyhén vörösbe
hajlik. Keskenyebb áteresztése miatt kevésbé általánosan használható, viszont erőteljesebb
intenzitáskontrasztot ad. A Merkúron nagyobb műszerrel igen hatékonyan sötétíti el a sötét
alakzatokat, a világosak azonban már nem fénylenek feltűnően benne. A Marson a
leghatékonyabb szűrő a sötét alakzatok elsötétítésére, kőkemény intenzitáskontraszttal emeli
ki azokat. A Jupiteren kevésbé erősen kontrasztosítja a sötét alakzatokat. A Szaturnuszon az
egyenlítői sávokat már nem emeli ki. A poláris sapkát erősen lesötétíti, de a poláris sávot
(N/SPRB) vagy az N/SSSTB-t már nem sötétíti le annyira. Uránusznál a 15-20 cm-es
távcsővel vizuálisan használható legvörösebb szűrő, a fehér felhőket igen hatékonyan
felfényesíti. A Neptunuszhoz vizuálisan kisebb műszerrel már túl sötét. Magyarországon
kapható.
TeleVue Mars Type-B (narancs)
Az amerikai cég kifejezetten a Mars sötét albedoalakzatainak intenzitáscsökkentésére
dolgozta ki ezt a szűrőt. Egy W21-alapú elnyelő szűrő kapott dielektrikus bevonatot, amivel
specifikusan egy sávban átereszti a bolygóháttér narancssárgáját és kizárja a sötét alakzatok
kékjét. A gyártó nem közli a szűrő áteresztési görbéjét. Nem próbáltam. Feltehetően
hatékonyabb, mint a W21 szűrő, de igen drága. Internetről rendelhető.
Vernonscope W85 (lazac)
Ez a színárnyalat eltoló szűrő minden hullámhosszt átenged, de ibolyában alig, kékben és
zöldben közepesen, és csak narancstól engedi át teljesen a spektrumot. Rózsaszínes-lazacos
domináns színe van. Transzmissziója igen nagy. Kiválóan használható színárnyalat eltoló
finom munkákhoz. A Merkúron a korong enyhe rózsaszínes alapszínét sárgítja, a kékesszürke
sötét foltok kiváló színkontrasztot adnak a sárgás bolygóháttérrel. A világos foltok is szépen
fénylenek. A Marson a sötét alakzatokat csak enyhén emeli ki, de a világos alakzatok
fényesen látszanak. A Szaturnuszon a kép színes érzetét meghagyja, miközben az egyenlítői
zónák sötét alakzatait sötétíti és a pólusrégió sötét sávjait is tovább sötétíti. Az Uránuszon és
Neptunuszon kis távcsővel kiválóan használhatók vörös színű eltolásra minimális
fényelnyelés mellett. Nem csak a peremet élesítik és a peremsötétedést kontrasztosítják, de a

világos alakzatokat is enyhén kiemelik. A vörösebb szűrők kiváló alternatívái kis távcsőnél.
Interneten rendelhető mérsékelt áron.
Zeiss Mars szűrő (világosnarancs)
A Zeiss Mars szűrőjét a 0,96”-os Zeiss okulárok tetejére lehet csavarni. Jobb megoldás, ha
kivesszük a szűrőüveget és az okulár objektív felőli végébe rögzítjük. Erősebb színárnyalat
eltoló szűrő. Minden színt átereszt, a kéket kevéssé, a narancstól erősen. Világosnarancs
domináns színű. Jól használható finomabb színárnyalat eltolásokra, de erős
intenzitáskontrasztot sosem fog adni. A Merkúron a sötét foltokat enyhén kiemeli, de a
világosak halványak maradnak. A Marson a sötét alakzatokat enyhén sötétíti, a világosakat
enyhén kiemeli, de nem túl hatékony. Az Uránuszon és Neptunuszon kis távcsővel jól
használható vörös szűrő helyett, mert nem halványítja el a erősen a képet. A perem éles, a
peremsötétedés szép kontrasztos, a fehér felhők enyhén világosodnak vele. Használtan
kapható.

3.1.7 Vörös szűrők (610-650 nm)
Felül áteresztő szűrők. Sárgában-narancsban kezdenek el átereszteni, világosvöröstől teljesen
átengednek. Alacsony transzmissziójúak, szűk áteresztésűek, így erőteljesebb
intenzitáskontraszt képzésére alkalmasak. A kép monokromatikus lesz, színeit elveszti. A
narancs szűrőhöz hasonlóan alkalmas a sok narancsot-vöröset tartalmazó bolygóháttéren a
kékes alakzatok elsötétítésére. A Vénusznál a felhőtakaró kontrasztja vörösben javul. Kevésbé
használhatók széles körben, mint a kék, zöld, sárga vagy narancs szűrők, de specifikusabb
kontrasztot adnak.
W23a (világosvörös)
Sárgában kezd el átengedni, a narancsot már teljesen átereszti. Transzmissziója kicsi, 25%
körüli. A vörösnél kicsit szélesebb áteresztésű és nagyobb transzmissziójú. Akkor érdemes
használni, ha távcsövünkkel a vörös szűrővel már túl sötét képet kapunk. A Merkúrra és a
Marsra a W21-eshez hasonlóan jól használható. A Jupiteren a kékes felhőalakzatok
sötétítésére, a Szaturnuszon a pólusrégió sávjainak sötétítésére használható. Magyarországon
kapható.
Baader Red (vörös)
Erőteljes szűrő, sárgában kezd el átereszteni, 610 nm-en már 90% feletti transzmissziójú.
Elnyelése nagy, képe sötét. Erőteljes és specifikus intenzitáskontraszt képezhető vele. Az
alacsonyan járó Merkúron az atmoszférikus diszperió prizmatikus hatása ezzel szüntethető
meg a legjobban. 15 cm-es távcsőméret felett a felszínről a legkontrasztosabb képet adja, a
sötét foltok, csatornák szépen elsötétednek. Sajnos a világos alakzatok sem túl fényesek,
kevésbé emelkednek ki vele, mint egy narancs szűrővel. A Vénusz felhőtetejének kontrasztja
megnő, a világos sávok enyhén felfénylenek, a sötétek jól láthatóan elsötétednek. A Marson a
sötét kékesszürke tengereket erőteljesen elsötétíti, vizuálisan majdnem annyira, mint a W21es szűrő – a pólussapkák viszont nem emelkednek ki. A Jupiteren vizuálisan a kontraszt nem
túl erős, főleg a kékes alapszínű alakzatok sötétednek. A Szaturnuszon főleg a pólusrégió
sávjai sötétednek el vele, képe halvány. Az Uránuszon és Neptunuszon fotografikusan
használható fényes felhők rögzítésére a nagyon elhalványult korongokon. Magyarországon
beszerezhető.

A Baader Red szűrő áteresztési görbéje.
W25 (vörös)
A Baader vöröshöz hasonló színű és hasonló felhasználási jellemzőkkel bíró szűrő.
Magyarországon kapható.

3.1.8 Mélyvörös és távoli vörös szűrők (650-750nm)
Felül áteresztő szűrők, szűk áteresztésük a vörösben 600 nm fölött indul, és a mélyebb vörös
tartományt eresztik át teljesen. Transzmissziójuk a látható fény határához közeledve nagyon
kicsi,
igen
sötétek.
Elsősorban
specifikus
hullámhosszrégiókban
történő
abszorpció/reflexiónövekedés lesz látható velük, igen szűk áteresztésük miatt színkontraszt
képzésre nem alkalmasak. A Vénuszon a felhőtető kontrasztja vizuálisan jelentősen javul, az
Uránuszon és Neptunuszon fotografikusan örökíthetünk meg fehér felhőket a sötét korongon.
W29 (mélyvörös)
A legalacsonyabb hullámhosszú szűrő, képe még nem túl sötét. Narancsban 600 nm-nél kezd
el átereszteni. Használható nagyobb távcsővel a Marson a sötét tengerek elsötétítésére, a
pólussapka kiterjedésének vizsgálatára. Vizuálisan a Vénuszról fényes képet ad, a világos
sávok szépen világítanak, a sötét felhőpamacsok elsötétednek, a kontraszt még viszonylag
alacsony. Nappal is próbálkozhatunk vele a Vénuszon, megfelelő árnyékolás szükséges a
halvány kép miatt. Magyarországon kapható.
Hoya R66 (távoli vörös és IR)
Éles levágású felül áteresztő szűrő, 650 nm-nél kezd el átereszteni. Transzmissziója igen
alacsony, képe sötét. A Vénusz felhőalakzatainak vizuális kontrasztosítására kitűnő, a világos
sávok még szépen látszanak benne, a sötét alakzatok erőteljes kontrasztot kapnak. Interneten
rendelhető mérsékelt áron.

A Hoya R66 áteresztési görbéje.
Baader IR pass (távoli vörös és IR)
A Baader cég infravörös tartományra készített szűrője távoli vörösben is átenged. Az
áteresztési görbe 650 nm-től indul és 695 nm-en éri el a 90%-os transzmissziót. Színe ennek
megfelelően a távolabbi vörös felé tolt, és vizuális transzmissziója kisebb, képe halványabb.
A Vénuszon a fényes sávok látszanak, de nem feltűnőek, a sötét felhőket azonban igen élesen
és jó kontraszttal sötétíti le a szűrő. Kisebb távcsövekkel is használható, de halvány képe
miatt csak sötétben, megfelelő sötétadaptáció mellett. Magyarországon is kapható, nem túl
olcsó.

A Baader IR pass szűrő áteresztési görbéje.

3.1.9 Infravörös szűrők (700–1200nm)

Felül áteresztő szűrők, melyek csak CCD vagy webkamerával használhatók, ezek azonban
1000 nm fölötti hullámhossztartományban is érzékenyek még (természetesen IR blokkszűrő
nélkül). Specifikus abszopciós/reflexiós alakzatok rögzíthetők vele. A Vénusz felhőtetejének
kontrasztja infravörösben jelentősen nő. Bizonyos felhőablakokban a felszín infravörös
sugárzása is rögzíthetővé válik. A Marson, Jupiteren és Szaturnuszon közeli infravörösben
javulhat a részletek kontrasztja, a legkisebb alakzatok is igen élesen detektálhatók, és a seeing
káros hatása is jelentősen mérséklődik. Az Uránuszon és Neptunuszon infravörösben kiválóan
rögzíthetők a fehér, világos felhők: mindkét bolygó rendkívül halovány ezen a
hullámhosszon, csak a világító felhők vernek vissza jelentősebb fényt. Nappali kamerázásra is
jól használhatók tiszta ég esetén, hiszen a Raylight szórás az infravörös sugarakat érinti a
legkevésbé, az égi háttér jóval sötétebb lesz, mint integrált fényben.
Baader IR pass
Tulajdonságait fentebb említettük. Széles áteresztése miatt fényes képed ad, a seeing
javítására jól használható. Magyarországon kapható.
Astronomik ProPlanet 742
Meredek levágású infravörös szűrő, 740 nm körül kezd átereszteni. Jól használható a Vénusz,
Mars, Jupiter, Szaturnusz, illetve nagy távcsővel az Uránusz és Neptunusz IR fényképezésére.
Magyarországon kapható, mérsékelten drága.

Az Astronomik ProPlanet 742 szűrő áteresztési görbéje.
Astronomik ProPlanet 807

Az előző szűrőhöz hasonló, de csak 800 nm fölött ereszt át jelentősen. A Mars, Jupiter,
Szaturnusz IR fényképezése mellett a Vénusz felhőtetőről már igen kontrasztos képet ad.
Magyarországok kapható, mérsékelten drága.

Az Astronomik ProPlanet 807 szűrő áteresztési görbéje.
Schott RG1000
Távolabbi infravörösben ereszt át, 900 nm fölött kezd csak el számottevően átengedni. Jól
használható a Vénusz felhőmintázatának rögzítésére, illetve lehetséges vele a vénuszsarló
éjszakai oldalán a felszín néhány másodperces expozíciós idejű fényképezése.

A Schott RG1000 szűrő logaritmikus áteresztési görbéje.

Néhány infravörös bolygófelvétel:

Daniele Gasparri nappali Vénusz felvétele 700 nm fölött áteresztő IR szűrővel készült; 2012.
03. 17. 13:38 UT, C14.

A Mars Michael Covington színes és IR képein. A képek színes Philips ToUCam Pro
kamerával készültek, bizonyítván hogy a szűrős munkához sem kell méregdrága monokróm
kamera. Figyeljük meg az infravörös kép nagyobb kontrasztját a sivatagi régióban. 2006. 05.
06., 203 távcső.

A Jupiter Anthony Wesley RGB és IR képén, az utóbbi Astronomik ProPlanet 742-vel
készült; 2010. 08. 28., UT 18:15, 18:31, 368 Newton.

Piotr Malinski Jupiter képe narancsban (570nm longpass) és IR 742 szűrővel – az utóbbi kép
élesebb és kontrasztosabb; 2012. 07. 22 UT 04:17, 04:25, 280 SCT.

Piotr Malinski Jupiter képei vörös és IR1000 szűrővel készültek. Infravörösben a GRS
világos. 2012. 02. 11. UT 17:06, 280 SCT.

A Szaturnusz Anthony Wesley IR képén, mely Astronomik ProPlanet 742-vel készült; 2010.
12. 10. 368 Newton.

Danielle Gasparri Uránusz felvétele infravörösben, jól látszik a fényes déli pólussapka amit
metánjégfelhők borítanak; 2007. 10. 09. UT 21:00, 235 SCT.

3.1.10 Metánsáv szűrők (889 nm)
A metánsáv szűrők nagyon keskeny áteresztésű bandpass szűrők. Működési elvük a
következő: A mind a négy óriásbolygó légkörében található kevés metán 889 nm-en
intenzíven elnyeli a fényt, sötét korongokat adva. Világos fehérnek csak azok a magaslégköri
felhők fognak látszani, melyek azelőtt verik vissza a fényt, mielőtt a sűrűbb légrétegek
metántartalma azt elnyelné – metánsáv fényképezéssel így a felhők magassági térképezése
válik lehetővé. A metánsáv szűrővel nagyon halvány képet kapunk, így több másodperces

expozíciókra is szükség lehet. A Jupiteren az EZ, GRS és a poláris régiók fehéren világítanak.
A bolygó ellipticitása jelentősen csökken, kikerekedik. A Szaturnuszon általában csak az EZ
fényes, az Uránusz magaslégköri párái, felhői is kimutathatók nagy távcsővel.
Baader Methane Band
Ez a mindössze 8 nm sáváteresztésű szűrő nagyon specifikus metánsáv fényképezést tesz
lehetővé. Nagyon sötétté teszi a képet és megnöveli az expozíciót. Interneten rendelhető,
drága.

A Baader Methane Band szűrő áteresztési görbéje.
Metánsáv szűrővel készített bolygófelvételek:

Piotr Malinski Jupiter felvétele IR 742-es szűrővel (balra) és metánsáv szűrővel (jobbra)
készült. A metánsáv képen jól látszanak a fényes pólussapkák, a fényes EZ és a GRS. 2011.
12. 11. UT 16:55, 280 SCT.

Anthony Wesley Szaturnuszról készített metánsáv felvétele, a sötét korongon csak az EZ
világít; 2010. 12. 22. UT 18:33, 368 Newton.

Többszörös vagy összetett áteresztésű szűrők
A többszörös vagy összetett áteresztésű szűrők a spektrum egymástól távolabbi részeit is
áteresztik, míg közöttük levágnak. Ide tartoznak a bíbor színszűrők, az általános
bolygókontrasztot növelő szűrők és az akromatikus refraktorok színi hibáját csökkentő
szűrők.

3.2.1 Bíbor színszűrők (400-500 és 570-700 nm)
Kettős áteresztésű szűrők, az ibolyát és a vöröset engedik át, a zöldben teljesen levágnak.
Használhatók a bíbor szín zöld komplementere alapján intenzitáskontraszt növelésére: a
bolygó zöldben vagy világoskékben maximális hátterét lecsökkentve a fehér vagy sötét
alakzatok jobban előtűnnek: ez az Uránusznál és Neptunusznál alkalmazható. Használhatók
továbbá többféle alakzat egyidejű intenzitásnövelésére. A Merkúron és Marson a vörös
komponens elsötétíti a szürkéskék sötét tengereket, míg a fehér alakzatok fénye a szűrő
ibolya-ablakán átjön, azok a vörös ablakon bejövő fénnyel keveredve bíbor-fehér színben
fényesen világítanak. A Szaturnusz gyűrűjén erősítik a világos sávokat. Használatukat
akadályozza az atmoszférikus diszperzió: erősebb levágású szűrőknél a kék és vörös
bolygókép külön fog válni, a kettőződés használhatatlanná teszi a szűrőt. Legalább 20°-os
horizont feletti magasságnál használhatók. Használatuk során szintúgy problémaként
merülhet fel a fényerős akromátok longitudinális színi hibája: ezeknél a kék és vörös sugarak
más síkban fókuszálódnak. Ha a vörös komponenst állítjuk élesre, a kék komponens nagyon
erős gömbi hibával terhelten rakódik a képre, ami lerontja a kép kontrasztját és életlenné teszi
azt.

Vernonscope W30 (bíbor, magenta)
Csak a Vernonscope cég forgalmaz amatőrcsillagászoknak készült W30-as szűrőt. Áteresztése
eltér a Wratten specifikációktól: a magas ibolya-kék és narancs-vörös transzmisszió között a
zöldet is átengedi, csak sokkal kevésbé. Így egy közepes transzmissziójú bíbor szűrőt kapunk,
ami széles körben használható. A Merkúron az atmoszférikus diszperzió miatt csak akkor
használható jól, ha a bolygó már feljebb emelkedett. Sajnos így is a horizont felőli bolygóél
diffúzan szórt. Nagyon szép kontrasztot ad, a sötét alakzatok kontrasztosak, de finoman
árnyaltak, némi színkontraszt is kerül a képbe, a fényes foltok világítanak. Napkelte után a
nappali égen a természetes színekhez hasonló, de kontrasztosított képet ad. A Marson a
világos alakzatok fénylenek, a sötét tengerek kontrasztosan elsötétülnek. A Szaturnuszon
emeli a B gyűrű fényes részeinek fényességét, a bolygó sötét alakzatai azonban halványak
maradnak. Az Uránusznál és a Neptunusznál nagy transzmissziója miatt még kis távcsővel is
használható, bár a zöld színt csökkentve a bolygók nem keveset veszítenek fényerejükből. Az
éles perem és peremsötétedés mellett a világos és sötét foltok kontrasztja finoman emelkedik
a bolygón, ha van világos-sötét sávozottság vagy folthatár, az jobban előtűnik. Interneten
rendelhető.
Orion Mars Filter (mélybíbor)
Az Orion Mars szűrő egy dielektrikus bevonatokkal ellátott dikroikus szűrő. Ibolyában és
kékben a kékeszöldig átenged, ott élesen és teljesen levág, majd sárgában kezd el újra
átengedni, magas transzmisszióval. A szűrő erőteljes bíborra színezi a képet. A Merkúron
csak akkor használható, ha az legalább 15-20°-os horizont feletti magasságot ért el. Ekkor
azonban – a nappali égen – kemény kontrasztot ad a sötét és világos alakzatoknak is. Az
alapszín bíborrá módosulása mellett színes jellege van a képnek, sokkal inkább mint pl. vörös
szűrővel. A Marson szintén jól használható, megfelelő horizont feletti magasság esetén. A
sötét tengereket keményen kontrasztosítja, a pólussapka, peremködök és atmoszférikus felhők
fehéres-ibolyában fénylenek. A Szaturnuszon a B gyűrű fényes sávjait enyhén világosítja, a
korongon az egyenlítői sávok sötét részleteit sötétíti. Az Uránuszon és Neptunuszon 15 cm
fölötti távcsővel használható. Viszonylag élessé teszi a peremet (ha a bolygó elég magasan
van), a peremsötétedés is kontrasztos lesz. Finoman kiemeli a világos és sötét
albedoalakzatait, hatékonyan javítja a sáv-zóna elválást. Erőteljes karakterisztikája miatt
használható az atmoszférikus diszperió mértékének és irányának ellenőrzésére a kettévált
vörös és kék bolygókorong megfigyelésével. Alul és felüláteresztő szűrőként már közepes
színi hibával terhelt akromátokban sem fog igazán éles és kontrasztos képet adni.

Az Orion Mars Filter áteresztési görbéje.

3.2.2 Általános bolygókontraszt növelő szűrők
Összetett lefutásúak, a spektrum bizonyos részeit átengedik, máshol határozottan levágnak.
Több különböző színű alakzat kontrasztját is növelik egy bolygón. Speciális üveganyagot
tartalmaznak, vagy dikroikusak, ezért drágák. Marketingjüket kissé felfújják, csodára nem
képesek. Egy adott alakzat kontrasztnöveléséhez biztosan találni legalább annyira jó vagy
még hatékonyabb egyszerű áteresztésű szűrőt. Tény viszont, hogy bemutatások során nagyon
jól jönnek, ha a bolygó természetes színét megközelítőleg megőrizve többféle alakzat
kontrasztját is növelik azon.
Baader Moon & Skyglow (neodímium)
A ritka neodímium elemet tartalmazó elnyelő szűrő lefutása összetett. Az ibolyát és a kéket
átengedi, zöldben kissé levág, sárgászöldben újra átereszt, majd sárga-narancssárgában élesen
vág. A vöröset szintén átereszti. Transzmissziója igen nagy, átnézve rajta enyhén
szürkéskékre változtatja a tónusokat. Mivel kiválóan kiszűri a nátriumgőz fényét, jól
használható az ég háttérfényességének csökkentésére. Mivel infravörösben levág, L szűrőszerűen használhatjuk CCD kamera előtt, IR Blokk nélkül. A bolygókon enyhén fehérítikékíti a képet, és egy finom általános kontrasztnövelést ad a színek majdnem teljesen hű
megtartása mellett. Hacsak nem végzünk abszolút vizuális színbecslést, városi égen integrált
fényű észlelésnél maradhat rendszeresen az okulárban. Specifikus bolygószűrőként azonban
igen gyenge. A Marson a fényes fehér területek, pólussapkák, peremfelhők enyhén
világosodnak vele, viszont a szürkéskék tengerek kontrasztját egyáltalán nem javítja. A
Szaturnuszon élesebbé teszi a gyűrűt, a Cassini rést kontrasztosítja, az Encke minimum is
jobban látszik vele. A világos sávokat is kiemeli enyhén. A korong kontrasztja hasonló marad,
mint integrált fényben, csak fehérebb alapszínnel. Magyarországon kapható.

A Baader neodímiumot tartalmazó Moon & Skyglow szűrőjének áteresztési görbéje.
TeleVue Mars Type A (sárgásbarna)
Az amerikai cég által gyártott Mars szűrő reklámjában az áll, hogy a bolygó eredeti színeinek
megőrzése mellett kontrasztosítja a részleteket. Dikroikus szűrő dielektriks bevonattal.
Átnézve rajta jellegtelen sárgásbarna színű. Bár transzmissziós görbéjét nem közlik,
megmérhető, hogy a kéket levágja, 490 nm körül kékesszöldben kezd átengedni, és
sötétzöldben 505 nm-en van egy zöld maximuma. Utána sárgászöldben újra levág, a sárgát
nem engedi át, és a narancs-vörösben kezd megint átereszteni 590 nm-től. 620 nm-től az
infravörösig teljesen átenged. A Marsról valóban gyönyörű képet ad: A bolygó természetes
színe jócskán vörösödik, kissé bíbor lesz. A kékben levágó transzmisszós profil erőteljesen
elsötétíti a sötét tengereket, azok markánsan emelkednek ki a vörös háttérből. Az emberi szem
számára legérzékenyebb világoszöld és sárga kiesik. A kékesszöld áteresztési csúcs a fehér
alakzatokból (pólussapkák, peremködök, atmoszférikus felhők) jelentős mennyiségű fényt
enged át; ez a fehér fény vörös ablakon bejövő komponensével keveredve fehéres színt ad az
enyhén bíbor háttéren, és kiemelkedően fénylővé teszi a fehér foltot. Jól használható komoly
észlelői munkára is: nem kell külön narancssárga és kék szűrőkkel tengereket és
pólussapkákat rajzolnunk, egy képen rögzíthető mindkettő. A bemutatók során igazi
főnyeremény: a vörös felé eltolt korong csalását senki sem veszi észre, csodálkoznak az
emberek, hogy milyen vörös a bolygó. Emellett a kontrasztos tengerek és pólussapkák és
peremfelhők könnyen észrevehetők mindenki számára. A tengerekre a W21 erősebb
kontrasztot ad. Mivel specifikusan a Marsra tervezték, a többi bolygóra kevéssé használható.
A Szaturnuszon az egyenlítői sávokat és a pólusrégió sötét alakzatait enyhén sötétíti az
integrált fényű észleléshez képest. Internetről rendelhető borsos áron.
Denkemier Planetary (barnás-bíbor)
Amerikai cég által gyártott dielektrikus bevonatú dikroikus szűrő. Lefutási görbéje hasonlít a
TeleVue Mars A-hoz. Kékeszöldben 470 és 540 nm között ereszt át, sárgászöldben és
sárgában teljesen levág, 580 nm körül narancsban kezd újra átereszteni. Átnézve rajta színe
szintén barnás-bíbor. Nem sikerült kipróbálnom, de hasonló elven működhet, mint a TV Mars
A. A Marson, Jupiteren, Szaturnuszon ajánlják részletek kontrasztosítására. Internetről
rendelhető borsos áron.

A Denkmeier Planetary szűrő áteresztési görbéje.

3.2.3 Akromatikus refraktorok színi hibáját csökkentő szűrők
Az akromátok színi hibájára jellemző, hogy az ibolya és mélykék sugarak jóval a fókuszsík
előtt egyesülnek, a fókuszsíkban már egy lila erősen extrafokális csillagképként adódnak a
képsíkra, erőteljes ibolya halót okozva, és gömbi hibával terhelve a képet. A távoli vörös
sugarak a fókuszsíkon túl egyesülnek, így azok intrafokális csillagképként adódnak a képre –
zavaró hatásuk azonban az ibolyához képest elhanyagolható. A zavaró ibolya haló és az
okozott gömbi hiba képélesség csökkentő hatása színszűrőkkel kiküszöbölhető. Elvileg
bármilyen keskenysávú színszűrő megszünteti a longitudinális színi hibát, a halo eltűnik, a
kép éles lesz. A képet hullámhossztól függően újra kell fókuszálni: kék szűrőnél befelé,
vörösnél kifelé tekerve a fókuszírozót. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ibolya szűrő
használatakor – mivel itt a legerősebb a színi hiba gradiense – igen keskeny szűrő szünteti
csak meg a longitudinális színi hibát. Ennél is nagyobb probléma, hogy ha bár a longitudinális
színi hiba el is tűnik, és a kép újrafókuszálható – a szferokromatizmus megmarad, és a kapott
ibolya bolygókép az akromát színi hibájának erőssége függvényében gömbi hibával terhelt
marad. Ez fényerős akromátoknál olyan erőteljes lehet, hogy az ibolya kép életlen,
fókuszálhatatlan és halóban úszó lesz. Ezek a távcsövek sajnos pl. a Vénusz ibolya szűrővel
való észlelésére kevésbé alkalmasak. Az ukrán Aries cég használtan és borsos áron kapható

chromakorr-ja a longitudinális színi hiba nagyon hatékony csökkentése mellett a
szferokromatizmust teljesen megszűnteti, így akromátunk kiválóan használható lesz
ibolyában is. Ultraibolyában a helyzet tovább romlik. Itt csak kis színi hibájú refraktorokkal
dolgozhatunk, és valóban keskeny áteresztésű szűrőkkel. További probléma lehet az
üveganyag UV elnyelése – nem véletlen, hogy az ultraibolya Vénusz felvételek majdnem
kizárólag tükrös távcsövekkel készülnek.
Azért, hogy viszonylag természetes színeiben nézhessük a bolygókat, gyártanak az ibolya
halót levágó minus-violet szűrőket. Ezek az ibolya spektumrészt kiszűrik, így a halo eltűnik, a
képélesség javul, viszont a színárnyalat a sárga felé tolódik. Mivel a legtöbb kéttagú ED
apokromát színi hibája az akromátokhoz hasonló típusú, enyhébb minus-violet szűrők ezeknél
is használhatók.
Baader Fringe Killer
Dielektrikus szűrő. Erősen levágja az ibolyát, és kékben is csak 50%-körüli az áteresztése.
Infravörösben, 700 nm után szintén levág. Jól használható kisebb színi hibájú akromátok színi
hiba csökkentésére. 10 cm-nél kisebb, f/10-es távcsövek színi hibáját gyakorlatilag teljesen
eltünteti. A bolygó képet sárgítja. A sárgító hatás csökkenthető és a kontraszt növelhető, ha pl.
egy Moon & Skyglowal párosítjuk. Magyarországon kapható. Drága, de ha azt nézzük, hogy
objektívünk teljesítményét javítja, kifizetődő beruházás.

A Baader Frige Killer áteresztési görbéje.
Baader Semi-Apo
A Baader Semi-Apo szűrője az előző kombinációt valósította meg: egy neodímium üvegre
került rá a Frige-Killer dielektrikus bevonata, a Moon & Skyglow és a Fringe Killer
áteresztését egyesítve. A Fringe Killerhez hasonlóan ibolyában levág, kékben csökkentett
áteresztésű és infravörösben is levág. A Moon & Skyglowhoz hasonlóan zöldben és sárgában
erősen levág. A Frige Killer Sárga tónusát a Moon & Skyglow kékes eltolása ellensúlyozza,
még természetesebb, nagyon enyhén sárgászöld képet és jó kontrasztot adva. Ára borsos,
majdnem kitelik belőle a két szűrő, melyekkel sokkal verzatilisebben használható a műszer.

A Baader Semi-Apo áteresztési görbéje.
Baader Contast Booster
Neodímium üveget tartalmazó, dielektrikus bevonattal ellátott szűrő. Az ibolyát és a
mélykéket teljesen levágja, 460 nm fölött kezd átengedni. A neodímium zöld és sárga
elnyelési területei benne vannak. Infravörösben átereszt, kameránál IR Blokk szűrő szükséges
hozzá. Ibolya-kék haló eltüntető hatása erőteljesebb, mint a Fringe Killeré. Ennek
megfelelően erősen a sárgába tolja a képet, a bolygó természetes színei eltűnnek. A
neodímium enyhe plusz kontrasztosítás is ad. 10 cm-nél nagyobb és fényerősebb
akromátokhoz ajánlott. Magyarországon kapható a Fringe Killerhez hasonló áron. Bár a
kapott kép kevésbé természetes vele, mindenképpen érdemes használni: nem csak a már
esztétikailag is zavaró ibolya halót tünteti el, de emellett – a gömbi hibát okozó
hullámhosszak kiszűrésével – jóval élesebb, kontrasztosabb és tökéletesebb lesz távcsövünk
leképezése. Ráadásul a sárga tónus csak elsőre zavaró, az emberi szem kiválóan és széles
skálán alkalmazkodik az eltolt színárnyalathoz. Abszolút vizuális színbecslésre azonban nem
alkalmas.

A Baader Contrast Booster áteresztési görbéje.

3.3 Egyéb szűrőfajták
3.3.1 Neutrál szűrők
A kép eredeti spektrumát nem módosítják, csak a fényerősséget csökkentik. Fényerősség
csökkentésüket, transzmissziójukat az ND (neutral density) skála segítségével adható meg. A
skála az abszorbanciát (optikai denzitást) adja meg, mely a transzmisszió tízes alapú
logaritmusa. A gyakorlatban a következő ND és százalékos transzmisszió értékkel rendelkező
szűrők fordulnak elő: ND0,3=50%, ND0,6=25%, ND0,9=12,5%, ND1,8=1,5%, ND3=0,1%.
A fényes bolygók ragyogását csökkenteni nem csak kényelmi szempontból fontos: az emberi
szem optimális kontrasztérzékelése a közepes fényerősségnél van. A túl fényes objektum nem
csak csillog, de a felszínén levő részletek kontrasztja sem látható. A Vénusznál kiemelten
fontos: sötét égen akár 100x-os fényességcsökkentés is szükséges lehet. A Merkúr felületi
fényessége is igen nagy. Általában azonban mire elég magasra emelkedik, hogy jól
megfigyelhető legyen, az ég háttérfényessége is megnő, így neutrál szűrőt nem igényel. A
Mars fényes korongján ajánlott a neutrál szűrő használata (ND0,9). A Jupiternél 20-25 cm-es
távcső és kisebb, 200x körüli nagyítás esetén érdemes finomabb neutrál szűrőt alkalmazni
integrált fényben. Változtatható nutrális szűrést érhetünk el polarizációs szűrőpár
segítségével: ennek tagjai egymáshoz képest elforgatva változó intenzitású neutrális szűrést
biztosítanak 70% és 1% között. A neutrál szűrők különböző erősségben kaphatók. Mivel
szemünk intenzitásérzékelése logaritmikus, nem kell finomkodnunk a sötétítéssel. A telihold
egész korongos fényén nagyobb távcsővel egy ND0,9-es szűrő is alig segít, szemünk
ugyanúgy kifolyik. A Vénusz fényét sem lehet éjszakai égen egy ilyen szűrővel megfelelően
csökkenteni. Ha már neutrálszűrőt használunk, a leggyengébb fokozat lehet ND0,9-es (Mars),
de a Vénusznál egy ND1,8-as, vagy egy maximálisan sötétre forgatott polarizációs szűrőpár is
elkél sötét égen, már kis távcsővel is.
GSO neutrál szűrők

Olcsó, Magyarországon is kapható szűrők. Minőségük kiváló is lehet, de gyenge minőségű
darabok is vannak, amik a képminőséget lerontják. A kéttagú polarizációs szűrőnél ez
fokozottan igaz lehet.
Baader neutrál szűrők
Kiváló minőségű, drágább, Magyarországon is beszerezhető szűrők. A polarizációs szűrőpár
internetről rendelhető, sajnos igen borsos áron.
Zeiss Mondfilter Hell/Dunkel
A 0,96”-os Zeiss okulárok végére csavarhatók. Ez nem túl jó megoldás, hiszen nem csak a
saját szemünk tükörképét látjuk vissza benne nappal, de igen hamar zsírosodik is a szemtől.
Érdemes az okulár objektív felőli végébe foglalni. Erős szűrők, jól használhatók. A Hell 5%
körüli transzmisszióval bír. A Zeiss vörösre való optimalizációja miatt nagyon enyhén a vörös
felé tolják a képet.

3.3.2 Fotografikus szűrősorok (LRGB)
A fotografikus szűrősorok segítségével monokróm (vagy szürkeárnyalatosra kapcsolt színes)
kamera segítségével színes felvételeket készíthetünk. A szűrők specifikus hullámhosszakat
engednek át, levágásuk nagyon éles, és átfedésük minimális. Az RGB szűrővel kapott
monokróm képek intenzitásait az additív színkeverés elvén összeadva a természetes színekkel
megegyező képet kaphatunk. Az L szűrő (Luminance) az integrált fényben enged át 400 és
700 nm között. Az R (red) szűrő a vörösben enged át 600 és 700 nm között. A G (green)
szűrő zöldben 500 és 600 nm között. A B (blue) szűrő kékben 400 és 500 nm között. Előnyük
a színes kamerákkal szemben, hogy színhelyesebb képet adnak, a fehéregyensúly nem
változik, illetve nem változtatható. További óriási előnyük, hogy három különböző és jól
definiált spektrális ablakban készítenek képet a bolygóról, melyek egyenként is igen értékesek
és kiértékelhetőek, rajtuk különböző albedoalakzatok emeltek ki és tanulmányozhatók. Fontos
információt hordoznak az alakzatok spektrális tulajdonságairól. Például a marslégkör kék
tisztulása jól rögzíthető a B képen, míg a sötét tengerek az R képen a maximális kontrasztot
fogják adni. Vizuális észlelésre is kiválóan használhatók: éles levágású, és jól definiát
áteresztési görbéjük miatt specifikus intenzitáskontraszt növelésre kiválók. Sajnos áruk
magas, így vizuális észlelők nem vásárolnak RGB szűrőket.
Astronomik LRGB készlet
A szűrők áteresztési tulajdonságai a CCD-k érzékenységéhez lettek optimalizálva. A kapott
képek teljesen színhelyesek, az emberi szem színérzékelésével egyeznek, és a szoftverek és
monitorok RGB standardjainak felelnek meg. Magyarországon kapható, igen borsos áron.

Az Astronomik LRGB szűrőkészletének áteresztési görbéi.
Baader LRGB készlet
Internetről rendelhető. Fényszennyezett égen apró előny, hogy a Na és Hg gőz fényét nem
detektálja, így az ég háttérfényessége alacsonyabb lehet.. Vizuális észlelésre – igen éles
levágásuk miatt – kitűnően használhatók.

A Baader LRGB sorozatának áteresztési görbéi.

3.3.3 Fotometrikus szűrősorok
A fotometrikus szűrőket égitestek fényességmérésére használják. Legelterjedtebb standardok
a Johnson/Bessel és a Kron/Cousins sorok. Az UBVRI szűrők jelentése és áteresztése:

ultraibolya, kék, vizuális (zöldes, ez felel meg legjobban az emberi szem
fényességérzékelésének), vörös és infravörös. Segítségükkel az égitestek fényessége
standardizáltan mérhető, színindexük meghatározható, ha a különböző spektrális csatornákban
változik a fényességük, a színváltozásuk is kimutatható. Használják bolygók teljes korong
fotometriájára, és bolygók holdjainak fényességkövetésére. Klasszikusan fotométerrel, ma
már inkább CCD kamera vagy DLSR segítségével mérik. Utóbbi esetben természetesen flat
és dark képek készítése szükséges. Próbálkozhatunk 8 bites webkamerával is, de a minél
nagyobb dinamikus tartomány előnyös. Sem az összehasonlító csillag, sem a bolygó képe
nem telítheti a legfényesebb pixelt sem, ideális expozíciós idő esetén jó ha a legfényesebb
képpont a dinamikai tartomány közepébe esik. Ha az összehasonlító csillag túl pontszerű
volna és hamar beégne, próbálkozhatunk enyhe defókuszálással. A bolygó és az
összehasonlító az égen minél közelebb kell legyenek egymáshoz, hogy az atmoszférikus
extinkció ne hamisítsa meg eredményünket. A bolygó és az összehasonlító közt gyorsan kell
váltani, számos adatpár szükséges a megbízható méréshez. Bár nálunk még nem népszerű ez
az észlelési terület igen értékes adatokat nyerhetünk hosszabb távon a bolygók, rövidebb
távon pedig holdjaik fényességváltozásáról. A belső bolygók fázisgörbéje is meghatározható.
Ne higgyük, hogy ez a téma lerágott csont; számos, tudományra nézve is új és hasznos
fotometriai megfigyelést végezhetünk. A Merkúr integrált fázisgörbéjét például 2008-ban
határozták meg először! A szűrők internetről rendelhetők, sajnos nem olcsók.

6. ábra: A fotometrikus Astrodon UBVRI szűrősorozat transzmissziója.

3.4 Szűrőváltók
A szűrőváltók megnövelik a bolygómegfigyelő amatőr kényelmét. Szűrőcserekor nem kell
okulárunkat kivenni, és másik szűrőt tekerni az okulárnyakba, hanem elég a szűrőváltó karon
vagy keréken mozdítani. Mivel a bolygómegfigyelés nagy nagyításon történik, és a különböző
hullámhosszak refraktoroknál más fókuszsíkban egyesülnek, illetve a szűrők üvegének
vastagsága és törésmutatója eltérő, szinte minden esetben újra kell fókuszálnunk szűrőváltás
után. Ha ez az okulár kivételével is jár, nappali égen a fényes égi háttéren sok kellemetlenség
érhet minket, akár el is veszthetjük a bolygót (Merkúrt, Jupitert). A szűrőváltó azonban a
legkevésbé sem alapkövetelmény, általában kiválóan készíthetünk rajzokat vagy felvételeket
nélküle is. Életünket főleg akkor könnyíti meg, ha az alakzatok azonosításánál különböző
szűrős képeket akarunk közvetlenül összehasonlítani, a szűrőket ide-oda akarjuk váltogatni –

ilyenkor az okulár kihúzása lassítja, kényelmetlenné teszi a folyamatot. Egyszerű öttagú
szűrőváltók már 100 euróért rendelhetők. Szűrőváltó fotografikus használatánál nem kell a
kamerát fel-le szerelni, ekkor is elég a szűrőváltás után újrafókuszálni. Fotografikus
felhasználásnál azonban ügyeljünk, hogy eszközünk erősebb, vastagabb anyagból készüljön,
különben a kamera és közgyűrűtoldatok súlya alatt elhajolhat: a bolygókép könnyen kikerül a
detektormezőből, és a váltókerék is megakadhat.

Olcsó, 100 eurós öttagú szűrőváltó, vizuális célokra tökéletesen megfelel. Egyedül Barlow
lencsénket nem fogjuk tudni kellően mélyre tolni a rövid nyakban. A Baader szűrői egymásba
csúsztatható dobozokban érkeznek. Egy dobozba 4 szűrő is belefér, így teljes
szűrőkészletünknek jó helye lehet.

Hattagú Proxima szűrőváltó Rózsa Ferenc műhelyéből. Az 5mm-es alumínium falnak
köszönhetően nagyon erős darab, nem tud elhajolni. További előnye a központi szűrőtárcsa
forgató kerék, mely használatával sokkal kevésbé nyomódik el és remeg be a távcső
szűrőváltáskor, mint az oldalsó tárcsatekerésnél.

3.5 Kitekintés a vizuális és fotografikus szűrők használatáról
Az amatőr gyakorlatban elterjedt szokás, hogy a vizuális észlelők olcsó elnyelő szűrőkkel
észlelik a bolygókat. A webkamerás észlelők pedig leggyakrabban színes kamerával, a profik
pedig monokróm kamerával és RGB sorozattal készítenek színes képeket. Az elvetemültek
speciális hullámhosszú szűrőkkel is próbálkoznak (UV, IR, metánsáv). Pedig a vizuális
észlelők is igen hatékonyan használhatnának RGB szűrőket (ezek persze drágák, csak az vesz
ilyet, aki fotózni akar). Elsősorban a B és G szűrők használata mutatkozik kecsegtetőnek
vizuálisan is. A másik oldalon pedig a színes webkamerát használóknak volna nagyon
érdemes fekete fehér üzemmódban és szűrőzve dolgozni. Egy színes kamerás képen az
alakzatok pozícióján és azonosításán túlmenően nincs további értékelhető információ. Az
RGB képeken ezzel szemben a színhelyesség közelíti a valóságot, az alakzatok megadott
spektrális sávban történő fényessége is meghatározható, az alakzatok azonosítása is biztosabb
(pl. fehér foltok természete a Marson). Mindezeken túl érdemes volna RGB-től eltérő
színszűrőket is használni az alakzatok intenzitáskontrasztjának növelésére. Nem meglepő
módon, amelyik szűrő vizuálisan a legnagyobb intenzitáskontrasztot adja, az kamerával is
nagy kekete-fehér intenzitáskülönbséget fog mutatni képünkön. Bár a szem és a CCD
spektrális érzékenysége eltér, kevés olyan próbálkozás van, ahol RGB-től eltérő színszűrőkkel
a három részkép bármelyikénél nagyobb kontrasztot kapnánk a jól megválasztott, specifikus
szűrő hullámhossz miatt. Külön érdekes volna egyes alakzatoknál az RGB-nél szűkebb
sáváteresztésű, éles levágású szűrőkkel felvételsorozatokat készíteni: ezeken az alakzatok
spektrális tulajdonságai jól tanulmányozhatók volnának. A tudatos szűrőhasználat nagy
értékkel bír a bolygóészlelésben, és a tág lehetőségek sosem szabnak gátat a kísérletezésnek
és tökéletesítésnek.

4. A szűrős észlelés gyakorlata
A színszűrős távcsőfelállás kivitelezése a gyakorlatban rendkívül egyszerű. Szinte minden
modern 1/1/4”-es vagy 2”-es okulár végén található szűrőmenet, melybe a szabvány menetes
foglalattal rendelkező színszűrőt betekerhetjük. A szűrőváltók tárcsalyukain ugyanilyen
menet van. Bolygózásnál a nagy nagyítás és kis látómező miatt a 2”-es szűrők és okulárok
teljesen feleslegesek. Egyes amerikai szűrők betekerésénél (a Vernonscope ilyen) meglepetés
érhet: ezek menete nem az európai szabvány szerint készült. Okulárba csavarás esetén adapter
gyűrű rendelhető hozzájuk, szűrőváltóba viszont csak teljes átfoglalás és új menet esetén
férnek be. Egyes nem csillagászati célra gyártott szűrőknél (Schott) nekünk kellhet a
szűrőüveget befoglaltatni. Ügyeljünk, hogy 30 mm alatti korongot vegyünk, különben le kell
vágni az üvegből az okulárnyakba való tekeréshez. A két üveglapos interferencia szűrők nem
vághatók. Befoglalás hiányában kezünkkel az okulár szemlencséje és szemünk közé tarthatjuk
a szűrőüveget. Nem elegáns megoldás, kicsit kényelmetlen, de jól működik. A szűrőket
hosszú távon azonban, mindenképp érdemesebb az okulárnyakban elhelyezni, mint a
szemlencse és a szemünk között: rövid fókuszú és pupillatávolságú okulárnál a látómező
csökken, a szűrőüveg zsírosodik, és a szemünk képe is visszatükröződik benne, csökkentve a
kontrasztot. Ezen okból kifolyólag szereltessük át a Zeiss Hold és Mars szűrőit az
okulárnyakba. A jó minőségű, plánparalell és antireflexiós bevonattal ellátott szűrők
szendvicselhetők, azaz egymásba csavarozhatók. Még egyszerűbb, ha a szűrőváltóba és
okulárnyakba, vagy zenittükörvégbe és okulárnyakba rakjuk őket. A polarizációs szűrőpárok
is az utóbbi módszerrel használhatók. A szűrő nélküli képhez képest a szűrő behelyezése után
drasztikusabban, szűrőcserekor csak finomabban újra kell majd fókuszálnunk.
Vizuális észleléskor az egyik leghasznosabb feladat a bolygó alakzatainak intenzitásbecslése,
a vizuális fotometria. Szemünk intenzitásérzékelése logaritmikus, így óriási dinamikai
tartományt képes átfogni. A 0-től 10-ig tartó intenzitás skálát ennek szellemében kiválóan
használhatjuk. Nulla az éjszakai égbolt háttérfényessége, 10 pedig a legvilágosabban csillogó
bolygórészlet lesz. A legtöbb bolygó átlagos intenzitását 7 körülinek vehetjük, egyes
bolygóknál vannak különböző szokások és standardok. Az 1-es és 10-es alakzat között több
ezerszeres valós fényintenzitás különbség lehet. A vizuális fotometria szerepe azért
kiemelkedő, mert a webkamerás felvételeken részben a kamera kis dinamikai tartománya
miatt (256 különböző intenzitást tud érzékelni), elsősorban pedig a képfeldolgozás során való
átlagolási, nemlineáris kontrasztosítási és élesítési lépések során a bolygó valós
intenzitásviszonyai teljesen elvesznek, és tetszőlegesen módosíthatók. A megbízható és
gyakorlott észlelők hosszú távú vizuális fotometriai adatsorai segítségével tudjuk követni a
bolygók alakzatainak intenzitásváltozását mind a mai napig!
Természetesen intenzitásbecsléseket nem csak integrált fényben, de színszűrőkkel is
végezhetünk: ez a vizuális kolorimetria területe. Módszere ugyanaz, mint IL-ben, értékét csak
tovább növeli a jól meghatározott hullámhosszon történő megfigyelés. Vizuális
kolorimetriánál intenitásvázlatokat kell készítenünk minden szűrő esetén külön-külön.
Figyeljünk oda hosszútávon az ugyanolyan szűrők és okulártípus használatára, hogy
észleléseink egymással összehasonlíthatók legyenek. A különböző hullámhosszon megfigyelt
intenzitásadatokból az egyes alakzatok spektrális tulajdonságaira is következtethetünk; igazi
értéke azonban mégis az egyes alakzatok intenitásváltozásinak és spektrális jellemzőinek
időbeli és szemikvantitatív követése.
Bolygók rajzolásánál a különböző részletek más színszűrőkkel erősíthetők fel. Két
lehetőségünk van a látottak rajzos megörökítésére, hogy melyiket válasszuk, az a bolygótól,
időnktől és tapasztalatunktól is függhet. A következő fejezetekben az egyes bolygónál
javasolt metódust a kis és nagytávcsöves szűrőajánlónál részletezzük. Az egyik módszer,
mely időigényesebb, de egzaktabb, ha minden színszűrős megfigyelésről külön rajzot

készítünk. Vizuális kolorimetria kizárólag így végezhető. A különböző szűrőkkel készült
rajzok részletei egy kompozit rajzon utólag egyesíthetők. A másik módszer, ha eleve egyetlen
kompozit rajzon örökítjük meg a különböző szűrős észlelések részleteit. Ekkor figyeljünk
oda, hogy az intenzitásvázlat értékeit csak egyetlen (az adott bolygónál legáltalánosabban
használható) szűrővel adjuk meg! Egy adott alakzat különböző szűrőkkel való összehasonlító
vizsgálatakor készítsünk részletrajzot az alakzatról az alakzatot legjobban mutató szűrővel, és
adjuk meg az intenzitásértékeket a többi szűrővel is. A külön rajzok készítése inkább a Földtípusú bolygóknál, az egyetlen kompozit rajz pedig a Jupiter-típusúaknál ajánlott. A rajzokon
az égi észak és nyugat irányát adjuk meg; utóbbi kikapcsolt óragépnél az az irány, amerre a
bolygó kimegy a látómezőből (p, proceeding).
Az előző fejezetben említettek alapján a fotografikus észlelésnél is nagyon hasznos a
színszűrők alkalmazása az alakzatok spektrális tulajdonságainak vizsgálatához és az alakzatok
azonosításához (pl. marsi zúzmara, felhők), és színhelyes képek készítéséhez. A szűrőváltó
használata nagyon megkönnyíti a fotografikus észlelő életét: a látómező kamerás észlelésnél
rendkívül pici, néhány ívperces, és a kamera ki-be teszegetése során, a nem pontos kihuzatok
miatt könnyen elveszhet a kép. A bolygó detektorral való megtalálásához hatékony eszköz a
billenőtükör. Fotografikus észlelésnél kiemelkedően fontos az északi és nyugati irányok
megadása a képen. Ennek hiányában a Merkúrnál, Vénusznál nem tudjuk majd, hogy melyik
az északi félteke, az Uránusznál, Neptunusznál pedig fogalmunk sem lesz a bolygó
tengelyének irányáról. Nagy gonddal elkészített képünk használhatatlan és kiértékelhetetlen
lesz! A Marsnál, Jupiternél, Szaturnusznál a látott alakzatok miatt könnyebb az azonosítás, de
itt se feledkezzünk meg ezekről. A kamera hosszabbik képoldalát próbáljuk meg a K-Ny-i
irányba betájolni. A felvétel végén kapcsoljuk ki az óragépet, így a videón követhetjük, merre
ment ki a bolygó. DLSR gépeknél való pillanatkép készítés esetén erre sincs módunk, ekkor a
kamerát kell pontosan az égi K-Ny szerint betájolni, és feljegyezni az északi irányt is.

5. Az egyes bolygókon használható színszűrők bemutatása;
a bolygón való működési mechanizmusuk, használatuk ismertetése
5.1 Merkúr
Viszonylag egyszerűen, de hatékonyan szűrőzhető bolygó. A Merkúr megfigyelését nehezíti
Naphoz való közelsége: a szürkületi égen, amikor elég fényes a bolygó, képe még nagyon
rossz: a vastag légrétek okozta atmoszférikus diszperzó (AD) gyakran szivárványos csík
szerűen a spektrum színeire húzza szét a képet (horizont felé vörös, zenit fele kék). A seeing
nagyon rossz, remeg a bolygókép. A Raylight szórás narancssárgító hatása és az
atmoszférikus extinkció fényességcsökkentő hatása kevésbé zavaró. Az atmoszférikus
diszperzió eltüntethető bármilyen szűk sáváteresztésű színszűrővel. Mivel azonban a seeing
lényegesen jobb vörösben, mint kékben, a vörös szűrő használata javasolt. Alacsony horizont
feletti magasságnál, szürkületi észlelésnél így képélesítésre, fázisbecslésre a vörös szűrő a
legalkalmasabb. A bolygó kék szűrővel általában kisebb fázist mutat, mint vörössel: a
terminátor sötétedés miatt a terminátormenti régió kék szűrőben beleolvad az ég
háttérfényességébe. Bár a bolygó felületi fényessége a második legnagyobb, neutrálszűrő
mégis ritkán kell csillogásának csökkentésére: mire megfelelő magasságba kerül, az égi
háttérfényesség lecsökkenti csillogását.
A bolygó alapszíne világító fehér, mellyel egy enyhén szürkés barnás-téglavörös szín
keveredik. Ezen az alapon a sötét albedoalakzatok kékesszürke színűek, kiváltképp a
terminátor közelében. Teli fázisnál vagy a külső perem mentén egyes sötét alakzatok sárgásbézs színűek is lehetnek. A világos foltok sárgásfehérek vagy fehérek, fényesen világítanak a
korongon. Kék szűrő használatával a világos foltok erősíthetők: a kék csökkenti a bolygó
kissé vöröses alapfényességét, melyből a fehér foltok intenzív kék komponensükkel
fényesebben kiemelkednek. A kékesszürke sötét foltok intenzitáskontrasztja narancs vagy
vörös szűrő segítségével növelhető: ezek a kékes foltokat tovább sötétítik, míg a bolygó
vörösesbe hajló alapszínét átengedik. A világosnarancs szűrők nagyon jó általános
kontrasztnövelők: széles áteresztésük miatt a sötét foltok sötétítése mellett a világos fehér
foltokból is sok fényt engednek át, azok is enyhén felvilágosodnak vele. Minél vörösebb
szűrőt használunk, annál erősebb kontrasztot kapunk a sötét foltokra, de annál kevésbé
emelkednek ki a világosak, és annál inkább monokromatikus a kép. A nappali égen az ég
háttérfényessége jelentősen fakítja a bolygó képét, és csökkenti a felszíni kontrasztot. Nappali
égen a vörös szűrő csökkenti legjobban az ég háttérfényességét. Kis távcsövekhez a
világosabb narancs szűrők ajánlhatók, napkelte/napnyugta körüli észlelés mellett – a
bolygókép ekkor a legkontrasztosabb, de a seeing és az atmoszférikus diszperzió még zavar.
Nagyobb távcsövekkel választhatunk mélynarancs és vörös szűrőket, és a bolygó a nappali
égen is jól észlelhető 1-2 órával napkelte után vagy napnyugta előtt. Webkamerázáshoz a
rossz seeing miatt érdemes IR vagy vörös szűrőkkel észlelni.
Integrált fény (szűrő nélkül)
A bolygót érdemes napkelte/napnyugta körül tanulmányozni, ekkor elég fényes, felszíne
kontrasztos. Abszolút vizuális színbecslést csak nappali égen végezhetünk (fél – kettő órával
napkelte/napnyugtához képest), amikor az AD hatása már elhanyagolható. Ekkorra azonban a
felszín kontrasztja erősen leesik, a finomabb alakzatok könnyen összemosódnak, de a színek
nagyobb távcsővel szépen láthatók.
Baader Dark Blue (világos ibolya)
A Merkúr ibolyában szinte részletek nélküli korong. A keskeny sávú ibolya észlelések igen
érdekesek az alakzatok spektrális tulajdonságainak vizsgálata szempontjából. Az észleléshez

nagyobb műszer és megfelelő magasság kell: az AD igen könnyen torzítja az ibolya korong
fényességeloszlását; a zenit felőli korongrész fényesebb lesz.
Baader Blue, W80a (kék)
A széles áteresztésű kék szűrő igen hatékonyan használható a világos foltok felerősítésére. A
korong képe közepesen sötét, nem csillog. A világos foltok jól elkülönülnek, de nem
világítanak olyan intenzíven, mint a sárgában. A sötét foltok is látszanak vele, de alacsonyabb
kontraszttal. Érdemes napkelte/napnyugta körül észlelni, amíg világos a bolygó: a világos
alakzatok ilyenkor még feltűnően fénylenek. Alacsony magasságon az AD hatása jól látszik
benne, de nem zavaró: a korongszélek enyhén kékek/vörösek.
Baader Green, W58 (zöld)
Ebben a keskeny sáváteresztésű szűrőben alacsonyabb magasságnál a világos régiók a kék
szűrőhöz hasonlóan világosan fénylenek. A sötét alakzatok kontrasztja alacsony, alig
látszanak. Az AD hatása nem erős benne.
Baader Yellow, W12 (sárga)
A széles áteresztésű sárga szűrővel a világos foltok szépen fénylenek, de a sötétek is jól
látszanak, finoman árnyalt kontraszttal. A kép nagyon világos. Sajnos széles áteresztése miatt
az AD nagyon rányomja bélyegét a képre, a korong széle életlen.
Baader Orange (narancs)
Kiválóan használható általános bolygószűrő; elég széles áteresztésű. A bolygókép világos. A
világos alakzatok szépen fénylenek vele, bár kevésbé, mint a sárga szűrővel. A sötét alakzatok
azonban erőteljes, de finoman árnyalt kontraszttal sötétednek el, nagyon szép rajzolatot adva.
Az AD hatása viszonylag kicsi vele.
Zeiss Mars (narancs)
Ezzel a teljes spektrumot áteresztő szűrővel a kép narancsos tónusú lesz. A világos foltok
sajnos alig emelkednek ki, a sötétek kontrasztja azonban javul valamennyit. Széles áteresztése
miatt az AD nagyon erős vele.
Vernonscope W85 (lazac)
Ez a teljes spektrumot áteresztő, színárnyalat eltoló szűrővel igen finom szűrőmunka
végezhető. A színek csak keveset módosulnak. Az elkékülő sötét foltok szép színkontrasztot
adnak a sárgás bolygó alapszínnel szemben. Éles sötét foltok és igen finoman árnyalt kép
jellemzi. A világos alakzatokat is szépen fénylenek. Árnyalt képe hasonló a sárga szűrővel
kapotthoz, csak míg ebben a sötét, a sárgában a világos foltok látszanak kicsit jobban. Az AD
sajnos erős benne is.
GSO W21 (mélynarancs)
Szűkebb áteresztésű szűrő, mint a Baader narancs, sötétebb képet ad. Az egyik legjobban
használható szűrő a sötét foltok intenzitáskontraszt növelésére: ezek rendkívül élesen, nagyon
finom részleteket és halvány alakzatokat is megmutatva rajzolódnak ki a korongon.
Keskenyebb áteresztése miatt a világos foltok bár jól láthatók és élesek, de nem emelkednek
ki fényesen. Nagyobb (13-15 cm-től) távcsövekben ajánlható általános bolygószűrő. Az AD
minimálisan látszik csak. Nappali égen is jól használható.
Baader Red (vörös)

Szűk áteresztésű szűrő, sötét képet ad. A sötét alakzatok intenzitáskontraszt növelésére
ajánlható másik legjobb szűrő. Penetrálóan éles, részletes képet ad. Sajnos a világos foltok
intenzitása megcsappan: élesek bár és megpillanthatók, de nem feltűnőek. Nagyobb (15-20
cm felett) távcsövekben ajánlható általános bolygószűrőként. A nappali égen is kiválóan
használható, viszont sötét képe miatt megfelelő árnyékolás, szemtakarás és adaptáció
szükséges. Az AD nem látszik vele.
Infravörös (Baader IR pass, Astronomik Pro Planet 742)
Infravörösben a Merkúrt igen hatékonyan fényképezhetjük. A sötét alakzatok kontrasztja szép
és erőteljes marad IR-ben, de a világos részek is eleget reflektálnak ahhoz, hogy jól
megörökíthetők legyenek. A Merkúrnál kritikus seeing sokkal jobb, mint IL-ben, és a
napkelte-körüli, ill. nappali égen a Raylight szórás hullámhosszfüggése miatt az ég
háttérfényessége kisebb, mint vizuálisan. Az égi háttérfényesség csökkenése pedig
kontrasztosabb felvételt és sötétebb hátteret jelent.
Vernonscope W30 magenta (bíbor):
Ez a széles áteresztésű szűrő nagyon szép kontrasztot ad a bolygón. A sötét alakzatok
finoman árnyalt, de erőteljes színkontrasztot adnak, kékesen előtűnve a narancsos-bíbor
korongon; a világosak is feltűnően fénylenek. Sajnos az AD hatása nagyon erős, a
bolygóperem homályos, csak nagyobb horizont feletti magasságon használható. A színek
viszonylag közelítik a természetes színeket, nappali égen is jól használható finom
kontraszterősítéshez.
Orion Mars (bíbor)
Ez az igen éles levágású kettős áteresztésű szűrő kettébontja az AD által széthúzott képet: egy
vörös és egy kék bolygókorong fed át egymáson. Ennek segítségével az AD megléte és
irányultsága bármikor kiválóan ellenőrizhető a bolygón. Megfelelő, legalább 20°-os horizont
feletti magasság esetén szép kontrasztot ad a sötét alakzatokra.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észleléshez:
Kis távcső (8-10 cm):
Fázisbecslésre vörös szűrő ajánlható. Érdemes napkelte/napnyugta körül egy kék szűrős
észlelést csinálni, ahol a bolygó világos alakzatai egyértelműen és fényesen látszanak.
Napkelte/napnyugta utáni/előtti fél órában érdemes egy széles áteresztésű, világosnarancs
szűrővel észlelni a sötét alakzatokat, és a köztük felbukkanó világosakat. A két szűrős
észlelésből kompozit készíthető, ha egyes világos alakzatok csak a kék szűrővel látszottak.
Napkelte/napnyugta után/előtt egy órával érdemes integrált fényben abszolút vizuális
színbecslést végezni.
Nagy távcső (15-20 cm):
A fázis a narancs vagy vörös képen jól látszik. Érdemes napkelte/napnyugta körül, vagy kicsit
utána kék szűrős észlelést végezni: ezen a világos alakzatok, azok összeköttetése, lefutása,
finomszerkezete jól látszik. Rajzoljuk be a sötét alakzatokat is támpontnak.
Napkelte/napnyugta után/előtt fél-két órával észleljünk kisebb távcsőnél mélynarancs (W21),
nagyobb műszernél akár nyugodtan vörös szűrővel. A sötét alakzatok legteljesebb térképét
kapjuk. Köztük a világosak is látszanak, de nem túl feltűnően. Észlelés végén, ha a kék szűrős
észlelésen több világos folt látszott, vagy azok szerkezete jobban előjött, készíthetünk
kompozit rajzot. Próbálkozhatunk egyetlen észlelőlapon rögzíteni mindkét szűrő képét, de

azok sokszor eltérnek egymástól, így ez nehézkes lehet. Észlelésünk végeztével integrált
fényben meghatározhatjuk a kissé már összemosódó és fakó alakzatok természetes színét.
Nagy távcső (15-20 cm fölött), webkamerás:
A bolygó nehéz észlelési körülményei miatt érdemes infravörös vagy vörös szűrő
használatával próbálkozni. Napkelte/napnyugta körül lesz a legnagyobb a kontraszt a még
fényes bolygón, de a seeing ekkor általában rossz. Nagyobb távcsővel észleljünk nyugodtan
nappali égen, infravörösben. RGB szűrők segítségével az alakzatok spektrális tulajdonságairól
kaphatunk nagyon értékes információkat; ehhez napkelte/napnyugta után/előtt egy-két órával
próbálkozzunk – a kapott kép a rossz seeing miatt sajnos kevésbé lesz éles és részletes, mint
IR-ben.
Néhány színszűrős Merkúr rajz és felvétel:

A szerző Merkúr rajzai, az első Baader Dark Blue, a második Baader Blue, a harmadik
Baader Orange szűrővel készült. A negyedik a kék és narancs szűrős rajzok kompozitja.
Általában nem ekkora a különbség a két szűrő képe között. 2011. 12. 16. UT 6:03-6:07, 5:556:02, 6:09-6:14, 150 akromát.

John Boudreau szenzációs részletességű Merkúr felvétele Baader IR pass szűrővel és C11-el
készült nappali égen. A fényes kráterek sugársávjai is egyenként megfigyelhetők! 2011. 09.
13. UT 12:49, C11.

5.2 Vénusz
Legfényesebb bolygónk egyszerűen szűrőzhető, és ez komoly munkához elengedhetetlen is –
szűrő nélkül nagyon nehéz a felhőalakzatokat megfigyelni.
A bolygó nappali oldalán a felhőtető mintázata figyelhető meg. Ennek integrált fényben
nagyon alacsony a kontrasztja így az integrált fényű észlelések kulcsa a bolygó fényességének
megfelelő csökkentése. Bizonyos hullámhosszakon azonban javul a kontraszt, az ezekben
átengedő szűrőkkel jóval kontrasztosabb képet kaphatunk. Ultraibolyában, 350-370 nm-en
egy eddig nem azonosított anyag jelentősen elnyel a felhőzetben, ez sötét és világos
felhőalakzatok elválását okozza, erőteljes kontraszttal. Itt csak webkamerával és UV szűrővel
dolgozhatunk. Ibolyában, 418 nm-en is van egy elnyelési maximum, így ibolya szűrővel
vizuálisan is az UV képhez hasonló mintázatot figyelhetünk meg. A képre jellemző a poláris
régió vakítóan fényes felhősávjai, illetve fényes felhőfoltok/sávok a perem környékén is.
Emellett gyakran a mérsékelt övben sötét sávos, a trópusokon pedig konvektív, sötét foltos
felhőzetet figyelhetünk meg. A felhőzet infravörösben is elnyel, 986 nm-es elnyelési
maximummal. IR szűrővel és webkamerával így itt is jó kontrasztot kapunk. Vizuálisan
vörösben, mélyvörösben és távoli vörösben jelentősen javul a kontraszt. Vörösben és
mélyvörösben még a világos alakzatok is fényesek, de a sötétek kontrasztja is nő. Távoli
vörösben a világosak már nem feltűnőek, a sötét alakzatok kontrasztja azonban igen jó, képük
részletes és éles. Az UV és IR tartományban készült képek felhőmintázata erősen eltérhet
egymástól; ez vizuálisan is igaz lehet az ibolya és távoli vörös képekre.
A bolygó éjszakai oldalát sarló fázisban vizsgálhatjuk. Itt a hamuszürke fény előfordulása
lehetséges, illetve a Herzberg légfény molekuláris oxigén emissziója figyelhető meg 550-55
nm-en, az atomos oxigén 558 nm-es emissziója mellett. A hamuszürke fény
hullámhosszeloszlását is érdemes különböző szűrőkkel vizsgálni (kék, zöld, vörös), a
Herzberg fénylés pedig egy 550-es interferencia, vagy egy W56-os zöld szűrő segítségével
emelkedhet ki. Kellő kitartással infravörösben a bolygó felszíne is megörökíthető! Bizonyos
ablakokban a légkör átereszti az infravörös fényt. RG1000-es szűrővel, nagyobb műszerrel,
12-16 bites kamerával és több másodperces expozíciókkal próbálkozva a beégett vénuszsarló
képe mellett a felszín alakzatai is előbukkanhatnak. A látott képen a legmagasabb területek a
leghidegebbek, így a legsötétebbek, míg az alacsonyan fekvők melegek és világosak. A
felszín képe így eltér a látható bolygófelszínek (Merkúr, Mars, Jupiter holdak)
albedoalakzataitól – itt egyedülálló módon magassági térképezése van lehetőségünk. Külön
érdekesség, hogy a felszín termális sugárzásának egy részét az alacsony felhőrétegek elnyelik,
így az alsó felhőrétegek változása és elnyelési jellemzői is vizsgálhatóvá válnak – ez egy
hivatásos csillagászok számára is teljesen ismeretlen terület.
Neutrál szűrők (Baader, GSO):
A bolygófényességének csökkentésére a legegyszerűbb, és igen tökéletes mód, ha nappal
észleljük azt. A nappali ég nagyon erős háttérfényessége leveszi a bolygó csillogását, és a
felhőalakzatok alacsony kontraszttal, de élesen, jól láthatóan bukkannak fel a bolygó
felszínén. Napkelte/napnyugta idején már érdemes betenni egy ND0,9-es szűrőt. Ahogy a
szürkületi égbolt sötétedik, úgy növelhetjük a szűrés erősségét. Ehhez kitűnő és fokozatos
eszköz egy polarizációs szűrőpár, ennek híján neutrális szűrőket cserélhetünk vagy
rétegezhetünk. Kis távcsővel éjszakai égbolton kb. 1-5%-os végső transzmissziót kell
elérnünk, nagyobb műszerekkel még erősebb sötétítés kell a szem optimális
kontrasztérzékeléséhez szükséges fényerősség elérésére.
UV szűrők

Az észleléshez webkamera szükséges. Azon kevesek vizuális beszámolója alapján, akik
szürkehályogműtétéből adódóan UV áteresztő műanyag szemlencse cserére szorultak (pl.
Ewen Whittaker), a felhőalakzatok kontrasztja a bolygón UV-ban igen kemény, a telihold
tengereihez hasonló. Ezt a mélyibolya vizuális észlelésekkel csak megerősíteni tudom. Az UV
észlelések fényigénye miatt nagyobb műszerre van szükség, az UV-ban rossz seeing sajnos
gyakran meghiúsítja az igazán éles felvételek készítését. Ennek ellenére a bolygó itt a
legkontrasztosabb, és a világos felhősávok is itt emelkednek ki a legjobban.
Az UV szűrők közül az Astrodon UVenus-ának áteresztése a legjobb. Olcsó megoldásként
használhatjuk a Schott UG-11-et, még olcsóbb, és kicsit öszvér megoldásként a Meade Series
4000 W47 szűrőjét. Ez utóbbi ibolyában is átereszt, de UV-ban van a maximuma. Jóval
fényesebb képe miatt kis távcsöveken is sikerrel használhatjuk. Bár nem annyira kemény vele
a kontraszt, mint a specifikus UV szűrőkkel, a hosszabb hullámhossz miatti jobb seeing
kárpótolhat az alacsonyabb kontrasztért.
Meade Series W47 (mélyibolya)
A legerősebb ibolya szűrő, nagyon sötét képe van. Legalább 15, de inkább 20 cm-es távcső
szükséges a használatához. Sötét égen, megfelelő sötétadaptáció mellett körbetakart szemmel
használhatjuk. A legerősebb kontrasztot adja a felhőzetről, a világos sávok kiemelkedően
fénylenek, a sötét alakzatokkal néha sakktáblaszerű, erős kontrasztot adnak a monokróm
ibolya képen. Fotózásra is kiválóan használható, már kis műszereknél is, és nagyon olcsó.
Vernonscope W47 (ibolya)
Egy széles körben használható komoly vizuális Vénusz szűrő. Elég sötét képet ad, így nappal
nem használhatjuk, csak naplemente után / napkelte előtt. Sötét égen azonban már kis
távcsövekkel is használható. Viszonylag szűk, és ibolya felé eltolt áteresztése miatt szép
kontrasztos képet ad, a világos sávokat határozottan felfényesíti, a sötéteket elsötétíti, igen
éles rajzolat kapható vele. Az AD hatása elhanyagolható benne.
GSO W47 (ibolya)
Transzmissziója hasonlít a Vernonscope-éhoz, így igen sötét képet ad. Áteresztési
karakterisztikái azonban sajnos nem túl jók: képe az előző szűrőhöz képest jóval kevésbé
kontrasztos, és kevésbé éles, részletes is.
Baader Dark Blue (ibolya-mélykék)
A legnagyobb transzmissziójú, legvilágosabb képet adó ibolya szűrő. Ennek megfelelően
bármilyen távcsővel jól használható, még kis műszerekkel is alkalmas nappali észlelésre,
megfelelő árnyékolás és szemtakarás mellett. Szélesebb áteresztése miatt kevésbé specifikus:
bár szép, éles és finom rajzolatú képet ad, a kontraszt alacsony, kisebb mint az előző
szűrőknél. Az AD hatása sajnos nem elhanyagolható benne alacsony horizontközeli
magasságokon.
Baader Blue, W38a (kék)
Nagyobb transzmissziójú, mint az előző szűrők, és kevésbé specifikus. Finoman növeli a
világos és sötét felhőalakzatok kontrasztját, bár az előző szűrők hatékonyabbak ebben. Szóba
jöhet, ha nincs ibolya szűrőnk, illetve ha a legkisebb távcsövekkel észlelünk nappali égen.
Integrált fény (nappali észlelés, vagy neutrál szűrő)
A Vénusz felhőmintázata megfelelő fénycsökkentés mellett integrált fényben is vizsgálható,
gyakran egészen részletes képet láthatunk róla. A mintázat kontrasztja nagyon alacsony, a
gyakorlott szem kontrasztérzékelésének is a határán mozog – sok tapasztalat kell így a

megbízható észlelésekhez. Jellemző, hogy a webkamerás IL vagy RGB képet általában alig
mutatnak részleteket –a 8 bites kamerák már nem képesek a finom árnyalatok rögzítésére. Az
IL-ben látott képen a sötét felhők eloszlása hasonlít az ibolyában látotthoz, a világos
alakzatok azonban összemosódnak, sok közülük el is tűnik. Összességében a kép kissé
összemosottabb, nagyobb skálájú lesz, éles határok helyett fokozatos átmenetekkel, és
alacsonyabb kontraszttal.
550 IF (világoszöld)
A keskeny áteresztésű zöld szűrő segít a képet élesebbé tenni, és az alakzatok határait jobban
definiálni. Mivel itt semmiféle elnyelési csúcsa nincs a felhőtetőnek, a kép hasonló az IL-ben
látottakhoz: a kontraszt nagyon alacsony, az alakzatok mintázata hasonló, egyes alakzatok
határa azonban élesebb, jobban definiáltabb lesz, ritkán egyesek enyhén kiugranak az IL
képhez képest.
Baader Green, W58 (sötétzöld)
A bolygó az 550/50-es IF szűrőhöz hasonlóan alacsony kontrasztú ezekkel a szűrőkkel is.
Használhatjuk, ha nincs IF szűrőnk. A zöld szűrős észlelés spektrálisan értékes kiegészítő az
ibolya, mélyvörös, és IL észlelések mellé – csak bírja a szemünk mindegyikkel végigészlelni.
Baader Red, W25 (vörös)
A vörös szűrő segítségével enyhén javul a bolygó kontrasztja. A fényes sávok előjönnek vele,
csakúgy, mint a sötét foltok; a kontraszt azonban alacsony, az alakzatok képe nem túl éles.
Használhatjuk mélyvörös szűrő hiányában, vagy kis távcsővel nappali égen.
W29 (mélyvörös)
A mélyvörös szűrő a vörösnél specifikusabb, de sötétebb képet ad. A Vénusz így is elég
világos, bármilyen távcsővel használható. A világos sávok szépen kiemelkednek, a sötét
felhőrészletek jó kontraszttal válnak el, az alakzatok mérsékelten élesek.
Távoli vörös szűrők (Hoya R66, Baader IR Pass, 690/50 IF)
Távoli vörösben már a Vénusz képe is igen sötét; ezeket a szűrőket sötét égen lehet csak jól
használni, megfelelő sötétadaptáció mellett. A világos alakzatok élesek, láthatóak, de nem
fénylenek. A sötét felhőalakzatok igen kontrasztosak, és élesen, finom rajzolattal
tanulmányozhatók. A mintázat gyakran eltér az IL és ibolya képektől, a sötét felhőalakzatokat
kissé máshogy emeli ki. A trópusi régió konvektív felhőfoltjai igen részletesen előtűnnek.
Infravörös (Baader IR Pass, Astronomik ProPlanet 742, 807)
Webkamerával használhatók. Infravörösben a felhőzet kontrasztja megnő, távoli
infravörösben jobban, mint közeliben. A kapott felhőmintázat gyakran nagyon finom, és
eltérhet az UV-ben látott mintázattól. Az UV-nál sokkal jobb seeing élesebb képek készítését
teszi lehetővé, jóval apróbb és finomabb részletekkel. Az UV képen mégis jobban átlátható a
bolygó felhőmintázatának struktúrája, a világos sávok határozottabban látszanak, a globális
mintázat szebben előjön, kevésbé mozaikos a kép.
Távoli infravörös (Schott RG1000)
A felszín rögzítése válik lehetővé nagy távcsővel, nagy dinamikai tartományú CCD
kamerával és több másodperces expozíciós időkkel. A vénuszsarló nappali oldala erősen beég
eközben. Sok türelem és gyakorlat kell az észleléshez.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észlelésekhez

Kis távcső (6-10 cm), vizuális:
Mivel kis távcsövünknek gyakran nincs fix felállítása, illetve a sötétebb szűrők csak
szürkületi égen használhatók, rendszeres észlelőmunkánkhoz érdemes lehet a reggeli/esti
időszakot választani. Próbáljuk meg esti észlelésnél integrált fényben még napnyugta előtt
elcsípni a bolygót, majd 6-7 cm-es távcsőnél a Baader Dark Blue, 8-10 cm-nél a Vernonscope
W47 szűrőjével ibolya rajzot készíteni. Ha van időnk és erőnk rendszeresen három szűrőt
használni, egy W29 mélyvörös, vagy egy távoli vörös szűrővel is készítsünk rajzot.
Hamuszürke fény észlelésénél szélesebb áteresztésű kék (W80a, Baader Blue), keskeny
áteresztésű zöld (W56 vagy W58) és vörös (W23a, W25) szűrőket használjunk. Hajnali
észlelésnél sötétben kezdjük a vörössel (AD-ra, seeingre kevésbé érzékeny), folytassuk
szürkületkor az ibolyával, majd nappali égen integrált fényben. Ha csak nappali megfigyelésre
van lehetőségünk, 8-10 cm-es távcsővel készítsünk IL, Baader Dark Blue és W29
észleléseket, megfelelő árnyékolás mellett.
Nagy távcső (15-20 cm), vizuális:
Fix felállítású nagy távcsővel nappali égen is észlelhetünk rendszeresen – bár a színszűrőkkel
a kontraszt szürkületkor mindenképp jobb lesz. Nappali égen integrált fényben, ibolyában
Baader Dark Blue vagy Vernonscope W47 szűrővel, illetve mélyvörösben W29 szűrővel
észlelhetünk. Jobb, ha sötétben vagy szürkületkor is lehetőségünk van észlelni. Ekkor
ibolyában Vernonscope W47-et vagy Meade W47-et használjunk, távoli vörösben Baader IR
pass-t, integrált fényben pedig még a nappali égen, vagy nagyon erős neutrál szűrés mellett
észleljünk.
Nagy távcső (15-20 cm fölött ), webkamerás:
Mindenképpen érdemes mind UV-ban , mind IR-ben képeket készíteni. Az UV képek
kritikusabbak a rosszabb seeing miatt, gyakran kevésbé lesznek élesek, de ez ne zavarjon – a
felhőzet globális eloszlása és a pólusrégiók jobban látszanak majd rajtuk. UV képeket
sötétben vagy szürkületben kell csinálni, nappal az ég háttérfényessége nagyon erős. IR
képeket ezzel szemben kiválóan készíthetünk nappal is, amikor a bolygó már magasabban
van, és a seeing is jobb. Az IR szűrő használata természetesen csak tovább javítja a seeinget.
Ha mindkét hullámhosszon készítünk képet, azt egy időben tegyük, hogy a képek
összevethetők legyenek a felhőzet elmozdulása nélkül.
Néhány színszűrős rajz és felvétel:

A Vénusz rajzai különböző színű szűrőkkel; 2012. 01. 27. UT 15:44-17:20, 90 apo.

Christophe Pellier Vénusz fotói UV, W47 ibolya, B, G, R és IR szűrőkkel. Figyeljük meg az
UV kép nagy kontrasztját, a Meade W47 kép jobb seeing miatti jobb felbontását, az RGB
képek ürességét, és azt, hogy IR kép mennyire tér el az ibolyától. 2009. 01. 03. UT 16:4717:02, 250 Cass.

5.3 Mars
Összetetten és igen hatékonyan szűrőzhető bolygó. A Mars a harmadik legnagyobb felületi
fényességű bolygó a Földről nézve. Képe nagyobb távcsőben és nem túl nagy nagyításon
vakítóan fényes lehet; ilyenkor érdemes neutrális szűrőt használni a csillogás mérséklésére.
Integrált fényben a vakító korong alacsony kontrasztú részleteit nézve szemünk hamar
elfárad; a színszűrők nagyon alapvető segítséget nyújtanak a Mars észlelésében. A bolygó
két-három uralkodó színe mellett finom színárnyalatokat is tartalmaz. Legmeghatározóbb a
marsfelszín szárazföldjeinek, sivatagjainak narancssárga – világosvörös színe. Ezeken a
tengerek alakzatai szürkéskékek, szürkésbarnák. A narancs és vörös színszűrők az alapszín
nagy részét átengedve a sötét, kékes árnyalatú tengereket hatékonyan tovább sötétítik, erős
intenzitáskontrasztot képezve. A világosabb sárga sivatagok és pajzsvulkánok sárga vagy zöld
szűrő használatával még fényesebben emelkednek ki a háttérből. A pólussapkák és a legtöbb
légköri felhőképződmény, mint például a felhőborította poláris csuklya, az atmoszférikus
felhők (orografikus W felhők, topografikus helyi felhők), a peremködök és peremfelhők,
valamint az arktikus ködök fehér színűek. A kék szűrő visszatartja a narancssárga
bolygófelszín fényének nagy részét, a fehér alakzatok azonban kékben is sok fényt
reflektálnak: kék szűrővel így azok világosan fognak fényleni a sötétebb korongon. Ritkán
egyes atmoszférikus felhők kifejezetten kékesfehér ill. kék színűek, például a Syrtis Major
feletti syrtis-i kék felhő (Syrtis Blue Cloud). Ezek kékben fényesebbek, vörösben
halványabbak, sárga szűrővel pedig a kéket és sárgát összadván élénk zöld színűre változnak
a színkeverés szabályai szerint. A magaslégköri egyenlítői felhősávok (ECB) ibolyásfehér
színűek, legjobban ibolya (W47) szűrőkkel láthatók, melyekkel igen finom, halványan fénylő
sávoknak látszanak a bolygó körül.
A pólussapkák (NPC, SPC) körül télen kialakuló arktikus ködök és a poláris csuklyák (NPH,
SPH) ködös felhőkből állnak, melyek fényesek, gyakran elérik a pólussapka fényességét. A
csuklya felhőzete kékesfehér színű, és a pólussapka jegétől a következőképpen választható el:
Egy vörös és zöld szűrős képet kell összehasonlítanunk egy kék szűrőssel. A fehér pólussapka
mindháromban fényes lesz, a kékes felhőzet azonban csak kékben fénylik, zöldben már
kevésbé, vörösben pedig eltűnik – a ködök itt áteresztik a felszín visszavert sugárzását. Az
arktikus ködök szintén kékben és zöldben fénylenek, a vörös szűrő áthatol rajtuk. Ha a
finomabb arktikus ködökön szeretnénk áthatolni az alattuk fekvő pólussapka vizsgálatához,
vizuálisan mélyvörös szűrővel tehetjük ezt meg a legjobban. A sűrű poláris csuklya vizuálisan
áthatolhatatlan, azonban infravörös felvételeken megpillantható alatta a pólussapka jege.
A fehér pólussapkák narancs, sárga és zöld szűrőkkel erősíthetők; ezek kevésbé emelik ki a
környező arktikus ködök, poláris felhők kékesbe hajló fényét. Az északi pólussapkát
körülvevő három poláris projekció, és a déli Novus Mons is ezekkel emelhető ki jól. A
pólussapkák széle mélyvörös szűrővel tanulmányozható és mérhető jól, ezzel kontrasztosnak
látszik a Lowell sáv sötét, durva és texturált, talajmenti fagytól alacsony reflexiójú,
pólussapkát körbefogó gallérja.
A bolygóperemen látható világos peremi íveket az atmoszférában található jégkristályok és
por szóródása okozza, ahogy a fázisban levő bolygó terminátorral szembeni külső peremén a
vastag marsi légrétegen átnézünk. A kék szűrő felfényesíti őket. Ha nagyobb mennyiségű por
is van a légkörben, az ívek narancssárga szűrővel is láthatók maradnak – utalva a légkör
aeroszol összetételére. A légkör sokat vitatott jelensége a kék tisztulás. Ibolya szűrővel a Mars
korongja sötét és részletek nélküli, a pólussapkákat és felhőket kivéve. Bizonyos
időszakokban azonban a tengerek sötét alakzatai jól láthatóvá válnak az egyébként homogén
bolygókorongon – a jelenség kimutatása vizuálisan a W47-es szűrővel, fotografikusan B
szűrővel lehetséges.

Elsősorban a sivatagi régiókban fehér foltok jelenhetnek meg egyes albedoalakzatokon. Ezek
általában integrált fényben is jól látszanak. Az atmoszférikus felhőképződményektől
elválaszthatók, és pontosabb természetük meghatározható kék, kékeszöld, zöld és sárga
színszűrők használatával: Ha a képződmény fényesebb kékben, mint zöldben és sárgában,
valószínűleg atmoszférikus felhő. Ha zöldeskékben fényesebb és élesebb, mint kékben vagy
sárgában, akkor feltehetően egy felszínen ülő jeges köd. Ha zöldben és sárgában fényesebb és
élesebb, kékben pedig kevéssé látszik, talajmenti zúzmarával van dolgunk. A talajközeli
ködök és zúzmarák reggel látszanak jól és a helyi délre leggyakrabban eltűnnek.
A Marsi légkör másik érdekes jelenségei a porviharok. Ezek távcsővel nézve világossárga
képződmények, amik eltakarják az alattuk levő sötét albedoalakzatokat, tengereket. Sárga
színszűrővel enyhén világosak, homályosak. Színük valójában vöröses, csak az emberi szem
érzékeli őket sárgának. Narancs, de főleg világosvörös és vörös szűrővel fényesebbek, ezek
segítenek kiemelni a határaikat. A vörös szűrőben való felfényesedés jó ismertetőjelük, ez az
atmoszférikus felhőkre sosem jellemző. A kék szűrő nem erősíti őket, azzal látszólag
eltűnnek. A porviharok kialakulását jelezhetik a sárgás-vöröses ködben úszó pólussapkák. A
porviharok gyakran a poláris régióból erednek; a felhős poláris csuklyán vagy a pólussapka
mellett megjelenő sárgás porsávok ezt jelzik előre. A poláris porfelhők, porsávok szintén jól
azonosíthatók: vörösben – a pólussapkához hasonlóan – fényesek, alig különülnek el, míg
zöldben már sötétek és kontrasztosak az ekkor is fényes fehér pólussapka mellett. A
porviharokat alkalmanként kísérhetik sárgásfehér felhők is; ezek a porfelhőkkel szemben
kékesfehér komponensük miatt zöldben és kékben is fényesek, így megkülönböztethetők.
A Marsot webkamerával jó minőségben lehet RGB szűrősorral fényképezni. Az alakzatok
természetes színe jól visszaadható vele, a három élesen definiált szűrővel pedig az alakzatok
jól azonosíthatók: az atmoszférikus felhők a kék képen, a talajközeli jégködök és zúzmara a
zöldben, a porviharok a vörös képen fényesek. A tengerek a vörös szűrős képen adják a
legsötétebb kontrasztot. Finomabb felbontású munkához ibolya, kékeszöld és sárga szűrőket
is érdemes lehet bevetni. A kék tisztulás és az egyenlítői felhősávok ibolya szűrővel
rögzíthetők a legjobban. Infravörösben nem csak a seeing javul, de gyakran a képélesség és a
kontraszt is; a poláris csuklya pedig áthatolhatóvá válik a felszíni pólussapkáig.
Integrált fény (szűrő nélkül)
A bolygó apró, fényes korongja narancssárga-vöröses. Ezen a tengerek halvány kékesszürke
árnyalattal, alacsony kontraszttal bukkannak elő. A pólussapkák fehérek, fényesek. A légköri
felhőalakzatok halvány fehérek, kékesfehérek, nehezen látszanak.
Neutrál szűrő (GSO, Baader)
A bolygó fényes korongja gyorsan fárasztja a szemet. Integrált fényben való észlelésnél,
abszolút vizuális színbecslésnél már kis távcsövön is (ND0,9), de nagytávcsővel
mindenképpen érdemes neutrális szűrést alkalmazni.
Vernonscope W47 (ibolya)
Az erős ibolya szűrőben a bolygó képe nagyon halvány. A kék tisztulás vizsgálatára igen
specifikusan használható, de halványsága miatt vizuálisan csak 20 cm-es objektívátmérő
fölött ajánlott. A bolygó képe homogén, sötétlila. Alkalmas az egyenlítői felhősávok és a kék
tisztulás fotografikus észlelésére.
Baader Dark Blue (ibolya-mélykék)
A bolygó elég fényes ahhoz, hogy kisebb távcsővel is jól vizsgálható legyen vele a kék
tisztulás. A bolygó homogén kék korong, a pólussapka enyhén világít, halvány. A legsötétebb
tengerek alacsony kontraszttal előbukkannak. A kék tisztulás vizsgálatához ugyanazon

távcsővel és szűrővel kell rendszeres észleléseket végezni, hogy a sötét alakzatok halványabb
vagy feltűnőbb volta előjöjjön. Az egyenlítői felhősávok vizuális észlelésére is alkalmas.
Baader Blue, W38a (kék)
Kék szűrőként jól használható a pólussapkák és a légköri felhőalakzatok észlelésére, melyek
fényesen világítanak az elsötétített bolygóháttéren. A tengerek és más sötét alakzatok
alacsony kontrasztúak vele. A világos sivatagok, pajzsvulkánok enyhén kiemelkednek. Az
egyenlítői felhősávok enyhén világosak.
Schott BG61, BG18 (kékeszöld)
A talajközeli jégködök és az arktikus ködök világosak vele. A pólussapkák és a légköri felhők
szintén világosak vele, az előbbiek azonosítása a bevezetőben leírt módon kék és sárga szűrők
is szükségesek. A háttér nem túl fényes, a tengerek kontrasztja alacsony.
Baader Green, W58 (zöld)
A tengerek szürkések, mérsékelten kontrasztosak. A talajmenti fagyok, zúzmarák fényesek
vele, ezek azonosításához a bevezetőben leírt módon kék és sárga szűrők is szükségesek.
Enyhén kiemeli a pólussapkákat, jól használható a pólussapka és a poláris projekciók
fényességnövelésére, észlelésére. A világos sivatagi régiókat és a pajzsvulkánokat fényesre
kiemeli.
Baader Yellow, W12 (sárga)
Felfényesíti a sivatagokat, pajzsvulkánokat. A sötét tengereket enyhén sötétíti csak, viszont a
sárgássá eltolódó bolygóalapszínen – részben a szimultán kontraszt nevű optikai csalódás
miatt – kékesnek látszanak a tengerek. Ez egy finoman árnyalt, de jól használható sárga-kék
színkontrasztot hoz létre. Felhasználható a talajmenti ködök és talajfelszíni fagyok és arktikus
ködök azonosításakor a bevezetőben leírt módon. Vizsgálhatók vele a fényes pólussapkák és
poláris projekciók. A porfelhőket enyhén fényesíti.
Baader Orange (narancs)
Széles áteresztése miatt nem túl hatékony szűrő. A pólussapkákat, peremködöket alig emeli ki
IL-hez képes, a tengereket enyhén sötétíti. A Marson erősebb és specifikusabb
intenzitáskontraszt képzésre van szükség.
GSO W21 (mélynarancs)
Kisebb és közepes távcsövekkel a Marsot legerősebben kontrasztosító szűrő. A keskenyebb
áteresztésű mély narancs szűrő hatékonyan átengedi a bolygó vöröses alapszínét, míg a
tengereket erőteljesen lesötétíti, penetrálóan éles kontrasztot adva nekik. A pólussapkák
láthatók, de nem túl fényesek, a peremködökön, felhőalakzatokon áthatol, azok nem látszanak
vele. A porfelhők fényesek vele. Kisebb távcsővel a pólussapkák pereme vizsgálható,
nagyobbakkal a poláris projekciók.
TeleVue Mars B (mélynarancs)
Ez a dielektrikus bevonatokkal ellátott dikroikus narancssárga szűrő nagyon erőteljes
kontraszttal emeli ki a tengereket.
Zeiss Mars (narancs)
Ez a teljes spektrumot áteresztő szűrő nem túl jó a Marsra – nem elég specifikus, és nem elég
éles levágású. A világos pólussapkákat enyhén fényesíti, a sötét tengereket enyhén sötétíti, de

viszonylag kevés kontrasztot ad mindkettőnek. A bolygó színei azonban nincsenek messze a
természetestől, bár kicsit a narancssárga felé eltoltak.
Vernonscope W85 (lazac)
Magas transzmissziója miatt képe igen fényes. A világos pólussapkák, peremködök jól
látszanak benne, enyhén felfényesítve. A tengereken alig sötétít. Nem elég erős és specifikus.
W23a (világosvörös)
A W21-hez hasonlóan jó kontrasztot ad a tengerekre. A legtöbb ködön és felhőn áthatol, azok
nem látszanak vele. A porviharokat viszont felfényesíti, azok határai szépen megállapíthatók.
Használható a pólussapkák szélének meghatározására.
Baader Red, W25 (vörös)
A bolygó vörös alapszínét áteresztve a W21-es szűrőhöz hasonlóan penetráló kontraszttal
vágja le a tengereket. Áthatol a ködökön, felhőzeten. A porviharok és arktikus porsávok
világosak és jól azonosíthatóak vele, szélük élesen megfigyelhető. Képe sötét, nagyobb
távcsövekhez ajánlható. A pólussapkák halványak vele. Nagy távcsővel jól használható a
pólussapkák szélének megpillantásához, a Lowell sáv tanulmányozásához és a poláris
projekciók észleléséhez.
W29 (mélyvörös)
Sötét képe miatt nagy távcsövekhez ajánlott. Ezekben nagyon jó kontraszttal képezi le a
tengereket. Nagy távcsővel kiválóan használható a pólussapkák szélének meghatározására és
a Lowell sáv észlelésére; az enyhébb arktikus ködökön eközben áthatol.
Infravörös (Baader IR pass, Astronomik Pro Planet 742, 807)
Érdemes a Mars infravörös fényképezésével foglalkoznunk: A tengerek kontrasztja
ugyanolyan jó, mint vörösben, azonban az IR-ben jobb seeing miatt gyakran finomabb
részletek is megörökíthetők, apróbb kontrasztkülönbségek is előbukkannak. A pólussapkák
IR-ben is látszanak, bár nem feltűnőek. Ezzel szemben az IR fény áthatol a felhőzeten, így a
poláris csuklyába burkolt pólussapka valós peremének detektálása kiválóan lehetséges
infravörösben.
Baader Moon & Skyglow (általános kontraszterősítő)
A fehér alakzatokat, pólussapkákat, felhőket kontrasztosítja, fényesebbé teszi, azok szépen
elválnak. A tengerek kontrasztján azonban semmit sem javít.
Vernonscope W30 magenta (bíbor)
A fehér alakzatokat enyhén kiemeli, a pólussapka és a peremködök világosabbak. A
sivatagokat is kicsit fényesebbé teszi. A tengereket kontrasztossá teszi: jobban, mint a Baader
Orange, de kevésbé, mint a W21.
Orion Mars (erős bíbor)
A kékben és vörösben áteresztő szűrő a két szűrőtípus előnyeit ötvözi, kontrasztos általános
szűrőt adva a bolygóra. Vörös ablaka miatt a tengerek kontrasztosan elsötétednek. Kék
ablakában a fehér alakzatok fénye lép be, a pólussapka és a peremködök felfényesednek.
Sajnos az egész korong erős bíbor színű, az eredeti színeket nem tartja meg. Csak 20-30°
feletti magasságnál használható, az atmoszférikus diszperzió kisebb magasságokon
kettébontja a bolygóképet.

TeleVue Mars A (általános kontraszterősítő)
A TV Mars A dikroikus szűrője a bolygó eredeti színeinek megtartása mellett hivatott a
felszíni részletek kontrasztját növelni. Előbbi csak mérsékelte sikerül, az utóbbi – valljuk be
fontosabb feladat – azonban igen hatékonyan. Narancstól vörösben áteresztő ablaka beengedi
a bolygó vöröses alapfényének nagy részét. Kékben és sárgászöldben-sárgában levág, a
tengerek kőkemény kontraszttal emelkednek ki vele. Kékeszöld komponense – a vörössel
együtt – a fehér alakzatok, pólussapkák, peremködök, egyéb atmoszférikus felhők fényét
engedi át, azok kiemelkedve fénylenek. A világos sivatagokat enyhén kiemeli. A bolygó
színét narancsárga-vörös felé tolja el. Nagyon jól használható általános szűrő, a legtöbb
alakzat felkontrasztosítva észlelhető egyetlen képen. Bemutatókon rendkívül hatékonyan
emeli ki a különböző alakzattípusokat, míg a bolygó természetes színét csak mérsékelten tolja
el.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észlelésekhez
Kis távcső (8-10 cm), vizuális:
Kis távcsővel, ha egyetlen szűrővel szeretnénk általános képet kapni a bolygóról,
használhatjuk a TeleVue Mars A, a Vernonscope W30 vagy az Orion Mars szűrőjét: ezek
mind a tengereket, mind a pólussapkákat, mind a légköri felhőképződményeket
kontrasztosítani fogják. Specifikusabban dolgozhatunk, ha a tengerekre és sötét
albedoalakzatokra külön egy W21-es mélynarancs szűrős, a pólussapkákra és
felhőalakzatokra pedig egy kék szűrős észlelést készítünk. Próbálkozhatunk a látott
alakzatokat egyetlen rajzba belesűríteni. A párákon, ködökön a narancs szűrő átlát, a kék
szűrő viszont kiemeli – ilyenkor a világos foltot rajzoljuk a korongra. Készíthetünk színes
rajzot, ekkor a szűrővel kiemelt alakzatokat az integrált fényben látott természetes színükkel
kell berajzolni. Kezdetben azonban egyszerűbb és egyértelműbb lehet két külön korongrajzot
készíteni, esetleg utólag ebből rajzolhatunk kompozitot. A kék tisztulás vizsgálatához Baader
Dark Blue vagy W47-es szűrő szükséges és rendszeres észlelőmunka, külön rajzokkal és
intenzitásbecsléssel. Oppozícióban, nagyobb korongméretnél sárga, zöld, kékeszöld, stb.
szűrőket is használhatunk a porviharok, arktikus ködök, felszíni fehér foltok, stb. vizsgálatára
– ezekről nem kell külön korongrajzokat készítenünk: a különleges alakzatot azzal a szűrővel
rajzoljuk be a közös rajzra, amelyikkel a legjobban és legélesebb határokkal látszik, a
különböző szűrővel becsült intenzitásokat pedig jegyezzük fel.
Nagy távcső (15-20 cm fölött), vizuális
A tengereket, felszíni alakzatokat észleljük vörös szűrővel, a pólussapkákat,
felhőképződményeket szűkebb áteresztésű kékkel. Az egyes ritkább vagy kisebb alakzatok
azonosításához és vizsgálatához használjuk az ibolya, kékeszöld, zöld, sárga, narancsárga, és
mélyvörös szűrőket is. Eredményeinket összesíthetjük egyetlen rajzban, vagy részletrajzokban
(pl. a pólusvidékről), a különböző szűrővel becsült intenzitásokat jegyezzük föl.
Nagy távcső, webkamera
A gyakorlatban a legtöbb profi észlelő RGB szűrőkkel készít színes képeket. A három
különböző hullámhosszon készített felvétel rengeteg információt hordoz az alakzatok
spektrális tulajdonságairól, azonosításukat, megkülönböztetésüket lehetővé téve. Szűrős
képeket a legolcsóbb színes kamerákkal is készíthetünk, fekete-fehér üzemmódban. Az RGB
szűrők mellett W47-es szűrőkkel rögzíthetjük a kék tisztulást és kiemelhetjük az egyenlítői
felhősávokat. Infravörös szűrővel jó seeing mellett igen éles képek készíthetők. Ezen a
hullámhosszon a felhőkön, párákon, jól átláthatunk, a pólussapka határai ködökön át is
fényképezhetők. Sajnos más specifikus színszűrőket illetve összehasonlító szűrőpárokat (pl.

zöld, sárga, narancs) ritkán használnak egyes alakzatok legnagyobb kontraszttal történő
fényképezéséhez, pedig ezzel igen értékes spektrális információk volnának nyerhetők.
Színszűrővel készült Mars felvételek, melyeken egyes alakzatok kiemelt kontraszttal
azonosíthatók:

Egy kiváló magyar Mars felvétel Stefan Budától. Orografikus felhőképződés a Tharsis
medence vulkánjai fölött. A felhők a B szűrős kék képen a legfényesebbek. 2012. 01. 28. UT
16:54, 405 DK.

Don Parker képén a Syrtis major (balra) melletti Aeria síksága fölött topografikus felhők
látszanak, főleg a zöld képen. Kékben egyenlítői felhősávok húzódnak körben a bolygón.

Don Parker képén kék syrtis-i felhő látszik a Sytris major sötét tömbje felett, a bal oldali B
szűrős képen igen fényesen. A bal oldali kék képen halvány egyenlítői felhősáv is látható.

Paul Maxson képén kék és zöld szűrővel szépen látszik az északi csuklya melletti
orographikus felhő, a Nix Taniaca. A jobb oldali bolygóperemen világos ív van, mely
vörösben is fényes, utalva a légkör magas porkoncentrációjára (ez az RGB képen láis látszik
rózsaszín ívként). 2009. 12. 02. UT 11:27, 250 Mewlon.

M. Di Sciullo bal oldali B szűrős kék képén erőteljes kék tisztulás látható. 2001. 06. 07. UT
04:37, 254 refl.

Don Parker vörös szűrős képén gyönyörűen látszik az északi pólussapka körüli sötét Lowell
gyűrű, felette a Lemuria és a Cecropia halvány világos poláris projekciói. 1999. 04. 24. UT
05:14, 410 Newton.

Don Parker felvételén porfelhő látszik a Syrtis Major jobb oldalán, és fentebb, a Hellas
medence jobb oldalán. Mindkét felhő fényes vörösben (két baloldali), zöldben is, kékben
(legjobboldalibb) viszont alig vagy egyáltalán nem látszanak. Alsó sor: vörös longpass (610
nm), IR pass, G és B szűrők. Figyeljük meg IR-ben és vörösben az apró pólussapkát a poláris
csuklya alatt. 2003. 07. 02. UT 9:10-9:26, 16” Newton.

5.4 Jupiter
A Jupiter viszonylag egyszerűen, intenzitáskontrasztot képezve szűrőzhető. A legtöbb
színszűrő jól használható rajta a kéktől a narancsig; ennek oka, hogy sötét sávjai igen széles
spektrumban nyelnek el. Felületi fényessége már nem túl magas, nagy távcső és kisebb
nagyítás (200x) kivételével általában nem szükséges fényességét csökkenteni. Egyenlítői
sávjai sötétek, kontrasztosak, jól láthatóak a legkisebb távcsövekkel is. Egyike azon kevés
bolygóknak, melyen integrált fényben is könnyen jönnek elő részletek. A legapróbb
felhőképződmények, részletek kontrasztja azonban itt is igen alacsony; hatékony
észlelésükhöz nagy segítséget jelentenek a színszűrők.
A bolygó alapszíne fehér, enyhe narancs és bíbor beütéssel. A legsötétebbek az egyenlítői
sávok, ezek vörösesbarnás színűek. A sávok nem kevés vöröset, kéket és bíbort is
tartalmaznak, így a spektrum szinte bármelyik részében vizsgálva őket sötét
albedoalakzatokként nyelik el a fényt. Vöröses tónusuk miatt kékben a legsötétebbek. Az
egyenlítői sávok közti egyenlítői zóna világosfehér. Az egyenlítői sávok és zóna bizonyos
alakzatainak azonban meghatározott színe van: a zónákban feltűnő projekciók, füzérek,
körfüzérek, oszlopok kékes színűek, így a vörös szűrő teszi őket sötétté és kontrasztossá. A
sávokban felbukkanó rögök, elnyúlt kondenzációk, hidak mélyvörös, enyhén bíbor színűek,
azokat a zöld szűrő sötétíti el leginkább. Az egyenlítői sávokban keletkező világos hasadások,
csíkok, kettévált sáv esetén a sáv diszturbált zónája (SEBz, NEBz) gyakran narancsos
színűek, a körülvevő barnásvörös sötét sávrészek színanyaga beléjük keveredik – ezeket így a
narancs, sárga és zöld szűrők fényesítik fel jobban. A sávokban felbukkanó tiszta fehér
anticiklonikus oválok minden színben erősen visszavernek, fényesek, mégis általában a kék
szűrővel fényesednek fel leginkább. A zónákba is benyúló ciklonikus barna oválok,
kondenzációk ezzel szemben zöld szűrővel látszanak a legjobban. A nagy vörös folt (GRS)
értelemszerűen kék szűrővel a legsötétebb, mely a foltot körbevevő fehér foltüreget (RSH) is
felfényesíti, növelve a kontrasztot. A trópusi és mérsékelt övi régió vékonyabb sávjai
narancsos-vörösesek szürke alapon, kék szűrővel így sötétebbnek látszanak. A köztük levő
vékony világos zónák enyhén kékesek, ezeket a kék szűrő szintén kiemeli, világosabbá teszi.
A poláris régiók halvány szürkés, finoman kékesbe hajló sapkák. A poláris régiókat a
spektrum távoli színeit felölelő szűrők kontrasztosíthatják, enyhén kékes tónusa miatt
általában mégis a sárga, narancs és vörös szűrők sötétítik el hatékonyabban.
Fotografikusan a Jupitert leggyakrabban RGB szűrőkkel fényképezik, melyből színhű színes
kép is előállítható. A Jupiter vizuálistól eltérő hullámhossztartományokban való
fényképezésével is igen izgalmas eredményeket kaphatunk. Ultraibolyában a bolygólégkör
felső rétege intenzíven szórja a fényt. A magasra emelkedő zónák UV-ban igen fényesek,
ilyenek az egyenlítői sávok feletti trópusi zónák (STrZ általában igen fényes). Az egyenlítői
zóna itt kevésbé feltűnő. A sötét sávok UV fényt is elnyelő teteje sötét csíkként látható: mind
az egyenlítői sávok, mind a pólusrégiók igen sötétek lehetnek. A nagy vörös folt magasra
nyúló fényelnyelő közepe UV-ben rendkívül sötét. Infravörösben a bolygó kontrasztja kicsit
csökken a vöröshez képest, viszont a jobb seeing hatására rendkívül éles és részletdús képek
készíthetők. Mind a sávok, mind a zónák sötét albedoalakzatai a legfinomabb részletességgel
rajzolódnak ki. A világos zónák és sötét sávok nagyléptékű kontrasztja csökken, a sáv-zóna
elválás romlik infravörösben, de mind sötét, mind világos (oválok) részleteik nagyon jól
megfigyelhetők, a legapróbb részletek is előtűnnek. Távoli infravörösben a bolygó sötét
képén a sáv-zóna elválás szintén rossz. A poláris régiók igen sötétek, de a GRS és a sávok, ill.
zónák aktív, feláramló fehér képződményei (oválok, csíkok, hasadások) világosan fénylenek
és specifikusan azonosíthatók. Metánsávban a Jupiter légkörében levő kevés metán igen
intenzíven elnyel, sötétté téve a légkört és a bolygó alaptónusát. Ebből csak a legmagasabbra
kinyúló és fényt visszaverő ammóniajég felhők látszanak ki fényes foltokként. Metánsávban a

magas egyenlítői zóna felhői fényes csíkként fehérlenek, a magasra érő GRS és a szintén
magasra nyúló nagy anticiklonikus oválok fehéren világítanak, és a pólusrégiók peremi része
is világít fényes ívként a bolygó pólusain. Metánsávban a Jupiter ellipticitása csökken, jóval
kerekebbnek látszik, keskenyebb egyenlítővel.
Integrált fény (szűrő nélkül)
A Jupiternek integrált fényben is viszonylag jó kontrasztja van, színei nagyobb távcsővel
változatosak és jól látszanak. A magasabb szélességek alakzatai, és az apró részletek azonban
nagyon alacsony kontrasztúak, ezek erősítéséhez jók a színszűrők.
UV (Baader UV, Astrodon UVenus, Schott UG11)
A Jupiterről UV-ben nem könnyű nagy felbontású képet csinálni: a seeing általában nagyon
rossz, a képek életlenek és kevésbé részletesek, mint a vizuális vagy infravörös tartományban.
Az egyenlítői és mérsékelt övi sávok, illetve a poláris régiók nagyon sötétek. A sávok sötét
alakzatai (kondenzációk, hidak) megfigyelhetők bennük. A GRS nagyon sötét, szinte fekete.
A zónák magasabbra nyúló felhőzete erősen szórja az UV fényt, ezek igen világosak. A
trópusi zónák általában feltűnő fényes fehérek, az EZ kevésbé világos.
Vernonscope W47 (ibolya)
Az erősen elnyelő szűrőben a bolygó képe nagyon sötét, emiatt az abszolút kontraszt is esik,
halványak az alakzatok. Az egyenlítői sávok sötétek, a GRS különösen sötét. A zónák
világosak, de az alacsony összfényesség miatt nem emelkednek ki.
Baader Dark blue (ibolya-mélykék)
Viszonylag sötét szűrő, de már kisebb távcsővel is használható. Az egyenlítői sávok igen
sötétek és kontrasztosak vele, de a pólusrégió is markánsan elsötétedik. A GRS is igen sötét.
A fehér zónák jól látszanak, de a szűrő alacsony transzmissziója miatt nem ugranak ki
világosan.
Baader Blue, W38a (kék)
Az egyik legjobb Jupiter szűrő. A kék szűrő igen erősen és szép kontraszttal sötétíti el a kissé
vöröses tónusú sávokat. A kontraszt erős és kemény, de finoman árnyalt, a legkisebb
alakzatok is szép szürkeárnyalattal bukkannak elő. Nagyon jól használható a sávok
alakzatainak (rögök, elnyúlt kondenzációk, hidak) és a barna oválok, bárkák sötétítésére. A
GRS igen szép, sötét vele, a körülölelő RSH fényesen kiemelkedik. A pólusrégió is sötét
kontrasztos benne. A világos zónák felfénylenek benne, az anticiklonikus oválok is fényesen
világítanak, főleg a sávrégiókban. A zónák kékes alakzatait (kivetülések, füzérek) nem hozza.
Intenzitáskontrasztot csinál, a színek elvesznek benne.
Baader green, W58 (zöld)
Jól használható általános szűrő. A sávok sötétek benne, szürkéskék színűek, az egyenlítői
sávok finom sötét részleteit (rögök, elnyúlt kondenzációk, hidak) sötétíti. A GRS elég
kontrasztos. A sávokban levő nagyobb és fehérebb világos hasadások, csíkok, sávok világos
belső zónája jól látszik vele. A pólusrégió is kontrasztosan sötétedik. A világos alakzatok,
oválok fényesednek vele.
550/50 IF szűrő (zöld)
A szűk sáváteresztésű interferenciaszűrők erős kontrasztot adnak a sötét alakzatokra. A
világos sávrészek, oválok nem emelkednek ki vele. A legfinomabb szürkeárnyalatokat
eltűnteti, szürkemozaikos, grízes a képe.

Meade Series 4000 W11 (sárgászöld)
Ez a magas transzmissziójú szűrő finom, de nem túl erős kontrasztot ad a bolygónak. Az
egyenlítői sávok, és sötét alakzataik finom kontraszttal, de jelentősen sötétednek, finoman
bíbor színűek. A pólusrégió jól látszik, elsötétítve. A világos zónák és oválok enyhén
világosodnak fel. Kontrasztja kevésbé erős, mint a sárga vagy kék szűrőnek.
Baader Yellow, W8, W12 (sárga)
Talán a legjobban használható általános kontraszterősítő szűrő a Jupiteren. Nagy
transzmissziója miatt alig halványít a képen. Igen jó sikerrel használható nappali észlelésnél.
Már kis távcsővel is, nem túl nagy nagyításon jelentősen megnöveli a bolygó kontrasztját,
meglepően sok apró részletet előhozva a fényes nappali égen. Bemutatókhoz is ideális. Főleg
intenzitáskontraszt jellegű erősítést okoz, de az erős kontraszt mellett nagyon finoman
megőrzi az alakzatok szürkeárnyalatait. Az egyenlítői sávok sötét alakzatait jól kiemeli,
elsötétítve azokat (rögök, elnyúlt kondenzációk, hidak). A GRS nem túl sötét benne. Szintén
hatékonyan fényesíti az egyenlítői sávokban keletkező, enyhén narancsos világos
hasadásokat, csíkokat, kettévált sávok belső zónáját. Sárga színe lévén az egyenlítői sávokból
a zónákba nyúló alacsony kontrasztú kékes projekciókat, füzéreket, körfüzéreket, oszlopokat
is hatékonyan sötétíti. A világos zónák, és az oválok is felfénylenek benne. A mérsékelt övi
sávokat finoman sötétíti. A pólusrégió gyönyörűen látszik, sötét kontraszttal.
Baader Orange, W21 (narancs)
Jól használható, erős kontrasztot ad a narancs szűrő is. Az egyenlítői sávokat sötétíti,
szürkéskékre színezi, a bennük levő sötét alakzatokat is enyhén erősíti – kicsit kevésbé, mint
pl. a kék szűrő. Hatékonyan, fényesen és finom rajzolattal erősíti az egyenlítői sávokban az
enyhén narancsos világos hasadásokat, csíkokat, kettévált sávok belső zónáját. A sávokból
zónákba átnyúló kékes projekciókat, füzéreket, körfüzéreket és oszlopokat a
leghatékonyabban sötétíti. A GRS világos, kevéssé különül el az RSH-tól. A mérsékelt övi,
kicsit kékes sávokat igen szép kontrasztosra lesötétíti. Az egyenlítői zóna fényes, de a trópusi
és mérsékelt övi, kicsit kékesebb zónák kevésbé feltűnőek. Az oválok látszanak vele, bár nem
fényesednek fel erősen. A kékesebb poláris régiót igen hatékonyan elsötétíti.
Baader Red, W25 (vörös)
Alacsony transzmissziójú szűrők, sötét képet adnak. A sötét sávok látszanak kontrasztosan, de
nem olyan jól, mint a kék, sárga, vagy akár narancs szűrőkkel. Nagyobb távcsövekkel
használható jobban. A zónákba nyúló kékes alakzatokat (projekciók, füzérek, körfüzérek,
oszlopok) erős intenzitáskontraszttal emeli ki, finom rajzolatukat leképezve A sávok
narancsos világos alakzatait szintén fényesíti (hasadások, csíkok). A zónák és a GRS alacsony
kontrasztúak. A poláris régió sötéten kontrasztos, bár könnyen belevész a sötét égi háttérbe.
Vernonscope W30 (magenta)
A bíbor szűrő kevéssé alkalmas a Jupiter vizsgálatára: a sötét sávok kékes és vöröses színt is
tartalmaznak, a bíbor szűrő átengedi a fényüket, nem sötétíti azokat. A kontraszt így alacsony,
a sötét sávok nem emelkednek ki. A fehér zónákat és az oválokat kiemeli, de a legtöbb más
színű szűrő jobb a Jupiterre.
IR (Baader IR pass, Astronomik ProPlanet 742, 807)
A Jupiterről infravörösben nagyon részletgazdag felvételeket készíthetünk. Ennek egyik oka,
hogy infravörösben a kép sokkal kevésbé érzékeny a seeing hatásaira, mint a vizuális
tartományban, és a nagyobb műszereknek is elérhetjük a maximális felbontóképességét. A

részletes képek másik oka, hogy infravörösben nagyon szépen kirajzolódnak az apró részletek
a bolygón. A sávok narancsos sötét alakzatai mérsékelt kontraszttal, de szépen előjönnek. A
sávok világos alakzatai (csíkok, hasasádok, kettévált sávok belső zónája) gyakran enyhén
narancssárgás-vöröses színűek, így ezek fehéren, jó kontraszttal világítanak infravörösben is.
A zónákba nyúló sötét alakzatok (kivetülések, füzérek, oszlopok) kékes színűek, így IR-ben
erőteljes kontraszttal rajzolódnak ki. A fehér oválok infravörösben is sokat vernek vissza, itt
is jól látszanak. A poláris régió kékesebb sötét alakzatai is igen markánsak. Ezzel szemben a
sávok és zónák nagyobb léptékű kontrasztja jelentősen csökken: a narancsos-vörös sávok sok
fényt vernek vissza IR-ben, így halványan sötétek, míg a fényes fehér, sok kéket is tartalmazó
zónák IR-ben nem túl fényesek. Az IR képet így uralják az alakzatok apró részletek, míg a
nagyobb léptékű sáv-zóna elválás szinte el is tűnhet. A Jupiterről részletes IR képeket
érdemes a közeli infravörösben is áteresztő szűrővel készíteni.
Távoli infravörös (Schott RG1000)
Távoli infravörösben a bolygó képe már igen sötét. Az IR képekhez hasonlóan a sáv-zóna
elválás nehezen látszik, a sávok nehezen azonosíthatók. A hosszabb expozíciós idők miatt a
képélesség és részletesség csökken. A kis skálájú finom részletek jól látszanak, a bolygókép
finom mozaikos. A több kék komponenst tartalmazó poláris régiók igen sötétek. A GRS
fényesen világít. A sávokon belüli, és zónákon belüli fehér aktív anticiklonikus oválok,
csíkok, hasadások is fényesen világítanak. Emellett azonban a más szűrőkkel fényes zónák
szürkék maradnak alig elválva a sávoktól. A szűrő így alkalmas az aktív fehér
anticiklonképződmények, feláramlások specifikus azonosítására, melyek a felhőzet többi
részével szemben igen feltűnően reflektálnak távoli infravörösben.
Baader Methane Band (metánsáv)
A metánsáv szűrő igen szűk áteresztése miatt hosszabb, akár másodperces expozíciókra is
szükség lehet, így a metánsáv felvételek általában kicsit életlenek, és nem túl részletesek. A
légköri metán a bolygókorong legnagyobb részén elnyeli a fényt, így a korong igen sötét. A
bolygó sávjai még sötétebbek a sötét alapon. Az egyenlítői sávok apró sötét alakzatai finoman
megjelennek sötét foltokként. A sötét háttérből fényes világító csíkként emelkedik ki az EZ,
illetve többnyire északi, déli vagy középső vékonyabb része. A trópusi zónák kevésbé
fényesek, de jól elkülönülnek a sávoktól. A GRS vakítóan fehér. A nagyobb oválok szintén
kiemelkedően fehérek – mindkét ciklonképződmény típus magasra kinyúlik a körülvevő
felhőtetőből. A bolygó északi és déli pólusán igen világos sarki peremi ív ül. A nagy
felbontású egyébként igen értékes metánsáv felvételek készítését az alacsony fényesség és a
hosszú expozíciós idők nehezítik a legjobban.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észlelésekhez
Kis távcső (8-10 cm), vizuális:
A Jupiter vizuális észlelésével és rajzolásával igyekeznünk kell: a bolygó gyors forgása miatt
10-15 percünk van egy észlelés és rajz elkészítésére, különben az alakzatok pozíciója a forgás
miatt arrébb kerül, és még kevésbé lesz pontos. Mivel a bolygó kis távcsővel is részletes, a
rövid idő miatt különböző színű szűrőkkel készített külön rajzokra nem sok esélyünk van –
szerencsére ez nem is túl nagy gond, hiszen az alakzatok többsége jobban vagy kevésbé, de
minden szűrővel látszik. Ajánlható inkább egy általános kontrasztnövelő szűrő, melyet esetleg
– egyes részletek jobb láthatósága miatt, az adott részlet vizsgálatánál másra cserélhetünk. Kis
távcsővel a legfényesebb képet adó és legjobb általános szűrőnek a sárga (Baader Yellow)
ajánlható, mellyen minden alakzat látszik, ami IL-ben is, és a legtöbb annál jobb kontraszttal.
Ennek hiányában a zöld (Baader green) szűrő is jó általános, a legtöbb alakzatot

kontrasztosító szűrő. Ezt kiegészíthetjük egy kék (Baader blue) szűrővel a sávok apró sötét
alakzatainak leghatékonyabb sötétítésére és a zónák, oválok fényesítésére. Egy narancs
(Baader orage) szűrő pedig jól használható a zónákba nyúló sötét alakzatok hatékony
kontrasztosítására, és a sávokon belüli világos alakzatok fényesítésére. A sárgáról kékre és
narancsra váltás az adott alakzatok vizsgálatakor szűrőváltóval javasolt, így egyetlen, több
szűrővel készült kompozit rajzot kapunk. Az intenzitásbecsléseknél azonban a fő (sárga vagy
zöld) szűrőhöz ragaszkodjunk, mert az egyes alakzatok intenzitása szűrőnként változhat.
Nagy távcső, vizuális (15-20 cm)
A kis távcsőnél ajánlott szűrők és módszerek kiválóan működnek nagyobb műszereknél is.
Ezeknél a korong nagyon részletes lehet, ajánlható egy átfogó, nagyobb alakzatok helyzetét és
intenzitását feltüntető rajz mellett részletrajzok készítése is. Az ilyen sávrajzoknál csak az
adott sávra, ill. a mellette levő zónákra koncentrálunk, így a legapróbb részletek is rögzíthetők
viszonylag gyorsan. Ezeknél lehetőleg egy szűrőt használjunk, hogy az intenzitásbecslés
konzisztens lehessen. A sávok sötét részleteinek sötétítésére, illetve a zónák, oválok
fényesítésére a kék (Baader blue, vagy akár sötétebb kék W38a vagy Baader dark blue), a
sávon belüli világos részletek fényesítésére és a zónákba nyúló sötét alakzatok
kontrasztosítására a narancs és vörös szűrők használhatók. Kísérletezhetünk sötétebb képet
adó szűrőkkel is, pl. a bolygó ibolya észlelésével (Vernonscope W47) és mélyvörös, ill. távoli
vörös észlelésével is: ezeket a zöld szűrős intenzitásértékekkel összevetve nagyon értékes
vizuális kolorimetriai adatokat kapunk az egyes alakzatok jól definiált
hullámhossztartományokban való reflexiós tulajdonságairól. Mivel sajnos a webamerás
képeken az intenzitásértékek nem becsülhetők megbízhatóan, a hosszabb távú, ugyanolyan
műszerrel és szűrőkkel végzett ilyen vizsgálatok kiemelten értékesek az egyes alakzatok
intenzitásváltozásainak és azok hullámhosszfüggésének meghatározása szempontjából.
Nagy távcső, webkamera:
Olcsósága miatt a legelterjedtebb jupiterészlelő konfiguráció az integrált fényben, beépített
blokkszűrővel használt színes webkamera (Scopium). Sajnos nem csak spektrális
információtartalmuk hiánya miatt kevésbé értékesek ezek a képek, de az esztétikai
megjelenésük sem hasonlít mindig az okulárban látott, valós képhez. Az erőteljes élesítési és
kontrasztosítási eljárások során elveszhet a nagyobb skálájú intenzitás és színhűség, a
színárnyalatok, fehéregyensúly beállítása pedig tetszőleges. Az erősebben feldolgozott,
„meggyötört” képeknél az alakzatok pozícionális információján túl nem sok használható
marad a képen (ez természetesen önmagában is nagyon értékes, és a legcsúnyább kamerás
észlelés is pontosabb lehet az alakzatok helyzetét tekintve, minta legszebb vizuális észlelés).
Az RGB szűrőzés standard módszer a haladó műkedvelők körében. Megbízható, valósághű
színeket kaphatunk finom intenziásgradiensekkel, és a három nem átfedő spektrális ablakban
készített kép nagyon értékes információkat hordoz. Ha ugyanolyan lépésekkel elemezzük a
hasonló körülmények közt és hasonló ideig felvett színcsatornák videóit, akár a valóságot jól
megközelítő intenzitáseloszlásokat is kaphatunk – bár legtöbbször a vizuális láthatóság, és
esztétikus látvány kedvéért a finomabb alakzatokat túlkontrasztosítják. Színes kamerákkal is
RGB-zhetünk monokróm üzemmódban, a zaj persze nagyobb lesz, mint egy profi monokróm
kameránál. Ha RGB szűrőkre nincs pénzünk, akkor se adjuk fel: A színes kamerát monokróm
üzemmódba állítva, és élesebb levágású vizuális szűrőket használva az önálló RGB képekhez
hasonló részletességű, minőségű és spektrális információértékű képeket kapunk. Egyetlen
hátrány, hogy ezeket nem lehet sikeresen színes képpé összerakni, de élességük és
információtartalmuk jóval meghaladja a színes képeinkét. Itt kékben a W38a, zöldben a W58,
narancsban, pirosban vagy mélyvörösben pedig szinte bármelyik felül áteresztő színszűrő
ajánlható. Infravörösben is készíthetünk nagyon éles és részletes képeket blokkszűrő nélkül.

Nagy távcsővel ajánlott a vizuálisan nem látható tartományokban is észlelni a bolygót, ezzel
nagyon értékes információkhoz juthatunk az egyes alakzatok spektrális tulajdonságait
illetően. Egy nagyobb léptékű, teljes spektrális tartományt lefedő sorozat például: UV,
mélyibolya (Meade vagy Vernonscope W47), B, G, R, (Baader IR pass), Astronomik
ProPlanet 742 vagy 807, Baader Methane Band, Schott RG1000.
Színszűrővel készült Jupiter felvételek, melyeken az egyes alakzatok intenzitásának
hullámhosszfüggése jól megfigyelhető:

Don Parker Astrodon RGB szűrősorral készült színes és Astrodon UVenus szűrővel készült
UV képe. Jól látható UV-ben a nagyon sötét SEB, NEB, NTB, poláris régiók és GRS, míg az
NTrZ kiemelkedően, az EZ déli része és az STrZ jól láthatóan világosak. 2009. 06. 21., 406
Newton.

Anthony Wesley RGB színes és IR742 szűrővel készült infravörös felvétele. Utóbbin kevésbé
szembetűnőek a sávok, de rengeteg részlet jó kontraszttal bukkan elő az EZ-ben és a poláris
régiókban is. 2010. 08. 28. 18:15 és 18:31 UT, 368 Newton.

Marc Delcroix teljes spektrális tartományt felölelő képsorozata. A képek Schüler UV,
Astronomik RGB, Astronomik IR742 és megrendelésre készíttetett 889/18 és 889/50 nm-es
metánszűrőkkel. Figyeljük meg a sávok sötétségét és a zónák világosságát az UV és a kék (B)
képeken. A GRS nagyon sötét. Az UV kép életlenségét a rossz seeing okozza. A zöldben (G)
viszonylag kontrasztos sáv-zóna elválás mellett az apró alakzatok is szépen előjönnek, a
sávok sötét alakzatai kontrasztosak. Vörösben (R) romlik a nagy skálájú kontraszt és a sávzóna elválás, de nagyon sok apró részlet kiválóan látható: a sávok világos és sötét alakzatai,
az EZ sötét projekciói, füzérei. A GRS halvány. Infravörösben a kép részletgazdagsága és
élessége fokozódik, a legapróbb részletek is előjönnek, a kép azonban mozaikos, a nagyobb
skálájú intenzitáskülönbségek, sáv-zóna elválás nem látszik. A GRS szinte eltűnik.
Metánsávban a sávok és poláris régiók nagyon sötétek, a GRS és az EZ és BA ovál fényesen
vakít, és a pólusokon is fényes ívek láthatók. Figyeljük meg, mennyivel specifikusabb a
889/18 nm-es szűrő a 889/50 nm-esnél. 2010. 08. 21., LX200 254 SCT.

Piotr Malinski felvételei vörös (R) és távoli infravörös (RG1000) szűrőkkel. A távoli
infravörös képen a bolygó már halvány. A sávok és zónák határai hasonlóan gyengén
látszanak, mint infravörösben. A több kék komponenst tartalmazó poláris régiók igen sötétek.
A GRS vizuális tartományban sötét foltja világosan kiemelkedik, hasonlóan világosak a NEB
sávon belüli és az STrZ zónán belüli aktív ováljai, csíkjai. 2012. 02. 11. UT 17:06 C11 SCT.

5.5 Szaturnusz
A gyűrűs bolygó kevésbé aktív, és színekben kevésbé változatos korongja ellenére igen
összetetten, de hatékonyan vizsgálható szűrőkkel. A Jupiterhez hasonlóan jó és részletes
észleléseket végezhetünk rajta integrált fényben is; mindemellett számos részlete specifikusan
kiemelhető színszűrőkkel, hatékony intenzitáskontrasztot képezve. A Szaturnusz felületi
fényessége már alacsony, így a finom színkülönbségek észleléséhez nagyobb átmérő lehet
szükséges, illetve az erősebben elnyelő szűrők használatát korlátozza a fényhiány.
A bolygó alapszíne sárgás-narancssárga. A sávok viszonylag széles elnyelésűek, a spektrum
legtöbb színében erősebb vagy halványabb sötét alakzatokként mutatkoznak. A sötét
egyenlítői sávok enyhén vörösesbarnák, nem kevés vörös komponenssel. Az egyenlítői sávok,
és azok sötét alakzatai (kondenzációk, sötét foltok, belső sávok) így kék és zöld szűrőkkel jól
kontrasztosíthatók, erős intenzitáskontrasztot kapva – narancssárgában azonban már kevésbé
sötétek. Az egyenlítői zóna világossárga, az N/STrZ általában világos sárgásfehér vagy
piszkosfehér, az előzőnél több kék komponenssel. Ugyanez igaz a polárisabb zónákra, melyek
a narancssárgás bolygóalapnál kékesebb szürkék, esetenként zöldesek. Az EZ így kékben
kevésbé feltűnő, zöld és narancs szűrőkkel a legfényesebb. A mérsékelt övi és poláris zónák
ezzel szemben kék és zöld szűrővel fényesen kiemelkednek, míg narancs szűrőben kevésbé
fényesek. A mérsékelt övi sötét sávok is általában kékesebbek az egyenlítői sávoknál, míg a
sötét poláris régiók kifejezetten kékesszürkék vagy neutrálszürkék. Ezek kontrasztosításához
így előnyösebb a sárga, narancs, esetleg vörös szűrő, melyekben erőteljesebb
intenzitáskontraszt képzés segítségével jól láthatóan elsötétülnek. A Szaturnuszon kevésbé
gyakori aktív viharok, ammóniajég feláramlások is jól megkülönböztethetőek. Az EZ nagy
kiterjedésű kevésbé fényes ováljai, világos foltjai fehéres, sárgásfehér színűek. A trópusi és
mérsékelt övi zónák markáns viharfoltjai világosfehérek. Mindkét alakzattípus fehér lévén jól
láthatóan fénylik a legtöbb hullámhosszon, de mivel több kék komponenst tartalmaznak, mint
a körülvevő narancsárgás háttér, így kék szűrővel fényesen kiemelkednek. A viharos trópusi
zónák sávfelőli részén megjelenő sötét kékesszürke kondenzációk, pamacsok a mérsékelt és
poláris sávokhoz hasonlóan hatékonyan sötétíthetők narancs szűrővel.
A bolygó gyűrűjének részletei szintén jól erősíthetők szűrőkkel. A gyűrű színe a korongétól
fehérebb, de szintén enyhén narancssárgás, barnás, bíbor és szürke. A gyűrű világos régiói
(B1, B5, B8, A2) szépen kiemelkednek ibolya-kék, ill. bíbor színekben – ekkor
környezetüknél világosabban fénylenek. Ezek a szűrők segíthetik a küllők megpillantását is.
A gyűrűk sötét rései (B2, Cassini-rés, Encke minimum, Keeler rés) azonban színváltozás
nélküli intenzitásesést képeznek. Ezek akkor látszanak a legjobban, ha a környező
gyűrűrészek a legvilágosabbak, és a látvány monokróm, éles intenzitáskontrasztot biztosítva.
Ez legjobban szemünk maximális érzékenységi tartományában, a zöldben érvényesül –
vizuálisan itt a legfényesebb abszolút mértékben a bolygó és gyűrű képe. A szűk
sáváteresztésű zöld elnyelő szűrők (pl. W58), vagy egy még határozottabb levágású
interferenciaszűrő (550/50) jó szolgálatot tesz: jó képélesség mellett maximális kontraszttal
zuhan az intenzitás a gyűrűk réseiben. A nagy transzmissziójú, fényes képet adó sárga szűrők
hasonlóan jók: bár kevésbé éles a levágásuk, de a vörös tartományban élesebb és tisztább a
kép a rések megpillantásához. Ugyanezen szűrők segítenek a korong és a gyűrű kölcsönös
árnyékjelenségeinek, az Sh R/G és az Sh G/R-nek az észlelésében.
A Szaturnuszt fotografikusan leggyakrabban a Jupiterhez hasonlóan RGB szűrőkkel észlelik.
Webkamerával vizuálisan láthatatlan hullámhosszakon is értékes megfigyeléseket tehetünk.
Az ultaibolya fényt a felsőlégkör H2 és He gázai erősen szórják, így UV-ben a légkör
viszonylag egyöntetű és fényes. Itt csak a magasabbra nyúló, UV elnyelő felhőtetők látszanak
kissé sötétebbnek. A korong intenzitáskülönbségei igen alacsonyak. Egyedülálló módon a
sávok és a zónák albedotulajdonságai felcserélődnek: A magasra nyúló zónák felhői felérnek

a felsőbb légkörbe, enyhén UV elnyelő felhőzetük miatt többnyire sötétebb csíkokként
látszanak. A sávok alacsonyabban fekvő felhőteteje fölötti felsőlégköri gáz már szórja az UVt, így a sávok felhőzete és azok alakzatai egyáltalán nem látszanak, csak a sávok helye feltűnő
világosabb csíkokként töltve ki a sötétebb zónafelhőzet közti területet. A viharok magasra
nyúló fehér felhőteteje erősen szórja az UV-t is, ezek fényesen világítanak és látványosan
kiemelkednek UV-ben, itt detektálhatók a legspecifikusabban. A poláris sapkák enyhén
sötétek. A gyűrű szemcséi UV-ben keveset reflektálnak, a gyűrű viszonylag halvány. Közeli
infravörösben (IR pass) a bolygó a vörös képhez hasonlóan árnyalt, a javuló seeing miatt
egyre könnyebb finom részleteket is megörökíteni. A távolabbi infravörösben (IR742, 807)
nem csak az apró részletek rögzíthetősége javul, de a nagyobb léptékű sáv-zóna kontraszt is.
Így ebben az infravörös tartományban készíthetők a leglátványosabb képek a bolygóról: a
sávok és zónák erőteljes kontraszttal válnak el, és a legapróbb részletek is kristálytisztán
kirajzolódnak. Az enyhén narancsos EZ infravörösben is, csakúgy mint vörösben látványosan
fénylik. Távolabbi infravörösben a vastag egyenlítői sávok is jelentősen elnyelnek, erőteljes
kontraszttal emelkednek ki. A bennük levő sötét alakzatok (rögök, csomók) sötétek és
tűélesek. A kékesebb NTrZ és mérsékelt övi zónák infravörösnben sajnos kevéssé fényesek,
így a mérsékelt-poláris övek sáv-zóna elválása itt nem túl jó. Az itt felbukkanó viharok,
feláramlások azonban IR-ben is fehérek, fénylenek. A kékes poláris régió infravörösben a
legsötétebb, szinte fekete sapkaként ül a bolygó pólusán. A gyűrű infravörösben is fényes.
Metánsávban az amúgy is alacsony felületi fényességű bolygó korongja nagyon sötét, a
felhőzet metántratalma erősen elnyel mindenhol. Az infravörösben jól reflektáló gyűrű így
fehéren vakít a felvételeken. Metánsávban a magasra nyúló EZ felhőteteje ér csak ki a
légkörből, ez így fényes övként világít visszaverve a fényt. A többi zóna magasra érő teteje is
enyhén reflektál, halvány világos csíkokként látszanak. A magasra nyúló viharok érdekes
módon alig, vagy egyáltalán nem emelkednek ki metánsáv felvételeken. A poláris régiók
fekete sapkaként olvadnak bele az égi háttérbe.
Integrált fény (szűrő nélkül)
A Szaturnusz felhőalakzatai szűrő nélkül is jól megfigyelhetők, bár kontrasztjuk – főleg a
mérsékelt övben – alacsony. Jó seeing esetén a gyűrűrések kiválóan látszanak, és a világos
gyűrűrészletek is jól megfigyelhetők. A bolygó alakzatai meglepően specifikusan és
hatékonyan kontrasztosíthatók, így az adott alakzatra leghatékonyabb szűrőt érdemes a
részletvizsgálatoknál felhasználni.
UV (Baader –UV/Venus, Astrodon UVenus, Schott UG11)
Ultraibolyában a légkör felső gázrétege szórja a fényt, az ebbe belenyúló magas felhők
elnyelhetnek vagy visszaverhetnek. UV-ben a korong általános kontrasztja igen alacsony, a
sáv-zóna elválás nem feltűnő. A sávok és zónák sötét-világos mintázata felcserélődik. A
zónák felhőteteje enyhén elnyel, ezek sötét felhőalakzatokként látszanak. A mélyebben ülő
sávok felhőmintázata nem látszik, a felettük levő légköri gáz fényes csíkokat adva szórja szét
az UV fényt. Az EZ sötét csík, az egyenlítői sávok világosak. A sávközi zóna (N/SEBZ)
szintén sötét, látszólag összeolvadhat az EZ-vel. Az N/STrZ, N/STeZ és további mérsékelt
övi zónák sötét csíkok, a köztük levő világos N/STB, NN/SSTB, stb. sávokkal. A poláris
régió finoman sötét. A trópusi-mérsékelt övi viharok magasra nyúló felhőzete UV-ben erősen
szórja a fényt, ezek ultraibolyában fényképezhetők a legfényesebben és leglátványosabban. A
gyűrű nem túl fényes UV-ben.
Vernonscope W47 (ibolya)
Nagyon sötét szűrő a halvány bolygón, csak 20 cm-es objektívátmérő fölött, és teljes
sötétadaptáció mellett használható. Ekkor igen kontrasztosan kiemeli a gyűrűk világos részeit

(B2, B8, A2), de mivel az abszolút fényintenzitás alacsony, vizuálisan sem lesz túl erős a
kontraszt. Az ibolya fény nem hatol mélyre a légkörben, hogy elnyelődjön a sávok
felhőalakzatain, így az egyébként nagyon sötét korongon szinte semmi sem látszik.
Baader Dark Blue (ibolya-mélykék)
Ez a nagyobb áteresztésű szűrő már általánosabban használható ibolya vizsgálatokra, de a
képe ennek is nagyon sötét, teljes sötétadaptációt igényelve a megfigyelésekhez. 15 cm-es
átmérőtől használható kényelmesen. A gyűrűn megnöveli a világos részek fényességét, jó
kontrasztot adva nekik. A Cassini rés azonban alig látszik az alacsony fényesség miatt. A
korong szintén alacsony kontrasztú, a sötét egyenlítői sávok és pólusrégió, illetve a világos
mérsékelt övi zónák felderenghetnek. Nagyobb távcsővel a gyűrűvizsgálatok standard szűrője
lehet.
Baader Blue, W38a (kék)
Nagyobb transzmissziója miatt kiválóan használható szűrő. Éles képet ad, kis távcsövekhez is
elég fényes. A gyűrű világos alakzatait (B1, B8, A2) szépen felfényesíti, a küllők
vizsgálatánál is hasznos. A rések is látszanak, bár a Cassini rés még elég halvány. A korongon
a N/SEB-et enyhén elsötétíti, sötét alakzataikat szép intenzitáskontraszttal kiemeli. A világos
N/STrZ-t, és a mérsékelt övi zónákat hatékonyan felfényesíti, szépen világítanak vele, így a
mérsékelt-poláris sáv-zóna elválás kontrasztja javul. A pólussapka nem túl sötét. A fehér
viharok látványosan világítanak benne, vizuálisan ez a szűrő emeli ki legjobban őket.
Baader Green, W56, W58 (zöld)
Fényes és igen éles képet adó szűrő. A gyűrűn a világos részek kontrasztja alacsony, nem
emelkednek ki látványosan. A sötét rések kontrasztját növeli, a Cassini szépen látható vele. A
N/SEB kontrasztosak, a finom sötét alakzataik előbukkannak; N/SEBZ is szépen látszik vele.
A N/STrZ és a mérsékelt övi zónák fényesek vele, a köztük levő N/STB és további sávok
viszonylag sötétek, a mérsékelt övi sáv-zóna elválás hatékonyan javul. A poláris régióra
kiváló szűrő, az pólussapka (N/SPC) és a poláris sáv (N/SPB) finom árnyalatokkal
elkülönülnek a poláris régión belül. A fehér viharok fényesek. Kiváló általános Szaturnusz
szűrő.
550/50 IF szűrő (zöld)
Szűk sáváteresztése ellenére fényes képet ad szemünk érzékenységi maximumán. Metszetéles
a bolygókép. A gyűrű réseinek vizsgálatához a legjobb szűrő: A Cassini rés kőkemény
kontraszttal bomlik, az Encke minimum is finom árnyalattal rajzolódik ki már 10-15 cm-es
távcsövekben is. A korong és gyűrű kölcsönös árnyékjelenségei szintén jól vizsgálhatók vele.
A fényes gyűrűrészek azonban nem túl kontrasztosak benne: a B8 még feltűnő, de a B1 már
nem igazán látszik. A N/SEB kontrasztját erősen megnöveli, a belső rögök, csomók nagyon
sötétek és kontrasztosak, vizuálisan ezzel a szűrővel a legszebbek. Az N/STrZ is fényes a
többi mérséklet övi zónával együtt; az N/STB és a többi sáv is sötétül. Összességében nagyon
szép mérsékelt övi sáv-zóna elválást ad, hasonlóan kontrasztost, mint a Baader Green szűrője.
A pólusrégióra kiváló: A pólussapka és a poláris sáv szépen és könnyen elválnak, finom
kontraszttal. Összességében a legjobb általános Szaturnusz szűrő: Kiválóan használható a
gyűrű résekre, egyenlítői sávokra, mérsékelt övi sáv-zóna elválás növelésére és a poláris régió
vizsgálatára.
Meade Series 4000 W11 (sárgászöld)
Szélesebb áteresztésű, fényes képet adó szűrő, már kezd a sárga felé hajlani. Nagy
transzmissziója miatt a legkisebb távcsövekkel is jól használható. A gyűrűn a fényes részek

jól látszanak, hasonló kontraszttal, mint IL-ben a Cassini rés látszik, de nem túl kontrasztos. A
zöldes-narancssárga bolygón a N/SEB igen kontrasztos, a benne levő apró rögök, csomók is
kitűnő kontraszttal látszanak, ezekre az egyik legjobb szűrő. A mérsékelt övi régióban a sávzóna elválás javul, a zónák világosak, míg a sávok kezdenek szépen sötétedni. A pólusrégió
részletei is kontrasztosan látszanak. A bolygó finoman színezett marad: zöldes-narancssárga
korongon sötét neutrális szürke N/SEB és kékesszürke pólusrégió látszik. Fényes képe és
színei miatt a legjobb általános szűrő bemutatásokhoz, kis távcsövekhez is kitűnő.
Baader Yellow, W12 (sárga)
Igen fényes és nagyon éles képet ad, narancssárga a bolygókorong. A gyűrűn a világos részek
(B1, B8) szépen láthatók, finom kontraszttal, hasonló erősséggel, mint IL-ben. Nagy
transzmissziója miatt a Cassini rés kiválóan látható és igen éles, az Encke minimum is
előbukkan. A korong és gyűrű kölcsönös árnyékjelenségei szintén jól vizsgálhatók vele. A
korongon az egyenlítői sávok sajnos alig látszanak. A mérsékelt övi régióban a sáv-zóna
elválás igen szépen javul. A kék szűrők a kékesfehér zónák fényességét emelték ki. A zöld
szűrők szintén kiemelték a fényes zónákat, enyhén sötétítve a sávokon. A sárga szűrő viszont
a kékesszürke mérsékelt övi sávok erőteljes elsötétítésével javítja a sáv-zóna elválást a fehér
zónák világosan tartása mellett. Az esetleges N/STrZ-hez vagy N/STeZ-hez kapcsolódó
viharrégiók világos pamacsait közvetlenül övező, sávokhoz tapadó finom sötét benyúlások,
kivetülések, körülvevő határoló örvények kiválóan megfigyelhetők vele. A kékes poláris régió
nagyon kontrasztosan, plasztikusan megfigyelhető az SPC és SPB szép elkülönülésével.
Vernonscope W85 (lazac)
A világos, nagy transzmissziójú szűrő finom színárnyalat eltolást okoz a vörös felé, a
legkisebb távcsövekkel is használható. A gyűrűn szépen, kontrasztosan látszik a Cassini rés, a
világos régiók nem feltűnőek. A N/SEB kontrasztosan látszik, sötét belső alakzataikat szépen
elsötétíti az IL látványhoz képest. A mérsékelt övben a sötét sávokat elsötétíti, javítva a sávzóna elválást. A pólusrégió szép kontrasztosan elsötétül. A rózsaszínes-narancsos korongon a
vörös felé eltolt színek jól láthatók és színdúsak maradnak.
Baader Orange (narancs)
Viszonylag nagy transzmissziójú szűrő, világos képet ad. A legkisebb távcsöveken is
használható vörös felé történő eltolásra. A gyűrű éles vele, a Cassini rés kontrasztos és szépen
látható. A világos régiók (B1, B8) is láthatók, de nem túl fényesek, hasonlók, mint IL-ben. Az
EZ fényes, kiemelkedő. A N/SEB kontrasztja nem túl erős, az apró sötét alakzatok viszonylag
jól látszanak – a lazac szűrő hatékonyabb volt e téren. A mérsékelt öv sávjait szépen elsötétíti
nagyobb műszerekkel, javítva a sáv-zóna elválást. Kisebb műszerekkel a sárga és lazac szűrők
hatékonyabbak ebben. A poláris régió sötét. A viharok fehér alakzatai látszanak, de nem
emelkednek ki. Az erőteljes narancssárga korong látványa kezd színektől mentessé,
monokromatikussá válni.
GSO W21 (mélynarancs)
A Szaturnuszon már viszonylag sötétebb képe van, a legkisebb műszerekhez kevésbé ajánlott.
A gyűrű igen éles. A Cassini rés látható, de nem kontrasztos; a világos régiók már nem
látszanak. Az EZ fényes. Az enyhén vörösesbarna N/SEB nehezen látszik, nem kontrasztos. A
mérsékelt öv sávjai nem látszanak túl jól – bár a sávok sötétek, a köztük levő zónák elég
halványak maradnak. A poláris régió nagyon sötét. Az NPC szinte fekete, jól látszik, de a kép
halványsága miatt nem tanulmányozható könnyedén. Nagyobb távcsövekkel érdemes
használni, 15 cm átmérő fölött – kisebbeknél a Baader Orange a legvörösebb, még jól
használható szűrő.

Baader Red, W25 (vörös)
Az erős elnyelésű szűrő képe igen halvány. A gyűrű sötétsége miatt nem látszik jól. A
korongon az EZ fényesebb, a N/SEB nem túl kontrasztos. A kép sötét a legapróbb részletek
könnyű tanulmányozásához. A mérsékelt övi sávok sötétek, de a sáv-zóna elválás már nem túl
erős a zónák halványsága miatt. A poláris régió nagyon sötét, azt a leghatékonyabban sötétíti
el a vörös szűrő. A poláris régió halványsága miatt azonban igazán szép és jó minőségű
képhez 15-20 cm fölötti távcsőátmérő szükséges.
Vernonscope W30 (bíbor-magenta)
Viszonylag fényes képet ad, kisebb távcsővel is használható. A gyűrűn a Cassini rés nem túl
erős. A gyűrű fényes régióit azonban szépen felfényesíti: az A gyűrű halványabb a B1, B8
világos csíkokként emelkednek ki. A korongon nem túl hatékony: a N/SEB halvány, nehezen
látszik, a sötétebb alakzatokat enyhén kiemeli. A gyűrű világos részeinek kontrasztosításához
kis távcsővel is jól használható. Kettős áteresztése miatt legalább 20°-os horizont feletti
magasságnál használjuk.
Orion Mars Filter (mélybíbor)
Éles levágású, kékben és vörösben átengedő kettős áteresztésű szűrő. Elég halvány képet ad a
bolygón, kis távcsövekhez nem ajánlott. A gyűrű jól megfigyelhető vele: a világosabb részek
kontrasztosítva fénylenek. A Cassini rés hasonlóan feltűnő, mint IL-ben. A korongon az
egyenlítői sávok halványak, a bennük ülő apró sötét rögök, csomóik azonban az IL-hez képest
enyhén kontrasztosítva jönnek elő. Nagyobb távcsövekkel a gyűrű fényes komponenseinek
vizsgálatához kiváló szűrő az ibolya mellett. Erőteljes kettős áteresztése miatt csak 25-30°
feletti magasságnál használható, különben kettőzi a képet.
Televue Mars Type A
Ez a kékesszöldtől sárgászöldig, majd narancstól vörösig áteresztő kettős áteresztésű szűrő a
Szaturnuszon is használható. A gyűrű sajnos nem kontrasztos vele. Az egyenlítői sávokat
sötétíti, azok sötét alakzatai szép kontraszttal rajzolódnak ki vele. A mérsékelt övi régiókban
is javítja a sáv-zóna elválást, zöld komponense a zónák fényességét ereszti át, míg vörös
komponense a sávokat sötétíti. A pólusrégiókban hasonlóan hatékony, szépen megnövelve a
pólussapka sötétségét, és a régió finom kontrasztját. Viszonylag nagy transzmissziója miatt
vizuális nézelődése jó, de vannak nála jóval hatékonyabb általános és specifikus szűrők,
melyek áteresztési tartománya egyszeres és jobban definiált.
Baader Moon & Skyglow (neodímium)
A neodímium szűrő igen nagy áteresztés mellett kontrasztosítja enyhén a képet. A
színárnyalatokat kékíti, a bolygó kevésbé narancssárga, inkább fehéres. A gyűrűt élesíti és a
kontrasztját finoman emeli. A Cassini rés tűéles és kontrasztos, 15-20 cm-es műszerekben az
Encke minimum is finom kontraszttal fut az A gyűrűn. A világos gyűrűrégiókat is enyhén
fényesíti. A korongon keveset változtat. A narancsból fehéresbe tolódó alapszín mellett az
egyenlítői sávok, mérsékelt öv és poláris régiók hasonlóan kontrasztosak, mint IL-ben.
Összességében nem túl hatékony szűrő, de mivel nagy a transzmissziója és a színeket alig
tolja el, bemutatókhoz igen jól használható. A városi égen kisebb nagyításon csökkenti a
nátriumsárga hátteret. A holdak megtalálását is finoman elősegítheti, bár nagy nagyításnál a
fényszennyezés kevésbé zavaró.
Baader IR pass (közeli infravörös)

A távoli vöröstől áteresztő szűrő jól használható a seeing életlenítő hatásának kiküszöbölésére
webkamerás észleléseknél. A kép azonban hasonló lesz a vörös szűrővel készülthöz, itt még a
távolabbi infravörös szűrők kontrasztjavító hatása nem érzékelhető: Az EZ fényes, az
egyenlítői sávok kontrasztja alacsony, de az apró belső részletek szépen előjönnek. A
mérsékelt övi zónák alig látszanak, viszont a sávok finom részletei szépen kirajzolódnak. A
pólusrégió már kellemesen sötét és kontrasztos. A gyűrű igen éles, szép résekkel, a világos
régiók élesen határoltak, de nem kiemelkedők.
Távolabbi infravörös (Astronomik ProPlanet 742, 807)
Ezekkel a szűrőkkel készíthetjük a Szaturnuszról a nagyobb léptékben is legkontrasztosabb,
és a legapróbb részleteket is tartalmazó felvételeket. A gyűrű képe a vörös szűrőshöz hasonló.
A sávok és zónák kontrasztja szépen javul. Az EZ igen fényes. Az egyenlítői zónák itt már
sötétek, a legapróbb sötét csomók, fodrok is kőkemény kontraszttal és élességgel bukkannak
elő. A sávban található narancsos N/SEBZ viszont fényesen elkülönül a N/SEBn és N/SEBstől. Az N/STrZ és a mérsékelt övi zónák sajnos infravösörben elég halványak, úgyhogy a
mérsékelt öv sáv-zóna elválása kevésbé feltűnő. Ennek ellenére a sávok jól azonosíthatóak, és
a sávok apró sötét alakzatai, rögei is látszanak. A fehér viharok kevésbé vakítanak, mint
kékben vagy UV-ban, de jól láthatók. A pólusrégió szinte fekete, igen erőteljes kontraszttal
különül el, nagyon finom belső részleteket is megmutatva.
Baader Methane Band (metánsáv)
A Baader szűk áteresztésű metánsáv szűrője igen specifikus képet ad, amely azonban – főleg
a Szaturnusz esetén – igen halovány. A hosszabb expozíció miatt kevésbé kapunk éles
képeket. A légköri metángáz a korong nagy részén elnyeli a fényt, a korong így igen sötét
lesz. A gyűrű kőzet és jéganyaga természetesen itt is kiválóan reflektál, úgyhogy a képeken a
gyűrű vakít, gyakran beég. Metánsávban a legmagasabbra nyúló egyenlítői zóna fényesen
világít. A sötét korong többi része majdnem homogén: az egyenlítői és mérsékelt övi sávok
sötét részei enyhén elsötétednek, míg a világos zónák finoman világosak. A pólusrégió fekete,
gyakran beleolvad az égi háttérbe. A fehér, magasra érő viharok fényes foltjai érdekes módon
általában csak alig emelkednek ki a háttérből.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észlelésekhez
Kis távcső (8-10 cm), vizuális:
Bár a Szaturnusz viszonylag jól tanulmányozható integrált fényben is, kis távcsővel a szűrők
nagyon komolyan segíthetik a finom részletek megpillantását az apró korongon. Mivel a
bolygó gyors forgású, igyekeznünk kell a rajz elkészítésével. 10-15 percnél nem nyúlhat
tovább a megfigyelési időszak, különben az alakzatok arrébb fordulnak a bolygón.
Szerencsére kis távcsővel is jó esélyünk van a sávok és zónák mellett apró alakzatokat
meglátni, például sötét kondenzációkat, nagyobb csomókat az egyenlítői sávokban, fehér
oválokat, vagy viharok világos felhőit az egyenlítői és mérsékelt övi zónákban. Érdemes tehát
egy általános, több alakzat kontrasztját hatékonyan növelő szűrő segítségével rajzot készíteni,
és egyes specifikus alakzatokat esetleg más szűrőkkel is megnézni. Az intenzitásbecsléseknél
az általános szűrővel látott intenzitásokat tüntessük fel. Legjobb általános szűrő egy sajnos
drága 550/50-es interferencia szűrő; ennek hiányában válasszuk a hasonlóan jó W11
sárgászöld, vagy Baader Green szűrőket. Kiegészítésnek kék (Baader blue vagy W38a)
szűrővel a mérsékelt övi zónákat és esetleges kiemelkedő viharfelhőket fényesíthetjük fel,
sárgával (Baader Yellow, W12) a mérsékelt övi sávokat sötétíthetjük el és a pólusrégiókat
kontrasztosíthatjuk. Finomabb vörös eltolásra a W85 lazac, erősebbre Baader narancs
ajánlható. Az általános és az egyes részletekre specifikus kiegészítő szűrők közti váltás

szűrőváltóval oldható meg a legkényelmesebben a korong észlelése közben. A gyűrű
észlelésével nem kell annyira igyekeznünk, mint a korongrajzzal. A réseket észleljük az
550/50, vagy a sárga ill. zöld szűrőkkel. A fényes régiók kiemelésére a kék (Baader Blue,
W38a) vagy világosabb bíbor (W30) szűrők ajánlhatók.
Nagy távcső, vizuális (15-20 cm):
A kis távcsőnél ajánlott szűrők és módszerek kiválóan működnek nagyobb műszereknél is,
ugyanazon általános és kiegészítő szűrők ajánlhatók. A nagyobb átmérő azonban kisebb
transzmissziójú szűrők használatát is lehetővé teszi. Így például a fehér viharok kiemeléséhez
próbálkozhatunk ibolyásabb Baader Dark Blue szűrővel is. A mérsékelt öv sötét sávjainak
további sötétítéséhez, a finom részletek észleléséhez használhatunk mélyebb narancs Baader
Orange, vagy mélynarancs W21 szűrőket. A pólusrégió maximális kontrasztját vizsgálhatjuk
W21 mélynarancs, vagy vörös (Baader Red, W25) szűrőkkel. A gyűrűk réseit 550/50-es
interferencia, a világos régiókat ibolya Baader Dark Blue, W47 vagy bíbor Orion Mars
szűrőkkel vizsgálhatjuk. Nagy távcsővel a korong nagyon részletes lehet, az aktív sávok vagy
zónák apró alakzatainak gyöngyfüzérszerű sorával. Ilyenkor érdemes egy átfogó, nagyobb
alakzatok helyzetét és intenzitását feltüntető rajz mellett részletrajzokat is készíteni. Az ilyen
sávrajzoknál csak az adott sávra, ill. a mellette levő zónákra koncentrálunk, így a legapróbb
részletek is rögzíthetők viszonylag gyorsan. Ezeknél lehetőleg egy szűrőt használjunk, hogy
az intenzitásbecslés konzisztens lehessen. A Jupiterhez hasonlóan a Szaturnusznál az egyes
alakzatok különböző hullámhosszokon vizsgált intenzitása, és ezen intenzitások állandó
műszerrel és szűrővel végzett hosszabb távú megfigyelése nagyon értékes vizuális
kolorimetriai adatokat szolgáltat az alakzatok intenzitásváltozásairól, melyek a webkamerás
képeken is csak bizonytalanul követhetők. A rendszeres korong kolorimetriához ajánlható
átmérőtől függően a Baader Dark Blue vagy Baader Blue, egy 550/50-es IF vagy W58-as zöld
szűrő, illetve egy Baader narancs, W21 vagy vörös szűrő használata. Fontos, hogy a
hullámhossztartományok ne fedjenek át, és viszonylag szűkek legyenek. Hasonló
intenzitásvizsgálatok a gyűrűkön is igen értékesek, az ott ajánlott szűrőkkel – a gyűrűk
meglepően dinamikus alakzatok, nem túl nagy, de jól észrevehető változásokkal.
Nagy távcső, webkamera:
A Marshoz és Jupiterhez hasonlóan a Szaturnuszon is az RGB szűrőkkel és monokróm
kamerákkal készített felvételek a leggyakoribbak a tapasztalt amatőrök között. A színes
kamerák segítségével készített színes képek a kezdő amatőrök közt a legelterjedtebbek. Az
RGB-s képek nem csak színhűségükben múlják felül az egyszerűbb színes kamerákat, de a
részletek tekintetében is finomabb kontrasztátmeneteket, és valósághűbb leképezést adnak. Az
RGB szűrőkkel kapott három kép információtartalma természetesen nagyon értékes, az
alakzatok azonosítását is megkönnyíti. A kék képen például az NTrZ és a mérsékelt övi
zónák, illetve a viharok fehér felhői fényesek, vörösben a pólusrégió finomszerkezete
tanulmányozható kontrasztosan. Színes kamerákkal is hasznosíthatjuk a szűrők adta
előnyöket: monokróm üzemmódba állítva a kamerát akár RGB, akár vizuális szűrőkkel
szelektíven kontrasztosíthatunk bizonyos alakzatokat. A látható tartomány mellett nagyon
értékes megfigyeléseket készíthetünk ultraibolya és infravörös hullámhosszakon is. Nagyobb
műszer esetén kifejezetten ajánlott UV (Baader UV/Venus, Astrdonon UVenus), távolabbi
infravörös (Astronomik ProPlanet 742, 807) és metánsáv szűrők használata, főleg aktív
jelenségek, viharok, oválok vizsgálata során.
Színszűrővel készült Szaturnusz felvételek, melyeken az egyes alakzatok intenzitásának
hullámhosszfüggése jól megfigyelhető:

Piotr Malinski felvételei RGB szűrősorral, Baader IR pass és Astronomik ProPlanet 742
szűrőkkel készültek. A vörös és Baader IR pass szűrős képek igen hasonlóak. A B gyűrű
világos részei a kék képen a legfeltűnőbbek. Vizuális tartományban a NEB kékben és zöldben
a legsötétebb, de az IR742 szűrővel ennél is erőteljesebb a kontrasztja. Az NTrZ az NTeZ a
kék képen a legvilágosabb, vörösben és infravörösben ezek a zónák alig látszanak. A déli
poláris régió az IR742 szűrővel a legkontrasztosabb. 2011. 04. 19. UT 21:57, C11.

Takutsu Szaturnusz felvételei LRGB, UV, metánsáv és IR742 szűrőkkel készültek.
Hasonlítsuk össze az LRGB, UV és IR képeket, és figyeljük meg UV-ben a sötét EZ-t, a NEB
közepén a sötét NEBZ-t, és az IR-hez képest világos NEBn-t és NEBs-t. Metánsávban az EZ
fényes, a NEBn sötét sáv, az NPR pedig feketén olvad a háttérbe. IR-ben a NEB és az NPR
erőteljes, sötét kontraszttal emelkedik ki, a mérsékelt öv sávjai-zónái azonban alig látszanak.
Az alsó képsorozaton a 2010 decemberében az NTrZ-ben kitört vihar fehér, magasra nyúló
felhőit figyelhetjük meg: UV-ben fényesen vakítanak, metánsávban szinte nem is látszanak,
IR ben megfigyelhetők, de nem feltűnőek. A felső sor képei 2011. 01. 21-én UT 19:42-20:13,
az alsó 2010. 12. 13-án UT 20:32-20:48 között készültek, C14-el.

Damian Peach gyönyörű RGB felvétele. Szépen látszik az EZ sárgás, a NEB barnásvörös, az
NTrZ és NTeZ fehéres-kékesfehér, az NTB kékes-zöldes, az NNTB vöröses és az NPR
kékesszürke színe. 2011. 04. 08., 23:47 UT, C14.

Don Parker UV felvétele Astrodon Johnson fotometrikus U szűrővel készült, és a 2010
decemberében NTrZ-ben kitört vihart ábrázolja: a fehér viharfelhők UV-ban szinte vakítanak.
2011. 01. 30., 09:32 UT, 40,6 Newton.

5.6 Uránusz
Távoli aprócska külső bolygószomszédunk egyszerű elvek alapján szűrőzhető. Vizuális és
fotografikus észlelésének azonban nagyon fontos része a széleskörű szűrőhasználat:
vizuálisan az esetleges felszíni részletek észlelését megerősíti egy szélesebb
hullámhossztartományban készült színszűrős vizsgálat, webkamerás észlelésnél pedig kevés
esélyünk van részletek rögzítésére megfelelő szűrőhasználat nélkül. Az Uránusz halvány
bolygó (oppozícióban 5,8m), felületi fényessége így nagyon alacsony. Ez jelentősen
behatárolja a vizuálisan használható szűrőket, és az alkalmazható szűrőkészlet itt már
távcsövünk átmérőjétől is erősen függ. A Jupiter és Szaturnusz részletekben hemzsegő
korongja után az Uránuszról és Neptunuszról elterjedt nézet, hogy rendkívül pici, részletek
nélküli bolygók, üres korongok. Míg az első két óriásbolygón állandó felhőalakzatok
figyelhetünk meg (sávok és zónák), addig az Uránuszon és Neptunuszon nincsenek állandó
alakzatok. Ezzel szemben a felhőalakzatok bármikor felbukkanhatnak és vannak állandóan
visszatérő alakzatok is. A vizuális észlelések során nagy nagyításokon vizsgált halvány
bolygó észlelése magában hordoz néhány problémát és jelenséget, melyek csak az Uránusz és
Neptunusz észlelésére jellemzőek, a többi bolygó észlelésénél nem jelentkeznek. 8-10 cm-es
távcsövekkel is legalább 200-300x-os, 15-20 centis műszereknél legalább 400-600x-os
nagyítást érdemes alkalmazni a bolygó alakzatainak vizsgálatához. Az alacsony felületi
fényesség miatt színérzékelésünk elhanyagolhatóvá válik: az észlelések legtöbbjénél nagy
nagyításon a szkototopikus, pálcikákon alapuló fényérzékelés működik. Ekkor szemünk
érzékenységi görbéje is eltolódik a kék felé, 550 nm-ről 500 nm-re változik a haranggörbe
maximuma. A nagy nagyításon, fekete látómezőben pislákoló halvány korong kisebb
műszerben nem egyszer csak az elfordított/közvetlen látás határán tartózkodik, sárgafoltunk
közepére irányítva a bolygóképet az el is tűnik – a részletek így a látótengelyünk
középpontjától egy-két fokkal eltolt korongon fognak bevillanni. Ez a probléma fokozottan
jelentkezik szűrőhasználatkor, mely tovább csökkenti a bolygó fényességét – megfelelő
sötétadaptáció, kipihent fiziológiai állapot és a zavaró fények teljes közvetlen árnyékolása
mindenképpen előnyös az észleléshez. A seeing is az átlagosnál jobb kell legyen, legalább 56-os: gyenge seeingnél nincs elég idő a szem alkalmazkodásához a remegéshullámok között,
és gyakran vélhetünk látni fals alakzatokat, amiket csak a remegéshullámok tettek a korongra.
Nagy nagyításon a diffrakciós kép számottevően ráül, rátevődik a bolygó képére. A bolygó
átmérője 3,4-3,7”. Egy 10 cm-es távcső Raylight határa 550 nm-en 1,38”, ekkora sugarú Airy
korongot képez egy csillag. Ez azt jelenti, hogy a bolygó pereméről érkező fénypont a
bolygóperemtől 1,3”-re is még a bolygóképpel egybefüggő elhajlási lejtőt fog adni. A
bolygókorong valós intenzitáseloszlása sem egyenletes: középen a legvilágosabb, és a perem
felé erőteljes peremsötétedést fog mutatni. A peremsötétedés lefutását így erősen szétkenheti
a korong szélének diffrakciós mintázata. A diffrakciós minta mérete hullámhosszfüggő:
kékben keskenyebb elhajlási lejtő ül a képre, narancssárgában szélesebb: kis távcsövekben így
a bolygó látszólagos mérete is enyhén változik a szűrőhasználattól függően; kékben kicsit
kisebb a korong, mint narancssárgában. Szerencsére szemünk és agyunk kiválóan kiélesíti a
diffrakciós képet, így a peremsötétedés is jól észlelhető lesz. A nagyon nagy nagyítások miatt
a refraktorok színi hibája is fokozottan jelentkezik – erősebb színi hibánál vizuálisan
használjunk zöld vagy narancssárga, keskenyebb sáváteresztésű szűrőket.
A tapasztalat azt mutatja, hogy általában bármely szűkebb áteresztésű színszűrő az integrált
fényű megfigyelésnél élesebbé teszi a bolygó peremét, és meredekebb lefutásúvá a
peremsötétedést. A látványt a szélsőségesen nagy nagyításon a seeing erősen befolyásolja: a
levegő remegéshullámai hullámhosszfüggően szórják a fényt – színszűrővel gyakran a
bolygókép mellett a légköri remegések is élesebbé válnak. A bolygó színeinek érzékeléséhez
jóval kisebb nagyítást érdemes alkalmazni, ahol még kiterjedés nélküli, csillagszerű a kép

(100-150x). A bolygó itt általában fakóbb, vagy élénkebb sárgászöld színt mutat. Az Uránusz
spektrumára jellemző, hogy kékben sokat reflektál, zöldben és sárgászöldben szintén nagyon
fényes, narancsban azonban drasztikusan elkezd halványodni, vörösben és infravörösben
pedig nagyon halvány. Vizuális észleléseknél ehhez még a kék felé eltolt szkototopikus látás
is hozzáadódik: a narancs és vörös szűrős vizsgálatok nagyon halvány bolygókép mellett
zajlanak, a még használható legvörösebb szűrő a távcsőátmérőtől függ.
A 3,7”-es bolygón egy kiváló optikájú, 10 cm-es, 1,1”-es Dawes felbontású távcsővel
elméletileg a peremsötétedés és felszíni részletek is szépen látszódhatnának. A gyakorlat azt
mutatja, hogy tapaszt szem a peremsötétedést, és a korong lapultságát is megbízhatóan meg
tudja állapítani. Ehhez nagy segítség bármilyen színszűrő használata: a kék, zöld, sárgászöld
és sárga, lazac és világosnarancs szűrők nagyon szép élessé teszik a korong szélét és a
peremsötétedést. A perem és a peremsötétedés észleléséhez a legjobb szűrők a bolygó
reflexiós maximumába eső, keskeny sáváteresztésűek, így a zöld, sárgászöld elnyelő és 550
nm-es interferencia szűrők. A felszíni részletek megpillantása kis műszerrel komoly kihívás,
de még 15-20 cm-es távcsővel is nagy feladat. Az Uránusz sokkal kevésbé aktív, mint a
Jupiter, és kevésbé, mint a Neptunusz. Gyakori a teljesen üres korong: a Voyager 2 sem látott
rajta semmilyen felhőalakzatot. A megbízható negatív észlelések így ugyanolyan fontosak a
felhőzet dinamikájának megértéséhez, mint a pozitívak. Az Uránusz felhőalakzatainak
kontrasztja sajnos nagyon alacsony: az alakzatoknak a bolygóháttér intenzitásához képest is
alacsony a kontrasztja – még a többi bolygó alakzataival összehasonlítva is alacsony (ez a
HST felvételeken szépen látszik). Emellett a kicsi összfényesség miatt tovább csökken az
abszolút kontraszt a távcsőben. Az alacsony kontrasztú részletek megpillantása így a
legnehezebb bolygóészlelő feladatok közé tartozik. Az előforduló felhőalakzatok lehetnek
sötét foltok vagy sávok, ezek többnyire kékesszürkék (egyenlítői és mérsékelt övi sávok). A
peremsötétedés intenzitása is lehet egyenetlen, vastagabb sötétebb részekkel ékelődve az
egyenletes körívbe. Ez főleg akkor gyakori, ha jobban a pólus felől látunk rá a bolygóra. A
világos alakzatok lehetnek fényes pólussapkák, poláris gallérok, világos egyenlítői vagy
mérsékelt övi zónák, esetleg különálló felhőfoltok. Általában fehér színűek, feltehetően
metánjég felhők. A bolygóspektrum maximális intenzitásába eső zöld és világoszöld szűrők
mindkét alakzattípus kontrasztját emelik finoman. A kék szűrők javíthatják a sötét sávok
láthatóságát, sötétítve azokat. A világos fehér felhőalakzatok minden hullámhosszon jól
reflektálnak – itt azt használhatjuk ki, hogy a vörös felé eltolva erőteljesen csökken a korong
háttérfényessége, míg a fehér felhők alig változnak: a lazac, narancs és vörös szűrők a
korongot elsötétítve emelik ki a világos felhőket. A bíbor szűrők a kék és vörös komponensek
előnyeit egyesítve finoman kontrasztosíthatják a sötét és világos alakzatokat, sávos
felhőmintázatnál javítva a sáv-zóna elválást.
Fotografikusan is nagyon fontos a szűrők használata. Integrált fényben leggyakrabban csak
egy homályos zöldes üres foltot kapunk. A keskenyebb áteresztésű színszűrők az
atmoszférikus diszperzió hatását csökkentik, és élesítik a képet. RGB szűrőkkel éles képet
lehet kapni nagyobb műszerekkel. Ennek hiányában is érdemes kék, zöld és vörös szűrőkkel
próbálkozni, jóval élesebb képet kaphatunk, mint IL-ben. Vörösben és főleg infravörösben a
bolygókép jelentősen halványodik, de a seeing is javul, a világos felhőalakzatok pedig szépen
kiemelkedhetnek. Metánsáv szűrővel nagyon értékes információk nyerhetők a világos
felhőzet magassági kiterjedéséről. 889 nm-en a bolygólégkör metángáz tartalma erősen
elnyeli a fényt, csak a legmagasabbra nyúló felhők, párák verik vissza világosan. Mivel a
bolygó rendkívül halvány ebben a tartományban, nagy távcső és hosszú expozíciós idők
szükségesek. A metánsávban fényes sávok átfedhetnek az infravörösben látott fényes
régiókkal, de a metánsáv mintázat intenzitása különbözik az infravöröstől, az utóbbiban alig
látható sávrészek metánsávban felfényesedhetnek. Mind a vizuális, mind a kamerás

észleléseknél nagyon fontos, hogy az égi nyugati (kikapcsolt óragéppel vezető, p), mind az
északi irányokat bejelöljük – ennek hiányában a bolygó pólusai nem határozhatók meg.
Integrált fény (szűrő nélkül)
A fakózöld vagy zöldessárga korongon megfigyelhető a peremsötétedés, és esetleg fehéres
világos vagy szürkéskékes sötét felhősávok. Mindehhez igen jó seeing szükséges. A
színkontrasztnak nincs nagy jelentősége a bolygón – az alacsony fényesség miatt
gyakorlatilag nem látunk színeket. A nagyon alacsony kontrasztú részletek észrevételét
azonban elősegítik a szűrők, melyek elsősorban finom intenzitáskontrasztot adhatnak a
részleteknek, és élesítik a bolygó peremét.
UV szűrők (Schott UG11, fotometrikus U)
Az Uránusz korongja meglehetősen homogén ultraibolya fényben. Csekély fényessége miatt
az UV észlelése nehéz amatőr feladat – nem is igazán észlelik UV-ben. Sikeres
képrögzítéshez 30 cm-nél nagyobb távcső, kiváló seeing és hosszú expozíciós idők
szükségesek. Szűrőnek érdemes szélesebb áteresztésűt választani (pl. a fotometrikus
sorokból), vagy próbálkozhatunk a Meade Series 4000 W47-es szűrőjével, amely ibolyában is
át fog engedni. A magaslégköri párák és a világos felhők teteje esetleg enyhén kiemelkedhet,
ha sikerül éles képet készítenünk.
Baader dark blue (ibolya-mélykék)
Ez a legrövidebb hullámhosszú szűrő, mellyel vizuálisan próbálkozhatunk; ehhez is azonban
legalább 20 cm-es távcső, teljes sötétadaptáció és árnyékolás szükséges. Túl sok ekkor sem
látszik a bolygóból, a nagyon halvány korongon nehéz részleteket észrevenni. Kiváló seeing
esetén nagyobb távcsőben a bolygóperem szép éles lehet, bár a rövid hullámhossz adta
felbontásnövekedést általában elviszi a rossz seeing.
Baader Blue, W38a (kék)
A kék szűrő már jól használható, akár már 10 cm-es objektívátmérőtől is. A kék szűrő igen
élessé teheti a bolygóperemet, ezzel a legnagyobb a műszerünk felbontása. Ha a kép mégsem
éles, az a rossz seeing miatt lehet, ekkor érdemes hosszabb hullámhosszokon próbálkozni. A
peremsötétedés jól megfigyelhető vele, a korong ellipticitását is igen pontosan lehet vizsgálni
– utóbbinak szintén a rosszabb seeing szabhat határt. A szűrő a világos albedoalakzatokat
enyhén kiemeli, a sötéteket pedig határozottan elsötétíti; az IL-nél kontrasztosabb a látvány.
Meade Series 4000 W82a (világoskék)
Ez az igen nagy áteresztésű, kék felé toló szűrő jól használható a legkisebb távcsöveknél, kék
szűrő helyett. A bolygó fényét alig halványítja, de a kék szűrőhöz hasonlóan élesíti a
korongot, és enyhén kontrasztosítja az alakzatokat. Közepes és nagyobb távcsövekhez
kevésbé ajánlott, mert nem túl specifikus.
Baader Green, W58 (sötétzöld)
A zöld szűrő jól használható az Uránusz észlelésére. A bolygóperemet szép élessé teszi, a
peremsötétedés kontrasztos lesz, az ellipticitás jól megfigyelhető. A sötétebb zöld szűrők
enyhén növelik a felszíni alakzatok kontrasztját, a világosakat kiemelve, a sötéteket
elsötétítve. A felszíni részletek megfigyelésére azonban a sárgászöld felé eltolt szélesebb
áteresztésű szűrők jobbak: a bolygókép is fényesebb és a kontraszt is nagyobb velük.
Schott VG4 (világoszöld)

A Schott széles áteresztése, és összességében világoszöld, sárgászöld felé eltolt spektruma
kiváló az Uránusz megfigyeléséhez. Domináns színe közel esik a bolygó vizuális
maximumához, elég fényes képet adva. Kisebb távcsövekkel is jól használható. A
bolygóperemet élessé, a peremsötétedést kontrasztossá teszi. A felszíni részletek
kontrasztosításához kiváló: a világos alakzatokat szépen kiemeli, a sötéteket enyhén elsötétíti.
Vörös felé nyitott, áteresztő vége segíti a világos alakzatok kiemelését: míg a sötét
bolygóháttérből szinte semmi sem jön át narancsban és vörösben, az itt is erősen reflektáló
világos alakzatok képe felfényesítve hozzáadódik, rárakódik a zöldben képzett korongképre.
Érdemes beszerezni: a W11-nél specifikusabb, de a W58-nál vagy Baader zöldnél szélesebb
áteresztésű és kontrasztosabb képet ad. Egy jó minőségű W56-os szűrő majdnem hasonlóan
jól használható. Az 550/50-es IF szűrővel együtt a legjobb általános kontraszterősítő szűrő.
550/50 IF szűrő (világoszöld)
A bolygó vizuálisan érzékelhető spektrális áteresztési maximumába eső szűrő képe fényes, kis
távcsövekkel is jól használható. Keskeny és éles áteresztése miatt a legjobb szűrő a bolygó
peremének vizuális élesítésére, és a peremsötétedés lefutásának kontrasztosítására. A
koronglapultság hasonlóan jól tanulmányozható vele. Mindemellett kiváló általános
kontrasztot adó szűrő, mind a sötét, mind a világos alakzatokat finoman kiemeli a bolygón. A
Schott VG4-gyel együtt a legjobb általános kontraszterősítő szűrő.
Meade Series 4000 W11 (sárgászöld)
A széles áteresztésű sárgászöld szűrő a legkisebb távcsövekkel is használható, alig csökkenti
a bolygó fényességét. Igen éles képet ad. A peremét élessé teszi, a peremsötétedés finoman
tanulmányozható vele. Mind a világos, mind a sötét alakzatok kontrasztját finoman emeli.
Kisebb távcsővel – széles áteresztése miatt – a legjobban használható általános
kontraszterősítő szűrő. Bemutatókhoz is kiváló. Nagyobb távcsövekkel a zöld szűrők
specifikusabban használhatók.
Baader Yellow, W12 (sárga)
A sárga szűrő még elég világos képet ad, alig halványabb a W11-ben látottnál. A
bolygóperemet igen élesen mutatja, a peremsötétedés kontrasztja is kiváló. A világos
alakzatokat enyhén kiemeli a bolygón. Kisebb távcsövekkel majdnem olyan jól használható
általános szűrő, mint a W11. Nagyobb távcsöveknél a specifikusabb szűrők jobban
ajánlhatók.
Vernonscope W85 (lazac)
A legenyhébb szűrő, mellyel a képet vörösíthetjük; széles áteresztése miatt a legkisebb
távcsövekkel is használható. Nagyon szép, éles képet ad, a bolygóperemet élessé teszi, a
peremsötétedés kontrasztos. A világos foltokat segít enyhén kiemelni. Kis távcsövekhez
ajánlott.
Zeiss Mars szűrő (narancs)
A széles áteresztésű Mars szűrő jól használható kisebb távcsövekkel is. A színárnyalatot a
lazacnál kicsit erősebben tolja el a vörös felé. Képe még viszonylag fényes. A bolygóperem
éles, a peremsötétedés szépen, erős kontraszttal látszik. Segít finoman kiemelni a világos
alakzatokat. Kisebb távcsövekhez ajánlott.
Baader Orange (narancs)
A Baader éles levágású felül áteresztő szűrője már sötétté teszi a bolygó képét. 10 cm körüli
távcsövekkel ez a legvörösebb szűrő, amit még használhatunk. Képe tiszta és éles, kis

távcsövekben a korong picit nagyobb, szélére ráül a szélesebb diffrakciós lejtő. A peremet
élesen hozza, a peremsötétedés is szép kontraszttal látszik. A világos foltokat szépen kiemeli
a korongon,de a sötét alakzatok is látszanak vele.
GSO W21 (mélynarancs)
A W21 szűrő még vörösebb tartományban kezd átengedni, mint a Baader narancs. Ennek
megfelelően a bolygókép már igen sötét: legalább 15, de inkább 20 cm körüli távcsöveknél a
legvörösebb, még használható szűrő. Szűk áteresztése miatt halvány képén éles perem látszik.
Elég specifikus ahhoz, hogy hatékonyan emelje ki a világos foltokat: ezek láthatóan fénylenek
a sötét korongon. A halványabb, nagyobb területű világos régiók is felderengenek benne.
Megfelelő sötétadaptáció mellett igen jól használható.
Baader Red, W25 (vörös)
Vörösben az Uránusz rendkívül halvány. A szűrő legalább 25-30 cm-es távcsövekkel már
éppen használható, 20 cm-es műszerben még túl sötét képet ad a rutinmunkához. Nagy
távcsőben hatékonyan emeli ki a világos részeket, sajnos azonban a korong sötétsége miatt az
abszolút észlelt kontraszt is csökken; a GSO W21 általában jobb képet ad. A világosvörös
W23a képe kicsit fényesebb, érdemes vele próbálkozni.
Vernonscope W30 (bíbor, magenta)
A Vernonscope bíbor szűrője „anti-Uránusz” színű: a sárgászöld vizuális maximumú bolygó
komplementer színe a bíbor. Ennek megfelelően nagyon sötét képet kellene adjon.
Szerencsére azonban a Vernonsope szűrője nem túl specifikus, csökkentett intenzitással
zöldben is átereszt. Emellett az Uránusz kékben igen fényes, és ezt a hullámhosszt szépen
átengedi a szűrő. Összességében egy viszonylag halvány, de még kis távcsövekkel is jól
látható képet kapunk. A bolygó képe meglepően éles, az éles peremhez kontrasztos
peremsötétedés is járul. Kettős áteresztő tulajdonságai miatt az AD zavarja a megfigyelést,
csak megfelelő horizont feletti magasságon használjuk. A kék és narancs szűrők erényeit
egyesítve kék komponense finoman levágja a sötét, vörös komponense pedig átengedi a
világos foltokat: mindkét alakzattípus finom kontraszttal előbukkan: ennek megfelelően a
bolygó sávozottságát kiemeli, a sáv-zóna elválást javítva. 10 cm-es távcsőátmérőtől
használható.
Orion Mars Filter (mélybíbor)
Hasonló elv alapján működik, mint a W30, csak élesebb levágású és specifikusabb szűrő.
Képe így már meglehetősen halovány, nagyobb, 15 cm fölötti műszerekkel használható jól.
Az atmoszférikus diszperzióra még érzékenyebb. A bolygóperemet meglepően élessé teszi, a
peremsötétedés kontrasztos. A világos és sötét alakzatokat is kiemelve felhősávok megléte
esetén a korongot finoman sávozottá teszi, a sáv-zóna elválást javítja.
Infravörös (Baader IR pass, Astronomik Pro Planet 742)
Az infravörös tartomány ideális az Uránusz vizsgálatához. A korong háttérfényessége itt már
nagyon sötét, a légkör metángáztartalma elnyeli az infravöröst. A sötét korongon az IR-t is
kiválóan reflektáló fehér metánjég felhők így feltűnően fénylenek. A mélyebb légkörbe hatoló
infravörösben a légköri felhők gyönyörűen látszanak. A sötét korong miatt sajnos nagyobb
műszerekre és hosszabb expozíciókra van szükség, bár szerencsére a seeing jobb IR-ben, mint
a vizuális tartományban.
Metánsáv (Baader Methane Band, IF szűrők)

Metánsávban a légköri metángáz specifikusan abszorbeál minden fényt, már a felsőlégkörben.
A nagyon sötét korongon csak a legmagasabbra felérő jégfelhők és magaslégköri párák
fognak világítani, amik visszaverik a fényt mielőtt a sűrűbb légkör metánja azt elnyelné. A
metánsáv képek átfednek az infravörös képekkel, azonban kevesebb világos felhő látszik
rajtuk: míg infravörösben a mélyebben levő felhők is visszavernek, metánsávban csak a
legmagasabbak. Az Uránusz korongjának halványsága miatt a metánsáv fényképezés igen
nehéz, nagy műszer és hosszú expozíciós idők szükségesek nagyon jó légkör mellett. Érdemes
lehet szélesebb sáváteresztésű IF szűrőkkel is próbálkozni (30-50 nm) ezek bár kevésbé
specifikusak, a fényesebb korong miatt több remény van éles képek készítésére.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észlelésekhez
Kis távcső (8-10 cm), vizuális:
Az Uránusz részleteinek észlelése kis távcsővel nagy feladat. Értékelhető adatokhoz sok
gyakorlásra, kitartó és rendszeres észlelőmunkára, és változatos szűrőhasználatra van szükség.
Bár a bolygó korongja nem annyira pici, hogy semmi se látszódjon rajta, de a nagyon
alacsony kontrasztú alakzatok a kis szögfelbontás miatti elkentebb diffrakciós képen könnyen
láthatatlanok maradnak. Kis távcsőátmérőnket az észlelések gyakoriságával kompenzálhatjuk:
a rendszeres észlelések során a látványosabb, feltűnőbb albedoalakzatok megpillanthatók
lesznek. A láthatóság határán levő alakzatok valódiságát megerősíthetjük, ha széles és
változatos, a spektrumot lefedő szűrősorozatot használunk minden észlelés során: Ha az
alakzat több különböző szűrővel is feltűnik, jó esélyünk van valódiságát feltételezni. A kis
távcsővel használható szűrők – a halvány korong miatt – szélesebb áteresztésűek, és kevésbé
specifikusak kell legyenek. Az észlelések adatait rögzíthetjük egyetlen kompozit rajzon,
feltűntetve minden részletet. Ekkor írjuk le tételesen a bolygó, kiemelten az egyes alakzatok
látványát minden szűrőnél külön-külön. Így a végén megfelelő tapasztalattal és önkritikával
konszenzusra juthatunk: láttunk-e alakzatokat, vagy üres volt a korong. A rutinmunkához
ajánlható szűrősor: IL; kék (Baader Blue/W38a); világoskék (W82a); sárgászöld (W11); zöld
VG4 vagy 550/50 IF; lazac (W85) vagy ennek hiányában sárga (Baader Yellow/W12);
narancs (Baader Orange) ha nem túl sötét; bíbor (W30). Minden szűrőnél figyeljünk oda, és
írjuk le a lapultságot, peremsötétedés mértékét, peremsötétedésben jelentkező inhomogenitást,
sötétebb régiókat, és az albedoalakzatokat. Az égi északi és nyugati irányokról semmiképpen
se feledkezzünk meg, a pólusok azonosításának lehetősége nélkül a rajzunk kiértékelhetetlen!
Nagy távcső (15-20 cm), vizuális:
Az Uránuszon – alakzatainak nagyon alacsony kontrasztja miatt – nagyobb távcsővel lehet
igazán érdemi megfigyeléseket végezni. Kellő gyakorlattal, és széleskörű szűrőhasználattal
egy 15-20 cm-es távcsövet használva már megbízható és jól kiértékelhető adatsorokhoz
juthatunk. Nem csak az esetlegesen felbukkanó alakzatok, de az üres korong, az alakzatokra
negatív észlelések is megbízhatóan észlelhetők, dokumentálhatók. Megfigyeléseinkkel így a
felhőzet dinamikája megbízhatóan követhető. Mivel az Uránusz halvány alakzatait igen nehéz
webkamerával megörökíteni, a megbízható vizuális észlelések a mai napig igen értékesek. A
teljes spektrumra kiterjedő és változatos szűrőhasználat itt is segít a látott vagy látni vélt
alakzatok valódiságának eldöntésében: Ha több szűrővel is látszik az alakzat, a megfelelő
hullámhosszakon jobban, másokon kevésbé, akkor nagy valószínűséggel valódi
felhőképződményt láttunk. Kis távcsöves észlelésekhez hasonlóan elegendő, ha minden
alakzatot egyetlen kompozit rajzban összegzünk, de szűrőről szűrőre tételesen leírjuk a
korong és az alakzatok látványát, erősségét. Az intenzitásértékeket igyekezzünk egyetlen
szűrővel megadni – ha az intenzitás látványosan eltérő különböző szűrőkkel, inkább
készítsünk több korongrajzot. Nagyobb távcsőre a rutinmunkához ajánlható szűrősor: IL; kék

(Baader Blue/W38a); világoszöld 550/50 IF vagy VG4 ennek hiányában zöld Baader Green
vagy W58; Baader Orange; W21 és Orion Mars szűrő. Nagy távcső esetén a világosvörössel
(W23a) vagy vörössel (Baader Red, W25) is próbálkozhatunk. A sötét alakzatok kékben és
zöldben, míg a világosak narancsban és vörösben feltűnőbbek. Ha például egy világos alakzat
zöldben látszott, de narancssárgában teljesen eltűnik, gyanakodhatunk, hogy csak képzeletünk
szüleménye volt. Az égi nyugati és északi irányokra itt is figyeljünk oda!
Nagy távcső, (15-20 cm), fotografikus:
Mivel az Uránusz halvány korongján rendkívül alacsony az alakzatok kontrasztja, nagyon
nehéz webkamerával is részleteket megörökíteni a bolygón. Tapasztalt vizuális észlelők
gyakran részletesebb és alakzatokban dúsabb megfigyeléseket kapnak, mint a webkamerás
észlelők. A helyzet hasonlít a Vénusz integrált fényben való megfigyeléséhez: Vizuálisan
sávrendszerek tömkelege bukkan elő, a fotókon pedig üres a korong. A kamerás képek
ugyanúgy szenvednek a nem valós alakzatoktól, mint a vizuális észlelések: képfelvevési és
feldolgozási műtermékek csakúgy elbizonytalanítják az alakzatok valódiságát, mint vizuálisan
a kivetítések és képzelgések. Webkamerával azonban vizuálisan nem látható tartományokban
– vörösben és infravörösben – is észlelhetünk, ahol a világos felhők kontrasztja szépen
megnő. Érdemes hát a külső bolygók kamerázásával is próbálkoznunk!
Színes kamerával készült Uránusz képeken általában semmilyen részlet nem látszik. A bolygó
élesítése, az AD kiküszöbölése, és a képek használhatósága miatt is érdemes monokróm
üzemmód mellett színszűrőznünk. Az RGB szűrők tökéletesek. Az Uránusz valódi színét
nehéz visszaadni, képeken általában jóval kékesebb, mint vizuálisan. Ezek hiányában szűkebb
áteresztésű kék (W38a) és zöld (W58) szűrőkkel próbálkozhatunk. A felül áteresztő narancs,
vörös és infravörös szűrők nagyon jó választások. Az egyre magasabb
hullámhossztartományokba érve a seeing javul, a világos alakzatok kontrasztja nő, azonban a
kép egyre halványabb. Nagyobb távcsővel az infravörös fényképezés a legígéretesebb.
Metánsáv fényképezéshez igen nagy műszer, és a jó seeing mellett hosszú expozíciók
szükségesek, komoly kihívást jelentve amatőr szinten.
Színszűrőkkel és integrált fényben készült Uránusz felvételek, melyeken albedoalakzatok,
illetve azok hullámhosszfüggése megfigyelhető:

Békési Zoltán magyar amatőr Uránusz fotója integrált fényben készült színes kamerával. Az
atmoszférikus diszperzió hatása jól látszik. 2012. 08. 19. 00:24 UT, 200 Newton.

Christophe Pellier RGB és IR fotói. A korong üres, a peremsötétedés éles és jól látszik. 2005
08. 25. UT 23:09-23:43, 210 Mewlon.

Daniele Gasparri IR1000 szűrővel készült képén jól látszik a fényes déli pólussapka. 2007.
10. 09. 21:00 UT, C14.

David Grey integrált fényű rajzán nagyon finom apró részletek látszanak (mérsékelt övi és
trópusi sávok, világos egyenlítői zóna). A rajz alacsony kontrasztja hűen tükrözi a bolygó
halvány kontrasztviszonyait. 2009. 09. 14. 18:20 UT, 415 DK.

Eric Frappa és Jean Lecacheux képe a Pic du Midi 1m-es távcsövével készült infravörösben.
Számos alakzat szépen látható, például egy északi mérsékelt övi zóna és egy déli sötét gallér.
2002. 07. 14. UT 07:14, 1m Cass, Pic du Midi.

A HST felvételei integrált fényben (balra) és metánsáv szűrővel, hamis színekben (jobbra)
mutatják a bolygót. Az integrált fényben alig látható világos sávok szépen kiemelkednek
metánsáv szűrővel. Főleg az egyenlítő mentén húzódó sáv nem látható jól integrált fényben.
2011. 12. 25.

5.7 Neptunusz
A Neptunusz színvilága és alakzatai, valamint észlelésének jellegzetességei és nehézségei
hasonlóak az Uránuszéhoz. A bolygó színárnyalata még erősebben a kék felé tolt, vizuálisan
is középkék-tengerkék színű. Átmérője még kisebb: 2,2-2,4” – azt hihetnénk tehát, hogy
észlelése az Uránusznál is keményebb feladat. Ez szerencsére csak részben igaz: a Neptunusz
jóval aktívabb bolygó, mint az Uránusz, gyakoriak rajta a nagyobb kiterjedésű világos
metánjég felhők, és a sötét sávok, foltok sem ritkák. Az albedoalakzatok kontrasztja abszolút
mértékben is nagyobb, mint az Uránuszon, intenzitásuk közelítheti a Szaturnuszon, Jupiteren
láthatókét. A nagyobb aktivitás, gyakoribb felhők és kontrasztosabb alakzatok miatt nagyobb
távcsővel legalább akkora esélyünk van alakzatok megpillantására, mint az Uránuszon. Az
alakzatok persze a kis méret miatt kevésbé részletesek. Ne feledjük azonban, hogy a Jupiter
után a legaktívabb, legváltozatosabb óriásbolygót figyelhetjük meg – gyakoribbak és
nagyobbak a felhőalakzat változások rajta, mint a Szaturnuszon, vagy az Uránuszon –
érdemes tehát rendszeresen észlelni! A középkék bolygón világos fehér metánjég
felhőalakzatok jelenhetnek meg: világos pólussapka és poláris gallér (például a sávszerű, de
több különálló felhőből összetevődő SPF, a déli poláris alakzat), halvány világos
magaslégköri páraövek, szürkéskék sötét foltok (GDS, nagy sötét folt), sötétkék sávok, sötét
poláris gallérok és sötét egyenlítői sávok.
Az Uránuszhoz hasonlóan észlelésére rányomja bélyegét a halványsága és a kis mérete.
Csekély fényessége miatt színét csak kis nagyításon láthatjuk, amikor még csillagszerű
(200x). Észleléséhez nagy nagyítás szükséges: kis távcsőnél (8-10 cm) 300-450x, nagyobb
műszernél (15-20 cm-től) 400-600, de akár 900x nagyítás. Színt szkototopikus látásunkkal
ekkor már nem érzékelünk, a halvány foltocska fehéres. Csekély felületi fényessége miatt a
szemünk kizárólag csapokat tartalmazó sárgafoltjára állítva eltűnik a korong – kis szögű,
néhány fokos elfordított látással figyelhetjük csak meg. Kisebb transzmissziójú, főleg vöröses
szűrők esetén a kép olyan halvány lehet, hogy csak a sárgafolttól messzebb irányítva,
elfordított látással látszik a korong – itt azonban szemünk felbontóképessége már rosszabb,
nehéz az apró részletek észrevétele. A vörösebb tartományban való vizuális észlelését nem
csak a bolygó alacsony vörös fényvisszaverése nehezíti, hanem szkototopikus látásunk
kékeszöld felé tolódott maximuma, ennek megfelelően vörösbeli érzéketlensége is.
Halványsága miatt az alakzatok abszolút kontrasztja alacsony, és a használható szűrőket
erősen befolyásolja távcsövünk fénygyűjtő képessége és a szűrő transzmissziója. A picike
korongra rányomja bélyegét távcsövünk diffrakciós mintázata: a bolygó pereme a valóságban
széles átmenettel kenődik szét az égi háttér sötétjére. Peremsötétedését így nehezebb
megfigyelni, és a peremsötétedés valósághű kontrasztviszonyai csak nagyobb műszerrel
jönnek elő. Szerencsére szemünk és agyunk hatékonyan kiélesíti a bolygó képét; a teljesen
nyugodt pillanatokban 15-20 cm-es távcsővel metszetélesnek látszódhat a bolygóperem.
Megfigyelése az atmoszférikus diszperzióra és a seeingre nagyon érzékeny. Főleg az AD-val
kell résen lennünk: ha világos-sötét gradiens jelenik meg a képen, mely a horizont irányára
merőleges, nem pedig a bolygó tengelye szerint fut, nem albedoalakzatoz látunk, csak az AD
hatását. Éppen ezért a pólusok azonosításához nagyon fontos feljegyeznünk az égi északi és
nyugati irányokat, illetve a horizont irányát a rajzon vagy képen.
Szűrőzése egyszerű elvek alapján történik, mégis nagyon fontos. A különböző, eltérő
áteresztésű szűrőkkel való vizsgálat segít megerősíteni a látott alakzatok valódiságát. A
bolygó vizuálisan is kékben a legfényesebb, zöldben kezd csökkenni a fényessége, vörösben
pedig nagyon halvány. Szinte bármilyen keskenyebb áteresztésű szűrő csökkenti az AD és a
seeing zavaró hatását, élesíti a bolygót, a bolygóperemet élesebbé, a peremsötétedést pedig
kontrasztosabbá teszi. A bolygó magas reflexiós tartományába eső kék és zöld elnyelő és
interferencia szűrők kiváló általános kontraszterősítők, a perem és peremsötétedés mellett

kiemelik a világos és sötét alakzatokat is. A kék és zöld szűrők segítenek a sötét alakzatokat
elsötétíteni, de a világosak is láthatóak velük. A sárga, lazac, narancssárga, vörös és
infravörös szűrőkkel a korong egyre sötétebb, így az itt is erősen reflektáló fehér felhők
fényesen kiemelkednek a képen. Minél hosszabb a hullámhossz, annál sötétebb a bolygó,
annál nagyobb a világos alakzatok kontrasztja és annál jobb a seeing is. Sajnos azonban annál
kisebb a felbontás (ez a Neptunusz kis mérete miatt már fontos szemponttá válik) és annál
hosszabb expozíciók szükségesek. Vizuálisan narancsban még megfigyelhető a bolygó,
vörösben már túl halvány. A bíbor szűrőkkel a sötét és világos alakzatok egyszerre
kontrasztosíthatók, sávos felhőmintázat esetén a sáv-zóna elválás javulhat.
Fotografikusan is nagyon fontos a szűrők használata. Integrált fényben színes kamerával
leggyakrabban csak egy homályos kékes üres foltot kapunk. A keskenyebb áteresztésű
színszűrők az atmoszférikus diszperzió hatását csökkentik, és élesítik a képet. Az RGB szűrők
tökéletesek, velük éles képet lehet kapni nagyobb műszerekkel. Ennek hiányában is érdemes
kék, zöld és vörös szűrőkkel próbálkozni, jóval élesebb képet kaphatunk, mint szűrő nélkül
IL-ben. Az IR szűrők jelentősen javítják a világos alakzatok kontrasztját és a seeinget, de a
bolygó halványsága miatt hosszabb expozíciókra lehet szükség. Metánsáv szűrővel nagyon
értékes információk nyerhetők a világos felhőzet magassági kiterjedéséről. 889 nm-en a
bolygólégkör metángáz tartalma erősen elnyeli a fényt, csak a legmagasabbra nyúló jégfelhők
és párák verik vissza a fényt világosan. Mivel a bolygó rendkívül halvány ebben a
tartományban, nagy távcső, hosszú expozíciós idők, és kevésbé szűk áteresztésű szűrők
szükségesek, csak a legnagyobb amatőr műszerekkel van esélyünk alakzatokat rögzíteni
nagyon jó seeing mellett. A metánsávban a magasra nyúló kondenzált felhők átfedhetnek a
vörös és infravörös képpel, de sok finomabb felhőalakzat mélyebben van és nem látható a
metánsáv képen.
IL (szűrő nélkül)
Szűrő nélkül a Neptunusz kis nagyításon kékes színű, nagy nagyításon színtelen. A perem
általában kevésbé éles, és a peremsötétedés kevésbé kontrasztos, mint szűrőkkel. A világos és
sötét felhőalakzatok szépen előjöhetnek IL-ben is, de azonosításukat és megerősítésüket
jelentősen elősegítik a szűrők.
Baader Dark Blue (ibolya-mélykék)
A halvány bolygókorong miatt ez az erősebb elnyelésű szűrő is csak nagyobb (legalább 20-25
cm-es) távcsövekkel használható, ezekben is nagyon halvány képet ad. A korong ibolyában
meglehetősen homogén. A sötét alakzatok bukkannak elő esetleg valamennyire, a világos
felhők kontrasztja alacsony az ibolyában erősen reflektáló korongon; ezek is előbukkanhatnak
azért halványan. Nem a leghatékonyabb szűrő a bolygóhoz.
Baader Blue, W38a (kék)
A kék szűrő jól használható a Neptunuszon. Bár fényelnyelése erősebb, a bolygó
sugárzásának nagy része a kék tartományba esik. A szűrő képe így elég sötét, de még a
legkisebb távcsövekkel is használható megfelelő sötétadaptáció mellett. A szűrő jó seeing
esetén éles bolygóperemet ad. A peremsötétedés általában nem a legkontrasztosabb a kis
fényesség miatt. A szűrő segít finoman kiemelni a világos részeket, és a sötét alakzatokat is
határozottan kontrasztosítja – sajnos az utóbbi hatékonyságát csökkenti a kis fényesség miatti
alacsony abszolút kontraszt, a zöld szűrők hatékonyabbak lehetnek ezen a téren.
Meade Series 4000 W82a (világoskék)
Magas transzmissziója mellett enyhe kék irányú eltolást végez. A legkisebb távcsövekkel is
jól használható, alig csökkenti a bolygó fényességét. A szűrő igen szép élessé teszi a

bolygóperemet és kontrasztossá, jól láthatóvá a peremsötétedést. Az ellipticitás jól
megfigyelhető. A fényes alakzatokat egyértelműen segíti kiemelni, de a halvány sávok is
kontrasztosabban bukkannak elő vele. A kis távcsövek legjobb általános szűrője.
Bemutatókhoz is kiváló. Nagyobb műszereknél érdemes specifikusabb, keskenyebb
áteresztésű szűrőket is használni.
Baader Green, W58 (zöld)
A bolygó az élesebb levágású zöld szűrőkkel is jól látható, még kis távcsőben is elég fényes
képet ad. A szép éles rajzolatú szűrő a bolygóperemet élessé teszi, a peremsötétedés is jól
látható vele. A világos alakzatokat és sötét sávokat finoman kontrasztosítja.
550/50 IF szűrő (zöld)
Az éles levágású interferenciaszűrő szerencsére elég fényes képet ad ahhoz, hogy már kis
távcsővel is használhassuk. A bolygó kissé elkent képét metszetélessé varázsolja, a
bolygóperem éles, az ellipticitás kitűnően vizsgálható, a peremsötétedést pedig ez emeli ki a
leghatározottabb kontraszttal és legszebb lefutással. A világos alakzatokat enyhén kiemeli, a
sötétek nem feltűnőek vele. Kis és nagy távcsövekhez is ajánlott, elsősorban a lapultság és
peremsötétedés vizsgálatára.
Schott VG4 (zöld)
A Schott szélesebb áteresztésű és vörös felé nyitott szűrője kiválóan használható, kis
távcsöveknél is elég fényes képet ad. A szűrő élessé teszi a bolygóképet és a peremet,
kontrasztosítja a peremsötétedést. A világos alakzatokat szépen kiemeli, ebben segít vörösben
áteresztő farka: narancs és vörös tartományban a sötét korongból szinte semmi sem jön át,
csak a világos felhők fénye növekedik a zöldes alapszínű korongon. Emellett a sötét sávokat,
foltokat is hatékonyan elsötétíti. Nagyobb műszereknél talán a legjobb általános
kontrasztosító szűrő.
Meade Series 4000 W11 (sárgászöld)
Széles áteresztésű szűrő, kis távcsővel is viszonylag fényes marad a kép vele. A
bolygóperemet hatékonyan élesíti, a peremsötétedés is nagyon szép kontraszttal látszik vele.
Kis távcsövekhez mindenképpen ajánlható, jól használható szűrő. A fényes foltokat finoman
kiemeli, a sötéteket is finoman kontrasztosítja. Nagyobb műszereknél érdemes specifikusabb,
szűkebb áteresztésű szűrőt használni – itt a VG4 jobb alternatíva lehet.
Baader Yellow, W12 (sárga)
A sárga szűrő széles áteresztésű, zöldtől a vörös felé nyitott szűrő. A bolygó képe igen fényes
marad vele, a legkisebb távcsövekkel is jól működik. A korongperemet nagyon szépen
kiélesíti, a peremsötétedés is kontrasztos és finoman árnyalt lesz vele. Segíthet a világos
foltok finom kiemelésében. Kis távcsövekhez ajánlható W11 hiányában.
Vernonscope W85 (lazac)
A lazac a legenyhébb és legnagyobb transzmissziójú szűrő, mellyel vörös színárnyalat eltolást
végezhetünk. A Neptunuszon is kitűnően működik. Éles bolygóperemet és szép, vékony, éles
peremsötétedést mutat. Kis távcsőben hatékonyan segít kiemelni a világos alakzatokat, a
sötétek is látszanak vele, részletes képet adhat a bolygóról. 8-10 cm-es távcsövekhez
ajánlható, mint a legvörösebb, még használható szűrő.
Zeiss Mars szűrő (narancs)

A szélesebb áteresztésű Zeiss Mars szűrő kisebb távcsövekkel is még éppen használható, de
képe már igen sötét. A halvány kép viszonylag éles, de a peremsötétedés már nem túl
kontrasztos a csekély fényesség miatt. A világos alakzatokat segít hatékonyan kiemelni. A
sötét alakzatok azonban már beleolvadnak a sötét korongba, inkább a nagyobb léptékű, fél
korongra kiterjedő sötét régiók látszanak vele. Ha rendelkezésünkre áll, megfelelő
sötétadaptáció mellett kis távcsővel próbálkozhatunk használni, mint a legvörösebb szűrőt.
Baader Orange (narancs)
A Baader narancs szűrője már túl halvány képet ad kis távcsövekkel; 15-20 cm-es műszerrel a
legvörösebb, még használható szűrő. A bolygókorong igen sötét benne. A bolygóperem éles,
a peremsötétedés a sötét korongintenzitás miatt nem tanulmányozható jól. A világos felhőket
szépen és határozottan kiemeli, így segít megerősíteni ezeket az alakzatokat; előfordulhat
mégis, hogy a zöldben látott fényes alakzat nem túl feltűnő vele.
GSO W21 (narancs)
Nagyobb, 25-30 cm-es távcsöveknél igen sötét képe már elegendően fényes lehet a vizuális
megfigyeléshez. A sötét korongon segít a világos felhőalakzatok igen specifikus
kiemelésében. Használatához teljes sötétadaptáció kell.
Vernonscope W30 (bíbor, magenta)
A kettős áteresztésű bíbor szűrő a kék és a vörös tartományokat engedi át. A Neptunusz kékbe
eső vizuális reflexiós maximuma miatt elegendő fényt enged át a szűrő: a korong hasonlóan
sötét, mint a Baader Blue szűrőjével, így kis távcsövekkel is használható. Szép éles képet ad,
kevésbé jó seeing esetén élesebb a bolygóperem, mint kék szűrővel. Vörös komponense miatt
segít szépen kiemelni a világos alakzatokat – a felhők vörösben világosak, csak a korong
sötét. A sötét alakzatok is finoman előjöhetnek, ezeket a kék komponense segít
kontrasztosítani. Sávos felhőmintázat esetén így a sáv-zóna elválás finoman javulhat. Csak
nagyobb horizont feletti magasságnál használható, különben az AD két korongra bontja a
képet.
Orion Mars Filter (bíbor, magenta)
Éles levágású kettős áteresztésű szűrő. Kis távcsövekkel képe már túl halvány, 15-20 cm-es
objektívátmérőtől használható. Képe szép éles, a bolygóperem éles vele. A peremsötétedés
vizsgálatára kettős áteresztése miatt kevésbé ajánlott. Vörös áteresztésénél fogva igen jól
kiemeli a világos felhőket: vörösben a korong alig láthatóan sötét volna, csak a felhők vernek
vissza fényesen. A fényes felhőképek ráadódnak a kékben elegendően fényes korongra, így
jól megfigyelhetőek lesznek. A kékben látható sötét alakzatok is előbukkanhatnak, a sáv-zóna
elválás javulhat a korongon. Természetesen a különböző hullámhosszú, és így különböző
méretű és lefutású diffrakciós képek a fókuszsíkban interferálnak, így nem két különböző
méretű egymásra vetített diffrakciós képet kapunk, hanem inteferált, éles bolygóperemet. Az
atmoszférikus diszperzió azonban könyörtelenül két eltolt korongra bontja a két különböző
hullámhosszú képkomponenst, így nagy nagyításon 30°-os horizont feletti magasság alatt ne
használjuk.
Infravörös (Baader IR pass)
A Neptunusz infravörösben nagyon sötét, az itt is jól reflektáló fehér jégfelhők így fényesen
világítva jelennek meg a képen. A mély légköri rétegekig is lehatoló IR a mélyebb felhőkön is
visszaverődik, képet adva róluk. A képek sötétsége miatt nagy távcső és hosszabb expozíciók
lehetnek szükségesek. Ha infravörösben nem kapunk használható képet, próbálkozzunk
rövidebb hullámhosszú felüláteresztő szűrőkkel: mélyvörös, vörös, narancs, sárga.

Metánsáv
A többi óriásbolygóhoz hasonlóan a Neptunusz légkörének metántartalma elnyeli a fényt ezen
a hullámhosszon, és csak a magaslégkörbe felérő felhők tetejéről verődik vissza. A nagyobb
kiterjedésű világos sávok, pólussapkák gyakran nem látszanak metánsávban, csak a kisebb,
kondenzált, magasra nyúló fehér felhők teteje. Metánsávfényképezés – a rendkívül alacsony
fényesség miatt csak a legnagyobb amatőr műszerekkel volna lehetséges, hosszú expozíciók
mellett. Érdemes lehet szélesebb áteresztésű, kevésbé specifikus interferenciaszűrőkkel
próbálkozni a nagyobb fénymennyiség miatt; nagyon nehéz amatőr téma.
Szűrőajánló rendszeres vizuális és webkamerás észlelésekhez
Kis távcső (8-10 cm), vizuális:
A Neptunusz korongja már kisebb, 150-200x körüli nagyításon megpillantható, ekkor már
észrevehetően meghaladja a csillagok Airy korongjának méretét. A kis korong
peremsötétedése és lapultsága megfelelő szűrőkkel és némi gyakorlattal észrevehető,
megállapítható. Albedoalakzatokat észrevenni ilyen kis műszerekkel igen nehéz, csak a
legfeltűnőbb alakzatok pillanthatók meg jó seeingnél, nagy gyakorlattal. Felszíni részletek
megbízható követéséhez így legalább 15, de inkább 20 cm-es objektívátmérőjű műszerre van
szükség. Ennek ellenére érdemes próbálkozni a bolygó megfigyelésével. Bemutatókhoz
leginkább a W82a és a W11-es szűrők ajánlhatók. A peremsötétedés és ellipticitás
vizsgálatához a legjobb az 550/50-es IF szűrő. Ha albedoalakzatokat szeretnénk
megpillantani, érdemes több, különböző hullámhosszú szűrővel megvizsgálni a bolygót: Ha
az alakzat több szűrővel is mutatkozik, nagyobb valószínűséggel valós. A Neptunuszról
elegendő egyetlen kompozit rajzot készítenünk, viszont minden egyes szűrőnél írjuk le a
bolygó látványát, kitérve a bolygóperemre, a peremsötétedésre, és az esetleges alakzatok
láthatóságára. A részletes vizsgálathoz rutinszerűen ajánlható szűrősor: IL; világoskék W82a;
zöld 550/50 IF ha van, ha nincs Baader Green vagy W58; sárgászöld W11; sárga Baader
Yellow vagy W12; lazac W85; bíbor W30. Az égi északi és nyugati irányokról semmiképpen
se feledkezzünk meg, a pólusok azonosításának lehetősége nélkül a rajzunk kiértékelhetetlen!
Nagy távcső (15-20 cm), vizuális:
Legalább 15, de inkább 20 centiméteres távcsővel és megfelelő gyakorlattal a Neptunuszon
igen értékes megfigyelési sorozatokat készíthetünk. Nagyobb műszerekkel nem csak a
felbukkanó felszíni alakzatok dokumentálhatók megbízhatóan, de az üres korong, az
alakzatokra negatív észlelések is – így a felhőzet dinamikájáról megbízható adatsort
kaphatunk. Érdemes minél többször észlelni a bolygót, egyes felhőalakzatok meglepően rövid
életűek, egy nap alatt szinten fel és eltűnhetnek. A részletek megbízható detektálását nagyban
megkönnyíti egy széles hullámhossztartományt lefedő szűrősor rendszeres használata. A több
szűrővel is egyértelműen látható alakzatok valódisága valószínűsíthető. A Neptunusznál
elegendő egyetlen kompozit rajzot készítetünk, minden látott alakzatot feltüntetve. Az
intenzitásokat igyekezzünk egyetlen szűrő alapján megadni. Ha az intenzitásértékek
látványosan eltérnek a különböző szűrőkkel, inkább készítsünk több rajzot. Minden egyes
szűrőnél tételesen írjuk le a látványt, kitérve a bolygóperemre, peremsötétedés lefutására és
szabályosságára, és az alakzatok látványára, intenzitására és észlelésük megbízhatóságára. A
rutinmunkához ajánlható szűrősor: IL; kék (Baader Blue vagy W38a); zöld 550/50 és Schott
VG4, ennek hiányában W58 és W56; narancs (Baader Orange); bíbor (Orion Mars Filter vagy
W30). A bolygó lapultságát és annak irányát, ill. az égi északi és nyugati irányokat
mindenképpen tüntessük fel – e nélkül kiértékelhetetlen a rajzunk.

Nagy távcső, (15-20 cm), fotografikus:
A Neptunusz webkamerás észlelése nehéz feladat – a színes kamerás felvételeken
leggyakrabban egy kissé életlen, részletek nélküli nagyon apró kékeszöld korong látszik csak.
Fontos a megfelelő fókusznyújtás: A kis korongon a távcső felbontási határán levő legapróbb
részleteket is meg kell tudni örökíteni, így érdemes nagyobb fókusznyújtást használni, mint
pl. a Jupiter esetén. Mindenképp érdemes szűrős képeket készíteni: Az RGB szűrőzés jó
megoldás, ha színes kameránk van, akkor is monokróm üzemmódban, színszűrőkkel
észleljünk (szűkebb kék, zöld és vörös). A zaj és a képfeldolgozási műtermékek problémát
jelenthetnek: érdemes lehet több, időben kicsit eltolt sorozatot készíteni és összevetni a
belőlük készített képeket. Ha az alakzat megbízhatóan mutatkozik több képen is, feltehetően
valós. Foltos alakzatok esetén néhány óra alatt az alakzatok elmozdulása is megfigyelhető.
Érdemes infravörös (Baader IR pass) vagy felül áteresztő mélyvörös szűrővel is próbálkozni,
ezekkel a világos felhők jól detektálhatók. A metánsávfényképezés a nagy távcsőméret,
érzékeny kamera, és szélesebb áteresztésű interferencia szűrők miatt sajnos kívül esik a
legtöbb amatőr lehetőségén. A Neptunuszról igen kevés észlelés születik, nincs igazán
bejáratott fotózási standard. Ne elégedjünk meg egyetlen képpel, amin nem látszik semmi;
készítsünk hosszabb távú megfigyelési sorozatot, esélyt adva a felbukkanó alakzatok
megörökítésére. Érdemes többféle szűrőt konzekvensen használni az észlelési sorozatokban –
így jól kitapasztalhatjuk az egyes részletek láthatóságát saját távcsöves konfigurációnkkal.
Színszűrőkkel és integrált fényben készült Neptunusz felvételek, melyeken albedoalakzatok,
illetve azok hullámhosszfüggése megfigyelhető:

Christophe Pellier gyönyörű Neptunusz fotója LRGB ill. RGB szűrősorral készült. Bár a
színes képeken az alakzatok kontrasztja nagyon alacsony, az RGB képeken jól látszik egy

sötétebb északi poláris sapka, egy világos északi mérsékelt övi gallér és egy északi trópusi
sötétebb diffúzabb sáv is. 2012. 08. 11. UT 23:35, 250 Gregory.

Daniele Gasparri sárga szűrős monokróm kamerás képein sötét sávszerű albedoalakzatok
láthatók. A két részletkép alakzatai ellentmondanak egymásnak, az átlagolt képen egy déli
sötét gallér tűnik fel – a bolygó fotózása láthatóan nehéz, nem ritkák a műtermékek. 2010. 08.
03/04. UT 23:50, 00:32, C14.

David Grey csodálatos IL rajzán számos világos folt és sötét sáv is azonosítható. 2010. 10. 24.
UT 18:55, 415 DK.

Damian Peach csodálatosan részletgazdag hamisszínes képe vörös szűrővel készült a
Neptunuszról és a Tritonról. A korongon jól megfigyelhetők a világos felhőfoltok és sötét
albedoalakzatok is. 2010. 09. 25. UT 00:37, 350 SCT.

Marc Delcroix RGB és IR (>685 nm) képei. Figyeljük meg a bolygó halványságát vörösben.
A B kép a legéletlenebb, a G élesebb, míg az R és IR igen szép élesek. A kék és zöld csatorna
részletek nélküli. Vörösben kezd előjönni egy bal alsó poláris fényes folt és egy középső
sötét. IR-ben mindkettő meg jobban látszik. 2012. 08. 09. UT 00:10-00:28, 1m Cass, Pic du
Midi.

Eric Frappa és Jean Lecacheux IR képén szinte beégve vakítanak a fehér felhőfoltok, a korong
közepén egy sötét alakzat is látható. 2002. 07. 08., 1m Cass, Pic du Midi.

A HST sorozatfelvétele egy teljes forgási periódusról. A hamisszínes kompozit kék színe
kékben, 467 nm-en, a zöld színe távoli vörösben, 676 nm-en, a fehér színe pedig távolabbi
infravörösben, 850nm-en készült. Kékben szépen látszik egy sötét egyenlítői sáv, míg
infravörösben a felhőfoltok világítanak.

A HST felvétele a Neptunuszról ibolya, kék, zöld, vörös és metánsáv tartományokban.
Figyeljük meg a szinte üres ibolya képet, a kontrasztos sötét poláris gallért kékben és zöldben,
a sötét korongot, a fényes felhőfoltokat, a halványabb világos poláris sapkát és világos
egyenlítői zónát vörösben, és a magasra nyúló felhőfoltok tetejét metánsávban.

6. Táblázatos összefoglaló
Az alábbi táblázatban az egyes bolygók alakzatainak különböző színszűrőkkel való
megfigyelhetőségét foglaljuk össze. Csak azokat az alakzatokat említjük, melyek az adott
szűrő segítségével kontrasztosabban, kiemelten láthatók. A vizuális rutinmunka során
ajánlható szűrőket V betűvel, a fotografikus rutinmunka során ajánlhatókat F betűvel, a
legjobb általános szűrőt sárga háttérrel jelöltük. A bemutatókhoz ajánlott szűrőket is
megemlítjük.

6.1 Föld-típusú bolygók
szűrő

Merkúr

Vénusz

UV

Homogén korong.

Meade W47
(mélyibolya)

Homogén korong.

Vernonscope W47
(ibolya)

Homogén korong.

Baader Dark Blue
(mélykék)

Majdnem
korong.

Baader Blue, W38a, B
(kék)

Világos
alakzatokat
határozottan kiemeli, a
sötétek is látszanak.
V

A
legkontrasztosabb
világos
és
sötét
felhőalakzatok.
F
Nagyon
kontrasztos
világos
és
sötét
alakzatok.
F, V
Közepesen kontrasztos
világos
és
sötét
alakzatok.
V
Mérsékelten kontrasztos
világos
és
sötét
alakzatok. Bemutatóknál
jó, nappali égen is.
V
Alacsonyabb kontrasztú
világos
és
sötét
alakzatok.

homogén

Schott BG61, BG18
(kékesszöld)

Baader Green, W58, G
(sötétzöld)

Világos
kiemeli.

alakzatokat

Mars

Kék tisztulás vizuális és
kamerás detektálásához a
legjobb
V, F
A kék tisztulás vizuális
detektálásához
használható.

Hatékonyan kiemeli a
pólussapkákat,
légköri
felhőket,
enyhén
a
sivatagokat,
pajzsvulkánokat.
Az
RGB B szűrő használható
a
kék
tisztulás
detektálásához.
V, F
A talajközeli jégködök és
az
arktikus
ködök
kiemelése, azonosítása. A
pólussapkák és légköri
felhők szintén világosak,
sárga és kék szűrő is kell!
V
Talajmenti
fagyok,
zúzmarák
kiemelése,
azonosítása (kék és sárga
szűrő
is
kell!).
Pólussapka és poláris
projekciók
enyhe
kiemelése, vizsgálata. A
világos
sivatagok,
pajzsvulkánok fényesek.
V

550/50 IF

Baader Yellow, W12
(sárga)

Vernonscope
(lazac)

Zeiss Mars szűrő
(narancs)
Baader Orange
(narancs)

GSO W21
(mélynarancs)

Világos
alakzatok
világítanak,
sötétek
finoman
árnyalt
kontraszttal erősödnek.

W85

Alacsony
kontrasztú
világos
és
sötét
alakzatok.
V
Igen alacsony finom
kontraszt.

Világos
alakzatok
fénylenek, sötétek jó
színkontraszttal
elkülönülnek.
Sötét alakzatok enyhén
kontrasztosabbak.

Pólussapkát
enyhén
fényesíti,
tengereket
enyhén sötétíti.
Tengereket
enyhén
sötétíti,
pólussapkák
fényesek.

Világos
alakzatokat
enyhén
kiemeli,
a
sötéteket
erőteljes
kontraszttal elsötétíti. A
legjobb általános szűrő.
Bemutatóknál jó.
V
Sötét
alakzatok
kontrasztját erőteljesen
növeli.
V

Televue Mars B
(narancs)
W23a
(világosvörös)

Sötét
kontrasztját
növeli.
V

Baader Red, W25, R
(vörös)

Sötét
alakzatok
kontrasztját igen erősen
növeli.
V, F

W29
(mélyvörös)

Sivatagokat,
pajzsvulkánokat
felfényesíti.
Tengerek
szép
színkontraszttal
látszanak. Pólussapkák,
poláris
projekciók
fényesek
és
jól
tanulmányozhatók.
Porfelhőket
enyhén
fényesíti.
Pólussapkákat,
peremködöket
enyhén
fényesíti.

alakzatok
erőteljesen

Alacsonyabb kontrasztú
világos
és
sötét
alakzatok.

Közepes kontrasztú sötét
alakzatok, a világosak
kevésbé feltűnőek.
V

Tengereket
nagyon
élesen
sötétíti
és
kontrasztosítja. Porfelhők
fényesek. Kis távcsővel a
pólussapkák
pereme,
nagyobbal
a
poláris
projekciók vizsgálhatók.
V
Tengereket nagyon erős
kontraszttal emeli ki.
V
Tengerek
igen
kontrasztosak.
Porviharok
fényesek,
azok határa a legélesebb.
Pólussapkák pereme jól
vizsgálható.
Tengerek
nagyon
kontrasztosak.
Porviharok,
arktikus
porsávok széle élesen
látható. Nagy távcsővel
pólussapkák széle, poláris
projekciók vizsgálata.
V, F
Nagy távcsőben tengerek
igen
kontrasztosak.
Pólussapka
szélének,
Lowell
sávnak
azonosítására legjobb.

Hoya R66, Baader IR
pass
(távoli vörös)

Kamerával
igen
kontrasztos sötét és jól
látható világos alakzatok.
Seeing kevésbé zavar,
éles képek.
F

Igen jó kontrasztú és
részletes sötét alakzatok
vizuálisan, világosak nem
feltűnőek.
V, F

Astronomik Pro Planet
742, 807
(infravörös)

Kamerával
igen
kontrasztos sötét és jól
látható világos alakzatok.
Seeing a legkevésbé
zavar,
éles,
nagyfelbontású nappali
képek.
F

Fotografikusan
jó
a
világos és sötét alakzatok
kontrasztja.
F

Schott RG 1000
(távoli infravörös)

Igen jó világos és sötét
felhő
alakzatok
kontrasztja a nappali
oldalon. Az éjszakain a
felszín és
a
mély
felhőrétegek előjöhetnek.
F

Vernonscope W30
bíbor

Világos
alakzatokat
enyhén
kiemeli,
a
sötéteket
hatékonyan
kontrasztosítja.

Orion Mars Filter
(erős bíbor)

Sötét alakzatokra szép
kontrasztot ad nappali
égen.

Baader Moon & Skyglow
(neodímium)
Televue Mars A
(zöld + narancssárga)

A
tengereket
kiváló
kontraszttal
részletgazdagon mutatja,
a felhőkön áthatol, így a
pólussapka pereme jól
tanulmányozható.
F
A
tengereket
kiváló
kontraszttal mutatja, a
felhőkön áthatol, így a
pólussapka pereme jól
tanulmányozható. Seeing
kevésbé
zavar,
éles
képek.
F

Pólussapkákat, felhőket
kiemeli, sivatagokat is
enyhén. A tengereket
sötétíti, kontrasztosítja.
Bemutatóhoz jó.
Pólussapkákat, felhőket
szépen
felfényesíti,
tengereket
erőteljesen
elsötétíti.
Pólussapkákat, felhőket
enyhén kiemeli.
Pólussapkákat, felhőket
erőteljesen, sivatagokat
enyhén
kiemeli.
Tengereket
igen
hatékonyan, erőteljesen
kontrasztosítja.
Bemutatókhoz a legjobb.
V

6.2 Jupiter-típusú bolygók
szűrő

Jupiter

Szaturnusz

Uránusz

Neptunusz

UV

Sávok, GRS nagyon
sötétek, sávok sötét
alakzatai
megfigyelhetők.
Trópusi zónák igen
világosak.
F

Homogén korong

Homogén korong

Vernonscope
W47
(ibolya)

Egyenlítői
sávok
sötétek,
GRS
különösen sötét, de
alacsony a kontraszt.
Egyenlítői
sávok,
pólusrégió, GRS igen
sötétek; fehér zónák
jól látszanak, de nem
kiugróan.

Felcserélt sáv-zóna
mintázat: a zónák
enyhén sötétek, a
sávok helye fényes.
A viharok és aktív
régiók
magas
felhőképződményei
vakítanak,
itt
fényképezhetők
a
legspecifikusabban.
F
Nagy távcsővel a
gyűrűk
fényes
részeit kiemeli.
V
A gyűrű világos
részeit
szépen
felfényesíti,
specifikusan kiemeli
kisebb távcsővel is.
V
Gyűrűk
világos
alakzatait
szépen
felfényesíti.
Egyenlítői sávokat
enyhén sötétíti. A
trópusi és mérsékelt
övi sávokat igen
hatékonyan
felfényesíti, javítva a
mérsékelt övi sávzóna elválást. A
fehér
viharokat
látványosan kiemeli.
V, F

A
korong
elég
homogén,
világos
alakzatok
esetleg
felbukkanhatnak.

Homogén korong, a
sötét
és
világos
alakzatok
esetleg
finoman
előbukkanhatnak.

Éles bolygóperem,
viszonylag
jól
látható
peremsötétedés. A
világos
alakzatok
enyhén
kiemelkednek,
a
sötétek határozottan
elsötétülnek.
V, F

Éles perem, nem túl
kontrasztos
peremsötétedés.
Világos alakzatokat
finoman kiemeli, a
sötéteket határozottan
kontrasztosítja.
V, F

Éles
perem
és
kontrasztos
peremsötétedés,
finoman
kontrasztosított
világos és sötét
alakzatok.
(V)

Szép
éles
bolygóperem,
és
kontrasztos,
finom
lefutású
peremsötétedés.
A
fényes
alakzatokat
egyértelműen
kiemeli, a halvány
sávokat is finoman
kontrasztosítja. A kis
távcsövekhez
használható legjobb
általános
szűrő.
Bemutatókhoz
kiváló.
(V)

Baader Dark
Blue
(mélykék)

Baader Blue.
W38a, B
(kék)

W82a
(világoskék)

Sávok
erősen
kontrasztosak,
kemények, de finoman
árnyaltak. Sávok sötét
alakzatai
(rögök,
elnyúlt kondenzációk,
hidak), GRS igen
kontrasztosak, pólus is
sötét. Zónák világosan
felfénylenek, oválokra
igen jó.
V, F

Baader Green,
W58, G
(sötétzöld)

Sávok kontrasztosak,
azok sötét alakzatait
(rögök,
elnyúlt
kondenzációk, hidak)
sötétíti.
Pólus
kontrasztos. A sávok
világos
alakzatai,
hasadások, csíkok, ill.
a zónák és az oválok
felfényesednek.
V, F

550/50 IF
(zöld)

Sötét alakzatokra erős
kontraszt, de grízes,
nem finoman árnyalt.

Schott VG4,
W56
(világoszöld)

A gyűrűn a sötét
rések
kontrasztját
hatékonyan növeli.
Az egyenlítői sávok
kontrasztosak,
kiemelt
sötét
alakzataikkal.
A
trópusi és mérsékelt
övi zónák fényesek,
köztük a
sávok
sötétek,
mérsékelt
övi sáv-zóna elválás
javul. A poláris régió
finom részleteit igen
szép
kontraszttal
kiemeli. A fehér
viharok fényesek.
F, (V)
Gyűrű
réseit
erőteljes kontraszttal
kiemeli,
erre
a
legjobb szűrő. A
korong és gyűrű
kölcsönös
árnyékjelenségeit
kontrasztosítja. Az
egyenlítői
sávok
kontrasztját
jelentősen növeli, a
legfinomabb
sötét
részleteket is szépen
kiemeli. A trópusmérsékelt öv sávzóna
elválását
szépen javítja a
zónák
felfényesítésével és a
sávok sötétítésével.
A
pólusrégió
részleteire
a
legszebb kontrasztot
adja. A legjobb
általános szűrő.
V

Éles perem, szép
kontrasztos
peremsötétedés.
Világos alakzatokat
finoman
kiemeli,
sötéteket elsötétíti.
F

Éles
perem
és
peremsötétedés.
A
világos alakzatokat és
sötét
sávokat
finoman
kontrasztosítja.
F

Nagyon
éles
bolygóperem,
a
peremsötétedés
a
legszebb
kontraszttal,
legélesebb lefutással
látszik.
Sötét és világos
alakzatokat kiemeli
a korongon.
V

Metszetéles
bolygóperem,
a
peremsötétedést ez
emeli
ki
a
legkontrasztosabban
és
legélesebb
lefutással. A világos
alakzatokat enyhén
kiemeli, a sötétek
nem feltűnőek.
V

A bolygóperem éles,
a
peremsötétedés
kontrasztos. Felszíni
részletek
kontrasztosításához
kiváló: a világos
részleteket szépen
fényesíti, a sötéteket
enyhén
sötétíti.
Közepes
objektívátmérőtől a
legjobb
általános
szűrő.
V

Éles
bolygóperem,
kontrasztos
peremsötétedés.
A
világos alakzatokat
szépen kiemeli, a
sötét
sávokat,
foltokat hatékonyan
kontrasztosítja.
Nagyobb
műszereknél
a
legjobb
általános
szűrő.
V

W11
(sárgászöld)

A sávok, azok sötét
alakzatai
és
a
pólusrégió
enyhén
sötétedik,
zónák,
oválok
enyhén
világosodnak.

Baader
Yellow, W12
(sárga)

Egyenlítői sávokat és
azok sötét alakzatait
(rögök,
elnyúlt
kondenzációk, hidak)
erőteljesen elsötétíti.
Sávok belső világos
hasadásait,
csíkjait
felfényesíti. Sávokból
zónákba nyúló sötét
alakzatokat
(projekciók, füzérek,
körfüzérek, oszlopok)
erőteljesen
sötétíti.
Zónák,
oválok
felfényesednek.
Pólusrégió
kontrasztosan sötét. A
legjobb
általános
szűrő, bemutatókra és
nappali égre is kiváló.
V

Vernonscope
W85
(lazac)

A gyűrű fényes
részeit
enyhén
kontrasztosítja. Az
egyenlítői sávokat és
azok
részleteit
nagyon
szép
kontraszttal kiemeli.
A trópusi-mérsékelt
öv
sáv-zóna
elválását javítja a
sávok sötétítésével
és a zónák enyhe
kiemelésével.
Pólusrégió
kontrasztos.
Bemutatókhoz
a
legjobb szűrő.
A gyűrűn a világos
részeket enyhén, a
sötét
réseket
kontrasztosan
kiemeli. A korong és
a gyűrű kölcsönös
árnyékjelenségei
kitűnően
vizsgálhatók.
A
mérsékelt övi régió
sáv-zóna elválását
javítja a sávok igen
hatékony
elsötétítésével.
A
trópusi és mérsékelt
övi zónák fényes
viharait körülvevő
apró
sötét
benyúlások,
rögöcskék, határoló
örvények kiválóan
megfigyelhetők. A
poláris régió nagyon
szép
kontraszttal,
plasztikusan látszik.
V
A
gyűrű
réseit
szépen
kontrasztosítja. Az
egyenlítői sávokat és
azok
részleteit
kontrasztosan
kiemeli. A mérsékelt
öv sávjait elsötétíti,
javítva a sáv-zóna
elválást.
A
pólusrégió
kontrasztosan sötét.

Éles perem, finom
lefutású
peremsötétedés. A
világos és sötét
alakzatok
kontrasztját enyhén
emeli. Kis távcsőhöz
a legjobb általános
szűrő.
Bemutatókhoz
kiváló.
(V)

Éles
bolygóperem,
nagyon
szép
kontrasztú és lefutású
peremsötétedés.
A
világos
és
sötét
alakzatokat
is
finoman
kontrasztosítja.
Bemutatókhoz,
kis
távcsövekhez jó.
(V)

Éles bolygóperem,
nagyon
szép
kontrasztú és finom
lefutású
peremsötétedés.
Világos alakzatokat
enyhén kiemeli.

Igen
éles
bolygóperem, árnyalt
lefutású kontrasztos
peremsötétedés.
A
világos
foltokat
finoman
kiemeli.
Bemutatókhoz
jó
lehet.

Éles kép és éles
bolygóperem,
kontrasztos
peremsötétedés. A
világos alakzatokat
enyhén kiemeli.

Éles
bolygóperem,
vékony,
éles
peremsötétedés.
A
világos alakzatokat
szépen kiemeli, a
sötéteket is finoman
kontrasztosítja,
részletes képet ad a
bolygóról.
Kis
távcsöveknél
a
legvörösebb
használható szűrő.
(V)

Zeiss
Mars
szűrő
(narancs)

Baader Orange
(narancs)

Egyenlítői
sávokat
sötétíti, azok belső
alakzatait
(rögök,
elnyúlt kondenzációk,
hidak)
enyhén
kontrasztosítja.
A
sávok világos belső
alakzatait (hasadások,
csíkok)
igen
hatékonyan
felfényesíti.
A
sávokból
zónákba
átnyúló
sötét
alakzatokat
(projekciók, füzérek,
körfüzérek, oszlopok)
a leghatékonyabban
sötétíti. A mérsékelt
övi
sávokat
igen
szépen elsötétíti. Az
EZ fényes.
V

GSO W21
(mélynarancs)

Baader
W25, R
(vörös)

Red,

A gyűrű sötét réseit
enyhén
kontrasztosítja. Az
EZ igen fényes. Az
egyenlítői sávok és
azok
részleteinek
kontrasztja nem túl
erős.
Nagyobb
műszerben
a
mérsékelt öv sávjait
elsötétíti, javítva a
sáv-zóna elválást. A
poláris
régiót
elsötétíti.
V

EZ
fényes.
A
mérsékelt
övi
sávokat elsötétíti. A
poláris régió nagyon
sötét.
Nagyobb
távcsövekkel jobban
használható.

A sávok mérsékelten
kontrasztosak.
A
sávokból
zónákba
átnyúló
sötét
alakzatokat
(projekciók, füzérek,
körfüzérek, oszlopok)
erős
intenzitáskontraszttal
kiemeli. A sávok belső
világos
alakzatait
(hasadások,
csíkok)
felfényesíti. A poláris
régió
sötét
és
kontrasztos.
(V)

EZ fényes. A poláris
régiót
a
leghatékonyabban
sötétíti, de nagy
távcsővel
használható csak jól.
F

Éles bolygóperem,
kontrasztos
peremsötétedés. A
világos alakzatokat
enyhén kiemeli.
Éles kép, viszonylag
jó
kontrasztú
peremsötétedés. A
világos alakzatokat
szépen kiemeli, a
sötétek halványan
látszanak.
Kis
távcsövekhez
a
legvörösebb
használható szűrő.
(V)

Éles
perem.
Hatékonyan
és
specifikusan emeli
ki a világos foltokat
a sötét korongon.
Közepes
méretű
távcsövekkel
a
legvörösebb
használható szűrő.
V
Specifikusan kiemeli
a
világos
alakzatokat. Nagy
távcsővel
használható csak.
F

Éles bolygó perem. A
világos alakzatokat
hatékonyan kiemeli.

Éles bolygóperem. A
világos
felhőket
szépen
és
határozottan kiemeli
a sötét korongon.
Közepes távcsővel a
legvörösebb,
még
használható szűrő.
V

Világos
felhőalakzatokat
specifikusan kiemeli.
Nagy
távcsővel
használható csak.
(V)

F

Baader IR pass
(infravörös)

Astronomik
Pro Planet 742,
807
(infravörös)

Apró részletekben dús
kép, sáv-zóna elválás
alacsony
kontrasztú
marad. A sávok sötét
alakzatait
(rögök,
elnyúlt kondenzációk,
hidak) mérsékelten, a
világosakat
(hasadások,
csíkok)
igen szép kontraszttal
előhozza. A sávokból
zónákba nyúló sötét
alakzatok
(kivetülések, füzérek,
körfüzérek, oszlopok)
igen
erőteljes
kontraszttal
rajzolódnak ki. Poláris
régió
kontrasztosan
sötét. Éles kép, seeing
kevésbé zavar.
(F)
Apró részletekben dús
kép, sáv-zóna elválás
alacsony
kontrasztú
marad. A sávok sötét
alakzatait
(rögök,
elnyúlt kondenzációk,
hidak) mérsékelten, a
világosakat
(hasadások,
csíkok)
igen szép kontraszttal
előhozza. A sávokból
zónákba nyúló sötét
alakzatok
(kivetülések, füzérek,
körfüzérek, oszlopok)
igen
erőteljes
kontraszttal
rajzolódnak ki. Poláris
régió
kontrasztosan
sötét. Éles kép, seeing
kevésbé zavar.
F

Éles kép, seeing által
kevésbé zavart. EZ
fényes,
egyenlítői
sávok
kontrasztja
alacsony, de apró
részleteik
szépen
előjönnek.
A
mérsékelt övi sávok
finom
részletei
kirajzolódnak.
A
pólus
sötét
és
kontrasztos.

Specifikusan emeli
ki
a
fehér
felhőalakzatokat,
melyek
világosan
fénylenek a sötét
korongon.
F

A
seeing
által
kevésbé zavart éles
képek. A bolygóról a
legjobb felvételek itt
készíthetők:
a
nagyléptékű
sávzóna
kontraszt
látványosan
felerősödik, emellett
a legapróbb részletek
is
szépen
kirajzolódnak.
EZ
fényes. Egyenlítői
sávok
sötéten
kontrasztosak,
a
legapróbb részletek
is
kőkemény
kontraszttal jönnek
elő. A mérsékelt övi
sávok
igen
részletdúsak, bár a
sáv-zóna elválás itt
nem túl erős. A
pólusrégió
szinte
fekete, nagyon erős
kontraszttal
sötétedik el.
F

Igen
specifikusan
emeli ki a fehér
felhőalakzatokat,
melyek
világosan
fénylenek a sötét
korongon. Nagyobb
távcső szükséges a
halvány
korong
miatt.
F

A
fehér
felhőalakzatokat
specifikusan kiemeli
a sötét korongon. A
bolygókép
nagyon
halvány,
nagyobb
távcsővel
próbálkozzunk.
F

Schott
RG1000
(infravörös)

Baader
Methane Band
(889)
(metánsáv)

Vernonscope
W30
(bíbor)

Sáv-zóna
elválás
rossz. A poláris régiók
igen sötétek. A sávok
és zónák aktív fehér
alakzatai (hasadások,
csíkok), ill. az oválok,
fehéren világítanak, az
aktív területek jól
azonosíthatók.
F
EZ,
GRS,
pólus
környéke
vakítóan
fehér,
trópusi
és
mérsékelt övi zónák
világosak. Az oválok
és egyéb magasra
nyúló
ciklonképződmények
is világítanak.
F
A sávok kontrasztja
alacsony marad, a
zónákat és oválokat
enyhén kiemeli.

A gyűrű vakítóan
fehér, a sötét korong
majdnem fekete. Az
EZ fényesen világít.
A viharok fehér
foltjai alig látszanak.
F

A
legmagasabbra
érő világos felhők
specifikusan
fénylenek
a
majdnem
fekete
korongon.

A gyűrű
régióit
felfényesíti.
V

Éles
perem
és
peremsötétedés.
Mind a sötét, mind a
világos alakzatokat
finom kontraszttal
erősíti. Kiemeli a
sávozottságot,
javítva a sáv-zóna
elválást.
V
Éles
perem
és
peremsötétedés.
Felhősávok esetén a
sáv-zóna
elválást
javítja a finoman
sávozott korongon.
(V)

fényes
szépen

Orion
Mars
Filter
(mélybíbor)

A gyűrű világos
részei kontrasztosan
fénylenek.

Televue Mars
Type A
(zöld
+
narancs)

Egyenlítői sávokat,
azok apró alakzatait
szépen
kontrasztosítja.
A
mérsékelt öv sávzóna
elválását
hatékonyan javítja, a
zónákat világosítva
és
a
sávokat
sötétítve.
A
pólusrégiót sötétíti,
finom kontraszttal
emeli ki részleteit.

Éles
kép
és
bolygóperem,
finoman
árnyalt
peremsötétedés.
A
világos alakzatokat
szépen kiemeli, a
sötéteket
finoman
elsötétíti.
V
Éles
kép
és
bolygóperem.
A
világos
és
sötét
alakzatokat
is
kiemeli, a sáv-zóna
elválás javulhat a
korongon. Közepes
távcsőmérettől
használható.
(V)

Baader Moon
& Skyglow
(neodímium)

A gyűrű világos
régióit
enyhén
kiemeli, a réseket
nagyon
szép
kontraszttal
elsötétíti. A korong
kontrasztján
nem
változtat.
Bemutatókhoz jó.

7. Kivonat – beszerzési tanácsadó
Útmutatónk végén kivonatként egy rövid összefoglalóval és beszerzési tanácsadóval
szeretnénk segíteni a bolygóészlelő amatőrök munkáját. Időszűkében és vásárlási láz hevében
álló érdeklődőknek érdemes ezzel kezdeniük.
Milyen szűrőket is vegyünk tehát, ha vizuálisan vagy fotografikusan szeretnénk észlelni a
bolygókat? A kínálat nagy, az árak szórnak, a használhatóság pedig nem feltétlenül az ár
függvénye. A következőkben egy nem teljes, természetesen szubjektív, de széleskörű
használhatóságra törekvő színszűrő válogatást mutatunk be. Minden szűrőnél röviden
ismertetjük, hogy milyen alakzatokat láthatunk majd velük a bolygókon.
Kis távcsöves szűrőkészlet:
Mindenképpen ajánlható darabonként vagy egyben beszerezni a Baader hat különböző színű
szűrőjét. Kicsit drágább áruk tökéletes minőséget, jól ismert áteresztési görbét és általános
használhatóságot garantál. Ha erre nincs pénzünk, próbálkozzunk a GSO megadott Wratten
számú szűrőivel, de ellenőrizzük megvásárlás előtt, hogy a megvenni kívánt példány nem
torzítja-e a képet. A további felsorolásban is igyekeztünk alacsonyabb árú szűrőket válogatni.
Baader Dark Blue (ibolya)
A Vénusz világos és sötét felhőalakzatai szép kontraszttal, felfényesedve ill. elsötétülve
figyelhetők meg vele. A Marson a kék tisztulás jól tanulmányozható. A Jupiteren az
egyenlítői sávok és a GRS igen sötétek benne.
Baader Blue vagy W38a (kék)
A Merkúron kiválóan felfényesíti a világos alakzatokat. A Marson a pólussapkák és a légköri
felhőalakzatok világosak, míg a sötét felszínen a tengerek alig látszanak. A Jupiteren az egyik
legkontrasztosabb képet adó szűrő: világosítja a zónákat és oválokat, erőteljesen sötétíti a
sávokat és azok finom sötét alakzatait. A Szaturnuszon jól használható a gyűrű fényes
részeinek kiemelésére, a korongon a zónák hatékony fényesítésére a poláris régiókat is
ideértve, illetve az egyenlítői sávok sötétítésére.
Baader Green vagy W58 (zöld)
A Marson enyhén kiemeli a pólussapkákat és az atmoszférikus felhőket, szépen felfényesíti a
talajmenti fagyokat, a talajközeli ködöket és az arktikus ködöket. A sivatagokat, ill. a világos
pajzsvulkánokat is felfényesíti. A Jupiteren hatékony általános szűrő: igen szépen elsötétíti az
egyenlítői sávok sötét alakzatait és a pólusrégiók sötét részeit. A zónákat világosítja, az
oválok is enyhén felfényesednek vele. A Szaturnuszon a Cassini rést kontrasztosítja. Az
egyenlítői sávok sötét csomóit elsötétíti, a világos zónákat enyhén fényesíti, a pólusrégió sávzóna elválását is segíti. Az Uránusz és Neptunusz képét élesíti, a peremsötétedést
kontrasztosítja.
Baader Yellow vagy W12 (sárga)
A Merkúron a világos alakzatokat fényesen kiemeli, a sötéteket enyhén sötétíti. A Marson jól
használható, a sötét tengereket kék-sárga színkontraszttal erősíti. A világos sivatagok
felfényesednek, a pajzsvulkánok kiemelve fénylenek. A porviharokat szintén világosítja. A
Jupiteren ez a legjobb általános szűrő, igen látványos kontrasztot ad. Az egyenlítői sávok
sötét alakzatait jelentősen elsötétíti, a poláris régió sávrészei is sötétednek. A zónákba nyúló
finom sötét projekciókat, füzéreket, oszlopokat hatékonyan sötétíti. A fényes oválok, világos
zónák fehéren fénylenek. Nappali égen is kitűnően működik, bemutatókon kiválóan
használható. A Szaturnuszon élessé teszi gyűrűt, javítva a Cassini rés láthatóságát. Az
egyenlítői zónákat nem kontrasztosítja feltűnően, viszont a pólusrégióban a sötét sávokat
erőteljesen sötétíti, szép kontrasztot adva azoknak. Az Uránusz fényes marad, a pereme igen
éles lesz, a peremsötétedés is kontrasztosan megfigyelhető.
Baader Orange (narancs)

A Merkúron kisebb távcsövekkel a leghatékonyabb általános szűrő: nemcsak a sötét
alakzatokat sötétíti tovább erőteljesen, de a világos foltok is viszonylag fényesek maradnak
széles áteresztése miatt. A Marson sajnos mérsékelten hatékony, a kékesszürke tengereket
enyhén sötétíti, a pólussapkákat finoman világosítja. A Jupiteren az egyenlítői sávokat szépen
sötétíti, finom rajzolattal erősíti bennük a világos hasadásokat, csíkokat, kettévált sávok belső
zónáját. A sávokból zónákba átnyúló kékes projekciókat, füzéreket, oszlopokat a
leghatékonyabban sötétíti; a pólusrégió kicsit kékes sötét sávrészeit igen szép kontrasztosra
lesötétíti. A Szaturnuszon az egyenlítői sávok és a pólusrégió sötét részeit közepesen sötétíti.
Az Uránuszon a fényes felhőket emeli ki a nagyon sötéten maradó korongon.
Baader Red vagy W25 (vörös)
A Merkúron az atmoszférikus diszperzió prizmatikus hatása ezzel szüntethető meg a
legjobban. A Vénusz felhőtetejének kontrasztja megnő, a világos sávok enyhén felfénylenek,
a sötétek jól láthatóan elsötétednek. A Marson a kékesszürke tengereket erőteljesen elsötétíti,
nagyon szép kontrasztot adva – a pólussapkák is láthatóak vele, de nem emelkednek ki. A
Jupiteren vizuálisan a kontraszt nem túl erős, az egyenlítői sávok és a zónákba nyúló
alakzatok erősödnek.
A Baader szűrőkön túl az elkötelezett észlelőknek mindenképpen ajánlható néhány további
szűrő beszerzése is:
Vernonscope W47
Ez a sötétibolya szűrő a Vénusz ibolya megfigyeléséhez elengedhetetlen, nagyon szép
rajzolattal fényesíti fel a világos sávokat, pólussapkákat és sötétíti el a sötét felhőalakzatokat.
A bolygó képe sötét benne, de éjszakai égen, megfelelő sötétadaptáció mellett kis távcsővel is
jól használható. A Marson a kék tisztulás tanulmányozására ideális. Internetről rendelhető.
Sajnos a GSO W47-es szűrője – bár hasonlóan sötét – jóval kisebb kontrasztot ad.
W82a (világoskék)
Ez a nagyon halvány világoskék szűrő jól használható a színárnyalatok kék felé való finom
eltolására. Kis távcsővel az Uránuszon nagyon jól használható, a Neptunuszon pedig ez a
legjobb szűrő: élessé teszi a bolygókorongot, kontrasztossá a peremsötétedést, és kiemeli az
esetleg felbukkanó világos és sötét alakzatokat, alig csökkentve a halvány bolygó fényességét.
W11 (sárgászöld)
Szintén világos, nagy transzmissziójú szűrő. A Szaturnusz első számú szűrője: Az egyenlítői
sávok és azok sötét alakzatai igen kontrasztosak. A poláris régiókban is látványosan javítja a
sáv-zóna elválást. Mindeközben alig sötétíti az egyébként kis felületi fényességű bolygót. Az
Uránuszon a kis távcsővel használható legjobb szűrő: élessé teszi a bolygókorongot, és
kontrasztossá a peremsötétedést, finoman kiemeli az esetleg felbukkanó világos és sötét
alakzatokat, alig csökkentve eközben a halvány bolygó fényességét.
W21 (narancs)
A Mars szerelmesei ne hagyják ki ezt a mélynarancs szűrőt, mellyel a sötét tengerek képe
penetrálóan éles és kontrasztos lesz. A GSO szűrő színe igen jó, igyekezzünk jó optikai
minőségű példányt kifogni.
Vernonscope W85 (lazac)
Világos, nagy áteresztésű szűrő, kiválóan használható színárnyalatot eltoló finom munkákhoz.
A Merkúr korongján a kékesszürke sötét foltok kiváló színkontraszttal erősödnek a sárgás
bolygóháttéren, de a világos foltok is szépen fénylenek. A Marson a sötét tengereket csak
enyhén emeli ki, de a világos alakzatok fényesen látszanak vele. A Szaturnuszon a kép színes
érzetét meghagyja, miközben az egyenlítői zónák sötét alakzatait és a pólusrégió sávjait is
tovább sötétíti. Az Uránuszon és Neptunuszon kis távcsővel kiválóan használhatók vörös
színű eltolásra minimális fényelnyelés mellett: nem csak a peremet élesítik és a
peremsötétedést kontrasztosítják, de a világos alakzatokat is kiemelik. Internetről rendelhető.

W29 (mélyvörös)
Kis távcsővel a Vénuszon nagyon jól használható szűrő, a vörösnél jobb kontrasztot ad.
Szépen kiemelkednek a világos felhősávok, de főleg a sötét felhőalakzatok elsötétítésére
hatékony.
Vernonscope W30 (magenta – bíbor)
A Merkúron megfelelő horizont feletti magasságnál nagyon szép kontrasztot ad, a sötét
alakzatok kontrasztosak, de finoman árnyaltak, a fényes foltok világítanak. A Marson
kedvező árú általános szűrő: a pólussapkák, peremködök megvilágosítva fénylenek, a
tengerek kontrasztosan elsötétülnek. A Szaturnuszon emeli a gyűrű fényes részeinek
fényességét. Az Uránusznál és a Neptunusznál sötét képet ad, de még kis távcsővel is
használható. Az éles perem és peremsötétedés mellett a világos és sötét foltok kontrasztja
finoman emelkedik a bolygón. Fényerős akromátokhoz nem ajánlott. Internetről rendelhető.
Nagy távcsővel használható vagy speciálisabb szűrők:
Az előbb említett szűrők mellett speciálisabb és drágább szűrőket is érdemes lehet beszerezni.
Nagy távcsöveknél szűkebb áteresztésű szűrőkkel is próbálkozhatunk a nagyobb
fénygyűjtőképesség miatt.
Nagyobb távcsővel a Vénusz észleléséhez a Vernonscope W47-es szűrőjét mindenképpen
szerezzük be.
Meade Series 4000 W47 (mélyibolya)
A legsötétebb ibolya szűrő, 15-20 cm objektívátmérő fölött használható vizuálisan sötét égen,
megfelelő sötétadaptáció mellett. A Vénuszról a legkontrasztosabb, szinte sakktáblaszerű
képet adja, a fehér poláris felhősávok világosan fénylenek, a trópusi konvektív zóna sötét
felhői markánsan sötétek. UV-ibolya webkamerázásra is kiváló. Internetről rendelhető.
Schott RG66 vagy Baader IR pass (távoli vörös)
Vizuálisan a Vénusz észlelésére használhatjuk ezeket a távoli vörös szűrőket; a Schott
fényesebb képe miatt kis távcsővel is használható, a Baader inkább nagyobb műszerrel. A
felhőalakzatok kontrasztja látványosan megnő: a világos részek nem emelkednek ki jól, de a
sötét felhők élesen, nagyon szép kontraszttal rajzolódnak ki. Az utóbbi szűrő nálunk is
kapható.
550 nm-es interferencia szűrő (zöld)
A 40-60 nm körüli sávszélességű interferencia szűrők számos megfigyelésre jól használhatók:
A Vénuszon nagyon szűk hullámhosszban vizsgálható a felhőzet, mely éles felhőhatárokat ad,
de a kontraszt csak kicsit emelkedik. A Jupiteren a sávok sötét alakzataira erős kontrasztot ad,
bár a finom szürkeárnyalatok eltűnnek. A Szaturnuszon csodákra képes, a legerőteljesebb
kontrasztot adja. A Cassini rés metszetéles, az Encke minimumot is szépen erősíti. A sötét EB
csomók nagyon kontrasztosak vele, a trópusi zóna szépen világít. A poláris sáv-zóna elválást
is javítja a kékes sávok sötétítésével, míg a fehéres zónák fényesek maradnak. Tűéles az egész
bolygó képe. Az Uránuszon kiválóan használható, nagyon éles bolygóperemet és erőteljes,
finoman árnyalt peremsötétedést mutat. A korongon látható sötét vagy világos alakzatokat is
enyhén kontrasztosíthatja. Hatása a Neptunuszon is hasonló. Internetről rendelhető.
Fotografikus szűrők
Ezek elsősorban (RGB) vagy kizárólag webkamerás észleléshez használhatók.
UV szűrők (Baader UV/Venus, Astrodon UVenus, Schott UG11)
A Vénusz felhőalakzatai a legkontrasztosabban növelhetők meg velük. A Jupiteren és
Szaturnuszon igen értékes UV észleléseket végezhetünk. Az UV fény szóródik a legjobban a
bolygók felső légkörében, így a magasra felérő UV elnyelő felhők nagyon sötétnek látszanak:
a Jupiteren az egyenlítői felhősávok, a GRS és a poláris régiók, a Szaturnuszon a poláris
régiók. Ezzel szemben UV-ben fényesek a zónák legmagasabbra nyúló UV-t szóró
ammóniajég felhői: ilyenek a Jupiteren a trópusi zónák, a Szaturnuszon pedig a trópusi zónák
és a viharok felhői.

LRGB (Astronomik, Baader)
A fotografikus szűrősorok használatával monokróm (vagy szürkeárnyalatosra kapcsolt színes)
kamera segítségével színes felvételeket készíthetünk. Előnyük a színes kamerákkal szemben,
hogy színhelyesebb képet adnak, a fehéregyensúly nem változik. További óriási előnyük,
hogy három különböző és jól definiált spektrális ablakban készítenek képet a bolygóról,
melyek egyenként is igen értékesek és jól kiértékelhetők; segítik a különböző albedoalakzatok
kiemelését, tanulmányozását és azonosítását. Például a marslégkör kék tisztulása jól
rögzíthető a B képen, míg a sötét tengerek az R képen fogják a maximális kontrasztot adni.
Infravörös (Baader IR pass, Astronomik ProPlanet 742 és 807, Schott RG1000)
A Vénusz felhőtetejének kontrasztja infravörösben jelentősen nő. A távoli infravörös
felhőablakaiban a felszín infravörös sugárzása is rögzíthetővé válik. A Marson, Jupiteren és
Szaturnuszon közeli infravörösben javulhat a részletek kontrasztja, és a seeing képtorzító
hatása is jelentősen mérséklődik. Az Uránuszon és Neptunuszon infravörösben nagy
műszerrel kiválóan rögzíthetők a fehér, világos felhők: mindkét bolygó rendkívül halovány
ezen a hullámhosszon, csak a világító felhők vernek vissza jelentősebb fényt. Nappali
kamerázásra is jól használhatók tiszta ég esetén, hiszen a Raylight szórás az infravörös
sugarakat érinti a legkevésbé, a nappali égi háttér jóval sötétebb lesz, mint integrált fényben.
Metánsáv szűrők (Baader Methane Band)
A metánsáv szűrők nagyon keskeny áteresztésűek. Működési elvük a következő: Mind a négy
óriásbolygó légkörében található kevés metán, mely 889 nm-en intenzíven elnyeli a fényt,
sötét korongképeket adva. Világos fehérnek csak azok a magaslégköri felhők fognak látszani,
melyek azelőtt verik vissza a fényt, mielőtt a sűrűbb légrétegek metántartalma azt elnyelné –
metánsáv fényképezéssel így a felhők magassági térképezése lehetséges. A metánsáv szűrővel
nagyon halvány képet kapunk, így több másodperces expozíciókra is szükség lehet. A
Jupiteren az EZ, GRS és a poláris régiók fényes fehéren világítanak. A bolygó ellipticitása
jelentősen csökken, alakja kikerekedik. A Szaturnuszon általában csak az EZ fényes, az
Uránusz magaslégköri párái, felhői is jól kimutathatók vele.
Szűrőváltók: A szűrőváltók megnövelik a bolygómegfigyelő amatőr kényelmét. Vizuálisan
nem elsősorban a különböző szűrővel készült rajzoknál hasznosak, hanem egy alakzat
különböző szűrőkkel történő összehasonlító vizsgálatakor. Egyszerű öttagú szőrőváltók már
100 euróért rendelhetők. Szűrőváltó fotografikus használatánál nem kell a kamerát fel-le
szerelni, elég a szűrőváltás után újrafókuszálni – ekkor azonban ügyeljünk, hogy eszközünk
erősebb, vastagabb anyagból készüljön, különben a kamera és közgyűrűtoldatok súlya alatt
elhajolhat.
Mint ebből a rövid összefoglalóból is látszik, színszűrőkkel nagyon változatos vizuális és
webkamerás munka végezhető, lehetőségeink az integrált fényben való észleléshez képest
kitágulnak és megsokszorozódnak. A szűrők munkánk értékét nagyban növelik, profi
észlelések szinte el sem képzelhetők nélkülük. Érdemes tehát igényeink, műszerezettségünk,
pénztárcánk és kedvenc bolygóink alapján az ajánlott szűrőket beszerezni.

8. Hasznos internet címek:
A Wratten szűrők áteresztési adatai az eredeti Kodak Wratten specifikációk szerint:
http://www.karmalimbo.com/aro/pics/filters/transmision%20of%20wratten%20filters.pdf
Egy átfogó, bolygós és mélyeges szűrőkről szóló munka számos színszűrő kimért áteresztési
görbéjével:
http://www.karmalimbo.com/aro/filters/filters-findC.htm
Egy színszűrőkről szóló értekezés számos Schott szűrő áteresztési görbéjével.
http://www.brayebrookobservatory.org/BrayObsWebSite/HOMEPAGE/forum/colourfilters/c
olourfilters.pdf
Egy rövid bevezető a szűrőhasználatról az ALPO Mars koordinátorától:
http://alpo-astronomy.org/mars/articles/FILTERS1.HTM
A Mars színszűrős észlelése az ALPO, Observing the Planet Mars-ból:
http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/Observing_Mars_7.html
A Vénusz abszorpciós és emissziós sávjai:
http://www.astro.uni-bonn.de/~dfischer/venus/
Két táblázatos összefoglaló bolygószűrők használatáról:
http://agenaastro.com/choosing-a-color-planetary-filter.html
http://www.lumicon.com/astronomy-accessories.php?cid=1&cn=Filters

