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.megfigyelési rovata

"SZERKESSZÜK EGYÜTT A PVH ROVATOT!"

A PVH Körlevél 13. számában megjelent kérdőívre érkezett vá
laszok megoszlása a következő:
1. Megfelelőnek tartja a Meteorban a változós anyagok arányát 
a többi észlelési témához képest?

A választ beküldők 70%-a tartja az arányt megfelelőnek. 10% 
kevesli, 20% sokallja a változás anyagok terjedelmét.
2. A PVH-rovaton belül mely témakörökről olvasna a jelenleginél 
többet?

Az igények kétharmada fordításokra,elméleti cikkekre, rövid 
hírekre vonatkozik. A megkérdezettek fele szeretne több feldol
gozást látni, valamivel kevesebben a Bemutatjuk rovatot hiá
nyolják. Az előzetes eredményközlésre 25% helyez nagyobb súlyt.
3. Megfelelőnek tartja a kéthavonkénti előzetes adatközlést?

70% tartja megfelelőnek, 30% gyakoribb jelentkezést sürget.
4. A rendelkezésre álló változótérképek fogadtatása viszonylag 
kiegyenlített. A kiadott térképek mennyiségével 60% nincs meg
elégedne. A minőséggel valamivel többen elégedetlenek,^raint 
ahányan megfelelőnek tartják. Az A4~es térkép méretet 60% Ítéli 
jobbnak, mint az A5~öst.
5. Mely változócsillag tipusról kellene több térképnek meg
jelennie?

Az igények egyenletesen oszlanak meg az eruptiv, a znira és 
az RV Tauri típusok között.
6. Igényel-e gyors értesítéseket nóvákról, szupernóvákról és 
más észlelési témákról?

Egy kivétellel mindenki igényli a gyors értesítéseket.
7. Sok hasznos megjegyzést, tanulságos bírálatot kaptunk, melyek 
többsége azt bizonyítja, hogy gondjaink az észlelők gondjaival 
megegyeznek. A kritikák figyelembe vételével több formai rész
leten változtattunk. A jövőben pl. az összes észlelő névkcdját 
felsoroljuk az előzetes adatközlés rovataiban.

Saját készítésű fotókat a jövőben a PVH térképek kész se 
során fel fogunk használni, ezzel is csökkentve a térképei es 
a csillagos eg közötti eltéréseket.

Néhányan az észlelésekről szóló, személyes hangú beszámoló
kat hiányolták. Ilyen jellegű fordításokat, cikkeket a jövőben 
is szeretnénk időről időre közölni. De ehhez - és minden P é 
tévé kény s éghez - észlelőink közreműködését íj kérjük!
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