
PVH-észlelők az 1982/83-as AAVSO-listán

December végén érkeztek meg -  jelentős késéssel -  az AAVSO 
Journal 1983/2-es és 1984/1-es számai. Az 1983/2-es számban 
található az 1982/83-as AAVSO-év é sz le lő lis tá ja , mely 65 ma
gyar észlelő  nevét tartalmazza. Úgy tűnik, hogy ezzel az akti
v itássa l hazánk ész le lő i hosszú időre bebiztosították az elő 
kelő második helyet ezen a rangos listán  -  legalább is az ész
lelők számának tekintetében. Ezzel szemben a kiküldött 10432 
hazai észlelés is csak az ötödik helyhez volt elegendő.

A legtöbb észlelést végző országok:

Az eredeti AAVSO listán  10612 észlelés szerepel Magyaror
szág neve után, mivel Keratin Rátz neve kétszer is olvasható 
/másodszor leánykori nevén, Keratin Reichenbacher-ként/. A za
vart csak fokozza, hogy -  legalább is amerikai kollégáink 
szerint -  az "egyik" Keratin Magyarországon, mig a "másik" az 
NDK-ban la k ik ...

Az észlelő listán  a PVH észlelőket külön is  je lö lik , Colin 
Henshaw, John Toone és Keratin Ratz is a PVH "szineiben" 
szerepel. A legtöbb megfigyelést Danié Overbeek /8080/,
Wayne Lowder /6602/ és Michel Verdenet /6362/ végezték. Az 
"inner sanctum" lis tá t  Mark Heifner vezeti 1668 13™3 a la tt i  
ész le lésse l, őt Ernst Mayer 1479, John Bortle 1292, Glenn 
Chaple pedig 1059 megfigyeléssel követi.

Összesen 29 ország 505 megfigyelője 194580 észlelést vég
zett.

Az elmúlt időszakban 151 különböző -  amatőr észlelésekre 
vonatkozó -  kérés érkezett az AAVSO-hoz, jórészt csillagá 
szoktól és egyetemi hallgatóktól. Az AAVSO amerikai tagjai

.ü iijio thez  hasonlóan, kataklizmikus változókkal kapcsola
tos riasztásaikkal segítették az EXOSAT, az IUE és az IRAS 
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mesterséges holdak kutatócsoportjait. így p l. amatőr észle
léseknek köszönhetően sikerü lt kimutatni a GK Per 350 másod
perces röntgen -oszcillációit, első Ízben sikerült az SU UMá-t 
az említett három sza te llita  műszereivel kitörés közben ész
le ln i, mig a TY Psc-ről fö ld i gyorsfotometriai-mérések segít
ségével igazoln i, hogy a c s illa g  SU UMa típusú törpenóva.

A két legfrissebb AAVSO Journal-ben több olyan cikk is  
olvasható, melyekkel észlelőink remélhetőleg fordításban is  
találkoznak. Két csillagászattörténeti cikk is  megjelent, 
Dorrit H o ffle it  a Betlehemi c s illa g  jelenségét nóva-jelenség- 
gel próbálja magyarázni, Emilia Belserene pedig Maria Mitchell 
1856-59-es Mira Ceti észle léseit ismerteti. A könyve után ná
lunk is  jó l  ismert Charles Whitney a félszabályos változók
ró l ir t  érdekfeszitő cikket, David Levy az Orion-köd változó
iró l végzett megfigyeléseit fo g la lja  össze.
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