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Pokroky matematiky* fysiky a attronomU, ročník IV. číflo 2 

RECENSE 

Atlas eclipticalis 
1 íA. BBČVAA 

Nakladatelstvi ČSAV, Praha, 1958, cena vázaného výtisku 123,— KÓs. 

Nakladatelství ČSAV vydalo „Atlas Eclipticalis" na 32 tabulích formátu^ 48 x 68 cm. 
Dílo obsahuje rovníkový pás^blohy od -f-30* do —30° deklinace. Je to právě polovina 
oblohy a to ta nejdůležitější, do které se promítá rovina sluneční soustavy. Zakladeni jsou 
yalské katalogy, které vznikly jakožto fotografické opakování zonámjch katalogů společ
nosti Astronomische Oesellschaft za účelem získání vlastních pohybů. Atlas tedy obsahuje* 
vesměs hvězdy s přesnými polohami a známými vlastoími pohyby, a to všechny tyto 
hvězdy, neboť není omezen určitou magnitudou. Jak moderní je tQ materiál, je patrno 
z toho, že poslední použitý katalog vyšel teprve 1954. Yalské katalogy ileobsahují jasné 
hvězdy, ani většinu dvojhvězd, protože nesly přesně měřřř na negativech. Ty byly do 
atlasu převzaty z Bossova Oeneral Catalogue. Z yalských katalogů bylo zakresleno celkem 
asi 128 000 hvězd, z Bossova přes 16 000 hvězd. Mimo ta atlas obsahuje všechny proměnné 
hvězdy jasnější než loni v maximu, a všechny dvojhvězdy do stejné jasnosti. Nejbohatší 
je 21. mapa, která sama má 7466 hvězd. Ekviiokcium 1ÍH50,0 nejvíce ocení pozorovatelé 
pohyblivých těles, kteří používají k výpočtu poloh současných katalogů. Velké měřítko 
1° = 20 mm způsobilo sice nepohodlný formát atlasu, ale je současně jeho hlavní výhodou, 
neboť znamená velkou přesnost polon. Originály byly kresleny ještě o polovinu větší 
a s přesností na zlomek milimetru, takže přesnost fotografickým zmenšením ještě vzrostla. 
Podrobnost? kresby je nejlépe patrná např. na Plejádách nebo na Praesepse, které jsou 
úplně rozkresleny*na jednotlivé hvězdy. Obsah atlasu nadmíru vzrostl tun, že všechny 
hvězdy jsou barevné podle spektrálních typů, pokud jsou známy. Bez báréV je jen mizivá 
menšina (hlavně malé dvojhvězdyy. Galaktická koncentrace typů je vidět na prvý pohled. 
Výběr srovnávacích hvězd pro proměnné hvězdy je yelini usnadněn. V tomto směru nemá 
dosud Bečvářův nový atlas v literatuře obdoby, neboť spektra slabých hvězd nebyla 
ještě nikdy zakreslena do atlasu. Znamenalo tox>všem zdvojnásobení pracovní doby při 
kresbě i při reprodukci./Hranice souhvězdí redukované na 1950,0 jsou nenápadně na
kresleny, takže neruší vzhled map. Precese Je tu už velmi patrná. KIíČ se srovnávacími 
kotouoky hvězdných velikostí je tentokrát nasamo8tatné_záložce, která je velmipraktická, 
měja by však být vytištěna, na podstatně silnějším kartonu. Nový způsob, označování 

?roměnných hvězd (při malých amplitudách na desetinu magnitudy přesně) je originální, 
'iskárna si dala na reprodukci zřejmě záležet. Průhledná maska na astralonu by velmi 

usnadňovala odhad poloh v souřadnicové síti atlasu, kdyby byla přesnější. Zdá se, že bud 
její materiál nebo papír atlasu se změnily při výrobě, neboť není poenyb o tom, že byla 
narýsována přesně v měřítku atlasu. ' ' 

Josef Klepeěta 
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