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Geometria vo fyzike - sférická trigonometria v astronómii 
 

 

Skôr, ako upozorníme na použitie sférickej trigonometrie v astronómii, bude 

nutné zaviesť niektoré astronomické pojmy.  

 

Základné astronomické pojmy 
 
 Pri pozorovaní oblohy vidíme kozmické telesá na guľovom vrchlíku. Túto klenbu nazývame 

hviezdnou klenbou. Ak obrazy jednotlivých vesmírnych telies premietneme na guľovú plochu, budú      

pre nás všetky telesá v rovnakej vzdialenosti, aj keď v skutočnosti sú ich vzdialenosti od Zeme rozdielne. 

Túto projekčnú guľu nazývame hviezdnou (svetovou, nebeskou) sférou. 

             Vodorovná (horizontálna) rovina (obzor, horizont) 

preložená miestom pozorovateľa pretne hviezdnu sféru        

v kružnici, ktorá sa nazýva obzorník (obr. 1). Zvislá 

priamka, ktorej smer určujeme pomocou olovnice, vedená 

miestom pozorovateľa, pretne hviezdnu sféru v dvoch 

bodoch, v zenite (nadhlavník) Z a v nadire N. Zenit je 

najvyššie miesto nad pozorovateľom.  

             Os, okolo ktorej sa otáča hviezdna sféra pri svojom 

dennom pohybe, sa nazýva svetová os. Svetové póly - 

severný (P) a južný (P'), sú priesečníky svetovej osi              

s hviezdnou sférou.  

 

 
Obr. 1 

  Polárka je v blízkosti severného svetového pólu vo vzdialenosti asi 1° od pólu smerom k 

súhvezdiu Veľkého voza. 

 Rovina kolmá na svetovú os a prechádzajúca stredom nebeskej sféry sa nazýva rovina svetového 

rovníka. Svetový rovník je priesečník hviezdnej sféry a roviny svetového rovníka. Delí hviezdnu sféru     

na dve pologule, severnú a južnú. Všetky hviezdy sa pohybujú po svetových rovnobežkách. Polkružnicu    

na hviezdnej sfére, ktorá prechádza svetovými pólmi, nazývame svetový poludník (svetový meridián). 

Svetový poludník, ktorý súčasne prechádza zenitom, je miestny svetový poludník.  

Priesečnica roviny miestneho svetového poludníka s horizontom určuje severno-južný smer. 

Obzor sa pretína s miestnym svetovým poludníkom v severnom (S) a južnom (J) bode, so svetovým 

rovníkom vo východnom (V) a západnom (Z) bode.  

 

Astronomické súradnice 

 

K určeniu polohy bodu (hviezdy) na hviezdnej sfére, musíme poznať jeho dve 

sférické súradnice. Sústavy sférických súradníc sú rôzne, podľa druhu základnej roviny, 
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ku ktorej sa vzťahujú. Ak sa vzťahujú k rovine obzoru, hovoríme o obzorníkových 

(horizontálnych) sférických súradniciach. V prípade, že základnou rovinou je rovina 

svetového rovníka, ide o systém rovníkových (ekvatoreálnych) sférických súradníc. 

 Pretože poloha svetového rovníka nezávisí ani od času, ani od miesta 

pozorovateľa, nebudú na týchto faktoroch závisieť ani rovníkové sférické súradnice. 

Obzorníkové súradnice hviezd sa menia aj časom i polohou pozorovateľa, preto sa bude 

meniť rovina obzoru vzhľadom k svetovému priestoru, či už rotáciou Zeme, alebo 

zmenou pozorovateľa na zemskom povrchu. 

 

Systém obzorníkových (horizontálnych ) súradníc 

 

 Polohu vesmírneho telesa, napr. hviezdy v tejto sústave určíme, ak zenitom, 

hviezdou a nadirom vedieme výškovú polkružnicu a kružnicu, ktorej rovina je 

rovnobežná s obzorom, tzv. obzorníkovú rovnobežku. Obzorníkové súradnice hviezdy H 

sú azimut a a výška h (obr. 2).  

 Azimut hviezdy je horizontálny uhol meraný po obzorníku, a to od jeho 

priesečníka s miestnym  poludníkom (južný bod) po priesečník s výškovou kružnicou 

(bod H1) tejto hviezdy. Azimut sa počíta na západ od južného bodu, teda .°<≤° 3600 a  

Azimut južného bodu má hodnotu 0°, azimut západného bodu 90°, severného 180°, 

východného 270°. Azimut tiež môžeme definovať ako horizontálny uhol zovretý 

rovinou miestneho poludníka a rovinou výškovej kružnice hviezdy. 

 
Obr. 2 

           Výška hviezdy je vertikálny uhol meraný       

po výškovej kružnici od jeho priesečníka               

s obzorníkom k hviezde, ktorej polohu určujeme, 

.°≤≤°− 9090 h  Výška horizontu má hodnotu 0°, 

výška zenitu je 90°. Niekedy sa namiesto výšky 

hviezdy uvádza zenitová vzdialenosť z hviezdy, je 

doplnkom výšky na 90° ( hz −°= 90 ). Určuje 

uhlovú vzdialenosť hviezdy od zenitu. 
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Systém rovníkových (ekvatoreálnych ) súradníc 

 

Na rovníku je tzv. jarný bod, označený znakom V. Polkružnica prechádzajúca 

týmto bodom a severnými pólmi sa nazýva nulová deklinačná kružnica. Aby sme určili 

polohu daného objektu na hviezdnej sfére, vedieme týmto bodom a pólmi deklinačnú 

polkružnicu a kružnicu, ktorej rovina je rovnobežná s rovinou rovníka, tzv. svetovú 

kružnicu. Rovníkové súradnice hviezdy sú rektascencia α  alebo hodinový uhol t a 

deklinácia δ (obr. 2).  

Rektascenzia α  je uhol medzi nulovou deklinačnou polkružnicou a deklinačnou 

polkružnicou hviezdy meraného po svetovom rovníku. Počíta sa kladne, od jarného 

bodu proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade od severného pólu. Meria sa             

v  stupňovej miere °<≤° 3600 α  alebo v uhlových hodinách ,hh 240 <≤ α  podľa 

vzťahu ..,,,,, ///// sssmhh 07014111511511524360 ==°===°=°  

Hodinový uhol t hviezdy sa meria po svetovom rovníku od jeho priesečníka         

s miestnym poludníkom po priesečník s deklinačnou polkružnicou hviezdy (bod H2), 

ktorej polohu určujeme. Hodinové uhly sa tiež merajú v miere stupňovej °<≤° 3600 α  

alebo v uhlových hodinách .hh 240 <≤ α  

Deklinácia δ  hviezdy je uhol meraný po deklinačnej polkružnici tejto hviezdy 

od jeho priesečníka so svetovým rovníkom k hviezde. Od rovníka k severu sa počíta 

kladne, južne od rovníka záporne, tj. .°≤≤°− 9090 δ  

Niekedy sa namiesto deklinácie používa pólova vzdialenosť p. Určuje uhlovú 

vzdialenosť od pólu, je doplnkom deklinácie do 90°.  

Existujú teda dve sústavy rovníkových súradníc: 

a) deklinácia a hodinový uhol (je závislý na čase), 

b) deklinácia a rektascenzia (nemení sa ani časom, ani miestom pozorovateľa, tvorí 

nemenné súradnice kozmických telies a uvádza sa v katalógoch a v ročenkách). 

Rektascenzia je obdoba zemepisnej dĺžky, deklinácia zemepisnej šírky.  

 

Vzťahy medzi sústavou horizontálnych a ekvatoreálnych súradníc 

 

Svetový pól P, zenit Z pozorovacieho miesta zemepisnej šírky ϕ  a hviezda H 

vymedzujú na hviezdnej sfére sférický trojuholník, ktorý nazývame nautický alebo 

astronomický trojuholník.  
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Vzhľadom k tomu, že azimut a a hodinový uhol t sa merajú od 0° do 360°, 

budeme rozlišovať dva prípady: 

1.  Hviezda H je na západnej polovici hviezdnej sféry, ktorá obsahuje poludníkovú 

kružnicu a západný bod na obzorníku. Potom je 0° ≤ a ≤ 180°, 0° ≤ t ≤ 180°. Nautický 

trojuholník PZH (obr. 3) má v tomto prípade strany  

h−°=∠−°=∠−°=∠ 90ZOH,90POH,90ZOP δϕ   a uhly  

at −°=∠=∠=∠=∠ 180SOHPZH , HOHZPH 12 . 

 
Obr. 3 

 
Obr. 4 

  2.  Hviezda je vo vnútri východnej polovici hviezdnej sféry. Potom je °<<° 360180 t , 

°<<° 360180 a . Nautický trojuholník PZH (obr. 4) má strany ako v prvom prípade, ale 

jeho uhly sú  

°−=∠−°=∠ 180360 aPZH  ,tZPH . 

Vylúčili sme tieto triviálne prípady: 

.,,,,,, °=°=°==°±=°±=°±= 18001800909090 t  t  a  a    h  δϕ  

 Ak vo sférickom trojuholníku poznáme najmenej tri prvky, môžeme určiť 

ktorýkoľvek z ostatných. Ďalej môžeme z obzorníkových súradníc hviezdy vypočítať 

súradnice rovníkové a naopak. 

 

Príklad 1. 

 Z pozorovacieho miesta zemepisnej šírky ϕ  bol zmeraný azimut a a výška 

hviezdy h. Ako určíme hodinový uhol t a deklináciu hviezdy δ ? 

 

Riešenie. 

Situáciu znázorňuje v prvom prípade obr. 3 a v druhom prípade obr. 4 . Sférický 

trojuholník PZH je určený dvoma stranami a uhlom, ktoré tieto strany zvierajú. Keďže  

( ) ( ) aaa coscoscos −=°−=−° 180180 , potom zo sférickej kosínusovej vety pre stranu 

δ−°=∠ 90POH  v obidvoch prípadoch dostaneme: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
(1)                                                        cos coscos sinsinsin

cossinsincoscoscos
ahh

ahh
ϕϕδ

ϕϕδ
−=

−°−°−−°−°=−° 9090909090

 

Uhol δ  je rovnicou (1) určený jednoznačne, lebo platí  9090 ≤≤°− δ °. 

Pre uhol t zo sférickej sínusovej vety v prvom prípade vyplýva 

 
( )
( ) ( ) (2)                                       , sin

cos
 cossin      tedaa  , 180sin

90sin
90sinsin ahtaht

δδ
=−°

−°
−°

=

 

v druhom prípade dostaneme: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) (3)   180sin

cos
 cos360sin     tedaa  , 180sin

90sin
90sin360sin °−=−°°−

−°
−°

=−° ahtaht
δδ

 

Z dvoch uhlov pre tsin  a z dvoch uhlov pre ( )t−°360sin  je prípustný vždy ten, ktorý 

vyhovuje vzťahu medzi stranami a uhlami vo sférickom trojuholníku, resp. sférickej 

kosínusovej vete.  

 

Príklad 2. 

Poznáme nasledujúce údaje: hodinový uhol t a deklináciu δ  hviezdy. Ako 

určíme jej azimut a a výšku h v pozorovanom mieste zemepisnej šírky ϕ ? 

 

Riešenie. 

Situáciu v prvom prípade opäť znázorňuje obr. 3 a druhom prípade obr. 4. 

Sférický trojuholník PZH je v tomto prípade určený stranou a dvoma priľahlými uhlami. 

Pretože platí rovnosť ( )tt −°= 360coscos , dostaneme zo sférickej kosínusovej vety    

pre stranu hZOH −°=∠ 90  v obidvoch spomínaných prípadoch vzťah   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
(4)                                                                    coscoscossinsin sin

cossinsincoscoscos
th

th
δϕδϕ

δϕδϕ
+=

−°−°+−°−°=−° 9090909090
 

Uhol h je rovnicou (4) určený jednoznačne, lebo platí  9090 ≤≤°− h °. 

Pre uhol δ  dáva sínusová veta v prvom prípade 

( ) ( )
( ) (5)                                       ,sin

 cos
 cossin      tedaa  , sin

sin
sinsin t

h
at

h
a δδ

=
−°
−°

=−°
90
90180

 
v druhom prípade 



 6 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) )(   sin

 cos
 cossin    tedaa  , sin

sin
sinsin 6360180360

90
90180 t

h
at

h
a −°=°−−°

−°
−°

=°−
δδ

 
Pre tsin  dostávame dve hodnoty uhlov a pre ( )t−°360sin  taktiež dve hodnoty. 

Vyhovujúci je ten, ktorý vyhovuje vzťahu medzi stranami a uhlami vo sférickom 

trojuholníku, resp. sférickej kosínusovej vete.  




