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- rovník a základný poludník sa zobrazujú do navzájom kolmých úsečiek, ich dĺžky sa 
zachovávajú, póly sa zobrazia do úsečiek rovnobežných s rovníkom, ktorých dĺžka sa rovná
polovici dĺžky rovníka,

- grafickú konštrukciu obrazu poludníkov, čo sú lomenéčiary, môžeme urobiť delením rovníka 
a obrazu pólu na prislúchajúce časti, 

- obrazy rovnobežiek prechádzajú príslušnými bodmi základného poludníka.

1. zobrazovacia rovnica:

,RUx =

2. zobrazovacia rovnica pre rovník:

,RVy =
2. zobrazovacia rovnica pre póly:

.
2

1
RVy =

� Obrazy rovnobežiek ležia na navzájom rovnobežných priamkach.

� Obrazom poludníkov sú rôzne krivky, závislé od zobrazovacích rovníc, podľa tvaru ich 
zaraďujeme do podtriedy zobrazení – sinusoidálnych, kružnicových, eliptických, 
priamkových, a pod.

PseudocylindrickPseudocylindrickéé zobrazeniazobrazenia

V tejto kapitole sa budeme venovať niektorým príkladom konštruovateľných
pseudocylindrických zobrazení

EckertovEckertovoo pseudocylindrickpseudocylindrickéé priamkovpriamkovéé zobrazeniezobrazenievyrovnvyrovnáávacievacie(obr. 1)(obr. 1)

Obr. 1
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- pól sa zobrazí do bodu,
- dĺžky rovníka a základného poludníka sa 

zachovávajú,
- obrazom rovnobežiek sú navzájom 

rovnobežné úsečky, 
- obrazom poludníkov sú lomenéčiary.

EkvidiEkvidišštantanččnnéé pseudocylindrickpseudocylindrickéé priamkovpriamkovéé zobrazeniazobrazenia s lomenými 
poludníkmi (obr. 3)

Aký by bol tvar 
poludníkov, ak by sa 

zachovávali dĺžky 
všetkých rovnobežiek ???

EkvidiEkvidišštantanččnnéé pseudocylindrickpseudocylindrickéé priamkovpriamkovéé zobrazeniezobrazenie(obr. 2)(obr. 2)

Obr. 3

Obr. 2

– zachovávajú sa aj dĺžky na rovnobežkách 
so zemepisnou šírkou ±U0.
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Platia vlastnosti ako v predchádzajúcom, 
a tiež:

Zobrazovacie rovnice:

Dĺžka rovnobežkovej kružnice so zem. šírkou U:

||||rU ||||=2ππππR.cos U

Je ekvivalentné, ekvidištančné na rovnobežkách a zachováva dĺžku základného poludníka, 
ktorého obraz leží na priamke.

sinusoidálny tvar poludníkov (obr. 4).

Použil ho v 16. storočí Mercator, neskôr Sanson a v 18. storočí Flamsteed.

.cos

,

URVy

RUx

=
=

• Póly sa zobrazujú do bodu.

• Obrazom poludníkov sú sínusoidálne krivky.

Mercatorovo–Sansonovo pseudocylindrické sinusoidálne zobrazenie

Obr. 4
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- Zachovávajú sa dĺžky na rovníku a základnom 
poludníku,

- poludníky s V ≥ 90º, V ≤ -90º sa zobrazujú ako 
polkružnice s polomerom R.π/2 a obrazy pólov sú
úsečky na ich spoločných dotyčniciach s dĺžkou 
rovnajúcou sa polovici dĺžke rovníka,

- poludníky s -90º <V < 90º sa zobrazujú do oblúkov 
kružníc, ktoré sa pretínajú s poludníkmi V = ± 90º
v póloch. 

- rovnobežky sú rovnobežné úsečky prechádzajúce 
príslušným bodom základného poludníka.

- Zachovávajú sa dĺžky na rovníku a základnom 
poludníku, 

- poludníky sa zobrazujú ako v Apianovom
zobrazení,

- pri grafickej konštrukcii rovnobežiek poludníky
V = ±90° rozdelíme na rovnakéčasti a týmito 
bodmi prechádzajú rovnobežky. 

Apianovo pseudocylindrické kružnicové zobrazenie (obr. 5)

Obr. 6

Obr. 5

Loritzovo pseudocylindrické kružnicové zobrazenie (obr. 6)
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- je ekvivalentné,

- obrysové poludníky – polelipsy s polosami a : b = 1 : 2,

- poludníky, ktorých  V = ± 90° sa zobrazia do kružnice s polomerom .2Rb =

Používané na reklamné účely.

Mollweidovo pseudocylindrické eliptické zobrazenie

Obr. 8

Obr. 7

Obr. 7 a 8 sú vytvorené pomocou 
nástrojov výpočtového systému Wolfram
Mathematica. Na obr. 8 je obraz 
zemepisnej siete vo všeobecnej polohe 
Mollweidovho zobrazenia.
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πρZobrazovacie rovnice:

Použité v 16. storočí Wernerom podľa návrhu Stabea (z r. 1517).

• je ekvivalentné,

• je ekvidištančné na rovnobežkách,

• dĺžky na základnom poludníku sa neskresľujú.

-ε je vyjadrený v radiánoch, pri konštrukcii ho treba 
premeniť na stupne,
- obrazy poludníkov sú krivky spájajúce príslušné body 
na rovnobežkách, ktoré pri pravidelnej sieti dostaneme 
delením rovnobežiek na rovnakéčasti.

�� obrazy rovnobeobrazy rovnobežžiek siek súú obloblúúky sky súústredných krustredných kružžnnííc, so stredom v obraze pc, so stredom v obraze póólu,lu,

�� obrazom poludnobrazom poludnííkov skov súú rôzne krivky.rôzne krivky.

PseudoazimutPseudoazimutáálnelne zobrazeniazobrazenia

Wernerovo–Stabeovo pseudoazimutálne zobrazenie (obr. 9)

Obr. 9
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�� zzáákladný poludnkladný poludníík sa zobrazk sa zobrazíí ako priamka ako priamka –– os sos súúmernosti zobrazenia (os mernosti zobrazenia (os xx),),

�� rovnoberovnobežžky sa zobrazia do nesky sa zobrazia do nesúústredných krustredných kružžnnííc, ich stredy lec, ich stredy ležžia na osi ia na osi xx ..

Z geometrickZ geometrickéého hho hľľadiska v adiska v polykpolykóónickomnickom zobrazenzobrazeníí rozdelrozdelííme povrch referenme povrch referenččnej nej 
guguľľovej plochy na nekoneovej plochy na nekoneččne vene veľľa rovnobea rovnobežžkových pkových páásov a kasov a kažždý zobrazujeme na dý zobrazujeme na 
kukužžeeľľovovúú plochu v pplochu v póólovej polohe, ktorlovej polohe, ktoráá sa dotýka gusa dotýka guľľovej plochy v strednej ovej plochy v strednej 
zemepisnej rovnobezemepisnej rovnobežžke prke prííslusluššnnéého pho páásu su (obr. 10)(obr. 10)..

�� poludnpoludnííky  sa zobrazia do kriviek podky  sa zobrazia do kriviek podľľa zvolených podmienok.a zvolených podmienok. VU

U

U

.

PolykPolykóónicknickéé zobrazeniazobrazenia

Obr. 10

PolykPolykóónicknickéé zobrazenia majzobrazenia majúú v polv poláárnej srnej súúradnicovej sradnicovej súústave stave 
tri zobrazovacie rovnice, ktortri zobrazovacie rovnice, ktoréé momožžno vno vššeobecne vyjadrieobecne vyjadriťť::
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),,(

),(

Uxx

VU

U

VV =
=
=

εε
ρρ

kde kde xxVV je je xx--ovováá ssúúradnica radnica vrcholavrchola kukužžeeľľovej plochy ovej plochy prprííslslúúchajchajúúcejcej danej rovnobedanej rovnobežžke ke 
(zjednodu(zjednoduššene moene možžno povedano povedaťť, , žže zae začčiatok poliatok poláárnej srnej súúradnicovej sradnicovej súústavy sa menstavy sa meníí v zv záávislosti vislosti 
od zemepisnej od zemepisnej šíšírky bodu).rky bodu).
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Zachováva dĺžky na základnom poludníku a na rovnobežkách.

1. Každá rovnobežka sa zobrazuje na dotykovú kužeľovú plochu, teda:

VU

εεεε

U

RcotgUOs x prechádza obrazom základného poludníka, y obrazom rovníka, začiatky 
VU „premenlivej“ polárnej sústavy sú na osi x (obr. 12), potom zobrazovacie
rovnice sú:

URcotg=ρ

UV
UVR

sin
cos =⇒= ε
ρ

ε

URRUxRUx VV cotg+=⇒+= ρ

U

.

VU

ρρρρ =RcotgU

2. Z podmienky neskreslenej rovnobežky vyplýva, že:

3. Z podmienky neskresleného základného poludníka:

U1.Vypočítame dĺžky rovníka a základného poludníka – sú to 
dve kolmé osi zobrazenia zemepisnej siete a rozdelíme ich 
podľa podrobnosti siete.

2.Z pomocného priemetu (obr. 11) prenesieme vzdialenosť
bodov rovnobežky U od vrcholaVU (RcotgU) a nanesieme 
od bodu na poludníku, čím dostaneme VU. Vypočítame a 
zostrojíme uhol rozvinutia kužeľovej plochy εU = 360°sinU 
príslušnej rovnobežky.

3.Rozdelíme rozvinutú rovnobežku U na rovnaké časti 
(delením uhla) podľa podrobnosti siete.

4.Zostrojíme obrazy poludníkov preložením kriviek 
príslušnými bodmi na rovnobežkách.  

Konštrukcia:

Hasslerovo polykónické zobrazenie

Obr. 12

Obr. 11
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KruhovKruhov éé ((globulglobuláárnerne) ) zobrazenia zobrazenia – patria do skupiny polykónických zobrazení

Spoločné vlastnosti – poludníky a rovnobežky sa zobrazia do nesústredných kružníc, 
príp. do priamok (chápaných ako kružnice s nekonečne veľkým polomerom).

- dĺžka rovníka a základného poludníka sa zachováva, zobrazujú sa ako dve kolmé úsečky,
- poludníky V = ±90° sa zobrazia do kružnice s polomerom K = πR/2,
- obrazy rovnobežiek zostrojíme ako kružnice prechádzajúce príslušnými bodmi, ktoré

dostaneme rozdelením základného poludníka a poludníkov V = ± 90° na rovnakéčasti podľa 
podrobnosti zemepisnej siete,

V

Pj

V

Ps

rovník O

U

U

VU

90°c

p

- obrazy poludníkov zostrojíme ako kružnice prechádzajúcej pólmi 
a bodom, ktorý dostaneme rozdelím rovníka na rovnaké časti.

Nicolosiho zobrazenie (obr. 13, 14)

Obr. 13Obr. 14

Vajsáblová, M.: Metódy zobrazovania      160



Zemský povrch sa zobrazí do kruhu k s polomerom K = ππππR, teda dĺžka rovníka sa 
zachováva, základný poludník je kolmý na obraz rovníka a jeho dĺžka sa zdvojnásobuje.

VU

Konštrukcia obrazu poludníkov (obr. 16):
PS, PJ, V ∈ rovníku.

V

PS

PJ

Konštrukcia obrazu rovnobežky so zemepisnou šírkou U (obr. 17):
1. Obraz základného poludníka V = 0° rozdelíme na stupne od -90° do 90°.
2. Príslušným bodom U zostrojíme tetivu BC obrysovej kružnice k rovnobežnú

s rovníkom.
3. Nech P, Qsú priesečníky rovníka s obrysom k, potom  PC ∩ základný 

poludník =G.
4. PsP∩ BC= E, EQ ∩ základný poludník = F.
5. Bodom F zostrojíme tetivu HL obrysovej kružnice k rovnobežnú s rovníkom.
6. Body G, H, L ležia na rovnobežke U, teda zostrojíme kružnicu, ktorá nimi  

prechádza – jej stred leží na osiach úsečiek HL, HG a GL. PS

rovník
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Grintenovo zobrazenie (obr. 15)

Obr. 17Obr. 16

Obr. 15
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