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StereografickStereografickáá projekciaprojekcia –– poupoužžitie v kartografiiitie v kartografii

─ autor Hypparchos (180– 125 p. n. l.)– mapa hviezdnej oblohy,
─ pólová a rovníková poloha sa používa na zobrazenie hemisfér v 

geodézii, geografii a astronómii,
─ používalo sa na účely geodézie v bývalom Uhorsku, 

Poľsku, Rumunsku, Holandsku, ...

─ Katastrálne mapovanie na Slovensku v období 1863 – 1908 v mierke 1:2880 (asi 70 
% katastrálnych máp) so skreslením 10 – 60 cm/km– zobrazenie Besselovho elipsoidu 
na guľovú plochu, guľová plocha bola stereograficky zobrazená na rovinu 
dotýkajúcu sa v kartografickom póle, trigonometrický bod Gellérthegy v Budapešti, 
autor František Horský).

─ UTM používa na kartografický obraz zemského povrchu pre ϕϕϕϕ ∈∈∈∈ 〈〈〈〈-80°°°°, 84°°°°〉〉〉〉
Gaussovo konformné valcové zobrazenie, na zobrazenie polárnych oblastí je používaná
stereografická projekcia v pólovej polohe (Universal Polar Stereographic Projection),

─ Štátne mapové dielo Holandska v stereografickej projekcii vo všeobecnej polohe, 
(Besselov elipsoid na guľu, potom do roviny), kartografický pól – Amersfoort.
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StereografickStereografickáá projekciaprojekcia –– poupoužžitieitie v v astronastronóómiimii

Obraz matice astrolábu –
drevoryt z kalendára r.1553

Astroláb – historický astronomický prístroj, ktorý v minulosti asronómi, astrológovia, 
navigátori a ďalší používali na určovanie a predpovedanie polôh hviezd a Slnka, na určovanie
miestnehočasu podľa miestnej zemepisnej dĺžky a naopak, na zememeračské účely a pre
trianguláciu.
Pôvod astrolábu nie je celkom jasný. Niektorí historici jeho vynález pripisují astronómovi
Hipparchovi(2. stor. p. n. l.), iníHypatii z Alexandrie(370 – 415).
Bola to prvá žena s výsledkami v matematickej oblasti, zavraždená pri obrane alexandrijskej 
knižnice (posledná správkyňa) pred útokmi kresťanov, napísala prácu o algebre a zostavila 
rovinný astroláb.

Urbinov Astroláb (1462)
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StereografickStereografickáá projekciaprojekcia –– poupoužžitieitie v v krykry šštalografiitalografii

- Steny kryštálu sú reprezentované normálami z bodu vnútri 
kryštálu totožného so stredom guľovej plochy,

- poloha priesečníkov normál s guľovou plochou (tzv. pól 
steny) charakterizuje uhly stien, ich symetriu, nie sú
neovplyvnené veľkosťou kryštálu,
- uhol stien = uhlu normál = uhlovej dĺžke na hlavnej 

kružnici spájajúcej póly stien,

- stereografická projekcia pólov stien do roviny,

- bodom na guľovej ploche priradíme zemepisné súradnice φφφφ
– dĺžka, ρρρρ – šírka.

- štúdium uhlov stien kryštálu a jeho symetrie.
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StereografickStereografickáá projekciaprojekcia krkr áásysy

Xah Lee, 2006-08
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StereografickStereografickáá projekciaprojekcia krkr áásysy
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