
astrometria – encyklopedické heslo 

Astrometria alebo tiež pozičná astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá 

meraním polôh nebeských telies, ako súčasti určovania ich dráh. Určovanie polôh nebeských 

telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. V Slnečnej sústave je cieľom 

astrometrie získavanie presných polôh planét a ich mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú 

potrebné pre výpočet dráh a efemeríd. Pri vypúšťaní sond ku kométam a asteroidom je 

astrometria životne dôležitá  pre správne navedenie sond. 
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astrometria – čo si má zapamätať žiak 

Astrometria alebo tiež pozičná astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá 

meraním polôh nebeských telies, ako súčasti určovania ich dráh. Astrometria používa 

prevažne optické metódy. Najstaršou je vizuálna metóda - meranie polôh telies okom 

pomocou mikrometra, priamo v ohnisku ďalekohľadu. Fotografická metóda umožňuje 

opakované meranie z fotografickej platne. Najmodernejšia metóda pomocou CCD kamier 

podstatne rozširuje možnosti meraní a skracuje expozičné časy. Rádioastrometria používa na 

určovanie polohy rádiových zdrojov rádiové interferometre.  

Určovanie polôh nebeských telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. 

Jedným z cieľov astrometrie je, pomocou detailného štúdia vybraných asteroidov, 

systematicky spresňovať základnú sieť astronomických súradníc a následne polohy hviezd v 

pozičných hviezdnych katalógoch. V Slnečnej sústave je cieľom astrometrie získavanie 

presných polôh planét a ich mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú potrebné pre výpočet dráh 

a efemeríd. Polohy nebeských telies sa merajú voči slabým vzdialeným zdrojom (relatívne 

meranie) alebo nezávisle od údajov v hviezdnych katalógoch (absolútne meranie). Určenie 

dráh telies približujúcich sa k Zemi (NEA) umožňuje predpovedať možnú kolíziu Zeme s 

telesom a zmenšiť alebo vylúčiť dôsledky očakávanej katastrofy. Pretože polohu nebeských 

objektov ovplyvňuje aj zmena pohybu pozorovateľa, astrometria sa tiež venuje štúdiu pohybu 

a rotácie Zeme.  

V poslednom období má astrometria aj ďalšiu úlohu. Niektoré kométy a asteroidy boli 

alebo budú cieľom kozmických letov, čo si vyžaduje znalosť ich dráh s veľkou presnosťou. 

Astrometria je v takom prípade životne dôležitá  pre správne navedenie sond. 

Veľký pokrok v astrometrii bol dosiahnutý pomocou astrometrických družíc, z ktorých 

je najznámejší Hipparcos. 

 

 

Obr. 1 – polohy asteroidu (433) Eros počas priblíženia k Zemi v roku 1975. Fotografované na 

Skalnatom plese astrografom 0,3-m f/5. 
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astrometria – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

1. Všeobecný popis astrometrie 
 

Astrometria alebo tiež pozičná astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá 

meraním polôh a pohybov nebeských telies. Je to čiastková úloha nebeskej mechaniky pri 

určovaní dráh nebeských telies. Astrometria používa prevažne optické metódy. Najstaršou je 

vizuálna metóda - meranie polôh telies okom pomocou mikrometra, priamo v ohnisku 

ďalekohľadu. V prípade, že pozorovateľ uviedol vzdialenosti meraného telesa od katalógovej 

hviezdy v oblúkovej miere, je možné dnes po získaní presných polôh štandardných hviezd 

polohu telesa prepočítať a významne upresniť. Fotografická metóda umožňuje opakované 

meranie z fotografickej platne. Archivované platne získané počas astrometrických pozorovaní 

sa často využívajú na spätné vyhľadávanie zaujímavých objektov (nov‚ kométy pred objavom, 

supernovy a novy pred výbuchom, apod.). Najmodernejšia metóda pomocou CCD podstatne 

rozširuje možnosti meraní a skracuje expozičné časy. Nezanedbateľné je tiež okamžité 

spracovanie pozorovania umožňujúce pružnú zmenu pozorovacieho programu. 

 

 
 

Obr. 2 –  astrograf 0,3 m f/5 observatória v Istanbule. 

 

 Rádioastrometria používa na určovanie polohy rádiových zdrojov vysokú presnosť 

určenia polohy pomocou rádiových interferometrov. Vďaka VLBI (interferometrom s veľmi 

dlhou základňou) je dosahovaná presnosť na rádiových vlnách lepšia ako v optickej oblasti. 

Súčasťou astrometrie je skúmanie faktorov meniacich zdanlivú polohu objektov na 

oblohe. Predmetom astrometrie je aj teória meracích prístrojov, používaných na určenie polôh 

nebeských telies, ako aj metódy, pomocou ktorých sa vyhodnocujú výsledky pozorovaní pri 

rozličných astronomických výskumoch. Na rozdiel od astrofyziky sa astrometria nezaoberá 

určovaním fyzikálnych charakteristík telies. 

Podľa toho, či sa merajú polohy alebo pohyby nebeských objektov na sfére alebo v 

rovine (napr. na fotografickej platni), rozlišuje sa sférická a rovinná astrometria.  

Polohy nebeských telies sa merajú voči slabým vzdialeným zdrojom (relatívne 

meranie) alebo nezávisle od údajov v hviezdnych katalógoch (absolútne meranie). Absolútne 

súradnice sa určujú pomocou meridiánových kruhov. Vzhľadom na neveľký optický dosah 

týchto prístrojov sa absolútne merajú len najjasnejšie hviezdy a objekty. Odvetvie astrometrie, 

ktoré sa zaoberá meraním absolútnych polôh hviezd a ich vlastných pohybov je 
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fundamentálna astrometria. Hviezda s absolútne určenými súradnicami a pohybmi, sa nazýva 

fundamentálna hviezda.  

 

 

2. Úlohy astrometrie 

 

Určovanie polôh nebeských telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. 

Úlohou astrometrie je určovanie polôh nebeských objektov v danej sústave súradníc. Polohu 

telies na oblohe ovplyvňuje pohyb Zeme (precesia a nutácia), refrakcia, aberácia a paralaxa 

a tiež vlastný pohyb hviezd. Poloha opravená o refrakciu sa nazýva zdanlivá poloha nebeského 

telesa. Ak ju opravíme aj o precesiu, nutáciu a vlastný pohyb dostaneme tzv. strednú polohu. 

Jednou z hlavných úloh astrometrie je preto čo najpresnejšie určiť všetky zmeny polôh 

tzv. fundamentálnych hviezd. Napríklad, pomocou detailného štúdia vybraných asteroidov 

môžeme systematicky spresňovať základnú sieť astronomických súradníc a následne aj polohy 

hviezd v pozičných hviezdnych katalógoch (program koordinovali ruskí astronómovia zo 

Sankt Petersburgu). V súčasnosti je základná sústava pre astrometrické merania určená 

polohou 212 vzdialených rádiových galaxií a kvazarov. Sústava sa nazýva ICRF (International 

Celestial Reference Frame - Medzinárodná  sústava nebeských súradníc). Súradnicové osi v 

ICRF sú určené s chybou pod 0,000 02 oblúkovej sekundy. Prakticky je táto nová sústava 

zatiaľ použitá len v katalógu družice Hipparcos. 

 

 
 

Obr. 3 – astrometrická družica Európskej kozmickej agentúry Hipparcos.  

 

V Slnečnej sústave je cieľom astrometrie získavanie presných polôh planét a ich 

mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú potrebné pre výpočet dráh a efemeríd. S výnimkou 

fyzikálne zaujímavých objektov sa celosvetove dlhodobo pociťuje nedostatok astrometrických 

meraní hlavne periodických komét. Astrometrické merania sú potrebné pre okrem výpočtu 

dráh a efemeríd aj na dynamické modelovanie negravitačných efektov, vytvorených u kométy 

raketovým pôsobením plynov unikajúcich z kometárneho jadra.  

Určenie dráh telies približujúcich sa k Zemi (NEA) umožňuje predpovedať možnú 

kolíziu Zeme s telesom a zmenšiť alebo vylúčiť dôsledky očakávanej katastrofy. Pretože 

polohu nebeských objektov ovplyvňuje aj zmena pohybu pozorovateľa, astrometria sa tiež 

venuje štúdiu pohybu a rotácie Zeme.  
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V poslednom období má astrometria aj ďalšiu úlohu. Niektoré kométy a asteroidy boli 

alebo budú cieľom kozmických letov (napr. Halleyova kométa, kométy 21P/Giaccobini-

Zinner a 26P/Grigg-Skjellerup, asteroidy Gaspra, Ida, Mathilde a Eros, atď.), čo si vyžaduje 

znalosť ich dráh s veľkou presnosťou. Astrometria je v takom prípade životne dôležitá  pre 

správne navedenie sond. 

Veľký pokrok v astrometrii bol dosiahnutý pomocou astrometrických družíc, z ktorých 

je najznámejší Hipparcos.  

Mimo úloh uvedených vyššie astrometria poskytuje základné poznatky pre štúdium 

dynamiky Slnečnej sústavy, hviezdnej dynamiky a stavby galaxie. 

 

 
 

Obr. 4 - pohyb barycentra Slnečnej sústavy vzhľadom na Slnko 

 

3. Astrometrické prístroje 

 

 Astrometrické prístroje delíme na 2 skupiny – ďalekohľady umožňujúce verné 

zobrazenie vzdialeností v pomerne veľkom zornom poli a prístroje na presné premeranie 

získaných  materiálov.  Pre astrometrické pozorovania boli vyvinuté špeciálne ďalekohľady 

tzv. astrografy.  

Astrograf definujeme ako typ ďalekohľadu určený na fotografovanie väčších plôch 

oblohy. Spravidla ide o refraktor s troj- alebo štvoršošovkovým objektívom, achromátom, u 

ktorého sú vykorigované všetky chyby v celom zornom poli. Svetelnosť optickej sústavy 

astrografu je väčšia ako 1:8. Normálny astrograf má  ohniskovú vzdialenosť 3,44 m a 

zobrazuje jednu oblúkovú minútu oblohy na 1 mm. Zonálny astrograf má ohniskovú 

vzdialenosť 2,06 m a 1 mm odpovedá 100 oblúkovým sekundám, pri zornom poli 5˚ x 5˚. 

V minulosti pri vizuálnej astrometrii sa využíval tzv. pozičný mikrometer. Je to 

vláknový mikrometer otočný okolo optickej osi ďalekohľadu. Otočenie sa presne odčíta na 

delenom kruhu. Pri meraní se nastaví hviezda, voči ktorej určujeme polohu do stredu 

vláknového kríža a mikrometer se otočí tak, aby kométa (alebo asteroid) ležala na vlákne 

kríža. Vzdialenosť sa odčíta pomocou mikrometra spojeného s druhým posuvným vláknom. 

Pri fotografickej astrometrii je potrebné získané fotografické platne premerať, pričom 

sa vyžaduje vysoká presnosť získaných polôh. Konkrétna hodnota závisí na ohniskovej dĺžke 

astrografu, pri ohniskovej dĺžke 1,5 metra, treba dosiahnuť presnosť na úrovni 0,0002 mm. Na 

to boli vyrábané špeciálne prístroje, v podstate mikroskopy s posuvnými pravítkami 

v obidvoch osiach, ktoré vďaka presne nakresleným vrypom a špirálnemu nóniu umožňovali 

skúsenému pozorovateľovi získať údaje s potrebnou presnosťou.  
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Obr. 5 a 6 – vľavo  je 0,4 m  f/5,3 astrograf Lowellovej hvezdárne v USA, ktorým bolo v roku 

1930 objavené Pluto. Vpravo je dvojitý 0,15 m astrograf observatória Heidelberg-Königstuhl v 

Nemecku. 

 

 

 

 

 
 

Obr. 7 – vláknový mikrometer 
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Obr. 8 – dvojitý astrograf 0,4 m f/5 observatória Naučnyj na Kryme. 

 

Pri používaní CCD astrometrie závisí získaná presnosť na rozlíšení použitého čipu 

(počte pixlov na jednotku dĺžky), pričom premeranie sa vykonáva pomocou špeciálneho 

softvéru priamo v počítači.  

  

 

4. Astrometrické katalógy 

 

História astrometrie je spojená s históriou hviezdnych (astrometrických) katalógov. 

Prvý katalóg 850 hviezd zostavil v roku 190 pred n.l. grécky učenec Hipparchos. Použil v 

ňom škálu jasností hviezd, ktorá sa v astronómii používa do súčasnosti. Katalóg 1 022 hviezd 

bol súčasťou prehľadu starovekej astronómie známej v Európe pod názvom Almagest od 

Hipparchovho nasledovníka Ptolemaja. V druhej polovici 20. storočia sa pri redukcii 

fotografických astrometrických meraní široko používal Star Catalogue of the Smithsonian 

Astrophysical Observatory. V ére CCD astrometrie sa katalógy rozrástli čo do počtu hviezd i 

dosahu k menej jasným hviezdam. Používajú sa  

 Hipparcos katalóg Európskej kozmickej agentúry - obsahujúci polohy, paralaxy a vlastné 

pohyby 118 218 hviezd, 

 katalóg Tycho - databáza 1 058 332 hviezd, 

 katalóg USNO-B1.0 – viac ako miliarda hviezd s presnosťou  0,2 oblúkovej sekundy, 

 HST Guide Star Catalog – katalóg približne 15 miliónov hviezd dostupný on-line na 

internete a na CD diskoch, 

 USNO Astrometric Catalogs – viac ako 500 miliónov hviezd jasnejších ako 16. magnitúda 

s presnosťou okolo 0,1 oblúkovej sekundy. 

 

 

5.  Astrometria na Skalnatom plese 

 

Astrometrický program patrí počas existencie Astronomického ústavu SAV k 

najdlhodobejším a najúspešnejším. Celkovo bolo získaných viac ako 6700 presných polôh 

komét a asteroidov v rámci medzinárodných projektov organizovaných Ústredím pre kométy a 

planétky Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) v Cambridge, Komisiou IAU pre objekty 
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približujúce sa k dráhe Zeme (NEO) a cieľových objektov pre projekty priameho kozmického 

výskumu.  

Hvezdáreň na Skalnatom plese bola príležitostne využívaná na fotografickú astrometriu 

komét a asteroidov od roku 1946. Až do roku 1965 boli kométy na Skalnatom plese 

pozorované v Newtonovom ohnisku reflektora (f = 3,29 m) umiestneného vo východnej 

kupole observatória. Počas obdobia trvania fotografického programu (1946-1999) bolo 

objavených aj niekoľko asteroidov. Pred rokom 1955 boli asteroidy pozorované na Skalnatom 

plese len s krátkoohniskovými kamerami Tessar a Bellar s parametrami 0,11-m f/4,5.  

Výsledky astrometrie komét a asteroidov boli publikované hlavne v časopise Contributions of 

the Astronomical Observatory Skalnaté  Pleso. 

Od nainštalovania 0,3-m Zeissovho astrografu (ohnisko 1,5-m) do západnej kupoly 

hvezdárne na Skalnatom plese v roku 1965, sa fotografické pozorovania komét a asteroidov 

stali jedným z nosných programov. Počas obdobia 1965-1999 bolo celkove získaných 1810 

presných astrometrických polôh komét a 2846 pozícií asteroidov. 

Fotografické pozorovania komét a asteroidov boli vykonávané tak, že skúmané 

hviezdne pole bolo exponované dvakrát počas časového intervalu 0,5-2 hodiny. Kométy boli 

fotografované na ORWO platne so ZU 1, ZU 2, ZU 21 a NP27 emulziami a KODAK platne 

s emulziou 103aO. Rozmery platní boli  9x12 a 24x24 cm, čo približne zodpovedá poliam 3x4 

a 8,5x8,5 oblúkového stupňa.  

Kométy boli identifikované na platniach pomocou blinkkomparátora vyrábaného 

firmou Zeiss Jena. Využívali sa efemeridy komét publikované v IAU Circulars a Minor Planet 

Circulars Marsdenom a spolupracovníkmi, a neskôr tiež efemeridy publikované v Comet 

Handbooks. Pri pozorovaní asteroidov boli tiež veľmi užitočné Ephemerides of Minor Planets 

publikované Ústavom teoretickej astronómie v Leningrade. 

 

 
 

Obr. 9 – astrograf 0,3-m f/5 observatória na Skalnatom plese.  

 

Aby sa zmenšili náhodné chyby spôsobené nepresnosťou polôh oporných hviezd – 

špeciálne vďaka neznámym vlastným pohybom nasčítaným za desaťročia – bolo zvyčajné 

vyberať tak slabé oporné hviezdy ako to len bolo možné. Štatisticky sú to veľmi vzdialené 

hviezdy, u ktorých možno očakávať veľmi malý vlastný pohyb. 6 oporných hviezd potrebných 
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na výpočet polohy pomocou Schlesingerovej metódy dependencií  bolo vyberaných do dvoch 

nezávislých trojuholníkov. Až do roku 1966 pre redukciu pozorovaní boli používané Yale 

Catalogues, katalóg AGK2 a Proper Motion Catalogue EBL2. Neskôr, boli oporné hviezdy 

vyberané výlučne zo Star Catalogue of the Smithsonian Astrophysical Observatory. Oporné 

hviezdy boli merané 4-krát a kométa alebo asteroid 6-krát. Stredná chyba merania bola okolo 

0,3". Rozdiely medzi nezávislým určením ekvatoriálnych súradníc pre danú polohu, boli 

určitou informáciou o miere presnosti merania (ale nie o presnosti vypočítanej polohy 

meraného objektu). Pravouhlé súradnice oporných hviezd, komét a asteroidov boli merané 

pomocou prístrojov na merania súradníc vyrábaných firmou Zeiss - Koordinatenmessgerät a 

Ascoremat E-60. 

     Polohy boli publikované v dvoch sériach. Najprv boli posielané do Minor Planets 

Circulars a príležitostne, v prípade mimoriadne zaujímavých objektov do IAU Circulars a 

používané pre výpočty predbežných dráh. Keďže možnosť vylepšenia dráh v budúcnosti 

opätovným premeraním a prepočítaním polôh nie je zanedbateľná, publikované polohy boli 

doplnené o údaje o oporných hviezdach a dependenciách a publikované v  Contributions of the 

Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Astrometrické výsledky prvého obdobia 

pozorovaní komét boli publikované v dvoch rozsiahlych článkoch Kresáka a Antala, polohy 

získané po roku 1965 boli publikované v jedno až trojročných intervaloch. 

Hlavným ohraničením výberu pozorovacích programov boli možnosti 0,3-m 

astrografu. Limitná magnitúda pre difúzne obrazy komét bola 14,3
m

 pri 60 minútovej expozícii 

za dobrých atmosférických podmienok. Väčšinou bol používaný expozičný čas okolo 20 

minút. Z tohto je zrejmé, že mohli byť pozorované len jasné kométy a asteroidy. 

Určovanie presných polôh periodických a novoobjavených komét bolo hlavným 

programom v období 1946-1964. Mnoho z nich bolo použitých na výpočty predbežných dráh. 

Po presunutí programu z 0,6-m reflektora na 0,3-m astrograf, bolo menej možností pozorovať 

nové kométy a od roku 1965 boli naše pozorovania používané len pre výpočty definitívnych 

dráh komét. 

V rokoch 1969-1975 bol pozorovaný asteroid (51) Nemausa v rámci programu 

Kodanskej hvezdárne. Cez naviazanie slabých oporných hviezd používaných v astrometrii k 

dobre určenému základnému systému, sa práca sústredila na určenie systematických chýb 

v systéme FK4. 

Program pozorovania 20 vybraných asteroidov v rokoch 1976-1990, schválený 

Kongresom Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) v Grenobli v roku 1976  a koordinovaný  

Ústavom teoretickej astronómie v Leningrade bol jedným z najúspešnejších astrometrických 

programov. Program bol zameraný na riešenie dôležitého problému fundamentálnej 

astronómie spojeného so spresnením polôh jarného bodu a rovníka ako aj s určením 

systematických chýb vo hviezdnych katalógoch. Vzhľadom na možnosti astrografu, sme  na 

Skalnatom plese pozorovali z výberu len 10 najjasnejších asteroidov. 

V rokoch 1985-1986 sa naša hvezdáreň úspešne zapojila do aktivít astrometrickej siete 

programu International Halley Watch. Viac než 130 presných polôh periodickej kométy 

1P/Halley bolo použitých na korekciu dráh vesmírnych sond VEGA a GIOTTO, ktoré sa 

stretli s kométou v blízkosti perihélia vo februári 1986. 

Počas poslednej dekády minulého storočia boli do astrometrického programu zaradené 

aj M asteroidy. Je to veľmi zaujímavý typ asteroidov, veľmi sa odlišujúci od ostatných, ktorý 

má pôvod pravdepodobne v kovových jadrách väčších pôvodných telies. Naše polohy slúžili 

ako doplnok k fyzikálnym údajom získaným počas fotometrickej kampane organizovanej 

Lagerkvistom v rokoch 1988-1992. 

V súčasnosti je astrometrický program hvezdárne na Skalnatom plese (aj kometárny aj 

asteroidálny) obmedzený len na najzaujímavejšie objekty. Pozorovací čas je využívaný najmä 

na získavanie rôznych fotometrických charakteristík asteroidov a zmeny jasnosti komét. 
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Od leta 1999 sme používali 0,3-m astrograf vybavený CCD kamerou ST-8 od firmy 

Santa Barbara Instrument Group. Počas roka 1999 bola používaná tak fotografická, ako aj 

CCD metóda. Od januára 2000 je už používaná ako detektor len CCD kamera.  

1. decembra 2000 bol astrograf na tej istej montáži nahradený novým zrkadlovým 

ďalekohľadom 0,61-m f/4,2. Od toho času bola na astrometriu používaná výlučne CCD 

kamera umiestnená v Newtonovom ohnisku. Väčšina snímok bola získaná v R a V 

spektrálnych oblastiach. CCD kamera ST-8 je vybavená čipom Kodak KAF 1600 s 1530x1020 

pixlami (9x9 m). Vďaka veľkej svetelnosti ďalekohľadu má výsledné pole veľkosť 13x19 

oblúkových minút. Toto pole je dostatočne veľké na to, aby nevznikali problémy 

s nedostatočným počtom hviezd, alebo slabým pokrytím, ktoré sa zvyčajne objavia, keď sú 

CCD prvky montované na stredné alebo veľké ďalekohľady. Maximálna kvantová účinnosť 

kamery je 42%  v oblasti medzi 700 a 800 nm. Použité je jednoduché termoelektrické 

chladenie. Limitná magnitúda je 20 pre 180 sekundovú expozíciu v R filtri za dobrých 

atmosférických podmienok. Softvér Astrometrica 3.2 vytvorený Herbertom Raabom a USNO-

A2.0 catalogue boli používané pre meranie a redukciu.  

 

 

 

6.   Použité a doporučené webové stránky: 
 

http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/Astrometry.html 

en.wikipedia.org 

en.wikiversity.org 

http://ivscc.gsfc.nasa.gov/ 

http://www.astrometrica.at/ 

http://www.usno.navy.mil/USNO/astrometry 

 

 

 

 


