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Szczegółowe spojrzenie na pomiary
paralaks gwiazd w astronomii
Pomiary paralaksy to jeden z pierwszych szczebli drabiny kosmicznych dystansów – zbioru
metod pomiaru odległości w astronomii. Każda z tych metod jest odpowiednia dla danego
przedziału odległości, a sposoby pomiaru większych dystansów kalibrowane są z pomocą
tych, które służą pomiarom dystansów mniejszych. Pomiary paralaksy to niezbędny szczebel
drabiny odległości: dzięki niemu astronomowie mogą obliczyć, jak daleko znajduje się od
nas około sto tysięcy gwiazd. Kalibracja pomiarów odległości od bardziej oddalonych gwiazd
i galaktyk zależy od tego pierwszego szczebla.
Możliwość wyznaczenia odległości do najbliższych gwiazd oraz ustalenia jaką ilość światła
wypromieniowują okazała się kluczowym elementem do zrozumienia fizycznych
właściwości gwiazd, ich wewnętrznego składu i źródła energii. Odległości te są jednak tak
ogromne, że precyzja konieczna do wyznaczania paralaks była astronomom niedostępna aż
do połowy XIX wieku. Choć nawet wtedy odległość pomiędzy pozycjami obserwatorów
musiała być niezwykle duża. Odległości ziemskie były zdecydowanie za małe, więc
astronomowie zaczęli wykonywać pomiary z półrocznym odstępem, co dało im odległość
pomiędzy pozycjami obserwatorów równą 300 milionom kilometrów.
Pierwszy powszechnie akceptowany pomiar gwiazd z wykorzystaniem paralaksy został
dokonany przez Friedricha Wilhelma Bessela w 1838 roku. Niedługo potem wykonano
jeszcze dokładniejsze pomiary, a na początku XX wieku ich precyzja dramatycznie wzrosła
dzięki pojawieniu się astrofotografii. Obecny rekord należy do sondy Hipparcos, misji
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która zbierała dane w latach 1989-1993 dzięki
czemu utworzony został katalog 100 000 gwiezdnych paralaks zmierzonych z dokładnością
przekraczającą milisekundę kątową, czyli 3,6 milionowej stopnia.
Dane z sondy Hipparcos zostaną jednak wkrótce zastąpione wynikami badań nowej misji
ESA, sondy Gaia, która została wystrzelona w 2013 roku. Podstawowym zadaniem sondy
jest ustaleni pozycji i paralaksy miliarda gwiazd z niespotykaną dotychczas precyzją
pozwalającą na oszacowanie odległości o 10% lepiej w rejonach tak odległych jak centrum
Galaktyki i wyznaczanie pozycji najjaśniejszych gwiazd, również tych świecących z 1/600
jasności najsłabszych gwiazd widocznych gołym okiem, z dokładnością do 20 mikrosekund
kątowych.
Uzyskiwanie coraz większej precyzji w pomiarach paralaks w historii pokazane jest na ryc. 1.

Materiał uzupełniający do:
Pössel M (2017) Parallax: reaching the stars with geometry. Science in School 39: 39–44.
www.scienceinschool.org/2017/issue39/parallax

Science in School ⏐ Numer 39: wiosna 2017 ⏐ 2

www.scienceinschool.org

Ryc. 1: Zmiany w precyzji pomiarów szacowanej paralaksy w czasie. Liczby w nawiasach to
ilości gwiazd obserwowanych w badaniu.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Markus Pössel

Zasoby
Więcej na temat historii pomiarów paralaksy znajdziesz w:
Hirshfeld A (2013) Parallax: The Race to Measure the Cosmos. Mineola, NY, USA: Dover
Publications. ISBN: 9780486490939
Użytkownicy języka niemieckiego mogą zapoznać się z oryginalną historią paralaksy gwiazd
w:
Bessel FW (1838) Bestimmung der Entfernung des 61sten Sterns des Schwans.
Astronomische Nachrichten 16: 65-96. doi: 10.1002/asna.18390160502
Więcej informacji na temat kosmicznej drabiny odległości znaleźć można w następujących
książkach:
de Grijs R (2011) An Introduction to Distance Measurement in Astronomy.
Chichester, UK: John Wiley & Sons. ISBN: 9780470511800
Webb S (2008) Measuring the Universe: The Cosmological Distance Ladder.
London, UK: Springer. ISBN: 9781852331061
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Więcej informacji na temat sondy Hipparcos oraz wyników jej badań znaleźć można w:
Perryman M (2010) The Making of History’s Greatest Star Map. Heidelberg,
Germany: Springer. ISBN: 9783642263033. doi: 10.1007/978-3-642-11602-5
van Leeuwen F (2007) Validation of the new Hipparcos reduction. Astronomy and
Astrophysics 474: 653-664. doi: 10.1051/0004-6361:20078357
Więcej informacji dotyczących trwającej misji Gaia znajdziesz tu:
de Bruijne JHJ, Rygl KLJ, Antoja T (2014) Gaia Astrometric Science Performance
Post-launch Predictions. In Walton NA et al. (eds) The Milky Way Unravelled by
Gaia: GREAT Science from the Gaia Data Releases pp 23-29. EAS Publications
Series 67-68. Les Ulis, France: EDP Sciences. ISBN:. 9782759818266. doi:
10.1051/eas/1567004
Prusti T (2012) The promises of Gaia. Astronomische Nachrichten 333: 454-459. doi:
10.1002/asna.201211688
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