Μζτρθςθ αποςτάςεων ςτθν αςτρονομία –
κακοριςμόσ τθσ ςτακεράσ του Hubble.
Το περικϊριο ςφάλματοσ για τθν μζτρθςθ τθσ ςτακερασ του Hubble είναι ςιμερα ςτο 5%. Η
τιμι τθσ είναι ζτςι χονδρικά ςτα 70 km/s /Mpc (με επικρατζςτερθ τιμι 68 km/s/Mpc). Το
μεγάλο πρόβλθμα είναι ότι οι δείκτεσ αποςτάςεων που χρθςιμοποιοφμε ςτθν αςτρικι
γειτονιά μασ δεν ιςχφουν ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Στθν κοντινι κοςμικι κλίμακα των 100200 Mpc, οι ιδίεσ κινιςεισ των γαλαξιϊν (περιςτροφι, ζλξθ μεταξφ τουσ) μπερδεφουν τισ
μετριςεισ τθσ διαςτολισ του ςφμπαντοσ.
Εξαίρεςθ αποτελοφν οι εκριξεισ ςουπερνόβα Ια, θ λάμψθ των οποίων μετριζται ςε πολφ
μεγάλθ απόςταςθ. Δεν ζχουμε όμωσ τθν δυνατότθτα να μελετιςουμε τζτοιεσ κοντινζσ
ςουπερνόβα, επειδι είναι πολφ ςπάνιεσ. Ζτςι δεν μποροφμε να καλιμπραρουμε ςωςτά τθν
απόλυτθ λαμπρότθτά τουσ (θ τιμι τθσ είναι -19,2 mag).
Το καλιμπραριςμα των δεικτϊν είναι πολφ ςθμαντικό. Δθλαδι ςε κάποια αντικείμενα να
μποροφμε να μετράμε τθν απόςταςι τουσ χρθςιμοποιϊντασ 2 τουλάχιςτον διαφορετικοφσ
δείκτεσ. Η μεγάλθ ακρίβεια τθσ παράλλαξθσ μασ βοικθςε να δοφμε τθν απόκλιςθ τθσ
λαμπρότθτασ των πιο μακρινϊν αντικειμζνων λόγω διαφορϊν ςτθν μεταλλικότθτά τουσ.
Η ακριβισ μζτρθςθ τθσ ςτακεράσ του Hubble μασ βοθκάει ςτθν μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ
των μακρινϊν αντικειμζνων ςε ςχζςθ με τθν φαςματικι μετατόπιςι τουσ προσ το ερυκρό
(z, ερυκρολίςκθςθ).
Οι κλαςςικοί δείκτεσ που χρθςιμοποιοφμε είναι

1) Η παράλλαξθ.
Είναι θ φαινόμενθ μετατόπιςθ ενόσ άςτρου ςτον ουρανό ςε ςχζςθ με μακρινά
αντικείμενα, που μασ φαίνονται ςχετικά ακίνθτα. Αυτό πετυχαίνεται λόγω τθσ
περιςτροφισ τθσ Γθσ γφρω από τον Ήλιο. Ζτςι ο παρατθρθτισ αλλάηει λίγο τθ
ςχετικι του κζςθ προσ το αντικείμενο παρατιρθςθσ, με αποτζλεςμα αυτό να
φαίνεται μετατοπιςμζνο ςτον ουρανό. Μετρϊντασ τθν γωνία μετατόπιςθσ
μποροφμε να ςυμπεράνουμε τθν απόςταςι του (λόγω περίπου ςτακερισ
απόςταςισ μασ γφρω από τον Ήλιο). Ζχει εφροσ παρατιρθςθσ περίπου μζχρι τθν
άκρθ του Γαλαξιακοφ μασ δίςκου. Με το νζο διαςτθμικό τθλεςκόπιο GAIA
πετυχαίνουμε μετριςεισ γωνιϊν παράλλαξθσ ςε όλον τον Γαλαξία μασ.
2) Μεταβλθτοί αςτζρεσ.
Α) Αςτζρια RR Λφρασ. Αυτά τα μικρά ςε μάηα (λιγότερθ από 1θλιακι) άςτρα μετά
κυρίασ ακολουκίασ ζχουν ςχζςθ παλμϊν- λαμπρότθτασ, με μικρότερεσ περιόδουσ
από τουσ Κθφείδεσ. Λόγω μικρισ λαμπρότθτασ θ μζτρθςι τουσ φτάνει μζχρι τθν
τοπικι ομάδα γαλαξιϊν.
Β) Κθφείδεσ. Είναι και αυτοί παλλόμενοι μεταβλθτοί, μάηασ 5-15 θλιακζσ. Η
ατμόςφαιρά τουσ ςε φάςθ εξζλιξθσ μετά τθν κφρια ακολουκία φουςκϊνει και
ξεφουςκϊνει περιοδικά για να διατθριςει τθν ενεργειακι ιςορροπία του άςτρου
που βρίςκεται πλζον ςτον αςυμπτωτικό κλάδο (λόγω διεργαςιϊν ςτο εςωτερικό
του, όπωσ οι ςυντιξεισ ςτον πυρινα αλλά και ςε κελφφθ του αςτζρα). Η

λαμπρότθτα αλλάηει και αυτι περιοδικά, και υπάρχει καλι γνϊςθ τθσ ςχζςθσ
παλμοφ- μζγιςτο απολυτισ λαμπρότθτασ (που εκφράηει το μζγεκοσ τθσ επιφάνειασ
του αςτζρα). Ζτςι μετρϊντασ τουσ παλμοφσ γνωρίηουμε τθν απόλυτθ λαμπρότθτα,
και ςυμπεραίνουμε τθν απόςταςθ από τον λόγο απόλυτθσ/ φαινόμενθσ
λαμπρότθτασ.
Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα είναι ότι θ απόλυτθ λαμπρότθτα των άςτρων (και των
μεταβλθτϊν) εξαρτάται από τθν μεταλλικότθτά τουσ. Λόγω μεγάλων αποςτάςεων
δεν είναι εφικτό να ζχουμε καλι ανάλυςθ του αςτρικοφ φωτόσ, ϊςτε να
γνωρίηουμε το φάςμα. Ζνασ ζμμεςοσ τρόποσ είναι να πάρουμε φάςμα από
μεγαλφτερθ περιοχι του γαλαξία που ςυνδζεται με το άςτρο (π.χ. νεφζλωμα), αλλά
μπορεί να υπάρχουν τοπικζσ διαφοροποιιςεισ. Το εφροσ παρατιρθςθσ των
μεταβλθτϊν φτάνει τα 20 Mpc.Γίνεται μια προςπάκεια καταγραφισ μεταλλικότθτασ
των μεταβλθτϊν. Στο υπζρυκρο θ μεταλλικότθτα δεν ζχει τόςο μεγάλθ επίδραςθ
ςτθν λαμπρότθτα, αλλά αυτι μειϊνεται αρκετά, περιορίηοντασ ζτςι το εφροσ
μζτρθςθσ. Ζνα ακόμα πρόβλθμα για τουσ Κθφείδεσ είναι ότι ςε μακρινζσ μετριςεισ
μπορεί να ζχουμε ςτθν διαδρομι κζαςθσ περιςςότερουσ από ζναν τζτοιο
μεταβλθτό, και να ανακατεφονται οι εκπομπζσ φωτόσ τουσ (Crowding), αλλά ακόμθ
δεν ξζρουμε ςε ποιον βακμό αυτό επθρεάηει τισ μετριςεισ.
3) Καυτοί μπλε υπεργίγαντεσ.
Είναι μεγάλα αςτζρια φαςματικοφ τφπουB1- A4, για τα οποία ζχουμε πολφ ακριβι
μοντζλα που είναι ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ. Ζχουν ςχζςθ λαμπρότθτασ με τθ
φαςματικι ενεργειακι διαςπορά (πάχοσ γραμμϊν) και τθν μεταλλικότθτά τουσ. Το
πάχοσ μιασ γραμμισ ζχει να κάνει όχι μόνο με τθν πλθκϊρα του ςυγκεκριμζνου
ςτοιχείου, αλλά και με τθν επιφανειακι βαρφτθτα του αςτεριοφ, άρα τθν
λαμπρότθτά του. Λόγω μεγάλθσ λαμπρότθτασ (εκατοντάδεσ χιλιάδεσ φορζσ τθν
θλιακι) είναι ευδιάκριτα. Η μεγάλθ λαμπρότθτά τουσ κυριαρχεί ςτα άλλα
αντικείμενα, ζτςι δεν μασ προβλθματίηει θ ακριβισ ανάλυςι τουσ ι αν υπάρχουν
άλλα άςτρα ςτθ γραμμι κζαςθσ. Η απόλυτθ λαμπρότθτά τουσ υπολογίηεται από το
φάςμα τουσ. Ζτςι μποροφμε να γνωρίηουμε τθν μεταλλικότθτα τθσ περιοχισ (του
γαλαξία) γενικά. Αυτό μασ βοθκάει ςτο καλιμπράριςμα των Κθφείδων. Το εφροσ
παρατιρθςθσ φτάνει περίπου αυτό των Κθφείδων.

4) Megamazer.
Είναι ενεργοί γαλαξιακοί πυρινεσ, ςτουσ οποίουσ μποροφμε να ανιχνεφςουμε
περιοχζσ ιονιςμζνου υδρογόνου(HII), που δζχονται τθν ακτινοβολία από το κζντρο
του γαλαξία (γιγάντια μαφρθ τρφπα). Το προφίλ κίνθςθσ και θ γεωμετρικι μζτρθςθ
ζχει τόςθ ακρίβεια, ϊςτε να μποροφμε να ςυμπεράνουμε τθν απόςταςθ αυτϊν των
γαλαξιϊν με παρόμοια μζκοδοσ με τθν παράλλαξθ. Το εφροσ μζτρθςθσ φτάνει τα
εκατοντάδεσMpc.
5) Σχζςθ Tully- Fisher.
Υπάρχει μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθν λαμπρότθτα και τθν ταχφτθτα περιςτροφισ των
ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. Τθν τελευταία τθν μετράμε από τθν μετατόπιςθ Ντόπλερ
(κατά τθν περιςτροφι ζνα μζροσ του γαλαξία μασ πλθςιάηει και ζνα άλλο
απομακρφνεται).Το εφροσ μζτρθςθσ φτάνει το 1 Gpc. Υπολογίηοντασ μια μζςθ
λαμπρότθτα για παρόμοιουσ γαλαξίεσ, μετράμε τθν απόςταςι τουσ.

6) Σουπερνόβα Ια.
Ζχουν καλά γνωςτι ςχζςθ απολυτισ λαμπρότθτασ/ μορφι καμπφλθσ λαμπρότθτασ.
Είναι ορατζσ μζχρι τουσ πιο μακρινοφσ γαλαξίεσ, δθλαδι ςε κοςμολογικζσ
αποςτάςεισ . Η απόλυτθ λαμπρότθτά τουσ είναι -19,2 mag.
Και οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ςουπερνόβα χρθςιμοποιοφνται για τθν μζτρθςθ
αποςτάςεων. Το φάςμα τουσ μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθν ιςχφ τθσ ζκρθξθσ
(απόλυτθ λαμπρότθτα).
Άλλοι ςθμαντικοί παράγοντεσ μζτρθςθσ αποςτάςεων είναι αντικείμενα με ςχετικά γνωςτι
λαμπρότθτα, όπωσ πλανθτικά νεφελϊματα, ςφαιρωτά ςμινθ, ανοιχτά ςμινθ (που όμωσ
ξεχωρίηουν δφςκολα από το αςτρικό υπόβακρο) και οι μπλε υπό-νάνοι. Ακόμα
χρθςιμοποιοφμε τισ χρονικζσ διαφορζσ άφιξθσ τθσ ακτινοβολίασ από αντικείμενα που
εξετάηουμε μζςω βαρυτικϊν φακϊν. Η μζτρθςθ των βαρυτικϊν κυμάτων κα αποτελζςει το
απόλυτο εργαλείο μζτρθςθσ αποςτάςεων.
Η μεταλλικότθτα είναι ζνασ παράγοντασ που περιορίηει τθν ακρίβεια των μετριςεων. Με τα
νζα μεγάλα τθλεςκοπία κα ζχουμε μεγαλφτερο εφροσ μζτρθςθσ ςτθν παράλλαξθ και ςτουσ
Κθφείδεσ, ιδίωσ ςτο κοντινό υπζρυκρο, όπου θ μεταλλικότθτα ζχει μικρότερθ ςθμαςία

