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Venusparallaksen på vei ut? - Marsparallaksen overtar 

Venuspassasjen i 1769 førte til resultatet: 150,8 millioner km, et avvik på 0,80 %  

Astronomene var bedre forberedt på passasjen i 1769 sammenliknet med passasjen i 1761. 

Teleskopene var blitt bedre, men den største usikkerheten var bestemmelsen av lengdegraden 

og bestemmelsen av tidspunktet for 2. og 3. kontakt. Over 600 rapporter ble registrert. 

Resultatene ble grundig analysert, og ikke alle kom med i "det gode selskap" som dannet 

grunnlaget for beregningene av avstanden mellom Solen og Jorden. Solparallaksen lå i 

intervallet fra 8,43" til 8,80". Spredningen i målingsresultatene var denne gangen mye mindre. 

Professor Thomas Hornsby ved Oxford vurderte kvaliteten på rapportene (Sellers, 2001, s. 

153) og stod igjen med fem rapporter. De fem observasjonsstedene var Vardø (Hell), Kola 

Halvøya (Stepan Rumovsky), Hudson Bay (Joseph Dymond og William Wales), 

California/Mexico (Jean Chappe) og Tahiti (James Cook og Charles Green). Hornsby leverte 

et resultat til Royal Society i desember 1771 som baserer seg på disse fem observasjonene. 

Legg merke til at Hornsby stolte på resultatene som Hell publiserte i november i 1769 at de 

inngikk i beregningene til Horsby. 

 I dag vet vi at feilprosenten var 0,80 %. Den astronomiske enheten har en tabellverdi 149,6 

millioner km. Hornsby fant avstanden til å være 150,7 millioner km. 

Venuspassasjen 1769 førte til et stort skritt i utviklingen av den menneskelige kunnskapen. 



Spørsmålet er om Venuspassasjen 1874 vil forbedre resultatet fra 1769? 

 

I Tyskland på 18. hundre tallet var den astronomiske enheten 153 millioner km  

Johann Franz Encke (1791-1865), leder av Seeberg-observatoriet i Tyskland, studerte de 

gamle rapportene fra begge venuspassasjene på 17-hundretallet. I 1825 publiserte han 

beregninger og konkluderte med at avstanden fra Jord til Sol er 153 millioner kilometer. 

Denne verdien ble oppfattet som en naturkonstant og som ungdommen i Tyskland lærte på 

skolen som astronomisk enhet på 1800-tallet. Den skotske astronomen Robert Grant (1814-

1892) som i 1852 utga boken "History of Physical Astronomy", beskriver parallaksemetoden 

som en genial observasjonsmetode. I sitt omfattende bokverk gir han Encke anerkjennelse og 

støtter hans resultat, mens han vurderer verdien for avstanden Jord-Sol som Hornsby kom 

fram til til å være i minste laget. Hvem har rett, Encke eller Hornsby? 

At Encke (1825) og Hornsby (1771) kom fram til forskjellig resultat, viser at målingene og 

usikkerheten i målingene er vanskelig å vurdere. Hvem har rett, Encke eller Hornsby? Vil 

venuspassasjene i 1874 og 1882 gi svar på dette spørsmålet?  

Venuspassasjen 9. desember 1874 

Astronomene begynte å tvile på parallaksemetoden til Halley. Mange mente at det er ikke 

mulig å bestemme parallaksen med en nøyaktighet på 0,01 buesekund.  

Til tross for denne tvilen dro flere ekspedisjoner av sted, samt at de stasjonære observatoriene 

forberedte seg på observasjoner av passasjen. Fotografiet var en ny teknisk oppfinnelse. I 

1874-passasjen tok observatørene bilder av passasjen i håp om å finne tidspunktet for kontakt 

med forbedret nøyaktighet. Denne fotografiske metoden gav ingen gevinst. Bildene måtte 

"legges i skuffen" på grunn av at Solens rand ble uskarp på bildet. 

Engelskmennene sendte Kaptein G.L. Tupman til Hawaii, men han kom hjem med bilder som 

var ubrukelige. Resultatene fra denne ekspedisjonen ble ikke publisert.  

Urmakeren David Gill (1843-1914) dro sammen med Lord Lindsay til Mauritius. Stedets 

lengdegrad ble bestemt ved hjelp av ny teknologi. Greenwich-tid ble overført pr telegrafi på 

en linje fra Greenwich over Berlin, Malta, Alexandria, Suez og til Aden. Riktig tid ble til slutt 

sendt fra Aden til Mauritius ved hjelp av kronometre. I alt brukte Gill 50 kronometre. Gill og 

Lindsay opplevde at Venuspassasjen ikke kunne gi parallaksemålinger med tilstrekkelig 

nøyaktighet. Derfor fokuserte de på marsparallaksen tre år senere.    

Marsparallaksen i 1877 

I 1877 målte urmakeren David Gill (1843-1914) marsparallaksen på øya Ascension. 

Ascension er en øy som stiger opp av det sør atlantiske hav, midt mellom Brasil og Afrika. 

Gill fant at avstanden måtte ligge et sted mellom 149,6 millioner km og 150,0 millioner km.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Grant_(astronomer)
http://translate.google.no/translate?hl=no&sl=en&u=http://opac.amphilsoc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D216987&ei=A2PLT7yYIoSj4gTPlcH8Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CE0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DCaptain%2BG.%2BL.%2BTupman%26


Vi har sett at Professor Thomas Hornsby (1771) bestemte avstanden mellom Jorden og Solen 

til 150,8 millioner km. Denne avstanden er nesten den samme som Gill fant. Historien har vist 

at marsparallaksen gir et bedre resultat sammenliknet med venusparallaksen og at «Hornsby 

vant over Encke».   

  

 

 


