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Parallaks is ’n bekende term. Mik oor een van jou vingers op armafstand na ’n afgeleë 
voorwerp met albei oë oop. Maak eers jou linkeroog toe. Indien die voorwerp nie relatief tot 
jou vinger verskuif nie, is jou regteroog dominant. Indien dit verskuif, is die linkeroog 
dominant. Dis hoe jou oog in samewerking met die brein afstand skat. ’n Persoon met net een 
siende oog of een baie swak oog moet afstand op ’n ander manier skat. Sommige doen dit 
deur die kop onbewustelik effens heen en weer te beweeg. Ander faktore speel natuurlik ook 
’n rol, soos relatiewe groottes van voorwerpe in die omgewing. Wat jou die brein saam met 
die inligting wat van die oë af kom, doen, is niks anders nie as om die hoek tussen die siglyne 
vanaf die twee oë na die voorwerp te meet. Op grond hiervan word die afstand dan blitsig 
geskat. Hierdie hoek staan bekend as die parallakshoek. Dink net hoe klein is hierdie hoekie. 
Dis egter genoeg vir die brein om dit te verwerk en sinvolle betekenis daaraan te gee.  

Wat het dit met sterre en planete te doen? Wel, een van die eerste metodes om die afstand na 
afgeleë voorwerpe soos sterre te meet, is presies op hierdie beginsel gebaseer.  

 
Ongelukkig is die nut daarvan beperk, maar dit is steeds ’n belangrike, en binne sekere perke, 
‘n baie akkurate metode. Ons sal ook sien wat die beperkings behels en wat ons daaraan kan 
doen of nie daaraan kan doen nie. 

Die verduideliking wat volg, mag dalk anders wees as wat jy miskien al op die internet of 
waar ook al gesien het.  Boeke en die internet gee die metode om afstande na sterre te bepaal 



as ’n resep weer, maar probeer nie regtig om dit te verduidelik nie. Ek probeer dit intuïtief en 
so eenvoudig as moontlik hou, want dis werklik nie moeilik nie. Al wat aanvanklik nodig is, 
is die begrip radiale,1 maar ons sal op meer as een manier daarna kyk en sien dat ons ook van 
klein breuke van grade gebruik kan maak.  

Aanvanklik bestudeer ons die eksakte metode om die afstand na sekere sterre te bereken. 
Gedurende hierdie proses word jy bekendgestel aan die gebruik van die booglengte, radiale 
en nuwe afstandseenhede. Teen die einde word aangetoon dat hierdie berekeningmetode met 
die kennis wat ons gedurende die bespreking verwerf het, dmv ’n eenvoudige benadering baie 
vereenvoudig kan word. Dit is so dat ’n mens eers moet kruip voordat jy kan loop. 

Veronderstel ek wil weet hoe ver ster A van die aarde af is.  

Die prosedure verloop in baie vereenvoudigde terme soos volg. Kortliks oor die skets:  

• Die skets is ’n voorstelling van die baan van die aarde om die son. Die skaal van die 
sterre se afstande is heeltemal foutief. 

• Let op dat die elliptiese baan baie, baie, baie oordryf is. Dit is net ter wille van die 
illustrasie. Die baan van die aarde om die son is eintlik baie nader aan ’n sirkel as wat 
’n mens normaalweg dink. 

• In terme van die sterre se afstande van mekaar af behoort die aarde se baan om die 
son skaars ’n kolletjie in die skets te wees. Dit verduidelik dan ook die volgende punt. 

• Die afstande ter sprake is geweldig groot – miljoene der miljoene kilometer. Hou dus 
in gedagte dat ▵AXS geweldig “hoog” staan met ’n relatief baie klein basis. Dit speel 
’n rol in wat verder volg. 

• Baie belangrik: As gevolg van die geweldige afstande ter sprake kan ons vir alle 
praktiese doeleindes aanvaar dat die lengtes XA = SA = YA. Verwys na die vorige 
punt. Stel nou XA = SA = YA = D, die afstand vanaf die son tot by die ster A. 

•  d = 1 a.e., dws een astronomiese eenheid. Dit staan meer algemeen as 1 a.u. 
(astronomical unit) bekend, ook in die Afrikaanse literatuur, maar ons gaan die meer 
Afrikaans-korrekte a.e.-notasie gebruik. Dit is die gemiddelde afstand tussen die aarde 
en die son, en is in 2012 finaal vasgelê as d = 149 597 870 700 m =  149 597 870 km. 
Dis ’n gerieflike eenheid om afstande in ons sonnestelsel mee uit te druk. (Dit moenie 
met Å verwar word nie. Å is die Angstrom-eenheid van lengte in fisika, nl 0.1 
nanometer, oftewel 0.1 miljardste van ’n meter.) Om perspektief hieroor te kry is ’n 
terloopse opmerking oor die a.e. tog nuttig. Die planete se afstande vanaf die son in 
a.e. is benaderd: Mercurius 0.39 a.e., Venus 0.723 a.e., aarde 1 a.e., Mars 1.524 a.e., 
Jupiter 5.203 a.e., Saturnus 9.539 a.e., Neptunus 30.06 a.e., Uranus 19.18 a.e. en die 
dwergplaneet Pluto 39.53 a.e. Dit beteken dat die afstand tussen die son en Pluto 
ongeveer 39.53 149 597 870 5 913 603 801× =  km is.  

Ons is nou nog maar net in ons eie sonnestelsel, en die grootte van die getalle is alreeds 
lastig. In a.e. het ons “plaaslik” darem ’n effense  beter perspektief en is dit moontlik om 
in een oogopslag te sien dat Pluto ongeveer 40 keer so ver van die son af is as wat die 
aarde van die son af is. In kilometer-eenhede sou die vergelyking wees dat 149 597 870 
km baie kleiner as 5 913 603 801km lyk, maar dis ook omtrent al. As ons buite ons eie 
sonnestelsel beweeg, is die a.e. nie meer goed genoeg nie en gebruik ons ’n verdere 
afstandseenheid, nl die parsek. 

 
1 https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/01/Algebrai%CC%88ese-en-transendentale-
getalle_finaal.pdf; verwys spesifiek bladsy 3. 

https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/01/Algebrai%CC%88ese-en-transendentale-getalle_finaal.pdf
https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/01/Algebrai%CC%88ese-en-transendentale-getalle_finaal.pdf


Die parsek word op ’n logiese wyse as ’n sekere aantal astronomiese eenhede afgelei en 
gedefinieer. Ook die parsek raak egter met langer afstande onhanteerbaar. Die volgende 
stap is om te bepaal hoeveel ligjaar in een parsek is, en daarmee saam hoeveel kilometer 
daar in een ligjaar is. ’n Ligjaar is nie ’n maatstaf van tyd nie. Ek wil dit herhaal, want 
baie mense word deur die benaming verwar. ’n Ligjaar is nie ’n maatstaf van tyd nie. ’n 
Ligjaar is die afstand wat lig in een jaar in ’n vakuum aflê. Ons weet dat lig teen 
299 792 458 m per sekonde oftewel 299 792.458 km per sekonde beweeg. Een ligjaar is 
dus ongeveer 16299 792.458 365.25 24 60 60 9.460 730 473 10× × × × = ×  km. Dis nogal ver 
en dis moeilik om enigsins ’n begrip van hierdie getal/afstand te vorm. Dus sal ons 
uiteindelik in ligjare werk. Dit vra vir enkele transformasies oftewel verwerkings. 

• Baie belangrik: Hierdie opmerking word nie genoegsaam in ander verduidelikings 
genoeg beklemtoon nie, maar die hele argument berus daarop. Om die afstand na ’n 
ster te bepaal maak ons gebruik van ’n ander verafgeleë ster, B, wat naby die siglyn 
van ster A lê. Hoe verder ster B van die aarde af is, hoe beter. Dit het tot gevolg dat 
ongeag of jy vanaf punt X of vanaf punt Y na ster B kyk, dit lyk of ster B se posisie in 
die hemelruim presies dieselfde is. Dit beteken dat  
∠B(regs)YA = ∠YCX (binneverwisselende hoeke) =∠XAC + ∠AXC (teenoorstaande 
binnehoeke van ’n driehoek). Gevolglik is ∠XAY nou bekend (som van binnehoeke 
van ’n driehoek =180° , en dis waar ons oplossing lê.   

• Ons stel belang in die afstand wat ster A van die aarde/son af is. 
• Wat ’n mens dus nodig het, is die meting van ∠AXB en ses maande later 

∠AYB(regs).  
• Volgens die uiteensetting hier bo is hoek ∠XAY dus nou bekend. Dit is konvensie om 

nie met die hele aardebaandeursnit  te werk nie, maar slegs met d, wat die lengte van 
1 a.e. het. Aanvanklik gaan ons as tussenstap in a.e. werk, dws in meervoude van d, 
waar d reeds vroeër gedefinieer is as d = 149 597 870 700 m = 149 597 870 km. Dit 
beteken dat ons met die helfte van ∠XAY werk en die grootte hiervan word deur p 
aangedui. Hierdie hoek staan as die parallakshoek bekend. Konvensie skryf voor dat p 
in grade, gewoonlik boogsekonde-eenhede, gemeet word. Ons sal dit ook doen, maar 
ook aandui dat radiale eenhede vir ons doeleindes net so goed werk. Hoe groot is ’n 
boogsekonde? Een graad, of 1° , is gelyk aan 60 minute, of 60′ , en een minuut 
bestaan uit 60 sekondes, of 60′′ . Dus is daar 3 600 boogsekondes in 1 graad. Die 
notasie daarvoor is bgsek (arcsec). 

• Onthou dat die afstand, D van die ster van die son af veel groter is as die afstand d (1 
a.e.) wat in die skets aangedui word. Alhoewel d die lengte van ’n reguit lyn aandui, 
kan dit in ons scenario as ’n geweldig kort booglengte in ’n groot sirkel waarvan die 
ster A die middelpunt is, hanteer word. Ons het dus nou die hoek bereken wat hierdie 
mikroskopiese sirkelbogie onderspan. Hierdie hoek, dws p, is dus nou die helfte van 
∠XAY, nl ∠XAS. Dit is nou hierdie hoek wat volgens konvensie as p bgsek gegee 
word. Hou in gedagte dat as gevolg van die feit dat ons in terme van 1d =  
astronomiese eenhede werk, D dan natuurlik ook in terme van aantal astronomiese 
eenhede gegee word. 

Soos reeds gesê, beskou d nou as die lengte van die boog van ’n sirkel met ster A (nie ons eie 

son S nie) as middelpunt. Verder weet ons dat lengte van die sir
t
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ons gegewe gaan ons p in radiale uitdruk, dws dp
D

= in radiale. Dus is dD
p

=  indien p in 



radiale eenhede is. Indien ons nou in a.e. werk, is 1d = . In geval van kilometer-eenhede is d 
= 149 597 870, soos reeds hier bo aangedui.  

Indien die ster se parallakshoek in boogsekondes, of meestal in breuke van boogsekondes, 
gegee word, moet ons dit nou na radiale transformeer.  

’n Boogsekonde is 1/60ste (een sestigste) van ’n boogminuut. ’n Boogminuut is 1/60ste van 
’n graad. ’n Graad is 1/360ste  van ’n omwenteling, dws van 2π  radiale. 

Dit was nou baie woorde en verduideliking, maar die toepassing is redelik maklik. Twee 
toepassings word gegee, een in besonderhede en die tweede een meer direk. 

Toepassing een: Beskou ’n ster waarvan die parallakshoek presies 1′′ , dws een bgsek is. 
Moenie vir die groot getalle skrik nie. Dit raak weer kleiner en “verstaanbaarder”. In radiale 
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a.e. Hierdie afstand staan bekend as 1 parsek. 

Die parsek = 206 264.806 a.e.  is in 2012 gedefinieer as die afstand wat deur een 
boogsekonde gedefinieer word. 

Dit beteken dat ’n ster wat ’n parallakshoek van 1bgsek het, se afstand vanaf die son op 

64.84814 1
41 20626 .806

0
D −×
=   a.e. of dan 1 parsek uitwerk. In kilometer terme is dit 

benaderd 9206 264.806 149 597 870 8.57 10× ×  kilometer.  

Gedagtig daaraan dat lig in ’n vakuum teen 299 792.458 km per sekonde beweeg, kan ons 
nou hierdie ster se afstand benaderd in ligjare uitdruk, nl: 

98.57 10 3.261563762
365.25 24 60 60 299792.458 

=
× × ×

×
×

 ligjare.  

Ons het nou verskeie belangrike onthoubare resultate afgelei, nl:  

• 1 bgsek is gelyk aan 64.84814 10
648000

−π
= ×  radiale. 

• 1 bgsek-parallakshoek definieer ’n afstand van 206 264.6706  a.e. wat as 1 parsek 
bekend staan. 

• 1 parsek is 206 264.6706   a.e.= 3.26 ligjare.  
• 1 bgsek-parallakshoek definieer dus ’n afstand van 3.26 ligjare. 

Toepassing twee: Dis bekend dat Alpha Centairi se parallakshoek 0.76 boogsekondes is, dws 
0.76′′ . Alpha Centairi is een van die stergroep Alpha Centauri A (amptelik Rigil Kentaurus), 
Beta Centauri B (amptelik Toliman) en Alpha Centauri C (amptelik Proxima Centauri). Die 
omsetting na radiale lewer 
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Hieruit volg dus 1 271401.0609
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a.e., wat ooreenstem met 13149 597 870.7 4.267880472 10 km.271401.0609 ×× =  Druk nou 
die afstand na Alpha Centairi in terme van ligjare uit, nl 
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 ligjare of direk mbv verhoudings 3.26 4.289
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ligjare. Die klein verskil is bloot die gevolg van afronding in die berekeninge. 

Die vraag wat natuurlik by ’n mens opkom, is of ’n mens dan nie trigonometrie kan gebruik 
om hierdie afstande te bepaal nie.  

Ja, beslis.  

Ons maak dan van die volgende eienskap gebruik, nl 1tan dp
D D

= = indien D in a.e. is, of

149 597 870tan  p
D

=  indien D in kilometer-eenhede is. Die besondere trigonometriese 

eienskap wat ons gebruik, is die feit dat as θ  baie klein is,
0

tan
θ→
θ θ . Dan volg direk dat die 

afstand in aantal a.e. gelyk is aan 1 1
tan

D
p p

= = , terwyl ons in gedagte hou dat 1p ′′=  tot 1 

parsek lei. Dit lei dan tot presies dieselfde resultate as wat ons hier bo aangetoon het.  

Eers het ons gewerk met kilometers, daarna met a.e., en nou is ons direk op die vlak van 

parseks. As ek nou 1D
p

=  gebruik met p in bgsek dan is my antwoord in parseks, waar ons 

weet dat 1 parsek gelyk is aan 3,26 ligjaar. 

Die standaardbenadering is dus om die omrekeninge soos hier bo uiteengesit te omseil en 

direk na parseks en ligjare te beweeg deur p in bgsek in die uitdrukking 1D
p

=  in parseks te 

bereken en dan na ligjare om te sit. 

As ons nou na die ster met parallakshoek van 0.76′′  kyk, volg die afstandsberekening direk 

as 1 1.315789
0.76

D = =  parseks, wat op sy beurt 1.315789 3.26 4.289× =  ligjare is. 

Aangesien selfs die naaste ster se parallakshoek kleiner as 1 bgsek is, skep hierdie benadering 
geen probleem nie, want hoe verder die ster, hoe kleiner die parallakshoek. 

Die gebruik van parseks om die afstand na sterre te bepaal is maklik om toe te pas en ’n hele 
aantal “naby”-geleë sterre se afstand vanaf ons son is so bepaal. Ongelukkig word hierdie 
benadering gekortwiek deur die grootte van p. Wanneer die ster te ver is, word p só klein dat 
baie dit moeilik is om die grootte daarvan te bepaal.2  

Steurings in die atmosfeer veroorsaak dat grondteleskope nie perfekte beelde van sterre en 
dus hulle parallakshoeke kan lewer nie en dit beperk die mate waartoe klein p gemeet kan 
word en dus ook die afstandmeting van sterre wat baie ver is.  

 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc  

https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc


Daar is ook ander faktore wat ’n rol in die parallakshoekbenadering speel, en ek noem slegs 
twee daarvan. Die aarde se beweging om die son is nie so stabiel as wat algemeen aanvaar 
word nie. Die son-aarde sowel as die aarde-maan se barisentrums (bary centres), dws die 
beweging van twee massas om mekaar, veroorsaak klein afwykings in die aarde se beweging 
om die son en relatief tot die sterre. Dis ook bekend dat sterre nie so “vas” in die hemelruim 
is as wat dit vir ons voorkom nie. So is daar die bekende wegholster van Barnard3 (Barnard’s 
runaway star) wat ’n beduidende egte beweging (proper motion) van sy eie het. Dit beteken 
dat as van die parallaksmetode gebruik gemaak word om afstand te bepaal, hierdie eie egte 
beweging van die ster wat as vaste ster gebruik word, en so ook die egte beweging van die 
een waarvan ons die afstand probeer bepaal, in ag geneem moet word. Die spoed van lig, 
ligbreking in lense, asook die sg beeldverwringing (aberration) van lig speel ’n rol in ons 
metings. Niks kom verniet nie; inteendeel, dit raak net lastiger, nè. Dis egter hierdie 
nimmereindigende uitdagings wat die hoof gebied moet word wat die lewe interessant maak.  
Gelukkig bestaan daar apparate soos die Hubble-ruimteteleskoop wat nie deur die aarde se 
atmosfeer beïnvloed word nie en van die genoemde probleme uitskakel. Die Hubble-
teleskoop kan werk met hoeke tot so klein as 0.1′′ . Net interessantheidshalwe: ’n bgsek van 

0.1 gee vir ons ’n afstand van 1 100
0.01

D = =  parseks, wat op sy beurt 100 3.26 326× =  

ligjare gee (bereken gerus hoeveel km dit is: 153.0863 10 3 086 300 000 000 000× = km.) Vir 
afstande na sterre wat verder as dít is, benodig ons ander tegnieke. Ons gaan nie nou daarop 
in nie, maar sal dit by ’n ander geleentheid bespreek. Die voordeel van hierdie ander tegnieke 
is dat die lastighede soos so pas gelys dan geen rol speel nie. Sekere beginsels wat in ander 
metodes gevolg word, word net kortliks genoem:  

• Die Doppler-effek in die liggolwe van ’n ster. 
• Die sg rooiligverskuiwing (redshift) in die spektrum van die ster. 
• Die standaardfakkels – dws die Cepheid veranderlike sterre asook die RR Lyrae-

sterre. 

Hierdie is dus nie die volle verhaal nie, maar ek vertrou jy het darem ’n idee gekry van die 
toepassing van die parallakshoek en die afstand na die sterre dmv ’n begrip van die parsek en 
ligjare.   

 
3 http://cds.u-strasbg.fr/twikiAIDA/pub/EuroVOAIDA/WP5WorkProgrammeUsecases/proper_motion.pdf  
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