
 
 
 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa 
Program „Premia na Horyzoncie 2” 

 
 
„Kalibracja pozagalaktycznej skali odległości z dokładnością poniżej 1 procenta w erze 

wielkich badań”  
  
Dofinasowanie:  687 643 zł  

Całkowita wartość:   687 643 zł  

  
Opis projektu: 

W związku z realizacją projektu „Kalibracja pozagalaktycznej skali odległości z dokładnością 
poniżej 1 procenta w erze wielkich badań” (Sub-percent calibration of the extragalactic 
distance scale in the era of big surveys – UniverScale ), Instytut otrzymał środki finansowe 
przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 
531813/PnH2/2021 z dnia 03.12.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem 
Edukacji i Nauki a CFT PAN. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania 
środków finansowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia 
„Premia na Horyzoncie 2”. 

W ramach projektu UniverScale skalibrowane zostaną dwie metody geometryczne, które 
pozwolą wyznaczyć odległości z 1-procentową dokładnością tysiąckrotnie dalej niż zasięg 
paralaks satelity Gaia. Wielką zaletą proponowanego podejścia jest pełna kontrola nad 
wszystkimi potencjalnymi błędami wpływającymi na wyznaczanie odległości, w tym nad 
błędami systematycznymi, które pozostają nieuchwytne lub niedoszacowane w większości 
innych metod. Dodatkowo, jakość metod geometrycznych zostanie zweryfikowana za pomocą 
trzeciej, niezależnej metody, gwarantując subprocentową dokładność (a nie tylko precyzję) 
wyników. W oparciu o te metody zostanie skalibrowana skala odległości pozagalaktycznych z 
niespotykaną dotąd precyzją i dokładnością. Pozwoli to na wyznaczenie H0 za pomocą Cefeid 
i SN Ia z 1-procentową dokładnością. Niezależne wyznaczenie H0 uzyskane zostanie z 
nowatorskiej metody mapowania pogłosu świetlnego w dyskach akrecyjnych wokół AGN-ów. 
Ta metoda dodatkowo da bezpośredni wgląd we Wszechświat na większych przesunięciach 



ku czerwieni, w tym w zależność H(z), która determinuje wartości innych parametrów 
kosmologicznych. Nasze wyniki będą miały ogromny wpływ na wiele dziedzin współczesnej 
astrofizyki; w szczególności odpowiedzą ostatecznie na pytanie, czy potrzebna jest nowa fizyka 
poza standardowym modelem kosmologicznym. Będą też kluczowe do zrozumienia fizycznej 
natury ciemnej energii, która stanowi około 72% całkowitej gęstości materii/energii 
Wszechświata. 
 
Koordynatorem projektu jest Centrum Astronomiczne PAN, a konsorcjum składa się z 5 
partnerów z 4 krajów (Polski, Francji, Niemiec i Chile). 
 
 
 
 
 


