I Galileis fodspor – mål højden af et månekrater

Med C-niveau matematik er det muligt at bestemme
højden af bjerge på Månen. Ekstra fascinerende bliver det, hvis det sker med et billede, som man selv
har taget.

Galileis observationer
Da Galileo Galilei i 1609 rettede sit teleskop mod
Månen, var det starten på en række banebrydende
observationer, der var med til at gøre op med det
eksisterende verdensbillede. Hans observationer
stemte ikke overens med det herskende aristoteliske verdenssyn og var med til at bane vejen for
det heliocentriske verdensbillede. På Månen opdagede Galilei, at overfladen var dækket af kratere, hvis vægge kunne være flere kilometer høje. Det passede ikke med den aristoteliske lære
om perfekte sfæriske himmellegemer. Her er beskrevet, hvorledes eleverne kan komme til at gå i
Galileis fodspor og ved hjælp af simpel geometri
bestemme højden af Månens kratere.
Galilei offentliggjorde sine første observationer med teleskop i bogen Sidereus Nuncius,
der udkom i marts 1610. Den indeholdt bl.a. fire

tegninger af Månen i forskellige faser. Disse observationer var blevet gjort sidst på året i 1609,
men Galilei beskrev ikke præcist, hvornår disse
observationer var blevet gjort. Tegningen, der er
vist i figur 1 til venstre, mener man stammer fra
den 3. december. Hvis man har et planetarieprogram, som f.eks. Starry Night til rådighed, kan
man rejse tilbage i tiden til Padova 1609 og selv
undersøge, hvorvidt Månens udseende passer med
Galileis tegning. Det er også muligt at beregne,
hvornår Månen igen vil være i samme fase, som
da Galilei observerede den. På websiden: www.
pacifier.com/~tpope/Reproducing_Observations.
htm findes en liste over tidspunkter, hvor Månen
skulle svarer til en af Galileis tegninger i Sidereus
Nuncius.
I efteråret 2006 arbejdede jeg med at fotografere Månen gennem en Bresser Messier R-90 akromatisk refraktor. Den 27. november skulle Månen
have samme udseende, som da Galilei tegnede illustrationen vist i figur 1 til venstre. Det lykkedes mig med et digitalkamera gennem teleskopet
at tage det billede, der er vist i figur 1 til højre.
På begge billeder ser man tydeligt de store “have” på Månens nordlige del og det meget arrede
område på den sydlige del. Det store krater, der

Figur 1: Venstre: Illustration af Månen 3. december 1609, fra Sidereus Nuncius. Højre: Egen observation
af Månen 27. november 2006.
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handlingsprogram, f.eks. ImageJ, der kan hentes
gratis fra rsb.info.nih.gov/ij/. Månens diameter på
3476 km kan bruges til at finde omregningsfaktoren mellem pixels og km. Alternativt viser figur
2 et udsnit af Månen med fire markerede kratere
sammen med en målestok. Denne figur kan fotokopieres og bruges til at måle på vha. lineal.
Figur 3 viser geometrien bag bestemmelsen af
kraterhøjden. Liniestykket CD er kratervæggen
hvis højde, h, vi ønsker at bestemme og liniestykket AD er længden af skyggen, s, som kratervæggen kaster. Desuden er R Månens radius, og T er
afstanden fra krateret til terminatoren.
Trekanterne ACD og EBC kan betragtes som
ensvinklede, hvilket giver at:
|CD| ____
|BC|
T
T
____
__
h __
__
|AD| = |CE| ⇔ s = R ⇔ h = R · s

Figur 2: Udsnit af Månen med fire markerede kratere.
Tabel 1 og 2 giver data for de markerede kratere.

er meget fremtrædende på Galileis tegning, mener man er Albategnius krateret. Det ligger lige
på terminatoren, der er skillelinien mellem den
oplyste og den mørke del af Månen.
På fotografiet finder man også Albategnius krateret, om end det er knapt så fremtrædende som
på Galileis tegning. Dette kan skyldes, at Galileis
teleskop kun kunne se en lille del af Månen ad
gangen, og at han derfor havde svært ved at få
dimensionerne til at passe sammen, eller at han
overdrev krateret for at få en tydelig demonstration af skyggeeffekten. Generelt er det svært at
få detaljerne til at passe præcist sammen, og det
er muligt, at Galilei forsøgte at give et generelt
indtryk af, hvad han så på Månen og ikke gengav detaljerne nøjagtigt.
En gennemgang og diskussion af alle Galileis
Månetegninger kan findes på www.pacifier.com/
~tpope/Moon_Page.htm.

.
Dvs. at ved at måle længden af skyggen, som
krateret kaster, og afstanden mellem krateret og
terminatoren er det muligt at bestemme højden
af kratervæggen.
Eksempler
Figur 2 viser et udsnit af Månen, hvorpå det er
muligt at måle længden af skyggerne, kraterne
kaster samt deres afstand til terminatoren for en
række forskellige kratere. Der er fire kratere, der
er markerede, og som jeg vil arbejde med her.
En første opgave kan være at identificere kraterne på billedet. Til dette formål kan man bruge
astronomy.physics.tamu.edu/Java/Tools/Lunar/
MoonAtlas/index.html og www.lunarrepublic.
com/atlas/index.shtml.
Alternativt indeholder Gyldendals Store Himmelguide et månekort, hvorpå de fleste af kraterne
er navngivet. Wikipedia har en stor liste over
Månekratere, hvor tabelværdier for kraterhøjder
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Navn
Kraterhøjde
Ud fra observationen, der er vist i figur 1 til højre,
er det muligt vha. simpel geometri at bestemme
højden af Månens kratere. Det er muligt at gennemføre et forløb omkring dette på mange måder. Hvis man har dataene i elektronisk format –
send evt. en email til forfatteren for at få dataene
– kan man lave målingerne i et passende billedbe-
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A
B
C
D

Diameter

Højde

Manilius

40 km

2,9 km

Agrippa

44 km

3,1 km

129 km

4,4 km

62 km

3,1 km

Albategnius
Albufeda

Tabel 1: Navn, diameter og højde for de markerede
kratere i figur 2.
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Figur 3: Geometrien bag bestemmelsen af kraterhøjden.

s
A
B
C
D

T

h

20 km

210 km

2,4 km

25 km

250 km

3,6 km

65 km

110 km

4,1 km

16 km

350 km

3,2 km

Tabel 2: Skyggelængde, terminatorafstand og beregnet højde for de markerede kratere i figur 3.

usikkerhed på målingerne og også på, hvor man
placerer terminatoren. Derfor er det meget tilfredsstillende, hvis man kommer inden for 500
m af tabelværdien for kraterhøjden. Hvis man
er inden for 1 km er det stadig et rimeligt resultat.
Brug af forløb
Metoden, der er vist her, giver en simpel måde at
bestemme højden af Månens kratere. Matematikken
er på et niveau, der ikke kræver mere end Mat C.
Man kunne bruge disse data både i matematik,
som eksempel på ensvinklede trekanter, i fysik i
forbindelse med Galilei og skift i verdensbilledet
eller i astronomi, hvor man f.eks. kan bruge dem
i forbindelse med digital billedbehandling.
Hvis man har mod på selv at arbejde med astrofotografering, er Månen et oplagt sted at starte og
at få taget billeder af Månen, der kan bruges til at
bestemme kraterhøjder, er en overkommelig og
spændende opgave at begynde med.
◊
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og diametre kan findes, se en.wikipedia.org/wiki/
List_of_craters_on_the_Moon. Faktaboksene, der
hører til hvert krater, virker troværdige. Tabel 1
giver navne, diametre og højder for de fire kratere, der er markeret på figur 2.
Tabel 2 giver målinger for skyggelængder og
afstanden til terminatoren for de fire kratere der
er markeret i figur 2. Målingerne er foretaget vha.
ImageJ. Resultaterne for diameteren af kraterne
plejer at passe fint med tabelværdier, så jeg har
ikke givet resultater for disse. Der er en ret stor

