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Vi skal bruge en stor bakke med fint strandsand, der er sig
tet for urenheder og større sandskorn. Sandet skal have en 
dybde på ca. 10 cm. Desuden skal vi bruge nogle stålkugler 
med forskellige masser fra nogle få gram til gerne 1 kg. Hver 
af kuglerne droppes fra forskellige højder – fx 0,5 m, 1,0 m, 1,5 
m og 2,0 m. I hvert enkelt tilfælde udmåles kraterdiameteren 
meget omhyggeligt. Mål diagonalt mellem de højeste punkter 
på kraterranden. Sørg for, at der bliver foretaget mange må
linger jævnt fordelt lige fra små kugler med lille faldhøjde til 
store kugler med stor faldhøjde. Resultaterne angives i tabel
form – brug fx et hoved som vist i Tabel 13.1.

Du skal undersøge, hvordan kraterdiameteren, d, afhænger 
af genstandens kinetiske energi, E, ved nedslaget. Den kine
tiske energi bestemmes i vores tilfælde som den potentielle 
energi i den højde, hvorfra kuglen droppes. 

Databehandling
Behandling af data foregår ved en grafisk afbildning med d 
som funktion af E i et almindeligt koordinatsystem.

Hvilken model passer bedst med observationerne? Bestem 
den matematiske forskrift, der angiver kraterdiameter, d, 
som funktion af energi, E, for den bedste model. Vurder fx den 
bedste model ved at undersøge tendenslinjerne i tilfældene 
1) lineær– , 2) eksponentiel–  og 3) potens–vækst. Brug den 
fundne model til at besvar følgende opgaver:

Opgave 1
Hvor stor bliver kraterdiameteren, hvis en stålkugle med 
massen m = 0,025 kg falder fra højden h = 20 m?
En kugle, der er faldet fra højden h = 10 m, har skabt et krater 
med en diameter på d = 0,175 m.  Hvor stor er kuglens masse?

Opgave 2
Ifølge oplysningerne på fys.dk/fipnet har den meteor, der 
skabte Barringer–krateret i staten Arizona haft en energi, der
svarede til sprængkraften af omtrent 20 megatons TNT eller 
nogenlunde den samme energi, som den, der leveres af de al
lerstørste atombomber, man kender. Sprængning af 1 ton 
TNT svarer til frigivelse af en energimængde på 4,5·109 J. 

 
13.  Størrelsen på et meteorkrater

Kolonne Tekst Værdi

 A Forsøg nr. 1

 B Kuglens
  masse
  m / kg 0,0253

 C Kuglens
  faldhøjde 
  h / m 1,5

 D Potentiel
  energi 
  Epot / J 0,373

 E Krater-
  diameter
  d / m 0,071

g = 9,82 m/s2 er tyngdeaccelera-
tionen.

Tabel 13.1
Eksempel på tabel til at notere 
målte datapunkter i. De viste tal 
er	fiktive.

Figur 13.1
Kraterets diameter måles bedst 
som diameteren på den højstlig-
gende sandcirkel.
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Hvor stort et krater vil det 
give ifølge dit modelforsøg fra 
laboratoriet?

Opgave 3
Hvor godt stemmer resultatet 
overens med kraterets virke
lige diameter på 1.200 m?

Opgave 4
For 65 millioner år siden faldt 
en anden meteor ned ved den 
mexicanske kyst på Yucatan–
halvøen i Det Caribiske Hav. Man 
regner med, at den var årsagen 
til, at dinosaurerne blev udryd
det. Man har fundet spor efter et 
krater i 1.400 meters dybde under 
vandet og med en diameter på over 
200 km.  Hvor meget energi er der 
ifølge din model blevet udløst ved 
denne begivenhed?

Opgave 5
Hvor mange gange mere energi indeholdt me
teoren fra Yucatan–halvøen sammenlignet 
med meteoren, der skabte Barringer–krateret?

Opgave 6
Antag, at de to meteorer har haft samme ha
stighed ved sammenstødet med Jorden. Hvor 
mange gange har massen på Yucatan–meteo
ren været større end Barringer–meteoren?

Opgave 7
Man regner med, at meteoren, der dannede 
Barringer–krateret, har haft en diameter på 
60 m og en masse på omkring en million tons. 
Hvor stor en diameter har Yucatan–meteoren 
så haft, hvis vi forudsætter, at der er tale om 
stort set det samme materiale?

Opgave 8
Diskuter styrke, svagheder og begrænsninger 
ved den fundne model.

Figur 13.2
Barringer–krateret i Arizona, USA.

Figur 13.3
Chicxulub–kraterets placering på 
halvøen Yacatán. Nederst ses 
kraterets ringstruktur, der er delvis 
gemt under vandet.


