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Flo og fjære i Trondheimsfjorden

Data fra Statens kartverk (vannstand.no)



Flo og fjære i Trondheimsfjorden

Data fra Statens kartverk (vannstand.no)

Springflo når Månen og Sola virker sammen,
nippflo når de virker mot hverandre.



Fouriertransformasjonen
viser periodene

For Sola: 12 t 5 s ±5 s

For Månen: 12 t 25 min 15 s ±5 s
Tid fra en fullmåne til neste:

29 døgn og 12 timer ± 30 minutter

månetidevann
soltidevann

=
93,1 cm
28,3 cm

= 3,29

Bidrag fra Sola

Bidrag fra Månen



Flo og fjære i Trondheimsfjorden

Blå kurve: Bidrag fra Månen og Sola.
Rød kurve: alt annet.



Flo og fjære i Trondheimsfjorden

Blå kurve: Bidrag fra Månen og Sola.
Rød kurve: alt annet.



Flo og fjære i Trondheimsfjorden

Blått: Månen og Sola. Fiolett: Månen. Svart: Sola.
Rødt: alt annet.



Flo og fjære i Trondheimsfjorden

Blått: Månen og Sola. Fiolett: Månen. Svart: Sola.
Total måneformørkelse tre timer før Sola sto i nord.



Relativitetsprinsippet

Det spesielle relativitetsprinsippet ble formulert av Galileo Galilei
for 400 år siden:

Det finnes ikke noe eksperiment en kan gjøre
inne i et lukket rom for å avgjøre om en er i ro
eller beveger seg rettlinjet med konstant hastighet.

Det generelle relativitetsprinsippet ble formulert av Albert Einstein
for 100 år siden:

Det finnes ikke noe eksperiment en kan gjøre
inne i et lukket rom for å avgjøre om en er i ro,
beveger seg rettlinjet med konstant hastighet,
eller faller fritt i et homogent gravitasjonsfelt.

Ordet «homogent» er vesentlig her.



Tidevannskrefter

Jorda faller fritt i et tyngdefelt som er summen av tyngdefeltene fra
Månen, Sola, alle planetene, Melkeveien, andre galakser, osv. osv..

Det generelle relativitetsprinsippet sier at hvis dette totale tyngdefeltet
hadde vært homogent (hatt samme retning og styrke overalt), så
kunne det ikke ha hatt noen virkning her på Jorda i form av tidevann
eller andre effekter.

Flo og fjære skyldes at tyngdefeltene fra Månen og Sola her på Jorda
ikke er homogene: de varierer i retning og styrke.

For å forstå hvordan tidevannskreftene oppstår, kan vi tenke oss
støvpartikler inne i romstasjonen, som faller fritt i tyngdefeltet fra
Jorda hele tiden mens den går i bane rundt Jorda.



Hvordan støvkorn faller
inne i romstasjonen,
som sett fra Jorda.

Pilene viser tyngdens akselerasjon
for hvert støvkorn.

Tyngdens akselerasjon for hele
romstasjonen er den samme

som for støvkorn 1.

Romstasjonen med støvkorn
har en banehastighet på 8 km/s.



Hvordan støvkorn faller
inne i romstasjonen,

som sett fra romstasjonen.



Tidevannskrefter fra Månen

Tidevannskrefter fra Månen i 8 punkter på jordoverflaten.
Kreftene er halvparten så sterke i C og D som i A og B.
Tidevannskreftene virker på samme måte inne i Jorda,
der er styrken proporsjonal med avstanden til sentrum.



Tyngdens akselerasjon overalt på jordoverflaten er

g =
GM⊕

R 2
⊕

= 9,82 m/s2 nedover.

G er Newtons gravitasjonskonstant: G = 6,6743× 10−11 m3/(kg s2).

Jorda har masse M⊕ = 5,97× 1024 kg
og radius R⊕ = 6370 km.

I punktene A og B, som er nærmest og fjernest fra Månen,
er tidevannskraften (dvs. tyngdens akselerasjon fra den)

f$ =
2GM$R⊕

A 3
$

= 0,000 001 10 m/s2 oppover.

Månen har masse M$ = 7,35× 1022 kg
og avstand A$ = 384 400 km.



Vi regner med middelavstanden til Månen, som er 384 400 km.

Månebanen rundt Jorda har en eksentrisitet på 5,49 %, dvs. at
Månen er 5,49 % (21 100 km) nærmere oss på det nærmeste,
og like mye fjernere på det fjerneste.

Når Månen er nærmest, er tidevannskraften 18 % sterkere.

Når Månen er fjernest, er tidevannskraften 15 % svakere.

I gjennomsnitt er tidevannskraften fra Månen bare 1 % større
enn den er i middelavstanden på 384 400 km.



Jorda har 80 ganger så stor masse som Månen:

M⊕ = 81,3 M$ .

Avstanden til Månen er 60 jordradier:

A$ = 60,3 R⊕ .

Tidevannskraften fra Månen er en timilliondel av tyngdekraften:

f$
g

=
2M$

M⊕

(
R⊕
A$

)3

=
2

81,3

(
1

60,3

)3

= 0,000 000 112 = 1,12× 10−7 .

Og det gjelder både på jordoverflaten og i det indre av Jorda.

I det indre av Jorda er begge disse kreftene proporsjonale med
avstanden til sentrum.



Virkning av tidevannskreftene fra Månen

Jordkloden deformeres uten at volumet forandres.
Den strekkes langs en linje som peker mot Månen,
og trykkes sammen vinkelrett på den linjen.

Tidevannskraften er null i sentrum av Jorda, men forandrer
trykket der fra all massen som ligger over.

En jordklode med null stivhet ville bli deformert en timilliondel.
Altså en millimeter på 10 kilometer,
og 70 centimeter på 6370 kilometer, som er jordradien.

Hvis hele jordkloden, både land og hav, ble like mye deformert,
ville vi ikke få flo og fjære.

Hvis jordkloden var fullstendig stiv, ville havet stige 70 cm
i punktene A og B i figuren, og synke 35 cm i punktene C og D.
Vi ville da vente at forskjellen mellom flo og fjære var en meter.



Flo og fjære forårsaket av Månen

I 1916 målte Albert Michelson tidevannet i et 150 meter langt vannrør.

Hvis Jorda var fullstendig stiv, burde han observere
en timilliondel av 150 meter, altså 1,5 hundredels millimeter.
Han observerte omtrent halvparten.

Etter det ville vi vente at Månen forårsaker en halvmeter forskjell
mellom flo og fjære. I Trondheimsfjorden observeres det firedobbelte.

Trondheimsfjorden er 130 km lang. Tidevann som skvulper fram og
tilbake i fjorden utgjør bare 1,3 cm (den evindelige timilliondelen).

Tidevannet vårt må skyldes en bølge som skvulper fram og tilbake
over Atlanterhavet: 5000 km på 12 timer, 400 km i timen.

Tidevannsbølgen i Atlanterhavet er en gruntvannsbølge:
bølgelengden er mye større enn havdybden.



Flo og fjære forårsaket av Månen

Den naturlige bølgehastigheten for gruntvannsbølgen er√
gD = 200 m/s = 720 km/t ,

der g er tyngdens akselerasjon, g = 10 m/s2,
og D er dybden, D = 4000 meter i gjennomsnitt.

Ikke så ulik bølgehastigheten for tidevannsbølgen, 400 km/t.

Vannet i Atlanterhavet kan skvulpe på utallige måter,
og hver skvulpemåte har sin egen naturlige frekvens.

Det kan se ut til at tidevannsbølgene fra Sola og fra Månen,
med perioder rundt 12 timer, er nær en eller flere egenfrekvenser.

Da får vi resonans, og mye større utslag enn vi ellers skulle vente.



Tidevannskrefter fra Sola

Sola har 27 milloner ganger så stor masse som Månen:

M� = 1,9889× 1030 kg = 27 060 000 M$ .

Sola er 400 ganger så langt borte som Månen:

A� = 1 astronomisk enhet

= 149 597 870,7 km = 389,2 A$ .

Tidevannskraften fra Månen er dobbelt så sterk som
tidevannskraften fra Sola:

f$
f�

=
M$

M�

(
A�
A$

)3

=
1

27 060 000
(389,2)3 = 2,18 .

Husk at Statens kartverk måler 3,29 i Trondheimsfjorden,
det observerte forholdet er 50 % større enn det vi regner ut.



Kunsten å veie Månen

Henry Cavendish veide Sola i 1798 da han målte
gravitasjonskonstanten G.
Han målte G med en imponerende nøyaktighet på 1 %.

Når vi kjenner gravitasjonskonstanten, og avstanden til Sola, A�,
kan vi finne massen til Sola ved hjelp av Keplers tredje lov:

M� =
4π2A 3

�

G (1 år)2 = 1,9889× 1030 kg .

Når vi så kjenner massen til Sola, M�,
kan vi regne baklengs og finne massen til Månen, M$,
ved hjelp av Statens kartverks målinger av tidevannet.

Vi finner riktignok en verdi som er 50 % for stor.



Tyngdekrefter og tidevannskrefter

Tyngdens akselerasjon fra Sola på Jorda og Månen er

g� =
GM�

A 2
�

= 0,00593 m/s2 .

Tyngdens akselerasjon fra Jorda på Månen er

g⊕$ =
GM⊕

A 2
$

= 0,00270 m/s2 .

Sola drar dobbelt så hardt i Månen som Jorda gjør:

g�
g⊕$

= 2,20 .

Månen går ikke i bane rundt Jorda — den går i bane rundt Sola!!



Tyngdekrefter og tidevannskrefter

Tyngdens akselerasjon fra Månen på Jorda er

g$⊕ =
GM$

A 2
$

= 0,000 0332 m/s2 .

Sola drar 200 ganger så hardt i Jorda som Månen gjør:

g�
g$⊕

= 179 .

Og likevel er tidevannskreftene fra Månen på Jorda
dobbelt så sterke som tidevannskreftene fra Sola på Jorda.

Både tyngdekraften og tidevannskraften avtar med avstanden.
Den første er omvendt proporsjonal med avstanden i andre potens.
Den andre er omvendt proporsjonal med avstanden i tredje potens.



Tidevannskraft og synsvinkel
At tidevannskreftene fra Sola og Månen er omtrent like sterke,
er et pussig sammentreff.

Et annet pussig sammentreff ser vi ved totale solformørkelser,
når måneskiven dekker solskiven ganske nøyaktig.

Sola er 400 ganger så langt borte som Månen
og er 400 ganger større: forholdet mellom radiene er

R�
R$

=
696 000 km

1737 km
= 400,9 .

Det betyr at vår synsvinkel til begge er omtrent den samme:

synsvinkel =
2R$

A$
≈ 2R�

A�
=

2× 696 000 km
149 600 000 km

= 0,00931 radianer = 1920 buesekunder

≈ 0,5 grad .



Tidevannskraft og synsvinkel

Tidevannskraften her på Jorda fra et himmellegeme
(Månen, Sola eller en planet)
er proporsjonal med middeltettheten til himmellegemet
og med synsvinkelen i tredje potens:

tidevannskraft = konstant×middeltetthet× (synsvinkel)3 .

Middeltettheten er massen dividert med volumet.

Tettheten av vann er 1 kg/liter.
Middeltettheten til Månen er 3,35 kg/liter.
Middeltettheten til Sola er 1,41 kg/liter.
Sola flyter nesten på vann!
Forholdet mellom middeltetthetene er 2,38.

Forholdet mellom tidevannskreftene fra Månen og fra Sola
er rett og slett forholdet mellom middeltetthetene.



Tidevannskrefter fra planetene

Middeltetthet Synsvinkel Tidevannskraft
kg/liter buesekund «måne-enheter»

Månen 3,35 1864 1
Sola 1,41 1920 0,459

Venus 5,20 60, 3 5,3× 10−5

Jupiter 1,33 45, 8 5,9× 10−6

Mars 3,93 17, 8 1,0× 10−6

Merkur 5,43 11, 0 3,3× 10−7

Saturn 0,69 18, 4 2,0× 10−7



Tidevannsfriksjon

Vi ser Sola og Månen bevege seg over himmelen fra øst mot vest,
Sola en gang rundt på 24 timer,
Månen en gang rundt på 24 timer, 50 minutter og 30 sekunder.

De drar med seg hver sin tidevannsbølge, som vi også ser bevege seg
fra øst mot vest.

«I virkeligheten» er det Jorda som roterer fra vest mot øst,
mens tidevannsbølgene står omtrent stille.

Friksjonen, først og fremst der tidevannsbølgene treffer kystene,
bremser jordrotasjonen.

Husk at hele jordkloden deformeres, og det er friksjon overalt,
også i det indre av Jorda, men i følge ekspertene er det friksjonen
av tidevannsbølgen mot land som bidrar mest.



Tidevannsfriksjon

Når jordrotasjonen bremses, har det litt underlige virkninger.

Dreieimpuls, eller spinn, er en fysisk størrelse som er bevart.
Ser vi på Jorda og Månen som et fysisk system adskilt fra resten av
Universet, så har de tilsammen en dreieimpuls som er konstant.
Denne konstante dreieimpulsen har tre bidrag:

– fra jordrotasjonen;

– fra banebevegelsen til Jorda og Månen rundt et felles
tyngdepunkt;

– fra månerotasjonen, men den gir et ubetydelig bidrag,
fordi Månen roterer så sakte.

Månen roterer sakte fordi den har bundet rotasjon:
den snur alltid samme side mot oss.



Tidevannsfriksjon

Når jordrotasjonen bremses, og den totale dreieimpulsen er konstant,
må det overføres dreieimpuls fra jordrotasjonen til banebevegelsen.

Resultatet er at Månen fjerner seg fra oss med 3,8 cm i året.

Energiregnskapet kan også virke litt underlig:
når Jorda mister rotasjonsenergi på grunn av friksjonen,
så går halvparten av energien med til å varme opp hav og land,
mens den andre halvparten går med til å skyve Månen bort.



Noen har det verre

Io er den innerste av
Jupiters fire store måner.

Overflategravitasjon:
g = 1,80 m/s2

Tidevannskraft fra Jupiter:
f = 0,00342 g

Io snur alltid samme side mot
Jupiter, men avstanden varierer

med ±0,41 %.

Derfor varierer tidevannskraften
med ±1,23 %.



Og enda verre
En måne som kommer innenfor Roche-grensen
på ca. 2,4 ganger radien til planeten (synsvinkel 49 grader),
slites i stykker av tidevannskreftene.
Det har antagelig skjedd her (fotograf Erlend Rønnekleiv):



Kjetterske idéer

Hvis dette er riktig, så tok Newton og Einstein feil.



For videre studium

Den som ønsker mer lesestoff, kan finne gode artikler
på engelske Wikipedia, for eksempel nettadressen

http://en.wikipedia.org/wiki/Tide

Norske Wikipedia har dessverre ikke tilsvarende artikler.


