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Mænd
Kvinder

Løsning
6
Vi udtrykker de to brøker med fælles tæller: 9 af mændene
6
er gift med 10 af kvinderne. På figuren er de første 6 felter i
den øverste række (mændene) gift med de første 6 felter i den
nederste række (kvinderne).
Vi ser af figuren, at
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19

af indbyggerne i byen er gift.
a

Dette kan selvfølgelig generaliseres. Hvis brøkdelen b af
c
mændene er gift med brøkdelen d af kvinderne, er brøkde-

ca

len cb af mændene gift med brøkdelen
gifte afdel af indbyggerne er derfor

ca
da

af kvinderne. Den

2ca
cb + da

Sært. Vi har her ikke alene fundet fælles tæller for de to brøker, men desuden kombineret dem ved at lægge tæller sammen med tæller og nævner med nævner. Måske skal vi ringe
efter matematikpolitiet!
Henvisning
Andrea Rothbart: First Find a Common Numerator, The
College Mathematics Journal, 2005.
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I en by er 23 af mændene gift med 53 af kvinderne. Hvilken
andel af de voksne indbyggere i byen er gift?
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Notation og benævnelser er i overensstemmelse med de valgte i kompendiet Fysik i overblik, Fysikforlaget 2013.
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Astronomi er en ambitiøs videnskab, der forsøger at forstå Universets struktur og
dynamik. At finde løsningen
på dette ønske kan nemt bliASTRONOMISKE
observationer og
ve en uoverskuelig, akadeeksperimenter
misk øvelse, hvis ikke man
husker på, hvordan man helt
konkret måler data, der kan
give information om rummet.
Astronomi er en ambitiøs videnskab, der forsøger at
forstå Universets struktur og dynamik som funktion af tiden. At finde løsningen på dette ønske kan
nemt blive en uoverskuelig, akademisk øvelse, hvis
ikke man husker på, hvordan man helt konkret
måler data, der kan give information om rummet.
Denne bog er et forsøg på at hjælpe lærere og astro
nomiinteresserede elever til at anvende konkrete
observationer til at lære om og forstå Universet.

Nærværende bog har været mange år undervejs
afbrudt af både korte og lange pauser. Mange forskellige personer har på skift været med til at bidrage med gode ideer til forskellige observationer
og eksperimenter.
Det er vores håb, at bogen vil blive flittigt brugt i
såvel astronomi– som fysikundervisningen.
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Denne reviderede 4. udgave indeholder desuden de
stillede skriftlige studentereksamensopgaver 20082017 under den nuværende
reform.

Dorthe Agerkvist, Thomas M. Amby, Bjarning Grøn,
Niels Elbrønd Hansen og Michael A. D. Møller
Astronomiske observationer og eksperimenter er et forsøg på at hjælpe lærere og astronomiinteresserede elever
til at anvende konkrete observationer til at lære om og forstå Universet.
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Opgaver i fysik, A-niveau, 4. udgave er en samling opgaver, der tilsammen dækker de faste emner og skriftlige kompetencer, som kræves til den skriftlige eksamen i fysik ifølge
læreplanerne for fysik efter reformen 2017.

