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Stranden 

DIGER OG PORTE

FØR BESØGET

SE VIDEOEN
Før du går i gang skal du se en video.
Scan QR-koden eller indtast linkadressen 
(http://bit.ly/2BiqaZI) for at se videoen på 
YouTube.

Du skal besvare spørgsmål før, under og 
efter besøget på Experimentarium.

Hvad er en simpel måde at  udnytte energien i vand på?

Hvad er formlen for potentiel energi?

Hvad står h i formlen for? Hvad står m for?

Hvorfor skal I bruge en bold og et stopur?

Hvad er et tværsnit?

Hvad skal I, når I har lavet den første måling og beregnet den potentielle energi?

NAVN OG KLASSE

SPØRGESKEMA 7.- 9. KLASSE GEOGRAFI
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Er der noget, du er i tvivl om? Er der ord, du ikke forstår?

UNDER BESØGET: UNDERSØGELSE

I skal i denne øvelse i små grupper 
undersøge, hvordan man bedst udnytter 
energien i vandet og udregne den 
potentielle energi i et regneark.

I finder to regneark bagerst, som I skal 
bruge til at udfylde resultaterne af jeres 
målinger. Skriv kun tal i felterne.

Gå til udstillingen Stranden på 1. sal. og find aktiviteten Diger og porte/turbiner.

MÅLINGER  A

Joule/t ved en port åben i den første 
måling: 

Hvilke fejlkilder vurderer I, der er ved 
måling af h?

Hvilke fejlkilder vurderer I, der er ved 
måling af vandstrømmens hastighed?

Hvilke fejlkilder vil I umiddelbart vurdere, 
der er ved måling af tværsnit?

Diskuter, om det er muligt at lede vandet en vej, der ville gøre det muligt at producere 
mere strøm fra de røde hjul. Tag et billede af jeres forslag og argumenter for jeres valg.
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MÅLING B
Foretag målingerne igen, en for hvert hjul I får til at dreje rundt. 
Udfyld regnearket.

Samlet joule/t: 

Er den potentielle energi blevet større?

Hvad sker der med vanddybden (h), når I 
åbner for flere porte?

Hvad sker der med vand strømmens 
hastighed, når I åbner for flere porte?

EFTER BESØGET: DISKUSSION

Når klassen kommer hjem, skal I diskutere jeres resultater og de andre løsninger som klassen 
er kommet frem til. Hvem fik den største potentielle energi? Diskuter også, hvordan modellen 
afviger fra turbiner i et rigtigt vandløb - udover, at den selvfølgelig er mindre.

Se, hvor mange kombinationer der er.  
Prøv jer frem for at finde den største mængde potentiel energi.
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REGNEARK A
til udregning af potentiel energi

Epot = m*g*h, hvor g er 9,82 m/s2 Joule/t

Massen, m (beregnes, se nedenfor): Kg/t

Højden, h (måles og angives i meter): m

UDREGNING AF MASSEN
I følgende beregning udnytter vi, at 1 dm3 = 1 l og at 1 l vand vejer 1 kg. 
Der skal derfor omregnes til dm fra cm, hvis det er det, i har målt i.  
Det gør I ved at dividere med 10. Det vil sige at 12 cm er 1,2 dm.
Hvor meget vand der strømmer igennem et vandløb kaldes vandføring. 
Vandføringen beregner vi her i l/time. 

TVÆRSNIT, DM2

Bredde dm

Dybde dm

Bredde * dybde dm2

Vælg hvilken længde i vil måle hastigheden på. 
Noter afstanden her:

Længde:  dm

VANDETS HASTIGHED

Tid, måling 1 s

Tid, måling 2 s

Tid, måling 3 s

Tid, måling 4 s

Tid, måling 5 s

Sum af alle 5 målinger, sekunder: s

Gennemsnit, (sum/5) s

Vandets hastighed, længden/gennemsnitstid: dm/s

VANDFØRING 
– resultatet i det lyserøde felt indsættes som ”m” i formlen for potentiel energi:

Hastighed * tværsnit= vandføring dm3/s

Vandføring i timen= vandføring*3600 dm3/t
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REGNEARK B 
til udregning af potentiel energi

Epot = m*g*h, hvor g er 9,82 m/s2 Joule/t

Massen, m (beregnes, se nedenfor): Kg/t

Højden, h (måles og angives i meter): m

UDREGNING AF MASSEN
I følgende beregning udnytter vi, at 1 dm3 = 1 l og at 1 l vand vejer 1 kg. 
Der skal derfor omregnes til dm fra cm, hvis det er det, i har målt i.  
Det gør I ved at dividere med 10. Det vil sige at 12 cm er 1,2 dm.
Hvor meget vand der strømmer igennem et vandløb kaldes vandføring. 
Vandføringen beregner vi her i l/time. 

TVÆRSNIT, DM2

Bredde dm

Dybde dm

Bredde * dybde dm2

Vælg hvilken længde i vil måle hastigheden på. 
Noter afstanden her:

Længde:  dm

VANDETS HASTIGHED

Tid, måling 1 s

Tid, måling 2 s

Tid, måling 3 s

Tid, måling 4 s

Tid, måling 5 s

Sum af alle 5 målinger, sekunder: s

Gennemsnit, (sum/5) s

Vandets hastighed, længden/gennemsnitstid: dm/s

VANDFØRING 
– resultatet i det lyserøde felt indsættes som ”m” i formlen for potentiel energi:

Hastighed * tværsnit= vandføring dm3/s

Vandføring i timen= vandføring*3600 dm3/t


