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Opgave    Sådan virker ubåden 
 
 
Indledning 
 
Ubåde har indbygget såkaldte ballasttanke, der kan fyldes med vand. 

Når ubåden skal dykke, fyldes disse tanke, så ubåden bliver tungere end vandet omkring 

den. Hvis ubåden skal op til vandoverfladen igen, tømmer man vandet ud af tankene, så 

ubåden vejer mindre end vandet omkring den igen. 

 
Læringsmål – fysik 
 
Eleven kan beskrive, hvordan en ubåd fungerer. 

Eleven kan ændre et legemes massefylde. 

 

Læringsmål – historie 

Eleven kan beskrive, hvorfor vi i danske farvande benyttede ”små” ubåde under Den kolde 

Krig  

Eleven kan forklare, hvorfor WAPA-landene kunne have vanskeligheder med at sejle 

neddykket og uopdaget i danske farvande med deres ubåde 

 

Materialer 

– En tom halvlitersflaske af den hårde type 

– En dyb spand, beholder eller balje med vand – gerne gennemsigtig 

– En lang slange 

 

Fremgangsmåde 

1 Fyld spanden op med vand. Fyld flasken op med vand. Undersøg, at den kan synke 

2 Kom slangen ind i flasken 

3 Sænk flasken ned i vandet som vist på billedet: 

 

  (Her skal vi lige have lavet forsøget og taget et billede af det) 



 

 

4 I skal nu få jeres ubåd til at flyde ved at puste luft ind i flasken gennem slangen 

5 Prøv om I kan få flasken til at "hænge" i forskellige dybder 

6 Hvis I vender flasken rundt, kan I fylde "ballasttankene” igen og starte forfra 

 

Læringspunkter – fysik 

Hvorfor løber der ikke vand ind i flasken igen, når I ikke puster? 

Hvor får en ubåd luft til tankene fra? 

Hvor længe kan en ubåd blive under vandet? 

 

Læringspunkter – historie  

Hvorfor havde WAPA-landene vanskeligt ved at sejle neddykket og uopdaget i de indre 

danske farvande? 

 – brug søkortet med vanddyber samt tekniske data for russisk Typhoon-klasse  

da.wikipedia.org/wiki/Typhoon-klassen 

http://data.geus.dk/geusmap/ 

Hvorfor brugte Danmark ”små” ubude under Den kolde Krig, og hvordan kunne vi udnytte 

dem i de indre danske farvande?  

Brug datakort fra ”Springeren”  

Hvilke andre systemer fandtes til at opdage fjenden i de indre danske farvande?  

Brug jeres viden fra rundvisning / artikel om FSQen.  

 

 

http://data.geus.dk/geusmap/

