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I dette forløb vil vi kode en simulation til at undersøge drivhus-

effekten med. 

Dette indebærer, at vi koder de enkelte årsags-virknings-sammen-

hænge, som ligger bag drivhuseffekten såsom drivhusgassernes 

egenskaber, solstråler og varmestråler.

Først simulerer vi en atmosfære med drivhusgasser, derefter 

hvordan solstrålerne passerer gennem atmosfæren, absorberes af 

jordoverfladen og sendes tilbage igen som varmestråler. Nogle af 

varmestrålerne sendes ud af atmosfæren, mens andre bliver tilbage-

kastet mod jorden af drivhusgasserne.  

Gå til nedenstående link for at få en skabelon at simulere ud 

fra:

Remix-projektet, hvis du bruger en Scratch-profil. Anvender du 
skoletube, kan du downloade projektet ned på din computer 
og uploade skabelonen til CodingLab.

https://scratch.mit.edu/projects/519630534

Se videovejledning: https://youtu.be/rM6xwQStYmg

https://scratch.mit.edu/projects/519630534
https://youtu.be/rM6xwQStYmg
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1efgh. fortsætter på næste side.

❑ 1a. Kod så der oprettes 40 drivhusgas-

kloner.

1. Sprite: Drivhusgas – Kod adfærd

Først vil vi kode drivhusgasserne og deres evne til at lade solstråler passere og 

tilbagekaste varmestråler.
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❑ 1b. Opret en drivhusgas-variabel, hvis værdi

du kan ændre ved at trykke på pil op-/nedad.

❑ 1d. Kod så hver drivhusgas

starter i øverste del af scratch

scenen og peger i en tilfældig

retning.

❑ 1c. Kod så hver drivhusgas-klon oprettes

med en tilfældig størrelse.

    

   

            

Giver os mulighed for at 

tilføje og fjerne drivhus-

gasser i atmosfæren.
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❑ 1g. Kod så, hvis værdien for drivhusgas-

variablen er under 0, så fjernes der en

drivhusgas indtil værdien er 0.

❑ 1e. Kod så, hvis værdien for drivhusgas-

variablen er over 0, så tilføjes der en

drivhusgas indtil værdien er 0.

❑ 1f. Kod så drivhusgasserne kun

bevæger sig i toppen af scratch

scenen.

❑ 1e. Kod så drivhusgasserne for evigt

bevæger sig tilfældigt rundt i atmosfæren.

y 30

Udfaldsretning = 180 - indfaldsretning

Afprøv koden: Tjek om du kan tilføje og fjerne drivhusgasser 

ved at trykke pilop/-ned.



2. Sprite: Solstråling – Kod adfærd

Nu har vi simuleret drivhusgasser, der bevæger sig tilfældigt rundt i atmos-

færen. Det næste vi vil kode er solstrålerne færden gennem atmosfæren.

❑ 2a. Opret en variabel for temperaturen i

simulationen.
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❑ 2b. Kod så der for evigt oprettes 2

solstråle-kloner hvert 0.5 sekund.

I denne simulation vælger vi at definere 

temperaturen som antallet af tilstedeværende 

varmestråler i simulationen.

C

❑ 2c. Kod så solstråle-klonerne peger

nedad et tilfældigt sted i toppen af

scenen. Afprøv koden.

2def. fortsætter på næste side.
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❑ 2d. Kod så solstrålerne bevæger sig

ned mod jordoverfladen.

❑ 2f. Kod så solstrålerne

tilbagekastes som varmestråler,

hvis de berører jordoverfladen.

Tjek om det stemmer

Afprøv koden og læg mærke 

til om solstrålerne skifter til 

varmestråler, når de berører 

jordoverfladen. Det næste, 

som vi skal kode, er, hvordan 

varmestrålerne bliver tilbage-

kastet af drivhusgasserne.

2ghi. fortsætter på næste side.

❑ 2e. Kod så hvis en solstråle berører

jordoverfladen ændres temperaturen

med +1.
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❑ 2g. Kod så følgende betingelser kun gælder for varmestrålerne:

❑ 2h. Hvis varmestrålen berører

kanten, så slet denne klon og

sænk temperaturen med -1.

❑ 2f. Hvis en varmestråle berører

en drivhusgas, så tilbagekastes

den mod jordoverfladen.

Drivhuseffekten

Læg mærke til at drivhusgasserne, gør det 

sværere for varmestrålerne at komme ud af 

atmosfæren igen. Vi kan derfor tale om at der 

er en strålingsubalance i simulationen. At der 

kommer flere solstråler ind i atmosfæren end 

der sendes ud igen medfører en varmeop-

hobning i simulationen. Dette kalder vi for 

drivhuseffekten.



Dataindsamling

Koden for at indsamle data om temperaturen i simulationen er allerede kodet 

for os på forhå d. D rfor skal vi blot aktiv r  d  . Træk kod   til ‘ år d r 

klikk s på start’.

3. Sprite: Kurvediagram

Beskriv simulation

Gør brug af følgende ord:

Solstråle, drivhusgas, temperatur



1. Hvad sker der med temperaturen, hvis antallet af drivhusgasser

forbliver konstant?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. Hvad sker der med temperaturen, hvis antallet af drivhusgasser

stiger gradvist?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Hvad sker der med temperaturen, hvis der udledes drivhusgasser

med en høj absorptionsgrad?

D r fi d s forsk llig  typ r af drivhusgass r (CO , CH , N O, H O…). Nogl  

drivhusgasser tilbagekaster flere varmestråler end andre. Dette skyldes, at de har 

en højere absorptionsgrad. Dette kan vi simulere i vores simulation ved at ændre 

på drivhusgassernes størrelse. Jo større drivhusgas, desto højere absorptionsgrad.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4. Prøv selv at finde på en undersøgelse, som du kan gøre med

simulationen:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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