
 

  
Egy poharakból álló anemométer elkészítése a szélsebesség mérésére. 
 

 
 
Figyeljük meg a szélsebességet egy anemométer segítségével.  
 

 
 
A feladat elvégzéséhez több mint 1 hónapra van szükség.  
 

 
 
Azok a diákok és alkalmazottak, akik teljesítették a Szélenergia modul elméleti részét és 
alapvető tudással rendelkeznek a szélsebesség mérésekről.  
 

 
 
Tanuljuk meg az elméletben tanult anyagot a gyakorlatban alkalmazni és a 
szélsebességet mérni.  
 

 
 
A feladat elvégzése után képesek leszünk anemométert készíteni és az eredményeket 
kiértékelni  
 

 
 

1. Mennyi az átlag szélsebesség? 
2. Mivel lehetne még fejleszteni a kísérletet? pl. helyszín, anyagok, stb… 

 

A tanulási tevékenység leírása 
 

A probléma leírása 
 

Időtartam 
 

Célközönség 
 

Cél 
 

Tanulási eredmények 
 

Értékelés 
 

TANULÁSI TEVÉKENYSÉG  
Készítsük el saját anemométerünket 

C-TESZT Szélenergia modul 

 



 

 
 
Internet 
 

 
 
Az anemométer 4db félgömb alakú pohárból áll, melyeket 4db vízszintes karra 
rögzítünk. A poharak forgási sebessége egyenesen arányos a szélsebességgel. Így az 
egységnyi időre számolt fordulattal meghatározhatjuk a szélsebességet.  
 
Módszer: 
Első rész: Az anemométer megépítése 
 

1. Készítsünk egy keresztet kartoncsíkok és tűzőgép használatával. 
2. Vágjuk le a poharak fogantyúját, hogy még könnyebbek legyenek és 

könnyebben rögzíteni tudjuk azokat a kereszthez.  
3. Jelöljük meg az egyik poharat egy tollal.  
4. Rögzítsük a poharakat a kereszt végeihez úgy, hogy az egyik pohár szája a 

másik pohár alja felé néz, körbe a kereszten.  
5. Tartsuk a ceruzát a kereszt középpontja alá és nyomjuk meg a rajzszöget a 

kereszten keresztül, bele a radírba, hogy a kereszt össze legyen kapcsolva a 
ceruzával.  

6. El is készült az anemométerünk.  
 
Második rész: Adatrögzítés 
 

1. Helyezzük az anemométer ki a szabadba, hogy leellenőrizzük, hogy tudja-e 
pörgetni azt a szél. 

2. Egy stopper használatával mérjük le, hogy egy perc alatt hányszor forog 
körbe a megjelölt pohár.  

3. Ismételjük ezt meg minden nap, 1 hónapon keresztül.  
4. Jegyezzük fel az eredményeket.  
5. Válasszunk ki egy téli és egy nyári hónapot, hogy megmérhessük a 

különbséget.  
6. Egy hónapnyi mérés után készítsünk grafikont az adatok számára.  
7. A napokat a vízszintes tengely, míg a szélsebességet (fordulat/perc) a 

függőleges tengely jelölje.  
 

 
 
A feladat egyedül vagy kis létszámú csoportokban is elvégezhető. 
 

 
 

 Két csíknyi merev karton, ugyanolyan méretben 

 4db kis, papírpohár  

Technológia 
 

Tanulási módok 
 

Csapat 
 

Szükséges eszközök 
 



 

 Olló 

 Toll 

 Vonalzó 

 Tűzőgép 

 Rajzszög 

 Ceruza, melynek radír van a végén 

 Stopper 

 Grafikonok 

 Jegyzettömb 
 


