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گروه سنی :7 تا 12 سال       دوره تحصیلی : علوم ابتدایی

هدف : تشخیص جهت و تعیین سرعت باد و به کار گرفتن انرژی باد

بادنما، بادسنج و توربین بادی

چگونه یک بادنما، یک بادسنج و یک توربین بادی بسازیم؟

اختالف فشار هوا سبب ایجاد باد می شود. برای گزارش باد باید قدرت و جهت باد مشخص گردد. 
بادسنج در واقع  بادسنج استفاده می شود.  از  باد  بادنما و تعیین قدرت  از  باد  برای تعیین جهت 
سرعت باد را اندازه گیری می کند ولی از آنجائیکه قدرت باد فقط به سرعت آن بستگی دارد می توان 
از آن برای تعیین قدرت باد استفاده کرد. بادها دارای انرژی هستند . برای تبدیل انرژی جنبشی 
باد به انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی از توربین بادی استفاده می شود. توربین های بادی بزرگ  
با چرخاندن توربین ژنراتور و تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی، به عنوان یک منبع تولید 

برق به شمار می روند.

قاشقک بادسنج

صفحة جهت نما از 
جنس پلی اتیلن به 
قطر 15 سانتی متر

پایة نگهدارنده

روش راه اندازی بادسنج : 
 1( میلة صفحة جهت نما را روی پایه قرار دهید.

 2( صفحة جهت نما را روی میله قرار دهید.
 3( میلة صفحة جهت نما را روی صفحه گذاشته 

و آن را با پیچ محکم کنید.
 4( مرکز بادگیر و شاخک ها را روی میله بادسنج 

قرار دهید و به این ترتیب بادسنج آماده است.

روش کار بادسنج :
قرار  باد  وزش  معرض  در  را  آماده  بادسنج   )1  
داده، به طوری که جریان باد به بادگیرهای بادسنج 

برخورد کند و باعث چرخش آنها شود.
نظر  در  نما  جهت  صفحه  روی  را  محلی   )2  

بگیرید.
 3( وقتی بادگیر آبی رنگ از نقطة مشخص شده 

شروع به حرکت کند و پس از چرخش به همان نقطه برسد، یک دور کامل محسوب می شود.
 4( تعداد دورهای کامل را در دقیقه شمارش کرده و یادداشت کنید. با داشتن تعداد دورها در 
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دقیقه می توان سرعت وزش باد را در زمان معین تعیین نمود. 

روش راه اندازی بادنما : 
 1( میلة صفحة جهت نما را روی پایه قرار دهید.

 2( صفحة جهت نما را طوری روی میله قرار داده که جهات نشان داده شده بر روی آن منطبق 
با جهات اصلی کره زمین )شمال، جنوب، مشرق، مغرب( باشد. )برای تعیین دقیق جهت ها از یک 

قطب نما استفاده کنید(.
 3( میلة صفحة جهت نما را روی صفحه گذاشته و آن را با پیچ محکم کنید.

 4( مرکز پیکان را روی نوک میله گذاشته و به این ترتیب بادنما آماده شده است.

پیکان بادنما

روش کار بادنما :
 1( بادنما را در برابر وزش باد قرار دهید. وزش باد منجر به تغییر مکان پیکان بادنما می شود و 

سپس در یک جا ثابت می ماند.
 2( به جهتی که نوک پیکان به سمت آن ثابت مانده، دقت کنید و آن را بخوانید. ) به طور مثال 
اگر نوک پیکان در جهت شمال و انتهای پیکان در جهت جنوب باشد باد از سمت شمال به جنوب 

می وزد.(
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روش راه اندازی توربین بادی :
 1( قطعة توربین بادی را بر روی میلة نگهدارنده قرار دهید.

 2( قاشقک های بادسنج را در محل خود قرار دهید.
 3( یک سر نخ را به انتهای توربین بادی بسته و سر دیگر آن را به شکل قالب گره کنید. وزنه را 

از آن آویزان کنید.

روش کار توربین بادی :
 1( بادسنج آماده را در معرض وزش باد قرار داده، به طوری که جریان باد به بادگیرهای بادسنج 

برخورد کند و باعث چرخش آنها شود.
 2( به حرکت وزنه که در اثر چرخش بادگیرهای بادسنج و چرخانده شدن محور اصلی توربین، 

به باال می آید دقت کنید. 

وزنة قالبدار 10 گرمی

محور توربین بادی



سایر محصوالت :

مدل نیم تنه انسان

میکروسکوپ دیجیتال

پریسکوپ نیروگاه کوچک خورشیدی

توربین آبی

انواع سرگرمی های  کننده  تولید  )تاسیس 1354(  آموزشی  شرکت صنایع 
علمی، تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و دانشگاهی و پزشکی است. این شرکت 
با عضویت در سازمان های نظارتی و مؤسسات معتبر جهانی و با داشتن گواهینامه 
به  تعهد  گواهینامه  و  آلمان  کشور  از   ISO-9001 کیفیت  مدیریت  سیستم 
اعتبارنامه  برای ۲۸ محصول،  اختراع  ثبت  بودن گواهی  دارا   ،)EFQM( تعالی 
از دفترانتشارات و تکنولوژي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی و 
دریافت ۵۶ تقدیر نامه و تندیس، روز به روز بر توانمندی ها و کیفیت محصوالت 

خود می افزاید . 

فروشگاه کوچک من


