
Kustpoolt puhub tuul? 

Video näitab, kuidas määrata tuule suunda ja õpetab lihtsustatult, kuidas tuuleenergiat tuuleratta 

ehitamise abil rakendada. 

 

Kattuvus õppekavaga: Ilm, ilmavaatlused. Ilmastikunähtused. 

Katse kirjeldus 

“Kustpoolt puhub tuul?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Üksi. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Nii toas kui õues. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

paber (värviline) 1 

nööpnõel  1 

kõrs 1 

papp (10x5 cm) 1 

käärid  1 

pulgaliim 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

● Voldi A4 paber diagonaali abil nõnda, et saad välja lõigata ruudu.  

● Lõika kääridega pilud ⅔ ulatuses paberi keskpunkti poole.  

● Voldi tuuleratta labad keskele kokku ja fikseeri liimiga.  

● Lõika välja papist väike ja suur ruut.  

● Torka nööpnõel läbi väikese papitüki, tuuleratta propelleri ja suure papitüki keskkoha.  

● Lõika kõrra otsast 1 cm pikkune jupp ning torka nööpnõel läbi kõrretüki ja seejärel ka läbi 

kõrre enda.  

● Liiguta, puhu või lase tuulel puhuda tuuleratast nii, et see hakkab pöörlema. 

 



Tähelepanu!  

Ettevaatust kääridega lõikamisel. 

Nööpnõel on väga terav (alternatiivselt võib õpetaja lastele nööpnõela augud ette torgata ja 

lapsed võivad nööpnõela asemel lahti harutatud kirjaklambri august läbi ajada). 

 

Katse tausta selgitus  

Tuul ehk õhu liikumine tekib, kui moodustuvad piirkonnad erinevate õhurõhkudega. Kõrgema 

rõhuga alalt tahab õhk alati liikuda madalama rõhuga alale (nagu kõrgema mäe otsast tahavad 

kõik asjad alati liikuda madalamale oru põhja). Sellises olukorras tekib tuul, mida saab ära 

kasutada mehaanilise energia tekitamiseks. Tuulikute ülesanne on võtta osa tuuleenergiast ning 

muuta see mehaaniliseks pöörlemise energiaks. See saavutatakse tuuliku labadega, mis harilikult 

on väikese nurga all nii, et mööduv tuul peab lükkama läbipääsemiseks ka tuuliku propelleri 

keerlema. Nurga alla labade asemel kasutatakse vahel ka kausjaid labasid, mis toimivad 

enamasti pöörlemisteljega ristisuunaliselt. 

Miks hakkab märjaks kastetud sõrmel külmem sealt, kust puhub tuul? Vesi tahab märgadelt 

pindadelt aurustuda. Kui osa veest on aurustunud, siis õhku rohkem veeauru enam ei mahu. Kui 

tuul aga veeauruga õhu minema puhub, saab vesi jätkata aurumist. Seepärast märjad asjad tuule 

käes kiiremini kuivavadki. Kuna vee aurustumiseks on vaja energiat, siis võtab vesi seda energiat 

kõige lähemast võimalikust kohast – pinna (sõrme) pealt. Kui energiat võetakse pinnalt ära, 

langeb pinna temperatuur ja seepärast tunneme sõrme ühte poolt jahedamana. 


