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VĖJO GREIČIO MATAVIMAS ANEMOMETRU 

Darbo tikslas. Išmokti dirbti su anemometru ir ištirti vėjo greičio kitimą laike. 

Teorinė dalis 

Vėjas yra oro judėjimas iš aukšto atmosferos slėgio srities žemo slėgio sritį. Vėjo greičio, vektorius 

su horizontaliu paviršiumi sudaro mažą kampą, t.y. horizontalioji vėjo greičio dedamoji yra daug kartų 

didesnė už vertikaliąją dedamąją. Dėl to horizontalioji dedamoji dažniausiai vadinama vėju. Vėjas yra 

apibūdinamas kryptimi, greičiu ir gūsingumu. Vėjo kryptis (rumbas) nusakoma pasaulio šalių, iš kurių 

pučia vėjas pavadinimais. Vėjo kryptis taip pat gali būti nurodyta azimutu (1 lentelė). 

Vėjo, greitis matuojamas m/s, km/val., balais. Jūreivystėje ir meteorologijoje vartojama 13 balų 

Boforto skalė (2 lentelė). 

Oro masę kartu su horizontaliu bariniu gradientu veikia Žemės sukimosi (Koriolio), trinties ir 

išcentrinės jėgos. Žemės sukimosi jėga proporcinga geografinei platumai. Ties pusiauju ji lygi nuliui, o 

ašigaliuose ji yra didžiausia. Koriolio jėga laisvoje atmosferoje (virš trinties sluoksnio) pakeičia vėjo 

kryptį, ir ji būna lygiagreti izobaroms. Dėl Koriolio jėgos vėjo kryptis šiauriniame pusrutulyje sukasi pagal 

laikrodžio rodyklę, pietiniame – prieš laikrodžio rodyklę. Trinties jėga atsiranda judančiai oro masei 

sąveikaujant su paklotiniu paviršiumi. Kylant aukštyn, trinties jėga mažėja ir 0,5–1,5 km aukštyje išnyksta. 

Trinties jėga mažina vėjo greitį ir keičia jo kryptį. Vėjo kryptis ir horizontalus barinis gradientas trinties 

sluoksnyje sudaro 60–70° kampą. Išcentrinė jėga stipriau veikia oro masių judėjimą viesuluose, tropiniuose 

ciklonuose. 

Paklotinio paviršiaus nelygumai ir nevienodai įkaitęs paviršius sukelia oro srauto turbulentiškumą, 

t.y. oro srauto greitis, temperatūra ir kiti parametrai įvairiose vietovėse būna nevienodi. Dėl paklotinio 

paviršiaus nelygumų kilęs turbulentiškumas yra vadinamas dinaminiu, o dėl nevienodų jo temperatūrų – 

terminiu. Turbulentiškumas būna didžiausias dieną, mažiausias – naktį, virš jūros būna mažesnis, negu virš 

sausumos. Didėjant vėjo greičiui, turbulentiškumas didėja, terminis turbulentiškumas būna didesnis vasarą 

negu žiemą. Staigus vėjo greičio pakitimas yra vadinamas gūsingumu. Kylant aukštyn, vėjo 

turbulentiškumas ir gūsingumas mažėja ir išnyksta virš trinties sluoksnio. Vėjo greitis kinta per parą ir per 

metus. Didžiausias paros vėjo greitis ties paklotiniu paviršiumi būna dieną, mažiausias – naktį. Per metus 

vėjo greitis kinta įvairiai. Pas mus jis didžiausias būna žiemą, mažiausias – vasarą. Vėjo greitis kinta kylant 

aukštyn. 300 m aukštyje jis būna
:
 4 kartus didesnis negu 20 m, 10 m aukštyje 4–5 kartus didesnis negu 10 

cm. Ties pačiu paviršiumi vėjas beveik nepučia. Vėjo greitį taip pat keičia įvairios užtvaros, miškai, Žemės 

paviršiaus nelygumai. Ant kalvų viršūnių vėjo greitis būna 1,2–1,5 karto didesnis negu lygiame lauke. 

Vėjas pradinį greitį įgyja nulėkęs už miško per 40 medžių aukščių. 
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 1 lentelė. Vėjo kryptys 

Rumbų simboliai Rumbas laipsniais Rumbų (krypčių) pavadinimas 
tarptautinis 

žymėjimas 

lietuviškai 

N Š 349-11 šiaurė 

NNE ŠŠR 12-33 šiaurė-šiaurės rytai 

NE ŠR 34-56 šiaurė-rytai 

ENE RŠR 57-78 rytai-šiaurės rytai 

E R 79-101 rytai 

ESE RPR 102-123 rytai-pietryčiai 

SE PR 124-146 pietryčiai 

SSE PPR 147-168 pietūs-pietryčiai 

S P 169-191 pietūs 

SSW PPV 192-213 pietus-pietvakariai 

SW PV 214-236 pietvakariai 

WSW VPV 237-258 vakarai-pietvakariai 

W V 259-281 vakarai 

WNW VŠV 282-303 vakarai-šiaurės vakarai 

NW ŠV 304-326 šiaurės vakarai 

NNW ŠŠV 327-348 šiaurė-šiaurės vakarai 

Mūsų šalyje didžiausias vėjo greitis būna pajūryje. Vasarą vidutinis greitis būna 3,8–5,2, žiemą – 

5,0–7,6 m/s. Rytinėje šalies dalyje vasarą 2,5–3,0, o žiemą – 3,5–4,0 m/s. Vyraujanti vėjo kryptis yra 

vakarų ir pietvakarių. 

Vėjo greitis ir kryptis meteorologijos stotyse matuojami distanciniais prietaisais 

anemorumbografais (1 pav.), anemorumbometrais (2 pav.), vėjarodžiais (3 pav.). Vėjarodžiai naudojami 

kritiniu atveju, t.y. kai sugenda distanciniai elektriniai prietaisai arba nutrūksta elektros energijos tiekimas. 

Pažemėje vėjo greitis matuojamas anemometru. 

    

 1 pav. Anemorumbografas 2 pav. Anemorumbometras 
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 2 lentelė. Boforto skalė (balai atitinka vėjo greiti atviroje lygioje vietoje 10 m aukštyje) 

Vėjo 

apibūdinimas 

Boforto 

balai 

Vėjo greitis 

m/s 
Vėjo stiprumo požymiai sausumoje 

Tyka, štilis 0 0-0,2 Dūmai kyla vertikaliai 

Tykus 1 0,3-1,5 Vėjas neša dūmus, bet nepasuka vėjarodžio 

Švelnus 2 1,6-3,3 Vėjas jaučiamas veidu, šlama lapai, sukiojasi 

vėjarodis 

Silpnas 3 3,4-5,4 Svyruoja plonos šakelės, plazda vėliava 

Vidutinis 4 5,5-7,9 Kyla dulkės,  popieriai 

Apysmarkis 5 8,0-10,7 Siūbuoja ploni medžiai, banguoja vandens pavir-

šius 

Smarkus 6 10,8-13,8 Svyruoja storos medžiu šakos, gaudžia telegrafo 

laidai 

Stiprus 7 13,9-17,1 Siūbuoja medžiai, eiti prieš vėją sunku 

Labai stiprus 8 17,2-20,7 Lūžta medžių šakos, eiti prieš vėją labai sunku 

Audra (vėtra) 9 20,8-24,4 Vėjas plėšia nuo stogų čerpes 

Smarki audra 10 24,5-28,4 Vėjas griauna silpnesnius statinius, rauna medžius 

Žiauri audra 11 28,5-32,6 Vėjas griauna vidutinio stiprumo statinius, nukelia 

stogus 

Anemorumbometras susideda iš sukučio ir pulto. Sukutis yra iškeltas ant stiebo meteorologinėje 

aikštelėje, o pultas – meteorologijos stoties patalpose. Sukutyje vėjo greičio ir krypties parametrai yra 

paverčiami elektrinių signalų serijomis ir laidais siunčiami į pultą. Anemorumbometras išmatuoja vidutinę, 

maksimalią ir momentinę vėjo greičio vertes. Vėjo kryptį pultas pateikia laipsniais. Anemorumbografas 

nuo anemorumbometro skiriasi tuo, kad turi išėjimą savirašiui CP4 prijungti. Jame yra užrašomi vėjo 

greičio ir krypties duomenys. Anemorumbografai ir anemorumbometrai gali būti maitinami iš elektros 

tinklo arba akumuliatorių. Vėjo parametrus matuoja ir distancinės meteorologijos stotys. 

 

3 pav. Vėjarodis 

Vėjarodį sudaro vėjo greičio matuoklis 2, 3 ir krypties rodyklė 4, 5 (3 pav.). Matuoklis ir rodyklė yra 

pritvirtinti vienu galu prie aklino vamzdžio 1, lengvai besisukinėjančio ant smailaus strypo 7. Prie metalinio 

strypo yra pritvirtinti 4 ar 8 virbalai 6, nurodantys pasaulio šalių kryptis. 
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Vėjo krypties matavimo rezultatai yra pavaizduoti vėjų rožėje (4, 5 pav.). 

  

 4 pav. Metų vėjų rožė 5 pav. Mėnesio vėjų rožė 

Anemometras (6 pav.) turi kaušelinę arba mentinę sparnuotę, sujungtą krumpliaračiais su trimis 

skalėmis, rodančiomis apsisukimų skaičių vienetais, šimtais ir tūkstančiais. Atliekant matavimą iš pradžių 

sudedame visų trijų skalių rodmenis. Įjungiame anemometrą ir po tam tikro laiko, pvz., 100 s, išjungiame. 

Vėl skaičiuojame, iš gautos sumos atimame buvusią. Gautą skirtumą padaliję iš matavimo laiko (šiuo 

atveju iš 100), gausime apsisukimų skaičių per sekundę. Iš anemometro paso pagal šį skaičių surandame 

vėjo greitį m/s. 

 

6 pav. Anemometras 

Darbo eiga 

1. Susipažįstame su anemometru. Nustatytą rezultatą parodome darbų vadovui. 

2. Anemometrą, neišimdami iš futliaro, išnešame laukan ir, parinkę atvirą vietą, įsukame į atsineštos 

karties gale esančią kiaurymę. 

3. Pastatome kartį vertikaliai. Sinchroniškai įjungiame sekundometrą ir virvute – anemometrą. Po 

minutės anemometrą išjungiame ir jo rodmenis užrašome į 3 lentelę. Atliekame 20 matavimų.  



5 
 

 3 lentelė. Vėjo greičio tyrimo rezultatai 

Laikas 

t, min. 

Anemometro 

rodmenys 

Apsisukimų 

skaičius per min. 

Apsisukimų 

skaičius per sek. 

Vėjo greitis 

 , m/s 

Vidutinis vėjo 

greitis  , m/s 

      

      

      

      

      

 

4. Apskaičiuojame apsisukimų skaičių per kiekvieną minutę, po to – apsisukimų skaičių per sekundę. 

5. Iš anemometro paso surandame vėjo greitį m/s. Apskaičiuojame vidutinį vėjo greitį. 

6. Iš gautų duomenų nubrėžiame vėjo greičio priklausomybę nuo laiko. Horizontalioje ašyje pažymime 

laiką, vertikalioje – vėjo greitį. Vidutinį vėjo greitį pavaizduojame tiese, lygiagrečia laiko ašiai.  

Kontroliniai klausimai 

 
1. Ką vadiname vėju? Kaip kinta vėjo greitis kylant aukštyn? Ką apibūdina rumbas? Kokia rumbo 

vertė laipsniais? Ką apibūdina Boforto skalė, kiek ji turi balų? Kaip kinta vėjo greitis per metus ir 

per parą? 

2. Apibūdinti oro masę veikiančias jėgas, jų atsiradimo priežastis ir poveikį vėjo greičiui ir jo krypčiai. 

Kokiame aukštyje virš Žemės paviršiaus išnyksta trinties jėga? 

3. Kas sukelia dinaminį ir terminį turbulentiškumą? Kas yra gūsingumas? Kaip kinta turbulentiškumas 

ir gūsingumas kylant aukštyn ir kada jie išnyksta? Kaip priklauso vėjo greitis nuo aukščio? 

Kokiame nuotolyje nuo miško vėjas įgyja pradinį greitį? 

4. Paaiškinti kokiais prietaisais matuojami vėjo greičio didumas ir kryptis?  

5. Paaiškinkite anemometro veikimo principą ir matavimo metodiką. 

 
 


