
 

 
 
Vytvoriť miskový anemometer na sledovanie rýchlosti vetra 
  

 
 
Použitím anemometra sledovať rýchlosť vetra  

 

 
 
Aktivita trvá jeden mesiac. 
 

 
 
Študenti a zamestnanci, ktorí absolvovali teóriu v module Veterná energia a majú 
znalosti o meraní rýchlosti vetra. 
  

 
 
Naučiť sa ako aplikovať teoretické poznatky do praxe a vedieť ako sledovať rýchlosť 
vetra. 
 

 
 
Študenti budú schopní: 

– vytvoriť anemometer 
– vyhodnotiť výsledky 

 

 
 

1. Aká je priemerná rýchlsoť vetra 
2. Čo môžeme na experimente vylepšiť, napr. miesto alebo materiál 

 

 
– Internet  

 

Popis vzdelávacej aktivity 

Problém 

Časový harmonogram 

Cieľová skupina 

Cieľ 

Vzdelávacie výsledky 

Hodnotenie 

Technológie 

Vzdelávacia aktivita Sprav si svoj vlastný anemometer 

C-TEST modul Veterná energia 



 

 

 
 
Anemometer sa skladá zo štyroch pologuľovitých šálok namontovaných na konci štyroch 
horizontálnych ramien. Rýchlosť, ktorou sa šálky otáčajú je priamoúmerná rýchlosti 
vetra. Takže tým, že sa počíta počet otáčok počas jednotky času, môžete si určiť 
priemernú rýchlosť vetra. 
 
Metóda:  
Časť1: Postavenie anemometra  
  

1. Urobte si kríž s kartónových prúžkov pomocou zošívačky. 
2. Odrežte okraj papierových šálok, aby boli ľahšie a ľahšie sa upevnili na kríž z 

lepenky. 
3. Perom označte jednu šálku. 
4. Pripevnite zošívačkou poháre na koncoch kríža tak, aby otvory šálok smerovali 

jedným smerom. 
5. Držte ceruzku smerom do stredu lepenkového kríža a zatlačte pripínačik naprieč 

krížom do gumy, čím upevníte kríž na ceruzku. 
6. Váš anemometer je hotový. 

 
Časť 2: Meranie údajov 
  

1. Umiestnite anemometer von, aby ste zistili, či ním vietor bude otáčať. 
2. Pomocou hodiniek spočítajte koľkokrát sa označený pohár točí okolo počas 

jednej minúty. 
3. Tento postup opakujte každý deň po dobu jedného mesiaca. 
4. Zaznamenajte si namerané údaje do poznámkového bloku. 
5. Vyberte si jeden zimný mesiac a jeden v lete, aby ste poukázali na rozdiely. 
6. Po mesiaci merania, nakreslite graf, ktorý reprezentuje vami namerané dáta. 
7. Dni zaznamenávajte na vodorovnej osi a rýchlosť vetra (počet otáčok za minútu) 

na zvislej osi. 
 

 
 
Vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná jednotlivcom alebo malou skupinou  
 

 
 
Potrebný materiál:  
 

 dva pásy tuhej lepenky rovnakej veľkosti  

 štyri malé papierové poháre  

 možnice 

 pero 

 pravítko  

Metódy 

Skupina 

Pomôcky 

 

 špendlíky 

 ceruzka s gumou na 
konci 

 stopky 

 milimetrový papier 

 poznámkový blok 



 

 zošívačka  

s  


