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Úvod 

V súčasnosti je množstvo kombinácií alternatívnych zdrojov a technológií schopných 

dosiahnuť dostatočnú výrobu a prístup elektrickej energie, ako aj zabezpečiť kvalitu ovzdušia 

a energetickú bezpečnosť, a tak zabrániť nebezpečným klimatickým zmenám.  

Jedným zo spôsobom je využitie vertikálnych veterných turbín, ktoré sú vhodné na 

použitie v urbanizovaných oblastiach a v niektorých krajinách sú aj vhodné veterné 

podmienky. Avšak tam, kde je elektrifikácia, je veľmi otázne, či je ekonomicky výhodne 

vystavať veterný park, alebo sa pripojiť na už existujúcu sieť.  

Na určenie výhodnosti podmienok sú potrebné merania rýchlosti vetra, ktoré sme 

okrem teoretických odhadov výkonu podrobili tieto merania Fourierovou a waveletovou 

analýzou, aby sme určili časové vlastnosti rýchlosti vetra. 

Použitá veterná turbína by mala byť jednoduchá, odolná a lacná. Vo svete existuje 

niekoľko typov veterných elektrárni, ktoré majú rôzne prevodovky a generátory. Vertikálne 

veterné turbíny majú okrem radu výhod aj  nevýhody. Jednou z nich sú nízke otáčky rotora. 

Pre  výrobu elektrickej energie je preto potrebná prevodovka, aby sa dostatočne zvýšili otáčky 

generátora. Zaujímavou výzvou je s čo najjednoduchším avšak efektívnym systémom 

vytvoriť viac stupňovú prevodovku, ktorá by bola pasívna a mala niekoľko stupňov, aby sa 

pri rozbehu nemusela roztáčať už na „najťažšom“ prevode.  

Vytvorili sme a vyskúšali systém adaptívnej pasívnej pružinovej prevodovky, ktorá 

napomáha rozbehu, redukuje námahu na prevodovku a znižuje únavu materiálu v dôsledku 

tlmenia nárazov pri nárazovom vetre. A taktiež sme vyskúšali postupne spínanie fáz 

generátora. Aby sme mohli využiť čo najviac energie, bez dodatočných elektrických 

systémov, uvažovali sme o zariadení, ktoré je v dnešnej dobe nevyhnutné a samo o sebe sa 

správa ako uskladňovač energie. Jedná sa o chladničku s absorpčným systémom, ktorá 

potrebuje iba zdroj tepla, aby mohla vyrábať chlad. Toto teplo môže pochádzať z rôznych 

zdrojov a môže to byť aj kombináciu zdrojov. Teplo sa z generátora vytvorí cez odporový 

drôt. Hoci je to „barbarské“ keďže elektrická energia sa považuje za vyššiu formu energie ako 

teplo, odpadá mnoho kontrolných a regulačných zariadení, ktoré sú veľmi drahé a predstavujú 

ďalšie náklady celého systému. 

Analýza rýchlosti vetra 

Pre využitie veternej energie je veľmi dôležité, aby sme poznali teoretický výkon a 

správanie sa vetra v danej lokalite. Boli zaznamenávané hodinové priemery rýchlosti vetra na 

FMFI UK za obdobie január 2006 až december 2016, ktoré sa následne analyzovali. 

Pri mnohých teoretických a praktických problémoch je dôležité vedieť, či sa energia 

vetra šíri rovnomerne na všetkých škálach, alebo či existujú isté štruktúry v rozdelení energii 

v jednotlivých škálach (Fiedler et al., 1970). Meteorológovia rozdeľujú tri typy škál 

v atmosférickom systéme: mikroškála, mezoškála a synoptická škála, avšak neexistuje 

všeobecná dohoda o limitoch v týchto škálach (Fiedler et al, 1970; Vinnichenko, 1970).  

Použitím dvoch rôznych metód: Fast Fourier Transtform (FFT) a Continouos Wavelet 

Transform (CWT) sme opísali škálovacie vlastnosti rýchlosti vetra (Onderka et al. 2018). 

Analýza Fourierovho spektra vo všeobecnosti poskytuje frekvenčné informácie o 

energetickom obsahu nameraných a predpokladane stacionárnych údajov v časovom rade.  

Najskôr sme preskúmali výkonové spektrum ako funkciu frekvencie podľa:    
 , (1) 

kde S(f) je výkonové spektrum; f je frekvencia spektra (deň
−1

), and β je škálovací exponent 

výkonového spektra. V štatistike sa pojmom power-law označuje funkcionálny vzťah medzi 



dvomi veličinami, kde relatívna zmena jednej veličiny vedie k proporcionálnej relatívnej 

zmene inej veličiny, nezávisle od počiatočnej veľkosti týchto veličín. S(f) hovorí o intenzite 

variácii energie ako funkcii frekvencie. S(f) sa dá vypočítať cez FFT algoritmus, kde hustota 

výkonového spektra vykazuje správanie sa ako šum (Fortuna et al, 2014). Ak existuje 

v analyzovanom časovom rade nejaká krátkodobá, alebo dlhodobá závislosť, výkonové 

spektrum je závislé od frekvencie podľa vzťahu rovnica (1). Jedna z najstarších spektrálnych 

analýz je Fourierova analýza, založená na rozložení signálu do jeho frekvenčných zložiek 

s rôznymi amplitúdami (Onderka et al., 2011).  

Spektrum ktorého sklon je medzi 1 a 2 sa často označuje ako ružový šum. Priebeh 

 má autokoreláciu ktorá sa rozkladá tak pomaly, že suma diverguje (Fortuna et al., 

2014).  

Špeciálne autokorelácia sa riadi funkciou C(k) = |k| - γ, kde γ nadobúda hodnoty 

medzi 0 a 1, a k je posun. V logaritmickej škále sa z priebehu výkonového spektra  stane 

lineárna funkcia so sklonom β. Ďalšia zaujímavá vlastnosť priebehu  je sebe podobnosť, 

to znamená, že štatistické vlastnosti časového priebehu sú podobné, nezávisle od škály 

merania, a preto proces nemá charakteristickú časovú škálu. 

Boli identifikované dva škálovacie režimy pre rýchlosti vetra. Spektrálny sklon a bod 

zlomu boli rozpoznané dvomi vzájomne nezávislými postupmi. Najskôr bolo vypočítané 

Fourierovské výkonové spektrum, ktoré bolo preložené dvomi lineárnymi trendovými 

spojnicami v logaritmickej škále spektra a následne boli vypočítané spektrálne sklony 

trendových spojníc β1 a β2 pre dva režimy, každý s vlastným sklonom. Vypočítané spektrálne 

sklony a bod zlomu, kde nastala zmena režimu sú viditeľné na Obrázok 1. hneď vedľa 

vykresleného grafu výkonového spektra. štandardná odchýlka odhadovaného sklonu je pri 

každej hodnote sklonu ako aj pri bode zlomu.  

  

Obrázok 1 FFT výkonové spektrum v logaritmickej škále s trendovými spojnicami. Sú viditeľné 

dva režimy. Mezoškála a synoptická škála oddelené bodom zlomu x0, napravo tabuľka 

parametrov, prislúchajúce trendovým spojniciam, kde s indexom 1 sú hodnoty prislúchajúce pre 

mezoškálu a s indexom 2 sú hodnoty parametrov prislúchajúce pre synoptickú škálu. Hodnoty 

sú uvádzané aj so štandardnou odchýlkou. 

Je zrejmé, že v mezoškále, to je v čase pred bodom zlomu má sklon trendovej spojnice 

hodnotu β1 = 0,877 ± 0,123, v režime za bodom zlomu sa trendová spojnica vyrovnáva a sklon 

trendovej spojnice nadobúda hodnotu β2 = 0,136 ± 0,065. To znamená, že údaje za bodom 

zlomu sa začínajú viac podobať signálu bieleho šumu, teda signálu, ktorý nemá časovú 

koreláciu. Bod zlomu bol vypočítaný na hodnotu x0= 10
0.478 ±  0.177

 čo je približne rovné 3 



dňom. Inakšie povedané, rýchlosť vetra sa do troch dní správa závisle od seba, avšak od troch 

dní sa stráca vzájomná závislosť.  

 

Dominantným dôvodom nestacionarity rýchlosti vetra je ročná, polročná a denná 

variácia dopadu slnečného žiarenia (Fiedler et al., 1970), Klasická Fourierová analýza 

poskytuje iba všeobecné informácie o zastúpených frekvenciách a nie je možné časovo 

lokalizovať konkrétnu frekvenciu, takáto informácia je v dôsledku analýzy stratená. (Onderka 

et al., 2013). Wavletová transformácia môže byť použitá na analýzu časového radu, ktorý 

obsahuje nestacionárne impulzy rôznych frekvencií (Daubechies 1992). CWT metóda je 

schopná odhaliť vlastnosti dát, ktoré iné analýzy signálov nedokážu, napríklad trend, zlomové 

body, diskontinuitu a vyššie derivácie a seba podobnosť (Siddiqi, 2005).   

 

Analýza pomocou CWT  uľahčuje naše chápanie ako sa menia frekvencie 

analyzovaného signálu v čase. Vo waveletovom spektrograme horizontálna os reprezentuje 

polohu signálu pozdĺž tejto osi, v našom prípade v čase a vertikálna os reprezentuje periódu. 

V každom bode je zastúpenie signálu s danou periódou určené koeficientmi, ktorým prislúcha 

určitá farba podľa hodnoty koeficientu. Koeficienty sú vykreslené pomocou farebnej škály- 

červená farba znamená veľmi pravdepodobný výskyt signálu s danou periódou v danom čase, 

modrá- veľmi málo pravdepodobný výskyt signálu s danou periódou.  To znamená, že ak si 

zoberieme ľubovoľný čas v rámci záznamu, vieme podľa koeficientu určiť z akých vĺn bol 

signál poskladaný.  

Na Obrázok 2 je spektrogram CWT priebehu rýchlosti vetra počas rokov 2006-2016. 

Koeficienty mimo kónusu záujmu sú vyobrazené vyblednutou farbou, keďže tam nie je 

možné dobré dopočítať hraničné podmienky. Čím dlhšia je perióda signálu (smer nadol vo 

vertikálnom smere), tým je spektrogram užší. Je logické, že nemožno určiť signál s niekoľko 

ročnou periódou, v našom prípade skoro 3 ročnou periódou, pre začínajúci, alebo končiaci 

záznam, keď nepoznáme časový rad údajov, ktorý bol pred tým, alebo bude nasledovať po 

ňom. Najmenšie rozlíšenie je 1 hodina, čo predstavuje vzorkovaciu frekvenciu signálu, keďže 

sme brali hodinové priemery rýchlosti vetra. 

 

Obrázok 2 Spektrum CWT pre rýchlosť vetra meranú na meteorologickej stanici v blízkosti 

Fakulty matematiky fyziky a informatiky. Na horizontálnej osi je vynesená časová os od roku 

2006 po rok 2016. Na vertikálnej osi je perióda signálu. Koeficienty sú vykreslené pomocou 

farebnej škály- červená farba znamená veľmi pravdepodobný výskyt signálu s danou periódou 

v tom čase, modrá- veľmi málo pravdepodobný výskyt signálu s danou periódou. Kónus záujmu 

je ohraničený čiernou líniou, dáta mimo kónusu záujmu sú vykreslené vyblednutou farbou. 



Zo spektrogramu na Obrázok 2  je možné vyčítať že počas celého meraného obdobia 

je výrazný vietor s denným cyklom. Zistíme to, že pri perióde 1 deň, majú koeficienty farbu 

ktoré zodpovedajú vyšším hodnotám koeficientov- toto vieme interpretovať ako signál 

s periódou 1 deň. Je známe, že denný cyklus vzniká pri prenose energie zo slnečného žiarenia 

počas dňa, čo zvyšuje rýchlosť vetra a následné ochladzovanie a strata energie počas noci 

potom znižuje rýchlosť vetra. Na spektrograme sú výrazné aj ďalšie vlny s periódami 2-16 

dní, ktoré sú zdá sa akoby prerušované v zimných mesiacoch (november- február) a od marca 

do októbra je signál výraznejší. Veľmi dobre viditeľná je aj vlna s periódou približne jeden 

rok, čo naznačuje ročnú variáciu rýchlosti vetra.  

 

 Z rýchlosti vetra sa vypočítala pri meraných rýchlostiach vetra a pri účinnosti 25 %. 

Výsledky sú zapísané v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Teoretický energetický zisk z veternej turbíny pre roky 2006-2016 

rok 
ročná suma 

[kWh] 
denná suma 

[Wh] 
hodinový 

priemer [Wh] 

2006 131,5 361,1 15,0 

2007 135,9 372,9 15,5 

2008 137,7 377,8 15,7 

2009 144,6 396,3 16,5 

2010 165,3 452,3 18,8 

2011 123,2 338,6 14,1 

2012 140,2 384,4 16,0 

2013 143,6 393,6 16,4 

2014 133,7 367,1 15,3 

2015 124,6 342,4 14,3 

2016 124,8 342,8 14,3 

priemer 136,8 375 15,6 

    

Pri analýze histogramu z Graf 1 je jasne vidieť, že najpočetnejší priemerný hodinový 

výkon je 5 W čo je skoro 2,4 krát vyššia početnosť ako pri druhej najväčšej početnosti 10 W.   

 

Graf 1 Histogram početnosti priemerného hodinového výkonu 

Bol vytvorený aj histogram pre denné sumy získanej energie, aby sme si vedeli ľahšie 

predstaviť, koľko energie na deň by sme dokázali vyrobiť viď Graf . Histogram bol 



vytvorený z údajov, ktoré boli vyhodnotené pre jednotlivé za sebou idúce dni a následne 

spracované, nevychádzali sme z histogramu priemerného hodinové výkonu. 

 

Graf 2 Histogram početnosti dennej sumy teoreticky získanej elektrickej energie [Wh] 

Aerodynamika lopatiek 

Pomocou 3D modelu v programe Flow design od AUTODESKU boli vytvorené 

simulácie obtekania vzduchu pre celú turbínu, ale aj časti turbíny. Kvôli detailnejšej analýze 

bola zvolená len trojica lopatiek, čo bolo menej náročné na výpočet. Preto sme mohli zvoliť 

jemnejšiu škálu a voxel v tomto prípade mal veľkosť 0,022 m čo je skoro desať krát menší 

rozmer ako pre prípad celej trubíny. Na Obrázok 1 je zobrazené porovnanie prúdenia pre dve 

verzia turbíny. V hornom rade je zobrazená simulácia prúdenia pre veternú turbínu s reálnym 

ukončením konca lopatky a v spodnom rade je zobrazená simulácia pre veternú turbínu so 

sférickým zakončením lopatky. Farba prúdnic zodpovedá rýchlosti vetra, kde odtieň modrej 

naznačuje spomalenie vetra a odtieň červenej zvýšenie rýchlosti vetra. Smer rýchlosti vetra je 

vyjadrenou krivkou prúdnice. Porovnanie týchto dvoch prípadov nám ukazuje zmenu 

prúdenia okolo turbíny. 

 

Obrázok 1 Simulácia Flow Design AUTOCAD. Pohľad zhora. Porovnanie prúdenia okolo 

lopatiek. V hornom rade je turbína s koncovkami a v spodnom rade turbína bez koncoviek. 

Jednotlivých stĺpcoch sú lopatky pootočené okolo zvislej osi o 25 °. 



Z Obrázok 1 je možné vyčítať, že v oboch prípadoch vznikajú v záveternej strane vzdušné 

víry, ktoré sa líšia veľkosťou bunky a polohou. Zatiaľ čo v prípade turbíny s aerodynamickou 

upravenou koncovkou sú vírové bunky menšie a v blízkosti lopatiek, v prípade sféricky 

zakončenej lopatky sú tieto víry väčšie a nachádzajú sa ďalej od tela turbíny. 

Generátor 

Bol navrhnutý a zostrojený dvoj rotorový axiálny bezjadrový generátor 

s permanentnými magnetmi znázornený na Obrázok 1. Aby sme docielili čo najväčšiu 

obvodovú rýchlosť magnetov a tým rýchlejšiu zmenu toku magnetického poľa má rotor 

neobvykle veľký priemer, ktorý nebol komerčne dostupný.  

 

Obrázok 1 Vzhľad generátora. Magnety sú znázornené modrou a červenou v závislosti od 

orientácie pólov. Cievky statora sú vykreslené hnedou a rotory šedou farbou 

 

Výkon zaťaženého generátora bol meraný pri odpore 4 Ω pri rôznych otáčkach je 

vidieť na Graf . Kde sme, ako pri meraní napätia, nemerali pri vyšších otáčok rotora ako je 

174 otáčok za minútu, keďže pri prevádzke nepredpokladáme vyššie otáčky generátora.  

 

Graf 3 Výkonový diagram trojfázového generátora pre určité otáčky pri zapojení na 4 Ω 

odporovom drôte 

Prevodovka 

Výkon generátora je závislý od veľkosti otáčok. Je niekoľko spôsobov ako zvýšiť 

výstupný výkon. Napríklad prevodovky s fixným prevodom, alebo zachytenie vetra aj s 

malou rýchlosťou pomocou plynule meniteľnú prevodovky (Continously Variable 

Transmission- skratkou CVT)  (Mantriota, 2017). Idan a Lior (Idan, Lior 2000) predstavili 

hybridný systém meniteľnej prevodovky, ktorý pozostával z dvoch modulov planetárnej 



prevodovky, kde vonkajší ozubený veniec bol ovládaný servomotormi, ktoré otáčkami 

vonkajšieho ozubeného venca regulovali výstupné otáčky prevodovky. Tento systém je 

v celku zložitý a vyžaduje aj externé napájanie servomotorov ako aj ich ovládanie cez 

riadiacu jednotku. 

V našom prípade bola na zvýšenie otáčok použitá klasická jednoúrovňová planetárna 

prevodovka, kde vonkajší ozubený veniec je prichytený o telo prevodovky, ktoré je pomocou 

dvoch pružín uchytené o základňu turbíny (Obrázok 1). Pružiny umožňujú zmenu 

prevodového stupňa počas zmeny rýchlosti otáčok- najmä pri rozbehu z pomeru 1:0 až po 

1:5,3, avšak vždy iba na krátku chvíľu počas toho ako sa naťahujú pružiny. Tieto dva 

hraničné prípady nastávajú, ak je vonkajší ozubený veniec voľný. Vtedy vstupný hriadeľ 

roztočí planetárny nosič, avšak stredové ozubené koleso ostáva nehybné, lebo generátor 

predstavuje pre neho odpor a tak sa roztočí ozubený veniec, čiže v podstate celé telo 

prevodovky. V tom prípade sa neprenáša žiaden točivý moment do generátora. Tento prvý 

prípad reprezentuje prevodový pomer 1:0. Druhý hraničný prípad je ak je telo prevodovky 

zafixované a nemôže sa otáčať, v tom prípade aj ozubený veniec je nehybný. Vstupný hriadeľ 

roztáča planetárne ozubené kolesá, keďže je vonkajší ozubený veniec fixný, roztočia teda 

stredové ozubené koleso v určitom maximálnom pomere a to je v našom prípade 1:5,3. 

Pružiny umožňujú meniť plynule tento pomer medzi týmito dvomi hraničnými prípadmi, a to 

cez pootočenie tela prevodovky,. ale len počas naťahovania pružín, ktoré reagujú na príkon 

a otáčky vstupného hriadeľa počas rozbehu, alebo náhlej zmene rýchlosti vetra. Tento systém 

sme nazvali pasívna pružinová prevodovka (v angličtine: Passive Spring Transmission 

(PST)).  

 

 

Obrázok 1 Vzhľad pasívnej pružinovej prevodovky. Jeden koniec pružiny je uchytený o telo 

prevodovky, ktoré je fixne spojené s vonkajším ozubeným vencom  a druhý koniec je spojený so 

základňou veternej turbíny 

 

Pri naťahovaní pružín samozrejme dochádza k disipácii energie. V prípade sťahovania 

pružín čo nastáva pri náhlom poklese rýchlosti vetra dochádza  dokonca zvyšovania pomeru, 

keďže vtedy sa ozubený veniec prevodovky točí opačne a tak napomáha planetárnym 

prevodom roztočeniu stredného ozubeného kolesa k ešte vyšším otáčkam. Samozrejme, 

nedokáže využiť všetku energiu pružiny a dochádza k stratám, ale aj napriek tomu, systém má 

pozitívny vplyv na hladší chod systému a redukuje celkovú únavu materiálu pri nárazoch. 

Pružiny sú 185 mm dlhé s tuhosťou 0,27 N/m ± 0,02 N/m. Tento nový PST systém uľahčuje 

roztáčanie turbíny pri nízkych rýchlostiach vetra, keďže dovolí sa pomaly otáčať aj telu 

prevodovky, generátor sa postupne rozbieha a naberá zotrvačnosť s pomalšími otáčkami ako 

turbína, zatiaľ čo sa pružiny naťahujú až pokiaľ je sila na natiahnutie väčšia ako sila potrebná 



na roztočenie generátora, vtedy je telo prevodovky nehybné a generátor sa otáča v plnom 

prevodovom pomere. Výhodou je, že veterná turbína s PST systémom začne generátor otáčať, 

síce nie v plnom pomere, pri krútiacom momente 26 Nm. Bez PST systému bolo rovnaké 

napätie generované až s krútiacim momentom okolo 35Nm.   

 

Hlavným cieľom je znížiť námahu a obmedziť únavu materiálu prevodovky a aj 

veternej turbíny pomocou jednoduchého pružinového systému. Tento systém bol navrhnutý 

na existujúci prototyp, ktorý bol testovaný v prevádzke s komerčným generátorom, ale kvôli 

neuspokojivým výsledkom sme vymenili tento generátor za náš navrhnutý a vytvorený 

axiálny generátor, ktorý má nižšiu štartovaciu rýchlosť. Taktiež sme ako medzistupeň zapojili 

pasívnu pružinovú prevodovku, ktorá by mala pozmeniť chod celého systému. Tento systém 

bol testovaný pomocou simulácii veterných podmienok a porovnávaný so systémom bez 

pasívnej pružinovej prevodovky. 

Meracia aparatúra 

Dôležitá je opakovateľnosť meraní, ktoré v nekontrolovateľnom vonkajšom prostredí 

nie je možné realizovať. Preto sme zostavili systém na testy generátora, ktorý simuluje 

rýchlosti otáčok veternej turbíny pri určitých rýchlostiach vetra a tak boli schopný replikovať 

merania pre rôznu konfiguráciu systému. 

Trojfázový 1,1 kW motor spolu s robustnou redukčnou prevodovkou 30:1 vytvára 

systém, ktorý predstavuje vertikálnu veternú turbínu a napodobňuje otáčky hriadeľa v rôznych 

podmienkach Otáčky motora sú ovládané frekvenčným meničom VYBO Electric E550-

4T0030B ovládaný prostredníctvom riadiacej jednotky (obrázok 6).  

 

 
 

Obrázok 1 Naľavo- Experimentálne zapojenie s popisom. Napravo schéma zapojenia systému. 

Systém imitácie veternej turbíny je zobrazený žltou farbou, sondy sú zelenou, frekvenčný menič 

červenou, riadiaci systém modrou, planetárna prevodovka a generátor bielou a konečný 

elektrický spotrebič šedou. 

 
 Boli vykonané  merania v 4 konfiguráciách (A-D) pre štyri 180 sekundové intervaly 

rôznych veterných podmienok.   

A) Fixovaná prevodovka- je to v podstate normálny stav bežne používanej  prevodovky so 

stálym prevodovým režimom 1: 5,3 v  vykreslené modrou farbou 

B) Použitie pasívneho pružinového systému (PST) –  vykreslené červenou farbou 

C) Fixovaná prevodovka s relé spínačom na fázach- vykreslené svetlo modrou farbou 

D) Požitie pasívneho pružinového systému s relé spínačom na fázach- vykreslené fialovou 

farbou. 



Na sekundárnej osi je zobrazený priebeh rýchlosti vetra. Výsledky sú vykreslené v grafoch 4-

7. 

 

Graf 4 Časový priebeh výkonu pre 1. poveternostnú situáciu. Modrá- využitie fixnej 

prevodovky, červená- využitie PST systému, svetlomodrá fixná prevodovka s relé, fialová, PST 

systém s relé a zelená- rýchlosť vetra 

 

Graf 5 Časový priebeh výkonu pre 2. poveternostnú situáciu. Modrá- využitie fixnej 

prevodovky, červená- využitie PST systému, svetlomodrá fixná prevodovka s relé, fialová, PST 

systém s relé a zelená- rýchlosť vetra 



 

Graf 6 Časový priebeh výkonu pre 3. poveternostnú situáciu. Modrá- využitie fixnej 

prevodovky, červená- využitie PST systému, svetlomodrá fixná prevodovka s relé, fialová, PST 

systém s relé a zelená- rýchlosť vetra 

 

Graf 7 Časový priebeh výkonu pre 4. poveternostnú situáciu. Modrá- využitie fixnej 

prevodovky, červená- využitie PST systému, svetlomodrá fixná prevodovka s relé, fialová, PST 

systém s relé a zelená- rýchlosť vetra 

Porovnanie vyprodukovaných energií je vyobrazené v Graf , kde je možné pozorovať, 

že pridané relé výrazne nezmenilo výslednú vyrobenú energiu. V troch prípadoch prinieslo 

relé spínanie priemerne nižšie hodnoty a v jednej zvýšenie priemeru vyrobenej energie.  



 

Graf 8 vyprodukovaná energia pre štyri metódy zapojenia Fix,  PST, Fix s relé a PST s relé pre 

štyri rôzne veterné podmienky 

Použitie iba PST systému nezvýšil celkový výkon ani nezvýšil energetický zisk, zato 

mal priaznivý vplyv na chod turbíny aj prevodovky, keďže tlmil výkyvy, ktoré vznikajú 

kolísaním rýchlosti vetra alebo silným nárazovým vetrom. 

Kombinácia PST a relé pri veterných podmienkach č. 1 sme zaznamenali pokles 

získanej energie o 9,5 % a pri veternej podmienke č.4 boli nižšie hodnoty pre obe kombinácie. 

Pri fixnej prevodovke s relé bola nameraná nižšia priemerná energia o 7,6 % a pre PST 

systém a relé o 7 %. Ostatné hodnoty sa líšili v hodnotách pod 5 %. 

 

Využitie energie 

 Získanú energiu sme sa rozhodli uskladniť v podobe ľadu, ktorý sme získali pomocou 

absorpčnej chladničky, ktorá využíva ako pracovnú látku amoniak (Rodríguez-Muñoz, 

Belman-Flores 2014). 

Pri absorpčných chladničkách sa uvádza potrebný elektrický výkon 85-100 W. Z našej 

11 ročnej štatistiky len 38 dní (to je 3,5 dňa v roku) malo priemerný denný výkon viac ako 

požaduje takáto chladnička. Preto je vhodné sa na to pozrieť z iného uhla a skúsime zistiť, 

koľko ľadu by sme vedeli vyrobiť s takýmto chladiacim systémom pri daných rýchlostiach 

vetra. Ľad sa aj v minulosti využíval ako zdroj uskladneného chladu, ktorý vo vhodne 

izolovanom prostredí vydržal aj niekoľko dní. 



 

Graf 9 histogram početnosti denného priemerného výkonu pre veternú turbínu z reálnych 

veterných podmienok z rokov 2006-2016 

Tabuľka 2 Vypočítaná hmotnosť ľadu s teplotou – 5 °C, ktorý možno vytvoriť z výkonu turbíny 

s počiatočnou teplotou vody 25 °C 

denný 
priemerný 
výkon [W] 

Početnosť 
[deň] Q [J] m [kg] 

Rozpočítané 
na 1 rok 

[deň] 

0 0 
 

0  

10 2097 864000 0,4 190,6 

20 936 1728000 0,8 85,1 

30 431 2592000 1,2 39,2 

40 215 3456000 1,5 19,5 

50 129 4320000 1,9 11,7 

60 73 5184000 2,3 6,6 

70 45 6048000 2,7 4,1 

80 30 6912000 3,1 2,7 

90 21 7776000 3,5 1,9 

100 7 8640000 3,8 0,6 

110 9 9504000 4,2 0,8 

120 7 10368000 4,6 0,6 

130 5 11232000 5,0 0,5 

Viac ako 130 10 
  

 

Pre výpočet množstva ľadu uvedeného v tabuľke 2 sme uvažovali o bezstratovom 

systéme, ktorý využíva všetku energiu na chladenie daného množstva vody. COP systému 

bolo 20 %. 

Aby sme si mohli lepšie predstaviť, čo by sme teoreticky získali z takéhoto systému, 

premietneme dané hodnoty na jeden rok. Najviac, teda niečo vyše 6 mesiacov v roku by tento 

systém vychladiť denne 0,4 kg ľadu. Skoro 3 mesiace v roku by vedel vychladiť 0,8 kg ľadu, 

vyše mesiaca v roku by vychladilo 1,2 kg ľadu.  
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Summary 

Increasing the share of renewable energy sources in electricity generation is an 

essential step towards a better environment and climate change mitigation. The use of wind 

power is, due to its small carbon footprint, a very attractive way of generating electricity. 

There are places where turbulent flow prevails where the use of wind turbines with a 

horizontal axis of rotation is not appropriate, but on the other hand some advantages are 

achievable with a vertical wind turbine. 

Wind is a very unstable source of energy. To fully grasp the nature of wind it is 

essential to analyze it.  

The spectral analysis of wind speed was performed on data from the meteorological 

station at the Faculty of Mathematics of Physics and Informatics for the period 2006-2016. 

We identified the onset of the effects induced by synoptic processes to be within a few days in 

both the wind speed and direction time series. The locations of breakpoints in scaling and the 

spectral slopes have important implications for stochastic autocorrelation models. This 

implies that autocorrelation techniques can be used to forecast wind speed and direction data 

for a couple of days in advance. This can have implications for the design of wind power 

forecasting systemsand energy storage management. Both customers and manufacturers can 

thus be alerted in advance to adjust power generation, so that they can find an alternative to 

cover consumption well in advance.  

With the Continuous Wavelet Transform we showed that the wind speed are 

intermittent on daily scales and that wind speed data exhibit intermittent diurnal cycles 

preferentially from spring to autumn. Spectral gaps between the diurnal cycles and the 

synoptic scales are identifiable in the wavelet spectrograms. 

The 3D model of the wind turbine prototype has been tested in a virtual wind tunnel 

using the Flow Design from AUTODESK software to demonstrate the novel shape design. 

A double rotor generator suitable for slow-speed rotors and for low wind speeds has 

been designed and manufactured. A coreless coil with its low weight helped to reduced run-up 

speed. The generator under load produced 356 W ± 17 W at 160 rpm. 

A modified type of adaptive planetary gearbox (PST-Passive Spring Transmission) 

was created for the generator to reach higher speed. This system uses the springs to 

continuously change the gear ratio for a short time, which reduces the torque required to run-

up the turbine and generator from 35 to 26 Nm.  

It turned out that the system has not increased the overall output power nor increased 

energy gain. On the other hand, we found that the PST system had a positive impact on both 

the turbine and gearbox operation by reducing stress load and decreasing material fatigue of 

the wind turbine. . 

Also, the system was tested by sequentially engaging the generator phases to reduce 

start-up load, but this approach showed no positive effects. 

To compare the combined effects of PST and  sequentially engaging the generator 

phases we have created a system consisting of a computer, frequency controller, and motor to 

simulate wind conditions. This guaranteed repeatability of the measurements and a sufficient 

amount of data for statistical processing. 

We focused on storing the produced energy in ice. For energy conversion, we used an 

absorption refrigerator with ammonia and hydrogen. The test revealed  that in our conditions 

it is necessary to use multiple heat sources (e,g, a solar collector with a concentrator). A 

combination of sources could produce very interesting results. 
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