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Ročná priemerná rýchlosť vetra na Slovensku 



Štandartné typy veterných ružíc 

 

 

S horizontálnou osou otáčania S vertikálnou osou otáčania 



Výpočet energie veternej ružice 

Energia je priamo úmerná ploche rotora, tretej mocnine rýchlosti vetra a 

hustote vzduchu prostredníctvom konštanty tzv. Betsovho limitu. Pri 

normálnom atmosférickom tlaku a pri teplote 15° Celzia jeden m3 vzduchu 

má hmotnosť 1,225 kg.   

Rýchlosť vetra je rozhodujúcim parametrom ovplyvňujúcim  množstvo 

vyrobenej energie, keďže vo vzťahu je v tretej mocnine. 

Odporový typ vertikálnej veternej ružice funguje na využívaní rozdielnych 

odporov na vypuklej a na dutej polkruhovej lopatke pri prúdení vzduchu.  

Vztlakové typy využívajú vztlakovú silu na lopatkách. Lopatky majú 

aerodynamický tvar.  



Odporové aj vztlakové VAWT majú svoje výhody a nevýhody, 

preto sa v súčasnosti využívajú hlavne kombinácie týchto dvoch 

typov. Asi najjednoduchšou kombináciou je Darrieusov-

Savoniusov rotor, ktorý obsahuje každý z nich v štandardnom 

prevedení a je aj komerčne dostupný v rôznych prevedeniach a 

veľkostiach.  



Pre experimenty v nízko veternej oblasti (areál FMFI UK) sme 

skonštruovali vertikálnu veternú ružicu kombinovaného typu, 

ktorá v sebe obsahuje lamely usporiadané do trojíc pod 

vzájomným uhlom 120°. Trojica lamiel sa nachádza v jednej 

rovine a vytvára v ružici jednu vrstvu. Jednotlivé vrstvy (trojice 

lamiel) tvoria v samotnej vertikálnej ružici sústavu. Každá vrstva 

je natočená oproti predchádzajúcej o 8°. Sústava môže obsahovať 

24 (otočenie o 180°), 48 (otočenie o 360°) a násobky týchto 

počtov vrstiev. Pilotná ružica obsahovala 24 vrstiev. 

 





Každá jednotlivá lamela pozostáva z troch funkčných 

komponentov. Časť najbližšia k osi rotácie má tvar 

polvalca kolmého na os otáčania a predstavuje odporovú 

časť lamely. V mieste upevnenia k rotačnej osi je polvalec 

uzavretý, aby nedochádzalo k úniku vzdušniny 

do priestoru okolo osi rotácie. Ak porovnáme odporovú 

časť so štandardnou formou rotora typu Savonius, je náš 

typ otočený v porovnaní so Savoniom o 90°. Plyn vedieme 

od osi k okrajom tak, aby mohol vstupovať do ďalších 

segmentov lamely. 

 



Kolmo na odporovú časť lamely nadväzuje časť obsahujúca 

aerodynamický profil z vonkajšej strany, tento je však z vnútornej 

strany dutý. Tento diel spĺňa vztlakovú funkciu rotora realizovanú 

v každej jednotlivej lamele. Pri návrhu sme použili modifikovaný 

(hrubší) typ profilu Wortman FX67-K-120. Profil nie je planárny 

ako je to v prípade lietadiel, ale rotačne symetrický (3D 

usporiadanie). Vytvorili sme ho rotáciou profilu o 180°.  

Aby sme zabránili odtrhávaniu medznej vrstvy na konci profilu na 

jednej strane a umožnili odchod vzdušniny na strane druhej 

ukončili sme profil vhodne navrhnutou dýzou plniacou funkciu 

„jetu“ ako sa používa u reaktívnych motorov. Plyn vychádzajúci 

z odporovej časti vstupuje do dutej vztlakovej časti a finálne 

vystupuje segmentom typu dýzy. 

 





Vertikálna veterná turbína našej konštrukcie svojimi 

vlastnosťami poskytuje isté výhody pri využití 

turbulentného vetra so silnými nárazmi ako aj vetra 

s nízkou rýchlosťou. Jej najväčším pozitívom je, že 

má veľký moment zotrvačnosti a z toho dôvodu 

efektívne využíva jednotlivé nárazy vetra, čím 

zrovnomerňuje rotáciu ružice a vytvára efekt 

kombinácie ružica ako producent a súčasne 

uskladňovač energie. 
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Virtuálny veterný tunel 



Rýchlosť 

vetra v 

m/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Výkon vo 

Wh 2,5 20 68 161 314 542 861 1285 1830 2510 
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