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Metodický list 

Prenosná vodná elektráreň 

Úvod 

V tejto aktivite budú žiaci pracovať v úlohe vedeckých pracovníkov na Slovenskom 

technologickom inštitúte. Mladí výskumníci dostanú žiadosť zrealizovať výskum, 

ktorého cieľom je návrh prenosnej vodnej elektrárne (PVE). Žiaci majú preskúmať 

faktory, ktoré majú vplyv na elektromagnetické pole nimi vytvoreného generátora. 

Okrem toho by sa mali zamerať aj na konštrukciu lopatiek turbíny s cieľom dosiahnuť 

čo najvyššie otáčky. 

Ciele aktivity 

Po absolvovaní aktivity budú žiaci vedieť, že: 

 Elektrina sa vyrába otáčaním cievky v magnetickom poli alebo otáčaním 

magnetu vo vnútri cievky. 

 Ak sa vodič alebo cievka pohybujú v magnetickom poli, medzi koncami vodiča 

sa indukuje napätie. 

 Indukované napätie spôsobuje vznik elektrického prúdu, ktorý prechádza 

elektrickým vodičom, ak je vodič súčasťou uzavretého elektrického obvodu. 

 Veľkosť indukovaného napätia rastie: 

- s rýchlosťou pohybu daného vodiča v magnetickom poli, 

- s veľkosťou magnetickej indukcie, 

- s počtom závitov cievky, 

- s plochou vymedzenou závitmi cievky. 

 Fosílne palivá sú neobnoviteľné zdroje energie. 

 Ak sa neobnoviteľné zdroje energie vyčerpajú, nemôžu byť znovu nahradené. 

 Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí slnečné žiarenie, vietor, vlny, tečúca 

voda a energia prílivu a odlivu. 

 Obnoviteľné zdroje energie sa môžu využiť na výrobu elektrickej energie. 

Okrem vedomostí získajú žiaci ďalšie kompetencie: 

 používať a rozvíjať vedecké myšlienky a modely na vysvetľovanie javov 

a tvorenie a overovanie teórií, 

 používať rôzne vedecké metódy a techniky na tvorbu a testovanie nápadov 

a ich vysvetlenie, 

 vedieť zhodnotiť riziko a bezpečnú prácu v laboratóriu, 

 plánovať a vykonávať praktické a bádateľské aktivity, a to individuálne, ako aj 

v skupinách, 
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 získavať, zaznamenávať a analyzovať údaje zo širokej škály primárnych 

a sekundárnych zdrojov a využiť svoje zistenia ako dôkazy vedeckého 

vysvetlenia, 

 používať vhodné metódy a prostriedky, vrátane digitálnych technológií 

na komunikáciu vedeckých informácií a prispievať tak k diskusii o vedeckých 

otázkach. 

Táto aktivita tiež dáva žiakom príležitosť: 

 realizovať výskum, diskutovať a zdokonaľovať argumenty, 

 dozvedieť sa viac o vede pomocou reálnych príkladov,  

 rozpoznať význam udržateľnosti vo vedeckom a technologickom vývoji. 

Čo už musia žiaci vedieť 

Skôr ako zrealizujete uvedené aktivity je potrebné, aby žiaci mali základné 

vedomosti o elektromagnetickej indukcii. Môžete im, napríklad, ukázať, ako 

funguje dynamo na bicykli. Žiaci by mali byť oboznámení s konštrukciou 

jednoduchého elektromotora na výrobu jednosmerného prúdu.  

Ako postupovať pri práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizácia aktivity 

A. Žiaci môžu pracovať počas aktivity rôznym spôsobom. Návrh na organizáciu 

vyučovania s využitím danej aktivity: 

 

Email 

Inzerát 

Žiacky pracovný list 

Prenosná vodná elektráreň 

Výskum 

Písanie správy 

z výskumnej činnosti 
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Úvodná hodina – Celá trieda – frontálne;  

učiteľ sprostredkuje základné pokyny, 

informácie, organizáciu práce 

E-mail a reklama/inzercia – Celá trieda – pod vedením učiteľa 

Pracovný list:  

Prenosná vodná elektráreň (PVE) – 

Dvojice alebo malé skupiny, podľa 

toho, ako učiteľ rozdelí výskumné 

úlohy 

Komunikácia – písanie  

výskumnej správy – Individuálne 

 

Žiaci môžu pri svojej práci v skupine skúmať buď všetky faktory vplývajúce 

na činnosť a efektivitu PVE, alebo sa každá skupina môže zamerať len na určitý 

vybraný/určený faktor (napr. na počet závitov cievky) a ostatné faktory pritom 

zachovávať konštantné. V druhom prípade je však potrebné, aby sa každá skupina 

delila o svoje zistenia s ostatnými skupinami na spoločnom stretnutí, aby všetci žiaci 

boli schopní napísať komplexnú správu z výsledkov ich výskumnej činnosti. 

B. Časová náročnosť 

Očakáva sa, že celá aktivita zaberie približne 3 vyučovacie hodiny v triede – dlhšie to 

môže trvať v prípade, že žiaci budú chcieť zhotovovať svoje modely PVE. 

C. Aktivity 

Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy, ktoré obsahujú základné informácie o cieľoch 

danej aktivity, resp. informácie o tom, čo majú žiaci dosiahnuť, aké výstupy sú 

žiadané a pod. Pracovné listy môžu tiež slúžiť ako kontrola správnosti postupu, 

ktorým budú žiaci realizovať jednotlivé výskumné činnosti. 

Vedúci výskumného tímu PVE (učiteľ) rozpošle výskumníkom (žiakom) e-mail 

obsahujúci inzerát z časopisu Vedecké novinky. Obsahom inzerátu je výzva 

na podávanie žiadostí na výskumné projekty v rámci programu podporujúceho vývoj 

malých/prenosných zdrojov elektrickej energie. Podľa zverejnenej výzvy má 

výskumný tím vykonať sériu experimentov na preskúmanie faktorov ovplyvňujúcich 

výkon generátora poháňaného turbínou. 

Základné informácie sú uvedené v internom pracovnom liste: Prenosná vodná 

elektráreň (PVE). Žiaci by si ho mali prečítať a urobiť si z neho poznámky. V tretej 

časti daného listu (s názvom Osnova výskumného projektu) sú uvedené dve skupiny 

faktorov, ktoré je potrebné preskúmať. Prvú skupinu tvoria veličiny súvisiace 

s konštrukciou generátora (počet závitov cievky, plocha cievky, atď.), druhá skupina 

predstavuje faktory ovplyvňujúce rýchlosť rotácie vodnej turbíny (počet lopatiek, ich 



4 

veľkosť, atď.). Žiaci by mali byť rozdelení do skupín, ktorým sa pridelia jednotlivé 

úlohy. Po dosiahnutí výsledkov výskumnej práce daných skupín budú tieto výsledky 

prezentované zvyšku triedy a učiteľ dané zistenia a závery utriedi. Žiaci následne 

napíšu správu zo zistení, ktoré spoločne dosiahli. Správa by mala obsahovať aj časť 

venovanú posúdeniu výhod a nevýhod rôznych spôsobov výroby elektrickej energie, 

akými je spaľovanie fosílnych palív, jadrová energia, vodná energia, solárne články, 

veterné turbíny, geotermálna energia, energia vĺn, prílivu a odlivu. Tu je potrebné, 

aby žiaci preskúmali dostupné sekundárne zdroje informácií o danej problematike. 

D. Poznámky k realizácii aktivity 

Interný pracovný list obsahuje návrh štyroch faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť 

dosiahnutie maximálnej hodnoty indukovaného elektrického napätia generátorom 

prenosnej vodnej elektrárne (PVE), a z toho dôvodu by mali byť predmetom 

výskumu:  

1. počet závitov cievky (N), 

2. veľkosť indukcie magnetického poľa (B), 

3. veľkosť plochy závitov cievky (S), 

4. uhlová rýchlosť otáčania PVE (ω). 

Ďalší návrh sa týkal výskumu faktorov ovplyvňujúcich dosiahnutie maximálnej 

hodnoty rýchlosti otáčania turbíny PVE. Premennými faktormi sú: 

5. počet lopatiek, 

6. veľkosť lopatiek, 

7. tvar lopatiek. 

Zmeny v počte závitov cievky (Výskum 1) a zmeny rýchlosti otáčania (Výskum 4) 

možno realizovať ľahko. Meniť veľkosť magnetického poľa (Výskum 2) a veľkosť 

plochy cievky (Výskum 3) môže byť náročnejšie. Žiaci pracujúci na úlohe 

s označením Výskum 3 môžu využiť napríklad vlastné modely generátora 

a konštrukciu vlastných cievok s rôznymi prierezmi. 

Vzťah medzi indukovaným napätím a jednotlivými premennými veličinami je: 

Ui = NBSωsinωt, 

kde 

Ui je indukované napätie v čase t 

N počet závitov cievky 

B je zložka vektora magnetickej indukcie kolmá na rovinu závitu cievky  

S obsah plochy cievky (priečneho rezu) 

ω uhlová rýchlosť rotujúcej cievky 
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Výskum vplyvu konštrukcie vodnej turbíny (faktory 5, 6, 7) na veľkosť indukovaného 

napätia je priamočiarejší. Žiaci nemusia pre vytvorenie turbíny použiť guľové kryty, 

ktoré na sebe konštrukčne držia lopatky, tak ako je to v reálnych prenosných 

vodných elektrárňach. Stačí, keď využijú korkové zátky, urobia do nich zárezy, do 

ktorých upevnia lopatky. Lopatky môžu byť vyrobené z plastu (napr. plastové lyžičky 

rôznych veľkostí). Žiaci budú musieť vymyslieť spôsob merania rýchlosti otáčania 

lopatiek. Rýchlosť prúdenia vody by mala byť pri všetkých ich pokusoch rovnaká, aby 

mohli korektne zhodnotiť vplyv vlastností lopatiek na uvedenú rýchlosť otáčania 

turbíny. 

E. Technické detaily 

i. Zmenu veľkosti indukcie magnetického poľa môžeme dosiahnuť použitím rôzne 

silných magnetov, ale nezabudnite, že spojením dvoch magnetov nezdvojnásobíte 

veľkosť magnetického poľa, ktoré vytvárajú. Môžete požiadať žiakov, aby navrhli 

spôsob porovnávania magnetického poľa magnetov.  

Cenovo prístupné magnety vhodné na konštrukciu modelu prenosnej vodnej 

elektrárne sú neodýmové magnety (bližšie informácie na http://magnety.info/). Sú 

rozmerovo malé a dostatočne silné, aby postačovali na generovanie 

indukovaného napätia očakávanej hodnoty. 

ii. Model PVE je možné skonštruovať rôznymi spôsobmi. Pre inšpiráciu uvedieme 

jeden z nich – podrobný návod na zostrojenie modelu PVE je na konci 

metodického listu.  

iii. V zmenšených modeloch PVE môže úlohu generátora plniť malý elektromotor 

(napr. bicyklové dynamo) predovšetkým v prípade, ak je úlohou žiakov skúmať 

vplyv rôznych faktorov (faktory č. 5 – 7) na maximálnu rýchlosť otáčania turbíny 

PVE. 

iv. Jednoduchý spôsob ako odmerať rýchlosť otáčania lopatiek PVE je namotať okolo 

rotujúcej časti šnúrku známej dĺžky a určiť čas, za ktorý sa šnúrka odvinie. 

Rýchlosť je daná podielom dĺžky šnúrky a nameraného času. 

F. Bezpečnosť práce 

Počas praktickej práce žiakov je potrebné dbať na bezpečnosť ich činnosti. Keď žiaci 

navrhnú a vytvoria model PVE, vyučujúci ho MUSÍ skontrolovať predtým, ako ho 

vyskúšajú oni sami. 

Posledná poznámka o vodných elektrárňach  

Klasické veľké vodné elektrárne nie sú k životnému prostrediu až tak šetrné, ako sa 

často uvádza. Vyžadujú veľké vodné plochy, kvôli ktorým musí byť často zaplavená 

pôda, aby sa zabezpečili dostatočné zásoby vody pre činnosť elektrárne. Výsledkom 

je strata množstva vegetácie, a tým zníženie schopnosti absorbovať oxid uhličitý. 
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Množstvo nárastu oxidu uhličitého môže byť dokonca porovnateľné s množstvom 

oxidu uhličitého vyprodukovaného elektrárňou spaľujúcou fosílne palivá. 

Malé prenosné vodné elektrárne však nemajú uvedené nevýhody, pretože sú 

umiestnené len v rámci tečúcich vodných tokov. Keďže sú prenosné, nemajú trvalý 

vplyv na životné prostredie. 
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Model prenosnej vodnej elektrárne (PVE) 

 

Pomôcky:  

 plastová nádoba s objemom približne 

4 litre a viac obdĺžnikového tvaru (napr. 

nádoba z kvapaliny do ostrekovačov) 

 10 plastových lyžičiek (v prípade 

skúmania faktorov č. 5 – 7 je potrebné 

mať aspoň dva druhy lyžičiek rôznej 

veľkosti – čajové a polievkové) 

 1 veľký korok (3,5 až 5 cm) 

 lakovaný medený drôt (cca 100 m) 

 silný vlnitá lepenka (približne 22 cm x 

30 cm) alebo starý CD kotúč (2 kusy) 

 drevený kolík –   6 mm (1/4 palca), dĺžka cca 20 cm 

 4 neodýmové magnety s priemerom 18 mm alebo viac 

 priesvitná vinylová hadica (6 cm dlhá, vnútorný priemer ¼") 

 4 svorky 

 

Konštrukcia PVE 

Príprava diskov 

1. Na začiatku si pripravíte disky, ktoré budú predstavovať stator a rotor. Šablónu 

na obidva disky nájdete na konci tohto návodu. Uvedenú šablónu nalepte 

na kartón a vyrežte. V strede obidvoch diskov urobte otvor ( 1 cm) v mieste 

naznačenom v šablóne. Na prípravu statora a rotora môžete použiť aj CD disk, 

na ktorý takisto nelepte spomínanú šablónu. 

STATOR 

2. Pri konštrukcii statora je potrebné vytvoriť 

4 cievky. Pre tento účel si pripravíte oválny 

predmet, na ktorý budete navíjať cievky 

podľa zobrazenia v šablóne. Na každú 

cievku naviniete 200 závitov. 

3. Umiestnite cievky na disk na pozície 

naznačené v šablóne. POZOR! Táto časť 

je veľmi dôležitá – cievky musia byť 

umiestnené na disk tak, ako je to uvedené 

v šablóne, čiže je potrebné rozlišovať vinutie v smere a protismere hodinových 

ručičiek. Vinutie cievky zaistite izolačnou páskou.  
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4. Konce drôtu zbavte izolácie pomocou brúsneho papiera. Pre overenie správnosti 

vinutia použite multimeter, ktorý nastavte na meranie odporu – ak ste všetko 

urobili správne, pomocou ohmetra odmeriate malý odpor.  

 

5. Ak ste si istý uložením cievok, pripevnite cievky na pripravený disk. 

ROTOR 

6. Na rotor potrebujete 4 magnety, ktoré umiestnite 

na pripravený disk podľa šablóny. Na určenie 

polarity magnetov použite kompas. 

7. Pred lepením magnetov sa treba uistiť, či sa polarita 

magnetov na disku strieda – N, S, N, S, tak ako je to 

naznačené v šablóne. 

Príprava turbíny 

1. Turbínu vytvoríte z korku a plastových lyžičiek (lyžíc). Cez 

stred korku urobte približne 6 mm otvor (môžete na to 

použiť aj vývrtku na otváranie fliaš). 

2. Umiestnite korok širšou stranou na šablónu a pomocou 

nožíka urobte otvory na miestach, kde budú vložené 

lyžičky (lyžice).  

3. Lyžičky (lyžice) skráťte tak, aby z rúčky ostal približne 

1 cm.  

4. Pripravené lyžičky (lyžice) povtláčajte do korku do hĺbky 

cca 1 cm. Keď sa uistíte, že lyžičky (lyžice) sú umiestnené 

správne, zafixujte ich lepidlom (napr. tavnou pištoľou). 

Zostavenie PVE 

1. Rotor, stator a turbínu umiestnime do/na plastovú nádobu podľa priloženej 

schémy.  

2. Na začiatku odstránite spodnú časť použitej plastovej nádoby. Označíte si stred 

nádoby a na tom mieste urobíte približne 6 mm otvor. 
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3. Stator umiestnite na plastovú nádobu tak, aby otvory 

v nádobe a na statore boli nad sebou. Stator pripevnite 

na nádobu pomocou 4 svoriek na naznačených 

miestach (viď šablóna).  

4. Do otvoru na plastovej nádobe umiestnite hriadeľ 

(drevený kolík), pričom musíte 

pamätať na to, že turbína bude 

umiestnená vo vnútri plastovej 

nádoby. Poloha turbíny musí 

byť taká, aby lyžice smerovali 

k hrdlu nádoby. Medzi rotorom 

a statorom a medzi plastovou 

nádobou a turbínou umiest-

nite plastovú hadicu (dĺžka 

približne 1 cm). Dĺžku hadice 

volíme tak, aby sa rotor 

a stator navzájom nedotýkali, 

takisto kontakt medzi 

plastovou nádobou a turbínou je nežiaduci.  

5. Skontrolujte polohu a pohyb rotora, v prípade potreby upravte sklon disku 

na hriadeli. V prípade, ak je umiestnenie správne, zafixujte rotor na hriadeli 

použitím vhodného lepidla, napr. tavnej pištole. 

 

Testovanie 

Ak všetko je skonštruované podľa pokynov, vytvorená turbína by mala byť schopná 

vyrábať dostatočné množstvo elektrickej energie v závislosti na rýchlosti vody 

dopadajúcej na lyžičky. 

1. Pri testovaní funkčnosti PVE umiestnite hrdlo plastovej nádoby pod vodovodný 

kohútik a pustite vodu. Rotor by sa mal otáčať rýchlo.  

2. Pripojte PVE k multimetru a nastavte meranie napätia pri striedavom prúde. 

Odmerajte napätie generované PVE. 

 

Poznámky: 

Podrobný návod k zostrojenie PVE nájdete na stránke: http://www.re-energy.ca/hydro-generator 

Video k tomuto návodu nájdete na: http://www.youtube.com/watch?v=mc3kVTqwTJQ 

http://www.re-energy.ca/hydro-generator
http://www.youtube.com/watch?v=mc3kVTqwTJQ
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Žiacky pracovný list 

Prenosná vodná elektráreň 

Opis situácie 

Pracujete pre výskumné oddelenie Slovenského technologického inštitútu, ktoré 

navrhuje prenosnú vodnú elektráreň (PVE). Vašou úlohou bude urobiť výskum 

s cieľom zlepšiť jej konštrukciu. Oboznámite sa aj s tým, ako rôzne spôsoby výroby 

elektrickej energie vplývajú na životné prostredie, a posúdite ich výhody a nevýhody. 

O svojich zisteniach napíšete správu. 

V rámci riešenia tejto úlohy sa naučíte, že: 

 Elektrina sa vyrába otáčaním cievky v magnetickom poli alebo otáčaním 

magnetu vo vnútri cievky. 

 Ak sa vodič alebo cievka pohybujú v magnetickom poli, medzi koncami vodiča 

sa indukuje napätie. 

 Indukované napätie spôsobuje vznik elektrického prúdu, ktorý prechádza 

elektrickým vodičom, ak je vodič súčasťou uzavretého elektrického obvodu. 

 Veľkosť indukovaného napätia rastie: 

- s rýchlosťou pohybu daného vodiča v magnetickom poli, 

- s veľkosťou magnetickej indukcie, 

- s počtom závitov cievky, 

- s plochou vymedzenou závitmi cievky. 

 Fosílne palivá sú neobnoviteľné zdroje energie. 

 Ak sa neobnoviteľné zdroje energie vyčerpajú, nemôžu byť znovu nahradené. 

 Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí slnečné žiarenie, vietor, vlny, tečúca 

voda a energia prílivu a odlivu. 

 Obnoviteľné zdroje energie sa môžu využiť na výrobu elektrickej energie. 

Očakávané výstupy 

Pre vedúceho technického oddelenia musíte vypracovať záverečnú správu z vašej 

výskumnej činnosti. E-mail, ktorý ste dostali od vedúceho, vám pomôže počas vašej 

práce. 

Počas vášho výskumu vytvorte nasledovné výstupné dokumenty: 

1. E-mail – obsahujúci zhodnotenie pozitív a negatív rôznych spôsobov výroby 

elektrickej energie. Na základe tohto zhodnotenia zoraďte jednotlivé druhy 

výroby elektrickej energie od najlepšieho po najhorší (z hľadiska vplyvu 

na životné prostredie). 

2. List – správa o vašich výskumných činnostiach umožňujúcich zlepšenie 

návrhu PVE.  
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Dôležitá správa 

 
E-mail z kancelárie vedúceho výskumného oddelenia 

 

Komu:  Výskumný tím PVE 

 

Predmet:  Žiadosť o financovanie výskumu vývoja prenosnej vodnej 

 elektrárne (PVE) 

 

Prílohy:  Inzerát z časopisu Vedecké novinky 

                Interný pracovný list 

 

Po nedávnom uverejnení inzerátu vo Vedeckých novinkách (jeho kópiu prikladám 

v prílohe) mám v úmysle predložiť návrh výskumného projektu univerzitnému výboru 

pre výskum, aby sme získali finančné prostriedky pre ďalší vývoj prenosnej vodnej 

elektrárne (PVE), na ktorej sme v ostatnom čase pracovali. 

 

Práve som si prečítal zhrnutie internej štúdie, ktorú sme dali dohromady na začiatku 

roka, v ktorej sme načrtli svoje predstavy o PVE. Toto zhrnutie (prikladám kópiu tohto 

dokumentu) by mohlo byť dobrým začiatkom pre písomný návrh projektu určeného 

pre univerzitný výbor pre výskum. Napísal som do neho niekoľko svojich poznámok 

navrhujúcich smerovanie výskumu, ktorý musíme urobiť, aby sme mohli zlepšiť 

dizajn PVE. Bolo by pre nás užitočné, keby váš vedecký tím mohol: 

  

1. prakticky zrealizovať niektoré uvedené návrhy, 

2. napísať krátku správu z tejto výskumnej práce, 

3. vykonať prieskum o výhodách a nevýhodách rôznych spôsobov výroby 

elektrickej energie, aby sme mohli vypracovať vyvážený návrh projektu. 

 

Inzerát vo Vedeckých novinkách nás žiada, aby sme do našej žiadosti vložili aj časť 

venovanú "možným výhodám používania navrhnutého zariadenia s ohľadom 

na životné prostredie". To by mohlo byť predmetom vášho výskumu v súlade 

s bodom 3 vo vyššie uvedenom zozname. Tieto informácie môžu byť uvedené 

v tabuľke, prípadne v grafe porovnávajúcom výhody a nevýhody rôznych metód 

výroby elektriny, ktorými sú: spaľovanie fosílnych palív, jadrová energia, elektrina 

Katedra inžinierskych technológií 
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produkovaná vodnými elektrárňami, solárne články, veterná energia, geotermálna 

energia, energia prílivu a odlivu.  

 

Prosím, pošlite mi správu obsahujúcu vaše zistenia a tabuľku/graf porovnaní čo 

najskôr.  
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Príloha 1 – Inzerát z časopisu Vedecké novinky 

Konštrukcie pre čisté technológie: 

alternatíva k fosílnym palivám 

Výzva na predkladanie výskumných projektov 

Výbor pre výskum vyzýva na predkladanie žiadostí v rámci 

nového vedeckého programu.  

Program je určený na podporu malých/prenosných zdrojov 

elektrickej energie, ktoré môžu nahradiť fosílne palivá. 

Žiadatelia by mali vo svojich žiadostiach dodržať 

nasledovné body: 

 Technické informácie o navrhovanom zariadení –

rozsah max. jeden list formátu A4; 

 Objasnenie výhod použitia zariadenia v súvislosti 

s jeho vplyvom na životné prostredie; 

 Podrobný opis výskumnej práce; 

 Zhrnutie výsledkov výskumu uskutočneného 

katedrou alebo výskumným tímom. 

Výbor pre výskum chce financovať projekt, ktorý spája tímy 

spolupracovníkov a predpokladá spoluprácu s výskumníkmi 

z rôznych oblastí. 

Uzávierka pre podávanie žiadostí je dva týždne 

po uverejnení tohto inzerátu. 

Mohli by sme získať  

financie na PVE 

Potrebujeme 

porovnávaciu 

tabulku/graf 

(požiadame 

výskumné tímy) 

Mohli by sme 

nadviazať na 

prácu na PVE 

z interného 

pracovného 

listu. Postavíme 

na to výskumný 

tím. 
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Príloha 2 – Interný pracovný list 

Prenosná vodná elektráreň (PVE) 

Interný pracovný list – návrh 

Katedra inžinierskych technológií 

 

1. Úvod 

Katedra inžinierskych technológií začala s výskumom alternatívnych zdrojov energie 

pred mnohými rokmi. Veľa úsilia venovala oblasti využitia energie z morských vĺn a 

solárnej energii. V súčasnosti sa zameriava na vytvorenie ľahkého prenosného 

zariadenia na výrobu elektrickej energie. PVE bude vyrábať elektrický prúd 

využívajúc pohyb prúdiacej vody v rieke. PVE je lacná, ľahko prenosná a má 

jednoduché použitie. Bude lepšou alternatívou naftových generátorov a nespôsobí 

žiadne znečistenie (pozri obr. 1). 

 

2. Ako PVE funguje 

 

Obr. 1 PVE v rieke 

PVE vyrába elektrickú energiu z kinetickej energie vody, rovnakým spôsobom ako 

dynamo (pozri obr. 2). Prúdiaca voda tlačí na lopatky umiestnené na vonkajšej strane 

PVE a tým ju roztáča, kým vnútorná časť ostáva pomerne stabilná. 
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Keď sa obal PVE otočí, pootočí sa aj magnet vo vnútornej časti umiestnený okolo 

cievky s magneticky mäkkým jadrom. Otáčanie magnetu indukuje elektrický prúd 

v cievke. 

 

Obr. 2 Dynamo – východisko k navrhovanému modelu PVE 

PVE pláva na vodnej hladine a je uchytená lanom tak, aby ju neodniesol prúd. 

Zariadenie je umiestnené do oblasti najrýchlejšieho prúdenia rieky, kde prúd tlačí na 

lopatky a otáča ich. V prípade náhlych zmien výšky vodnej hladiny je potrebných viac 

lán na to, aby udržali PVE na žiadanom mieste. Predpokladáme, že takéto 

zariadenie, ktorého priemer je 1,8 m a jeho lopatky majú dĺžku 0,5 m, môže 

dosiahnuť výkon elektrickej energie okolo 2,5 kW, ktorý dokáže rozsvietiť asi 

25 žiaroviek s výkonom 100 W. Takéto zariadenie môže byť užitočné pre poháňanie 

malých strojov (čerpadlá, chladiace jednotky, elektrické nástroje) na odľahlých 

miestach. 

 

Obr. 3 Prierez PVE 
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3. Osnova výskumného projektu 

Prvým krokom je vyrobiť experimentálny prototyp PVE, ktorý budeme môcť testovať 

v laboratóriu a potom priamo pri rieke. Budeme spolupracovať s katedrou ekológie 

a využijeme ich odborné znalosti o vodných tokoch. 

Cieľom programu je uskutočniť experimentálny výskum prototypu PVE a vytvoriť tak 

návrhy a posudky pre zlepšenie prototypu, ale aj jeho skutočnej, prípadne komerčnej 

verzie.  Program zahŕňa výskum v týchto oblastiach: 

1. Dosiahnutie maximálnej hodnoty napätia z generátora PVE preskúmaním 

vplyvu: 

 

- počtu závitov cievky, 

- veľkosti indukcie magnetického poľa, 

- obsahu plochy závitov cievky, 

- rýchlosti otáčania PVE. 

 

2. Dosiahnutie maximálnej rýchlosti otáčania PVE zmenou nasledujúcich 

faktorov: 

 

- počet lopatiek, 

- veľkosť lopatiek, 

- tvar lopatiek. 

 

 

 

Na začiatku budú zhotovené malé modely, ktoré budú testované v laboratóriu, aby sa 

zistilo, ako reagujú pri zmenách niektorých parametrov. Na základe výsledkov budú 

vytvorené väčšie modely, ktoré budú testované v rieke. Očakávame, že táto fáza 

bude trvať približne 2 mesiace a ďalšie 3 mesiace budú potrebné k dobudovaniu 

veľkého modelu. 

 

Projekt bude hodnotený úspešne, ak výskumné činnosti povedú k zlepšeniu veľkého 

modelu, komerčného zariadenia. 

 

 

 

Jednotlivé faktory testujte  

postupne – od prvého po 

posledný 

Toto urobte, ak vám zvýši 

čas  – potrebujete vymyslieť 

spôsob, akým odmeriate 

rýchlosť, ktorou sa PVE 

bude otáčať 

Zhotovte malý model generátora a zistite, či 

veľkosť napätia ,ktoré produkuje , je priamo 

závislé od faktorov, ktoré meníte v časti 1. Toto je 

dôležité vedieť, keď budeme stavať veľký model 

PVE. 


