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ABSTRAKT 

Cílem této práce je porovnat jednotlivé zvolené větrné motory s vertikální osou rotace. 

Diplomová práce zkoumá proudění vzduchu u vybraných vertikálních větrných motorů. První 

část práce je teoretická a je zaměřena na základní pochopení problému proudění vzduchu. 

Druhá část práce je praktická, kde jsou řešeny momenty a proudění vzduchu u jednotlivých 

větrných motorů. V závěrečné části práce jsou porovnány jednotlivé vertikální větrné motory 

z hlediska velikosti točivého momentu, výkonu a účinnosti. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to compare selected types wind motors with vertical axis station. This 

thesis examines airflow in selected vertical wind motors. The first part is theoretical and is 

aimed on fundamental undestanding of airflow. The second part is practical, where the 

moments are solved and the airflow in different wind engines. The final part compares each 

vertical wind motors in terms of magnitude of torque, power and efficiency. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

A  kontrolní plocha    (m
2
) 

CFa  
součinitel axiální 
síly     (-)  

cM  momentový součinitel    (-)  

cx  aerodyn. součinitel odporu    (-)  

cy  aerodyn. součinitel vztlaku    (-)  

Fa  axiální síla    (N) 

Fx  vztlaková složka odporová   (N) 

Fy  vztlaková složka kolmá   (N) 

M  moment     (N.m
-1

) 

n  otáčky za minutu     (ot/min) 

P  výkon     (W) 

u  obvodová rychlost    (m.s
-1

) 

v  rychlost     (m.s
-1

) 

w  relativní rychlost vzduchu   (m.s
-1

) 

α  úhel náběhu    (°) 

α0  úhel nulového vztlaku   (°) 

β  úhel proudu vduchu a roviny   (°) 

Δr  tloušťka elementu    (m) 

ρ  hustota vzduchu    (kg.m
-3

) 

ηi  ideální účinnost     (-)  

ηimax  maximální ideální účinnost    (-)  

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

VTE   Větrná elektrárna 
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1. ÚVOD 

Větrná energie je neustále v pohybu všude kolem nás. Pohyb vzduchu je způsoben ohříváním 

povrchu země sluncem a dalšími faktory jako jsou otáčení země, tlakové níže, výše atd. Čím 

více se přibližujeme povrchu země, anebo překážkám tím více dochází k víření a zpomalování 

větru. Proto je výhodné větrné motory umisťovat daleko od jakýkoliv překážek a vysoko nad 

zemský povrch. Výkon motoru spoutá s třetí mocninou větru, tudíž nejpodstatnější je volit 

lokalitu kde hodně fouká. 

Mnoho výrobců prodává větrné elektrárny s cílem oslovit co nejvíce spotřebitelů. Dodávají 

menší větrné elektrárny o malém výkonu, řádově stovky W až jednotky kW. Mezi menší VTE 

patří ty s vertikální i horizontální osou otáčení. Tato diplomová práce je zaměřena pouze na 

VTE s vertikální osou otáčení.  

Větrné motory s vertikální osou otáčení mají tu výhodu, že se nepotřebují natáčet za směrem 

větru, jelikož fungují na všechny strany stejně. 

Také spousta amatérů si vyrábí větrné elektrárny doma a to většinou založené na odporovém 

principu. Motory založené na odporovém principu mají výhodu, že jsou poměrně lehké na 

konstrukci, nepotřebují brzdu, jelikož motor při velkých otáčkách začíná brzdit sám. 

Výrobci se naopak zaměřují především na preciznější provedení, se kterým dosahují lepších 

účinnosti větrných motorů. Nejvyšších účinností dosahují motory založené na vztlakovém 

principu, které jsou ale náročnější na výrobu a preciznost provedení. 

Součástí práce je porovnání jednotlivých druhů zvolených větrných turbín z pohledu jejich 

účinnosti, výkonu a momentu. 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

V současné době se stále více mluví o ekologických zdrojích elektrické energie. Jedním z nich je 

také větrná energie. O využití větrné energie se zajímají především státy s příznivými větrnými 

podmínkami. 

2.1. Historie [1] 

Počátky větrné energie v České republice jsou spojeny s rozvojem větrných mlýnů. První mlýn 

byl postaven již v roce 1277. Největší rozkvět větrných mlýnů se datuje do 40. až 70. let 19. 

století. Od počátku 20. století se začaly využívat větrné turbíny k pohonu vodních čerpadel. 

Výroba elektřiny pomocí využití větrné energie začíná 70. léty 20. století jak u nás tak v Evropě 

v důsledku ropné krize. 
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Výroba větrných elektráren u nás se datuje na konec 80. let 20. století. Zjistilo se však, že VTE 

vyrobené u nás, nesplňovaly spoustu parametrů, měly hodně technických chyb a v důsledku 

toho nebyly vůbec uvedeny do provozu anebo byly demontovány. 

Jako poškozující etapu pro větrnou energetiku lze jednoznačně zařadit vývoj VTE po roce 1990. 

V této době se větrná energetika rozvíjela bez hlubších znalostí. Mezi tyto chybějící znalosti 

patřilo  určení větrného potenciálu konkrétní lokality a znalost vlivu terénu na VTE, hlukové 

emise, klimatické vlivy na elektrárnu a znalost silnoproudu a automatizace. 

Od roku 1993 vstupují na český trh velkovýrobci a dodavatelé VTE. Zároveň se i českým firmám 

začíná dařit udržovat provoz VTE na potřebné úrovni. Počátek této doby lze označit jako nová 

etapa větrné energetiky. V ČR se začala objevovat větrná soustrojí o výkonu stovek kW až 

jednotek MW. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren 1. 1. 2011 dosáhl 215MW. (4) 

2.2. Kritéria výběru lokality [1] 

Obecně lze říci, že nejlepší podmínky pro využití větrných elektráren jsou v přímořských 

oblastech, kde vanou pravidelné a poměrně silné větry až 80% dní v roce. Ve vnitrozemských 

státech jako je Česká Republika je pro výstavbu VTE nutno vytipovat oblasti s dostatečnou 

roční průměrnou rychlostí větru. 

Rychlost větru je nejdůležitějším údajem při využívání energie větru, udává se v m/s. Rovněž 

důležitým parametrem pro VTE je, kolik dní v roce vane silný vítr. (Podrobněji [2]). 

Proudění vzduchu je vždy turbulentní, což se projevuje kolísáním rychlosti a směru větru. Je 

také ovlivněno různými překážkami na povrchu země ale i dalšími vlivy. Blíže povrchu se 

rychlost větru snižuje. Naopak čím výše jsme nad povrchem země, tím méně překážek brání 

proudění a vzduch není tolik zpomalován. Je tedy podstatný rozdíl, zda je turbína umístěna ve 

výšce 10 m nebo 100 m nad terénem. 

Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR vydal větrnou mapu pro ČR, která nám dává 

představu o průměrných rychlostech větru. Jak lze z mapy vidět nejlepší větrné podmínky jsou 

u nás v horských oblastech. Znázornění průměrných rychlostí větru ve výšce 100 metrů je 

zobrazeno na Obrázku 1. 
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Obr. 1: Výsledné pole průměrné rychlosti větru ve výšce 100 m[5] 

 

Pro větší projekty je nezbytné lokální měření anometrem. Měření by mělo být alespoň 

šestiměsíční, lépe však roční i víceletá. Zároveň by mělo být v co nejkratších časových 

intervalech pro co nejlepší přesnost pozdějšího výpočtu výkonu. Rychlost větru se měří obvykle 

ve výšce 10 m, pro menší či větší výšky se přepočítává podle vztahu: 

n

h

h

h

v

v

00    (1)

 

kde: 

v0  naměřená rychlost větru ve výšce h0 (m/s) 

vh  vypočtená rychlost větru (m/s) 

h0  výška ve které se provádí měření (m) 

h   výška umístění rotoru (m) 

  n exponent závisející na drsnosti povrchu (v intervalu 0 až 1), hodnoty pro vodní hladinu 

0,14 a pro zástavbu 0,48 (více viz [2]) 
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Výsledky měření se zpracovávají tabelárně do sloupcových grafů, kde na vodorovné ose jsou 

vynášeny měřené rychlosti větru a na svislé ose jejich četnost v hodinách nebo v procentech za 

rok. Jak lze vidět na obrázku 2. 

 

Obr. 2: četnost rychlostí větru na meteorologické stanici v Liberci [2] 

 

Ze sloupcového grafu se vyhodnocuje střední rychlost větru zpravidla během jednoho roku 

(většinou Weibullovým rozdělením).  Pro výstavbu větrné elektrárny je vhodné, aby průměrná 

rychlost větru ve výšce 30 m nad terénem dosahovala alespoň 5,2 m/s. Využití instalovaného 

výkonu by mělo dosáhnout alespoň 1 500 h/rok. 

Následující tabulka 1 přibližuje podmínky pro výstavbu VTE z hlediska průměrné rychlosti 

větru. 

4,0 – 4,9 m/s oblasti s problematickou rentabilitou středních a velkých VTE 

5,0 – 5,9 m/s oblasti vhodné pro výstavbu středních a velkých VTE 

nad 6,0 m/s oblasti mimořádně vhodné pro výstavbu VTE s velkým výkonem 

Tabulka 1: rozdělení větrných elektráren podle rychlosti větru. 

Nejvyšší střední rychlosti větru na našem území jsou zaznamenány na Milešovce, Pradědu a 

planinách Krušných hor a dosahují až 8,5 m/s. 

Pro výstavbu větrné elektrárny jsou také důležité tato kritéria: 

 lokalita 
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 geologické podmínky 

 přístupnost pro stavební stroje 

 vyřešení majetkoprávních vztahů 

 vzdálenost elektrického vedení a kapacita trafostanice 

 dohoda s příslušnou energetickou společností o připojení a výkupu elektrické energie 

 dostatečná vzdálenost od obydlí s ohledem na hlučnost 

 ostatní podmínky (ochrana přírody, krajinný ráz) 

 

Jak již bylo zmíněno hlučnost se u moderních VTE výrazně snížila. Jako přípustná hranice hluku 

pro den (6-22 hod.) je 50 dB, pro noc 40 dB. U menších VTE je hluk výrazně pod touto úrovní. 

VTE vytváří 2 druhy hluku a to mechanický (generátor, převodovka, natáčecí mechanizmy, 

brzda) a aerodynamický (interakce proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru, uvolňování 

vzduchových vírů za hranou listů). 

Narušení vzhledu krajiny větrnými elektrárnami patří k citlivým a často subjektivním 

hlediskům. Krajinný ráz narušují převážně velké VTE a větrné farmy. Nelze učit jednotný 

závazný postup a vždy bude záviset na stanovisku příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. 

2.3. Energie a výkon větru [2] 

Energie pohybující se hmoty vzduchu se vyjadřuje elementárním vztahem 

2

2

1
mvE

   (2)
 

v rychlost vzduchu  

m  hmota  

Tu můžeme vyjádřit pomocí objemu V a hustoty vzduchu .  

AsVm
   (3)

 

A  plocha, kterou daný objem protéká 

s  dráha, kterou urazí pohybující se vzduch 

Výkon protékající jednotkovou plochou vyjádříme vztahem 

2

2

1
v

At

As

At

E
Pv

   (4) 

kde dosadíme za s/t = v a dostaneme výraz 
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3

2

1
vPv

   (5) 

Z tohoto vyplývá, že výkon protékající jednotkovou plochou 1 m2 je přímo úměrný hustotě 

vzduchu a třetí mocnině rychlosti větru. Dosadíme-li rychlost v m.s-1 a hustotu vzduchu v  

kg.m-3, obdržíme výkon ve W.m-2, tzn., kolik wattů protéká plochou 1 m2. Hustotu vzduchu lze 

vypočítat z barometrického tlaku pb (Pa a termodynamické teploty vzduchu T (K) podle vztahu. 

rT

Pb

   (6)
 

kde r je plynová konstanta, pro vzduch platí přibližně 287 J.kg-1.K-1. 

Termodynamickou teplotu vzduchu T (K) vypočítáme z naměřené teploty t (°C) 

T= 273 +t.
    (7)

 

Tlak vzduchu (barometrický) závisí na nadmořské výšce a hodnoty udávané v meteorologických 

hlášeních jsou redukovány na hladinu moře. Se stoupající výškou atmosférický tlak klesá podle 

přibližné závislosti 

)105291,010118358,01( 283

)0()( hhpp bhb

   (8)
 

kde h je nadmořská výška (m). 

V nadmořské výšce 1 600 m tedy bude tlak vzduchu pouze 82 % hodnoty tlaku na mořské 

hladině. 

Výkon větru s rostoucí rychlostí silně stoupá. Podle vztahu (5) výkon stoupá s třetí mocninou 

rychlosti, naopak při menších rychlostech větru se výkon velmi rychle snižuje. Zobrazení 

závislosti výkonu na rychlosti větru zobrazuje přibližně následující obr. 3. 
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Obr. 3: Závislost výkonu větru (Pv) protékajícího plochou 1m2 na jeho rychlosti v [2] 

Uvedená závislost byla vypočtena pro 315,1 mkg . Pro tuto hustotu vzduchu má vítr 

protékající plochou 1 m2 výkon: 

 1 W při rychlosti v = 1,21 m.s-1 

 10 W při v = 2,6 m.s-1 

 100 W při v = 5,6 m.s-1  

 1 kW při rychlosti 12,1 m.s-1 

Z těchto údajů je patrné, že teprve při vyšších rychlostech větru je jeho výkon dostatečně 

veliký, aby mohl být efektivně využíván. 

Protože se rychlost i výkon větru v závislosti na čase mění, vyjadřuje se energie větru (Ev), 

protékající za dané časové období jednotkovou plochou, vztahem 

t

t
dtpvEv

0    (9)
 

Jestliže se v daném časovém intervalu teplota a hustota vzduchu nemění, k výpočtu využijeme 

nadcházející vztah: 

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 15

P
v(

W
.m

-2
)

v(m.s-1)
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t

t
dtvEv

0

3

2    (10)
 

Energii větru můžeme v praxi stanovit z naměřených hodnot průběhu rychlosti větru, například 

z registračního záznamu citlivého anemometru. Nevýhodou je však špatná dostupnost těchto 

anemometrů a poměrně náročné zpracování dat, která měřením získáme. Nespornou výhodou 

však zůstává fakt, že takto stanovená celková energie by pravděpodobně nejlépe odpovídala 

skutečnosti, protože by zde byly zohledněny i krátkodobé změny rychlosti větru, ale získaná 

přesnost by stejně nemohla být využita s ohledem na nepřesné odhady při stanovování 

skutečných energetických přínosů větrného motoru ve spojení s nějakým pracovním strojem. 

Údaje, které máme nejčastěji k dispozici, jsou průměrná rychlost větru a jednotlivá měření 

rychlosti větru v klimatologických termínech. Bohužel pro výpočet celkové energie větru za 

delší časové období samotný údaj o průměrné rychlosti větru v tomto časovém intervalu 

nepostačuje.  

Toto tvrzení jsme schopni dokázat na jednoduchém příkladě, kdy na stanoveném místě bude 

vítr vát určitou rychlostí v, a na jiném místě bude vítr vát poloviční dobu, rychlostí v2 , která 

bude dvakrát větší, než rychlost v1 a druhou polovinu doby bude bezvětří. V obou dvou 

případech bude průměrná rychlost větru stejná, což můžeme znázornit rovnicí  v*
1= v*

2 = v1. 

Avšak energie proteklá jednotkovou plochou za sledovanou dobu bude ve druhém případě 

čtyřikrát větší. 

Názornější představu o celkové energii větru nám poskytne zpracování jednotlivých 

naměřených údajů. Celkovou energii proteklou jednotkovou plochou můžeme vyjádřit jako 

součet i-tého počtu dílčích hodnot pomocí vztahu: 

tvEEv
i i

iii

0 0

3

2

1

   (11) 

Jestliže předpokládáme konstantní hustotu vzduchu, využijeme tento vztah: 

i

i tvEv
0

3

2    (12)
 

kde t je časový interval mezi jednotlivými měřeními. 

Energii větru můžeme též zjistit, známe-li četnost rychlostí větru, odpovídající dané průměrné 

rychlosti. Zpracováním různých distribučních charakteristik získaných pozorováním na 

meteorologických stanicích v České republice a konfrontací s literárními údaji byla získána 

závislost velikosti energie větru proteklé plochou 1 m2 za rok na průměrné roční rychlosti větru 

obr. 4. 
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 Pokud porovnáme energii vypočtenou za předpokladu, že by celý rok vál vítr odpovídající 

průměrnou rychlostí (v diagramu vynesena čárkovaně), je to asi 3krát více při průměrné 

rychlosti větru v*= 4 m.s-1 a asi 2,5krát více při v*= 8 m.s-1. 

 

Obr. 4: Přibližná závislost roční energie větru E1 protékajícího plochou 1m2 na jeho rychlosti v, 
E2- roční energie větru vypočtená za předpokladu, že by celý rok vál průměrnou rychlostí [2] 

Jak lze vidět z obrázku je výhodné, že vítr vane někdy rychle a jindy pomalu, než aby vál celý 

rok průměrnou rychlostí. Protože, jak již bylo řečeno, energie závisí na třetí mocnině rychlosti 

větru. 

Pomocí tohoto způsobu výpočtu však můžeme dostat velmi nepřesné údaje. Například 

v případě, když má distribuční charakteristika v dané lokalitě jiný tvar, než jaký u ní běžně 

předpokládáme. Konkrétně tato situace může nastat zejména v členitém terénu, kdy vítr 

vanoucí v některém směru je silně urychlený, případně v jiném směru silně zpomalený, jako 

například u horských sedel a průsmyků. Souhlasí-li urychlení s převládajícím směrem větru, 

může se výsledná energie proudu vzduchu, počítá-li se podle údajů v tabulkách, výrazně lišit od 

skutečnosti, získané na základě vlastních měření. Při urychleném proudění v některém směruje 

výsledná energie větru větší než vypočtená podle tabulek ze známé průměrné rychlosti větru. 

Bez ohledu na míru nepřesnosti je stanovení výkonu a energie větru, protékajícího za určitou 

dobu jednotkovou plochou velmi důležité. Podstatné je uvědomit si, že nelze větru odebrat 

více energie, než v něm je. Bohužel mnozí amatéři zapomínají na tento základní princip a 

vynalézají turbíny, které mají mít výkon několika kilowatt z m2plochy rotoru v našich 

klimatických podmínkách. Skutečnost je ovšem jiná. Ve skutečnosti nelze přeměnit veškerou 

energii větru, jelikož bychom vítr zastavili za rotorem a vítr by dál neprotékal anebo měl 

stižené podmínky. Proto je uvedena maximální teoretická účinnost větrného motoru tzv. 

Betzova (bude uvedeno dále). Ovšem ani té rotory nedosahují a většinou se pohybuje účinnost 
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kolem 30%. A to jenom účinnost rotoru, nepočítaje další jako např. účinnost generátoru a 

převodovky. 

2.4. Základní typy větrných motorů a jejich rozdělení [2] 

Větrné motory dělíme podle různých kriterií. Za nejdůležitější je třeba pokládat aerodynamický 

princip, který má pro činnost větrného motoru největší význam. Podle něj dělíme větrné 

motory na vztlakové a odporové. 

Větrné motory pracující na odporovém principu patří mezi nejstarší a mohou mít vodorovnou i 

svislou osu otáčení. Svojí konstrukcí se mohou značně lišit, jejich podstatou však je, že plocha 

nastavená proti větru mu klade aerodynamický odpor, proud vzduchu zpomaluje a je na ní 

vyvozována síla, která je mechanicky přeměňována obvykle na rotační pohyb. Plocha 

nastavená proudu vzduchu se pohybuje přibližně v jeho směru menší rychlostí než je rychlost 

větru, vzniká však problém, jak ji dostat na výchozí místo. To lze provést několika způsoby: 

Funkční plocha má takový tvar, aby byl její odpor různý při různých směrech pohybu. Příkladem 

takového provedení je miskový anemometr. Polokoule orientovaná svojí dutinou proti větru 

mu klade odpor přibližně 3,5krát větší než polokoule nastavená proti větru svojí vypuklou částí. 

Síla působící na polokouli je při stejné rychlosti větru přímo úměrná odporu, takže na rotoru 

složeném ze 3 až 4 dutých polokoulí, pravidelně rozmístěných po obvodu, vzniká moment sil, 

který jím otáčí. Na podobném principu je založen i rotor typu "Savonius", kde jsou kulové 

plochy nahrazeny plochami válcovými (obr. 5.). Nejčastěji jsou to dvě poloviny válcové plochy s 

kruhovou základnou, navzájem přesazené, s různým poměrem výšky a průměru rotoru. 

Vyskytují se i prizmatické rotory ve tvaru otevřeného písmene S v příčném řezu nebo jinak 

tvarované a profilované, taková řešení však nepřinášejí žádné zvláštní výhody.  

 

Obr. 5: Rotor savonius 

Mezi větrné motory pracující na vztlakovém principu patří vrtule a větrná kola s vodorovnou 

osou, které jsou orientovány svojí rovinou otáčení kolmo ke směru větru. Vrtule se vyskytují 

nejčastěji ve dvou nebo třílistém provedení, byly však též vyrobeny jednolisté vrtule s 

protizávažím (obr. 6). Čtyřlisté vrtule bývají používány spíše z technologických důvodů v 

souvislosti s výrobou hlavy rotoru. U některých rotorů jsou vrtulové listy kolem své podélné 
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osy natáčivé a umožňují tak snadnější rozběh rotoru, lepší regulaci otáček a výkonu, 

aerodynamické brzdění a případně snížení odporu vrtule při zastaveném rotoru. 

   

Obr. 6: uspořádání vrtulí větrných motorů: a) jednolistá, b)dvoulistá, c) třílistá[6] 

Větrná kola mají místo vrtulových listů jednoduché, obvykle plechové lopatky, jejichž počet se 

pohybuje od čtyř do několika desítek podle velikosti větrného kola a podle požadované 

rychloběžnosti. V zásadě platí, že frekvence otáčení při stejném průměru rotoru nepřímo závisí 

na počtu lopatek, při větším počtu lopatek se větrný motor zase snadněji rozbíhá a má při 

rozběhu větší moment síly. Na obr. 7 je znázorněno mnoholopatkové větrně kolo tzv. 

Amerického motoru. 

  

Obr. 7: větrné kolo. Tzv. amerického větrného motoru s větším počtem lopatek [6] 

Na obr. 8 jsou typické větrné mlýny, jejichž velké dřevěné lopatky rotorů se daly postupně 

odkrývat, a tím se zmenšovala jejich činná plocha a výkon celého rotoru při velké rychlosti 

větru. Na Krétě, i v jiných oblastech u Středozemního moře, se zase používaly jednoduché 

rotory tvořené několika radiálními ráhny spojené po obvodu lany s trojúhelníkovými plachtami 

(obr. 9.). 
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Obr. 8: typický rotor větrného mlýna [6] 

 

Obr. 9: Plachtový rotor  větrného čerpadla používaný na Krétě [6] 

2.5. Počet listů rotoru větrné elektrárny [2,3] 

 Počet listů rotoru je ovlivněn koeficientem rychloběžnosti rotoru λ. 

Jako příklad lze uvést rotor 2MW větrné elektrárny, která má rotor o ø 90m a pracovní otáčky 

15 ot/min při rychlosti větru 13m/s. 

Z níže uvedených grafů vyplývá, že čím menší je koeficient rychloběžnosti λ, tím procentuálně 

větší plocha kruhu rotoru musí být pokryta rotorovými listy. Přitom je principiálně lhostejné, na 

kolik listů je daná plocha rozdělena. 



13 
 

 

Obr. 10: graf znázorňující přibližnou závislost výkonového součinitele na rychloběžnosti [3] 

Dvoulistá vrtule dosahuje větší rychloběžnosti, třílistá vrtule je naopak výhodnější vzhledem k 

menšímu namáhání od gyroskopických momentů, lepšímu vyvážení a menšímu namáhání 

celého rotoru od dynamických sil vlivem rozdílné rychlosti větru na ploše rotoru a to zejména u 

velkých větrných rotorů. Nerovnoměrná rychlost větru je způsobena různou výškou nad 

zemským povrchem a turbulencí vzdušného proudu. S ohledem na uvedené přednosti jsou 

dnes rychloběžné třílisté rotory nejobvyklejší. 
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Obr. 11: Graf závislosti poměru vyplnění rotorové plochy listy na rychloběžnosti rotoru (osa x – 
rychloběžnost rotoru λ, osa y – Φ procentuální poměr vyplnění plochy rotoru, plochu listů AL) 

Na principu vztlaku pracují větrné motory s vertikální osou, které patentoval francouzský 

inženýr Darrieus. Jejich rotor může mít dvou, tří i čtyřlisté provedení a listy s aerodynamickým 

profilem mohou být tvarovány tak, aby jejich namáhání odstředivými silami na ohyb bylo 

minimální (obr. 12.). Rotor připomíná řecké písmeno byly však provedeny i rotory 

trojúhelníkového tvaru, nebo ve tvaru písmene H (obr. 13.). Uspořádání rotoru s prizmatickými 

listy umožňuje regulovat výkon větrného motoru při velkých rychlostech větru změnou sklonu 

listů, a tím změnou velikosti pracovní plochy rotoru. 

 

Obr. 12: Rotor Darrieus se svislou osou se zakřivenými lopatkami ve tvaru [6] 
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Obr. 13: Rotor Darrieus se svislou osou podle současných konstrukčních řešení ve tvaru H[6] 

2.6. Teoretické základy aerodynamiky [2] 

Větrné motory se požívají k přeměně kinetické energie větru na mechanickou práci. Základní 

princip jejich funkce spočívá v tom, že zpomalují proud vzduchu, který protéká jejich pracovní 

plochou a tím odnímají část jeho energie. To znamená, že nelze odebrat z jednotkové plochy 

více energie, než vítr obsahuje. I když formulace zákona o zachování energie je zcela jasná a 

jednoznačná, dokáží někteří amatérští vynálezci a konstruktéři ve svých úvahách dospět ke 

značně vyšším hodnotám. 

Na obrázku 1 je znázorněn proud vzduchu protékající idealizovaným větrným motorem. 

Neuvažuje se v něm míšení proudu, ve vodorovném směru je proud omezen dvěma 

kontrolními plochami 1 a 2, v nichž má rychlost v1 a v2 a protéká průřezy A1 a A2. V rovině vrtule 

s průtočnou plochou A je rychlost proudu v. 

 

Obr. 14:  Schématické znázornění proudu vzduchu protékajícího vrtulí 

  

   v1A1 = vA = v2A2 
     (13)

 

a ze zákonu zachování hybnosti lze odvodit axiální sílu působící na rotor 

   Fa = ρAv(v1 – v2)      (14) 
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a výkon 

   P = Fav = ρAv2(v1 – v2)     (15) 

Výkon vypočítaný ze změny kinetické energie proudu proteklého za sekundu kontrolní plochou 

       (15) 

Ze srovnání rovnic (3) a (4)  vyplývá 

         (16) 

Axiální síla působící na rotor 

        (17) 

a výkon rotoru 

       (18) 

Vyjádří-li se tento výkon v poměru k výkonu větru, vznikne bezrozměrná veličina, ideální 

účinnost ηi, které lze dosáhnout v ideálním rotoru s nekonečným počtem tenkých lopatek 

pracujících bez aerodynamického odporu. 

        (19) 

Závislost účinnosti pro různé poměrné rychlosti v2/v1 je na obr. 15. Derivování této funkce 

podle proměnné v2lze početně stanovit maximálně dosažitelnou ideální účinnost označovanou 

též jako Betzovu, která při v2/v1 = 1/3 

    = 0,592     (20) 

Pro dosažení této účinnosti by ovšem musel mít idealizovaná rotor s nekonečným počtem 

nekonečně tenkých lopatek, na nichž by nevznikalo tření nekonečně velkou obvodovou 

rychlost, aby v obtékajícím proudu vzduchu o rychlosti v2 nevznikala rotační složka, která by 

zvyšovala jeho kinetickou energii. 
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Obr. 15:  Závislost ideální účinnosti větrného motoru na poměru rychlosti za rotorem a před 
ním 

Odvození ideální účinnosti platí jen pro větrné motory pracující na vztlakovém principu, jejichž 

rotor je sestaven z lopatek s aerodynamickým profilem. Směr, kterým se profil pohybuje, se 

výrazně liší od směru větru a rychlost jeho pohybu je v rozhodujícím části lopatky větší, než 

rychlost větru.  

U odporových principů se uvádí maximální ideální účinnost ηimax = 1/3 při obvodové rychlosti u 

=v/3. Ideální teoretická účinnost však bude značně závislá na zvoleném typu větrného motoru. 

2.7. Větrné motory se svislou osou [2] 

Větrné motory se svislou osou patří k nejstarším používaným větrným motorům. Jsou 

jednoduché a nevyžadují složitý přenos výkonu od osy rotoru na zem, jako větrné motory s 

vodorovnou osou, pokud se neusiluje o využívání energie větru ve větší výšce nad zemským 

povrchem. Pracují na odporovém nebo vztlakovém principu. 

2.8. Větrné motory odporové [2] 

Odporový princip je základem všech starších provedení a byl zpracován v celé řadě různých 

variant, jejichž základní typy byly uvedeny. Typickými vlastnostmi větrných motorů pracujících 

na odporovém principu je jejich velmi malá rychloběžnost i relativně nízký výkonový součinitel. 

Tento poznatek lze získat na základě jednoduché úvahy, že v proudu větru se pohybují dva 

prvky rotoru, jeden ve směru větru se součinitelem aerodynamického odporu c1 a druhý proti 

větru se součinitelem odporu c2, přičemž je zanedbána jejich proměnlivost se změnou 

orientace prvku během otáčky rotoru. Pro odvození se předpokládá stejná velikost obou ploch 

vystavených proudu vzduchu. 
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Relativní rychlost větru působícího na prvek, který se pohybuje v jeho směru, je v - ur Proti 

větru se pohybuje prvek rychlostí v + ut kde ut je obvodová rychlost v místě působiště síly větru 

na uvažovaný prvek. Protože odpor kladený tímto prvkem je úměrný druhé mocnině relativní 

rychlosti, pak 

   (21) 

Uvažuje-li se výkon větru protékající plochou 2A jako vztažná hodnota, pak výkonový součinitel 

    (22) 

Hodnoty součinitele odporu jsou pro některé tvary ploch v tab. 2. U větrných motorů se 

zakrytou částí rotoru pohybující se proti větru bude c2 = 0. 

Tvar tělesa cx 

Dutá polokoule - dutina po větru 0,39 

 - dutina proti větru 1,42 

Válec  1,17 

Polovina válce vypuklá plocha proti větru 1,2 

Kruhová deska  1,17 

Tab. 2: odporový součinitel některých ploch těles při Re=104 

Průběh poměrného výkonového součinitele Cp/c1 v závislosti na  pro různé poměry 

c2/c1 je na obr. 15, který byl vypočten z upravovaného vztahu (23), získaného po dosazení za 

 

   (23) 

Třetím typem větrných motorů s možností využití tohoto odvozem jsou rotory s odporovými 

lopatkami, které se při pohybu proti větru natáčejí hranou a kladou tak pouze minimální odpor. 

Tento způsob se dříve používal především v Číně. Natáčení lopatek je ovládáno různými 

mechanismy závislými na směru větru nebo je samočinné s využitím soustavy různých narážek. 

Životnost takového ovládacího mechanismu nebyla příliš veliká a výkonový součinitel nedosáhl 

hodnoty 0,1. 

Následující dva principy větrných motorů využívají lépe energii větru, ale nelze je již 

jednoznačně zařadit mezi odporové. 

První z nich je Lafondova turbína připomínající Bankiho vodní turbínu. Její příčný řez je na obr. 

16, kde jsou patrné i odlišnosti aerodynamických poměrů v rotoru od předchozích případů. 

Větrná energie je lépe využívána, při dobrém provedení lze počítat s využitím přibližně 16 % 

energie větru. Rozběh větrného motoru je snadný od rychlosti větru asi 2,5 m.s-1, maximální 
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účinnost však bude při nízké rychloběžnosti  je-li rychlost větru vztažena na 

obvodovou rychlost rotoru. Jde tedy rovněž o velmi pomaloběžný motor. 

 

Obr. 16: Schéma rotoru Lafondovy turbíny 

Nejdokonalejším z této skupiny větrných motorů je se Savoniovým rotorem. Vzájemným 

přesazením obou polovin válcových ploch u osy rotoru se dosáhne proudění podle obr. 17. Na 

podkladě výsledků experimentálních výzkumů lze doporučit celkové přesazení d/6, maximálně 

d/4 (d je průměr válcových ploch, z nichž je rotor sestaven).  

 

Obr. 17: Obtékání Savoniova rotoru 

Při velikosti štěrbiny mezi oběma válcovými plochami d/6 byla dosažena hodnota výkonového 

součinitele Cp = 0,30. Uvažovaná plocha rotoru při stanovení této hodnoty je A = 11d/6h, kde h 

je výška rotoru. 

Maximální výkon se dosahuje při rychloběžnosti  = 0,9 až 1,0. Pro rotor s válcovými plochami 

h = 2,5d a přesazením d/6 lze výkon v závislosti na rychloběžnosti vypočítat ze vztahu 

    (24) 

Průběh Cp pro optimální uspořádání rotoru (přesazeni válcových ploch je d/6, výška rotoru 

2,5d) je na obr. 18, včetně průběhu CM, kterého lze využít pro výpočet průběhu momentu síly 

podle vztahu 

    (25) 

kde  
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D je maximální průměr rotoru rovný vzdálenosti vnějších hran obou válcových ploch,  

h výška rotoru 

 

Obr. 18: Výkonový a momentový součinitel Savoniova motoru 

Průběh momentu síly je vhodný pro rozběh, jde však o střední hodnotu v průběhu celé otáčky. 

Jinak se během otáčky rotoru průběh momentu síly mění ve velkém rozsahu a při určité poloze 

rotoru vzhledem ke směru větru vzniká dokonce záporný moment. Pro toto uspořádání rotoru 

jde o dvě polohy rotoru během jedné otáčky a tato oblast zaujímá 2 x 18°, což představuje 10 

% celé otáčky rotoru. Při jiných uspořádáních rotoru bývá tato oblast výrazně větší. 

Aby se zajistil rozběh větrného motoru se Savoniovým rotorem z každé polohy, sestavuje se 

rotor ze dvou částí poloviční výšky, navzájem pootočených o 90°. 

Savoniův rotor je velmi jednoduchý a tak se k jeho výrobě v rozvojových zemích často využívají 

plechové sudy rozříznuté po délce na dvě poloviny. I když takový rotor není správně pevnostně 

dimenzován s ohledem na možné rychlosti větru a síly, které na něj působí při zastavení, je 

možné jej při poškození snadno obnovit z dostupného materiálu. 

Na podobném principu pracuje i větrný motor s pomaloběžným rotorem navržený profesorem 

NguyenVinhem a jeho spolupracovníkem Houmairem na technice v Thiés (Senegal). Jeho svislý 

rotor připomíná rotor Savoniův. Skládá se také ze dvou kruhových desek omezujících jeho 

výšku, mezi nimiž jsou umístěny po 120° tři duté poloviny válce o průměru d = D/3 (D je 

průměr celého rotoru). U vnějšího okraje rotoru do osy válcových ploch zasahují rovné desky o 

délce / = D/3 (obr. 18). Maximální výkonový součinitel mírně překračuje hodnotu 0,3 a 

dosahuje svého maxima při X = 0,7. Tato rychloběžnost je poněkud nižší než u rotoru Savonius, 

protože působiště síly větru leží na relativně větším poloměru. 
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Obr. 19: rotor profesora NguyenVinhema 

Rozběhový moment je vysoký a v průběhu otáčky se příliš nemění, takže má dobrou 

startovatelnost i při nízkých rychlostech větru, a to bez ohledu na počáteční polohu rotoru. 

Ve srovnání s rotorem Savonius se v literatuře uvádí menší hmotnost tohoto rotoru, ta však 

může být dosažena pouze tím, že větší tuhost rotoru jako celku umožňuje použít tenčí plech a 

není nutno uprostřed dělit rotor kvůli startovatelnosti. Jinak je celková plocha použitého 

materiálu na vytvoření vlastních pracovních ploch (bez čelních desek omezujících plochu 

rotoru) u Savoniova rotoru asi o 1/3 menší, než u rotoru NguyenVinha. 

Nevýhodou uvedených větrných motorů pracujících na odporovém principu je skutečnost, že 

kladou veliký odpor větru i při svém zastavení a lze je při extrémních rychlostech větru chránit 

před poškozením částečně pouze tím, že je rotor zastaven a tak na něj nepůsobí odstředivé 

síly. Navíc mají velkou relativní hmotnost jak vlastním provedením rotoru, tak i s ohledem na 

síly a momenty síly, které je třeba brát v úvahu při jejich malé rychloběžnosti, zejména při 

extrémních větrných podmínkách. 

Výhodné mohou být tyto větrné motory ve spojení s vodními pístovými čerpadly, kterým 

poměrně nízké otáčky tohoto větrného motoru více vyhovují. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části diplomové práce se budu zabývat počítačovou simulací proudění kolem rotoru 

malých větrných elektráren s vertikální osou otáčení. Cílem práce bude porovnat zvolené 

větrné motory mezi sebou. Abych jednotlivé motory mohl mezi sebou porovnat, musel jsem si 

zvolit maximální rozměry motoru. VTE s vertikální osou otáčení se používají převážně pro 

soukromé účely v menším měřítku. Proto jsem si zvolil rozměry rotoru spíše menší a to 

následovně: 

Průměr rotoru: 1 m 

Výška rotoru: 1 m 

 

Obr. 20: zvolený prostor, do kterého se musí vejít každý mnou testovaný větrný motor 

Tudíž všechny rozměry a funkční části rotoru se museli vlézt do 1 metru v průměru. Tzn. od osy 

rotace půl metru. 

Porovnáván u všech větrných motorů bude krouticí moment (dále už jen Moment). Moment 

budu porovnávat jak statický tak dynamický. 

 Statický moment – jak velký moment na rotor působí, když rotor stojí a vane vítr (zvolena 

rychlost větru 2, 5, 10, 15 ms-1) 

 Dynamický moment – jak velký moment na rotor působí, když se rotor otáčí určitou 

rychlostí. Zvoleny byly otáčky 60ot/min, 120ot/min a 300ot/min při rychlosti větru 10ms-1. 

Porovnávat budu jak motory se vztlakovým principem, tak odporovým. 
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K modelování a numerickým metodám počítačové simulace jsem použil následující programy: 

SolidWorks  

1. Vytvoření modelu každého rotoru ve 2D i 3D verzi 

AnSYS Workbench 

2. AnSYS Design Modeler - tvorba geometrie celého prostoru simulace 

3. AnSYS CFX Mesh - vytvoření sítě 

AnSYS CFX 

4. CXF Pre - příprava simulace 

5. CFX Solver - vlastní výpočet 

6. CFX Post - vyhodnocení a grafické zobrazení výsledků 

 

Popis jednotlivých použitých programů 

SolidWorks – jedná se především o 3D a 2D modelovací nástroj pro tvorbu CAD (Computer 

aided design). Pro tvorbu 2D a 3D modelů jsem si mohl zvolit prakticky jakýkoliv CAD 

software. SolidWorks je postaven na jádře Parasolid® tudíž není problém v kompatibilitě 

s programem AnSYS.  

AnSYS Workbench – jsem použil pro tvorbu modelu a následného vytvoření výpočetní sítě. Je 

plně kompatibilní s programy Autodesk Inventor, Autodesk Mechanical Desktop, 

Pro/ENGINEER, SolidWorks, Solid Edge a Unigraphics. Z ostatních může importovat 

geometrii ve formátech parasolid, acis (sat) a step. Já importoval ve formátu parasolid 

z programu  SolidWorks. 

AnSYS CFX – je program pro řešení problému simulace tekutin či vzduchu.  

 

Pro simulaci bylo vybráno 6 motorů VTE, 2 vztlakové a 4 odporové. Podrobně budou rozebrány 

jednotlivě. Tloušťka stěn motoru byla volena vždy 1mm (tloušťka stěn u odporových motorů). 

Hřídel byla zvolena u všech o průměru 40mm. 

Jelikož by bylo výpočetně velmi náročné řešit úlohu ve 3D zvolil jsem řešení ve 2D. Tudíž 

v řešení není zohledněna žádná konstrukční či nosná část vyjma hřídele a funkční části motoru. 

To se týká především horní a dolní části motoru a větších nosných částí kde se mohou 

vyskytnout určité víry. Přesto se toto řešení velice blíží 3D modelu. 

Dále byl k řešení použit poznatek o skutečném prostředí kolem rotoru. To jsem navrhl tak, že 

jsem nesimuloval přímý vzduchový tok přímo na rotor. Ve vzdálenosti od rotoru jsem vytvořil 

vzduchové okolí, které simuluje skutečné podmínky větru následujícím způsobem. (obr. 21,22) 
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Obr. 21: zobrazení velikosti vzduchového okolí, motor je jen neparná část této sítě 

 

Obr. 22: skutečné zobrazení vzduchového okolí motoru v programu AnSYS 
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Toto vzduchové okolí bylo zvoleno pro každý motor stejné. Jak lze vidět z obrázku 22 vstupující 

černé šipky znázorňují odkud vane vítr. Modré oboustranné šipky znázorňují okolí 

s atmosférickým tlakem. Tato metoda je výhodná především tehdy, když je motor velmi hustý 

má mnoho lopatek a podobně, tehdy se mu bude vzduch více vyhýbat a tím pádem do motoru 

půjde méně energie než by bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu je síť před motorem i kolem 

něho rozsáhlá. Situace za motorem nás tolik nezajímá, proto za ním je jen krátká výpočetní síť. 

Jelikož by bylo výpočetně náročné počítat celou tuto sít, kdyby byla jemná, rozdělil jsem tuto 

velkou síť na 3 sítě vzájemně propojené. Každou s jinou hustotou výpočetních prvků.  

Nejjemnější síť jsem vytvořil okolo lopatek motoru, dále jemnou v celém prostoru motoru. 

Takže poloměr od osy rotace je 600mm (o 100mm více než je rozměr motoru). Tato síť měla 

v mém případě od 25 000 do 50 000 prvků v závislosti na druhu rotoru. 

Druhou síť se střední hustotou výpočetních prvků jsem vytvořil jako čtverec okolo motoru. 

S rozměry uvedenými na obrázku (Zvolená síť měla cca 25 000 prvků). Poslední síť znárodňující 

vzdálenější okolí s malou hustotou výpočetních prvků má rozměry 12 m x 12 m (tato síť 

obsahovala asi 25 000 prvků). 

 

Obr. 23: Znázornění hustoty výpočetních sítí. 

U všech motorů jsem také počítal s tím, že rychlost vzduchu blízko povrchu klesá (v nejbližší 

blízkosti je nulová) a proto jsem v blízkosti každé vrtule nastavil síť, která měla minimalizovat 

výpočetní chybu, jak je znázorněno na dalším obrázku. Tloušťka vrstvy byla nastavena na 1mm 

a počet vrstev na 1mm bylo nastaveno 5. 
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Obr. 24: výpočetní síť byla upravena tak, aby nevznikala chyba při výpočtech u povrchu vrtule 

K výpočtu jednotlivý turbín jsem použil 2 druhy analýz v programu AnSYS a to statickou a 

transientní.  

3.1. Metodika výpočtu statického momentu 

Statická analýza je tehdy když motor stojí, simulujeme vítr o určité rychlosti a zjišťujeme 

moment motoru. Jelikož se motor může nacházet v různých polohách, volil jsem několik jeho 

poloh posunutých vzájemně o určitý úhel. Úhel a odpovídající moment je znázorněn u každého 

motoru v grafu. 

Rovněž jsem několika výpočty v programu AnSYS CFX došel k závěru, že velikost momentu se 

mění úměrně rychlosti větru, ale tvar grafu zůstává stále stejný. 

3.2. Metodika výpočtu dynamického momentu 

Transientní analýza se používá pro výpočet časově závislý, tehdy když motor se točí a postupně 

vzduch proudí. Výpočet funguje tak že motor otáčíme určitými otáčkami a vzduch se postupně 

šíří až dorazí k motoru. Jelikož Jsem počítal tuto analýzu pouze pro rychlost větru 10ms-1 

dorazil k rotoru přibližně za 1 sekundu. Odečítaný moment jsem odečetl až po ustálení 

proudění a to přibližně až po 3 sekundách. 
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3.3. Výběr motorů pro simulaci 

Do simulace byli vybrání 4 zástupci odporového principu: 

1. Savonius 

2. motor s půlkruhovou válcovou plochou (dále označen jako půlkruh)   

3. Lafondovu turbínu (dále značenou pouze jako Lafand) 

4. Lanz2 

2 zástupce vztlakového principu 

5. Darreius – profil křídla Clarky (dále značen pouze jako Clarky) 

6. Darreius - profil křídla Naca6340 (dále značen pouze jako naca6340) 

3.4. Simulace jednotlivých typů motorů 

3.4.1. Savonius 

Savonius Je typický odporový motor složený ze dvou polokruhů. Z nichž jeden polokruh zabírá 

a druhý je otočen svou vypouklou stěnou proti směru větru. Ve směru větru vítr naráží do 

vnitřní části kruhu a tím vytváří točivý moment. Druhá dutá válcová plocha se otáčí proti větru, 

avšak díky své vypouklosti nevytváří tak velký točivý moment. 

 

Obr. 25: rotor savonius 3D pohled 

Geometrie 

Zvolil jsem rozměry dle svého uvážení a to tak, že poloměr každého plechu je 300mm. Vzniklá 

mezera mezi těmito plochami měla vytvářet snadnější proudění vzduchu. 
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Obr. 26: savonius – rozměry 

 

Obr. 27: detail sítě Savoniova rotoru 
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Graf 1: Průběh statického momentu u rotoru Savonius- závislost velikosti momentu na posunutí 
rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

Statický moment - v grafu statického momentu lze vidět, že kroutící moment je v jakékoliv 

poloze motoru kladný, tudíž se motor vždy rozběhne a to poměrně snadno. 

Dynamický moment- (Příloha č. 6, obr. 6) Je tento moment rovněž vždy kladný a to jak pro 60 i 

120 ot/min. Ovšem při rychlosti otáčení 300ot/min se již velikost momentu přibližuje nule. 

3.4.2. S půlkruhovou válcovou plochou (půlkruh) 

 

Obr. 28: rotor půlkruh 3D pohled 

Motor s půlkruhovou válcovou plochou patří mezi další zástupce turbín pracujících na 

odporovém principu. Tato vychází ze Savoniova rotoru, avšak půlkruhy jsou rozmístěny po 

obvodu a mají menší poloměr. 
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Obr. 29: S půlkruhovou válcovou plochou – rozměry 

 

Obr. 30: detail sítě – motor s půlkruhovou válcovou plochou 
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Graf 2: Průběh statického momentu u rotoru s půlkruhovou válcovou plochou - závislost 
velikosti momentu na posunutí rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

Statický moment – jal lze vidět z Grafu 2 je tento moment poměrně stálý (kladný), to je 

způsobeno konstrukcí motoru, který má poměrně hodně lopatek a vždy určitá lopatka zabírá. 

Dynamický moment – (Příloha č. 4, obr. 4) Jak lze vidět z grafu je tento moment také velmi 

konstantní jak pro 60, tak i 120 ot/min. Pro 300ot/min již vycházel moment v záporných 

hodnotách, proto není uveden graf (energii bych musel motoru dodávat) 

3.4.3. Lafandova turbína 

Lafanfova turbína opět vychází z odporového principu pro větrné motory.  

 

Obr. 31: Lafanfova turbína 3D pohled 
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Obr. 32: Lafanfova turbína – základní rozměry 

 

Obr. 33: detail sítě Lafandovy turbíny 
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Graf 3:  Průběh statického momentu u rotoru lafandova turbína - závislost velikosti momentu 
na posunutí rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

Statický moment – Z grafu 3 lze odečíst, že statický moment je poměrně konstantní, což je 

způsobeno poměrně velkým počtem lopatek rotoru. 

Dynamický moment – (Příloha č. 2, obr. 2) V příloze lze vidět, že pro 60ot/min je moment stále 

v kladných číslech, ovšem pro 120ot/min je průměrný moment již záporný, tudíž tato turbína 

nedosáhne nikdy 120ot/min. 

3.4.4. Rotor lanz2 

Motor lanz2 je založen na odporovém principu, kde tvar lopatek ve tvaru půlkruhu lépe rozráží 

vzduch a druhou rovnou částí lopatky pojme více vzduchu. 

 

Obr. 34: rotor lanz2 3D pohled (7) 
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Obr. 35: lanz2 – základní rozměry 

 

Obr. 36: detail sítě lanz2 rotoru 



35 
 

 

Graf 4:  Průběh statického momentu u rotoru lanz2 - závislost velikosti momentu na posunutí 
rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

Statický moment – je poměrně stálý a kladný, ovšem jelikož motor má pouze 3 lopatky tak 

v určité poloze motoru moment klesne. 

Dynamický moment – (Příloha č. 3, obr. 3) dynamický moment se poměrně změnil, když se 

motor otáčí. Při testovaných otáčkách jeho moment klesá a stoupá stále se stejnou frekvencí, 

pouze se motor rychleji otáčí, tudíž i změna frekvence momentu se zrychluje. 

3.4.5. Clarky 

Rotor Clarky vychází z klasického modelu křídla letadla, které jsem použil pro rotor. Zvolil jsem 

5 křídel, aby síla neklesala nikdy k nule a rotor se snáze rozbíhal. 

 

Obr. 37: rotor Clarky 3D pohled 
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Obr. 38: detail profilu Clarky  

 

Obr. 39: Clarky – rozměry 

 

Obr. 40: detail sítě Clarky rotoru 
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Graf 4: Průběh statického momentu u rotoru Clarky - závislost velikosti momentu na posunutí 
rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

 

 

Graf 5: 10x zvětšen průběh statického momentu u rotoru Clarky - závislost velikosti momentu 
na posunutí rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

Statický moment  –  z grafu 5, je vidět, že clarky má velmi malý statický moment který je 

průměrně pouze 1,15 Nm-1.  

Dynamický moment – (Příloha č. 1, obr. 1) jak lze vidět v příloze, moment pro 60ot/min je stále 

kladný, avšak jeho velikost se poměrně rychle mění z malých hodnot k téměř nulovým. Pro 

120ot/min je se již moment blíží nule, což značí, že tento rotor nedosáhne vyšších otáček než 

120ot/min. Moment je ovšem tak malý že tento motor je z praktického hlediska nepoužitelný. 
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3.4.6. Naca6340 

Rotor Naca6340 vychází přímo z klasického principu vztlaku křídla určeného přímo pro 

vertikální větrnou elektrárnu. Jelikož jsem zvolil poměrně velké křídlo volil jsem pouze tři 

křídla. 

 

Obr. 41: rotor Naca6340 3D pohled 

 

Obr. 42: detail profilu Naca6340 

 

Obr. 43: Naca6340 – rozměry 
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Obr. 44: detail sítě Naca6340 rotoru 

 

Graf 6: Průběh statického momentu u rotoru Naca6340 - závislost velikosti momentu 

na posunutí rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 
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Graf 7: 10x zvětšen průběh statického momentu u rotoru Naca6340 - závislost velikosti 

momentu na posunutí rotoru o úhel alfa při rychlosti 10ms-1 

Statický moment  –  poměrně velké změny momentu. U polohy otočení 60° má motor velmi 

malý statický moment tudíž by mohl mít v této poloze veliké problémy s rozběhem. 

Dynamický moment – (Příloha č. 5, obr. 5) – traicientní analýza rovněž zobrazuje veliké změny 

momentu v čase. Je to nejspíše způsobeno pouze třemi křídly, která zabírají jen v určitých 

polohách. Ovšem tento rotor jako jediný dosáhne bez problému 300ot/min a jeho moment i 

výkon se s rostoucíma otáčkami zvyšuje. 

3.5. Porovnání jednotlivých statických momentů větrných motorů 

rychlost větru  Velikost záběrného momentu *Nm-1] 

[ms-1] clark y Lafandova turbína půlkruh Savonius Lanz2 NACA6340 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,4 0,7 0,4 0,9 0,1 

5 0,3 2,5 4,0 4,1 3,4 0,5 

10 1,3 11,7 15,8 16,9 12,4 1,9 

15 2,6 25,0 32,0 27,0 26,0 5,0 

Tab. 3 : statické velikosti záběrných momentů 
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Graf 8: graf závislosti velikosti zábětného momentu na rychlosti větru 

Graf 9: graf závislosti velikosti záběrného momentu na rychlosti větru – zvětšená část pro 
nízkou rychlost větru 

Jak lze vidět z obrázku tak nejlépe se rozbíhají rotory založené na odporovém principu. Nejlépe 

na tom je motor s půlkruhovou válcovou plochou (půlkruh) a Savonius. Rotory založené na 

vztlakovém principu mají vždy malý záběrný moment. Tím vzniká problém, zda se motor 

rozběhne při nižších rychlostech větru či nikoliv.  
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3.6. Porovnání jednotlivých dynamických momentů větrných motorů 

Otáčky Velikost momentu [Nm-1+ při rychlosti větru 10*ms-1] 

[ot/min] clarky Lafandova turbína Půlkruh Savonius lanz2 NACA6340 

0 1,3 11,7 15,8 16,9 12,4 1,9 

60 1,1 6,2 15,0 10,0 13,5 2,3 

120 0,1 -0,4 7,0 7,0 7,0 2,2 

300 -  -  -12,0 0,0 -0,7 2,9 

Tab. 4: dynamické momenty u jednotlivých rotorů v závislosti na otáčkách při pevné rychlosti 
větru 10ms-1 

 

Graf 10: graf zobrazující velikost momentu M při rychlosti větru 10ms-1 v závislosti na otáčkách 
rotoru 

Z grafu lze vyčíst, že při nízkých otáčkách okolo 60 za minutu má největší moment opět motor 

s půlkruhovou válcovou plochou (půlkruh) a Savonius jak tomu bylo při statické analýze. Což se 

dalo předpokládat. Rovněž lanz2 má veliký moment při nízkých otáčkách. 

3.7. Výkon motorů 
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Otáčky Výkon *W+ při rychlosti větru 10*ms-1] 

[ot/min] clarky Lafandova turbína Půlkruh Savonius lanz2 NACA6340 

0 0 0 0 0 0 0 

60 7 39 94 63 85 14 

120 2  - 88 88 88 27 

300 -   - -377 0 -22  91 

Tab.5: zobrazující přibližnou hodnotu výkonu při rychlosti větru 10ms-1 

 

Graf 11: graf znározňující přibližný výkon rotorů v závislosti na otáčkách při rychlosti větru 
10ms-1 

Velikosti výkonu u jednotlivých rotorů 

Lanz2 - jak již jsem zmínil výkon rotoru je prakticky nulový. Může to být způsobeno špatným 

natočením profilu. 

Lafandova turbína – její výkon je znatelný pouze při nízkých otáčkách, přesto je poměrně malý. 

Turbína nedosáhne ani 120 otáček za minutu při rychlosti větru 10[ms-1] proto je její výkon 

velmi malý. 

Motor s půlkruhovou válcovou plochou (půlkruh) – jeho výkon je nejvyšší při nízkých otáčkách 

(okolo 70otáček za minutu), poté rychle klesá, dle mého výpočtu dosáhne přibližně maximálně 

150 otáček. 
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Motor lanz2 – jeho charakteristika výkonová je poměrně dobrá, svého maximálního výkonu 

dosahuje jako většina rotorů pracujících na odporovém principu při nižších otáčkách (okolo 100 

otáček za minutu). Jeho maximum otáček je okolo 270. 

Savonius – dosáhl ze všech odporových motorů nejvíce otáček za minutu (300 otáček). 

Maximálního výkonu opět dosahuje při nízkých otáčkách. 

clarky – rotor clarky je velmi špatný s ohledem na jeho výkon, který je prakticky nulový. Při 120 

otáčkách je jeho moment takřka nulový tudíž, z toho usuzuji, že takto zvolený profil se 

absolutně vůbec nehodí pro stavbu VTE. 

NACA6340 – jako zástupce motorů pracujících na vztlakovém principu. Vyniká především tím, 

že s přibývajícími otáčkama se jeho výkon stále zvyšuje i jeho moment. Ovšem při výpočtu 

600otáček za minutu již je jeho moment záporný tudíž těchto otáček nikdy nedosáhne. 

Výpočtem a odečtením z grafu mi vyšlo že dosáhne maximálně 450 otáček za minutu. 

3.8. Porovnání vypočtených výsledů s teoretickými 

Maximální teoretický výkon na jednom metru čtverečním se vypočte dle vzorce 

3

2

1
vPv

    (27) 

Pro mou zvolené motory platí 

SnvP cv

3

2

1

   (28) 

kde: 

ρ   hustota vzduchu ( zvoleno 1,15 kg/m3 jelikož se nejvíce blíží podmínkám v ČR) 

nc  celková účinnost soustavy (také označeno jako Výkonový součinitel) 

S  plocha rotoru v m2 (v mé práci 1m2) 

V rychlost proudu vzduchu před rotorem v ms-1 

1100015,1
2

1
cv nP

   (29) 

cv nP 575
     (30) 

Z toho vyplývá, že maximální možný výkon by byl 575W. 

Pokud zohledním Bertzovu účiinnost, neboli také maximální možnou teoretickou účinnost 

soustavy (=0,5926), tak vyjde maximální možný výkon dosažitelný na ploše 1m2 
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WPv 340max

     (31)
 

Vypočítané účinnosti jednotlivých motorů jsou pouze přibližné, jelikož výpočty nebyly 

prováděny pro všechny typy otáček, avšak velmi se přibližují skutečnému výsledku.
 

  clarky Lafandova turbína Půlkruh Savonius lanz2 NACA6340 

účinnost η 0,01 0,07 0,16 0,15 0,15 0,16 

Tab. 6: účinnosti zvolených motorů 

 

Graf 12: zobrazení účinnosti jednotlivýh motorů 

Pro porovnání  motorů zda vypočtené účinnosti skutečně odpovídají skutečnosti se lze podívat 

na Obr. 10. 

U motorů založených na odporovém principu je účinnost shodná jako na Obr. 10. vyjma 

Lafandovy turbíny která není pravděpodobně správně navržena. 

U motorů založených na vztlakovém principu motor clarky je jak již bylo zmíněno navržen velmi 

špatně. Profil NACA6340 je navržen lépe, avšak nedosahuje takové účinnosti jak jsem 

předpokládal (0,4). Toto však může být způsobeno tím, že výpočet jsem neprovedl po všechny 

jeho otáčky potřebné dynamické výpočty. 
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4. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala simulováním jednotlivých zvolených vertikálních větrných motorů a 

dokázala, že všechny typy používaných vertikálních větrných motorů (odporové i vztlakové) 

najdou své uplatnění. 

Počítačové modely jednotlivých motorů byly vytvořeny v programu SolidWorks 2007. Poté byla 

vytvořena výpočetní síť v programu CFX Mesh, která obsahovala celkem okolo 75 000 

elementů pro každý větrný motor i s okolím. Pro výpočet momentů a pro grafické znázornění 

rozložení tlaku byl poučit nástroj AnSYS CFX. 

Větrné motory založené na odporovém principu, které je jednodušší vyrobit v amatérských 

podmínkách dosahují velkého záběrného momentu především při rozběhu a při pomalých 

otáčkách. U motorů založených na odporovém principu dosahoval statický moment  rozmezí 

12 až 16 N.m  při rychlosti větru 10ms-1.  

Větrné motory založené na vztlakovém principu dosahují podobných a o něco lepších výsledků 

než odporové motory, ale potýkají se s mnoha dalšími problémy, jako je přesnost 

konstrukčního řešení profilu a malý záběrný moment. Záběrný moment dosahoval přibližně 1 

až 2 N.m při rychlosti větru 10ms-1.  

Zvolené větrné motory dosahovaly na ploše 1m2 výkonu okolo 90 W při rychlosti větru 10ms-1. 

Účinnosti motorů založených na odporovém principu se pohybovaly až na Lafandovu turbínu 

okolo 15%. Ovšem je dost možné, že geomertie Lafandovy turbíny byla špatně zvolena a při 

změně geometrie by mohla dosahovat lepších výsledků. 

Výkon vztlakových motorů je vyšší a roste v závislosti na otáčkách. Dosahovaná účinnost okolo 

16% u profilu NACA6340 nedosahuje zdaleka maxima, kterého dosahují dnešní motory typu 

Darreius (účinnost až 35%). Motor clarky byl zvolen zcela špatně a jeho účinnost byla pouze 

1%.  

Tato práce se nezabývala optimalizací jednotlivých profilů motorů, proto studie nedokázala, že 

motory založené na vztlakovém principu mají vyšší účinnost a výkon než větrné motory 

založené na odporovém principu. Modelování a konstruování větrného motoru Darreius je 

poměrně náročná záležitost, jelikož každá část profilu a případné natočení profilu má velký vliv 

na celkovou funkčnost a výkon motoru. 

Jednotlivě zvolené větrné motory se dají dále optimalizovat a to především motor Darreius, 

který má nespočet různých možností a kombinací. 
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