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Abstrakt  

Se zvyšující se spotřebou elektrické energie a ubývajícími zásobami fosilních paliv je nutné 

hledat nové způsoby generování elektrické energie. Jednou z možností řešící tuto problematiku je také 

generování elektrické energie přeměnou z energie větrné. Tímto směrem se také vydala VŠB - TU 

Ostrava, která se rozhodla podpořit výzkum a vývoj malých větrných elektráren. V první fázi, 

prototyp vertikální větrné turbíny byl testován pomocí numerických metod a následně fyzicky 

sestaven. V této bakalářské práci je poté prezentováno sestavení měřící soustavy a jsou provedena 

měření ve větrném tunelu a v reálném prostředí za účelem získání výkonových charakteristik měřené 

vertikální větrné turbíny. Měřící soustava se skládá z tachogenerátoru snímajícího otáčky a 

magnetické práškové brzdy, obsahující statické momentové čidlo snímající torzní moment. Následný 

mechanický výkon je poté vypočten z těchto dvou snímaných veličin. Jednotlivá měření ve větrném 

tunelu a v reálném prostředí jsou v této práci také detailně popsána a získané výkonové křivky z 

těchto rozdílných prostředí jsou prezentovány. V závěru je poté nabídnuto vyhodnocení a návrh na 

postup dalších prací. Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že za účelem zvýšení dosaženého 

výkonového zisku bude nutné v další fázi výzkumu a vývoje mimo jiné zvětšit konstrukci vertikální 

větrné turbíny.     

Klíčová slova: 

Větrná turbína, Větrná turbína s vertikální osou otáčení, VAWT, Větrný motor, Zephyr, 

Savonius, Darrieus, Měřící soustava, Magnetická prášková brzda, Tachogenerátor, Měření výkonové 

křivky 

 

Abstract 

According to the rising energy consumption and decreasing storage of fossil fuels, it is 

necessary to seek for new ways of energy generation. One of the possibilities that solves these 

problems certainly is an energy generation from wind energy. VŠB - TU Ostrava has also decided to 

make its contribution and support research and development of a small wind energy generation. In the 

first phase, a prototype of vertical axis wind turbine (VAWT) was simulated with numerical methods 

and consequently built. In this bachelor thesis a design of measuring apparatus and sole measurements 

in a wind tunnel and in a real environment are proposed in order to obtain a power characteristics of 

the VAWT built. The measuring apparatus is therefore assembled from a tachogenerator as a rotation 

sensor and from a magnetic powder brake, which includes a static torque measuring sensor. The 

power output is thus derived from the values of rotation and torque. Both measurings in the wind 

tunnel and in the real environment are described in detail and the results obtained are presented. At 

the end, a final assessment of the work done is presented along with some suggestions for further 

research and development. From the results obtained, it was found that in order to increase the overall 

power output, the VAWT investigated should have greater dimensions in the further progress.          

Key words: 

Wind Turbine, Vertical Axis Wind Turbine, VAWT, Zephyr, Savonius, Darrieus, Measuring 

Apparatus, Magnetic Powder Brake, Tachogenerator, Measuring of a Power Curve 
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1 Úvod 

1.1 Úvod do oblasti větrné energie 

Se snižujícími se zásobami fosilních paliv a se zvyšující se každodenní energetickou 

spotřebou je stále více nutné objevovat a využívat nové energetické zdroje, mezi které bezesporu patří 

také zdroje obnovitelné. Jedním z těchto energetických zdrojů je také větrná energie, která může být 

přeměněna na energii elektrickou pomocí tzv. větrných elektráren, nazývaných také větrné turbíny 

(VT) [1] [2] V současné době existují dva stěžejní typy VT a to VT s horizontální osou otáčení 

(Horizontal Axis Wind Turbine - HAWT) a VT s vertikální osou otáčení (Vertical Axis Wind Turbine 

- VAWT), také nazývané vertikální větrné turbíny. Přičemž rozdíl v těchto dvou typech spočívá v 

jiném konstrukčním provedení, které předurčují těmto VT jejich specifické vlastnosti. Srovnání 

konstrukce horizontální VT a vertikální VT lze pozorovat na Obr. 1 a Obr. 2 níže. Zatím co více 

známý typ VT s horizontální osou otáčení disponuje vyšší účinností, vertikální VT již nedosahují 

takových účinností, ale na rozdíl od VT s horizontální osou otáčení dokážou extrahovat energii také z 

větrného proudu, který je turbulentní, nestálý a proměnný ve směru působení. S odkazem na tyto 

vlastnosti lze tedy říci, že VT s horizontální osou otáčení najdou své uplatnění převážně na místech s 

rovnoměrným proudem vzduchu, většími rychlostmi větru a ve větších výškách nad zemí. Jejich 

výskyt může být vidět převážně v neobydlených oblastech s velkou distribucí větru, např. přímořské 

nebo mořské oblasti (off-shore). Na druhou stranu, za účelem extrahování větrné energie v místech 

kde tyto povětrnostní podmínky nejsou dostupné, jmenovitě městské nebo vesnické oblasti, najdou 

své uplatnění právě vertikální VT [3] [4] . 

 

 

Obr. 1 Horizontální VT nacházející se v areálu VŠB 
TU - Ostrava [8]  

 

 

 

 

Obr. 2 Vertikální VT nacházející se v areálu VŠB TU 
- Ostrava [6]  
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Nedílnou součástí vertikálních VT je také jejich vysoký potencionál podpořit 

decentralizovaný rozvod elektrické energie, vyznačující se snížením ztrát díky přímému generování 

elektrické energie v místě spotřebitele. V neposlední řadě tyto energetické zdroje je také možné využít 

v ostrovním režimu (stand-alone), kdy vhodné zálohovací médium (baterie, vodík) je využito pro 

úschovu generované energie, která je poté využita dle potřeby uživatele [5] [6] Jako příklad takového 

zapojení lze uvést vertikální VT vyobrazenou na Obr. 2 nacházející se v areálu VŠB - TU Ostrava, 

operující v kombinaci s bateriemi jako ostrovní napájecí zdroj napájející místní veřejné osvětlení [6]  

1.2 Cíl bakalářské práce 
Cílem této bakalářské práce je nabídnout nejen přehled současných VT s vertikální osou 

otáčení, ale v rámci této práce je také prezentována studie měření výkonových křivek fyzického 

prototypu VT s vertikální osou otáčení vytvořené na VŠB - TU Ostrava. 

V rámci tohoto měření byly specifikovány tyto cíle: 

 návrh měřící soustavy, 

 získání a porovnání výkonových charakteristik naměřených ve větrném tunelu a v 

reálném prostředí, 

 posouzení kvality konstrukce větrného motoru z hlediska dosažených výkonů, 

 porovnání CFD (Computer Fluid Dynamics) simulace s reálnými hodnotami, 

 posouzení adekvátnosti naměřených výsledků ve větrném tunelu a v reálném 

prostředí v kontextu komerčně nabízených větrných turbín. 

1.3 Struktura 
V první části této práce jsou nejprve popsány jednotlivé typy vertikálních VT. V druhé části 

se poté přechází do fáze měření, kde je měřená vertikální VT popsána. Následně je prezentována 

navržená měřící soustava a je popsán postup jednotlivých měření, která jsou provedena jak ve 

větrném tunelu tak také v reálném prostředí. V další části jsou získané výkonové charakteristiky 

vyhodnoceny a diskutovány. V závěrečných částech této bakalářské práce jsou shrnuty nabyté 

praktické zkušenosti společně s návrhem dalšího postupu výzkumu a vývoje v oblasti malých 

větrných elektráren na VŠB - TU Ostrava.  

1.4 Výkonová charakteristika - úvod 
Za účelem popsání aerodynamického tvaru VT, respektive její schopnosti přeměnit větrnou 

energii na mechanickou (resp. elektrickou) je používán tzv. výkonový koeficient CP (-), který nám 

udává výkonovou účinnost větrné turbíny. Pokud je tento výkonový činitel známý u konkrétního typu 

VT, je poté možné výkon této VT přímo odvodit dle vztahu (1) [7] .  

        
 

 
              (1) 

Přičemž: 

P = výkon větrné turbíny (W)  

CP = výkonový koeficient (-) 

  = hustota vzduchu (kg/m
3
) 

A = plocha větrného rotoru (m
2
) 

v = rychlost větru (m/s) 
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Tento výkonový koeficient    nicméně není konstantní v celém operačním rozsahu VT a pro 

získání bližší představy o výkonových dispozicích konkrétní VT je nutné znát kompletní výkonovou 

charakteristiku. Výkonové charakteristiky VT jsou vyjádřeny pomocí výkonových křivek, které jsou z 

pravidla provedeny v několika podobách. Jednou z možností výkonové křivky je vyobrazení závislosti 

výkonu P na rychlosti větru v, tedy P=f(v). Tento způsob je často preferovaný výrobci VT [8] [9] . 

Výkonová křivka může být také vyobrazena jako závislost výkonu P na tzv. rychloběžnosti   (-) [10] , 

tedy P=f( ). V tomto případě je vodorovná osa výkonové charakteristiky reprezentována poměrem 

tangenciální rychlosti větrného rotoru u a rychlosti větru v (2) [7] .  

        
  

 
         (2) 

Kde: 

  = rychloběžnost (-) (v anglické literatuře reprezentováno jako TSR - Tip Speed Ratio) 

u = tangenciální rychlost konců lopatek větrného rotoru (m/s) 

v = rychlost větru (m/s) 

Tento způsob vyobrazení výkonové křivky je vhodný zejména, chceme-li zobrazit ideální 

operační stav VT. Své uplatnění najde především při návrhu vhodného generátoru [10] [11] . 

Výkonový koeficient CP bývá také často odkazován na specifickou hodnotu rychloběžnosti  , 

stanovující maximálně dosažitelnou hodnotu CP při konkrétní rychloběžnosti  . Krom tohoto způsobu 

reprezentace výkonové křivky se ještě vyskytuje také způsob, kdy výkon VT je vyobrazen přímo v 

závislosti na otáčkách n (min
-1

) VT. Toto vyjádření P=f(n) poté plní převážně stejnou funkci jako 

vyjádření s rychloběžností, jen se již nejedná o hodnoty uvedené v poměru u/v, ale o přímé zobrazení 

otáček n [11] .  
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2 Vertikální větrné turbíny 
V současné době je možné nalézt hned několik typů vertikálních VT, pro které platí již 

zmíněné společné vlastnosti předurčující tyto větrné turbíny do nekvalitních větrných podmínek [4] . 

Nicméně, při bližším pohledu na tyto vertikální VT  lze ještě dále sledovat jejich odlišné 

charakteristické znaky, dané jejich způsobem (principem) zpracování větrného proudu. Z pravidla se 

jedná o využití dvou principů a to využití principu aerodynamického vztlaku (typ Darrieus) nebo 

aerodynamického tahu (typ Savonius). Existují však také větrné turbíny, které využívají kombinace 

těchto dvou principů jak bude také ukázáno dále [3] .    

2.1 Typ větrné turbíny Darrieus 
VT postavené právě na Dariusově principu využívají aerodynamického vztlaku (aerodynamic 

lift), který je možné sledovat například u křídla letadla nebo také u již zmíněných VT s horizontální 

osou otáčení. Tento princip je všeobecně více účinný než princip aerodynamického tahu, avšak jeho 

nevýhodou je nízký počáteční moment, který se může projevit neschopností turbíny roztočit se při 

nižších rychlostech větru [3] . Tohoto principu využívá několik typů vertikálních VT. 

2.1.1 Darriusova turbína (Egg-beater type Darrieus wind turbine) 

Tato VT je nazývána přímo jako Dariusova turbína a nebo ve spojení s příznakem - "ve tvaru 

šlehače". Jedná se o větrnou turbínu s lopatkami ve tvaru vajíčkového šlehače, jak může být vidět 

vlevo na Obr. 3. Působením nestálého a pulsujícího větru na VT je vytvářena tažná síla, která je 

úměrná jak geometrii lopatek tak také velikosti a frekvenci pulsujícího vzdušného proudu. Tato 

složitá geometrie větrné turbíny se vyznačuje minimálním namáháním lopatek.  

Díky tomuto vylepšenému mechanickému návrhu a vysoké účinnosti byla tato větrná turbína 

také komerčně dostupná pří výkonech až 3,8 MW (Kanada). Nejvyšší dosažená hodnota výkonového 

koeficientu CP byla v tomto případě až 0,42. I když se jedná o jednu z prvních ve větším měřítku 

komerčně dostupných vertikálních VT, jejich produkce je omezena z důvodu náročné výroby složité 

geometrie lopatek a s tím spojených vysokých nákladů. Nedostatkem této větrné turbíny je také nízký 

počáteční moment, díky čemuž je VT neschopna provozu při nižších rychlostech větru a v některých 

případech je také nutné použít motorový rozběh k uvedení VT do provozu [3] . 

2.1.2 Darriusova turbína s přímými lopatkami (Giromill, H-rotor)  

Dalším typem vertikální VT na principu Darrieus je VT s přímými lopatkami nazývaná 

Giromill a nebo také H - rotor. Zakřivené lopatky z předešlého typu jsou v tomto případě vyměněny 

za lopatky přímé (rovné). Tento typ se vyskytuje s různým počtem lopatek, počínaje jednou lopatkou 

až do komerčně dostupné verze s pěti lopatkami. Ve většině případů se však jedná o typy se dvěma 

nebo třemi lopatkami, které mohou být upevněny pevně nebo s posuvným mechanismem. Maximální 

výkonový koeficient CP se u tohoto typu VT pohybuje do hodnoty 0,23.  

Varianta VT s variabilními lopatkami nemá všeobecně výrazný vliv na koeficient CP, avšak 

natáčející se lopatky dokážou pomoci při rozběhu turbíny, která disponuje malým počátečním 

momentem. Objevují se však také studie, ve kterých bylo variací lopatek dosaženo vyššího výkonu a 

to pomocí změny náběhového úhlu (angle of attack) lopatek v tzv. sinusovém konceptu [3] . VT s 

variabilními lopatkami tedy disponují určitou výhodou oproti VT s pevnými lopatkami. Nicméně, 

náročné provedení a s tím spojené náklady pohyblivého mechanismu tyto VT znevýhodňují. Jak bylo 

také zmíněno ve studii BHUTTA, M. M. A. et al. [3] , tento typ VT byl také podpořen usměrňovačem 

větrného proudu a bylo zjištěno, že výkon byl navýšen 1,8x oproti původní verzi bez větrného 

proudového usměrňovače.  
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Tento typ VT může být vidět na Obr. 2 a také na Obr. 3 uprostřed. V příloze A je poté možné 

nalézt katalogový list této VT od výrobce Windspire [24] .  

 

Obr. 3 Zleva, VT Darrieus, VT s přímými lopatkami a VT se zkroucenými lopatkami 

2.1.3 Darriusova turbína se zkroucenými lopatkami (Helically twested blades)  

V současné době se také vyskytuji VT v Darriusově provedení disponující zkroucenými  

lopatkami (Twisted Three Bladed Darrieus Rotor). I když jsou názory na toto provedení rozdílné, 

setkávají se v tvrzení, že tento typ lopatek redukuje rozdělení vzdušného proudu za VT, což je 

potvrzeno ve studii [14] , kde je tato vlastnost prezentována snížením hladiny hluku a vibraci. Ve 

studii [3] je koeficient CP stanoven na 0,128, což je hodnota nízká pro uvedení takové turbíny na trh. 

V úvahu je také nutné vzít náročnou výrobu složité konstrukce a s 

tím spojené vysoké výrobní ceny. Nicméně v kontrastu k této 

studii, na trhu je možné nalézt hned dva výrobce tohoto typu 

vertikální VT: Urban Green Energy [15]  a Quietrevolution [16] . 

Ukázku těchto komerčně dostupných VT je možné nalézt v 

příloze B.    

2.1.4 Typ větrné turbíny Crossflex 

Jedná se o vertikální VT, která na rozdíl od předchozích 

VT typu Darrieus je schopná být plně implementována do pláště 

budovy. Jako i v jiných případech jedná se o vertikální VT 

schopné využít vítr turbulentní a vítr působící ze všech stran. 

Navíc, je využito nízko setrvačnému materiálu větrných lopatek,  

které jsou také díky flexibilnímu návrhu více odolné 

mechanickému zatěžování. Výhodou je také možnost instalace 

více VT řazených za sebou. Nicméně, z naměřených výsledků 

bylo zjištěno, že výkonová charakteristika tohoto typu VT 

prokazuje vyšší výkonové účinnosti při rychlosti větru nad 14m/s, 

díky čemuž je instalace doporučena pouze ve větších výškách 

(výškové budovy) s vyšší distribucí větru [17] .      

 
Obr. 4 Ukázka možného využití  VT 

Crossflex   
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2.2 Typ větrné turbíny Savonius 
Jak lze vidět na Obr. 5 Základní princip VT SavoniusObr. 5 vertikální VT Savonius se ve své 

nejjednodušší podstatě skládá ze dvou dutých půlválců, které jsou spojeny společnou hřídelí. Mimo 

tento základní typ je také možné nalézt i jiné varianty sestávající se z tří lopatkového provedení anebo 

provedení ve zkrouceném tvaru. Rozdíl tohoto typu VT oproti předešlému typu Darrieus je především 

v principu zpracování větrné energie, která je provedena pomocí tzv. aerodynamického tahu 

(aerodynamic drag). Kroutící moment je tedy přenášen na hřídel VT pomocí přímé síly (tahové síly) 

vyvolané větrným proudem působícím přímo na plochu lopatek VT. Vzhledem k tomuto principu 

zpracování větrné energie, VT Savonius nedosahují takových výkonových výsledků jako v případě 

aerodynamického vztlaku, kdy jejich účinnost se všeobecně pohybuje v oblastech kolem 20% (CP   

0,2) [7] . 

Výhodou typu Savonius oproti typu Darrieus je poměrně vysoký počáteční kroutící moment, 

který této VT zaručuje schopnost samostatného rozběhu. Bylo také provedeno několik studií 

zabývajících se vývojem tohoto typu VT, kdy v jednom případě, nárůst účinnosti až 30% byl dosažen 

vložením clony před VT a upravením tvaru lopatek [3] [18] [19] . V příloze C je poté možné nalézt 

nabídku komerčně dostupné VT Savonius od firmy WINDSIDE [25] . Pro doplnění, dalším zařízením 

využívajícím také této konstrukce je miskový anemometr, který najde své uplatnění v metrologii. 

 

 

Obr. 5 Základní princip VT Savonius 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Pokročilý návrh VT Savonius (Windside) 
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2.3 Kombinovaná větrná turbína Savonius a Darrieus 
Za účelem využití výhod obou typů VT bylo provedeno několik studií zabývajících se jejich 

kombinací. Typ Savonius byl využit pro jeho vysokou hodnotu počátečního kroutícího momentu, 

kterou tak doplňoval VT typu Darrieus, v zásadě neschopnou samostatného rozběhu avšak s lepšími 

provozními účinnostmi. GUPTA R. et al. ve své práci [20] shrnuli předchozí studie tohoto typu a sami 

provedli fyzická měření ve větrném tunelu s VT sestávající se z kombinace tří lopatkové VT Savonius 

a z tří lopatkové VT Darrieus. Přičemž maximální účinnost dosažená v této studii byla 51%. V jiné 

studii [3] byla poté výkonová účinnost tohoto typu VT stanovena 35%. 

 

Obr. 7 VT kombinovaná z VT Darrieus a Savonius 

2.4 Typ větrné turbíny Sistan 
Jedná se o jedny z prvních VT svého druhu datované již od 9. století. Tyto VT využívající 

princip aerodynamického tahu, který zaručuje samostatný rozběh. Hlavní zájem o tyto VT  vzbouzí 

především jejich specifický návrh, který umožňuje jejich integraci a začlenění do konstrukcí budov. 

Účinnost větší než 50% byla odvozena pomocí CFD simulací, dávající tomuto typu VT značný 

potenciál do budoucna. Nicméně další vývoj je stále nutný za účelem dalšího rozvoje. Princip a 3D 

model daného typu VT může být vídět níže na Obr. 8 a Obr. 9 [21] . 

 

Obr. 8 Princip funkce VT Sistan 

 

Obr. 9 3D model VT Sistan
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2.5 Typ větrné turbíny Zephyr 
VT Zephyr je složena ze dvou částí a to z části statické nazývané větrný stator a z části 

dynamické (větrný rotor). Funkce potom spočívá v tom, že větrný proud je usměrněn větrným 

statorem a působí na větrný rotor, který vytváří kroutící moment na hřídeli větrného motoru, jak je 

nazývána celá konstrukce VT. Tato VT se vyznačuje kvalitním mechanickým odrušením, což je 

docíleno pomocí větrného statoru, který propouští na větrný rotor pouze usměrněný větrný proud, 

který již nezpůsobuje nijak výrazné mechanické namáhání lopatek větrného rotoru. Tento typ VT je 

také předurčen pracovat v podmínkách turbulentních a s nízkými rychlostmi. Vzhledem ke 

konstrukci, je také možné umístit tyto VT v menších vzdálenostech od sebe [3] [4] .  

Nicméně, maximální účinnost tohoto typu VT byla dosažena 12% [4] , znamenající příliš 

nízké využití a tím nízkou pravděpodobnost komercializace. Dalšími úpravami návrhu lopatek 

větrného rotoru a návrhu větrného statoru by však mohlo být dosaženo vyšší účinnosti [22] [23] . Jak 

bude uvedeno dále, VT měřená v této bakalářské práci je založena na podobném principu jako VT 

Zephyr.        

 

Obr. 10 Průžez VT Zephyr 
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3 Měření výkonových charakteristik prototypu vertikální VT 
Stěžejní částí této bakalářské práce se převážně stala tato část, věnovaná samotnému měření 

výkonových charakteristik prototypu vertikální VT sestavené na VŠB TU - Ostrava. Tento prototyp 

větrného motoru popsaný níže, byl prvotně navržen a testován pomocí CFD simulací [33] a následně 

sestaven z dřevěných dílců za účelem tohoto měření.. V této části je větrný motor prvně představen, 

poté je prezentována navržená měřící soustava a jsou popsány také jednotlivé měření, které byly 

provedeny jak ve větrném tunelu tak v reálném prostředí. V další kapitole této práce jsou poté 

prezentovány výsledky měření i s jejich vyhodnocením.   

Cíle stanovené pro část měření: 

 Návrh měřící soustavy 

 Získání a porovnání výkonových charakteristik naměřených ve větrném tunelu a v 

reálném prostředí 

 Porovnání CFD simulací s reálnými hodnotami 

 Posouzení kvality konstrukce větrného motoru z hlediska dosažených výkonů 

 Posouzení adekvátnosti naměřených výsledků ve větrném tunelu a v reálném 

prostředí v kontextu komerčně nabízených větrných turbín 

3.1 Popis měřeného větrného motoru 
Měřený větrný motor je vyobrazen na Obr. 11, kde je zobrazen v pohledu 3D. Na Obr. 12 je 

poté vyobrazen 2D průřez [33] . Z těchto obrázků je vidět zřejmá analogie s VT Zephyr, popsanou 

výše, se kterou sdílí společné konstrukční prvky. Tato VT se také skládá ze dvou částí, části statické 

(větrného statoru) a části dynamické (větrného rotoru). Větrný stator je sestaven z 6 dřevotřískových 

profilů spojených spodním a vrchním čelem, v celku tvořících nosnou část VT, ve které je vložen 

větrný rotor. Větrný rotor je sestaven z 13 lopatek vytvořených z překližky spojených 

dřevotřískovými pláty ve spod, uprostřed a nahoře. K větrnému rotoru je pevně připojena hřídel, která 

je připevněna k statické části pomocí kluzného ložiskového spojení. Hřídel větrného rotoru je poté 

vyvedena nad horní čelo větrného statoru, kde je připojena k měřícímu aparátu.  

 

Obr. 11 3D model větrného motoru 

Rozměry větrného motoru: 

 průměr rotoru dR = 800 mm, 
 výška rotoru vR = 1000 mm, 

 průměr statoru dS =1000 mm, 

 výška statoru vS = 1100 mm. 
 

 

Obr. 12 2D profil větrného motoru
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3.2 Popis měřící soustavy 
Za účelem změření výkonových charakteristik větrného motoru je důležité sestavit soustavu 

schopnou změřit hodnoty okamžitého výkonu P. Za tímto účelem byla sestavena měřící soustava 

složená z tachogenerátoru schopného měřit okamžité otáčky n větrného rotoru a z magnetické 

práškové brzdy, jejichž součástí je statické momentové čidlo. Pomocí tohoto čidla je poté možné 

měřit okamžité hodnoty torzního momentu M. Dosažením těchto hodnot n a M lze následně dopočítat 

výkon P podle vztahu (3) [26] .  

        
   

  
         (3) 

Magnetická prášková brzda mimo funkci měřícího čidla torzního momentu funguje také jako 

zatěžovací člen, pomocí kterého je možné simulovat reálná zatížení. Princip tohoto zatěžování tedy 

spočívá v tom, že při zvýšení požadavku na odběr elektrického proudu, reálné zařízení tj. generátor 

nebo frekvenční měnič zvýší své nároky, které se projeví zvýšeným brzdným momentem na větrném 

rotoru. 

3.2.1  Použitá snímací zařízení výkonu 

Tachogenerátor: 
 typ Langlois DYTA1 pro přístroje do 300W, 

 max. 5000 min
-1

, 

 zvolený rozsah 20V/1000 min
-1

. 
 

Magnetická prášková brzda se zabudovaným čidlem momentu: 

 typ Langlois FP1 pro stroje do 300W, 
 statické momentové čidlo 4Nm, 

 prášková brzda ovládaná stejnosměrným napětím 0-10V. 

3.2.2 Zpracování snímaných veličin a ovládání práškové brzdy 

Snímané veličiny momentu a otáček jsou zpracovány 

ve třech krocích, počínaje úpravou analogového signálu 

měřící jednotkou GRANMECA (Langlois), převodu 

analogového signálu na digitální signál měřící kartou NI 

USB - 6009 (National Instruments) a finálním zpracováním 

měřených veličin v programovém prostředí LabVIEW. 

Ovládání práškové brzdy je možné popsat v obrácené 

analogii k snímání měřených veličin a to tak, že příkaz 

provedený v softwarovém prostředí LabVIEW je převeden 

měřící kartou na analogový signál a následně vykonán měřící 

jednotkou GRANMECA. Následně je tato problematika 

popsána podrobněji. Schematické znázornění celé měřící 

soustavy je zobrazeno na Obr. 13. 

3.2.3 Popis měřící jednotky GRANMECA  

Měřící jednotka GRANMECA slouží jako zařízení 

pro zpracování analogových signálů z čidel otáček a 

momentu. Signál je v měřící jednotce upraven a poslán na 

výstupní svorky v podobě, která je vhodná pro další 

zpracování, jak je vidět níže v přehledu vstupů a výstupů měřící jednotky. Pomocí této měřící 

jednotky je také možné přímo zobrazit měřené údaje na displejích umístěných na čelním panelu 

přístroje a také provést kalibraci momentového čidla. Na čelních displejích měřící jednotky je možné 

Obr. 13 Schéma měřící soustavy 
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sledovat měřené hodnoty otáček, momentu a výsledného výkonu.Kalibraci je možné provést pomocí 

dvou potenciometrů umístěných v levé části předního panelu přístroje [27] .  

Měřící jednotka Granmeca řídí také práškovou brzdu FP1 a to pomocí výstupního napětí 0 až 

10V, s proudem 500mA. Samotné ovládání tohoto výstupu je poté možné dvěma způsoby a to pomocí 

potenciometru umístěného v pravé části čelního panelu přístroje anebo pomocí přivedeného napětí 0 

až 5V na svorky externího vstupu měřící jednotky (pozn. pokud není uvedeno jinak jedná se vždy o 

hodnoty stejnosměrného napětí a proudu). 

Přehled využitých vstupů a výstupů měřící jednotky Granmeca :  

 vstup momentového čidla, 

 vstup tachogenerátoru, zvolený rozsah 20V/1000 min
-1

, 

 vstup 0 až +5V, určený pro externí ovládání práškové brzdy, 

 výstup -5 až +5V, okamžitá hodnota otáček větrného rotoru, 

 výstup 0 až +10V (0,5A), řízené napájení práškové brzdy, 

 výstup -5 až +5V, okamžitá hodnota torzního momentu na hřídeli větrného motoru. 

 
Obr. 14 Měřící jednotka GRANMECA vlevo a měřící karta NI USB-6009 

3.2.4 Popis měřící karty NI USB-6009 

Měřící karta NI USB - 6009  je primárně využita pro převod snímaných veličin do digitální 

podoby tak, že snímané údaje je dále možno zpracovávat a ukládat pro účel analýzy. Dále je měřící 

karta využita také jako řídicí člen, pomocí kterého je možné ovládat práškovou brzdu. 

Všeobecně tato měřící karta obsahuje 8x analogový vstup (AI) se společnou zemí nebo 4x 

diferenciální AI, 2x analogový výstup (AO), 12x nastavitelný, buď digitální vstup (DI) nebo digitální 

výstup (DO), 32 bitový čítač a napěťové zdroje 2,5V a 5V [28] .  

Pro naši aplikaci byly zvoleny tři diferenciální analogové vstupy a jeden analogový výstup. 

Diferenciální vstupy jsou preferovány před analogovými vstupy se společnou zemí, pro jejich 

vlastnost potlačení stejnosměrného rušení. Tyto diferenciální vstupy jsou také připojeny na záporném 

potenciálu vstupního signálu k zemi (GND) měřící karty přes velkou impedanci (2MΩ), což je 

provedeno z důvodu zabránění efektu tzv. plovoucího potenciálu. 

Přehled použitých vstupů a výstupů měřící karty NI USB-6009: 

 vstup AI0 - snímání momentu, rozsah 0 až 5V, 

 vstup AI1 - snímání otáček, rozsah 0 až 5V, 

 vstup AI2 - snímání rychlosti větru, rozsah 0 až 0,5V, 

 výstup AO1 - ovládání práškové brzdy, rozsah 0 až 5V. 

Analogový vstup AI2 je využit pro snímání impulsů z připojeného anemometru snímajícího 

rychlost větru. Více o této problematice bude uvedeno dále.  
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3.2.5 Softwarové prostředí LABview 

Pro správu snímaných veličin a pro možnost ovládání práškové brzdy byla upravena již 

vytvořená LABview virtuálně-instrumentální (VI) aplikace odzkoušená při předchozích měřeních 

zabývajících se problematikou měření účinnosti generátoru VT [8] [26] . Tato upravená VI aplikace 

dostala pracovní název "Vrtule1" a nabízí tyto základní funkce:  

 časové průběhy snímaných veličin jsou zobrazovány v reálném čase na x-y diagramu, 

 možnost odladění snímaných veličin pomocí funkce Offset a Gain, 

 ukládání snímaných veličin s časovým intervalem 1s (výstupní data ve formátu txt), 

 ovládání práškové brzdy virtuálním potenciometrem. 

Detailní schéma zapojení měřící soustavy vytvořené v programu Eplan Electric P8 je možné 

nalézt v příloze I. V příloze D je vyobrazeno několik fotografií zobrazujících průběh sestavení měřící 

soustavy a průběh úprav na větrném motoru.   

3.3 Popis měření ve větrném tunelu 

3.3.1 Konstrukce větrného tunelu 

V první fázi samotného měření bylo nutné takový to tunel nejprve sestavit. Větrný tunel se 

obecně skládá z tunelu samotného a ze zdroje proudícího vzduchu. Tunel byl v tomto případě vyroben 

z kovové konstrukce, která byla vyplněna plachtou, uchycenou z vnitřní strany konstrukce tak, aby 

docházelo k co nejmenšímu rušení proudícího vzduchu. Rozměry tunelu jsou 1600mm šířka, 2300mm 

výška a 2400mm délka. Jako zdroj větrného proudění byl použit ventilátor řízený frekvenčním 

měničem s možností regulace otáček od 0 do 1200 ot./min. Těmto otáčkám odpovídá rychlost 

proudícího vzduchu 0 - 14 m/s měřená na výstupu z ventilátoru. Přední a zadní pohled na větrný tunel 

i s větrným motorem je vyobrazen na Obr. 15 a Obr. 16. 

 

Obr. 15 Čelní pohled na větrný tunel 

 

Obr. 16 Zadní pohled na větrný tunel 
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3.3.2 Stanovení rychlosti vzdušného proudu ve větrném tunelu 

Postup jednotlivých měření spočívá v tom, že nejprve jsou nastaveny otáčky ventilátoru, které 

jsou konstantní po celou dobu jednoho měření. Při takto stanovených otáčkách je dále nutné změřit 

rychlost vzdušného proudu (větrný profil) působícího na větrný motor, jak bude objasněno dále.  

Jak bylo zjištěno v průběhu měření, vzduch proudící z ventilátoru na větrný motor není díky 

konstrukci ventilátoru zcela homogenní, čímž není možné měřit rychlost v proudícího vzduchu pouze 

v jednom měřícím bodě. Z tohoto důvodu byla tato měření provedena s pomocí tzv. větrných profilů, 

které nám daly představu o tom, jaké jsou větrné podmínky působící na větrný motor při aktuálním 

měření. Měření větrných profilů bylo provedeno, buď to v devíti anebo v jedenácti měřících bodech 

podle toho v jaké vzdálenosti byl větrný motor umístěn od ventilátoru. Při maximální vzdálenosti 2,55 

m je prakticky dosaženo rovnoměrného rozložení větrného proudu ve větrném tunelu, čímž devět 

měřících bodů bylo usouzeno jako dostačující hodnota pro reprezentaci větrného profilu (viz. profil A 

Obr. 17). Nicméně při vzdálenosti větrného motoru od ventilátoru 2,55 m bylo možné dosáhnout 

maximálně do 6 m/s střední rychlosti větrného profilu včetně. 

 
Obr. 17 Vzdušné proudové profily (m/s) 

Za účelem zvýšení rychlosti působícího větrného proudu bylo nutné posunout větrný motor 

blíže k ventilátoru, což způsobilo více nerovnoměrnou distribuci větrného proudu. Pro přesnější popis 

takového profilu bylo měření provedeno v jedenácti měřících bodech (viz. profil B Obr. 17). Měření 

jsou vždy provedena ve vzdálenosti cca 25cm před větrným motorem. Je také nutno říci, že vzdušné 

pole ventilátoru je mírně pulsující a proto vynesené hodnoty jsou hodnoty střední, měřené v časovém 

úseku cca 15s.  

Průměrná hodnota proudového profilu A na Obr. 17 je 5 m/s. V tomto případě se jedná o 

rychlosti vzdušných proudů s přijatelnou odchylkou a určená průměrná hodnota 5 m/s je použita jako 

referenční hodnota, pro kterou je vynesena odpovídající výkonová hodnota na výkonové křivce. 

Jelikož v případě proudového profilu B již není možné použít průměrnou hodnotu je nutné určit 

hrubou referenční hodnotu rychlosti proudícího vzduchu, která bude také vynesena ve výkonové 

charakteristice, bude však vynesena přerušovanou čarou (průměrná hodnota v tomto případě odpovídá 

rychlosti vzduchu 6,26 m/s).  

Jakmile je změřen větrný profil působící na větrný motor, měření se může přesunout do další 

fáze.  
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3.3.3 Měření výkonu větrného motoru ve větrném tunelu  

Větrný rotor je ve výchozí pozici v nezatíženém stavu a pozvolným zatěžováním je hledán 

maximální výkon pro již dříve stanovenou rychlost proudícího vzduchu. Na Obr. 18 níže může být 

vidět průběh otáček, torzního momentu a výkonu odpovídající profilu proudícího vzduchu A 

zobrazeného v Obr. 17.  

 

Obr. 18 Průběh měření ve větrném tunelu pro v = 5m/s 

Na Obr. 18 je možné sledovat průběh postupného zatěžování, které je vyjádřeno zvyšující se 

hodnotou torzního momentu (červený průběh). Na zvyšující se torzní moment reagují otáčky, které se 

při zvyšující zátěží na větrném rotoru snižují (zelený průběh). V tomto grafu je také dobře viditelná 

závislost výkonu (modrý průběh) větrného rotoru na otáčkách a na odpovídajícím torzním momentu 

(zátěži). Můžeme vidět, že výkon stoupá se zvyšujícím se zatížením a klesajícími otáčkami dokud je 

větrný motor schopen dodávat potřebnou energii přeměněnou z energie větrné. V určitém okamžiku 

se však tento jev zvrátí a výkon začne klesat se zvyšujícím se zatížením. Ve své podstatě můžeme říci, 

že větrná energie přiváděná na rotor větrné turbíny již není dostatečná pro zvládnutí takové zátěže a 

výkon tedy začne klesat. Z tohoto důvodu je také v praxi nutné mimo výkonové křivky větrného 

motoru určit také závislost výkonu na otáčkách větrného rotoru. Tato charakteristika je zejména 

důležitá pro návrh vhodného generátoru jak již bylo zmíněno v úvodní části této studie. Ze 

zobrazeného průběhu můžeme tedy říci, že pro dosažení maximálního výkonu jsou ideální otáčky v 

rozmezí 35 až 55 otáček za minutu. Průběh výkonu na otáčkách je v této studii také zobrazen a to v 

nadcházející kapitole (viz. kap. 4.2, Obr. 25).  

Ze zobrazeného průběhu na Obr. 18 lze vidět, že výkon větrného motoru odpovídá přibližné 

hodnotě 5W při rychlosti větru 5m/s. Stejným způsobem jsou stanoveny také zbylé hodnoty uvedené 

ve výsledné výkonové křivce (viz. kap. 4.1, Obr. 22).  

Ve větrném tunelu byly provedeny celkem tři sady měření z nichž první sada měření nebyla 

brána v úvahu, poněvadž rychlosti větru byly měřeny pouze v jednom měřícím bodě. Další dvě sady 

měření byly již však provedeny pomocí větrných profilů jak zde bylo popsáno. Kompletní průběhy 

snímaných veličin z těchto dvou měření jsou vloženy k nahlédnutí v příloze E.  
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3.4 Popis měření v reálném prostředí 
Hlavním rozdílem mezi měřením v reálném prostředí a měřením ve větrném tunelu jsou 

vlastnosti vzdušného proudu (povětrnostní podmínky), které se výrazně liší. Zatím, co ve větrném 

tunelu je vzdušný proud veden v přímém směru na větrný motor, který je tímto umělým vzdušným 

proudem rozpohybován, v reálném prostředí se již převážně nejedná o souvislý proud vzduchu. 

Větrný proud vzduchu v reálných podmínkách jak bylo také zjištěno při měření, je z pravidla 

nárazový, dosahuje konstantních rychlostí větru jen velmi zřídka a jeho působení je možné ze všech 

směrů ve vodorovné ose.    

3.4.1 Měření rychlosti větru v reálném prostředí 

Na rozdíl od měření ve větrném tunelu, pro měření v reálném prostředí již nebylo možné 

použít pro měření rychlosti větru metodu proudových profilů. Za účelem tohoto měření byl na větrný 

motor nainstalován běžně dostupný miskový anemometr WMR200 (Oregon Scientific), který sice v 

základním provedení nedisponuje výraznou přesností měření, ale použitím vlastního snímání otáček 

metodou měření délky pulsu přímo z miskového čidla bylo již dosaženo obstojné přesnosti měření. 

 Čidlo funguje na principu vyslání jednoho impulsu za jednu otáčku anemometru.  Miskový 

anemometr WMR200 byl také patřičně podroben kalibraci, která byla provedena pomocí měřicího 

přístroje ALMEMO® 2690-8A (AHLBORN), který je vybaven měřícím čidlem FV A915 S220 s 

přesností měření 3%. Pro doplnění, měřící čidlo rychlosti větru FV A915 S220 bylo také použito pro 

stanovení větrných profilů při měření ve větrném tunelu. 

 

Obr. 19 Měření ve venkovním prostředí 

3.4.2 Postup měření výkonové charakteristiky v reálném prostředí  

Pro měření v reálném prostředí byl podle předpovědi počasí vybrán jeden z větrných dnů v 

areálu VŠB-TU Ostrava. Rychlost větru pro daný měřící den byla meteorology předpovězena na 6 

m/s, což je hodnota nadprůměrná v dané oblasti. Průměřná hodnota větru se v dané oblasti pohybuje 

přibližně kolem 3m/s [8] .  Průběh samotného měření spočíval v tom, že větrný motor byl vystaven na 
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vyvýšeném místě v okolí pro lepší dostupnost větru, kde byl konstantě zatížen po celou dobu jednoho 

měření. 

Pro měření v reálném prostředí bylo prvně zamýšleno provádět měření tak, že při 

rozpohybování větrného rotoru díky větru by se větrný motor ze stavu na prázdno začal manuálně 

zatěžovat, čímž by docházelo ke vzniku torzního momentu na hřídeli, který by následně vyprodukoval 

měřitelný výkon. Avšak, z důvodu nestálého větrného proudu, při tomto způsobu měření docházelo k 

neustálému odlehčování a zatěžování větrného rotoru, který se takto pro náročnost manuálního 

zatěžování převážně vždy zastavil. 

Tento způsob měření byl tedy posouzen jako nevhodný a měření bylo následně provedeno 

metodou konstantního zatížení. V tomto měření již nebylo zatížení dynamicky měněno, ale pro 

jednotlivá měření bylo vždy zvoleno konstantní zatížení. Tato zatížení byla zvolena tak, aby splňovala 

dvě podmínky, a to: zatížení musí být větší než nulové, tedy větrný rotor je schopen generovat výkon 

a zatížení nesmí být příliš velké. Je důležité, aby větrnému rotoru bylo umožněno dosáhnout větších 

otáček (řádově desítky). Průběh jednoho z měření při konstantní zátěži je zobrazen na Obr. 20. 

 

Obr. 20 Průběh měřených veličin při měření v reálném prostředí 

Jak může být vidět z těchto průběhů, i když je zátěž konstantní hodnota torzního momentu 

vykazuje poměrně dynamické vlastnosti z důvodu proměnlivého větrného proudu. V rámci těchto 

měření s konstantním zatížením bylo provedeno několik měření o různých hodnotách zatížení, z nichž 

bylo vybráno měření s nejvyššími výkonovými hodnotami. Celkový průběh měření při tomto zatížení 

je možné nalézt v příloze F.  

3.4.3 Stanovení výsledné výkonové křivky v reálném prostředí 

Vzhledem k velmi proměnným větrným podmínkám vyskytujících se pří venkovním měření, 

stanovení výsledné výkonové křivky v reálném prostředí může být komplikovanější než v případě 

větrného tunelu. V takovémto měření je velmi důležité klást důraz na snímání rychlosti větru a na 

záznam naměřených dat. Jelikož vítr v tomto prostředí má značně dynamickou povahu, je prakticky 

nemožné získat jednoznačné hodnoty výkonu odpovídající konkrétním rychlostem větru tak jak tomu 

je v případě měření ve větrného tunelu. Výsledný graf výkonových charakteristik je poté značně 

rozptýlený.  
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Za účelem získání výsledné výkonové křivky je poté použita metoda střední hodnoty, která 

spočívá ve výběru středních hodnot výkonu pro odpovídající rychlosti větru. Tato metoda byla 

zvolena po prostudování normativního podkladu ČSN EN 61400-12-1 [29] , ve kterém je definován 

postup vyhodnocení založený na tomto principu. Proces stanovení výsledné výkonové křivky může 

být vidět na Obr. 21. 

 

Obr. 21 Průběh stanovení výkonové křivky v reálném prostředí  
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4 Vyhodnocení získaných výsledků 
V předešlé kapitole byl popsán větrný motor, měřící soustava a jednotlivá měření. V této 

kapitole jsou výsledné výkonové křivky prezentovány a vyhodnoceny. 

4.1 Výsledné výkonové křivky 
Výkonová křivka se často považuje za nejdůležitější charakteristiku větrné turbíny [30] . Jak 

již bylo také řečeno, podstatou výkonové křivky je vyobrazit závislost výkonu větrné turbíny na 

rychlosti větru. Na Obr. 22 jsou vyobrazeny obě výkonové křivky změřené jak ve větrném tunelu, tak 

i v reálném prostředí. Mimo tyto výkonové křivky je v Obr. 22 vykreslena také tzv. teoretická 

výkonová křivka (zelená barva), o které bude hovořeno později.  

 

Obr. 22 Výsledné výkonové křivky 

4.1.1 Měření výkonové křivky ve větrném tunelu vs. v reálném prostředí  

Z vyobrazených výkonových křivek můžeme vidět rozdíl v dosažených výkonových 

hodnotách pro jednotlivá měření. Jak jde vidět, výkonová křivka měřená ve větrném tunelu vykazuje 

větší hodnoty výkonů oproti výkonům dosaženým při měření v reálném prostředí. Tento výsledek se 

dal předpokládat a může být odůvodněn tím, že dynamický (nestálý) větrný proud působící ze všech 

směrů (reálné prostředí) vykazuje menší výkonové účinky než stálý vzdušný proud působící na větrný 

motor v jednom směru (větrný tunel). Jak také potvrzeno v jiných studiích [31] , větrný tunel může 

být velmi účinný nástroj pro účely výzkumu a vývoje. V tomto prostředí je možné vytvořit umělé 

větrné podmínky, které jsou nastavitelné dle potřeby uživatele, vykazují stabilní chod umožňující 

důkladnější analýzu pro konkrétní rychlosti větru a hlavně umožňují analýzu ve větším rozsahu 

větrných rychlostí jak je tomu i v našem případě. Ve větrném tunelu je také snadnější jednotlivá 

měření opakovat, čímž je možné srovnávat více typů větrných turbín. Nicméně, za účelem získání 

reálné představy o funkčnosti a hlavně za účelem získání výkonové křivky, která má reprezentovat 

daný typ větrné turbíny v komerčním rozsahu, by se již nemělo jednat o testy ve větrném tunelu, 

avšak jen o testy provedené v reálných podmínkách. Opak je nicméně pravdou, kdy výrobci větrných 

turbín z pravidla uvádí výkonové křivky nereálné, postavené buď to právě na testech ve větrném 

tunelu a nebo numericky odvozené [9] [30] [32] .  
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4.1.2 Reálné výkonové křivky vs. CFD simulace 

Součástí této studie bylo také srovnání získaných výkonových charakteristik s CFD simulací 

vytvořenou v první časti vývoje tohoto větrného motoru, předcházející této bakalářské práci. Tato 

simulace byla provedena jako orientační za účelem porovnání dvou různých typů lopatek větrného 

rotoru. Přičemž, výsledky této CFD simulace pro zde měřený typ větrného rotoru byly stanoveny 

takto:  

 záběrný moment větrného motoru (n = 0 min
-1

): 2,5 Nm, 

 hnací moment větrného motoru (n = 60 min
-1

): 1,8 Nm, 

 výkon větrného motoru (n = 60 min
-1

): 11W. 

Na Obr. 23 níže, můžeme vidět průběhy výkonu, otáček a momentu větrného motoru měřené 

ve větrném tunelu. Při bližším pohledu na tyto průběhy je možné vidět, že výkon větného motoru 

dosahuje 11W při 60 ot/min. Přirozeně, těmto hodnotám odpovídá také hodnota hnacího momentu, 

rovnající se přibližné hodnotě 1,8 Nm. Dále při snižování otáček, způsobeném zvýšeným zatíženým 

větrného motoru je vidět hodnota blížící se statickému momentu 2,5 Nm.  

 

Jedinou odchylkou v tomto srovnání byly uvedené rychlosti a vlastnosti větrného proudu, 

které se lišily převážně z důvodu rozdílné definice dané jednotlivými prostředími. Zatím co v CFD 

simulaci se jedná o rovnoměrný proud vzduchu, proudící pouze ve vodorovném směru, v případě 

větrného tunelu se jedná o větrný proud obsahující mírné turbulentní složky. Nicméně, jak může být 

vidět z průběhu CFD simulace na Obr. 24, rychlost vstupního vzdušného proudu (proudění z leva 

doprava) se pohybuje kolem 6 m/s, čemuž odpovídá střední hodnota větrného profilu pro zobrazené 

průběhy v Obr. 23. 

Srovnáním těchto průběhů (Obr. 23) s výsledky CFD simulace [33] lze najít určitou shodu v 

těchto dvou měřících metodách z čehož lze usoudit, že využití numerických metod (CFD simulací) 

může být velmi užitečným nástrojem při vývoji VT jak také potvrzeno v jiných studiích [34] .  

  

Obr. 24 CFD simulace 

Obr. 23 Průběh měření ve větrném tunelu 
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4.1.3 Posouzení kvality konstrukce větrného motoru 

Při bližším pohledu na získané výkonové křivky na Obr. 22 je v první řadě nutno říci, že se 

jedná o výkonové křivky měřené na zjednodušeném funkčním vzorku větrného motoru. Tento 

prototyp je sestaven z hrubých materiálů a jednoduchých geometrií za účelem prvního posouzení této 

konstrukce VT.  

Ze získaných výkonových křivek tedy můžeme usoudit, že dosažené výkonové hodnoty 

nejsou nijak přesvědčivé. Je také nutno říci, že se jedná o výkon mechanický, ke kterému je nutno pro 

výslednou hodnotu elektrického výkonu připočítat účinnost generátoru. Nicméně, takový výsledek 

nám poskytuje opravdu střízlivý pohled do odvětví malých větrných elektráren.  

Jak již bylo zmíněno, na Obr. 22 je také vyobrazena křivka teoretického výkonu, která je 

odvozena podle vztahu (1) popsaného v úvodní kapitole. Tato teoretická výkonová křivka nám uvádí 

výkon, který nám je malá větrná elektrárna o aktivní ploše A schopna vyprodukovat, při ideálním 

výkonovém koeficientu   . Přičemž, A je v tomto případě 0,4 m
2
 a ideální koeficient CP je definován 

hodnotou 0,593 (Betz factor) [7] . Aktivní plocha A je zde stanovena jako polovina plochy větrného 

rotoru, jelikož ve skutečnosti je pouze tato plocha vystavena přímému větrnému proudu. Přičemž 

druhá polovina větrného rotoru je stíněna větrným statorem. Pomocí této křivky teoretického výkonu 

je poté možné demonstrovat krajní schopnost větrného motoru produkovat mechanický výkon. Z 

vyobrazené křivky teoretického výkonu je tedy viditelné, že i když naměřené hodnoty výkonu pro obě 

měření byly poměrně nízké, teoretická výkonová křivka prokazuje, že aktuální výkonový potenciál 

větrného motoru není tak velký jak by se dalo předpokládat. Uvažujeme-li  průměrné rychlosti větru 

pro oblast VŠB - TU Ostrava kolem 3 - 4 m/s [8] můžeme vidět, že při daných rozměrech větrného 

motoru se výkonový potenciál pohybuje od 4 do 9 W, bez ohledu na výkonovou účinnost konstrukce 

větrného motoru. Z tohoto důvodu je pro další vývoj větrného motoru mimo jiné také zvážena 

možnost provedení větší konstrukce větrného motoru, která by tento výkonový potenciál navýšila. 

Mohlo by se také zdát, že výkonové srovnání zde měřeného větrného motoru s komerčně 

dostupnými VT je velmi rozdílné. Nicméně je důležité uvědomit si, že výkony těchto komerčně 

dostupných VT jsou uváděny při vyšších rychlostech větru, z pravidla 10m/s. Při této rychlosti větru 

jsou následně uváděny vyšší výkonové hodnoty. Tento způsob propagace VT má jistý pozitivní efekt 

na jejich prodej, nicméně jakmile jsou tyto VT umístěny v oblastech s nízkou distribucí větru jejich 

užitnost je prakticky nulová [9] [11] . Proto je také jedním ze záměrů sestavit VT, která by byla 

schopna efektivně fungovat v těchto oblastech s nízkými rychlostmi větru. Jak je však vidět, náročný 

vývoj je nutností. 

V rámci těchto měření byl také určen výkonový koeficient CP, který dosáhl maximální 

hodnoty 0,2 při měření ve větrném tunelu a 0,1 při měření v reálném prostředí. Dosažený výkonový 

koeficient poté naznačuje jistý potenciál do budoucna.   
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4.2 Stanovení závislosti výkonu na otáčkách 
Pro doplnění této studie, v této části je vyobrazena výkonová křivka v podobě P=f(n). Jak již 

bylo zmíněno, tato křivka najde své uplatnění převážně při návrhu generátoru VT [11] . Jak může být 

vidět na Obr. 25, se zvyšujícím se výkonem větrného motoru se také mění otáčky, které jsou 

specifické pro určitou výkonovou hodnotu. Jelikož maximální výkon nemusí odpovídat vždy jen 

jediné hodnotě otáček, nýbrž určitému rozsahu, tato závislost je vyjádřena pomocí dvou křivek 

popisujících minimální a maximální vhodné otáčky pro specifickou výkonovou hodnotu.   

 

Obr. 25 Závislost výkonu větrného motoru na otáčkách 

Výkonové křivky vyobrazené na Obr. 25 byly sestaveny pomocí hodnot naměřených ve 

větrném tunelu. Tyto hodnoty byly preferovány před hodnotami z reálného měření pro jejich větší 

rozsah umožňující důkladnější analýzu.  
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5 Upravený návrh měřící soustavy 
V průběhu práce na této studii - měření výkonových charakteristik větrného motoru, bylo 

zpočátku nutné pracovat s minimálními zkušenostmi, jakož to nikdo ze zúčastněných se ještě přímo 

nepodílel na takovémto projektu, zabývajícím se přímým měřením fyzického funkčního vzorku. 

Dalšími limitujícími vlastnostmi byly velmi omezené finanční prostředky, které umožňovaly sestavit 

danou měřící soustavu jen ze zařízení dostupných v rámci vysokoškolského pracoviště. Konkrétně: 

zařízení pro snímaní a vyhodnocení výkonu větrného motoru bylo použito z katedry elektrotechniky 

anebo anemometr pro snímání rychlosti větru ve venkovním prostředí byl zapůjčen z katedry 

energetiky (fakulta elektrotechniky a informatiky). Další alternativou poté bylo svépomoci a nebo 

pomocí ne přímo podílejících se vysokoškolských pracovišť. Vlastní sestavení a transport větrného 

tunelu anebo dílčí práce a úpravy na větrném motoru, jako např. sestavení funkčního podvozku anebo 

výroba upevňovací konstrukce pro použitá měřící zařízení. S pomocí katedry energetiky, fakulty 

strojní byly poté dojednány měřící prostory pro umístění větrného tunelu a také byl zapůjčen měřící 

přístroj rychlosti větru umožňující provádět daná měření s vysokou přesností do 3% (viz. kap. 3.4.1).  

Nicméně v průběhu tohoto výzkumu a vývoje bylo nabyto mnoho zkušeností, z kterých bych 

rád některé uvedl v této kapitole za účelem zlepšení měřících vlastností do budoucna.  

5.1 Měření rychlosti větru 
Měření referenční rychlosti větru, obzvláště ve venkovním prostředí je poměrně složitou 

záležitosti a jednotlivé názory na správné umístění anemometru se mohou poměrně lišit. Hlavním 

cílem v těchto měřeních je umístit anemometr do takové vzdálenosti, že svou pozicí co nejméně 

narušuje větrný proud působící na VT. Zároveň je ale také nutné umístit anemometr ne příliš daleko 

od VT, tak aby byla stále snímána hodnota větrného proudu odpovídající větrnému proudu působícího 

na VT. Umístění anemometru při měřeních v této studii je možné vidět na Obr. 19. Přičemž snaha 

byla natočit anemometr tím směrem, ze kterého foukal vítr nejčastěji anebo tak, že anemometr byl v 

kolmé poloze s větrným motorem k působícímu větrnému proudu. Tento postup je také doporučen v 

evropské normě pro měření výkonu VT, o které bude hovořeno dále.   

Tato evropská norma - ČSN EN 61400-12-1 Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu 

větrných elektráren [29]  popisuje metrologii měření výkonu větrných turbín a její součástí je také 

podrobný popis měření rychlosti větru. V části určené pro měření rychlosti větru je objasněna jak 

problematika vhodného umístění tak také výběr vhodného anemometru a jeho kalibrace. Jelikož se 

jedná o poměrně komplexní problematiku popsanou bez mála osmdesáti stránkami v této normě, rád 

bych uvedl vybrané poznatky, týkající se výběru vhodného místa a vhodného anemometru, které by 

mohly být aplikovány v příštích měřeních.   

5.1.1 Doporučené umístění anemometru 

Umístění anemometru dle této normy je doporučeno ve vzdálenosti 2 až 4 průměry D rotoru 

větrné elektrárny. Preferovaná vzdálenost je 2,5D. V našem případě, kdy jde o větrnou elektrárnu s 

vertikální osou otáčení je průměr rotoru D odvozen ze vztahu (4). 

                      (4) 

Kde A je průtočná plocha rotoru větrné elektrárny v tomto případě plocha větrného motoru.  
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Jak již zmíněno, za nejlepší umístění anemometru je považováno umístění ve směru 

uvažovaného větrného proudění, dalším vhodným umístěním může být také umístění vedle větrné 

elektrárny, např. probíhá-li měření na vyvýšenině. Výška umístění anemometru se uvažuje v místě 

náboje větrné elektrárny (horizontální větrná elektrárna) [29] . Jelikož výška umístění anemometru 

vzhledem k VT s vertikální osou otáčení není touto normou přímo specifikována dá se uvažovat 

odpovídající umístění v polovině vzdálenosti mezi vrchní a spodní hranou větrného rotoru, respektive 

větrného motoru.   

5.1.2 Volba anemometru 

V dané normě je vyložen poměrně podrobný popis volby a kalibrace vhodného anemometru. 

Za účelem uplatnění této normy při výběru anemometru jsou tedy nabídnuty dvě možnosti a to, 

provést kalibraci a následné vyhodnocení dostupného anemometru anebo tento anemometr již koupit. 

V současné době je možné získat anemometr, který odpovídá normě IEC 61400-12-1, což je norma 

prakticky shodná se zde probíranou normou ČSN EN 61400-12-1. Tato norma uvádí výslovné užití 

miskových anemometrů o poměrně striktních parametrech, které jsou k dostání jen velmi zřídka. 

Příklad dvou výrobců je možné najít na těchto internetových stránkách 0[36] Navzdory vysoké 

přesnosti těchto anemometrů, jejich nevýhodou je odpovídající vysoká cena pohybující se kolem 20 

tis. Kč. Příklad jednoho ze dvou zmíněných typů anemometru lze najít také v příloze G. Pro 

zajímavost, cena tohoto anemometru byla 762 € ke dni 1.5.2012 [37] .  

5.2 Snímání torzního momentu 
Použité zařízení na snímání torzního momentu, tedy magnetická prášková brzda vykazovala 

dobré vlastnosti v průběhu všech měření. Statické momentové čidlo bylo pravidelně kalibrováno a to 

vždy před měřením a po měření. Jediná změna, která byla zaznamenána, bylo snížení brzdného 

účinku práškové brzdy a to z důvodu vertikálního uložení této brzdy, které je v originálním provedení 

horizontální. Snaha byla předejít tento jev a to použitím 90° převodovky, tato možnost však nebyla 

provedena z důvodu rizika vnesení nejistoty do měření díky specifické účinnosti převodovky a také 

díky finanční náročnosti tohoto řešení. 

Za účelem zvýšení přesnosti tohoto měření by v budoucí části mohla být využita právě 90° 

převodovka v kombinaci s buď to použitou magnetickou práškovou brzdou FP1 v rozsahu 0 - 4Nm 

anebo magnetická prášková brzda FP2 (Langlois) disponující rozsahem 0 - 25Nm, kterou také 

disponuje katedra elektrotechniky. Dané zařízení ve spojení s 90° převodovkou by bylo však využito 

jen pro účely simulace brzdného momentu. Přičemž tato nová soustava by byla doplněna ještě o 

samostatné snímání torzního momentu provedené buďto pomocí bezkontaktního tenzometrického 

snímání anebo statického snímače. Příklad tohoto statického snímače s přesností 0,5% z maximální 

hodnoty 5Nm nebo 50Nm je možné nalézt v příloze H [38] .       
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6 Zhodnocení získaných zkušeností 
V průběhu práce na této bakalářské práci jsem získal spoustu nových zkušenosti v mnoha 

oblastech ať už teoretických nebo také praktických. Velký posun jsem zaznamenal ve správě a 

organizaci, kdy zejména v průběhu samotných měření bylo nutné mít vypracovaný jak dlouhodobý 

tak také krátkodobý časový plán, který mě dával představu o průběžných časových dispozicích. Tento 

plán mě také pomáhal myslet v předstihu a držet určitou souběžnost se všemi zúčastněnými stranami.  

Dalším přínosem této bakalářské práce je prohloubení znalostí tykajících se jak sestavení a 

vývoje měřící soustavy tak také metrologie provedené ve větrném tunelu a v reálném prostředí. 

Některé z těchto získaných poznatků již také byly vyjmenovány v předešlé kapitole. 

Velkým přínosem bylo také získání reálné představy o skutečných dispozicích malých VT, 

které jsou demonstrovány právě v této studii. Tím, že mě bylo umožněno pracovat a měřit reálný 

funkční vzorek, jsem získal spoustu poznatků, které jsem si sám prakticky ověřil. Prací s VT jsem se 

již zabýval v minulých letech po stránce teoretické a simulační a musím říci, že až prací na této 

bakalářské práci jsem si vybudoval solidní zázemí o reálné funkci malých VT. 
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7 Závěr 
V první části této bakalářské práce je popsáno několik základních typů vertikálních VT i s 

objasněním jejich funkce v závislosti na aerodynamickém principu, který využívají. Jak bylo uvedeno 

jedná se buďto o vertikální VT využívající princip aerodynamického vztlaku (typ Darrieus) a nebo VT 

využívající princip aerodynamického tahu (typ Savonius). Každý z těchto typů má poté určité výhody 

a nevýhody, mezi které patří např. nízký počáteční moment, ale všeobecně vyšší účinnost typu VT 

Darrieus a naopak vysoký počáteční moment, ale nižší výkonové účinnosti VT typu Savonius. Byla 

také zmíněna VT využívající obou principů za účelem zlepšení výkonových vlastností. Všeobecně lze 

říci o vertikálních VT, že mají určitý potenciál, ale velká dávka výzkumu a vývoje je bezpochyby 

stále nutná.  

V hlavní části této studie bylo poté prezentováno měření výkonových charakteristik větrného 

motoru sestaveného na VŠB - TU Ostrava jako pilotního výzkumného projektu zabývajícího se 

vlastním návrhem VT. Hlavní náplní mé práce poté bylo sestavení měřící soustavy a samotné měření 

výkonových charakteristik, které bylo provedeno jak ve větrném tunelu tak i v reálném prostředí.  

Kompletní měřící soustava je v této práci detailně popsána. Její výkon je zhodnocen a z 

nabytých zkušeností je navržena měřící soustava nová, za účelem zvýšení kvality měření do 

budoucna. V této studii jsou také probrány některé části z evropské normy ČSN EN 61400-12-1, 

jejichž některá doporučení byla již využita při tomto měření. Byla také prezentována možnost využití 

dalších doporučení zejména v problematice měření rychlosti větru ve venkovním prostředí.  

Jednotlivá měření v rámci této bakalářské práce jsou v této studii také detailně popsána a 

výsledné výkonové charakteristiky jsou zde uvedeny. Pomocí těchto výkonových charakteristik bylo 

také stanoveno několik výzkumných závěrů:   

 potvrdil se předpoklad, že výkonová křivka měřená ve větrném tunelu bude 

vykazovat vyšší výkonové hodnoty než výkonová křivka měřená v reálném prostředí, 

 srovnáním výsledků z větrného tunelu a výsledků z CFD simulace byla nalezena jistá 

shoda opodstatňující využití numerických metod pří vývoji VT,    

 konstrukce větrného motoru byla zhodnocena z pohledu dosažených výkonů a bylo 

zjištěno, že za účelem vyšších výkonových zisků bude nutné sestrojit větrný motor s 

většími rozměry. Nicméně, při dané konstrukci větrného motoru byl dosažen solidní  

výkonový koeficient CP odpovídající maximální hodnotě 0,2 pro větrný tunel a 0,1 

pro venkovní prostředí   

Bylo také zmíněno časté téma, a to neadekvátní prezentace výkonových charakteristik 

výrobci VT. Především z důvodu prezentování jmenovitých výkonů VT pro vysoké rychlosti větru a 

nepoužitelnost těchto VT v oblastech s nízkou větrnou distribucí. Dále potom také jejich časté 

prezentování výkonových křivek, získaných měřením ve větrném tunelu což přináší vyšší výkonové 

hodnoty jak také zjištěno v této studii.   

Jak již bylo řečeno, v dalším postupu vývoje by se mělo jednat o sestrojení větrného motoru s 

většími rozměry. Navrženy jsou také nové lopatky větrného rotoru, které by měly také zvýšit 

výkonovou účinnost. Nicméně, velkou důležitost budou hrát také použité konstrukční materiály, kdy 

je zapotřebí použít materiály lehčí s propracovanějšími tvary. V oblasti měření je poté důležité více 

využívat doporučení daná zmíněnou normou pro měření výkonových charakteristik a také pokusit se o 

sestavení vylepšené měřící soustavy jak již bylo popsáno v předešlé kapitole. Důležitým parametrem 

jsou ovšem finance, které hrají bezpochybně největší roli. 
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