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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Jednou 
z možností jejich využití je výroba elektřiny pomocí větrných elektráren. Tato práce se proto 
zabývá detailním popisem konstrukce větrných elektráren. Zároveň je zde provedeno krátké 
zhodnocení větrných elektráren, a to z energetického a ekonomického hlediska. Součástí 
práce je také výpočet optimalizace hmotnosti převodovky a popis návrhu spojky větrné 
elektrárny.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Větrná energie, větrná turbína, převodovka, generátor, spojka, vítr, konstrukce 

ABSTRACT 

Renewable energy sources are currently a much-discussed issue. One of the possibilities of 
their use is the production of electricity using wind power plants. This work therefore 
describes in detail construction of wind turbines. At the same time, there is a brief evaluation 
of wind power plants, from an energy and economic point of view. Part of the work is also 
the calculation of the optimization of the gearbox weight and a description of the design of 
the wind turbine coupling. 

KEYWORDS 

Wind energy, wind turbine, gearbox, generator, coupling, wind, construction 
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ÚVOD 

ÚVOD 
K největším problémům současného světa bezesporu patří tenčící se zásoby 

neobnovitelných zdrojů energie, kterými jsou například uhlí, ropa nebo zemní plyn. 
Využíváním těchto zdrojů zároveň dochází ke znečišťování ovzduší, způsobeného především 
vypouštěním velkého množství CO2. Z těchto důvodů je nezbytné hledat alternativní zdroje 
získávání energie, které budou šetrnější k životnímu prostředí a jejich zásoba je 
nevyčerpatelná. Mezi světově nejvyužívanější obnovitelné zdroje se řadí především sluneční, 
větrná, vodní a geotermální energie. 

 První větrnou elektrárnu sestrojil na přelomu let 1887 a 1888 Američan Charles F. 
Brush v Clevelandu (Ohio). Evropské prvenství pak patří profesorovi Poulu la Courovi, který 
svou elektrárnu sestavil v roce 1891 v dánské obci Askov. [1] V České republice se větrné 
elektrárny začaly stavět o něco později a záznamů o začátcích větrné energetiky zde není 
mnoho. Pravděpodobně první elektrárna vznikla v roce 1910 v Lipnici nad Sázavou. Další 
elektrárny byly následně postaveny například v Tvarožné u Brna nebo pod vrcholem Sněžky, 
obě kolem roku 1920. [2] Rozmach větrných elektráren na českém území nastal mezi lety 
1990 až 1995, poté však přišla stagnace v důsledku využívání nekvalitních technologií.  

Ačkoliv větrné elektrárny mají potenciál vyrábět až 30 % veškeré spotřeby elektřiny 
České republiky, nesetkávají se s podporou současné vlády ani obyvatelstva. [3] Z toho 
důvodu nevyrábí větrné elektrárny ani 1 % z celkové elektrické spotřeby Česka, což je jedno 
z nejnižších čísel v celé Evropské unii. Nejvyššího podílu naopak dosahuje Dánsko, kde se 
větrné elektrárny podílí na výrobě elektrické energie 43 %. [4] Mimo Evropskou unii větrnou 
energii hojně využívají například Spojené státy americké nebo Čína.  

Větrné elektrárny představují do budoucna kvalitní zdroj obnovitelné energie. Po celém 
světě stále roste jejich množství. Ačkoliv větrné elektrárny nikdy nebudou schopny nahradit 
konvenční zdroje elektrické energie, jsou při současné ekologické krizi nezbytnou součástí 
energetického průmyslu a je potřeba je neustále zdokonalovat a podporovat jejich výstavbu. 
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PRINCIP FUNGOVÁNÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

1 PRINCIP FUNGOVÁNÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 
Větrné elektrárny fungují na principu přeměny energie větru na energii elektrickou. Vítr 

roztáčí turbínu, čímž vzniká rotační mechanická energie. Ta se dále prostřednictvím 
generátoru mění na elektrickou energii a tím vzniká elektřina, která je posléze dodávána 
do elektrické sítě. [5] 

 

1.1 VÍTR 

Je způsoben rozdílem tlaků vzduchu, které vznikají v důsledku rozdílných teplot. 
Kdyby byla Země dokonalá koule s homogenním povrchem, teplý vzduch na rovníku by 
stoupal a proudil by směrem k pólům, zatímco studený vzduch s vyšší hustotou by při zemi 
proudil od pólů k rovníku. Zde by se ohřál a celý proces by se opakoval. Vzhledem k tomu, 
že Země homogenní není, ohřívají se některá místa rychleji než jiná, a tím vznikají lokální 
tlakové výše a níže. Například pevnina se ohřívá rychleji než vodní plocha, ale zároveň 
i rychleji chladne. Proto přes den fouká vítr většinou směrem k mořím a oceánům a přes noc 
naopak směrem k pevnině. [6] Důležitý vliv na směr větru má také otáčení Země kolem své 
osy. To dává za vznik Coriolisově síle, díky které se všechny větry na severní polokouli stáčí 
směrem doprava a všechny větry na jižní polokouli naopak doleva. Dalšími faktory jsou 
například reliéf krajiny anebo odklonění zemské osy od roviny. [7] Zjednodušené schéma 
globální cirkulace větru je vyobrazeno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Všeobecná cirkulace atmosféry[8] 
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1.2 VLIV RELIÉFU NA RYCHLOST VĚTRU 

Nejdůležitější veličinou při získávání energie z větru je jeho rychlost. Ta je ovlivněna 
zemským povrchem a v jeho blízkosti klesá. V místech bez výraznějších terénních nerovností 
závisí rychlost větru pouze na drsnosti povrchu a vypočítá se pomocí vztahu [6]: 

𝑣∗

𝑣∗ =
ℎ

ℎ
, (1)  

kde v* je průměrná rychlost větru ve výšce h nad zemským povrchem a 𝑣∗  je průměrná 
rychlost větru ve výšce referenční hladiny h0. n je exponent korekčního vztahu a slouží 
k přepočítání rychlosti větru podle drsnosti povrchu. Jeho hodnoty pro typické druhy povrchů 
jsou znázorněny v tabulce 1. [6] 

Tabulka 1: Závislost exponentu n na druhu povrchu [6] 

Druh povrchu n 

a – hladký povrch-vodní hladina, písek 0,14 

b – louka s nízkým travnatým porostem nebo oranice 0,16 

c – vysoká tráva, nízké obilné porosty 0,18 

d – porosty vysokých kulturních plodin, nízké lesy 0,21 

e – lesy s mnoha stromy 0,28 

f – vesnice a malá města 0,48 

 

Kvůli zjednodušení výpočtu byly poměry mezi rychlostmi větru pro jednotlivé koeficienty 
z tabulky 1 přepočítány. Vznikl tak korekční součinitel kh, který udává odchylku od rychlosti 
větru v referenční hladině, která se nachází ve výšce 10 m nad povrchem. Výsledné hodnoty 
jsou vyobrazeny v tabulce 2. Rychlost větru se podle této tabulky vypočítá ze vztahu [6]: 

𝑣∗ = 𝑘 𝑣∗ , (2)  

kde vh
* je rychlost větru v požadované výšce, kh je korekční součinitel a v10

* je rychlost větru 
ve výšce 10 m nad povrchem. 

Je důležité si uvědomit, že výška nad povrchem se váže k pomyslné nulové hladině 
větru, a ne k povrchu země. Tedy například v lese je výška nad povrchem rovna nule v místě, 
kde se směrem shora začínají dotýkat větve sousedních stromů. [6] 
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Tabulka 2: Hodnoty korekčního součinitele kh [6] 

Druh 

povrchu 

Výška h(m) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

a 0,91 1,00 1,06 1,10 1,14 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 

b 0,90 1,00 1,07 1,12 1,16 1,19 1,22 1,25 1,27 1,29 

c 0,88 1,00 1,08 1,13 1,18 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 

d 0,86 1,00 1,09 1,16 1,21 1,26 1,30 1,34 1,37 1,40 

e 0,82 1,00 1,12 1,21 1,29 1,36 1,42 1,47 1,52 1,57 

f 0,72 1,00 1,21 1,39 1,55 1,69 1,82 1,95 2,06 2,17 

 

1.3 ENERGIE A VÝKON VĚTRU 

Energie větru je energií kinetickou. Ta závisí především na rychlosti větru, jak je 
uvedeno výše. Dále pak na jeho hustotě, která je ovlivněna například teplotou vzduchu a také 
jeho vlhkostí. Studený vzduch je těžší než teplý, a proto je u hladiny moře vzduch hustší než 
ve vyšších nadmořských výškách. Čím vyšší je hustota vzduchu, tím je kinetická energie 
větru větší. S vyšší vlhkostí vzduchu se jeho hustota snižuje, a tím pádem klesá i kinetická 
energie větru. Kromě fyzikálních vlastností vzduchu závisí kinetická energie získaná z větru 
také na velikosti listů Větrné elektrárny (VtE). Čím větší list, tím větší průměr rotoru a tím 
více větru je zachyceno a přetransformováno na energii rotační. [7]  

Kinetická energie je vyjádřena vztahem [7]: 

𝐸 = m𝑣 , (3)  

kde v je rychlost větru a m je jeho hmotnost. Hmotnost m může být převedena na tvar [7]: 

𝑚 = ρV = ρAs = ρπ𝑅 s, (4)  

kde ρ je hustota vzduchu, V je jeho objem, A je plocha rotoru, s je vzdálenost, kterou daná 
masa vzduchu urazí a R je délka listu.  

Dosazením rovnice (4) do rovnice (3) se získá výsledný vztah pro kinetickou energii větru 
[7]: 

𝐸 = ρπ𝑅 s𝑣 . (5)  

Celkový výkon větru se poté spočítá jako kinetická energie za jednotku času podle vzorce 
[7]: 
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𝑃 = = ρπ𝑅 𝑣 = ρπ𝑅 s𝑣 . (6)  

Z této rovnice jasně vyplývá, že výkon získaný z větrné energie je přímo úměrný 
hustotě vzduchu a průměru rotoru a roste se třetí mocninou rychlosti větru. [7] Závislost 
výkonu na rychlosti větru je vyobrazena na obrázku 2. 

 

1.4 BETZOVO PRAVIDLO 

Větrné elektrárny získávají energii z větru zpomalením toku vzduchu, který protéká 
pracovní plochou jejich rotoru. Rychlost vzduchu před turbínou je tedy vyšší než rychlost 
vzduchu za ní, jak ukazuje obrázek 3. [6] Aby bylo možné využít 100 % energie větru, musela 
by být rychlost větru za turbínou rovna nule. To ale není fyzikálně možné. [7] Teoreticky 
maximální energie, která se dá z větru získat, se vypočítá pomocí Betzova pravidla. 

Obrázek 2: Závislost výkonu na rychlosti větru[7] 

Obrázek 3: Rychlost větru před a za turbínou [9] 
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V místě určeném proudovými plochami vzduchu protékajícího rotorem VtE platí rovnice 
kontinuity [6]: 

𝑣 𝐴 = 𝑣𝐴 = 𝑣 𝐴 , (7)  

kde v1 a A1 je rychlost a průřez toku větru před turbínou, v a A v rovině turbíny a v2 a A2 
za turbínou. Maximální axiální síla působící na rotor se pomocí zákonu o zachování hybnosti 
vypočítá jako [6]: 

𝐹 = 𝜌𝐴𝑣(𝑣 − 𝑣 ) (8)  

a maximální výkon se poté spočítá jako [6]: 

𝑃 = 𝐹 𝑣 = 𝜌𝐴𝑣 (𝑣 − 𝑣 ). (9)  

Ze změny kinetické energie se poté vypočítá maximální výkon pomocí vzorce [6]: 

𝑃 =
∆𝐸

𝑡
=

1

2
𝜌𝐴𝑣(𝑣 − 𝑣 ). (10)  

Porovnáním rovnic 9 a 10 poté získáme vzorec pro rychlost [6]: 

𝑣 =
𝑣 + 𝑣

2
, (11)  

dále pro axiální sílu působící na rotor [6]: 

𝐹 =
1

2
𝜌𝐴(𝑣 − 𝑣 ), (12)  

a také pro maximální výkon motoru [6]: 

𝑃 =
1

4
𝜌𝐴(𝑣 − 𝑣 )(𝑣 + 𝑣 ). (13)  

Porovná-li se tento maximální dosažitelný výkon s celkovým výkonem větru (rovnice 6), 
získá se bezrozměrná veličina, která určuje ideální účinnost 𝜂, které by bylo dosaženo pomocí 
nekonečného množství nekonečně tenkých lopatek s nulovým aerodynamickým odporem 
a s nekonečně velkou obvodovou rychlostí [6]: 

𝜂 =
(𝑣 − 𝑣 )(𝑣 + 𝑣 )

2𝑣
. (14)  

Na obrázku 4 je vyobrazena závislost poměru  a účinnosti 𝜂. Maximální účinnost 

může být stanovena derivací této funkce podle proměnné v2, a je dosažena při = . 

Dosazením této hodnoty do rovnice 14 získáme maximální ideální dosažitelnou účinnost, 
která je [6]:  

𝜂 =
16

27
= 0,5926 =̇ 59,3 %. (15)  
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Tato účinnost platí pouze pro vztlakové VtE, díky schopnosti jejich lopatek pohybovat 
se vyšší rychlostí, než je rychlost větru. U odporových elektráren je maximální ideální 

dosažitelná účinnost výrazně menší. Uvádí se 𝜂 = , ale může se značně lišit v závislosti 

na typu motoru. [6] 

 

1.5 VZNIK VZTLAKU 

V současné době funguje většina VtE na principu vztlakové síly. Bernoulliho rovnice 
říká, že bude-li vítr procházet plochou o stále stejném obsahu a zvýší-li se jeho rychlost, jeho 
tlak musí klesnout. [11] Toho je využito například při vzniku vztlakové síly. Na obrázku 5 je 
vidět proud vzduchu, obtékající zjednodušený profil lopatky VtE. [12] 

Obrázek 4: Závislost účinnosti větrné turbíny na poměru rychlosti 
před rotorem a za ním [10]  

Obrázek 5: Proud vzduchu obtékající profil lopatky [12] 
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Vzduch se před lopatkou rozdělí a za stejnou dobu se za lopatkou opět spojí. Z toho vyplývá, 
že rychlost vzduchu pod lopatkou musí být nižší než rychlost vzduchu nad ní. Podle 
Bernoulliho rovnice musí být tedy tlak pod lopatkou vyšší než nad ní. Jinak řečeno vniká pod 
lopatkou přetlak a nad lopatkou naopak podtlak, jak je vidět na obrázku 6. 

 Výsledná síla, která vzniká složením těchto dvou tlakových polí, se nazývá vztlaková. Spolu 
se vztlakovou silou vzniká také síla odporová, která je ale výrazně menší. Na obrázku 7 je 
poté vyobrazena výsledná síla, která se skládá ze síly vztlakové a odporové. [12] 

Ve skutečnosti je vznik vztlaku ovlivněn daleko více faktory, z nichž nejdůležitější je 
cirkulace větru kolem křídla. Ta je popsána ve vírové teorii křídla, které dali vzniknout vědci 
Navier a Stokes a do finální podoby, která se v podstatě používá dodnes, ji dostali Němec 
Kutta a Rus Žukovskij. [12] 

Důležitým faktorem při vzniku vztlaku je také úhel náběhu větru. Každý profil listu má 
svůj specifický úhel náběhu, při kterém dosahuje maximálních hodnot vztlaku. Z obrázku 8 je 
zřejmé, že obvodová rychlost není stejná po celé délce listu a směrem k jeho konci se 

Obrázek 6: Pod lopatkou vzniká podtlak a nad lopatkou naopak přetlak [12] 

Obrázek 7: Výsledná síla působící na profil lopatky [12] 
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zvětšuje. Výsledná rychlost nabíhajícího větru se poté vypočítá jako vektorový součin 
rychlosti větru a listu VtE v konkrétní vzdálenosti od středu rotoru. [13] 

Společně s výslednou rychlostí se po celé délce listu mění také náběhový úhel větru. 
K dosažení maximálního vztlaku musí být tedy profil listu natočen tak, aby měla výsledná 
vztlaková síla na všech místech listu stejný směr. Výsledná rychlost větru a optimální úhel 
natočení listu VtE v konkrétní vzdálenosti jsou vyobrazeny na obrázku 9. [13] 

Obrázek 9: Optimální úhel natočení listu [13] 

Obrázek 8: Obvodová rychlost listu a výsledná rychlost náběhu 
větru [13] 
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2 ROZDĚLENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 
Větrné elektrárny mohou být rozděleny podle několika hledisek. Za základní hledisko je 

považováno rozdělení podle aerodynamického principu, tedy podle působení větru na lopatky 
elektrárny. Dále se mohou dělit podle uložení osy otáčení a instalovaného výkonu. [14] 

 

2.1 ROZDĚLENÍ PODLE AERODYNAMICKÉHO PRINCIPU 

Podle aerodynamického principu se větrné elektrárny dělí na odporové a vztlakové. 
Vzhledem k vyšší účinnosti převažují na trhu elektrárny vztlakové. [15] Odporové elektrárny 
se objevují spíše jen jako podomácku vyrobené turbíny, a to díky jejich jednoduché 
konstrukci. [16] 

 

2.1.1 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ODPOROVÉ 

Odporové VtE jsou nejstarším typem větrných elektráren. Pracují na principu 
aerodynamického odporu, kde vítr tlačí na lopatku motoru a tím ji roztáčí.  Ke vzniku 
kroutícího momentu je potřeba, aby obvodová rychlost lopatky byla nižší než rychlost větru. 
Bez odebírání energie z hřídele jsou otáčky přímo úměrné rychlosti větru, čehož se využívá 
například u mističkového anemometru, který je vyobrazen na obrázku 10. [14] 

Anemometr je přístroj na měření rychlosti větru, fungující na rozdílu odporů dvou 
proti sobě postavených polokoulí, kde jedna polokoule je ve směru a druhá proti směru větru.  
Poměr odporů může dosahovat hodnoty až 1:4. [18] 

Klasickým představitelem odporových motorů je Savoniova turbína. Jedna z jejich 
možných variant je zachycena na obrázku 11 a skládá se ze dvou poloválcových ploch, které 
jsou uprostřed přibližně o 20 % předsazeny. To umožňuje větru z pasivní strany lopatky 
podílet se na roztáčení turbíny. [19] [14] 

Obrázek 10: Mističkový anemometr [16] 



BRNO 2020 

 

21 
 

ROZDĚLENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

 V současnosti se tento typ větrných elektráren moc nevyskytuje vzhledem k jejich 
nízké účinnosti, která se pohybuje okolo 20 %. [18] 

 

2.1.2 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY VZTLAKOVÉ 

Vztlakové VtE fungují na principu vztlakové síly, která vzniká rozdílem rychlosti 
proudění vzduchu nad a pod profilem lopatky. To vede k rozdílu tlaků a následnému vzniku 
vztlaku, jak již bylo podrobněji vysvětleno v předchozí kapitole.  Patří mezi ně zejména 
vrtulové motory s vodorovnou osou otáčení a také motory typu Darrieus s osou vertikální. 
Nejčastěji se v současné době konstruují rychloběžné axiální motory se třemi, méně často pak 
dvěma listy, ale existují i motory jednolisté s protizávažím nebo motory s listy více. 
Jednotlivé typy jsou vyobrazeny na obrázku 12. [18][21] 

Účinnost VtE s rychloběžným axiálním motorem se v současné době pohybuje okolo 
40 - 45 %, což ji činí nejefektivnějším typem VtE, a tím pádem i nejvíce rozšířeným. [14] 

Obrázek 11: Podomácku vyrobená Savoniova turbína [16] 

Obrázek 12: Počet listů axiálních motorů VtE [19] 
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2.2 ROZDĚLENÍ PODLE ULOŽENÍ OSY OTÁČENÍ 

Podle osy otáčení se VtE dělí na horizontální a vertikální. [19] Horizontální turbíny jsou 
daleko častější, vzhledem k jejich vyšší účinnosti a nižší ceně. Vertikální turbíny se používají 
v místech, kde dochází velmi často ke změně směru větru. [22] 

 

2.2.1 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY S HORIZONTÁLNÍ OSOU ROTACE 

Mají osu rotace téměř rovnoběžnou s prouděním vzduchu a se zemí. Spadá sem 
většina v současné době stojících komerčních VtE. Na obrázku 13 je vidět gondola VtE, která 
je umístěna na vrcholu stožáru, což značně zvyšuje náklady na výstavbu elektrárny. Další 
nevýhodou je nutnost natáčení turbíny proti směru větru pomocí ocasního křidélka. [19] 

 

2.2.2 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY S VERTIKÁLNÍ OSOU ROTACE 

Osa rotace je kolmá na proudění vzduchu a na zemi. Výhodou je možnost přijímat vítr 
z jakékoliv strany bez nutnosti natáčení se a tím pádem eliminace ocasního křidélka. 
Generátor s převodovkou se nachází na zemi, což snižuje náklady na stavbu a výrazně 
zjednodušuje údržbu. Na obrázku 14 je vyobrazen Darrieusův motor, jeden z nejčastějších 
představitelů elektráren tohoto typu. Ten ovšem není schopen samorozběhnutí, proto se 
většinou používá pomocný odporový motor, např. Savoniova turbína. [19] 

Obrázek 13: Gondola VtE [23] 
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2.3 ROZDĚLENÍ PODLE INSTALOVANÉHO VÝKONU 

Podle výkonu se VtE dělí na malé, střední a velké. Skutečný výkon VtE lze vypočítat 
z rovnice: 

𝑃 =
1

2
𝑐 𝐴𝜌𝑣 , (16)  

kde cp je součinitel výkonu. Z této rovnice tedy jasně vyplývá, že výkon VtE může být 
ovlivněn po konstrukční stránce pouze velikostí lopatky. [25] 

Součinitel výkonu udává, jak efektivně větrná turbína přeměňuje energii větru na 
energii elektrickou. [26] Jak již bylo uvedeno výše, jeho maximální teoretická hodnota může 
být podle Betzova pravidla 0,59. Ve skutečnosti je ale výrazně nižší s hodnotami nejvýše 
okolo 0,45. [14] 

 

2.3.1 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MALÝCH VÝKONŮ 

Řadí se sem turbíny s výkonem do 60 kW a průměrem vrtule do 16 m. Používají se 
zejména pro napájení komunikačních systémů, radiových a televizních přijímačů, ledniček, 
k osvětlení, vytápění či temperování domů a pro ohřev vody. [25] 

 

Obrázek 14: Darrieusův motor [24] 
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2.3.2 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY STŘEDNÍCH A VELKÝCH VÝKONŮ 

Vzhledem k neustálému rozvoji větrné energetiky došlo k roztržení dřívější jedné 
kategorie na kategorie dvě. Střední VtE s výkonem 60-750 kW a průměrem vrtule od 16-45 m 
a velké VtE s výkonem 750-6400 kW a průměrem vrtule 45 až 128 m. Nabídka středních VtE 
upadá a většina výrobců se zaměřuje na elektrárny s výkonem 1500-3000 kW. VtE s výkonem 
nad 3000 kW jsou většinou určená pro umístění na moře, kde se vytváří tzv. větrné farmy. 
[25]
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3 KONSTRUKCE VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 
Dominantním typem jsou v současné době vrtulové elektrárny s horizontální osou 

otáčení. Ty se skládají ze čtyř částí, kterými jsou rotor, gondola, stožár a základ. Jednotlivé 
části jsou vyobrazeny na obrázku 15. 

 

3.1 ROTOR 

Rotor slouží k transformování kinetické energie větru na rotační pohyb, čímž roztáčí 
hřídel a uvádí celou elektrárnu do pohybu. Rotor se dále skládá ze dvou částí, kterými jsou 
lopatky a rotorová hlava. [19] 

Lopatky věrných elektráren jsou vyrobené z kompozitních materiálů. Uvnitř jsou duté 
a vyztužené nosníkem. Tato kombinace je činí co nejlehčí při zachování dostatečné odolnosti. 
Jsou vyráběny metodou laminování, což je proces, při kterém je tkanina prosycována pojivem 
a tím vzniká kompozitní díl. Takto se vyrobí dvě poloviny lopatky, které se následně spojí 
a vznikne hotová lopatka. [28][29] 

V současné době má největší lopatky turbína s obchodním názvem Haliade-X americké 
firmy GE, která dosahuje výšky 260 m a jen samotné lopatky měří 107 m. Na obrázku 16 je 
znázorněno její porovnání s některými světovými stavbami. Zatím je však pouze ve fázi 
testování. Jestliže půjde vše podle plánu, mohla by se do sériové výroby dostat již v roce 
2021. [30] 

Obrázek 15: Části VtE [27] 
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Minimální rychlost větru pro výrobu elektrické energie se u VtE pohybuje okolo 4 m/s 
a maximálního energetického výkonu dosahují při rychlostech větru kolem 15 m/s. 
Při vyšších rychlostech je jejich výkon regulován a při rychlostech větru nad 25 m/s jsou 
odstavovány úplně. K regulaci slouží regulační systém, který je uložen v rotorové hlavě. 
Rozdíly v jednotlivých typech regulací jsou vidět na obrázku 17. [14] 

 

3.1.1 REGULACE STALL 

Turbíny s regulací Stall jsou konstrukčně jednodušší než turbíny s regulací Pitch, 
protože nemají systém měnící naklonění listů rotoru. Listy rotoru jsou k hlavě přišroubovány 
napevno. Profily listů rotoru jsou z aerodynamického hlediska dimenzovány tak, že se 

Obrázek 17: Typy regulací VtE[14] 

Obrázek 16: Porovnání Haliade-X s některými světovými budovami [31] 
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za příliš silného větru na straně listů odvrácené od větru vytvářejí turbulence, které způsobují 
snížení vztlaku a tím zastavují turbínu. Nevýhodou je neschopnost turbíny samostatně 
startovat, což je řešeno přidáním externího motoru. V současné době se tento typ regulace 
vyskytuje pouze u VtE s výkonem do 1000 kW a u vyšších výkonů je ojedinělý. [14][25][32] 

 

3.1.2 REGULACE PITCH 

Aktivní způsob regulace, který při příliš velké rychlosti větru vychýlí lopatky a tím 
sníží vztlak. Uchycení lopatek je provedeno pomocí hydraulického systému, pro jehož pohon 
se používá převážně krokových motorů. Regulace Pitch nejenže zabraňuje poškození turbíny, 
ale zároveň se využívá k rozběhu rotoru a slouží k maximalizaci výkonu při jakékoliv síle 
větru. Nevýhodou je náročnější konstrukce a pomalá rychlost regulace, což způsobuje 
problémy při nárazovém větru. [14][25][32] 

 

3.1.3 REGULACE ACTIVE STALL 

Regulace Active-Stall je zpočátku stejná jako regulace Pitch. Při vyšších rychlostech 
se však listy natáčí na opačnou stranu, čímž se zvýší úhel náběhu větru a zesílí odtržení 
proudu. Výhodou je přesnější regulace než u typu Stall a menší citlivost na znečištění 
povrchu. [14][25][32] 

 

3.2 GONDOLA 

Gondola je sklolaminátový kryt, ve kterém je ukryta strojovna, srdce celé větrné 
elektrárny. Každý výrobce má svůj vlastní typ strojovny, který se liší uspořádáním nebo 
vybavením. Energie z rotoru se zde přenáší přes hřídel do převodovky, kde se zvyšují otáčky 
podle potřeb generátoru. Mezi hřídelí a generátorem je umístěna brzda, která v případě nouze 
dokáže zastavit rotor během několika sekund. Brzda a některé další systémy strojovny 
(natáčení lopatek či aretace natáčení strojovny) mohou být ovládány hydraulicky. Proto se 
v gondole může nacházet také hydraulický okruh. Jedno z možných provedení strojovny je 
zobrazeno na obrázku 18. [33] 
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3.2.1 GENERÁTOR 

Generátor je jedna z nejdůležitějších součástí větrné elektrárny. Přetváří se zde 
mechanická energie získaná z větru na energii elektrickou. [19] U VtE se nejčastěji používá 
jeden za tří typů generátoru, kterými jsou: generátor stejnosměrného proudu nebo generátor 
střídavého proudu, který se dále dělí na synchronní a asynchronní (indukční). Každý z těchto 
typů generátoru může pracovat při stálých nebo proměnlivých otáčkách. Vzhledem 
k nestálosti větru je výhodnější provozovat generátor pracující s proměnnými otáčkami, což 
redukuje fyzické namáhání lopatek VtE a zlepšuje aerodynamickou účinnost systému. Ten je 
však dražší, a proto se ve většině větrných elektráren používá generátor pracující při stálých 
otáčkách. [35] 

Generátory stejnosměrného proudu byly dříve hojně používány v menších, baterie 
nabíjejících větrných turbínách. Magnetické pole je zde na statoru a kotva na rotoru. 
Elektrické pole zde vzniká průchodem proudu budícím vinutím, které je paralelní s vinutím 
kotvy. Komutátor se nachází na rotoru a převádí generovaný výkon na stejnosměrný 
elektrický proud, který je potom odváděn pomocí kartáčů. [36] Budící proud a tím 
i magnetické pole se zvyšují s rostoucí provozní rychlostí, zatímco skutečná rychlost větrné 
turbíny je určena rovnováhou mezi hnacím a zatěžovacím momentem turbíny. [35] 
V současné době se tyto generátory již moc nepoužívají, a to především kvůli vysoké ceně 
a požadavkům na údržbu, především kartáčů. [36] 

U synchronních generátorů rotor a magnetické pole rotují stejnou rychlostí. [35] 
Nejčastěji se používají generátory trojfázové, méně často pak jednofázové. [19] Vzhledem 
k fázovému posunu v síti, který je 120°, jsou cívky na statoru vzájemně posunuty také o 120°. 
[37] Mohou zde být použity jak permanentní magnety, tak elektromagnety. Permanentní 
magnety jsou dražší a při práci v silném magnetickém poli ztrácí své magnetické vlastnosti. 
Z toho důvodu se u synchronních generátorů větrných elektráren využívají spíše 
elektromagnety. Tyto elektromagnety jsou magnetizovány přiváděním stejnosměrného proudu 

Obrázek 18: Strojovna VtE [34] 
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do budícího vinutí, které se ve většině případů nachází na rotoru. Magnetizace rotoru může 
být provedena pomocí kartáčového nebo bezkartáčového budiče. Proud potřebný 
k magnetizaci může být odebírán přímo ze sítě. Protože proud ze sítě je střídavý, musí být 
ještě před použitím k magnetizování převeden na proud stejnosměrný. [19] Synchronní 
generátory bývají složitější, dražší a poruchovější než generátory asynchronní. Navíc 
při integraci do sítě bývá synchronizace jejich frekvence s frekvencí elektrické sítě velmi 
pracná a vyžaduje značnou přesnost. [35] Průřez synchronním generátorem je vyobrazen na 
obrázku 19. 

V současné době se začínají využívat synchronní generátory bez použití převodovky. 
Jejich výhodou je snížení hmotnosti, zároveň se ale značně zvětší generátor, ke kterému musí 
být přidán měnič frekvence. [14] 

Většina v současné době konstruovaných VtE používá asynchronní generátory. Ty jsou 
jednodušší, robustnější a dosahují lepších výsledků za různých provozních podmínek 
než generátory synchronní. Zároveň jsou víceméně levné a nevyžadují téměř žádnou údržbu. 
[19] Používají se dva typy: asynchronní generátory s kotvou nakrátko pracující při stálých 
otáčkách a asynchronní generátory s kroužkovou kotvou s dvojitým napájením. [35] Průřezy 
jednotlivými typy generátorů jsou na obrázku 20. Při průchodu střídavého trojfázového 
proudu vinutím statoru vzniká v mezeře mezi statorem a rotorem točivé magnetické pole, 
které v rotoru indukuje napětí. Vzniklý proud poté vyvolá magnetický tok spřažený se 
statorem. Otáčení rotoru je poté vyvoláno silovým působením spřaženého magnetického toku, 
které působí na rotor. Základní podmínkou funkce asynchronního generátoru je rozdílná 
rychlost otáček magnetického pole a rotoru o tzv. skluz. Při nulovém skluzu nedochází 
k indukci napětí, a tím pádem nevzniká kroutící moment. [38] Nevýhodou indukčních 
generátorů je, že odebírají jalový výkon přímo ze sítě, což je potřeba kompenzovat například 
použitím kondenzátorů nebo výkonových měničů. [35] 

Obrázek 19: průřez synchronním generátorem [35] 
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U generátorů s kotvou na krátko nelze regulovat výstupní napětí a jalový výkon musí být 
dodáván externě. Stator je zde připojen k síti skrz transformátor a rotor je připojen k větrné 
turbíně prostřednictvím převodovky. Dalším problémem je velikost stroje, jeho hluk, nižší 
účinnost a spolehlivost. [35] 

V současnosti přes 85 % postavených větrných elektráren využívá generátor s kroužkovou 
kotvou a dvojitým napájením. Stator i rotor jsou zde připojeny k síti, stator pomocí 
transformátoru a rotor pomocí PWM měniče. Tyto měniče umožňují řízení proudu, frekvence 
a fázového posunu rotoru. To umožňuje generátoru pracovat v širokém rozmezí skluzu, což 
nabízí spoustu výhod, jako je například snížení mechanického namáhání, ovladatelnost 
jalového výkonu a snížení kolísání výkonu. [35] 

 

3.2.2 PŘEVODOVKA 

Průměrná rychlost rotoru typické VtE se pohybuje v rozmezí 30-50 ot/min, kdežto 
optimální rychlost generátoru je kolem 1000-1500 ot/min, v některých případech i více. 
K převedení pomalých otáček rotoru na rychlé otáčky generátoru se využívá převodovka. [19] 
Převodový poměr u moderních elektráren může dosahovat hodnot až 1:100. [39] Převodovka 
je jedna z nejdražších a nejtěžších částí celé VtE. [36] Převodovka by v optimálním případě 
měla být schopná pracovat plynule a tiše i za nepříznivého počasí a pod velkou zátěží, a to 
po celou dobu životnosti turbíny. Velikost převodovky je vzhledem k omezenému prostoru 
gondoly také důležitým faktorem. [19] Všechny převodovky obsahují hřídele a ozubená kola, 
ložiska, těsnění a skříň převodovky, ve které je vše uloženo. Většinou mají jednu vstupní 
a jednu výstupní hřídel, výjimkou je například větrná turbína Liberty americké firmy Clipper 
Windpower. [36] Ta má čtyři výstupní hřídele připojené ke čtyřem 650 kW generátorům. [40] 
Ve větrných elektrárnách se převážně používají dva typy převodovek: klasická převodovka 
s paralelními hřídeli, planetová převodovka anebo jejich kombinace. 

Převodovka s paralelními hřídelemi se používá spíše u menších větrných elektráren. 
Jednostupňová převodovka se skládá ze dvou hřídelí a dvou ozubených kol rozdílné velikosti. 
Větší ozubené kolo se nachází na nízkorychlostní hřídeli přicházející od rotoru. Převodový 
poměr na jednom stupni převodovky by neměl dosahovat hodnot vyšších než 1:6. [19] Z toho 
důvodu se pro dosažení většího převodového poměru používají vícestupňové převodovky, 
povětšinou dvou nebo třístupňové. Ilustrační nákres dvoustupňové převodovky je znázorněn 

Obrázek 20: Typy asynchronních generátorů [35] 
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na obrázku 21. Ta má oproti jednostupňové převodovce navíc střední hřídel, na které se 
nachází jak menší, tak větší ozubené kolo, které pohání ozubené kolo na vysokorychlostní 
hřídeli. [36] 

Planetové převodovky jsou výrazně menší a můžou přenášet větší zatížení 
než klasické převodovky s paralelními hřídelemi. [19] Jejich největším rozdílem oproti 
prvnímu druhu převodovek je souosost vstupní (nízkorychlostní) a výstupní 
(vysokorychlostní) hřídele. Schopnost přenášet větší zátěž je dána faktem, že v každou chvíli 
společně zabírá víc než jeden pár ozubených kol a tím se zátěž rozloží na všechna kola stejně. 
Planetová převodovka je vyobrazena na obrázku 22. Vstupní hřídel je pevně spojena 
s planetovým unašečem. Ten drží většinou tři ozubená kola (satelity), která se mohou volně 
otáčet kolem své osy na hřídeli. Tyto satelity poté zapadají do pevného centrálního 
korunového kola a roztáčí centrální ozubené kolo. Centrální ozubené kolo poté roztáčí 
výstupní (vysokorychlostní) hřídel, která je k němu pevně připojena.[36] 

Převodový poměr je tu stejně jako u klasické převodovky omezen na 1:6. K dosažení 
většího převodového poměru se opět používá více stupňů převodovky za sebou. Převodový 
poměr jednoho stupně planetové převodovky se vypočítá pomocí vzorce [36]: 

Obrázek 21: Nákres dvoustupňové paralelní hřídele [19] 

Obrázek 22: Planetová převodovka [36] 
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𝑣

𝑣
= 1 +

𝑑

𝑑
, (17)  

kde vvh je rychlost výstupní (vysokorychlostní) hřídele, vnh je rychlost vstupní 
(nízkorychlostní) hřídele, dkk je průměr centrálního korunového kola a dck je průměr 
centrálního ozubeného kola. [36] 

Při použití více stupňů za sebou se výsledný převodový poměr spočítá jako násobek 
poměrů jednotlivých stupňů, a to jak u klasických, tak u planetových převodovek. Pokud je 
například požadovaný výsledný převodový poměr 1:30, dosáhne se ho jedním stupněm 
s převodem 1:5 a druhým stupněm s převodem 1:6. [36] 

V současné době se u velkých turbín nejčastěji používá kombinace obou typů 
převodovek, kdy první stupeň je planetový a další dva stupně jsou klasické paralelní. [19] 
Planetový převod zajistí dostatečnou odolnost, zároveň je menší než klasický paralelní převod 
a dosahuje lepšího výkonu. Jeho nevýhodou je složitost konstrukce, špatná přístupnost 
k důležitým částem a vysoké zatížení ložisek hřídele. [41] Vzhledem ke složitosti konstrukce 
zde také nastává problém s odchodem tepla, které vzniká mezi ozubenými koly. Dalším 
problémem je také nemožnost použití kuželových kol, která snižují hluk. Na další stupně 
už nepůsobí takové zatížení, a proto se můžou použít konstrukčně jednodušší převodovky 
s paralelními hřídelemi. [19] Tento typ převodovky je zobrazen na obrázku 23. 

 

 

 

 

Obrázek 23: Kombinovaná převodovka [42] 
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3.2.3 NÍZKORYCHLOSTNÍ (HLAVNÍ) HŘÍDEL 

Je určena k přenosu kroutícího momentu z rotoru na převodovku a zároveň nese váhu 
rotoru samotného. Nízkorychlostní hřídel je uložena v ložiscích, které mohou být součástí 
převodovky nebo mohou být naprosto odděleny. Jednotlivé možnosti jsou vyobrazeny 
na obrázku 24. Nízkorychlostní hřídel je namáhána jak na ohyb, tak na krut, což musí být 
bráno v potaz při její konstrukci. Většinou bývá vyrobena z oceli, která je kalena kvůli 
zvýšení pevnosti a tvrdosti. V krajních případech mohou být použity také slitiny oceli. [36] 

 

3.2.4 LOŽISKA 

Ložiska slouží ke snížení tření mezi dvěma povrchy, které se vůči sobě pohybují 
relativně, ve většině případů pohybem rotačním. Ve větrné elektrárně se vyskytuje spousta 
ložisek různých druhů a velikostí. Nacházejí se na hlavní hřídeli, v převodovce, v generátoru, 
v systému natáčení gondoly, systému PITCH regulace a v dalších částech VtE. [36]  

Nejvíce problematickými ložisky jsou bezesporu ty nacházející se na hlavní hřídeli. 
Jak již bylo uvedeno výše, v těchto ložiscích je uložena hlavní hřídel, která nese váhu celého 
rotoru. Ložisko je tedy zatíženo velkou axiální i radiální silou. Běžně se zde používají 
soudečková ložiska s průměrem přesahujícím jeden metr. [43] To se skládá z jedné nebo 
častěji dvou řad soudečků, což umožňuje lehké naklopení kroužků vůči sobě. Jejich hlavní 
výhodou je schopnost přenášet velké radiální a axiální zatížení v obou směrech. [44] 

Často se na hlavní hřídeli místo soudečkového ložiska nachází kuželíková ložiska 
v kombinaci s ložiskem válečkovým. Kuželíková ložiska jsou složitější konstrukce a vyžadují 
složitější montáž než ložiska soudečková, ale na oplátku zajišťují vysokou tuhost a přesnost 
a současně snižují vibrace systému. [45] Jsou schopna přenášet jak axiální, tak radiální 
zatížení, a to ve velké míře. [46] Válečková ložiska se skládají z jedné až čtyř řad válečků 
za sebou. To jim umožňuje přenášet značné radiální síly při vysokých rychlostech. [45] 
Nevýhodou je jejich neschopnost přenášet axiální zatížení, což se ale kompenzuje právě 
kombinací s ložisky kuželíkovými. [43][47] 

Obrázek 24: jednotlivé možnosti uložení hlavní hřídele [36]  
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V systému natáčení gondoly a systému PITCH regulace se obvykle nacházejí otočná 
ložiska. [43] Ty se skládají z vnitřního a vnějšího prstence, z nichž jeden je většinou ozubený. 
[48] To slouží k natáčení lopatek VtE požadovanou rychlostí a k natáčení směru gondoly 
podle větru. [45] V generátoru se může objevit spousta možných typů ložisek, ale nejčastěji se 
jedná o kombinace ložisek soudečkových, válečkových a kuličkových. [43] Jednotlivé druhy 
ložisek jsou vyobrazeny na obrázku 25. 

 

3.2.5 BRZDA 

Mechanická brzda slouží k okamžitému zastavení za nepříznivých povětrnostních 
podmínek nebo k odstavení rotoru při údržbě. [19] Běžně se používají dva základní typy 
mechanických brzd: kotoučové brzdy a spojkové brzdy. [36] 

U kotoučové brzdy je princip podobný jako například u automobilů. Brzdný kotouč je 
připevněn na hřídeli a za nepříznivých podmínek jsou na něj tlačeny brzdné destičky, které 
jsou jinak odděleny hydraulickým tlakem. Tím se vyvolá tření a rotor se zastaví. [19] Tento 
typ brzdy je vidět na obrázku 26.  

Obrázek 25: jednotlivé typy ložisek [48][49][50][51][52] 
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Spojková brzda se skládá z alespoň jedné přítlačné desky a z alespoň jednoho třecího 
disku. [36] Princip je zde opět podobný jako u automobilu, jen nyní u spojky. Přítlačná deska 
tlačí pomocí pružin na třecí disk a tím dochází k přenosu kroutícího momentu. Jakmile je 
uvolněn tlak na třecí disk, přenos kroutícího momentu je přerušen. [54] 

Mechanická brzda se může nacházet jak na nízkorychlostní, tak na vysokorychlostní 
hřídeli a v některých případech na obou hřídelích najednou. Nachází-li se na vysokorychlostní 
hřídeli, může být jak před, tak za generátorem. Brzda umístěná na nízkorychlostní hřídeli 
musí vykonat mnohem větší kroutící moment, a z toho důvodu také bývá masivnější než 
brzda umístěná na hřídeli vysokorychlostní. Ta na druhou stranu působí skrz převodovku, 
čímž dochází k rychlejšímu opotřebení zubů a v případě poruchy převodovky nemusí být 
schopna rotor zastavit. [36] S vývojem stále větších turbín se směr ubírá spíše k brzdám 
umístěným na nízkorychlostních hřídelích. [55] 

 

3.2.6 SPOJKA 

Slouží ke spojení dvou hřídelí k sobě za účelem přenesení kroutícího momentu. 
Spojky navíc umožňují lehké vyosení, které je u větrných elektráren téměř vždy přítomno. 
Na vysokorychlostní hřídeli se používají flexibilní spojky. [56] Pokud by byla použita pevná 
spojka, mohlo by docházet k přenosu nechtěného zatížení a vibrací, což by mělo za následek 
předčasné opotřebení ložisek a dalších součástek na obou stranách. [57] Vzhledem k tomu, 
že spojky pracují v gondole, kde se všechny součásti neustále pohybují a vibrují, je jejich úkol 
ještě obtížnější. [56] 

Kromě umožnění lehké nesouososti musí spojky sloužit jako elektrický izolant, snést 
zatížení výrazně převyšující běžné potřeby vzhledem k nárazům způsobených nestálostí větru 
a zároveň být co nejlehčí za účelem snížení celkové váhy a snadné instalace. [56] 

Obrázek 26: Kotoučová brzda [53] 
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Na vysokorychlostní hřídeli se nejčastěji používají flexibilní kompozitní spojky. 
Ty dovolují dostatečnou nesouosost, zatímco si udržují dostatečnou tuhost v krutu. [58] 
Na obrázku 27 jsou pak ukázány některé běžné konstrukce těchto spojek. Zároveň je zde 
zobrazena jejich pružná část, která nabývá různých tvarů podle použitého materiálu. 

Jednou z firem vyrábějících vysokorychlostní spojky je německá KTR. Ta vyrábí 
spojky a další komponenty pro větrné elektrárny již 25 let a za tuto dobu již osadila více 
než 100 000 turbín. Jejich nejnovější spojka se jmenuje RADEX-N. [60] Jedná se 
o celoocelovou spojku, která je schopná kompenzovat značná vyosení a zároveň má nulovou 
vůli. Její flexibilní části jsou vyrobeny z pružinové oceli a jsou spojeny s ostatními díly 
pomocí odolných montážních šroubů. To zajišťuje optimální rozložení a zvýšení intenzity 
výkonu. Flexibilní části byly vypracovány pomocí metody konečných prvků. Výsledkem je 
ideální tvar, který představuje ideální kombinaci přenosu točivého momentu, tuhosti v krutu 
a umožňuje dostatečné vyosení. [61] Na obrázku 28 je poté vyobrazena konstrukce této 
spojky. 

Další firmou zabývající se výrobou spojek do větrných elektráren je ZERO-MAX. 
Jedná se o flexibilní kompozitní kotoučovou spojku schopnou přenést kroutící moment až 
do velikosti 200 000 Nm. Kompozitní materiál, z kterého jsou vyrobené flexibilní části 
spojky, je navržen a testován, aby zvládl problémy způsobené okolním prostředím jako jsou 
vlhkost, chemikálie a extrémní teploty od -57° do +121°C. Tyto spojky jsou vhodné jak pro 
pevninské, tak pro offshore VtE, dovolují vysoké hodnoty vyosení, jsou snadno vyměnitelné 
s většinou původních spojek a po instalaci vyžadují nulovou údržbu. V závislosti na použití, 
může být mezikus vyroben buď z oceli, kompozitních skleněných vláken nebo z hliníku. 
[62]Tato spojka je vidět na obrázku 27 vpravo nahoře. 

 

Obrázek 27: Typy vysokorychlostních spojek [59] 
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Spojky se málokdy dodávají samostatně. Ve většině případů se dodávají buď 
s brzdovým a senzorovým kotoučem, anebo s omezovačem kroutícího momentu. [61] 
Kotoučová brzda byla popsána v předchozí kapitole. Omezovače kroutícího momentu chrání 
VtE před špičkovým zatížením, reverzními točivými momenty a zkraty el. sítě. Docílí toho 
tím, že při předem nastaveném kroutícím momentu dojde k prokluzu a kroutící moment se 
dále nepřenáší. Při poklesu kroutícího momentu pod kritickou hodnotu se samy zapojí bez 
vnější pomoci. [64] 

 

3.3  STOŽÁR 

Nedílnou součástí VtE je stožár. Jeho výška se ve většině případů pohybuje v rozmezí 
40 až 110 m. Na vrcholu stožáru je umístěna gondola a rotor. Stožár musí být dostatečně 
pevný, aby odolal všem povětrnostním podmínkám. [65] Se zvětšující se vzdáleností od země 
roste i rychlost větru, z toto důvodu se staví stále vyšší a vyšší stožáry, jak je vidět na obrázku 
29. [66]  

 

 

Obrázek 28: Konstrukce spojky RADEX-N [63] 

Obrázek 29: Růst průměrné velikosti VtE [67] 
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V současné době se používají tři druhy stožárů, kterými jsou ocelový tubusový stožár, 
příhradový stožár a stále více se objevující betonový stožár. [65] Jednotlivé typy stožárů 
můžeme vidět na obrázku 30. 

Ocelový tubusový stožár je v současné době nejrozšířenější v Evropě. Skládá se 
z několika segmentů s délkou okolo 25 m. To usnadňuje dopravu na místo stavby. Jednotlivé 
segmenty se vyrábí z ocelových plechů s tloušťkou 12 až 45 mm, které jsou skružovány 
a následně svařovány do kužele.  Kvůli omezeným rozměrům van na zinkování se zinkují 
pouze segmenty s maximální délkou okolo 10 m. Jako povrchová úprava ostatních segmentů 
se používá nátěr barvou, který ovšem nemá takovou životnost. [69] 

Příhradový stožár je v Evropě méně častý než stožár tubusový, ale například v Indii 
a Číně se jedná o hojně rozšířený typ konstrukce. Skládá se z ocelových nosníků, které jsou 
pospojovány až na místě stavby. To výrazně ulehčuje dopravu na místo a snižuje tak její 
náklady. [66] Dalším pozitivem příhradového stožáru oproti stožáru tubusovému je jeho 
ekonomická výhodnost při výškách nad 100 m. V průměru platí, že příhradový stožár bude asi 
o 20 % vyšší než stejně drahý stožár tubusový. [25] Největším negativem je podle některých 
kritiků a ochránců přírody jejich vzhled, kterým negativně ovlivňují ráz krajiny. Naopak 
podle jiných příhradový stožár poškozuje krajinu méně než stožár tubusový, a to především 
díky jeho transparentnosti, kvůli které při pohledu z dálky není tolik vidět. V současné době 
se nejvyšší Evropská VtE s příhradovým stožárem o výšce 160 m nachází v Německu a je 
vidět na obrázku 31. [66] 

Obrázek 30: Jednotlivé typy stožárů[19][68] 
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Prefabrikovaný betonový stožár je v současnosti nepříliš hojným typem stožáru. Jedná 
se o novou, a především v Evropě rychle se rozvíjející konstrukci. Stožár se skládá z dílců, 
které se na místě stavby spojují do prstenců. Prstenec se může skládat z 1,2,3,4 a někdy i více 
dílců, které jsou spojeny do kruhu. Jednotlivé prstence se poté staví na sebe a připojují se 
k sobě pomocí předepjatých šroubů a kabelů. Hlavními výhodami tohoto typu stožáru jsou 
snadná doprava jednotlivých dílců na místo a možnost výroby dílců v okolí stavby. Dále 
dlouhá životnost konstrukce a lepší tlumící vlastnosti v porovnání s tubusovým stožárem. 
To vede k menšímu provoznímu hluku, vibracím a prodloužení životnosti rotoru. [68] 

 

3.4 ZÁKLAD 

Základ tvoří nejtěžší část celé větrné elektrárny. Jeho hmotnost může přesahovat i tisíc 
tun. S jeho výstavbou se musí začít již několik týdnů před instalací VtE. Ještě před zahájením 
samotné výstavby je však nutné udělat geologický průzkum, pomocí nějž určíme stabilitu 
zeminy v místě pod plánovanými základy. Samotný základ má většinou tvar čtvercového, 
šestibokého nebo kruhového půdorysu a je odlit z betonu, který je vyztužen ocelovými 
armovacími tyčemi a v jeho prostředku je usazen ocelový fundament. Konstrukce základu je 
vidět na obrázku 32. Vzhledem k vysoké citlivosti VtE na vychýlení musí být fundament 
dokonale vodorovný s tolerancí maximálně několika jednotek milimetrů. [70] 

Obrázek 31: Příhradový stožár [66] 
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Základy offshore větrných elektráren jsou dražší a technicky složitější než ty u elektráren 
na pevnině. Existuje několik základních druhů základů pro offshore elektrárny. V současnosti 
dominantní zastoupení má systém monopiles, kdy je ocelový tubus zalitý betonem uložen 
přímo do dna. Konstrukčně nejjednodušší metodou je gravitační uložení, které závisí čistě 
na vysoké hmotnosti základu a gravitační síle. Další metodou je ukotvení pomocí ocelové 
konstrukce, které může být typu tripod, jacket nebo tripiles. [71] Jednotlivé typy základů 
pro offshore VtE jsou vyobrazeny na obrázku 33. 

V poslední době se začínají stavět také plovoucí VtE. To umožňuje stavět VtE i ve větších 
hloubkách, kde by bylo klasické kotvení prakticky nemožné. Tyto VtE fungují na principu 
plováků, které jsou k mořskému dnu ukotveny lany. V současné době se největší plovoucí 
farma na světě nachází severovýchodně od Skotského pobřeží a skládá se z pěti větrných 
elektráren s celkovým výkonem 30 MW. Způsob ukotvení a její velikost jsou vyobrazeny 
na obrázku 34. [73][74] 

Obrázek 32: Betonový základ VtE [70] 

Obrázek 33: Typy základů pro offshore VtE [72] 
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Obrázek 34: Porovnání největší plovoucí VtE s Eiffelovou věží [74] 
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4 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY VTE 
Při návrhu převodovky VtE se musí vzít v potaz spousta faktorů, jako například: typ 

převodovky (planetová/paralelní), úroveň integrace převodovky do konstrukce VtE, celkový 
převodový poměr, počet stupňů, hmotnost a cena, zatížení převodovky, mazání, hluk 
a spolehlivost. [36] 

 

4.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁVRH PŘEVODOVKY 

Rozdíly mezi planetovou a paralelní převodovkou byly diskutovány v kapitole 3.2.2. 

Převodovky mohou být buďto oddělené, nebo kombinované s ostatními komponenty. 
Jsou-li kombinovány s ostatními komponenty, převodovky mohou být buď integrované, nebo 
částečně integrované. Částečně integrované převodovky v sobě mohou mít například 
integrované ložisko hlavní hřídele nebo hlavní hřídel samotnou. Kompletně integrované 
převodovky jsou ty, jejichž kryt tvoří hlavní rám větrné turbíny. Rotor je přímo spojen 
k nízkorychlostní hřídeli a generátor k hřídeli vysokorychlostní. Generátor je navíc napevno 
spojen s krytem převodovky. [36] Výhodou alespoň částečné integrace je snížení velikosti 
hnacího ústrojí VtE a snížení napětí vznikajícího na převodovce důsledkem vysokého zatížení 
rotoru. [75] 

Celkový převodový poměr převodovky VtE je pevně dán požadovanou rychlostí rotoru 
a rychlostí generátoru. Rychlost rotoru je dána především aerodynamickými faktory. Rychlost 
generátoru je většinou 1800 ot/min pro 60 Hz síť a 1500 ot/min pro 50 Hz síť. [36] 

Dalším faktorem je množství stupňů převodovky. To ovlivňuje složitost, velikost, 
hmotnost a cenu převodovky. S vyšším počtem stupňů roste množství jednotlivých dílů a tím 
i pravděpodobnost, že se některý z nich porouchá. [36] 

Zatížení převodovky je způsobeno především zátěží od rotoru. Především se jedná 
o kroutící moment, váhu samotného rotoru a některá další dynamická zatížení v závislosti na 
úrovni integrace převodovky. Dalším zdrojem zatížení je generátor, ať už je normálně 
v chodu, startuje, anebo je-li zastaven pomocí mechanické brzdy, nachází-li se brzda 
na vysokorychlostní hřídeli. Převodovka je vystavena zatížením, která mohou být stálá, ale 
i velmi proměnlivá. Všechna zatížení přispívají k opotřebení zubů, ložisek a těsnění, což má 
za následek poruchu VtE. [36] 

Mazání představuje značný problém pro chod VtE. Olej musí být schopný minimalizovat 
opotřebení zubů a zároveň bezproblémově fungovat ve vnějších podmínkách, ve kterých bude 
pracovat turbína. V některých případech musí být olej ochlazován nebo naopak ohříván 
ke snížení viskozity. [36] 

 

4.2 VÝPOČET OPTIMALIZACE HMOTNOSTI PŘEVODOVKY 

Zde je nastíněn výpočet hmotnosti převodovky pomocí nástroje Drivetrain Systems 
Engineering (DriveSE). Ten slouží k vypočítání rozměrů a vlastností hmoty náboje, hlavního 
hřídele, hlavního ložiska (ložisek), převodovky, rámu, transformátoru (pokud se nachází 
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v gondole) a systému natáčení. DriveSE byl vyvinut ústavem National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) v roce 2014 jako nástupce modelu Sunderland. Narozdíl od modelu 
Sunderland, který využívá semiempirický přístup, využívá DriveSE přístup fyzikální. 
Výhodou fyzikálního přístupu je, že bere v potaz širší škálu konfigurace hnacího ústrojí, je 
nezávislejší na průmyslových údajích pro kalibraci a lze jej použít při navrhování nových 
turbín, které jsou větší než v současné době stojící turbíny. [76] 

Jako vstupní parametry jsou pro výpočet převodovky použity vstupní kroutící moment 
a celkový převodový poměr. Tento model slouží k určení hmotností jednotlivých stupňů 
převodovky, optimalizaci jednotlivých převodových stupňů, za účelem snížení hmotnosti 
a k určení hmotnosti celé převodovky. Velikost převodovky je určena pro různé konfigurace, 
což umožňuje výběr té s nejnižší hmotností celé převodovky. Tyto konfigurace se mohou lišit 
převodovým poměrem jednotlivých stupňů nebo například množstvím satelitů v planetových 
převodech. Na obrázku 35 jsou ukázány hlavní kroky tohoto modelu. Tento model najde 
nejlepší kombinaci převodových poměrů pro každý stupeň převodovky k dosažení co nejnižší 
hmotnosti převodovky vzhledem k zadanému celkovému převodovému poměru. [76] 

Obrázek 35:Vývojový diagram nástroje pro dimenzování převodovky [76] 
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4.2.1 DIMENZOVÁNÍ JEDNOHO OZUBENÉHO KOLA 

Vztah mezi jednotlivými parametry oz. kola vychází ze vzorce [76]: 

𝐶 𝐹𝑊 =
31 500𝑃(𝑈 + 1)

𝐾𝑛 𝑈
, (18)  

kde C je středová vzdálenost, Us je celkový převodový poměr, P je výkon, FW je šířka oz. 
kola, np je rychlost převodovky a K je index pro měření intenzity zatížení zubů. Součinitel K 
může být určen buďto pomocí empirické tabulky, která je na obrázku 36 nebo pomocí rovnice 
19, jsou-li známé všechny potřebné parametry. [76] 

𝐾 =
𝑊

𝐹𝑊𝑑

𝑈 + 1

𝑈
, (19)  

kde Wt je tangenciální hnací síla a vypočítá se jako [76]: 

𝑊 =
2𝑄

𝑑
, 

(20)  

 kde Qp je kroutící moment na pastorek a dp je průměr oz. kola. Středová vzdálenost C může 
být zapsána jako [76]: 

𝐶 = 0,5𝑑 (𝑈 + 1) (21)  

a výkon P může být zapsán jako [76]: 

𝑃 =
𝑇𝑛

63 000
, (22)  

 kde T je kroutící moment na hřídeli. 

Rovnice 18 poté může být přepsána do tvaru [76]: 

Obrázek 36: Histogram intenzity zatížení [77] 
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𝐹𝑊𝑑 =
2𝑄

𝐾

𝑈 + 1

𝑈
. (23)  

Výsledná hmotnost jednoho oz. kola se poté vypočítá pomocí vzorce [76]: 

𝑊 = 𝐾 𝐹𝑊𝑑 , (24)  

kde KAG je aplikační faktor pro odhady hmotnosti. Spojením rovnice 23 a 24 se poté získá 
výsledný vztah [76]: 

𝑊 = 𝐾
2𝑄

𝐾

𝑈 + 1

𝑈
. (25)  

 

4.2.2 DIMENZOVÁNÍ OZUBENÉHO SOUKOLÍ 

Objem hnacího kola se rovná [76]: 

𝑉 = 𝐹𝑊𝑑  (26)  

a objem hnaného kola [76]: 

𝑉 = 𝐹𝑊𝑑 𝑈 . (27)  

Spojením rovnic 26 a 27 poté získáme výsledný objem ozubeného soukolí, které se rovná 
[76]: 

∑𝐹𝑊𝑑 = 𝐹𝑊𝑑 + 𝐹𝑊𝑑 𝑈 . (28)  

Výsledná hmotnost ozubeného soukolí se poté rovná [76]: 

𝑊 = 𝐾
2𝑄

𝐾

𝑈 + 1

𝑈
+ 𝐾

2𝑄

𝐾

𝑈 + 1

𝑈
𝑈  

𝑊 = 𝐾
2𝑄

𝐾
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 . 

(29)  

 

4.2.3 DIMENZOVÁNÍ JEDNOHO STUPNĚ PLANETOVÉHO SOUKOLÍ 

Objem planetového soukolí se skládá ze satelitu, centrálního korunového kola 
a centrálního oz. kola. Objem centrálního ozubeného kola se vypočítá jako [76]: 

𝐹𝑊𝑑 =
2𝑄

𝐵𝐾

𝑈 + 1

𝑈
, (30)  

kde USN je převodový poměr mezi centrálním ozubeným kolem a satelitem, QS je kroutící 
moment na centrální oz. kolo, ds je průměr centrálního oz. kola a B je počet satelitů. USN se 
vypočítá jako [76]: 
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𝑈 = 0,5𝑈 − 1. (31)  

Objem satelitu se spočítá podle vzorce [76]: 

𝐹𝑊𝑑 = 𝐹𝑊𝑑 𝑈 =
2𝑄

𝐵 𝐾

𝑈 + 1

𝑈
𝑈 . (32)  

Objem centrálního korunového kola závisí jak na jeho průměru, tak na jeho šířce. AGMA 
6123 definuje tloušťku prstence jako nejméně trojnásobek tloušťky modulu. Objem 
centrálního korunového kola je aproximován empiricky bez návrhu jednotlivých rozměrů. 
Objem centrálního korunového kola zohledňuje hmotnost převodovkové skříně a unašeče 
a vypočítá se jako [76]: 

𝑉 = 𝐾 𝐹𝑊𝑑
𝑑 𝑔

𝑑
= 𝐾

2𝑄

𝐵 𝐾

𝑈 + 1

𝑈

𝑑 𝑔

𝑑
, (33)  

kde Kr je měřítkový faktor, který se vybírá podle knihy New equations and charts pick off 
lightest-weight gears R. J. Willise Jr. 

Celkový objem jednoho stupně planetového soukolí se vypočítá jako [76]: 

𝐹𝑊𝑑 + 𝐹𝑊𝑑 + 𝑉 =
2𝑄

𝐵𝐾

𝑈 + 1

𝑈
+

2𝑄

𝐵 𝐾

𝑈 + 1

𝑈
𝑈 + 

+𝐾
2𝑄

𝐵 𝐾

𝑈 + 1

𝑈

𝑑 𝑔

𝑑
 

=
2𝑄

𝐵𝐾

1

𝐵
+

1

𝐵 𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 + 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵
+ 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵 𝑈
. 

(34)  

Celková hmotnost jednoho stupně planetového soukolí se poté vypočítá jako [76]: 

𝑊 = 𝐾
2𝑄

𝐾

1

𝐵
+

1

𝐵 𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 + 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵
+ 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵 𝑈
. (35)  

 

4.2.4 CELKOVÁ HMOTNOST PŘEVODOVKY 

Celková hmotnost převodovky je součet hmotností jednotlivých stupňů, které závisí 
na vstupním kroutícím momentu Q1, Q2, Q3 a na převodovém poměru U1, U2 a U3. Poměry 
mezi jednotlivými veličinami jsou [76]: 

𝑄 = 𝑄 𝑈 , 

𝑄 = 𝑄 𝑈 , 

𝑄 = 𝑄 𝑈 , 

(36)  
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kde Q0 je kroutící moment na hlavní hřídeli. Celková hmotnost převodovky složené z jednoho 
planetového stupně a dvou stupňů paralelních se pro příklad vypočítá jako [76]: 

𝑊 = 𝑊 + 𝑊 + 𝑊  

𝑊 = 𝐾
2𝑄

𝐾

1

𝐵
+

1

𝐵 𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 + 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵
+ 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵 𝑈

+ 𝐾
2𝑄

𝐾
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 + 𝐾

2𝑄

𝐾
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 . 

(37)  

Finální návrh převodovky musí brát v potaz dynamický efekt oz. kol na zatížení, 
přetížení, nerovnoměrné rozložení zatížení pro planetové převody a konfiguraci hlavní 
hřídele. Z tohoto důvodu hmotnost převodovky zahrnuje také faktor přetížení K0, dynamický 
faktor Kv, faktor rozložení zatížení mezi jednotlivými satelity Kγp, faktor rozložení zatížení 
mezi jednotlivými řadami ložisek Kγb a faktor zachycující vliv konfigurace hlavní hřídele 
na zatížení převodovky KSH. Výsledná hmotnost se poté rovná součinu hmotnosti a 
jednotlivých faktorů [76]: 

𝑊 = 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝑊 . (38)  

 

4.2.5 OPTIMALIZACE PŘEVODOVÝCH POMĚRŮ PŘEVODOVKY 

Tato metoda slouží k určení optimálních převodových poměrů pro jednotlivé stupně 
převodovky za účelem dosažení co nejnižší hmotnosti. Zde jsou ukázány postupy 
pro optimalizaci převodovky s dvěma paralelními stupni nebo s dvěma planetovými stupni 
a jedním stupněm paralelním. [76] 

Převodovka se dvěma paralelními stupni: 

 Celkový objem převodovky se rovná [76]: 

∑𝐹𝑊𝑑 =  𝐹𝑊 𝑑 + 𝐹𝑊 𝑑 + 𝐹𝑊 𝑑 + 𝐹𝑊 𝑑  

= 𝐾
2𝑄

𝐾
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 + 𝐾

2𝑄

𝐾
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈  

= 𝐾
2𝑄

𝐾
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 + 𝐾

2𝑄 𝑈

𝐾
1 +

𝑈

𝑀
+

𝑀

𝑈
+

𝑀

𝑈
, 

(39)  

kde M0 je celkový převodový poměr a vypočítá se jako [76]: 

𝑀 = 𝑈 𝑈 . (40)  

K určení minimální hmotnosti se derivace rovnice 39 musí rovnat nule [76]: 

𝑑(∑𝐹𝑊𝑑 )

𝑑𝑈
= −

1

𝑈
+ 2 + 2𝑈 + 2

𝑈

𝑀
−

𝑀

𝑈
= 0. (41)  
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K určení kořenů této rovnice je zapotřebí iterační program. 

Převodovka se dvěma planetovými stupni a jedním paralelním: 

 Celkový objem převodovky se vypočítá jako [76]: 

𝑉 =
2𝑄

𝐾

1

𝑈

1

𝐵
+

1

𝐵
𝑈
2

− 1
+

𝑈

2
− 1 +

𝑈

2
− 1 + 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵
+ 𝐾

(𝑈 − 1)

𝐵
𝑈
2

− 1

+
2𝑄

𝐾

1

𝑈 𝑈

1

𝐵
+

1
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2

− 1
+

𝑈
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2
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+

2𝑄

𝐾

1

𝑈 𝑈 𝑈
1 +

1

𝑈
+ 𝑈 + 𝑈 . 

(42)  

M1, M2 a M0 jsou převodové poměry a jsou určeny jako [76]: 

𝑀 = 𝑈 𝑈  

𝑀 = 𝑈 𝑈  

𝑀 = 𝑈 𝑈 𝑈 , 

(43)  

Rovnice 42 poté tedy může být přepsána do tvaru [76]: 

𝑉(𝑀 , 𝑈 ) =
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(44)  

𝑉(𝑀 , 𝑈 ) =
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(45)  
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Derivace rovnic 44 a 45 jsou poté[76]: 

𝑑𝑉(𝑀 , 𝑈 )

𝑑𝑈
= −

(𝑈 − 1)(1 + 𝐾 (𝑈 − 1) )
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(46)  

𝑑𝑉(𝑀 , 𝑈 )

𝑑𝑈
= −
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𝑀

𝑈
−

2𝑀

𝑀 𝑈
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(47)  

Přístup k optimalizaci řešení: 

K určení jednotlivých převodových poměrů, které vedou ke snížení váhy, se použije 
iterační proces. Převodové poměry U1 a U2 jsou kořeny rovnic 46 a 47 a jejich součin je roven 
M1, jak je uvedeno výše. Tento proces najde převodové poměry, pro které se první derivace 
objemu převodovky rovná nule. [76] Postup je následující: 

1. Vybere se počáteční hodnota pro M1=U1U2. Standardně se volí jako Mo/2,5, kde 
M0 je celkový převodový poměr, který musí být předem definovaný. 

2. Derivace objemu převodovky  se položí rovna nule. 

3. Vypočítá se kořen U1. 
4. Spočítá se U2=M1/U1. 
5. Spočítá se U3=M0/M1. 
6. Spočítá se M2=U2U3. 

7. Z rovnice = 0 se vypočítá U2. 

8. M1 se přepočítá podle rovnice M1=U1U2. 
9. Iteruje se, dokud se U2 z posledního kroku nerovná U2 z kroku čtvrtého. 

Tolerance konvergence použitá v iteraci je 5x10-3. [76] 
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5 NÁVRH SPOJKY VTE POMOCÍ METODY KONEČNÝCH 

PRVKŮ (MKP) 
Jak již bylo zmíněno v dřívější kapitole, hlavním úkolem spojky ve větrné elektrárně je 

přenos kroutícího momentu z jedné hřídele na druhou a zároveň umožnění lehkého vyosení 
a posunutí hřídelí vůči sobě. K zajištění stability po celou životnost spojky se provádí stresová 
analýza na různých flexibilních strukturách. [59] 

Při návrhu konstrukce vysokorychlostní spojky se nejprve provede výpočet strukturální 
stability flexibilních částí pro předem vybrané materiály (těmi mohou být například ocel nebo 
sklolaminát [GFRP]) pomocí metody konečných prvků. Poté se na základě výsledků vybere 
výhodnější materiál pro flexibilní části a s ním se opět pomocí metody konečných prvků 
vypočítá strukturální stabilita, tentokrát však pro celou spojku. Jsou-li výsledky vyhovující, 
vyrobí se prototyp, na kterém se testuje, shoduje-li se jeho tuhost v krutu s tou, která byla 
vypočítána pomocí MKP. [59] Zde je celý postup popsán o něco podrobněji: 

 

5.1 VLASTNOSTI MATERIÁLU PRO FLEXIBILNÍ ČÁSTI 

Nejprve se musí určit vlastnosti jednotlivých materiálů. Pro ocel jsou důležité hodnoty 
modulu pružnosti v tahu, Poissonovy konstanty, meze kluzu a pevnosti v tahu. Materiálové 
vlastnosti GFRP se měří zkouškou tahem a zkouškou vrubové houževnatosti za použití V-
vrubu. Měří se zde modul pružnosti v tahu, Poissonova konstanta a modul pružnosti 
ve smyku. K dosažení optimálnějších výsledků se použijí různé tloušťky jednotlivých 
materiálů, ze kterých se poté vybere ta nejvhodnější. [59] 

 

5.2 OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Nyní se stanoví kroutící moment a posun v axiální ose při jmenovitém výkonu pro daný 
výkon VtE. Protože spojka se skládá ze dvou flexibilních struktur, bude axiální posun 
na každé části poloviční. Poté se provede výpočet pro tři možné případy zatížení: kroutící 
moment, posun v axiální ose a kombinace obou. Při výpočtu zatížení od kroutícího momentu 
se moment aplikuje na příruby, které se nachází za disky a na šrouby namontované 

Obrázek 37: Okrajové podmínky kroutícího momentu a posunu [59] 
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v brzdovém kotouči. Pro výpočet posunu v axiální ose se posun aplikuje na montážní body 
brzdového kotouče. Pro kombinované zatížení se použijí okrajové podmínky z předchozích 
případů najednou. [59] Na obrázku 37 jsou poté pro lepší představu okrajové podmínky 
znázorněny.  

 

5.3 PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

Pomocí MKP se na základě vlastností materiálu a okrajových podmínek určí maximální 
napětí a součinitel bezpečnosti.  U oceli je nejdůležitější hodnotou součinitel bezpečnosti 
při kombinovaném napětí. Vzhledem k tomu, že hlavním problémem kompozitních materiálů 
je lom flexibilní části, používá se k hodnocení Tsai-Wu index. [59] Ten předvídá selhání, 
dosáhne-li jeho hodnota 1. [78] Z dosažených výsledků se po poté vybere nejvhodnější 
materiál vhodné tloušťky pro flexibilní části.  

 

5.4 STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA CELÉ SPOJKY 

K dosažení strukturní stability celé spojky se provede výpočet pomocí MKP, tentokrát 
však pro celou spojku. Obdobně jako při analýze flexibilních částí se provede výpočet pro tři 
možné případy zatížení: kroutící moment, posun v axiální ose a kombinace obou. [59] Model 
pro spojku s ocelovými flexibilními částmi je vyobrazen na obrázku 38. 

Pro zjednodušení výpočtu se tření mezi jednotlivými částmi spojky zanedbává. Kroutící 
moment bude stejný jako při výpočtu flexibilní části a posun se tentokrát nepůlí, protože se 
počítá s oběma stranami spojky. Vlastnosti materiálů, ze kterých jsou jednotlivé části 
vyrobeny, se určí stejně jako v případě flexibilní části. [59] 

 

Obrázek 38: Model spojky a okrajové podmínky pro MKP [59] 
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5.5 PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Pomocí MKP se každému dílu určí jeho maximální napětí a součinitel bezpečnosti. Mají-
li všechny součásti součinitel bezpečnosti dostatečný, považuje se matematický návrh 
za úspěšný vyrobí se prototyp. [59] 

 

5.6 ZKOUŠKA KRUTEM 

K ověření, zda se výsledky MKP shodují se skutečnou tuhostí v krutu se provádí zkouška 
krutem při působení jak kroutícího momentu, tak axiálního posunutí. Tuhost v krutu je 
důležitá především pro mezikus a příruby na obou jeho stranách. Obrázek 39 poté ukazuje 
typické rozložení obvodové deformace mezikusu, kde červená barva je nevyšší a modrá 
nejnižší hodnota deformace. [59] 

Shodují-li se hodnoty vypočítané MKP a naměřené zkouškou krutem s rozdílem 
maximálně 10 % a nejsou-li přítomny žádné známky poškození nebo deformace, považuje se 
strukturální stabilita celé spojky za dostačující. Rozdíl 10 % může být vysvětlen chybou 
ve vlastnostech materiálu, počítaných pro každý směr, obecnými předpoklady při výpočtu 
materiálových vlastností, dále Poissonovou konstantou a také válcovitým tvarem, který má 
skutečný mezikus. [59] 

 

 

 

  

 

  

Obrázek 39: Rozložení obvodové deformace na mezikusu a přírubách spojky [59] 
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6 DOPAD VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stejně jako ostatní elektrárny, i ty větrné mají jak pozitivní, tak negativní dopady 

na životní prostředí. Pochopitelnou snahou výrobců větrných elektráren je maximalizovat 
pozitivní a zároveň co nejvíce minimalizovat jejich negativní účinky. [79] 

Jejich největší výhodou je nulová produkce oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek do 
ovzduší, jako je tomu například u konvenčních elektráren. [79] Tyto látky jsou poté příčinou 
kyselých dešťů a globálního oteplování, což má dále za následek například zvýšení hladin 
moří a oceánů nebo náhlé výkyvy počasí. Další výhodou je téměř nulová spotřeba vody 
narozdíl od většiny ostatních elektráren. [80] 

Větrné elektrárny mají samozřejmě také řadu nevýhod. Mezi ty největší patří negativní 
dopad na zvěř, hluk způsobený větrnou turbínou, negativní dopad na vzhled krajiny nebo 
například rušení elektromagnetického signálu. [80] 

 

6.1 DOPAD NA ZVĚŘ 

Větrné elektrárny jsou jedny z nejvíce ekologicky přátelských elektráren k životnímu 
prostředí. Větrné elektrárny působí na přírodu přímo a nepřímo. Přímé působení je úmrtnost 
živočichů po kolizích s větrnými elektrárnami, zatímco nepřímé působení má za následek 
vyhýbání se živočichů místům, kde stojí větrné elektrárny a narušení jejich přirozených míst 
výskytu. Dopady jsou ale výrazně nižší v porovnání s ostatními druhy elektráren nebo 
s klimatickými změnami. [80] 

Nejvíce poznamenanou skupinou živočichů jsou bezesporu ptáci. Podle zprávy 
společnosti The American Bird Conservancy (ABC) z roku 2011 zemře každý rok při kolizi 
s větrnou elektrárnou 100 000 - 440 000 ptáků. I když se toto číslo může zdát velmi vysoké, 
v rámci celkového množství zabitých ptáků z důvodů spojených s člověkem se jedná pouze 
o setiny promile. [79] 

Další skupinou, která je výrazněji ohrožena větrnými elektrárnami, jsou netopýři. 
Větrné elektrárny jsou společně se syndromem bílého nosu, nemocí, která se objevila 
v Severní Americe v roce 2006, [81] pro netopýry největší hrozbou. [82] Nový systém firmy 
NRG Systems, který ruší netopýří echolokaci pomocí ultrazvuku, by podle výzkumu Texaské 
Státní Univerzity a Bat Conservation International snížil úmrtnost netopýrů na větrné 
elektrárně, kde byl nainstalován, o celých 54 %. [83] 

 

6.2 HLUK 

Asi největší problém, spojený s větrnými elektrárnami, je jejich hluk. Ten může 
například snížit cenu pozemků nacházejících se v blízkosti větrné elektrárny. Z tohoto důvodu 
a kvůli bezpečnosti by se větrné elektrárny měly stavět v dostatečné vzdálenosti od obytných 
zón. [80] V České republice jsou stanoveny limity pro hluk v nejbližším obydleném místě 
na 50 dB přes den a 40 dB přes noc. [84] Hluk vydávaný VtE se dělí na dvě kategorie: 
mechanický a aerodynamický. 
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Mechanický hluk vzniká v pohyblivých komponentech VtE, jako jsou převodovka, 
generátor nebo ložiska. Opotřebení a nedostatečná kvalita jednotlivých dílů značně zvyšuje 
množství vydávaného hluku. [80] Snížení hluku je možné lepším designem ozubených kol, 
pokrytím gondoly zvukovou izolací nebo použitím bezpřevodovkové VtE, což eliminuje hluk 
běžně vydávaný převodovým ústrojím. [79] 

Aerodynamický hluk vzniká prouděním větru kolem lopatek a stožáru VtE a se 
zvyšující se rychlostí lopatek roste. Jedinou možností jeho redukce je správný design lopatek 
VtE. [80] Tento typ hluku je větším problémem při nižších rychlostech větru, protože 
při vyšších rychlostech bývá obvykle přehlušen větrem samotným. [79] Na obrázku 40 je pak 
znázorněna úroveň hluku v určitých vzdálenostech od VtE a zároveň je zde porovnání 
s jinými hluky běžnými pro každodenní život. 

 

6.3 DOPAD NA VZHLED KRAJINY 

Větrné elektrárny jsou bezesporu jednou z dominant krajiny, ve které se nacházejí. 
To je způsobeno i tím, že musejí být stavěny na dostatečně větrných místech, jako jsou 
například kopce nebo rozlehlé roviny. [85] Jejich vizuální dopad je ovlivněn množstvím 
faktorů, jako jsou například velikost VtE, počet lopatek, barva VtE, množství turbín, jedná-li 
se o větrnou farmu nebo samostatně stojící turbínu. Rozdíl v našem vnímání VtE je ovlivněn 
také tím, jsou-li listy VtE v pohybu, anebo stojí. [79] U některých těchto faktorů (např. 
velikost VtE) je jasná jejich souvislost s dopadem na vzhled krajiny. U dalších už to tak jasné 
není.  

VtE se obvykle barví světle šedou barvou, aby více splývaly s oblohou. Podle některých 
odborníků to však může mít za následek vyšší úmrtnost ptáků. Protože dopad VtE na vzhled 
krajiny je patrnější než dopad na zvěř, doporučuje se světle šedá barva i přes toto riziko. [80] 

Obrázek 40: Hluk způsobný větrnou elektrárnou v porovnání s 
některými dalšími hluky [79] 
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Rotace listů VtE má za následek například střídání světla a stínu. Tento problém není 
tak markantní vzhledem k tomu, že většina VtE poblíž obydlených zón je relativně malých 
a tím pádem netvoří dlouhé stíny. Jak ale výška VtE roste, roste i délka stínů s nimi 
spojených. Například v pokojích s přírodním osvětlením může toto “blikání“ způsobit značný 
problém. [80] Studie objednaná agenturou DECC z roku 2011 však ukazuje, že frekvence 
“blikání“ by neměla být taková, aby ohrožovala zdraví. To ale nic nemění na faktu, že je 
to stále velmi nepříjemné. [79] 

Zajímavé řešení, jak začlenit VtE do krajiny, je udělat z ní rozhlednu. Jedna taková 
elektrárna se nachází ve Vancouveru. Jmenuje se The Eye of the wind a její stožár je vysoký 
65 m, přičemž samotná vyhlídka se nachází ve výšce 57 metrů. [86] Vidět je na obrázku 41. 

 

6.4 RUŠENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO SIGNÁLU 

Problém s rušením elektromagnetického signálu vzniká v případě, stojí-li VtE mezi 
televizním nebo rádiovým vysílačem a přijímačem. V tomto případě může docházet 
k odrazu signálu, který se poté na přijímači míchá se signálem původním. To má za následek 
nestabilitu a rozhození signálu. Schopnost odrážet elektromagnetický signál je ovlivněna 
především materiálem, z kterého jsou vyrobeny lopatky VtE a tvarem stožáru VtE. Nejvíce 
elektromagnetického signálu odráží kovové lopatky nebo plastové lopatky vyztužené 
skelnými vlákny obsahující kovové části. Lopatky z lamelového dřeva signál spíše pohlcují. 
[79] 

Nejčastěji dochází k rušení signálu televizního. Tento problém se řeší instalací 
retranslačních vysílačů nebo použitím kabelového připojení. [79] 

Obrázek 41:The Eye of the wind, větrná elektrárna a rozhledna v jednom [87] 
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7 ENERGETICKÁ A FINANČNÍ NÁVRATNOST, ÚSPORA CO2 
Energetická návratnost a úspora oxidu uhličitého je pro větrnou elektrárnu, jakožto 

zelený zdroj energie, velmi důležitý faktor. Finanční návratnost je poté důležitá z hlediska 
investorského. [88] 

Životní cyklus se vztahuje na celý výrobní cyklus elektrárny. Od těžby a zpracování 
materiálů na její výstavbu až po demontáž a likvidaci elektrárny. [88] 

 

7.1 ENERGETICKÁ NÁVRATNOST 

Energetická návratnost větrné elektrárny je velmi vysoká. A to jak v porovnání 
s konvenčními elektrárnami, tak v porovnání s ostatními elektrárnami na bázi obnovitelných 
zdrojů. [88] 

Offshore větrná elektrárná 

 Společnost Siemens Gamesa spočítala, že za jeden životní cyklus (včetně energie 
spotřebované na stavbu základů, položení kabelů k připojení na síť a stavbu rozvodny) 
spotřebuje jejich 8 MW větrná elektrárna 20 900 MWh. Vzhledem k tomu, že 8 MW 
elektrárna vyrobí každoročně přibližně 34 000 MWh, je její energetická návratnost zhruba 7,4 
měsíců. Nezávislá kontrola výsledků ze strany deníku Life Cycle Assessment of onshore and 
offshore wind energy – from theory to practice z roku 2016 pak vyhodnotila energetickou 
návratnost   6 MW offshore turbíny na 10 měsíců. [88] 

Pevninská větrná elektrárna 

 Podle studie společnosti Vestas z roku 2006 jejich 2MW turbína spotřebuje za jeden 
životní cyklus 3 625 MWh energie. Průměrná VtE přitom vyrobí každoročně 5 650 MWh. 
Energetická návratnost tedy činní 7,7 měsíců. Tato studie byla provedena spíše pro Evropské 
VtE, protože počítá s kapacitním faktorem 29 %. Například v USA dosahoval tento faktor 
v roce 2016 v průměru 42,5 %. Roční průměrná energie vyrobená VtE by poté byla 7 450 
MWh a energetická návratnost necelých šest měsíců. [88] 

 Pro porovnání, fotovoltaické panely mají energetickou návratnost podle použité 
technologie 1,2,3 nebo až 4 roky. [89] 

 Z těchto studií jasně vyplývá, že energetická návratnost větrných elektráren závisí na 
umístění konkrétní VtE. V místech s vyššími průměrnými rychlostmi větru bude energetická 
návratnost vyšší než v místech s nižšími rychlostmi větru. Zároveň se však VtE staví 
na takových místech, kde je jejich energetická návratnost na stále vysoké úrovni. 

 

7.2 ÚSPORA CO2 (CARBON PAYBACK) 

Carbon payback je doba, po kterou musí být elektrárna v provozu, než přesunutím 
výroby elektřiny z konvenčních elektráren zabrání vzniku takové množství oxidu uhličitého, 
kolik se spotřebuje za její životní cyklus. [88] 
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Carbon payback výrazně závisí na místě výroby a místě provozu VtE. Pro příklad stát 
s nejvyššími emisemi skleníkových plynů v USA je Wyoming s 947 kg/MWh a stát 
s nejnižšími emisemi je Vermont s pouhými 6 kg/MWh. Z toho jasně vyplývá, že carbon 
payback bude ve Wyomingu neporovnatelně nižší než ve Vermontu, kde k němu naopak 
v případě VtE vůbec nedojde. K překonání tohoto problému se bude uvažovat průměrná 
produkce skleníkových plynů při výrobě elektřiny v USA, která činila v roce 2017 432 
kg/MWh. [88] 

Offshore větré elektrárny 

Studie již výše zmíněného deníku Life Cycle Assessment of onshore and offshore wind 
energy – from theory to practice pro 6 MW offshore VtE ukazuje, že tato elektrárna vypustí 
do ovzduší v průměru 11 kg/MWh oxidu uhličitého, ročně vyprodukuje 31 045 MWh 
elektřiny a bude mít životnost 25 let. Za celý životní cyklus tedy vyprodukuje přibližně 8 537 
tun oxidu uhličitého. Rozdíl produkce CO2 mezi konvenční elektrárnou a VtE na jednu MWh 
bude tedy 421 kg (432-11). Ke “splacení“ 8 537 tun CO2 tedy bude muset VtE vyprodukovat 
20 277 MWh, což ji potrvá 7,8 měsíců. [88] 

Na obrázku 42 je poté porovnání vypuštěných emisí jednotlivými typy elektráren 
na výrobu jedné KWh elektřiny. 

 

7.3 FINANČNÍ NÁVRATNOST 

Finanční návratnost VtE je ovlivněna množstvím faktorů jako jsou minimální výkupní 
cena elektřiny a zelené bonusy, roční doba využití instalovaného výkonu, roční provozní 
náklady, podpora od státu a cena větrné elektrárny. 

Minimální výkupní cena elektřiny a zelené bonusy závisí na roce výstavby VtE a pro 
Českou republiku je určuje Energetický regulační úřad (ERU). Tuto cenu ERU podle 
aktuálního vývoje pravidelně aktualizuje. [90] V tabulce 3 je náhled na výkupní cenu 
elektřiny a zelené bonusy pro VtE postavené v letech 2015 až 2020 platný pro rok 2020.  

Obrázek 42: Porovnání emisí jednotlivých typů elektráren [88] 



BRNO 2020 

 

58 
 

ENERGETICKÁ A FINANČNÍ NÁVRATNOST, ÚSPORA CO2 

Tabulka 3: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro VtE [91] 

Podporovaný 
druh energie 

Datum uvedení výrobny do 
provozu 

Jednotarifní pásmo provozování 

od (včetně) do (včetně) 
Výkupní ceny 

[Kč/MWh] 
Zelené bonusy 

[Kč/MWh] 

Větrná 
elektrárna 

1.1.2015 31.12.2015 2 186 1 276 

1.1.2016 31.12.2016 2 089 1 179 

1.1.2017 31.12.2017 2 048 1 138 

1.1.2018 31.12.2018 2 008 1 098 

1.1.2019 31.12.2019 1 969 1 059 

1.1.2020 31.12.2020 1 930 1 020 

 

Koeficient ročního využití výkonu [kr] je poměr roční výroby elektřiny [Wr] ku 
instalovanému výkonu [Pi], krát počet hodin v roce [hr] neboli [92]: 

𝑘 =
𝑊

𝑃 ℎ
. (48)  

Roční doba využití říká, nakolik je v průběhu roku instalovaný výkon využit. Může se určit 
buď pro jednotlivé elektrárny, větrné farmy, nebo například pro celou Českou republiku. 
Pro ČR se pohybuje okolo 20 %. [92] 

Náklady na výstavbu VtE se pohybují okolo 35 až 40 milionů korun za instalovaný 
MW. [93] Například větrný park ve Václavicích u Hrádku nad Nisou, postavený v roce 2017, 
čítá 13 větrných turbín o celkovém výkonu 26 MW a vyšel na 1,1 miliardy Kč, tedy zhruba 
42,3 milionu korun za instalovaný MW.  Návratnost investice se zde odhaduje na 15 let 
s životností VtE minimálně 20 let. [94] 

 Finanční návratnost VtE je minimální a bez dotace od státu se stavba VtE spíše 
nevyplácí. [95] V současné době probíhá pátá výzva v programu Obnovitelné zdroje energie, 
která přispívá celkovou částkou 640 milionů korun na stavbu různých elektráren na bázi 
obnovitelných zdrojů. [96] 
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ZÁVĚR 
Větrné elektrárny zažívají v poslední době obrovský rozmach. Každým rokem se staví 

stovky nových turbín po celém světě. S rostoucí spotřebou elektrické energie a omezeným 
místem na jejich stavbu však musí větrné elektrárny růst do výšky. S růstem větrných 
elektráren přichází problémy spojené s jejich konstrukcí. Cílem této bakalářské práce proto 
bylo vytvoření přehledu větrných elektráren, popis jejich konstrukce a dále pak jejich kritické 
zhodnocení. Detailnější pohled byl věnován převodovce a spojce, u kterých byl navíc popsán 
postup jejich optimalizace, respektive konstrukce. 

V první kapitole je popsáno, jak vítr vzniká, co vše jej ovlivňuje a jaký je vlastně 
potenciál větru. Dále je zde nastíněn princip vzniku vztlaku, na kterém fungují v současné 
době nejpoužívanější větrné elektrárny. 

V další kapitole bylo provedeno rozdělení větrných elektráren podle tří hlavních 
kritérií.  Jednotlivé skupiny zde byly blíže představeny a porovnány mezi sebou. Z těchto 
porovnání vyplývá, že hlavním faktorem při návrhu větrné elektrárny je její účinnost a dále 
pak pořizovací cena. Z tohoto důvodu je v současnosti nejběžnějším typem elektrárny 
vztlaková elektrárna s horizontální osou rotace, která dosahuje ze všech typů VtE nejvyšší 
účinnosti.  

Následující kapitola se zabývá konstrukcí této větrné elektrárny. Jsou zde popsány 
jednotlivé části větrné elektrárny jako jsou rotor, gondola, stožár a základy. Největší 
pozornost je věnována gondole, ve které se nachází ty nejdůležitější součásti. Je zde uvedeno, 
jaké typy generátorů, převodovek, brzd, ložisek a spojek se v současné době využívají 
ve větných elektrárnách. Jednotlivé typy jsou následně blíže popsány, je vysvětleno, jak 
fungují a jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody. 

S růstem větrných elektráren je spojen i růst jejich hmotnosti. Vzhledem k tomu, 
že současné větrné elektrárny mají většinu komponent vysoko nad zemí, je jejich hmotnost 
důležitým faktorem při návrhu jejich konstrukce. Dále je proto v rámci práce popsán postup 
optimalizace hmotnosti převodovky pomocí nástroje DriveSE. Je zde podrobně nastíněný celý 
postup výpočtu i s použitými vzorečky. Dále je zde nastíněn proces konstrukce spojky, která 
se zvětšujícím se výkonem větrných elektráren musí být schopna přenést větší kroutící 
moment. 

Bez pochyby lze říct, že větrná energetika je cestou, která má budoucnost. Její největší 
problémy jako hluk a poškození krajinného rázu jsou minoritní v porovnání s jejími 
výhodami, které jsou v současné době tak důležité. Větrné elektrárny ale rozhodně nemohou 
nahradit celkovou produkci elektrické energie. Proto je potřeba je kombinovat s ostatními 
zdroji energie, ať už obnovitelnými nebo neobnovitelnými. Osobně si myslím, že budoucnost 
větrných elektráren není v obřích pevninských farmách se stovkami turbín, ale spíš 
v malých osobních větrných elektrárnách nebo ve velkých offshore farmách daleko od 
pobřeží. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A [m2] Plocha rotoru 

A1 [m2] Průřez toku větru před turbínou 

A2 [m2] Průřez toku větru za turbínou 

AGMA [–] American Gear Manufacturers Association 

B [–] Počet satelitů 

C [m] Středová vzdálenost 

cp [–] Součinitel výkonu 

dck [m] Průměr centrálního ozubeného kola 

dkk [m] Průměr centrálního korunového kola 

dp [m] Průměr oz. kola 

ds [m] Průměr centrálního oz. kola 

Ek [J] Kinetická energie 

ERU [–] Energetický regulační úřad 

Fa [N] Síla 

FW [m] Šírka oz. kola 

GE [–] General Electric 

GFRP [–] Sklolaminát 

h [m] Výška nad zemským povrchem 

h0 [m] Referenční výška 

hr [–] Počet hodin v roce 

K [–] Index zatížení zubů 

K0 [–] Faktor přetížení 

KAG [–] Aplikační faktor pro odhady hmotnosti 

kh [m] Korekční součinitel 

Kr [–] Měřítkový faktor 

kr [–] Koeficient ročního využití výkonu 

KSH [–] Faktor zachycující vliv konfigurace hlavní hřídele na zatížení převodovky 

Kv [–] Dynamický faktor 

Kγb [–] Faktor rozložení zatížení mezi jednotlivými řadami ložisek 

Kγp [–] Faktor rozložení zatížení mezi jednotlivými satelity 

m [kg] Hmotnost 

M0 [–] Celkový převodový poměr 
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M1 [–] Celkový převodový poměr 1. a 2. stupně 

M2 [–] Celkový převodový poměr 2. a 3. stupně 

MKP [–] Metoda konečných prvků 

np [m∙s-1] rychlost převodovky 

NREL [–] National Renewable Energy Laboratory 

P [W] Výkon 

Pi MW Instalovaný výkon 

PMW [–] Pulzně šířková modulace 

Q0 [Nm] Kroutící moment na hlavní hřídeli 

Q1 [Nm] Kroutící moment na prvním stupni 

Q2 [Nm] Kroutící moment na druhém stupni 

Q3 [Nm] Kroutící moment na třetím stupni 

Qp [Nm] Kroutící moment na pastorek 

QS [Nm] Kroutící moment na centr. oz. kolo 

R [m] Délka listu 

s [m] Vzdálenost 

T [Nm] Kroutící moment na hřídeli 

U1 [–] Převodový poměr na prvním stupni 

U2 [–] Převodový poměr na druhém stupni 

U3 [–] Převodový poměr na třetím stupni 

US [–] Celkový převodový poměr 

USN [–] Převodový poměr mezi centr. oz. kolem a satelitem 

v [m∙s-1] Rychlost 

V [m3] Objem 

v* [m∙s-1] Průměrná rychlost větru ve výšce h 

v0
* [m∙s-1] Průměrná rychlost větru ve výšce h0 

v1 [m∙s-1] Rychlost větru před turbínou 

V1 [m3] Objem hnacího kola 

v10
* [m∙s-1] Rychlost větru ve výšce 10 metrů nad povrchem 

v2 [m∙s-1] Rychlost větru za turbínou 

V2 [m3] Objem hnaného kola 

vh
* [m∙s-1] Rychlost větru v požadované výšce 

vnh [ot/min] Rychlost vstupní hřídele 
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Vrg [m3] Objem centr. korunového kola 

VtE [–] Větrná elektrárna 

vvh [ot/min] Rychlost výstupní hřídele 

WGB [kg] Výsledná hmotnost jednoho oz. kola 

WGB
0 [kg] Výsledná hmotnost převodovky 

WGBPN [kg] Hmotnost ozubeného soukolí 

WGSEN [kg] Hmotnost jednoho stupně planetového soukolí 

Wr MWh Roční výroba elektřiny 

Wt [N] Tangenciální hnací síla 

η [–] Ideální účinnost 

ρ [kg∙m-3] Hustota 

 


