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Komentáře k diplomové práci: 

Posuzovaná práce řeší problém analýzy silových poměrů v lopatce průtsžného rotoru pro 

zadané konstrukční podmínky. Práce obsahuje celkem 102 stran. 29 stran teoretické části a 

47 stran praktiké části, 88 obrázků, 11 tabulek. 

V teoretické části autor čtenáře informuje o základních pojmech oboru, podmínkách funkce 

větrných elekráren a dále se věnuje technickým řešením rotorů s vertikální osou.Uvádí 

poznatky aerodynamiky a hydrodynamiky a možnost využití programu Solod Works 

prořešení simulací. 

V úvodu praktické části je pojednáno o konstrukci půtažného rotoru a možnostech provedení 

tokové a silové analýzy. Výpočty a simulace jsou provedeny v ryclostech od 4 do 12 m/s. 

Publikovány výsledky při rychlosti větru 6m/s. Jak je očekáváno, pokles a nárůst Mk 

prochází radikálními změnami, které se při konstrukci rotorů projevují rázovými silami, které 

namáhají rotorové lopatky jak na vnitřní straně, tak na stráně vnější. Proto lze očekávat 

nesymetrické střídavé namáhání materiálu. K provedení simulace je zpracováno velké 

množství výstupních výpočtů, které jsou součástí digitálních dat. 

Práce je zpracována na výsoké úrovni. Je velmi rozsáhlá. Pozitivně lze hodnotit snahu 

diplomanta o maximálmí splnění všech bodů zadání.  

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

1. Jak význačně může střídavé namáhání lopatek rotoru ovlivnit životnost zařízení?  

2. Bylo by možné upravit rotory do šroubovice? 
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