
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ 
LETECKÝ ÚSTAV 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING 
 
 
 

MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ 
POSSIBILITIES OF USING HYDROGEN IN AVIATION 

DOKTORSKÁ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS 

AUTOR PRÁCE   ING. RADEK JUREČKA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  PROF. ING. ANTONÍN PÍŠTĚK, CSC. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013   
 

  



Letecký ústav MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ VUT Brno 

 Ing. Radek Jurečka 2 

 



Letecký ústav MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ VUT Brno 

Ing. Radek Jurečka 3 

Abstrakt 
Práce je zaměřena na moţnosti vyuţití vodíku v letectví. Seznamuje s existujícími 

typy palivových článků a moţnostmi skladování vodíku. Hlavní část práce se věnuje 
koncepčnímu návrhu malého UAV s vodíkovým palivovým článkem, který má ukázat 
moţnost zástavby vodíkového pohonu. 

 
 
 

Abstract 
The thesis is focused to hydrogen usage in the aviation. There are shown existing 

types of fuel cells and hydrogen storage possibilities. Main part of the thesis 
is conceptual design of small UAV with hydrogen fuel cell, which will show potential 
of hydrogen power system. 
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1 Úvod 
V nedávné době se začalo vyvíjet mnoho dopravních prostředků na alternativní 

pohon. Důvodem jsou omezené zásoby fosilních paliv, které se stále zmenšují. Hledají 
se náhradní zdroje energie pro pohon dopravních prostředků. V 90. letech se objevilo, 
jako náhrada benzínu, LPG (Liquified Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn 
(propan-butan)), který je hojně rozšířen v osobních automobilech. Později se přidal 
CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn). Tyto zdroje energie jsou 
schopné spalovat klasické spalovací motory, avšak vychází z fosilních zásob a nelze 
je brát jako úplnou náhradu tohoto zdroje energie. Další zdroj energie je vodík, 
v kapalné nebo plynné fázi. Lze ho buď přímo spalovat, nebo vyuţít v chemické reakci 
za vzniku elektrického proudu. Aby vznikl elektrický proud pomocí vodíku, je zapotřebí 
zařízení, ve kterém dojde k potřebné reakci. Takové zařízení se nazývá vodíkový 
palivový článek a ten můţe být dalším zdrojem energie pro pohon. 

U dopravních prostředků, kdyţ opomenu spalovací motory, jde obvykle o pohon 
elektromotorem. Tento motor je pak poháněn bateriemi, fotovoltaickými panely nebo 
různými druhy palivových článků. Jako příklad lze uvést elektrická kola, skútry, 
automobily, autobusy, lodě a dokonce i ponorky. Vyuţívají se zde často membránové 
palivové články (PEMFC – Proton Exchange Membrane Fuel Cell), které pracují 
za běţných venkovních teplot. 

Membránové palivové články se vyuţívají i pro pohon malých letounů. Zatím však 
pouze pro demonstrátory, protoţe pohonný systém s palivovými články není dosud 
schopný plně nahradit spalovací motory. V posledních letech se vývoj v této oblasti 
přesunul do kategorie malých bezpilotních prostředků, kde vzniklo několik 
demonstrátorů, které úspěšně provedly své lety a zdají se být příslibem do budoucna. 

 
Jak velkým příslibem mohou být malá UAV s pohonem palivovým článkem a 

kde začíná být pohon palivovým článkem výhodný, bude náplní disertační práce. 

1.1 Cíle disertační práce 

V disertační práci se budu zabývat rozborem současných palivových článků. 
Důraz bude dán na články, které vyuţívají vodík jako palivo nebo vodíkový iont (proton) 
jako pohyblivou částici v reakci v palivovém článku. Hlavní cíl bude stanovení dolní 
meze výkonu palivových článků pro pouţití v letectví. S vyuţitím této dolní meze výkonu 
provedu modelový návrh malého UAV na vodíkový pohon. Disertační práci bude 
uzavírat vyhodnocení návrhu malého UAV a splnění výše uvedených cílů. 

 
Rekapitulace cílů disertační práce: 
1) rozbor současných palivových článků 
2) stanovení dolní meze výkonu palivových článků pro pouţití v letectví 
3) modelový návrh malého UAV na vodíkový pohon 
4) vyhodnocení návrhu 

1.2 Historie a současnost palivových článků 

První vodíkový palivový článek sestrojil William Grove1(právník a vědec) v roce 
1839 a vyuţíval plynný vodík a kyslík vzniklý elektrolýzou vody. Toto zařízení nazval 
„plynová baterie“. Tato plynová baterie se skládala z platinových elektrod, uzavřených 
trubic a nádoby se zředěnou kyselinou sírovou. Později, v roce 1842, spojil několik 

                                            
1
 Brian Cook: An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, 2001, Heliocentris, Vancouver, 

Canada, str. 2 
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plynových baterií dohromady a vytvořil tím „plynový řetěz“, který vyuţíval k elektrolýze 
vody. Kvůli korozi elektrod a nestabilitě pouţívaných materiálů nenašly Groveovy články 
praktického vyuţití. 

Dalšího vývoje se palivové články dočkaly aţ v 1. pol. 20. století díky Francisi 
Baconovi2. Tomu se podařilo vyrobit prakticky pouţitelný článek v 50. letech. Byl 
to alkalický článek vyuţívající hydroxid draselný (KOH). Bacon pouţil jako elektrody 
porézní destičky ze slinutého niklu, které měly větší kontaktní plochu a byly lépe 
průchozí pro plyny. Tím zvýšil výkonovou hustotu palivového článku. 

V 60. letech vyvíjela firma General Electric palivový článek pro NASA projekt 
Gemini3. Jednalo se o membránový palivový článek (Proton Exchange Membrane Fuel 
Cell – PEM FC) a šlo o první praktické vyuţití palivových článků. Následně se měly tyto 
články ve zlepšené podobě objevit na lodích Apollo. Po technických problémech PEM 
článků se v projektu Apollo vyuţívaly alkalické palivové články4 (Alkaline Fuel Cell – 
AFC). 

Zvýšený zájem o alternativní zdroje energie v 90. letech vedl i k jejich výzkumu 
a rozšíření. Objevily se první automobily na palivové články, autobusy, lodě nebo 
i motocykly. Dojezd dnešních aut a autobusů dosahuje přes 200 km5 a lze je tedy 
pouţívat v praxi. Nevýhodou je zatím vysoká pořizovací cena a minimum čerpacích 
stanic s vodíkem. 

Velké letecké firmy jako Boeing nebo Airbus vyvíjí palivové články jako náhradu 
za pomocnou energetickou jednotku (Auxiliary Power Unit – APU)6 nebo jako pohon 
příďového kola pro pojíţdění7. Firma Boeing se soustředí na palivový článek s tuhými 
oxidy (SOFC – solid oxide fuel cell) v projektu "Více elektrický letoun – More electric 
airplane". Boeing uvaţuje pouţít jako palivo do tohoto SOFC reformované letecké 
palivo Jet-A, které normálně budou spalovat hlavní motory letounu. Po reformování 
by na anodě článku docházelo k reakci vodíku s iontem O2- a oxidem uhelnatým 
s iontem O2-. Tím by se zvýšil počet elektronů v elektrickém obvodu. Plánovaný výkon 
článku je 400–440 kW. 

Airbus má svůj demonstrátor A320 ATRA, který je vybaven 20kW palivovým 
článkem místo APU. A dále zkouší pojíţdění letounu se dvěma 25kW elektromotory 
v příďovém kole poháněné také PČ. Cílem tohoto výzkumu je ověřit moţnost pojíţdění 
letounu na zemi vlastní silou bez pracujících hlavních motorů, a šetřit tak palivo, sníţit 
hluk na letištích a prodlouţit servisní intervaly motorů. Dalším krokem výzkumu 
je víceúčelový palivový článek s těmito moţnými funkcemi: zásobování elektrickou 
energií, pojíţdění, start hlavních motorů, elektrický systém řízení prostředí, výroba vody 
(pitná voda a voda pro toalety), výroba tepla pro odmrazování a ohřev vody, prevence 

                                            
2
 Brian Cook: An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, 2001, Heliocentris, Vancouver, 

Canada, str. 4 
3
 Brian Cook: An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, 2001, Heliocentris, Vancouver, 

Canada, str. 7 
4
 James Larminie, Andrew Dicks: Fuel Cell Systems Explained Second Edition, John Wiley & Sons Ltd, 

2003, West Sussex, England, ISBN 0-470-84857-X, str. 67 
5
 Dostupné z: http://www.fuelcells.org/uploads/carchart.pdf a http://www.fuelcells.org/uploads/fcbuses-

world1.pdf, dne 6. 8. 2013 
6
 Daggett, Dave: Commercial airplanes Fuel Cell APU Overview, SECA Annual Meeting, 2003, Seattle, 

dostupné z: http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/03/seca/daviddaggett.pdf, dne 6. 8. 2013 
7
 DLR magazine 131-132, str. 39-41, dostupné z: 

http://www.dlr.de/dlr/en/PortalData/1/Resources/documents/dlr_magazin_132/DLR-Magazine_131-
132_web.pdf, dne 6. 8. 2013 

http://www.fuelcells.org/uploads/carchart.pdf
http://www.fuelcells.org/uploads/fcbuses-world1.pdf
http://www.fuelcells.org/uploads/fcbuses-world1.pdf
http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/03/seca/daviddaggett.pdf
http://www.dlr.de/dlr/en/PortalData/1/Resources/documents/dlr_magazin_132/DLR-Magazine_131-132_web.pdf
http://www.dlr.de/dlr/en/PortalData/1/Resources/documents/dlr_magazin_132/DLR-Magazine_131-132_web.pdf
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proti explozi a ohni (vhánění inertního plynu do nádrţí a nákladového prostoru), 
zvlhčování kabiny8. 

U menších letounů byly palivové články odzkoušeny poprvé v roce 20089, 
kdy vzlétl HK 36 Super Dimona poháněný 20kW vodíkovým palivovým článkem a 
bateriemi. Šlo o společný projekt firem Boeing, Diamond Aircraft Industries z Rakouska, 
která dodala drak letounu, Intelligent Energy z Velké Británie palivový článek a další 
firmy. Letoun nesl pouze jednoho člena posádky-pilota, místo dvou členů, které můţe 
nést standardně vyráběný letoun. Bylo to z důvodu velikosti zástavby systému 
palivového článku a jeho příslušenství a celkově vysoké hmotnosti celé zástavby. 

Následoval letoun Antares DLR H2 v roce 200910, který poháněl pouze vodíkový 
palivový článek. Článek a nádrţ na vodík jsou umístěny v gondolách pod křídlem. 
Antares je motorový kluzák, který vyrábí společnost Lange Aviation z Německa. 
Přestavbu na pohon palivovým článkem provedl Německé centrum pro letectví 
a kosmonautiku (DLR – Deutsches Centrum für Luft- und Raumfahrt). 

Firmy z České republiky se zapojily do projektu ENFICA-FC (ENvironmentally 
Friendly Inter City Aircraft powered by Fuel Cells). Byl to evropský projekt na vývoj 
letounu poháněného vodíkovými palivovými články a bateriemi, pro jehoţ přestavbu byl 
vybrán letounu Rapid 200 vyráběný firmou JIHLAVAN airplanes. Upravený letoun vzlétl 
v roce 201011. Stejně jako u letounu Super Dimona mohl letoun nést pouze pilota místo 
dvou členů posádky, protoţe více velikost a hmotnost systému palivového článku 
a potřebného příslušenství nedovolovalo. 

U letounů kategorie UL, VLA nebo GA šlo zatím o demonstrátory a pohon 
palivovými články dosud není schopen praktického pouţití, aby nahradil spalovací 
motory. Změnu můţe přinést vývoj v kategorii malých UAV, kde se uskutečňují první 
úspěšné lety s pomocí pohonu palivovým článkem. V roce 2009 provedlo UAV Ion Tiger 
let v délce 26 hod. a 1 min.12. Výkon palivového článku byl 550 W, MTOW 16,1 kg 
a uţitečné zatíţení 5 lb (2,27 kg). V dubnu 2012 uskutečnil první UAV ScanEagle 
poháněný 1,5kW článkem v délce 2,5 hod.13. Toto UAV vyrábí firma Insitu Inc. z USA 
a při vývoji firma spolupracovala s Naval Research Laboratory a United Technologies. 

 

                                            
8
J. Kallo, G. Renouard-Vallet, M. Saballus, G. Schmithals, J. Schirmer, K. A. Friedrich: Fuel Cell System 

Development and Testing for Aircraft Applications, 18th World Hydrogen Energy Conference 2010 - 
WHEC 2010, Proceedings of the WHEC, May 16. – 21. 2010, Essen, ISBN: 978-3-89336-655-2 
9
 Boeing Successfully Flies Fuel Cell-Powered Airplane, dostupné z: 

http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080403a_nr.html, dne 6. 8. 3013 
10

 Antares DLR-H2: Weltweit erstes pilotengesteuertes Flugzeug mit Brennstoffzellenantrieb, dostupné z: 
http://www.dlr.de/tt/en/desktopdefault.aspx/tabid-4935/8219_read-13587/, dne 6. 8. 2013 
11

 ENFICA-FC Fuel Cell-Powered Aircraft Setting Speed and Endurance Records; Solar Impulse HB-SIA 
Achieves First Night Flight, dostupné z: http://www.greencarcongress.com/2010/07/enfica-
20100709.html, dne 6. 8. 2013 
12

 Lyons, Karen Swider: Fuel Cell Propulsion for Small Unmanned Airvehicles: -the „Ion Tiger“, Naval 
Research Laboratory, dostupné z: http://www.aps.org/units/gera/meetings/march10/upload/Swider-
LyonsAPS3-14-10.pdf, dne 6. 8. 2013 
13

 Hydrogen-powered Fuel Cell Flies ScanEagle, dostupné z: http://www.insitu.com/press/hydrogen-
powered-fuel-cell-flies-scaneagle, dne 6. 8. 2013 

http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080403a_nr.html
http://www.dlr.de/tt/en/desktopdefault.aspx/tabid-4935/8219_read-13587/
http://www.greencarcongress.com/2010/07/enfica-20100709.html
http://www.greencarcongress.com/2010/07/enfica-20100709.html
http://www.aps.org/units/gera/meetings/march10/upload/Swider-LyonsAPS3-14-10.pdf
http://www.aps.org/units/gera/meetings/march10/upload/Swider-LyonsAPS3-14-10.pdf
http://www.insitu.com/press/hydrogen-powered-fuel-cell-flies-scaneagle
http://www.insitu.com/press/hydrogen-powered-fuel-cell-flies-scaneagle
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2 Typy palivových článků 
Palivové články se dají rozdělit podle několika kritérií: pracovní teplota, výkon, typ 

elektrolytu. Níţe je tabulka rozdělení palivových článků do tří skupin podle teplot: nízko 
teplotní, středně teplotní a vysoko teplotní.  

Nízkoteplotní články se dále rozdělují na alkalické, membránové a metanolové. 
Alkalické palivové články (AFC, Alkaline Fuel Cell) vyuţívají jako elektrolyt 

hydroxid draselný (KOH). Pro provozní teploty niţší neţ 120°C je jeho koncentrace 
35─50 %, při provozních teplotách kolem 250°C je koncentrace 85 %. Elektrolyt je 
uloţen v azbestové matrici a můţe být pouţito široké spektrum katalyzátorů jako Ni, Ag, 
oxidy kovů nebo vzácné kovy. Elektrolyt je citlivý na přítomnost oxidu uhličitého (CO2) 
ve vzduchu, který s ním reaguje za vzniku uhličitanu draselného (K2CO3). Tím dochází 
ke znehodnocení elektrolytu, který se následně musí vyměnit za nový. 

Membránové palivové články (PEMFC, Proton Exchange Membráně Fuel Cell 
nebo téţ PEFC, Polymer Electrolyte Fuel Cell) vyuţívají polymerovou membránu jako 
elektrolyt. Tato membrána je prostupná pro protony. Jediná kapalina je zde voda 
a hospodaření s ní je pro správnou funkci článku důleţitá. Voda se nesmí odpařovat 
rychleji, neţ se tvoří nová, protoţe membrána musí být vlhká. Provozní teplota 
je omezená odolností polymeru na méně neţ 120 °C a kvůli rovnováze vody 
na membráně se musí pouţívat vysoce čistý vodík s minimem nebo ţádným CO. 
Katalyzátorem je platina, která je na anodě i katodě. 

Přímé metanolové články (DMFC, Direct Methanol Fuel Cell) jsou často brány jako 
speciální případy membránových článků. Také pouţívají polymerovou membránu jako 
elektrolyt, palivem není vodík, ale samotný metanol. Nevýhodou je niţší napětí článku 
proti PEMFC vyuţívající vodík a vznik oxidu uhličitého. 

Články vyuţívající jako elektrolyt kyselinu fosforečnou (PAFC, Phosphoric Acid 
Fuel Cell) patří do kategorie středně teplotních. Koncentrace kyseliny fosforečné můţe 
dosahovat aţ 100 % a provozní teploty se pohybují v rozsahu 170–250 °C. Proti 
ostatním běţným kyselinám je relativní stabilita koncentrované kyseliny fosforečné 
vysoká, a proto můţe pracovat za takových teplot. Dále díky vysoké koncentraci 
kyseliny je minimalizován tlak vodní páry a hospodaření s vodou není sloţité. Při niţších 
teplotách je kyselina špatný iontový vodič a oxid uhličitý poškozuje platinový katalyzátor 
na anodě. Katalyzátor na katodě je také platinový, matrice je z karbidu křemíku. 

Vysokoteplotní články jsou zastoupeny dvěma typy. Prvním z nich jsou články 
s roztavenými uhličitany (MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell). Ty pracují za teplot 
600─700 °C, elektrolyt je kombinace alkalických uhličitanů nebo kombinace sodíku 
a draslíku, které jsou uloţeny v keramické matrici LiAlO2. Vysoká teplota je z důvodu 
dobré iontové vodivosti soli roztavených uhličitanů. Anoda je z niklu a katoda z oxidu 
niklu, vzácné kovy nejsou potřeba díky teplotám. 

Druhým typem jsou články z tuhých oxidů (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell). 
Elektrolyt je zde pevný, nepórovitý oxid kovu, obvykle oxid zirkoničitý s příměsí oxidu 
ytria (ZrO2 s Y2O3). Provozní teploty dosahují i 1000 °C, kde iontovou vodivost zajišťují 
ionty kyslíku. Obvykle je anoda z Co-ZrO2 nebo Ni-ZrO2 cermetu a katoda z LaMnO3 
s příměsí stroncia. 

 
 
 
 
 
 
 



Letecký ústav MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ VUT Brno 

Ing. Radek Jurečka 13 

Druh 
Nízkoteplotní 

Alkalické Membránové Přímé metanolové 

Elektrolyt Hydroxid draselný 
Iontoměničná 

membrána 
Iontoměničná membrána 

Pracovní teplota 
[°C] 

60–100 20–80 20–130 

Pohyblivý iont OH
-
 H

+
 H

+
 

Elektrodové reakce 

A: H2+2OH
-

→2H2O+2e
-
 

K: 1/2O2+H2O+2e
-

→2OH
-
 

∑: H2+1/2O2→H2O 

A: H2+2OH
-

→2H2O+2e
-
 

K: 1/2O2+H2O+2e
-

→2OH
-
 

∑: H2+1/2O2→H2O 

A: 
CH3OH+H2O→CO2+6H

+
+6e

-
 

K: 3/2O2+6H
+
+6e

-
→3H2O 

∑: CH3OH +3/2O2→ CO2+H2O 

Elektrická účinnost 
[%] 

45–60 40–60 40 

Výkon [kW] do 20 do 250 do 10 

Pouţívané palivo vodík 
Vodík, reformovaná 

paliva 
Metanol (etanol) 

Moţné aplikace 
Kosmické lodě, lodě, 

ponorky 
univerzální Přenosné články 

 

Druh 
Středně teplotní Vysokoteplotní 

Kyselé S tavenými karbonáty S pevnými oxidy 

Elektrolyt Kyselina fosforečná 
Tavené karbonáty lithia, 

vodíku, draslíku 
Oxid zirkoničitý 
s příměsí ytria 

Pracovní teplota 
[°C] 

170–250 600–650 800–1000 

Pohyblivý iont H
+
 CO3

2-
 O

2-
 

Elektrodové reakce 

A: H2→2H
+
+2e

-
 

K: 1/2O2+2H
+
+2e

-

→H2O 
∑: H2+1/2O2→H2O 

A: H2+CO3
2-

→H2O+CO2+2e
-
 

K: 1/2O2+CO2+2e
-
→CO3

2-
 

∑: H2+1/2O2+ CO2→H2O+ 
CO2 

A: H2+2OH
-
→2H2O+2e

-
 

K: 1/2O2+H2O+2e
-

→2OH
-
 

∑: H2+1/2O2→H2O 

Elektrická účinnost 
[%] 

38–45 45–60 50–65 

Výkon [kW] 50 – stovky kW do několika MW do několika MW 

Pouţívané palivo 
Vodík, reformovaná 

paliva 
Vodík, nepřímá paliva 

Všechny typy 
bez reformování 

Moţné aplikace Výroba energií Výroba energií Výroba energií 

Tabulka 1: Přehled druhů palivových článků, [13, str. 13] 
 

typické pouţití 
přenosná elektronika, 

vybavení 
lodě, auta, domácí CHP 

autobusy, tvorba 
energie, CHP 

výkon [W] 1 10 100 1000 10000 100000 1 mil. 10 mil. 

hlavní výhody 
vyšší hustota energie neţ 
baterie, rychlejší dobíjení 

potenciálně nulové emise, 
vyšší účinnost 

vyšší účinnost, niţší 
znečištění, tiché 

rozsah pouţití typů 
PČ 

DMFC AFC   MCFC 

  SOFC 

PEMFC   

  PACF   

Tabulka 2: Schéma zobrazující pouţití, hlavní výhody a různé vyuţití hlavních 
typů, [2, str. 23] 

 
Někdy jsou uváděny jako palivové články i další moţné zdroje energie. Zde se jim 

podrobně věnovat nebudu, protoţe nevyuţívají vodík. 
- kov/vzduch články 
- biologické články 
- regenerativní články 
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Tzv. kov/vzduch články jsou v podstatě baterie. Nejrozšířenějším typem jsou 
zinko-vzdušné. Anoda je zinková a elektrolyt je alkalický. Polopropustná membrána 
umoţňuje projít vzduchu k elektrolytu, kde s ním reaguje a následně na zinkové anodě 
reaguje hydroxylový iont se zinkem za vzniku oxidu zinečnatého, vody a elektronů. 
V praxi se takové baterie pouţívají např. v naslouchadlech, kde je potřebná dlouhá 
výdrţ. 

U biologických článků jde spíše o výrobu vodíku neţ výrobu elektrické energie. 
Je známo, ţe některé bakterie umí produkovat vodík z organických materiálů. Této 
moţnosti se můţe v budoucnu vyuţít k ekologické výrobě vodíků a jeho následnému 
vyuţití k výrobě elektrické energie. Zatím tyto procesy nejsou zvládnuty v takové míře, 
aby byly komerčně vyuţitelné. 

Dalším typem jsou články redoxního toku. V tomto typu článku jsou reakční sloţky 
ukládány na elektrodách při výrobě elektrické energie a odstraněny z elektrod 
při nabíjení a jsou uloţeny v nádrţích. Kapacita těchto článků tak můţe být velmi velká. 
 Tento typ článků je pouţíván pro vytvoření velkokapacitních akumulátorů a mohou 
být pouţity k vyrovnání špiček v nabídce a poptávce elektrické energie v sítí. Mohou 
pracovat podobně jako vodní přečerpávací elektrárny. Existuje celá řada různých 
chemických systémů, které mohou být pouţity. Články na bázi vanadu byly vyrobeny, 
nebo také zinku/bromu. Tento typ článků je moţná nejlépe ilustrovat na tzv. Regenesys 
palivovém článku. 

Provozní princip systému Regenesys14 je znázorněn na Obrázku 1. Po úplném 
nabití je roztok disulfanu sodného (Na2S2) ve vodě přiváděn na zápornou elektrodu 
a roztok tribromidu sodného (NaBr3) na kladnou elektrodu. Elektrony jdou přes vnější 
elektrický okruh a ionty sodíku projdou přes membránu ke katodě. Kdyţ je systém 
vybitý, roztok síranu sodného se změní na polysulfid sodný a roztok bromidu sodíku 
se změní na bromid sodný. 

 

 
Obrázek 1: Princip regenerativního článku 

                                            
14

 James Larminie, Andrew Dicks.  Fuel Cell Systems Explained Second Edition, John Wiley & Sons Ltd, 
2003, West Sussex, England, ISBN 0-470-84857-X, str. 18 
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Pro pohon UAV budou nejlépe vyhovovat nízkoteplotní palivové články. Ty jsou 
schopné pracovat za běţných teplot, např. i při 20–30 °C, jsou často vyuţívané pro 
pohon vozidel s palivovými články, jako jsou demonstrátory aut a autobusů. 

Z nízkoteplotních článků se dnes nejvíce pouţívají pro pohon vozidel membránové 
palivové články (PEM). Jsou vhodné pro svou univerzálnost a velký rozsah výkonu. 

 
 



Letecký ústav MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ VUT Brno 

 Ing. Radek Jurečka 16 

3 Skladování paliva 

3.1 Skladování vodíku 

3.1.1 Stlačený plyn 

Skladování vodíku jako stlačeného plynu je v současnosti nejběţnější 
a průmyslově nejlépe zvládnutý způsob. Tento způsob skladování se vyuţívá pro malá 
mnoţství plynu pro vyuţití ve výrobě. Pro skladování vodíku jako zásobní energie 
se tento způsob nejeví jako nejefektivnější. Tlakové nádoby pro skladování bývají buď 
ocelové, nebo v dnešní době více rozšířené kompozitové. Rozsah tlaků se pohybuje 
v rozmezí 20–70 MPa. Nevýhodou skladování v tlakových nádrţích je hmotnost 
samotných nádrţí, malé mnoţství vodíku v nich uskladněné, hmotnost nutných 
doplňkových dílů (regulační ventily, uchycení nádrţí např. ve vozidlech) a moţný únik 
vodíku přes ventily nebo stěny nádrţí kvůli velikosti jeho molekul. 

 
Nádrţ Ocel, 20 MPa Kompozit, 30 MPa Kompozit, 50 MPa 

Hmotnost prázdné nádrţe [kg] 3,0 100 254,4 

Hmotnost vodíku [kg] 0,036 3,1 16,6 

Efektivita skladování [% hmotnosti H2] 1,2 3,1 6,53 

Specifická energie [kWh×kg
-1

] 0,47 1,2  

Objem nádrţe [l, m
3
] 2,2 (0,0022) 220 (0,22) 538,8 (0,5388) 

Hmotnost vodíku na litr [kg/l] 0,016 0,014 0,031 

Tabulka 3: Porovnání efektivity skladování vodíku v různých nádrţích, [2, str. 282; 15] 

3.1.2 Kapalina 

Pro skladování většího mnoţství vodíku se vyuţívá nádrţí na kapalný vodík. Tento 
způsob skladování je náročnější neţ stlačení vodíku. Je nutné udrţovat velmi nízkou 
teplotu, asi 22 K (tj. –253°C) a tlak kolem 3 bar (0,3 MPa). Za těchto podmínek se vodík 
mírně odpařuje z nádrţe, a pokud není dostatečný odběr, musí být vodík odpuštěn 
z nádrţe. Je to nutné z bezpečnostních důvodů. Nevýhodami skladování zkapalněného 
vodíku jsou vysoká energetická náročnost jeho zkapalnění, vysoké technické 
poţadavky na nádrţ a bezpečnostní nároky díky velmi nízkým teplotám. 

 
Hmotnost prázdné nádrţe [kg] 51,5 

Hmotnost vodíku [kg] 8,5 

Efektivita skladování [% hmotnosti H2] 14,2 

Specifická energie [kWh×kg
-1

] 5,57 

Objem nádrţe [l, m
3
] 200 (0,2) 

Hmotnost vodíku na litr [kg/l] 0,0425 

Tabulka 4: Kryogenní nádrţ vhodná do vozidel, [2, str. 285] 

3.1.3 Reverzní metalhydridy 

Některé kovy a slitiny kovů reagují s vodíkem a mohou vytvořit metalhydridy, např. 
titan, ţelezo, hořčík, nikl, chrom aj. Reakce je vratná a je následující: 

M + H2 ↔ MH2 
 
Reakce vzniku metalhydridu je mírně exotermická a při plnění většího objemu 

je potřeba chlazení, dostačující je proudění vzduchu. Uvolňování vodíku z metalhydridu 
je lehce endotermické a nádrţ je třeba mírně zahřívat, např. teplým vzduchem nebo 
vodou z palivových článků. Tlak skladovaného vodíku je nízký, kolem 2 bar (0,2 MPa) 
a musí být vysoké čistoty, jinak můţe dojít ke znečištění slitiny. Při plnění nádrţe 
s kovem nesmí být rychlost plnění vysoká, aby nedošlo k výraznému zahřátí 
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a poškození materiálu. Výhodou metalhydridu je bezpečnost, především díky nízkému 
tlaku. Hlavní vyuţití spočívá v aplikacích, kde není potřeba velká zásoba vodíku, např. 
přenosné aplikace (notebook). Nevýhoda tohoto způsobu skladování je nutnost 
pouţívat vodík o vysoké čistotě a dále metalhydridy jsou nepraktické pro skladování 
velkého mnoţství vodíku, např. pro pouţití ve vozidlech. 

 
Hmotnost prázdné nádrţe [kg] 0,26 

Hmotnost vodíku [kg] 0,0017 

Efektivita skladování [% hmotnosti H2] 0,65 

Specifická energie [kWh×kg
-1

] 0,26 

Objem nádrţe [l] 0,06 

Hmotnost vodíku na litr [kg/l] 0,028 

Tabulka 5: Malá nádrţ metalhydridu pro přenosné aplikace, [2, str. 288] 

3.1.4 Uhlíkové nanotrubice 

Uhlíkové materiály jsou pouţívány pro pohlcování jiných plynů v průmyslu jiţ 
několik desetiletí. Ale „aktivní“ uhlík není efektivní pro skladování vodíku, protoţe 
ho těţko absorbuje při pokojové teplotě. Objevením fullerenu na začátku 80. let 20. 
století se naskytly další moţnosti vyuţití uhlíkových nanovláken. Nanovlákna mají větší 
plochu povrchu, který je pórovitý a lze předpokládat, ţe budou mít lepší absorpci vodíku 
neţ grafit. 

K výrobě nanovláken se pouţívá elektrického oblouku, laseru, chemického 
napařování nebo v případě grafitových nanovláken rozklad uhlovodíků nebo oxidu 
uhelnatého za pouţití katalyzátorů. Katalyzátor má vliv na uspořádání vrstev uhlíku. 
Vzniklá nanovlákna mohou být uspořádána do několika konfigurací: grafitová 
nanovlákna (GNF – graphitic nanofibre), (plátky, rybí kost, ţebra), jednovrstvé trubice 
(SWNT – single-walled nanotube), vícevrstvé trubice (MWNT – multi-walled nanotube). 
Experimenty ukázaly rozdílné výsledky v moţnostech uloţení vodíku, které se pohybuje 
v rozmezí 1–10 hm. %. Lepší absorpci vodíku se podařilo dosáhnout příměsí 
alkalických prvků, např. lithium, draslík, do struktur nanovláken vícevrstvých trubic. 
Dosaţené hodnoty byly 2,5–20 hm. % při teplotách 20–400 °C. 

Velký rozdíl v dosaţených výsledcích je dán laboratorními testy s malými 
hmotnostmi a objemy, které byly následně extrapolovány na větší hodnoty. 
Opakovatelnost měření je díky tomu nízká a záleţí také na čistotě pouţitých vláken 
a vodíku. Zatím není skladování vodíku pomocí grafitových nanovláken nebo nanotrubic 
průmyslově efektivní, ale je to příslib do budoucna. 
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materiál 

množství skladovaného 
vodíku 

skladovací 
teplota 

skladovací 
tlak 

[hm. %] [K] [MPa] 

GNFs (trubicový) 11,26 298 11,35 

GNFs (rybí kost) 67,55 298 11,35 

GNFs (plátky) 53,68 298 11,35 

GNFs 6,5 300 12 

SWNTs (nízká čistota) 5–10 273 0,04 

SWNTs (vysoká čistota) 3,5~4,5 298 0,04 

SWNTs (vysoká čistota) 8,25 80 7,18 

SWNTs (50% čistota) 4,2 300 10,1 

SWNTs 0,1 300~520 0,1 

Li-MWNTs 20 473–673 0,1 

K-MWNTs 14 <313 0,1 

Nanostrukturální grafit 7,4 300 1 

FeTi hydrid <2 >263 2,5 

NiMg hydrid <4 >523 2,5 

Iso-oktan/benzín 17,3 >233 0,1 

Tabulka 6: Experimentálně zjištěné skladovací kapacity uhlíkových nanovláken 
v porovnání s dalšími metodami, [2, str. 292, upraveno] 

3.2 Další metody skladování vodíku 

Další moţností, jak skladovat vodík, je vyuţití chemické sloučeniny, které ho 
obsahují. Vodík se z nich získává reakcemi, kde je z původní sloučeniny vyloučen. 

Sloučeniny obsahující vodík by měly pro efektivní vyuţití splňovat tato kritéria: 
- snadné uvolňování vodíku ze sloučeniny 
- jednoduchý výrobní proces s minimálními finančními a energetickými nároky 
- bezpečnost (nevýbušné, nejedovaté) 
Existuje mnoho sloučenin s vodíkem, které je potencionálně moţno vyuţít a které 

se jiţ prakticky vyzkoušely nebo se zkoušejí, viz Tabulka 7. Z tohoto přehledu bylo 
vybráno několik moţností, které budou podrobněji popsány. 
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Název Vzorec 
Procenta 
vodíku 

Hustota 
[kg/l] 

Objem [l] ke 
skladování 

1 kg H2 
Poznámky 

Kapaliny           

Kapalný H2 H2 100 0,07 14 nízká teplota, -252°C 

Amoniak NH3 17,76 0,67 8,5 jedovatý, 100 ppm 

Kapalný metan CH4 25,13 0,415 9,6 nízká teplota, -175°C 

Metanol CH3OH 12,5 0,79 10  

Etanol C2H5OH 13 0,79 9,7  

Hydrazin N2H4 12,58 1,011 7,8 vysoce jedovatý 

30% roztok borohydridu 
sodného 

NaBH4+H2O 6,3 1,06 15 
drahý, ale funguje 

dobře 

Jednoduché hydridy      

Hydrid lithný LiH 12,68 0,82 6,5 ţíravina 

Hydrid berylnatý BeH2 18,28 0,67 8,2 velmi jedovatý 

Diboran B2H6 21,86 0,417 11 jedovatý 

Hydrid sodný NaH 4,3 0,92 25,9 ţíravina, ale levný 

Hydrid vápenatý CaH2 5 1,9 11  

Hydrid hlinitý AlH3 10,8 1,3 7,1  

Silan SiH4 12,55 0,68 12 jedovatý, 0,1 ppm 

Hydrid draselný KH 2,51 1,47 27,1 ţíravina 

Hydrid titanatý TiH2 4,4 3,9 5,8  

Komplexní hydridy      

Tetrahydridoboritan lithný LiBH4 18,51 0,666 8,1 mírně jedovatý 

Tetrahydridoboritan hlinitý Al(BH4)3 16,91 0,545 11  

Borohydrid sodný NaBH4 10,58 1 9,5  

Hydrid paladia Pd2H 0,471 10,78 20  

Hydrid titano-ţelezný TiFeH2 1,87 5,47 9,8  

Tabulka 7: Přehled moţných sloučenin pro skladování vodíku, není započteno 
veškeré nutné vybavení pro skladování anebo zpracování sloučenin [2, str. 294] 

3.2.1 Metanol 

3.2.1.1 Jako palivo pro články 

Za normálních podmínek je metanol bezbarvá kapalina, která se dobře mísí 
s vodou. Pro její skladování je vhodná skleněná nádoba nebo nerezocelová. 
Pro ţelezné nebo ocelové nádoby je metanol korozivní. Plastové materiály 
pro skladování lze pouţít, ale jen vybrané typy, protoţe je metanol také dobré 
rozpouštědlo. Gumová těsnění není vhodné pouţívat z důvodu poškození při kontaktu 
s metanolem. 

Pokud je metanol skladován za účelem pouţití v DMFC, lze jej přímo odebírat 
z nádrţe a spotřebovávat bez nutnosti dalších úprav. 

3.2.1.2 Jako zdroj vodíku 

Metanol lze pouţít i jako zdroj vodíku. Pro jeho přeměnu můţe být pouţit parní 
reforming nebo parciální oxidace. 

- parní reforming: 
CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 => 0,188 kg H2 z 1 kg metanolu 

 
- parciální oxidace: 

2CH3OH + O2 → 2CO2 + 4H2 => 0,125 kg H2 z 1 kg metanolu 
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Kdyţ je k získání vodíku vyuţita některá z technologií nebo jejich kombinace, 
nikdy nelze dosáhnout 100% vyuţitelnosti přeměněného vodíku. Ztráty vznikají 
smícháním vodíku s odpadním oxidem uhličitým nebo je část vodíku spotřebovávána 
k získání energie pro reformovací reakci. 

Tabulka 8 uvádí předpokládané hodnoty systému s parním reformingem metanolu 
s nádrţí na 40 l (32 kg). Uvaţuje se 75 % efektivita přeměny a hmotnost a objem 
reforméru je stejný jako hmotnost nádrţe s náplní. Podobných parametrů můţe 
dosáhnout i systém s parciální oxidací. Zde můţe být reformér menší a lehčí. 

 
Hmotnost reforméru a nádrţe [kg] 64 

Hmotnost vodíku (účinnost přeměny 75%) [kg] 4,4 

Efektivita skladování [% hmotnosti H2] 6,9 

Specifická energie [kWh×kg
-1

] 5,5 

Objem nádrţe a reforméru [l, m
3
] 80 (0,08) 

Hmotnost vodíku na litr [kg/l] 0,055 

Tabulka 8: Odhad mnoţství skladovaného vodíku v 40 l metanolu, [2, str. 295] 
 
Etanol se můţe zdát na první pohled energeticky shodný nebo výhodnější neţ 

metanol, ale není. Reformní reakce u etanolu neprobíhají tak snadno a reformér by byl 
větší a těţší, méně efektivní a hůře kontrolovatelný. Etanol je draţší surovinou neţ 
metanol. 

3.2.2 Alkalické metalhydridy 

3.2.2.1 S vápníkem 

Alkalické metalhydridy jsou alternativou k reverzním metalhydridům. Není zde 
moţnost přímé zpětné reakce. 

Systém vyuţívající hydrid vápenatý, který reaguje s vodou za vzniku hydroxidu 
vápenatého a vodíku. 

CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2 

3.2.2.2 Se sodíkem 

Vodík můţe být skladován také pomocí hydridu sodného. Uvolnění vodíku dojde 
při reakci hydridu s vodou podle reakce: 

NaH + H2O → NaOH + H2 
 
Při této reakci je zapotřebí větší mnoţství vody neţ předpokládá reakce, protoţe 

hydroxidy přitahují a váţou na sebe molekuly vody. 
Systém vyuţívající hydridu sodného existuje i komerčně pod názvem 

„Powerballs“. Jsou to kuličky o průměru cca 3 cm potaţené polyetylenem a umístěné 
v nádrţi pod vodou. Kdyţ je potřeba vodík, kuličky jsou přepůleny pomocí mechanismu 
a dojde k reakci s vodou. Systém je řízen mikroprocesorem. Návrh systému, který 
skladuje 1 kg vodíku, je v Tabulce 9. 

 
Hmotnost zásobníku a ostatních materiálů [kg] 45 

Hmotnost skladovaného vodíku [kg] 1,0 

Efektivita skladování [% hmotnosti H2] 2,2 

Specifická energie [kWh×kg
-1

] 0,87 

Objem nádrţe [l, m
3
] 50 (0,05) 

Hmotnost vodíku na litr [kg/l] 0,020 

Tabulka 9: Uzavřený systém pro výroku 1 kg vodíku pomocí vody a hydridu 
sodného, [2, str. 296] 
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Pokud není problém spotřeba vody při reakci a zpracování vzniklého hydroxidu, 
dá se tento způsob pouţít. V porovnání s bateriemi kov-vzduch má systém niţší 
proudovou hustotu. 

3.2.2.3 S lithiem 

Další moţností vyuţití alkalických hydridů je suspenze hydridu lithia v lehkém 
minerálním oleji. Kdyţ je potřeba vodík, smíchá se suspenze s vodou. Teoreticky, 60% 
suspenze můţe obsahovat 13 hm. % vodíku. V praxi to bude méně, asi 6,4 %, pokud 
se bude uvaţovat zásoba vody, která je k reakci potřeba. 

LiH + H2O → LiOH + H2 
 
Hydrid můţe být recyklován pomocí redukce uhlíkem z uhlí nebo biomasy podle 

reakcí níţe. 
LiOH + C = Li + CO + 1/2H2 

CO + H2O = CO2 + H2 

3.2.3 Borohydrid sodný 

Tetraboritan sodný, borax, je minerál, který se těţí na několika místech na zemi 
a ze kterého je moţné pomocí chemické reakce vyrobit tetrahydridoboritan sodný 
(NaBH4), nebo téţ borohydrid sodný. Tato sloučenina můţe následně slouţit jako zdroj 
vodíku. Reakce, při níţ je uvolněn vodík za pomocí vody je níţe. Reakce je exotermická 
a vzniklé teplo lze vyuţít pro tvorbu páry pro zvlhčení vodíku před vstupem do PEM 
palivových článků. Další výhodou je, ţe vzniká pouze plynný vodík a ţádný jiný plyn. 

NaBH4 + 2H2O → NaBO2 + 4H2  H = -218 kJ×mol-1 
 
Borohydrid sodný je rozpustný ve vodě a toho lze vyuţít pro skladování, protoţe 

je roztok nehořlavý a reakce s vodou proběhne pouze za přítomnosti katalyzátoru. 
Nejvhodnější se ukázal 30% roztok, který je stabilní a poločas rozpadu při 20°C 
má 2 roky. Roztoky s vyšší koncentrací mají rychlejší rozpad. Vhodné katalyzátory 
pro spuštění reakce jsou platina, rhutenium a oxid ţelezitý. Toto je další výhoda, proces 
získávání vodíku je plně kontrolovatelný. 

Systém, který je potřeba k získání vodíku z borohydridu sodného je jednoduchý. 
Z nádrţe je roztok čerpadlem vháněn do reaktoru, kde je za pomoci katalyzátoru 
spuštěna reakce. Vzniklý vodík odchází do palivových článků a zbytek jde zpět 
do nádrţe. Postupně reakce slábne, jak je roztok odebírán z nádrţe. Při spotřebování 
veškerého borohydridu zůstane v nádrţi pouze boritan sodný a musí dojít k výměně 
náplně v nádrţi za novou. Jinou moţností je mít nádrţe dvě, kde do druhé nádrţe bude 
docházet boritan sodný vzniklý po reakci. Pak je moţné jednoduše doplnit do první 
nádrţe nový roztok borohydridu sodného. Reakce probíhá za normální teploty a tlaku. 
Obrázek jednoduchého systému je níţe. 
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Obrázek 2: Jednoduchý systém získávání vodíku z borohydridu sodného 

 
Pro srovnání s ostatními metodami skladování vodíku bude uvaţován systém 

pro 1 l roztoku 30% borohydridu sodného, stabilizovaného 3% hydroxidem sodným 
ve vodě. Celý systém bude váţit 2 kg a zabírat objem 2 l. Hodnoty pro porovnání jsou 
v tabulce níţe. 

 
Hmotnost reforméru, nádrţe [kg] 2,0 

Hmotnost skladovaného vodíku [kg] 0,067 

Efektivita skladování [% hmotnosti H2] 3,35 

Specifická energie [kWh×kg
-1

] 1,34 

Objem nádrţe [l, m
3
] 2,0 (0,002) 

Hmotnost vodíku na litr [kg/l] 0,036 

Tabulka 10: Odhad pro skladování 1 l roztoku 30 % NaBH4, 3 % NaOH, 67 % H2O 
[2, str. 300] 

 
Nevýhody tohoto skladování jsou tři. První je likvidace boritanu sodného, který 

vzniká při reakci. Protoţe nejde o jedovatou látku, dá se odstranit bez velkých obtíţí. 
Další problém je cena samotného borohydridu sodného, která mnohonásobně 
převyšuje cenu např. metanolu. Posledním problémem je energie potřebná pro výrobu 
borohydridu sodného z boraxu. 

3.2.4 Amoniak 

Další moţný zdroj vodíku je amoniak. Chemický vzorec NH3 dává tušit, ţe by 
mohlo jít o slibný zdroj. Je to bezbarvý, páchnoucí plyn, který lze čichem snadno poznat 
a je toxický. Amoniak lze skladovat v kapalném stavu, zkapalní při –33 °C. Toho 
se vyuţívá v průmyslu při jeho skladování, kdy v kapalném stavu je udrţován vlastními 
parami při 8 barech (0,8 MPa). 

Amoniak se vyrábí sloučením vodíku a dusíku za zvýšené teploty a tlaku. Přitom 
vodík je získán z parního reformingu metanu (zemního plynu) a dusík ze vzduchu. Kdyţ 
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chceme z amoniaku získat vodík, musíme plyn zahřát na 600–800°C a vyuţít 
katalyzátor (ţelezo, měď, kobalt, nikl) a proběhne reakce níţe: 

NH3 → 1/2N2 + 3/2H2  H = +46,4 kJ×mol-1 
 
Neţ však můţe proběhnout reakce rozkladu, nejprve se musí tekutý amoniak 

zahřát a změnit skupenství na plynné: 

NH3 (l) → NH3 (g)   H = +23,3 kJ×mol-1 
 
Amoniak je rozpustný ve vodě a je korozivní a je potřeba vzít toto v úvahu 

při skladování. Navíc, kdyţ se v reaktoru rozkládá amoniak na vodík a dusík, musí 
zůstat vodík čistý pro vstup do palivových článků. Pokud by se tam objevil dusík, 
nevratně by poškodil membránu. Naproti tomu oxid uhelnatý, vzniklý při reformingu 
metanolu, membránu nepoškozuje, pouze sniţuje efektivitu reakce. 

Skladování vodíku pomocí amoniaku lze srovnat s metanolem, protoţe se v obou 
případech pouţívají podobné výrobní procesy a cena. Na rozdíl od metanolu je však 
amoniak těţší skladovat, převáţet a je více nebezpečný. I kdyţ je u amoniaku o trochu 
lepší produkce vodíku z litru neţ u metanolu, proces získání vodíku je sloţitější 
a náročnější díky vysokým teplotám a neexistenci moţnosti vyuţití parciální oxidace. 
Díky výše popsaným problémům nelze brát amoniak v úvahu jako zásobník vodíku 
pro vyuţití v palivových článcích, vyjma speciálních případů, např. alkalické články, 
kterým dusík nevadí. 

3.3 Porovnání metod 

Z popsaných moţností skladování vodíku nemá ţádná z nich zásadní problém 
pro praktickou realizaci, viz Tabulka 11. Nejčastěji pouţívaná metoda (pro její 
jednoduchost) skladování v tlakových nádobách je z hlediska efektivity nejhorší. 
Do budoucna se zdá nejslibnější metanol jako zásobník vodíku. 

 

Metoda 
Efektivita skladování 

[% hmotnosti H2] 
Hmotnost vodíku 

na litr [kg/l] 
Pozn. 

Stlačený plyn 0,7–3,0 0,015 Levné a široce pouţívané 

Metalhybridy 0,65 0,028 Vhodné pro malé systémy 

Kapalina 14,2 0,040 
Uţívá se pro velkoobjemové 

skladování 

Metanol 6,9 0,055 
Levné, potenciál vyuţití 

v mnoha systémech 

Hydrid sodíku-pelety 2,2 0,02 
Problém likvidace pouţitého 

materiálu 

NaBH4 ve vodě 3,35 0,036 Velmi drahé 

Tabulka 11: Srovnání způsobů skladování vodíku, [2, str. 304] 
 
Vhodný způsob skladování vodíku pro malé UAV se jeví tlaková nádoba, protoţe 

je tento způsob nejdostupnější a nejjednodušší. Další způsob skladování můţe být 
metalhydrid. Skladování vodíku v kapalném stavu je technologicky i energeticky velmi 
náročné a je také nevýhodné pro skladování malého objemu. 

Který způsob skladování pro návrh bude vybrán, záleţí na mnoţství vodíku pro let. 
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4 Bezpečnost a vodík 
Vodík je za normálních podmínek bezbarvý plyn, bez zápachu. Nejčastěji 

se vyskytuje v podobě molekul H2, atomární vodík se na Zemi téměř nevyskytuje. 
Má nejmenší molekulu a nejmenší hmotnost ze všech prvků a proto je schopen projít 
skrz jiné materiály a uniká při sebemenších netěsnostech. Reaguje se všemi prvky 
vyjma vzácných plynů. S kyslíkem a vzduchem tvoří výbušné směsi, které však 
pro svou iniciaci potřebují energii (zvýšená teplota, jiskra, plamen apod.). Základní 
vlastnosti a charakteristiky vodíku uvádí Tabulka 12: 

 
Molekulová hmotnost 2,01588 g/mol 

Bod tání (při tlaku 101,3 kPa) -259,2 °C 

Bod varu (při tlaku 101,3 kPa) -252,7 °C 

Kritická teplota -239,9 °C 

Kritický tlak 1,29 MPa 

Hustota plynu (při 0 °C, 101,3 kPa) 0,08987 kg/m
3
 

Relativní hustota plynu (vzduch=1) 0,07 

Teplota vznícení cca 520 °C 

Dolní mez výbušnosti se vzduchem 4 obj.% 

Horní mez výbušnosti se vzduchem 75 obj.% (dle ČSN EN 60079–1) 

Výhřevnost 10789 kJ/m
3
 

Rozpustnost ve vodě (při 0 °C, 101,3 kPa) 1,9 mg/l 

MESG (mezně bezpečnostní spára) 0,28 mm 

Barva bezbarvý 

Zápach bez zápachu 

UN 1049 vodík, stlačený 

CAS 333-74-0 

ES No. 215-605-7 

Označení nebezpečnosti 1 F 

Teplotní třída T 1 

Skupina výbušnosti II C 

Tabulka 12: Fyzikálně chemické vlastnosti a poţárně bezpečnostní charakteristiky 
vodíku [15] 

 
Při skladování musí být zásobník vodíku mimo dosah zdrojů tepla, ohně a mimo 

látky podporující hoření a také přímým slunečním zářením. Pokud dojde k úniku vodíku 
v uzavřené místnosti, bude se drţet u stropu, protoţe je lehčí neţ vzduch, a zde můţe 
dojít k výbuchu při dosaţení kritické koncentrace a iniciaci. Proto musí být skladovací 
prostory dostatečně větrané nebo musí být vybaveny ventilací, aby byla zajištěna 
výměna vzduchu 3× za hodinu. Z těchto důvodů se často vodík skladuje 
v samostatných objektech, které jsou chráněny před povětrnostními vlivy, avšak mají 
částečně otevřené boční stěny pro zajištění odvětrání. 

Pokud dojde k úniku vodíku a jeho hoření, plamen jde vzhůru a nešíří se všemi 
směry. Je to způsobeno rychlým unikáním vodíku danou netěsností a jeho nízkou 
hmotností. To je výhoda v případě poţáru např. dopravního prostředku, jako je autobus. 
Proto se zásobníky vodíku umisťují na střechu takového vozidla, pro sníţení rizika 
ohroţení cestujících a poškození jejich zdraví. 
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Obrázek 3: Sekvence obrázků výbuchu vodíku a benzínu v autě, převzato z: 

http://en.rh2.org/is-it-safe/ 

 
V porovnání s dalšími běţně pouţívanými plyny není vodík více nebezpečný. 

Z Tabulky 13 je viditelný rozdíl v mezi vznícení a mezi výbušnosti vodíku a propanu, 
kde je zřejmé, ţe propan je mnohem nebezpečnější díky niţším hodnotám těchto mezí. 
Pro vyšší bezpečnost vodíku také hovoří vyšší teplota vznícení neţ u další dvou plynů. 

 
 vodík metan propan 

Hustota při 20 °C, 101,3 kPa [kg/m
3
] 0,084 0,65 2,01 

Mez vznícení ve vzduchu při 20 °C, 
101,3 kPa [obj. %] 

4,0–77 4,4–16,5 1,7–10,9 

Teplota vznícení [°C] 560 540 487 

Max. míra spalování ve vzduchu [m/s] 3,46 0,43 0,47 

Mez výbušnosti se vzduchem [obj. %] 18–59 6,3–14 1,1–1,3 

Tabulka 13: Vlastnosti vybraných plynů s ohledem na bezpečnost [2, str. 281] 
 
Zákony zabývající se bezpečností a ochranou zdraví v ČR představuje zákon 

č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách 
a chemických směsích, tzv. Chemický zákon a zákon č. 151/2011 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. Pravidla a poţadavky na skladování plynů upravuje norma 
ČSN 07 8304. 

 

http://en.rh2.org/is-it-safe/
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5 Přehled malých UAV 

5.1 Proč malá UAV 

V úvodu, kap. 1.2, bylo uvedeno, ţe letouny s pohonem palivovými články jsou 
zatím demonstrátory. Tato kapitola má ukázat, proč tomu tak je. A dále ukázat směr, 
kde můţe být potenciál vyuţití pohonu palivovým článkem. 

V pojednání ke státní doktorské zkoušce jsem provedl výpočet potřebného výkonu 
palivového článku pro splnění poţadavků předpisů pro různé kategorie a vzletové 
hmotnosti letounů, které uvádí Tabulka 14. Z ní je patrné, ţe energeticky nejnáročnější 
je vzlet a roste se stoupající vzletovou hmotností. 

 
letoun KP-2U Sova ENFICA-FC Marabu-pojednání VUT051 Ray 

MTOW [kg] 450 550 600 650 

předpis UL 2 CS-VLA CS-VLA CS-VLA 

povrch dráhy beton 

max. délka vzletu do 15 m [m] 300 500 500 500 

min. rychlost stoupání [m/s] 1,5 2 2 2 

min. P PČ vzlet [kW] 33,5 39,8 47,0 54,8 

min. P PČ stoupání [kW] 21,7 32,1 38,4 42,6 

Tabulka 14: Potřebný výkon palivového článku 
 
 Důvody, proč zatím palivové články nejsou schopné nahradit spalovací 

motory u letounů kategorií UL, VLA či general aviation, jsou tři. Prvním z nich je 
chlazení systému pohonu palivovým článkem a další dva spolu souvisí, hmotnost a 
rozměry systému. 

V pojednání ke státní doktorské zkoušce jsem provedl návrh zástavby pohonu 
palivovými články do letounu Marabu. Pro pohon jsem uvaţoval 3 palivové články 
Ballard FCvelocity-9SSL o výkonu 21 kW a hmotnosti 17 kg, rozměry článku: 
302×760×60 mm [49]. Z toho vychází celkový výkon článků 63 kW a jejich celková 
hmotnost 51 kg. Články jsou chlazeny kapalinou. Také je nutné chladit elektromotor, 
který má letoun pohánět. Zde jsou dva zdroje tepla, které je nutné dostatečně chladit 
a k tomu je nutno ještě uvaţovat řídící a monitorovací elektroniku, která k systému 
náleţí. Kdeţto u pohonu spalovacím motorem se chladí pouze samotný motor a nic víc. 
Další nepříznivý vliv na chlazení palivových článků je jejich umístění v draku letounu. 
V přídi pod motorovým krytem je elektromotor, který můţe být dostatečně chlazen 
vzduchem. Ale palivové články se svými rozměry nemusí vejít do prostoru 
pod motorový kryt, kde by mohly být částečně chlazeny vzduchem, a musí být umístěny 
v trupu, kde tato moţnost chlazení je technicky náročná a obvykle přináší více 
komplikací (další otvory v draku, zvýšení odporu) neţ je přínos chlazení. 

Přehled rozměrů a hmotnosti celého systému pohonu palivovými články dává 
Tabulka 15. Celý systém pohonu včetně elektromotoru můţe váţit skoro 200 kg. 
Při podrobnějším zkoumání je patrné, ţe pohonný systém bez článků, motoru 
a chlazení váţí v podstatě stejně jako samotné články (51 kg), případně články 
s motorem (81 kg), tj. 78 kg. Navíc, je potřeba tyto součásti umístit do draku letounu, 
kde zaberou mnoho místa a tím přijde původně dvoumístný letoun o jedno místo 
v kabině. 

Dále je třeba zmínit nádrţ/nádrţe na vodík, coţ je také hmotnost a místo navíc, 
která u letounu se spalovacím motorem není. U pohonu spalovacím motorem je nádrţ 
na palivo integrální součástí konstrukce draku a nepředstavuje hmotu navíc, případné 
místní zesílení konstrukce nepovaţuji za významné. Ale u nádrţe na stlačený vodík 
je nutná samostatná tlaková nádoba nebo kryogenní nádoba na kapalný vodík, 
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která není integrální součástí konstrukce a představuje významně hmotu navíc. 
V Tabulce 15 jsou uvedeny dvě nádrţe, které jsem uvaţoval při návrhu v pojednání. 
Jejich hmotnost bez vodíku je 21,9 kg a 49,9 kg [63] a to tvoří cca 11–26 % celkové 
hmotnosti systému pohonu palivovými články. 

Pro porovnání hmotností pohonu se spalovacím motorem a palivovými články, 
uvádí Tabulka 16 čtyři vybrané motory, které se pouţívají pro pohon letounů kategorie 
UL nebo všeobecného letectví. Z ní je patrné, ţe hmotnost spalovacích motorů můţe 
být více neţ o polovinu niţší (72,3–113,4 kg) neţ systému s palivovými články (194 kg). 
Dále je pro porovnání pohonných soustav názorný Obrázek 4, který zobrazuje 
zjednodušeně pohonnou soustavu spalovacího motoru s palivem v integrální nádrţi 
a soustavu s palivovým článkem a tlakovou nádrţí na stlačený vodík. Obrázek 4 
dokládá sloţitost pohonné soustavy s palivovým článkem. 

 
komponenty systému pohonu PČ hmotnost [kg] 

elektromotor 30,0 - 

motorové loţe 5,0 - 

palivové články (3 ks, výkon 63 kW) 51,0 - 

chladič 10,0 - 

chladicí systém 20,0 - 

mezisoučet 116,0  

pomocný systém PČ 20,0 20,0 

kompresor 15,0 15,0 

vzduchový filtr 5,0 5,0 

vstupní elektroventil 4,0 4,0 

profukovací elektroventil 4,0 4,0 

odpojovač 1,0 1,0 

startovací baterie PČ 3,0 3,0 

DC/AC střídač 12,0 12,0 

budiče/řídící obvody střídače 2,0 2,0 

řídící a monitorovací elektronika 5,0 5,0 

silnoproudá kabeláţ 5,0 5,0 

slaboproudá kabeláţ 2,0 2,0 

celkem 194,0 78,0 

poměr výkon/hmotnost [kW/kg] 0,325 - 

   

nádrţ na vodík 1,3 kg (prázdná) 21,9 - 

nádrţ na vodík 2,9 kg (prázdná) 49,9 - 

Tabulka 15: Hmotnosti komponent systému pohonu palivovým článkem 
 

motor 
Rotax 912 

ULS 
UL power 
UL260iS 

UL power 
UL350iS 

Lycoming 
O-235-F 

výkon [HP/kW] 100 / 73,5 100 / 73,5 130 / 95,5 125 / 93,2 

chlazení kapalina vzduch vzduch vzduch 

hmotnost s 
příslušenstvím [kg] 

75,2 72,3 78,4 113,4 suchý 

poměr 
výkon/hmotnost 

[kW/kg] 
0,977 1,017 1,218 0,822 suchý 

Tabulka 16: Hmotnost spalovacích motorů, [16, 17, 18, 19] 
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Obrázek 4: Zjednodušená schémata pohonných soustav 

 
Následující grafy zobrazují procentuální zastoupení komponent v letounu. Jsou 

zde příklady letounů se vzletovou hmotností MTOW = 750 kg (dle předpisu CS-VLA 
[20]), kde jeden je uvaţován s pohonem palivovými články a druhý se spalovacím 
motorem. První letoun má skladbu komponent dle Tabulky 15 se dvěma nádrţemi 
na 5,8 kg vodíku a 2 piloty. Druhý letoun s motorem Lycoming O-235-F dle Tabulky 16, 
se 120 l paliva (zásoba paliva odhadnuta) a 2 piloty, aby se daly výsledné hodnoty 
porovnat. Hmotnost draku letounu je rozdíl komponent letounu od MTOW. Tabulka 17 
uvádí přehled hmotností vzorových letounů. 

 

 letoun VLA s PČ  
letoun VLA se spalovacím 

motorem 

komponenty hmotnost [kg] % MTOW komponenty hmotnost [kg] % MTOW 

pohonná soustava 116 15,47 pohonná soustava 113,4 15,12 

subsystémy pohonu 78 10,40 subsystémy pohonu 0 0,00 

palivová nádrţ 2× 99,8 13,31 palivová nádrţ 0 0,00 

palivo 5,8 0,77 palivo 90 12,00 

pilot 2× 172 22,93 pilot 2× 172 22,93 

drak letounu 278,4 37,12 drak letounu 374,6 49,95 

MTOW 750  MTOW 750  

Tabulka 17: Hmotnosti komponent letounů s různým pohonem 
 
 Z Tabulky 17 a Grafů 1 a 2 je viditelná zástavbová a hmotnostní nevýhodnost 

pohonu palivovými články. Také umístit do draku 2 nádrţe o 425 mm a délce 
1016 mm [63] nebude jednoduché a nemusí to zajistit srovnatelný dolet s letounem se 
spalovacím motorem. Kdyţ zachovám uţitečné zatíţení letounu, 2 piloty, na drak 
letounu s vybavením nezbývá mnoho. 
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 U letounu se spalovacím motorem je nulová hodnota u subsystému pohonu, 
protoţe zde odpadá a palivová nádrţ je integrální součástí konstrukce. 

 

 
Graf 1: Letoun VLA s palivovým článkem a 2 piloty 

 

 
Graf 2: Letoun VLA se spalovacím motorem a 2 piloty 
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Z výše uvedeného srovnání je patrné, ţe pohon s palivovými články zatím není 

vhodný pro pohon letounů UL, VLA nebo GA. Jak naznačují první lety malých UAV 
s vodíkovým pohonem, viz Ion Tiger [11] nebo ScanEagle [12], můţe tudy vést cesta 
k vyuţití vodíkových palivových článků v letectví. 

5.2 Statistika 

Z pojednání k disertační práci vyplývá, ţe aplikace pohonu palivovými články není 
vhodná pro letouny kategorie UL a výše. Tyto výsledky jsou uvedeny s popisem 
v kap. 5.1. 

Při hledání dolní hranice pouţitelnosti palivových článků vyjdu z UAV o vzletové 
hmotnosti 20–150 kg se spalovacím motorem doplněné o UAV vyuţívající vodík. Dolní 
mez 20 kg stanovuji z důvodu, ţe UAV potřebuje nést kvalitní senzory pro pozorování 
nejlépe najednou pro den i noc (můţe váţit několik kilogramů) a zároveň má mít 
dostatečnou vytrvalost letu. Toto najednou nemůţe dle mého názoru splnit UAV 
se vzletovou hmotností např. 10 kg. Horní mez 150 kg jsem zvolil jako limitní pro malé 
UAV. Důleţité údaje ve statistice budou: max. vzletová hmotnost, plocha křídla, výkon 
motoru, vytrvalost, cestovní rychlost. 

 
jméno stát výrobce MTOW [kg] Me [kg] b [m] S [m

2
] AR [-] L [m] 

SeaScan USA Insitu 15,1 11,4 2,9 0,65 12,94 1,2 

ScanEagle USA Insitu 20 13,1 3,11   1,37 

Specto ČR VUT 20 12 4,2 1,60 11,03 2,3 

NightEagle USA Insitu 22 16 3,11   1,64 

RQ-15 Neptune USA DRS 36  2,13 0,49 9,33 1,83 

Luna Německo EMT 40  4 1,00 16,00 2,36 

BQM-147 Dragon USA 
APL, BAI 
Aerosystems 

43 25 2,5 1,86 3,36 1,62 

Silver Arrow Micro-V Izrael Elbit Systems 45,5 27 3,6   2,87 

Integrator USA Insitu 61,2 34 4,8   2,2 

KillerBee 4 USA Raytheon 74 20 3,05   1,93 

I-View Izrael IAI 104  3,96   2,9 

Sentry USA S-TEC 109 59 3,35   2,24 

Sojka III ČR VTLÚ 145  4,5 3,15 6,43 3,78 

RQ-7 Shadow USA AAI 149 75 3,9 1,89 8,06 3,4 
 

jméno Pmot [kW] vytrvalost [hod] Vmax [km/h] VC [km/h] [kW/kg] [kg/m
2
] 

SeaScan 0,97 15 126 91 0,064 23,23 

ScanEagle 1,4 24 147,6 90 0,070  

Specto 3,15  150 120 0,158 12,50 

NightEagle 1,4 18 147,6 90 0,064  

RQ-15 Neptune 11 4 160  0,306 74,00 

Luna 5 6  70 0,125 40,00 

BQM-147 Dragon 6,3 3 130  0,147 23,12 

Silver Arrow Micro-V 6 5 204 93 0,132  

Integrator 6 24 148,3 102 0,098  

KillerBee 4 11,2 15 194 102 0,151  

I-View 19 6 185  0,183  

Sentry 20 8 175  0,183  

Sojka III 28,4 4 210  0,196 46,03 

RQ-7 Shadow 28 5 207  0,188 79,00 

Tabulka 18: Statistika UAV se spalovacím motorem, [22, 23, 24] 
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Další tabulka uvádí seznam UAV s vodíkovým pohonem. Většinou se jedná 
o demonstrátory, které mají ukázat pouţitelnost palivových článků na UAV, potaţmo 
letounech. Vodík je pouţit buď plynný do palivových článků, nebo kapalný do motorů 
spalujících vodík. Časté je také pouţití hybridního pohonu (PČ a baterie). 

Vyskytují se zde dvě výjimky, které vybočují z uvedeného seznamu. První 
je Global Observer, který vyuţívá kapalný vodík a palivové články s elektromotory 
a jehoţ vzletová hmotnost přesahuje 1800 kg a Thunderbird (čínské UAV) s hybridním 
pohonem a vzletovou hmotností skoro 260 kg. Za třetí výjimku můţe být povaţován 
Stalker XE, který sice pouţívá palivový článek k pohonu, ale jde o článek s pevnými 
oxidy. Jehoţ palivem je propan. 

Existuje více UAV, která pouţívají vodík jako zdroj energie k pohonu, bohuţel 
nejsou k nim dostupná pouţitelná data pro statistiku, a proto je neuvádím. 

 
jméno stát výrobce MTOW [kg] Me [kg] b [m] S [m

2
] AR [-] L [m] 

Fuel Cell Puma USA AeroVironment 6,35  2,59   1,4 

Faucon H2 Kanada  9  3   1,2 

Stalker XE USA 
Lockheed 
Martin 

9,98  3,66    

Ion Tiger USA NRL 16,1 13,3 5,18 1,57 17,09 2,41 

demonstrátor GTRI USA 
Georgia Tech 
Research 
Institute 

16,4  6,58 1,88 23,03 2,38 

ScanEagle USA Insitu 20 13,1 3,11   1,37 

Grey-faced Buzzard Taiwan  30 22 3,4   1,8–2 

Thunderbird Čína  257  10,5   4,7 

Global Observer USA AeroVironment 1805?  53,3   21,3 

Orion USA Aurora 2359  33,75   11,9 

Phantom Eye USA Boeing 4445 3402 45,72    

 

jméno 
PPČ 

[kW] 
Pmot 
[kW] 

vytrvalost 
[hod] 

Vmax 
[km/h] 

VC 
[km/h] 

zdroj energie [kW/kg] [kg/m
2
] 

Fuel Cell Puma   7 83 37–80 PEM-baterie   

Faucon H2 0,25  10  65–100 PČ+baterie 0,028  

Stalker XE 0,245  8  72,4 
SOFC 

propan+baterie 
0,025  

Ion Tiger 0,55  26   stlačený H2 0,034 10,25 

demonstrátor 
GTRI 

0,5    52,2 stlačený H2 0,030 8,72 

ScanEagle 1,5  2,5   stlačený H2 0,075  

Grey-faced 
Buzzard 

2,5 4   80–100 PČ+baterie 0,083  

Thunderbird   4  120    

Global Observer   96–144  213 PEM, kapalný H2   

Orion  111? 100   kapalný H2   

Phantom Eye  222 96 370 277,8 kapalný H2   

Tabulka 19: Statistika UAV vyuţívající vodík, [11, 12, 25–35] 
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Graf 3: Závislost plochy křídla na vzletové hmotnosti 

 

 
Graf 4: Závislost výkonu motoru nebo palivového článku na vzletové hmotnosti 
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5.3 Stanovení dolní meze výkonu pohonu 

Pro stanovení dolní meze pouţitelného výkonu palivových článků je potřeba 
definovat omezující parametry. Prvním z nich bude maximální vzletová hmotnost 
s ohledem na rozměry a omezení výkonu. Druhým parametrem bude chlazení, přesněji 
výkon, aby nebyla chladící soustava rozměrná a těţká, protoţe palivové články a 
veškerá řídící elektronika vyţaduje chlazení odpovídající výkonu. 

Z lineárních závislostí z výše uvedených grafů lze vyčíst hodnoty plochy křídla 
a výkonu pohonné soustavy UAV, kterými obvykle disponují. Těchto údajů vyuţiji 
pro zpřesnění vstupních parametrů návrhu. 

 
MTOW [kg] S [m

2
] P [kW]  

40 1,44 5,79 

VŠE 50 1,53 7,82 

60 1,63 9,84 

40 - 3,53 

PČ 50 - 4,65 

60 - 5,78 

40 1,23 5,89 
spalovací 

motory 
50 1,35 7,91 

60 1,47 9,93 

Tabulka 20: Hodnoty rozpětí a výkonu pohonu pro MTOW 40–60 kg 
 
Bude skutečně moţné provozovat UAV se vzletovou hmotností kolem 40–60 kg 

s výkonem palivového článku 3–6 kW? Podíváme-li se podrobněji na statistiku UAV, 
které vyuţívají palivový článek, najdeme zde čtyři, které se svou hmotností a výkonem 
článků přibliţují, viz Tabulka 21. U nich je poměr hmotnosti k výkonu PČ od 0,03 
do 0,83 kg/kW a UAV létají bez větších potíţí. Při uvaţovaném rozsahu max. vzletové 
hmotnosti a výkonu článku se tento poměr bude pohybovat 0,05–0,15 kg/kW. Z tohoto 
jednoduchého rozboru lze usoudit, ţe UAV, které bude mít poměr hmotnosti k výkonu 
PČ v uvaţovaném rozmezí bude létat. 

 
jméno MTOW [kg] b [m] S [m

2
] AR [-] L [m] PPČ [kW] [kW/kg] [kg/m

2
] 

Ion Tiger 16,1 5,18 1,57 17,09 2,41 0,55 0,034 10,25 

demonstrátor 
GTRI 

16,4 6,58 1,88 23,03 2,38 0,5 0,030 8,72 

ScanEagle 20 3,11   1,37 1,5 0,075  

Grey-faced 
Buzzard 

30 3,4   1,8–2 2,5 0,083  

Tabulka 21: UAV s PČ, [11, 12, 33, 34] 
 
Počáteční návrhové parametry stanovuji následovně: 

MTOW [kg] S [m
2
] PPČ [kW] [kW/kg] [kg/m

2
] 

40–60 1,4–1,6 3–6 0,05–0,15 25–42,86 
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6 Typy pohonu 

6.1 Stirlingův motor 

6.1.1 Popis 

Stirlingův motor je objemový motor, který koná práci změnou objemu, tlaku 
a teploty pracovního plynu. Pracovní plyn je přesouván pomocí pístů mezi teplou 
a studenou stranou motoru přes regenerátor. Posuvem pístů, které jsou ve vzájemné 
kinematické vazbě, se mění pracovní objem, ve kterém je plyn uzavřen. Zároveň 
přesouváním pracovního plynu mezi teplou a studenou stranou dochází ke změně 
střední teploty pracovního plynu i tlaku. 

Velmi důleţitý je vzájemný pohyb obou pístů. Zpoţdění α závisí na charakteru 
pohybu pístů (lineární pohyb, sinusový…) a konstrukci, respektive modifikaci motoru.15 
Jako pracovního plynu se můţe vyuţívat vzduch, vodík, helium nebo dusík. 
Nejvhodnější je plyn, který má dobrou tepelnou vodivost a roztaţnost. Pro zvýšení 
účinnosti můţe být motor i přetlakový, kdy tlak pracovního plynu se pohybuje mezi 
10─22 MPa. Zdroj tepla pro ohřívání pracovního plynu můţe být v podstatě jakýkoliv. 
Hřídel, který motor roztáčí, můţe pohánět stroj nebo roztáčet elektrický generátor. 

Tento typ motoru si nechal patentovat Robert Stirling v roce 1816 a podle něj 
se motor jmenuje. V průběhu 19. století se motor pouţíval jako alternativa k parním 
strojům, které byly nebezpečné (často docházelo k výbuchům parních kotlů). Vytlačovat 
je začaly spalovací motory, které jsou technologicky jednodušší a mají lepší poměr 
výkon/hmotnost. Stirlingův motor lze vyuţít v situacích, kdy není potřeba velká účinnost 
a výkon, ale upřednostňuje se snadná údrţba a spolehlivost provozu. V 70. letech 
20. století se Stirlingův motor zkoušel jako pohon automobilů. Ale ukázalo se, ţe tento 
typ pro tuto aplikaci není vhodný z důvodu špatné regulace výkonu, změny rychlosti 
a akcelerace. Tyto vlastnosti jsou pro automobil nezbytné. V současné době se začíná 
Stirlingův motor znovu objevovat v souvislosti s kogeneračními jednotkami. 
Zde se Stirlingův motor připojí ke kotli (plynový, peletový aj.) a vyuţívá se teplá voda, 
kterou se vytápí budova k výrobě elektrické energie. 

6.1.2 Možnost využití pro pohon UAV 

Pro svou funkci potřebuje Stirlingův motor zdroj tepla pro ohřev pracovního plynu 
a zároveň dobrý chladič pro ochlazování plynu. Z této potřeby vyvstává problém 
zástavbového prostoru v malém UAV a sloţitost systému pohonu. Další nevýhoda 
je problematická regulace výkonu motoru, která byla jedním z důvodů nepokračování 
vývoje tohoto motoru pro pohon automobilů. 

Z výše uvedených důvodů nebude Stirlingův motor uvaţován pro pohon UAV. 

6.2 Motor spalující vodík 

Motor pro spalování vodíku se příliš neliší od spalovacího motoru na benzín nebo 
naftu. Z tohoto důvodu se dají upravit klasické spalovací motory na spalování vodíku. 
Nevyuţije se však úplně energie, kterou lze získat spálením vodíku. Pro zlepšení 
spalování je potřeba vyvinout motor přímo pro spalování vodíku, kde se zohlední 
potřebné úpravy do detailu. 

Jako příklad lze uvést UAV Phantom Eye, které vyuţívá pro svůj pohon dva 
motory spalující vodík. Jde o upravené motory Ford o objemu 2,3 l. Další prostředek 

                                            
15
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jsou vozy BMW, které mohou spalovat jak benzín, tak i vodík a jde o motory o objemech 
4,4 l a 6 l. 

Vývoj motorů v této oblasti se soustředí především na automobily. Velikostí jsou 
tyto motory vhodné pro velké UAV, viz Phantom Eye, nikoliv však pro malé UAV. 

6.3 Elektromotor 

Elektromotory se dnes široce vyuţívají jako pohon různých prostředků 
(automobily, elektrokola, vysokozdviţné vozíky, elektroskútry, modely-hračky). 
Nejčastěji se pouţívají střídavé elektromotory, které jsou výkonnější a lehčí 
neţ stejnosměrné. Například u velkých modelů letadel, o hmotnosti přesahující 10 kg, 
jsou pouţívány elektromotory o výkonu několika kilowattů a jejich hmotnost se pohybuje 
kolem jednoho kilogramu. Výhodou je také velikost těchto motorů, která je několik 
centimetrů a dají se snadno namontovat. 

 
Pro pohon UAV budu v návrhu uvaţovat střídavý elektromotor. 
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7 Návrh malého UAV 

7.1 Stanovení koncepce UAV 

U malých UAV je často pouţíván start pomocí katapultu nebo jiného urychlovacího 
mechanismu (naviják, raketa). Toto řešení sniţuje nároky na pohonnou soustavu (niţší 
potřebný výkon, niţší hmotnost) a nezačíná start s nulovou rychlostí jako při klasickém 
startu, tj. další úspora potřebného výkonu pro stoupání. Dále je v tomto případě 
minimalizován nebo úplně vypuštěn podvozek (sníţení hmotnosti, odporu). Přistání 
se pak děje s pouţitím záchytného lana nebo sítě nebo padáku, případně na lyţinu. 
Pokud má UAV klasický podvozek, můţe startovat a přistávat na něm. 

Dále hraje roli umístění kulového pouzdra se senzory. To potřebuje mít pro svou 
správnou funkci, co nejširší zorné pole. Proto se umisťuje do přídě letounu nebo 
pod trup. 

 

 
Obrázek 5: Zachycení UAV pomocí záchytného lana, převzato z: 

http://scerakorphotography.blogspot.cz/2011/12/scaneagle-uav-capture.html 

7.1.1 Definování koncepce 

V kapitole 5.2 byly definovány počáteční návrhové parametry UAV. Pokud má být 
navrţeno malé UAV s pohonem na palivový článek o co nejmenším potřebném výkonu, 
je nutné, aby mělo minimální hmotnost a odpor. Z tohoto poţadavku vyplývá navrhnout 
letoun bez komponent, které pro jeho pouţití nejsou nutné. Pokud můţe letoun startovat 
např. z katapultu a přistát do sítě, obejde se bez klasického podvozku a bude 
pro něj dostačující lyţina. 

Další důleţitý bod je umístění kulového pouzdra. Nebude-li mít UAV klasický 
podvozek, odpadá umístění kulového pouzdra pod trup, protoţe by se při přistání 
poškodilo. Je moţná varianta kulového pouzdra se zatahovacím mechanismem, který 
pouzdro schová do trupu před přistáním. Tato moţnost však zvýší hmotnost 
o mechanismus zasouvání pouzdra a to je v rozporu s poţadavkem na minimální 
hmotnost UAV. Vhodné umístění kulového pouzdra bude v přídi, kde budou mít senzory 
dobrý zorný úhel a zároveň bude malé riziko jejich poškození. 

Výsledná koncepce UAV má splňovat: 
1) minimální hmotnost – jako podvozek pouze lyţina, ne klasický podvozek 

http://scerakorphotography.blogspot.cz/2011/12/scaneagle-uav-capture.html
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2) kulové pouzdro se senzory umístěné v přídi – dobrý zorný úhel, nízké riziko 
poškození při přistání 

7.1.2 Klasická koncepce 

Klasická koncepce představuje letoun s tříbodovým podvozkem, jednoduchými 
ocasními plochami a s taţnou vrtulí. Kulové pouzdro můţe být umístěno pod trupem 
pevně nebo zasouvací, případně v přídi. Pokud bude pouzdro v přídi, bude jeho zorný 
úhel sníţen směrem dopředu vrtulí. Kdyţ bude pouzdro pod trupem, bude jeho zorný 
úhel sníţen směrem dopředu podvozkem a vrtulí. Na Obrázku 6 je zobrazena klasická 
koncepce letounu. Klasická koncepce s tlačnou vrtulí je na Obrázku 7. 

 

 
Obrázek 6: UAV klasické koncepce, převzato z: http://aerosdb.com/wp-

content/uploads/2013/03/UAVCertificate-1024x575.jpg 

 

 
Obrázek 7: UAV klasické koncepce s tlačnou vrtulí, převzato z: 

http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ac/pic-detail.asp?aircraft_id=824&sCurrentPic=pic2 

7.1.3 Dvoutrupá koncepce 

Dvoutrupá konstrukce draku má obvykle uspořádání s tlačnou vrtulí. Takové 
uspořádání umoţňuje namontovat do přídě pozorovací přístroje, které mají minimálně 
omezený zorný úhel s minimálním rizikem poškození při přistání. Obrázek 8 představuje 

http://aerosdb.com/wp-content/uploads/2013/03/UAVCertificate-1024x575.jpg
http://aerosdb.com/wp-content/uploads/2013/03/UAVCertificate-1024x575.jpg
http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ac/pic-detail.asp?aircraft_id=824&sCurrentPic=pic2
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dvoutrupou koncepci bez podvozku. I zde existují UAV, která mají podvozek a kulové 
pouzdro pod trupem, viz Obrázek 9. 

 

 
Obrázek 8: Dvoutrupé UAV bez podvozku, Insitu Integrator,převzato z: http://defense-

update.com/newscast/0810/insitu_stuas_02082010.html 

 

 
Obrázek 9: Dvoutrupé UAV se senzory pod trupem, převzato z: 

http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ac/pic-detail.asp?aircraft_id=326&sCurrentPic=pic1 

7.1.4 Zvolená koncepce UAV 

Koncepce, která nejvíce vyhovuje poţadavkům na UAV je dvoutrupá s tlačnou 
vrtulí. Místo podvozku bude pouţita k přistání lyţina a kulové pouzdro bude umístěno 
na přídi. 

7.1.5 Přehled použitelných palivových článků 

V kapitole 5.2 byl stanoven maximální výkon palivového článku v rozmezí 3–6 kW. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny články, které splňují dané kritérium. 
Nejvýhodnější články mají nejvyšší poměr výkonu k hmotnosti [kW/kg] a výkonu 
k objemu [kW/l] a jsou zvýrazněny. V Tabulce 22 jsou uvedeny palivové články, které 
jsou pouţity v demonstrátorech UAV na vodíkový pohon, např.: UAV Stalker XE 

http://defense-update.com/newscast/0810/insitu_stuas_02082010.html
http://defense-update.com/newscast/0810/insitu_stuas_02082010.html
http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ac/pic-detail.asp?aircraft_id=326&sCurrentPic=pic1


Letecký ústav MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ VUT Brno 

Ing. Radek Jurečka 39 

pouţívá článek ROAMIO D245XR [25, 41], Faucon H2 pouţívá článek EnergyOr EO-
210-LE [28, 43] a Fuel Cell Puma je poháněno článkem Protonex Pulse UAV C250 [26, 
47]. Údaje obsahují hmotnosti a rozměry celého systému palivových článků nebo jeho 
části (řídící elektronika, chlazení, čerpadla aj.), někdy je uvedena hodnota 
i se zásobníkem vodíku. Ve většině případů jde o články chlazené vzduchem a vodík 
je skladován pomocí hydridů. 

 

Tabulka 22: Technické údaje palivových článků, [41–48] 

P 
[kW] 

m 
[kg] 

délka 
[mm] 

šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

objem 
[l] 

[kW/kg] [kW/l] 
spotřeba 
[SLPM] 

pozn. výrobce, typ 

0,245 2,55 400 140 140 7,840 0,096 0,031 
112 g/h 
propan 

SOFC systém 
ROAMIO 
D245XR 

0,37 3,95     0,094  1790 Wh  
EnergyOr EO-

310-XLE 

0,25 2,95     0,085  990 Wh  
EnergyOr EO-

210-LE 

0,25 3,65     0,068  1665 Wh  
EnergyOr EO-

210-XLE 

0,1 1,265 116 120 93,5 1,30 0,079 0,077 1,3 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-100 + 
kontroler 

0,2 1,885 116 182 93,5 1,97 0,106 0,101 2,6 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-200 + 
kontroler 

0,3 2,47 116 243,5 93,5 2,64 0,121 0,114 3,9 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-300 + 
kontroler 

0,5 2,92 268 160 122,5 5,25 0,171 0,095 6,5 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-500 + 
kontroler 

1 4,4 268 249 122,5 8,17 0,227 0,122 13 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-1000 + 
kontroler 

1 6,9 264 253 104 6,95 0,145 0,144 12,5 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-
1000XP + 
kontroler 

2 12,5 350 233 303 24,71 0,160 0,081 26 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-2000 + 
kontroler 

3 17,5 350 233 418 34,09 0,171 0,088 39 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-3000 + 
kontroler 

5 32,5 350 262 630 57,77 0,154 0,087 65 
vzduchem 
chlazené 

Horizon H-5000 + 
kontroler 

0,2 0,47    1,2 0,426 0,167  bez cartridge Horizon Aeropak 

0,2 2    3,4 0,100 0,059 900 Wh s cartridge Horizon Aeropak 

0,2 3,5    4,9 0,057 0,041 2125 Wh s cartridge Horizon Aeropak 

0,2 0,58 120 80 75 0,72 0,345 0,278 2,8 
vzduchem 
chlazené 

Horizon A-200 + 
kontroler 

0,5 1,4 192 107 150 3,08 0,357 0,162 2,8 
vzduchem 
chlazené 

Horizon A-500 + 
kontroler 

1 2 275 135 120 4,46 0,500 0,224 14 
vzduchem 
chlazené 

Horizon A-1000 + 
kontroler 

0,25 1,2 90 100 150 1,35 0,208 0,185  bez cartridge 
Protonex Pulse 

UAV C250 0,25 4    3,55 0,063 0,070 1500 Wh 
s cartridge 

NaBH4 

0,07 0,223 62  50 0,33 0,314 0,212  
vzduchem 
chlazené 

NovArs PEM FC 0,67 1,55 110  120 2,2 0,432 0,305  
vzduchem 
chlazené 

3 5,9 340 246 158 13,22 0,508 0,227  
vzduchem 
chlazené 
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V Tabulce 23 jsou články od významných výrobců, Ballard a Intelligent energy. 
Technické údaje k článkům obsahují informace pouze o nich a nejsou uvedeny 
parametry potřebného příslušenství, zdvojnásobil jsem tedy hodnoty ve sloupcích 
[kW/kg] a [kW/l], viz kap. 5.1. Hodnoty ve sloupcích hmotnost a objem zůstaly totoţné 
s údaji výrobců. 

 

Tabulka 23: Technické údaje palivových článků od významných výrobců, [49–52] 
 
Z uvedených palivových článků nejlépe parametry vyhovuje 3 kW systém firmy 

NovArs. Výhodou článku NovArs je, ţe je chlazený vzduchem. Uprostřed článku jsou 
dva ventilátorky, kterými je hnán vzduch skrz článek, viz Obrázek 10. Další výhodou je 
jeho hmotnost, má také nejvyšší poměr výkon ke hmotnosti ze všech zmíněných 
palivových článků. 

Tabulka 24 uvádí podrobná technická data vybraného článku. Není 
zde ale uvedena spotřeba. Tu jsem určil ze spotřeby článků firmy Ballard a Horizon 
za předpokladu, ţe spotřeba stejně výkonných palivových článků bude obdobná. 
Výpočet spotřeby je uveden v Příloze 1. Spotřeba vybraného článku je 35,42 SLPM 
při maximálním výkonu 3 kW.  

 

P 
[kW] 

m 
[kg] 

délka 
[mm] 

šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

objem 
[l] 

[kW/kg] [kW/l] 
spotřeba 
[SLPM] 

chlazení 
výrobce, 

typ 

3,8 7,1 92 760 60 4,20 0,268 0,453  

kapalina 
Ballard 

FCvelocity-
9SSL 

4,8 7,2 104 760 60 4,74 0,333 0,506  

10,5 10,7 174 760 60 7,93 0,491 0,662  

2,4 8,3 233 490 180 20,55 0,145 0,058 26,7 

kapalina 
Ballard 

FCgen-1310 

4,4 11,7 292 490 180 25,75 0,188 0,085 49,4 

6,6 15,5 356 490 180 31,40 0,426 0,210 74,1 

8,7 19,2 421 490 180 37,13 0,453 0,234 98,7 

10,5 22,2 473 490 180 41,72 0,236 0,126 119 

0,045 0,2 10 103 351 0,36 0,113 0,062 0,5 
vzduchem 

Ballard 
FCgen-

1020ACS 
2,52 11 363 103 351 13,12 0,115 0,096 28 

4,5 16 110 154 194 3,29 0,141 0,685  
vypařovací 

systém 
Intelligent 

energy 
0,25 0,9 66 112 86 0,64 0,139 0,197  vzduchem 

0,45 1,5 66 112 151 1,12 0,150 0,202  vzduchem 

0,9 2,5 66 192 151 1,91 0,180 0,235  vzduchem 
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Obrázek 10: Detail článku namontovaného ve skútru, převzato z: 

http://www.futureenergies.com/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid=512 

 
Technické údaje 70 W systém 670 W systém 3 kW systém 

počet článků 12 40 60 

aktivní plocha článku [cm
2
] 19,8 59 170 

tvar válcový válcový eliptický 

průměr [mm] 62 110 cca 340×246 

výška [mm] cca 50 120 158 

napětí [V] 7,2 24 36 

nominální výkon [W] 70 670 3000 

proudová hustota [mA/cm
2
] 490 470 490 

celková hmotnost článku [g] 103 780 cca 4000 

celkový objem [l] 0,15 1,14 cca 10 

hmotnostní hustota výkonu článku [W/kg] 680 860 750 

objemová hustota výkonu článku [W/l] 470 590 300 

hmotnost systému [kg] 0,223 1,55 5,9 

objem systému [l] 0,33 cca 2,2 cca 13 

hmotnostní hustota výkonu systému [W/kg] 310 430 500 

objemová hustota výkonu systému [W/l] 210 300 230 

Tabulka 24: Technické údaje vybraného palivového článku, [48] 

7.1.6 Volba senzorů 

V současné době se průzkumné senzory (kamery apod.) často umisťují 
do otočných kulových pouzder, tzv. gimbalů. Nejčastěji jsou na letounech nebo UAV 
v přídi nebo pod trupem, kde mají nejlepší pozorovací podmínky. Mohou být 
i vysouvací, aby byly chráněné před poškozením, např. při přistání. 

Pro účely mise sledování dopravních uzlů nebo pátrání po osobách uvaţuji 
vybavení denní kamerou, noční kamerou (např. infračervená) a laserový dálkoměr nebo 
značkovač. 

http://www.futureenergies.com/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid=512
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Parametry gimbalu by měly být: nízká hmotnost, spotřeba energie a malé rozměry. 
 

typ výrobce stát 

senzory hmotnost 

cena denní 
kamera 

noční 
kamera 

značkovač
/dálkoměr 

[kg] 

S120 VTÚLaPVO ČR 
moţná pouze 1 

kamera 
ne 1,0–1,5 

~500000 
Kč 

S250 VTÚLaPVO ČR ano ano ano/ano 12  

TASE 
200 

Coud Cap 
Technology 

USA ano ano ne 1,06  

TASE 
300 

Coud Cap 
Technology 

USA ano ano ano/ano 2,7  

TASE 
400 

Coud Cap 
Technology 

USA ano 2× ano ano/ano 3,4  

TASE 
400D 

Coud Cap 
Technology 

USA 2× ano ne ne 2,7  

CM100 UAV Vision Austrálie ano ano ano 0,7 
27–90000 

AUD 

CM160 UAV Vision Austrálie ano ano ano 1,45 
31–95000 

AUD 

GD170/
VD170 

UAV Vision Austrálie ano ne ne 0,98  

CM380/
CC 

UAV Vision Austrálie ano ne ne 4,5/12  

Tabulka 25: Základní parametry gimbalů, [53–62] 
 
Z dostupných gimbalů volím CM160 od firmy UAV Vision. Technické údaje 

vybraného gimbalu jsou uvedeny v Příloze 3. 

7.2 Stanovení typového letu 

7.2.1 Typový let 

U typového letu předpokládám start z katapultu nebo navijáku ve výšce 250 m 
MSA. Výška je nenulová s ohledem na geografii České republiky. Následovat bude 
stoupání rychlostí 2 m/s do výšky 1250 m MSA, tzn. výškový rozdíl 1000 m. 
Po ukončení mise přistane UAV na lyţinu. 

Ze statistiky v kap. 7.1 je patrné, ţe cestovní rychlost UAV se pohybuje v rozmezí 
80–130 km/h. Stanovuji cestovní rychlost na 100 km/h a délku trvání mise na 4 hod. 
Mise můţe zahrnovat sledování dopravy na dopravních tepnách, pozorování lesních 
porostů kvůli poţárům, pátrání po osobách apod. Po ukončení mise bude následovat 
klesání rychlostí 4 m/s a přistání do sítě nebo na lyţinu. 

Při misi a klesání předpokládám spotřebu elektrické energie pro senzory a přenos 
dat z PČ 200–300 W. U výkonu na vrtuli předpokládám 80% účinnost vrtule, 90% 
účinnost elektromotoru a 95% účinnost regulátoru. 

Výkon palivového článku v jednotlivých částech letu je odhadnut pro potřeby 
stanovení spotřeby vodíku. Po dokončení návrhu budou známy předběţné 
charakteristiky UAV a spotřeba vodíku bude upřesněna. Postup výpočtu spotřeby 
vodíku je uveden v Příloze 2. 
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fáze letu V [km/h] VZ [m/s] t [min] t [s] PPČ [W] Pvrt [W] 
spotřeba 

H2 [g] 

stoupání - 2 8,333 500 3000 2052 26,53 

horiz. let 100  240 14400 1500 1026 382,0 

klesání - –4 4,167 250 600 410,4 2,65 

přistání   1 60 100 68,4 0,11 

celkem   253,5 15210   411,27 

     80% vyuţití H2 v PČ 514,09 

     80% vyuţití H2 v nádrţi 642,62 

Tabulka 26: Parametry typového letu 
 

 
Obrázek 11: Typový let 

 
Z typového letu vyplývá najít takovou nádrţ nebo nádrţe, které pojmou minimálně 

643 g H2. 

7.2.2 Výběr vhodné nádrže na vodík 

Seznam komerčně dostupných nádrţní uvádí Tabulka 27. Nejvhodnější nádrţe, 
co se týká rozměrů pro malé UAV (40–60 kg MTOW), jsou od firmy Horizon. 
Pro potřebnou zásobu vodíku vybírám 4 ks nádrţe LWFC154-6.8-30 [67] se zásobou 
vodíku 170 g, celkem 680 g. Celková hmotnost nádrţí bez vodíku je 15,6 kg. 
Nevýhodou tohoto výběru je nutnost mít regulační ventily na kaţdé nádrţi, regulace 
spotřebovávání vodíku z nádrţí a způsob napojení nádrţí na palivový článek. Další 
nevýhodou je uchycení nádrţí v trupu, které bude sloţitější neţ uchycení jedné nádrţe. 

Jako výhodnější se jeví pouţít pouze jedinou nádrţ. V úvahu přichází nádrţe 
od společnosti Lincoln Composites (1,3 kg H2; 21,9 kg nádrţ) [63] a KCR Co., Ltd. 
typ HT350-045 (1,1 kg H2; 23 kg nádrţ) [66]. Tyto nádrţe mají i vyšší efektivitu neţ 
ty od firmy Horizon. Pro návrh vybírám nádrţ firmy Lincoln Composites, která je lehčí a 
má vyšší kapacitu vodíku neţ nádrţ firmy KCR. 

Efektivita udává poměr hmotnosti vodíku v nádrţi ke hmotnosti samotné nádrţe 
bez vodíku. 

Nádrţ z UAV Ion Tiger má lepší parametry – efektivitu neţ výše zmíněné, není 
však komerčně dostupná, a proto s ní nemohu pro návrh uvaţovat. Je zde uvedena 
jako příklad efektivně navrţené nádrţe pro potřeby malého UAV. 
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výrobce typ 
průměr délka objem 

max. 
tlak 

hm. 
vodíku 

hm. 
nádrže 

efektivita 

d [mm] l [mm] V [dm
3
] p [MPa] m [kg] m [kg] [%] 

Lincoln 
Composites  

300 1142 55,7 35 1,3 21,9 5,94 

Lincoln 
Composites  

306 914 44,5 35 1,1 22,2 4,95 

Lincoln 
Composites  

400 832 65,3 35 1,6 32,7 4,89 

Lincoln 
Composites  

558 1270 201,4 50 6,2 106,9 5,80 

Lincoln 
Composites  

558 3277 538,8 50 16,6 254,4 6,53 

Lincoln 
Composites  

425 1016 94,3 50 2,9 49,9 5,81 

Lincoln 
Composites  

279 827 29,2 70 1,2 29,4 4,08 

Lincoln 
Composites  

356 584 30,9 70 1,3 25,6 5,08 

Lincoln 
Composites  

447 1247 118,4 70 4,8 84,2 5,70 

KCR HT350-045 403 565 45 35 1,1 23 4,78 

KCR HT350-055 403 690 55 35 1,34 28 4,79 

KCR HT350-065 403 816 65 35 1,58 33 4,79 

KCR HT350-072 403 900 72 35 1,76 36,5 4,82 

KCR HT350-100 403 1210 100 35 2,44 50 4,88 

KCR HT350-125 403 1500 125 35 3,05 64 4,77 

KCR HT350-156 403 1820 156 35 3,81 79 4,82 

Dynetek W205 415 2110 222 35 4,89 95 5,15 

Dynetek ZD154 551 972 154 35 3,73 82 4,55 

Dynetek ZM180 602 972 176 35 4,26 93 4,58 

Dynetek W076 428 954 76 45 2,17 53,6 4,05 

Dynetek W303 428 3020 303 45 8,64 170,5 5,07 

Horizon 
LWFC154-
6.8-30 

154 554 6,8 30 0,1717 3,9 4,40 

Horizon LC3,0-30A 110 496 3 30 0,07577 1,9 3,99 

Horizon LC1,1-30A 110 230 1,1 30 0,02778 0,9 3,09 

National 
Research 
Laboratory 

Ion Tiger 
tank 

300 311,2 22  0,5 3,63 13,77 

Tabulka 27: Parametry nádrţí na vodík, [11, 63–67] 

7.3 Výběr profilů a parametrů křídla 

Pro výběr profilů je potřeba doplnit údaje uvedené v kapitolách 7.2 a 8.2.2 
o hloubku v kořeni a na konci křídla a minimální rychlost letu. Následně k nim budou 
doplněna příslušná Reynoldsova čísla. 

Minimální rychlost letu volím 60 km/h. Této rychlosti se budu snaţit dosáhnout 
v návrhu jako pádové rychlosti. Jakmile bude znám maximální vztlak UAV, spočítám 
pádovou rychlost. 

Pro letoun o vzletové hmotnosti cca 40–60 kg bude dostačující kořenová hloubka 
profilu 0,5 m. Koncová hloubka pro volbu profilu bude poloviční, tj. 0,25 m. 

Následující tabulka uvádí přehled parametrů potřebných pro výběr profilů. 
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režim letu 
hloubka 

profilu [m] 
V [km/h] H [m] Re [-] 

cestovní 
0,5 

100 1250 
866 120,24 

0,25 433 060,12 

minimální 
rychlost 

0,5 
60 250 

562 793,06 

0,25 281 396,53 

Tabulka 28: Parametry pro volbu profilů 
 

Výběr profilů a půdorysu křídla budu provádět jednoduchou metodou podle 
zvolených parametrů. Součástí disertační práce má být pouze koncepční návrh malého 
UAV, nikoliv optimalizace návrhu a detailní konstrukce. 

7.3.1 Výběr profilů 

Souřadnice profilů jsem čerpal z UIUC airfoil database [68]. Vybíral jsem profily 
především pro nízká Reynoldsova čísla (low Reynolds numer airfoil), z důvodu 
předpokládaných menších rozměrů a niţších rychlostí navrhovaného UAV neţ jsou 
ultralehké letouny nebo letouny pro všeobecné pouţití, a doplnil je profily řady LS 
a NLF. Výpočet charakteristik profilů (cL, cD a cm) jsem provedl pro hloubky profilů 
0,5 a 0,25 m v programu Xfoil 6.96 (viz [69]) pro Ncrit = 9 a úhel náběhu -10°–20°, krok 
výpočtu 0,25. 

Pro vyhodnocení profilů jsem zvolil klouzavost (poměr cL/cD) v cestovním reţimu 
letu, který je nejdůleţitější a nejdelší část letu. Doplňkový parametr je maximální vztlak 
při minimální rychlosti a rozdíl tloušťky kořenového a koncového profilu. 

Vyhodnocení profilů je uvedeno v Příloze 6. Tabulka 29 uvádí vybrané kombinace 
profilů pro výběr rozměrů křídla. 

 
kořenový profil koncový profil rozdíl tloušťek profilů 

NLF-1015 DAE-31 3,94 % 

DAE-11 DAE-31 1,77 % 

Tabulka 29: Zvolené kombinace profilů 

7.3.2 Výběr parametrů křídla 

Při volbě parametrů křídla jsem přihlíţel ke snadné vyrobitelnosti, k minimálnímu 
indukovanému odporu a moţnosti jednoduché demontáţe UAV do podskupin 
trup-křídlo. Z těchto úvah vzešlo lichoběţníkové křídlo s centroplánem s rozpětím 
centroplánu 20 % z celkového rozpětí křídla. 

Pro křídlo jsem zvolil hloubku kořene 0,5 m a konce 0,25 m z předchozí kapitoly. 
Plochu křídla jsem uvaţoval následující: 1,4; 1,5 a 1,6 m2. Výpočet rozpětí je uveden 
v Příloze 5. 

Hodnoty vztlaku a odporu vybraných profilů jsem redukoval, aby se co nejvíce 
přiblíţily tunelovým měřením, vztlak jsem sníţil o 10 % a odpor zvýšil o 15 %, klopivý 
moment zůstal beze změny.  

Přehled variant rozměrů křídel s parametry uvádím v Tabulce 30. 
 

b [m] zúžení [-] S [m
2
] AR [-] 

3,5 2,0 1,4 8,75 

3,75 2,0 1,5 9,375 

4,0 2,0 1,6 10,0 

Tabulka 30: Varianty křídel 
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Jako nejvhodnější rozměry křídla se jeví varianta s rozpětím 4 m, která má 
největší plochu – niţší pádová rychlost a nejvyšší štíhlost – niţší indukovaný odpor. 
Nevýhodou je vyšší ohybový moment kvůli rozpětí oproti dalším variantám. 

Další krok byl výpočet vztlaku a indukovaného odporu křídla v programu Glauert III 
[70]. Vstupní údaje pro výpočty v programu Glauert III jsou uvedeny v Příloze 7. 
Celkový odpor křídla byl součet indukovaného odporu a profilového odporu (profil 
s větším odporem). 

Vybraná konfigurace křídla je uvedena v Tabulce 31 a je zvýrazněna. 
 

NLF-1015 – DAE-31, kroucení 0° 

přistání  cestovní 

a 1,994 rad
-1

  a 4,811 rad
-1

 

0 –18,630 °  0 –6,803 ° 

cLmax 1,304 -  cLmax 1,071 - 

cDi 0,063 -  cDi 0,037 - 

cDp 0,096 -  cDp 0,011 - 

cDc 0,177 -  cDc 0,047 - 

zásoba cL na křidélku 0,005 -  cL/cDc 22,046 - 

       

DAE-11 – DAE-31, kroucení 0° 

přistání  cestovní 

a 3,847 rad
-1

  a 4,822 rad
-1

 

0 –8,333 °  0 –6,145 ° 

cLmax 1,402 -  cLmax 1,027 - 

cDi 0,065 -  cDi 0,034 - 

cDp 0,029 -  cDp 0,011 - 

cDc 0,094 -  cDc 0,045 - 

zásoba cL na křidélku 0,026 -  cL/cDc 22,835 - 

Tabulka 31: Výsledky výběru parametrů křídla 
 
Vybraná konfigurace křídla má nejlepší klouzavost i nevyšší vztlak z navrhovaných 

kombinací profilů a rozměrů křídla. Její nevýhodou je malý rozdíl tloušťek kořenového 
a koncového profilu, coţ povede k vyššímu zatíţení kořenového řezu křídla a uchycení 
křídla do trupu. 

7.4 Vlastní návrh UAV 

Z předchozích kapitol vyplynula konečná konfigurace UAV a její předběţné rozměry 
a návrhové výkony: 

- konstrukce: hornoplošník s tlačným pohonem a dvojitou SOP 
- max. vzletová hmotnost: MTOW = 40–60 kg 
- rozpětí: b = 4 m 
- plocha křídla: S = 1,6 m2 
- štíhlost: AR = 10 
- cestovní rychlost: VC = 100 km/h 
- minimální rychlost (pádová): VS = 60 km/h 
- rychlost stoupání: VZ = 2 m/s 
- délka trvání mise: 4 hod. 
- výkon palivového článku: PPČ = 3 kW, výrobce NovArs 
- senzory: gimbal CM160 s denní a noční kamerou, výrobce UAV Vision 
- nádrţ na vodík: výrobce Lincoln Composites (1,3 kg H2) 
- elektromotor: P = 3 kW, výrobce AXI, typ 5345/18HD 
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Protoţe odpadním produktem PEM palivových článků je vodní pára, popřípadě 
voda, bude hned odváděna ven z UAV pomocí otvorů v trupu. Voda nebude jímána, 
jelikoţ je vybraný palivový článek vzduchem chlazený. 

7.4.1 Hmotnosti komponent a centráž 

Hmotnosti komponent jsem převzal z jejich technických údajů od výrobců nebo 
odhadl. Elektromotor a součásti pohonu jsem uvaţoval od firmy Model Motors 
(www.pelikandaniel.com) a Jeti model s. r. o. (http://shop.jetimodel.cz). Další potřebné 
součásti jsem uvaţoval z internetových obchodů: www.HobbyKing.com, 
www.Graupner.de, www.alfacomp.cz, http://store.3drobotics.com/products. 

Umístění součástí v trupu je dáno jejich funkcí (gimbal, motor, apod.) a hlavní díly 
jako je palivový článek a nádrţ na vodík jsou umístěny svým těţištěm co nejblíţe k 25% 
hloubky křídla. U dílů loţe AXI a autopilot ArduPilot Mega 2.5 se nepodařilo zjistit 
přesnou hmotnost, a proto byla odhadnuta. 

Tabulka 32 uvádí hmotnosti dílů a centráţ pro maximální hmotnost, tj. s plnou 
nádrţí vodíku. V Tabulce 33 je uvedena centráţ s prázdnou nádrţí na vodík. 

Z výpočtů centráţí je vidět minimální vliv na změnu centráţe po vyčerpání zásoby 
vodíku v nádrţi. 

Protoţe se jedná o odhad celkové hmotnosti navrhovaného UAV, zvýším 
hmotnost o 12 % (cca 5 kg) jako rezervu pro změny a úpravy konstrukce, tj. na 50 kg. 

Pro další výpočty budu pouţívat hodnotu MTOW = 50 kg. 
 
Hmotnostní podíl jednotlivých součástí UAV je ukázán v Tabulce 34 a Grafu 5. 

Rozdělení součástí do subsystémů, ze kterých je UAV sloţeno, dává lepší moţnost 
srovnání s Grafem 1 a 2 z kap. 5.1. V navrţeném UAV tvoří skoro polovinu vzletové 
hmotnosti nádrţ s vodíkem, 47,4 %. Pohon UAV s palivovým článkem tvoří pouze 
cca 17% ze vzletové hmotnosti. 

Naproti tomu rozbor pohonu palivovými články v kap. 5.1 uvádí jiné rozloţení 
hmotností. Zásoba vodíku v nádrţi, cca 7 % MTOW a dále pohonná soustava s dalšími 
potřebnými součástmi tvoří dohromady přes 41 % MTOW (15,47+25,87). Rozdíl je dán 
jiným určením zmíněných letounů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pelikandaniel.com/
http://shop.jetimodel.cz/
http://www.hobbyking.com/
http://www.graupner.de/
http://www.alfacomp.cz/
http://store.3drobotics.com/products
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číslo součást typ 
hmotnost 
[kg] 

vzdálenost 
od NH [mm] 

mi×xi 
[kg×mm] 

1 motor AXI 5345/18HD 0,995 –858,09 –853,80 

2 loţe AXI 0,1 –815 –81,5 

3 vrtule Graupner E-prop 24x10 0,14 –920 –128,8 

4 regulátor Jeti Spin 99 opto 0,11 –650 –71,5 

5 přijímač 18 kanálů Duplex EX R18 + DRsat 0,03 0 0 

6 servo křidélko 1 Hitec HS-485 HB 0,045 –275 –12,375 

7 servo křidélko 2 Hitec HS-485 HB 0,045 –275 –12,375 

8 servo klapka 1 Hitec HS-485 HB 0,045 –345 –15,525 

9 servo klapka 2 Hitec HS-485 HB 0,045 –345 –15,525 

10 servo směrovka 1 Hitec HS-485 HB 0,045 –1350 –60,75 

11 servo směrovka 2 Hitec HS-485 HB 0,045 –1350 –60,75 

12 servo výškovka Hitec HS-485 HB 0,045 –1350 –60,75 

13 stabilizátor 1 SBEC 0,03 400 12 

14 stabilizátor 2 SBEC 0,03 0 0 

15 vysílač Duplex TG2 0,05 0 0 

16 senzory UAV Vision CM160 1,45 600 870 

17 autopilot ArduPilot Mega 2.5 + příslušenství 0,1 165,88 16,588 

18 regulační ventil  0,5 –710 –355 

19 kabely a hadice  0,5 0 0 

20 baterie startovací ZIPPY Compact 4000mAh 8S 25C 0,734 100 73,4 

21 přenos videa 
5.8 Ghz Wireless Video 
Transmitter Kit 

0,065 550 35,75 

22 ukládání dat TDK USB 3.0 External SSD 128GB 0,045 550 24,75 

23 nádrţ Lincoln Composites 1,3 kg H2 23,2 –121 –2807,2 

24 palivový článek NovArs 3 kW 5,9 100 590 

25 trup  4,5 –40 –180 

26 křídlo  4,5 –197 –886,5 

27 ocas  1,5 –1204,52 –1806,78 

 celkem  44,8   

 centráž, vzdálenost od NH [mm]   –129,18 

 centráž, SAT [%]   26,0 

Tabulka 32: Hmotnosti a centráţ, plná nádrţ vodíku 
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číslo součást typ 
hmotnost 
[kg] 

vzdálenost 
od NH [mm] 

mi×xi 
[kg×mm] 

1 motor AXI 5345/18HD 0,995 –858,09 –853,80 

2 loţe AXI 0,1 –815 –81,5 

3 vrtule Graupner E-prop 24x10 0,14 –920 –128,8 

4 regulátor Jeti Spin 99 opto 0,11 –650 –71,5 

5 přijímač 18 kanálů Duplex EX R18 + DRsat 0,03 0 0 

6 servo křidélko 1 Hitec HS-485 HB 0,045 –275 –12,375 

7 servo křidélko 2 Hitec HS-485 HB 0,045 –275 –12,375 

8 servo klapka 1 Hitec HS-485 HB 0,045 –345 –15,525 

9 servo klapka 2 Hitec HS-485 HB 0,045 –345 –15,525 

10 servo směrovka 1 Hitec HS-485 HB 0,045 –1350 –60,75 

11 servo směrovka 2 Hitec HS-485 HB 0,045 –1350 –60,75 

12 servo výškovka Hitec HS-485 HB 0,045 –1350 –60,75 

13 stabilizátor 1 SBEC 0,03 400 12 

14 stabilizátor 2 SBEC 0,03 0 0 

15 vysílač Duplex TGx 0,05 0 0 

16 kulové pouzdro UAV Vision CM160 1,45 600 870 

17 autopilot ArduPilot Mega 2.5 + příslušenství 0,1 165,88 16,588 

18 regulační ventil  0,5 –710 –355 

19 kabely a hadice  0,5 0 0 

20 baterie startovací ZIPPY Compact 4000mAh 8S 25C 0,734 100 73,4 

21 přenos videa 
5.8 Ghz Wireless Video 
Transmitter Kit 

0,065 550 35,75 

22 ukládání dat TDK USB 3.0 External SSD 128GB 0,045 550 24,75 

23 nádrţ Lincoln Composites 0 kg H2 21,9 –121 –2649,9 

24 palivový článek NovArs 3 kW 5,9 100 590 

25 trup  4,5 –40 –180 

26 křídlo  4,5 –197 –886,5 

27 ocas  1,5 –1204,52 –1806,78 

 celkem  43,5   

 centráž, vzdálenost od NH [mm]   –129,43 

 centráž, SAT [%]   26,06 

Tabulka 33: Hmotnosti a centráţ, prázdná nádrţ vodíku 
 
 

 
Obrázek 12: Umístění dílů 
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systém součásti hmotnost [kg] % MTOW hmotnost systémů [kg] % MTOW 

pohon 

motor 0,995 1,99 

1,345 2,69 
loţe 0,1 0,20 

vrtule 0,14 0,28 

regulátor 0,11 0,22 

ovládání 

přijímač 0,03 0,06 

0,5268 1,05 

serva 7× 0,315 0,63 

stabilizátory 2× 0,06 0,12 

vysílač 0,05 0,10 

autopilot 0,0718 0,14 

palivový 
článek 

kabely a hadice 0,5 1,00 

7,134 14,27 baterie startovací 0,734 1,47 

palivový článek 5,9 11,80 

palivový 
systém 

nádrţ 21,9 43,80 

23,7 47,40 vodík 1,3 2,60 

regulační ventil 0,5 1,00 

data 

kulové pouzdro 1,45 2,90 

1,56 3,12 přenos videa 0,065 0,13 

ukládání dat 0,045 0,09 

drak drak 15,734 31,47 15,734 31,47 

 MTOW 50    

Tabulka 34: Procentuální podíl součástí z celkové hmotnosti UAV 
 

 
Graf 5: Procentuální podíl subsystémů z celkové hmotnosti UAV 
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7.4.1.1 Stručný popis funkce regulátoru, stabilizátoru a systému Duplex 

Vybrané elektronické součásti slouţí především k ovládání UAV a distribuci 
elektrické energie dalším součástem. 

Regulátor: slouţí k napájení elektromotoru a zapojuje se mezi zdroj (palivový 
článek a elektromotor), povely přichází buď z autopilota, nebo z přijímače. 

Stabilizátor: je určen k napájení serv, přijímače a dalších součástí, v návrhu jsou 
dva stabilizátory z důvodu potřeby napájet více součástí s různým napětím, zvoleno 
je výstupní napájecí napětí 8 V (vysílač Duplex TG2 a přenos videa) a 5 V (ostatní 
součásti), gimbal CM160 bude napojen přímo na palivový článek, protoţe potřebuje 
vyšší napájecí napětí neţ je výstupní napětí stabilizátoru. 

Systém Duplex: tvoří vysílač a přijímač a slouţí k řízení, v návrhu je ale uvaţován 
k řízení autopilot pro lety po předem naplánované trase, zde je systém Duplex 
uvaţován především pro ovládání gimbalu, zároveň však tvoří zálohu v případě 
výpadku autopilota a také pro splnění poţadavků předpisu, viz kap. 9, systém Duplex 
můţe vysílat telemetrická data pozemnímu stanovišti (tuto moţnost má také autopilot 
ArduPilot Mega). 

 Popis pouţitých součástí je v Příloze 8. 

7.4.2 Velikost ocasních ploch 

7.4.2.1 Velikost VOP 

V literatuře je často udáván poměr plochy VOP k ploše křídla v rozmezí 0,15–0,25. 
Dále je doporučená vzdálenost působiště vztlaku na VOP k těţišti letounu 
lVOP = (2,6─3,2)cSAT. Důleţitý parametr pro velikost VOP je tzv. mohutnost, 
která se obvykle pohybuje v rozmezí 0,5–0,8 a je definována vztahem [85]: 

SAT

VOPVOP
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VOP
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Pro návrh pouţiji střední hodnotu vzdálenosti VOP od těţiště letounu: 
lVOP = 2,9×cSAT = 2,9×0,4167 = 1,208 m 
Z poměru plochy VOP k ploše křídla vychází plocha VOP následovně: 
SVOP = S×(0,15 – 0,25) = 1,6×(0,15 – 0,25) = (0,24 – 0,4) m2 
 
Z definice mohutnosti VOP vychází plocha VOP v tomto rozmezí: 
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Pro návrh volím hodnotu plochy VOP SVOP = 0,34 m2. 

7.4.2.2 Velikost SOP 

Podobně, jak byla definována velikost VOP, je dána i velikost SOP. Poměr plochy 
SOP k ploše křídla se pohybuje v rozmezí 0,08–0,17. Vzdálenost působiště vztlaku 
na SOP k těţišti letounu volím stejně jako u VOP, tj. 1,2083 m. I zde je definována 
mohutnost SOP v rozsahu 0,04–0,08 a vztahem [85]: 
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Z poměru plochy SOP k ploše křídla vychází plocha SOP následovně: 
SSOP = S×(0,08 – 0,15) = 1,6×(0,08 – 0,17) = (0,128 – 0,272) m2 
 
Z definice mohutnosti SOP vychází plocha SOP v tomto rozmezí: 
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Pro návrh volím hodnotu plochy SOP SSOP = 0,26 m2. 
Jelikoţ uvaţuji v návrhu dvojitou SOP, bude mít kaţdá plocha SOP velikost 

0,13 m2. 

7.4.2.3 Kontrola rozměrů VOP 

Kontrolu rozměrů VOP provedu podle momentové rovnováhy k těţišti UAV. 
Pro známou plochu VOP a rameno od těţiště k VOP dopočítám potřebný součinitel 
vztlaku. Tento součinitel vztlaku následně ověřím výpočtem v programu Glauert III 
pro určitý úhel nastavení VOP. Pro minimální změnu centrále při vyprázdnění nádrţe 
s vodíkem budu počítat pouze s centráţí s plnou nádrţí vodíku. 

Obecný vztah pro momentovou rovnováhu je následující: 

0lLxLM

0zDlLxLM

VOPVOPk

VOPVOPk




 

 
Pro malý vliv zanedbám moment tvořený odporem v dalších výpočtech. 
Z geometrie 3D modelu UAV vyplynuly následující rozměry VOP, které se mírně 

odlišují od hodnot v kap. 7.4.2.1: 
 

cVOP 0,4 m 

bVOP 0,76 m 

SVOP 0,304 m
2
 

cSATVOP 0,4 m 

Tabulka 35: Rozměry VOP dle modelu 
 
Výpočet potřebného součinitele vztlaku na VOP: 
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Výpočet součinitele vztlaku VOP programem Glauert III ukázal, ţe dané rozměry 

VOP a rameno VOP k těţišti letounu vyhovuje pro úhel nastavení VOP 3,5°. 
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VOP 

a 2,947 rad
-1

 

0 0,0 ° 

cLmax 0,3128 - 

cDi 0,0165 - 

cDp 0,0088 - 

cDc 0,0253 - 

 3,5 ° 

Tabulka 36: Výsledky z programu Glauert III pro VOP 
 

 
Obrázek 13: Boční pohled na UAV 

 

 
Obrázek 14: Izometrický pohled na UAV 
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Obrázek 15: Pohled na komponenty uvnitř UAV 

 

 
Obrázek 16: Čelní pohled na UAV 

 

 
Obrázek 17: Pohled shora na UAV 
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Obrázek 18: Muška návrhu UAV 

7.4.3 Celkový odpor UAV v cestovním režimu 

Z kapitoly 7.3.2 je znám součinitel odporu křídla cD,kř = 0,045 při součiniteli vztlaku 
cL = 1,027. Tento součinitel vztlaku je však pro cestovní reţim při MTOW 50 kg velký 
a pro rovnováţný ustálený let postačí, dle výpočtu v Příloze 4, cL = 0,732. 

Po provedení nového výpočtu v programu Glauert III jsem obdrţel nový součinitel 
odporu křídla cD,kř = 0,0283 při cL = 0,757, viz Tabulka 37. 
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Cestovní režim 

a 4,822 rad
-1

 

0 –6,145 ° 

cLmax 0,757 - 

cDi 0,0186 - 

cDp 0,0097 - 

cDc 0,0283 - 

cL/cDc 26,794 - 

Tabulka 37: Aerodynamické charakteristiky křídla 
 

Z kap. 7.4.2.3 je znám součinitel odporu VOP cDVOP = 0,0253. Součinitel odporu 
SOP je dán pouze profilovým odporem, protoţe SOP jsou symetrické a rovnoměrně 
obtékané bez úhlu vybočení. Tím pádem se na SOP nevytváří vztlak a ani indukovaný 
odpor. Součinitel odporu dvojité SOP se rovná: 

cDSOP = 2×cDprofSOP = 2×0,00598 = 0,01196 
 

Součinitel odporu trupu určím z literatury [84]: 
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- interferenční faktor trupu, pro Re = 2,5×106: Rwf = 1,06 
- třecí součinitel rovné desky: Cf,fus = 0,0057 
- délka trupu: lf = 1,7 m 
- maximální čelní plocha trupu (odečteno z modelu): Sfus = 0,1693 m2 
- maximální průměr trupu (ekvivalentní průměr pro nekruhový průřez):  

 df = 0,464 m 
- omočená plocha trupu (odečteno z modelu): Swet,fus = 2,348 m2 
- průměr zakončení trupu: db = 0,09 m 

- úhel náběhu trupu:  = 1,5° = 0,0262 rad 
- plocha zakončení trupu (odečteno z modelu): Sb,fus = 0,0045 m2 

- poměr odporu konečného válce k nekonečnému:  = 0,58 
- součinitel odporu válce: cd,c = 1,2 
- plocha půdorysu trupu (odečteno z modelu): Splf,fus = 0,5577 m2 
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Celkový odpor trupu je cDfus = 0,0198. 
Celkový odpor UAV v cestovním reţimu je součtem odporů jeho jednotlivých částí: 
cD,UAV = cD,fus + cD,kř + cD,VOP + cD,SOP = 0,0198+0,0283+0,0253+0,0120 = 0,0854. 

7.4.4 Dosažitelné výkony palivového článku navrženého UAV 

7.4.4.1 Potřebný výkon v horizontálním letu 

Kdyţ je znám celkový odpor UAV, lze vypočítat výkon palivového článku potřebný 
pro ustálený horizontální let uvaţovanou cestovní rychlostí VC = 100 km/h. 
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Pro potřebný výkon palivového článku je ještě potřeba připočítat výkon 

elektrických zařízení, která palivový článek napájí elektrickou energií při plnění mise 
(kamery, vysílače, aj.). Výkon elektrických zařízení, pokud je znám, je uveden 
v Příloze 7. 

Pel = 0,2+0,304+4,0+39,0 = 43,504 W 
Pro další výpočty pouţiji hodnotu výkonu elektrických zařízení Pel = 45 W. 
Celkový potřebný výkon palivového článku v cestovním reţimu bude součet 

potřebného výkonu k letu a výkonu elektrických zařízení zvýšený o účinnosti vrtule 
(0,8 – odhad), motoru (0,94 – Příloha 7) a regulátoru (0,95 – odhad). 

W2211,9812
95,094,08,0

452394,1535

95,094,08,0

PP
P elC

C P, 








  

 

7.4.4.2 Potřebný výkon ve stoupavém letu 

Výkon potřebný pro uvaţovanou stoupací rychlost VZ = 2 m/s je brán ze silové 

rovnováhy pro vodorovný let a přebytek výkonu P pro stoupání, pro uvedenou 
stoupací rychlost. Uvaţuji rychlost letu ve stoupání V = 85 km/h. Pro rovnováhu 
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vodorovného letu vyuţiji součinitele odporu a vztlaku z cestovního letu. Dopustím se tím 
chyby ve výpočtu, protoţe tyto součinitele jsou jiné pro cestovní rychlost a rychlost letu 
ve stoupání. Celkový potřebný výkon palivového článku pro stoupavý let bude dán 
součtem výkonu vodorovného letu a přebytku výkonu zvýšený o účinnosti vrtule, motoru 
a regulátoru. 
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Výkon pro stoupání rychlostí VZ = 2 m/s není schopen 3kW palivový článek dodat 

a tedy touto rychlostí nebude moţné stoupat. Pro dosaţení tohoto výkonu je moţné 
vyuţít startovací baterie, která dodá potřebných 200 W výkonu, avšak pro vyuţití 
baterie pro pohon UAV bude nutné upravit zapojení elektrických součástí a přidat 
potřebné součásti. 

Druhou moţností, jak docílit, aby pro pohon slouţil pouze palivový článek je, sníţit 
stoupací rychlost na VZ,n = 1,5 m/s. Potom potřebný výkon palivového článku bude 
následující: 
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Nový potřebný výkon palivového článku ve stoupání je PP,stoup,n = 2,86 kW. 

7.4.4.3 Spotřeba vodíku v typovém letu 

Kdyţ jsou známy potřebné výkony pro stoupavý i horizontální let, můţe být 
přepočítána spotřeba vodíku v typovém letu, zda bude dostatečná zásoba vodíku 
ve zvolené nádrţi. Délka trvání mise je 4 hod, rychlost stoupání VZ = 1,5 m/s. Postup 
výpočtu spotřeby vodíku je v Příloze 2. 

Pro výpočet spotřeby vodíku budu pouţívat následující výkony palivového článku: 
- stoupavý let: PP,stoup = 2900 W 
- horizontální let: PP,C = 2250 W 
- klesání: Pklesání = 600 W – odhad (výkon pro zajištění ovládání a přenos dat) 
- přistání: Ppřistání = 100 W – odhad (výkon pro zajištění ovládání) 

Výsledná spotřeba vodíku je v Tabulce 38. 
 

fáze letu V [km/h] VZ [m/s] t [min] t [s] PPČ [W] Pvrt [W] spotřeba H2 [g] 

stoupání - 1,5 11,11 666,67 2900 2071,76 34,19 

horiz. let 100  240 14400 2250 1607,40 573,98 

klesání - –4 4,17 250 600 428,64 2,65 

přistání   1 60 100 71,44 0,11 

celkem   256,28 15376,67   609,93 

     80% vyuţití H2 v PČ 762,41 

     80% vyuţití H2 v nádrţi 953,02 

Tabulka 38: Spotřeba vodíku při typovém letu 
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Spotřeba vodíku v délce mise 4 hod. je 954 g. 
 Protoţe zvolená nádrţ má kapacitu vodíku 1,3 kg, zůstane v ní ještě vodík, 

který můţe být vyuţitý pro prodlouţení trvání mise. Tabulka 39 ukazuje spotřebu vodíku 
pro misi trvající 5,5 hod. 

 
fáze letu V [km/h] VZ [m/s] t [min] t [s] PPČ [W] Pvrt [W] spotřeba H2 [g] 

stoupání - 1,5 11,11 666,67 2900 2071,76 34,19 

horiz. let 100  330 19800 2250 1607,40 787,85 

klesání - –4 4,17 250 600 428,64 2,65 

přistání   1 60 100 71,44 0,11 

celkem   256,28 15376,67   824,80 

     80% vyuţití H2 v PČ 1031,00 

     80% vyuţití H2 v nádrţi 1288,75 

Tabulka 39: Spotřeba vodíku při max. vyuţití kapacity nádrţe 
 
 Spotřeba vodíku v délce trvání mise 5,5 hod. je 1290 g. 

7.4.4.4 Pádová rychlost 

Pro výpočet pádové rychlosti bez klapek je znám součinitel vztlaku z kap. 7.3.2 
cL,křmax = 1,41. Pro vzletovou hmotnost MTOW = 50 kg bude pádová rychlost 
následující: 

km/h68,6243m/s19,0623
1,411,19591,6
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Pádová rychlost bez klapek bude VS = 68,6 km/h. Pro dosaţení uvaţované 

návrhové pádové rychlosti 60 km/h bude zapotřebí navrhnout vztlakové klapky, 
případně k tomu ještě zvětšit plochu křídla zvětšením rozpětí nebo hloubky profilů. 

7.4.5 Výkony UAV se zvětšeným křídlem 

Protoţe se nepodařilo dosáhnout poţadované pádové rychlosti, rozhodl jsem 
se zvětšit křídlo a pouţít jednoduchou vztlakovou klapku. 

7.4.5.1 Pádová rychlost 

Pokud se zvětší hloubka profilů v kořeni (c0 = 0,6 m) a na konci křídla (ck = 0,3 m), 
vzroste plocha křídla na S = 1,92 m2. Přidáním jednoduché vztlakové klapky o poměrné 
hloubce 25 % a výchylce 30° dojde ke zvýšení vztlaku na křídle na hodnotu 
cLF,křmax = 1,46. Pádová rychlost s vysunutou klapkou a zvětšenou plochou: 

km/h61,5493m/s17,0970
1,461,19591,92

9,806655012
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gMTOWn2
V

křřmaxLF,
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Výsledná pádová rychlost VSF = 61,5 km/h je jiţ přijatelná. Údaje pro výpočet 

vztlaku křídla v programu Glauert III uvádí Příloha 9. 

7.4.5.2 Stoupavý let 

Princip výpočtu potřebného výkonu pro stoupavý let rychlostí VZ = 2 m/s bude 

stejný jako v kap. 7.4.4.2. Přebytek výkonu zůstane stejný, tj. P = 980,665 W. 
Pro výkon ve vodorovném letu rychlostí 85 km/h si dopočítám vztlak a celkový odpor 
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UAV se zvětšeným křídlem. Vstupní údaje profilů do programu Glauert III zůstanou 
stejné. Výsledky výpočtu jsou uvedené v Příloze 9. 

Parametry nového křídla uvádí Tabulka 40: 
 

Cestovní režim 

a 4,676 rad
-1

 

0 –6,145 ° 

cLmax 0,756 - 

cDi 0,0222 - 

cDp 0,0097 - 

cDc 0,0319 - 

cL/cDc 23,700 - 

Tabulka 40: Aerodynamické charakteristiky zvětšeného křídla 
 
Celkový odpor UAV s novým křídlem je součtem odporů jeho jednotlivých částí: 
cD,UAV,n = cD,fus + cD,kř,n + cD,VOP + cD,SOP = 0,0198+0,0319+0,0253+0,0120 = 0,089. 
Potřebný výkon pro stoupání bude: 
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 Při stoupací rychlosti VZ = 1,5 m/s bude potřebný přebytek výkonu shodný 

s kap. 7.4.4.2, tj. P = 735,4988 W. Potom celkový potřebný výkon bude: 

W2937,3373
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Výkon palivového článku pro stoupání rychlostí VZ = 1,5 m/s je dostačující. 
Zvětšení křídla přineslo zvýšení potřebného výkonu pro stoupání, 

coţ je nevýhodné. Pro lepší stoupavost je lepší křídlo menší. Zůstal však zachován 
potřebný výkon palivového článku pro dodrţení stoupací rychlosti VZ = 1,5 m/s do 3 kW. 

7.5 Hodnocení dosažených cílů v návrhu UAV 

Z uvaţovaných návrhových výkonových parametrů definovaných v kap. 7.4 
pro maximální vzletovou hmotnost MTOW = 50 kg se podařilo dodrţet cestovní rychlost 
VC = 100 km/h a minimální délku trvání mise 4 hod. Přičemţ délka trvání mise můţe být 
aţ 5,5 hod. při vyuţití celé zásoby vodíku v nádrţi. Rozměry zůstaly zachovány. 

Rychlost stoupání VZ = 2 m/s a minimální rychlost letu VS = 60 km/h se dodrţet 
pro danou vzletovou hmotnost nepodařilo. Tabulka 41 uvádí přehled uvaţovaných 
a vypočtených výkonů návrhu UAV. 

 
letový výkon návrh výpočet splněno? 

VC [km/h] 100 100 ano 

Vmin (VS) [km/h] 60 68,6 ne 

VZ [m/s] 2 1,5 ne 

trvání mise [hod] 4 4–5,5 ano 

Tabulka 41: Přehled letových výkonů navrhovaného UAV 
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Pro dodrţení těchto parametrů bude nutné upravit návrh. Moţnosti úprav 
pro zlepšení pádové rychlosti jsou uvedeny v kap. 7.4.5. Tabulka 42 uvádí přehled 
parametrů se zvětšeným křídlem. Pádová rychlost s klapkou nedosáhla sice 
poţadované hodnoty VSF = 60 km/h, ale její vypočtená hodnota 61,5 km/h je velmi 
blízko a lze tento parametr povaţovat za splněný. 

 

letový výkon návrh 
upravený výpočet 
– zvětšené křídlo 

splněno? 

VC [km/h] 100 100 ano 

Vmin (VS) [km/h] 60 61,5 „ano“ 

VZ [m/s] 2 1,5 ne 

trvání mise [hod] 4 4–5,5 ano 

Tabulka 42: Přehled letových výkonů navrhovaného UAV s upraveným křídlem 
 
Přehled základních technických údajů navrţeného UAV dává Tabulka 43: 
 

údaje návrh upravený návrh 

L [m] 2,44 

h [m] 0,871 

b [m] 4,0 

S [m
2
] 1,6 1,92 

AR [-] 10,0 8,333 

VC [km/h] 100,0 

VS [km/h] 68,6 - 

VSF [km/h] - 61,5 

PPČ [kW] 3,0 

Pmot [kW] 3,0 

vytrvalost [hod] cca. 5,5 

Tabulka 43: Technické údaje navrhovaného UAV 
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8 Odhad nákladů na stavbu UAV 
Pro odhad finančních nákladů na stavbu UAV jsem vyuţil e-shopů uvedených 

v kap. 7.4.1 a Příloze 8 s komerčně běţně dostupných dílů. Protoţe jsem vyuţil 
i zahraničních obchodů, převod měn na české koruny vyuţiji směnné kurzy vyhlášené 
ČNB16 k 10. 07. 2013: 

 
1 EUR = 25,930 Kč 

1 USD = 20,235 Kč 

1 AUD = 18,606 Kč 

1 GBP = 30,145 Kč 

Tabulka 44: Přehled kurzů měn 
 
Cena gimbalu CM160 je uvedena v kap. 7.2.4 v rozmezí 31–90000 AUD. Rozsah 

ceny záleţí, zda jde jen o samotné kulové pouzdro s kamerami nebo o celý systém 
s kompletní pozemní stanicí a dalším doplňkovým vybavením. Pro potřeby odhadu 
nákladů stanovuji cenu gimbalu na 35000 AUD. 

Cenu palivového článku o výkonu 3 kW jsem odhadl na základě ceny 16 kW 
článku HyPM HD16, který stál v roce 2010 65000 EUR. Z toho vyplývá cena za 1 kW 
na 4062,5 EUR. Pro článek o výkonu 3 kW firmy NovArs jsem odhadl cenu 
na 13000 EUR. 

Uvedené ceny kulového pouzdra CM160 a palivového článku HyPM HD16 jsem 
získal z Leteckého ústavu VUT Brno. 

Cenu nádrţe na vodík jsem odhadl podle cen nádrţí výrobce Shenyang Gas 
Cylinder Safety Technology Co., Ltd. ze serveru Alibaba.com. Uvedené ceny byly 
2200–5000 USD17 pro nádrţe o objemu 28 L, 74 L a 128 L a tlak 350 bar (35 MPa). 
Nádrţ vybraná v kap. 7.2.3 má objem 55,7 L a tlak 35 MPa. Z dostupných údajů 
odhaduji cenu nádrţe včetně regulačního ventilu na 3500 USD. 

Pro stanovení cen forem pro výrobu UAV je nejprve potřeba si návrh rozčlenit 
do výrobních skupin. Dále je potřeba si uvědomit, ţe kaţdý dutý díl (trup, křídlo aj.) má 
dvě části. Ovládací plochy jako křidélka, výškovka, směrovka a klapka budou 
zaformovány společně s dílem, kterému náleţí (křidélka v křídle apod.), 
a po odformování budou vyříznuty ven a dokončeny samostatně. Nosníky ocasních 
ploch budou nakupované uhlíkové trubky. Tabulka 45 uvádí seznam potřebných forem. 

 
Křídlo:  

lichoběţníková část levá, pravá 

centroplán  

nosník 3 formy 

Trup  

Ocasní plochy:  

SOP stačí 1 forma, levá i pravá stejná 

VOP  

celkem 15 forem 

Tabulka 45: Počty potřebných forem 
 

                                            
16

 Převzato z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp, dne 
10. 07. 2013 
17

 Převzato z: http://cldsy.en.alibaba.com/product/628136795-
212943568/hydrogen_gas_cylinder_for_vehicles.html, dne 11. 07. 2013 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
http://cldsy.en.alibaba.com/product/628136795-212943568/hydrogen_gas_cylinder_for_vehicles.html
http://cldsy.en.alibaba.com/product/628136795-212943568/hydrogen_gas_cylinder_for_vehicles.html
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Cena forem je také závislá na počtu kusů dílů, které se z ní mají vyrobit. Pouţitý 
materiál na formu a jeho cena se od toho odvíjí. Uvaţuji dvě varianty, zaprvé formy 
do 5 kusů UAV, zadruhé formy pro výrobu série asi 50 kusů UAV. 

Cena forem pro maximálně 5 ks UAV je 175000 Kč bez DPH, s DPH 211750 Kč a 
cena forem pro sérii cca 50 ks UAV je 280000 Kč bez DPH, s DPH 338800 Kč. Ceny 
forem laskavě poskytl pan Tomáš Bis ze společnosti COMPOSIT AIRPLANES spol. 
s r.o. Pro odhad ceny UAV budu uvaţovat malou sérii 50 ks UAV a příslušnou cenu 
forem rozdělím mezi tyto kusy, tj. formy na 1 ks: 6776,- Kč s DPH. 

 
součást typ ks cena/ks cena cena v Kč 

motor AXI 5345/18HD 1 7490 Kč 7490 Kč 7490 

loţe AXI 1 400 Kč 400 Kč 400 

vrtule Graupner E-prop 24x10 1 40,95 EUR 40,95 EUR 1062 

regulátor Jeti Spin 99 opto 1 4990 Kč 4990 Kč 4990 

přijímač 18 kanálů Duplex EX R18 + DRsat 1 4490 Kč 4490 Kč 4490 

serva standard Hitec HS-485 HB 7 379 Kč 2653 Kč 2653 

stabilizátor SBEC 2 3550 Kč 7100 Kč 7100 

vysílač Duplex TGx 1 2460 Kč 2460 Kč 2460 

senzory UAV Vision CM160 1 35000 AUD 35000 AUD 651210 

autopilot 
ArduPilot Mega 
2.5+příslušenství 

1 
209,99 
USD 

209,99 
USD 

4249 

regulační ventil součást nádrţe na vodík 1 - - - 

kabely a hadice - - 2000 Kč 2000 Kč 2000 

baterie startovací 
ZIPPY Compact 4000mAh 8S 
25C 

1 67,89 USD 67,89 USD 1374 

přenos videa 
5.8 GHz Wireless Video 
Transmitter Kit 

1 
189,99 
USD 

189,99 
USD 

3845 

ukládání dat 
TDK USB 3.0 External SSD 
128GB 

1 2815 Kč 2815 Kč 2815 

nádrţ L.C. 300/11421,3 kg H2 + ventil 1 3500 USD 3500 USD 70823 

palivový článek NovArs 3 kW 1 13000 EUR 13000 EUR 337090 

trup 

materiál pro výrobu 1 ks UAV 

1 

- 20000 Kč 20000 křídlo 1 

ocas 1 

formy trup 
formy pro výrobu série cca 50 ks 
UAV 

15 - 6776 Kč 6776 formy křídlo 

formy ocas 

celkem     1 130 827 

Tabulka 46: Ceny komponent a forem pro stavbu 1 ks UAV 
 
Odhadovaná cena nákladů na výrobu 1 ks UAV činí 1 130 827,- Kč vč. DPH 

(Tabulka 46). V ceně nákladů není zahrnuta doprava komponent ze zahraničí, pokud 
se jedná o nákup v cizině, nejsou zahrnuty náklady na vývoj, zkoušky a práci na stavbu 
UAV. 

Součástí systému má být i katapult, ze kterého bude UAV startovat. Katapulty 
pouţívané pro start UAV jsou jednoduché a skládají se z podpěrné dvounoţky, 
kolejnice, silového elementu (obvykle kompresor se zásobníkem) a spouštěcího 
mechanismu. Cena takového startovacího systému můţe být i 22000 USD18, 
tj. 445170,- Kč. 

 

                                            
18

 Převzato z: http://www.troybuiltmodels.com/items/UAVPEN-ACC-CATAPULT4.html, dne: 17. 07. 2013 

http://www.troybuiltmodels.com/items/UAVPEN-ACC-CATAPULT4.html
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9 Provoz UAV ve vzdušném prostoru ČR 
Pravidla provozu ve vzdušném prostoru České republiky se řídí předpisem L 2. 

Létání bezpilotních prostředků se konkrétně věnuje Dodatek X [89]. Ten definuje 
bezpilotní prostředek následovně: 

Autonomní letadlo  
Bezpilotní letadlo, které neumoţňuje zásah pilota do řízení letu. 
Bezpilotní letadlo (UA)  
Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě. Pro účely tohoto doplňku 

se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel 
s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg. 
(Pozn.: Zjednodušeně lze tento odstavec chápat takto: do 20 kg max. vzletové 
hmotnosti jde o model, nad 20 kg se jedná o bezpilotní letadlo.) 

Bezpilotní systém (UAS)  
Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice a jakéhokoliv dalšího 

prvku nezbytného k umoţnění letu, jako například komunikačního spojení a zařízení 
pro vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídicích stanic nebo zařízení pro vypuštění 
a návrat můţe být v rámci bezpilotního systému více. 

Model letadla  
Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je pouţívané pro soutěţní, 

sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno ţádným zařízením umoţňujícím 
automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově 
řízeno jinak, neţ za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného 
modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním 
dohledu. 

Jelikoţ v návrhu uvaţuji UAV se vzletovou hmotností přesahující 20 kg, bude 
se následující text věnovat pouze této kategorii. 

Provoz UAV musí být bezpečný, jak z hlediska ochrany zdraví lidí, majetku 
a ţivotního prostředí ve vzdušném prostoru i na zemi. Nesmí se provozovat 
bez přímého dohledu pilota, vyjma, kdy takový provoz povolí ÚCL. Případná nehoda 
se musí nahlásit dle Předpisu L 13 a způsobené škody se uhradí z povinného pojištění 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o pojištění provozovatelů 
letadel. Pro zvýšení bezpečnosti musí být UAV vybaveny bezpečnostním systémem 
„fail-safe“, který ukončí let, pokud selţe jeho řídicí systém. Pro lepší orientaci, co musí 
bezpilotní prostředky splňovat a kterým omezením podléhají, je v Dodatku X shrnující 
tabulka. 

Z Dodatku X vyplývají omezení pro bezpilotní prostředek o vzletové hmotnosti 
vyšší neţ 20 kg. Především jde o nutnost povolení ÚCL k jakémukoliv druhu letu, 
ať uţ jde o rekreační létání nebo výzkum. Také piloti musí být řádně evidováni 
a proškoleni. Za těchto podmínek je provozování UAV velmi sloţité, avšak moţné. 
Jednalo by se především o dlouhodobě naplánované kontrolní lety nad ropovody, 
rozvody elektrické energie nebo vytipované oblasti. Navíc v současné době lze letecké 
práce provozovat pouze s dohledem pilota a nikoliv lety mimo jeho dohled. 

Situace se můţe změnit, kdyţ budou UAV běţně zaváděna do sloţek policie 
a hasičských sborů. Toto by určitě bylo doprovázeno úpravou předpisů pro provoz UAV, 
minimálně v těchto sloţkách, aby se mohly vyuţívat operativně dle potřeb nastalé 
situace, např. poţáry větších ploch, pátrání po osobách, sledování provozu 
na dopravních tepnách apod. S tím by bylo potřebné vybavit UAV systémy proti kolizi 
s jinými letouny ve vzduchu jako jsou zábleskové majáky a odpovídače sekundárního 
radaru, nejlépe vyvinuté speciálně pro pouţití v UAV s minimálními rozměry, hmotností 
a spotřebou elektrické energie. Další moţnost pro zabránění potenciálních kolizí 
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je rozpoznávání objektů, které by software sám rozpoznával a vyhodnocoval vzniklé 
situace a následně je řešil s vyuţitím citlivých kamer s vysokým rozlišením. 

Jinou moţností je v případě potřeby neprodleně vyhlásit omezený prostor, 
ve kterém by se mohlo pohybovat pouze určené UAV nebo více UAV. Otázkou 
je praktické vyhlašování a následné dodrţování omezených prostorů jiţ letícími letouny, 
kdyţ prostory budou ohlášeny z „hodiny na hodinu“. 

 

 
Obrázek 19: Tabulka shrnující poţadavky na UAV v Dodatku X [89] 
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10 Závěr 
Realizace malého UAV záleţí na dostupnosti kvalitních komponent poţadovaných 

parametrů. Jednou z důleţitých součástí je palivový článek, který má UAV pohánět a 
zároveň dodávat elektrickou energii UAV (ovládání, senzory aj.). Takový článek musí 
být dostatečně výkonný, lehký a hlavně chlazený vzduchem, aby se nekomplikovala 
zástavba a nezvyšovala hmotnost o chladící soustavu článku. 

Další důleţitou součástí je nádrţ na vodík. Ta tvoří polovinu hmotnosti 
navrhovaného UAV. Pro tuto aplikaci by byla vhodnější nádrţ na míru poţadavkům 
kladeným na UAV, pokud nebude dostupná komerční nádrţ splňující poţadavky 
minimální hmotnosti při potřebné zásobě vodíku. Taková nádrţ bude zřejmě draţší neţ 
sériově vyráběná, můţe ale sníţit hmotnost UAV o několik kilogramů. Např. v projektu 
Ion Tiger [11] si v rámci projektu nechali vyrobit potřebnou nádrţ a výsledkem 
je efektivita skladování vodíku v nádrţi 13,8 %, viz kap. 7.2.3. 

Z pohledu bezpečnosti je vodík sice vysoce hořlavý plyn, se kterým je nutné 
zacházet s maximální opatrností, avšak při porovnání s jinými hořlavými plyny, např. 
propanem, je bezpečnější. Při dodrţování pravidel bezpečnosti práce a poţární ochrany 
pro vodík je riziko vznícení nebo výbuchu nízké. 

V dnešní době je problematické provozovat UAV těţší jak 20 kg z důvodu potřeby 
povolení k letu od ÚCL. Pokud jsou však splněny potřebné poţadavky, lze s UAV 
o hmotnosti vyšší neţ 20 kg létat. Do budoucna lze předpokládat změny a úpravy 
v provozních podmínkách UAV, protoţe se rychle rozšiřují a stávají se běţnými nejen 
ve vojenských sloţkách. Díky potenciálu rozvoje výkonů a niţším provozním nákladům 
se UAV více uplatňují i v civilním pouţití neţ pilotované letouny a vrtulníky např. 
při monitorování dopravy, ţivelních katastrof (záplavy, poţáry) apod. 

Z návrhu malého UAV se zdá, ţe takový letoun bude moţné realizovat. Je však 
potřeba provést detailní návrh a zpřesnit analýzy pro zlepšení návrhu. 

10.1 Splnění cílů disertační práce 

Cíle disertační práce byly stanoveny následovně: 
1) rozbor současných palivových článků – tímto bodem se zabývá kap. 7.1.5, 

kde jsou uvedeny dostupné palivové články různých výrobců v rozsahu 
od několika Wattů aţ do 10 kW. Z nich je vybrán článek pro návrh malého 
UAV. Obecný popis typů palivových článků je uveden v kap. 2. 

2) stanovení dolní meze výkonu palivových článků pro pouţití v letectví – toto 
je rozebráno v kap. 5. Nejdříve je uveden rozbor nevýhodnosti pouţití pro 
letouny kategorie UL a výše, po kterém následuje statistika malých UAV. 
Výsledné rozmezí pouţitelnosti palivových článků je v kap. 5.3. 

3) modelový návrh malého UAV na vodíkový pohon – návrh je uveden v kap. 7. 
a vychází z parametrů uvedených v kap. 5.3. 

4) vyhodnocení návrhu – hodnocení navrţeného UAV je v kap. 7.5, kde je patrné, 
ţe tímto směrem můţe mít vývoj malých UAV na vodíkový pohon perspektivu. 

 
 Celkově lze vytyčené cíle disertační práce povaţovat za splněné. 

10.2 Přínos disertační práce 

Přínosem disertační práce je ukázat směr ve vývoji malých UAV s pohonem 
palivovými články, který má perspektivu k dalšímu výzkumu. Práce neměla za cíl přinést 
detailní a jednoznačný návrh UAV. 

Ukázalo se, ţe zvolené rozmezí hmotnosti UAV 40–60 kg, případně 20–150 kg, 
má potenciál pro detailnější zkoumání. I kdyţ v disertační práci není kompletní výčet 
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všech dostupných vodíkových palivových článků a jejich výrobců, jejich široká nabídka 
ukazuje vhodné články pro pouţití v malém UAV v uvedeném hmotnostním rozmezí. 
Souhrn palivových článků také dává představu o jejich technologických moţnostech 
v dnešní době. Není zde téţ kompletní seznam výrobců nádrţí na vodík a jejich 
sortiment. Průřez dostupnými nádrţemi dává přehled o jejich technických parametrech 
a efektivitě skladování. Nejvýhodnější pro návrh malého UAV je palivový článek 
s malými nároky na chlazení, nejlépe pouze vzduchem chlazený a nádrţ na vodík 
s nejvyšší efektivitou skladování, nejlépe nad 10 % hmotnosti vodíku vůči hmotnosti 
nádrţe. 

Disertační práce můţe poslouţit jako odrazový můstek k dalšímu zkoumání 
moţností vyuţití vodíku v letectví, především v oblasti malých UAV. 
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13 Použité zkratky a symboly 
 

APU  Auxilliary Power Unit    Pomocná energetická jednotka 
CS-VLA Construction Specifications – Very Light Aeroplanes 

Konstrukční specifikace pro velmi lehké letouny 
DLR  Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt      
       Německé centrum pro letectví a kosmonautiku 
n  nový 
PČ  palivový článek 
PEM  Proton Exchange Membrane  Iontoměničná membrána 
PEMFC Proton Exchange Membran Fuel Cell Membránový palivový článek 
SOP  svislá ocasní plocha 
UAV  Unmanned Aerial Vehicle   bezpilotní letoun 
UL  ultralight      ultralehký 
VLA  Very Light Aeroplane    velmi lehký letoun 
VOP  vodorovná ocasní plocha 
 
a  [rad-1]  sklon vztlakové čáry 
b  [m]   rozpětí 
cD  [-]   součinitel odporu 
cDi  [-]   součinitel indukovaného odporu 
cDp  [-]   součinitel profilového odporu 
cDc  [-]   celkový součinitel odporu 
cL  [-]   součinitel vztlaku 
F  [N]   síla 
g  [m/s2]  tíhové zrychlení 
L  [m]   délka trupu 
m  [kg]   hmotnost 
mH  [kg]   hmotnost vodíku 
Me  [kg]   prázdná hmotnost 
MTOW [kg]   maximální vzletová hmotnost (Maximum Take-off Weight) 
n  [-]   násobek zatíţení 
p  [Pa, MPa]  tlak 
P  [W, kW]  výkon 
PPČ  [W, kW]  výkon palivového článku 
Pvrt  [W, kW]  výkon na vrtuli 
S  [m2]   plocha křídla 
t  [min; s]  čas (délka trvání letu) 
V  [m/s; km/h]  rychlost 
VC  [m/s; km/h]  cestovní rychlost 
Vmax  [m/s; km/h]  maximální rychlost 
Vmin  [m/s; km/h]  minimální rychlost 
VS  [m/s; km/h]  pádová rychlost 
 

  [°]   úhel náběhu 

  [mm]   průměr (nádrţe na vodík) 
 
 
V textu jsou ještě další symboly a zkratky, které jsou vysvětleny přímo v textu. 
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Příloha 1 – Spotřeba vodíku článku NOVARS 
 

výkon [kW] spotřeba [SLPM] typ PČ 

2,4 26,7 

Ballard Fcgen-1310 

4,4 49,4 

6,6 74,1 

8,7 98,7 

10,5 119 

0,1 1,3 

Horizon 

0,2 2,6 

0,3 3,9 

0,5 6,5 

1 13 

1 12,5 

2 26 

3 39 

5 65 

   

3 35,420442 NOVARS 
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Příloha 2 – Výpočet typového letu 
Vstupní hodnoty: 

Hustota vodíku:  = 0,08987 g/l (při 0 °C, 101,3 kPa) 
Max. spotřeba vodíku (při max. výkonu): 35,420442 SLPM 
Proud při max. výkonu: 

A83,3333
36

3000

U

P
IIUP   

 

 
Graf: Závislost spotřeby článku na proudu 

 
Pro jednotlivé části letu určím aktuální hmotnost spotřebovaného vodíku mH podle 

výkonu palivového článku při konstantním napětí a času. Obecně je vztah dán takto: 
 

  ρt
U

P
gmH    

 

 je směrnice přímky udávající změnu spotřeby na proudu, viz graf 
t [min] je čas, doba trvání dané části letu 
 

fáze letu V [km/h] VZ [m/s] t [min] t [s] PPČ [W] spotřeba H2 [g] 

stoupání - 2 8,333 500 3000 26,53 

horizontální let 100  240 14400 1500 382,0 

klesání - –4 4,167 250 600 2,65 

přistání   1 60 100 0,11 

celkem   253,5 15210  411,27 

    80% vyuţití H2 v PČ 514,09 

    80% vyuţití H2 v nádrţi 642,62 

 
Stejným postupem se vypočítá spotřeba palivového článku v kap. 7.4.4.3. 
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Příloha 3 – Technické údaje gimbalu CM160 
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Spotřeba elektrické energie: 
Spuštění: P = 3 A × 13 V = 39 W 
Průměrná spotřeba: P = 1,3 A × 13 V = 16,9 W 
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Příloha 4 – Výpočet Reynoldsova čísla pro typový let 
Vstupní parametry křídla: 
Kořenová hloubka c0 = 0,5 m   koncová hloubka ck = 0,25 m 
Výška letu: start a přistání: hs-p = 250 m cestovní reţim: hC = 1250 m 
minimální rychlost: Vmin = 60 km/h  cestovní rychlost: VC = 100 km/h 

Vmin = 16,6667 m/s     VC = 27,7778 m/s 
 
Konstanty: 
poloměr země RZ = 6378000 m   plynová konstanta r = 287,053 Jkg-1K-1 

tíhové zrychlení g = 9,80665 m/s2  změna teploty s výškou  = –0,0065 K/m 
 
Mezinárodní standardní atmosféra: 

hustota vzduchu 0 = 1,225 kg/m3   teplota T0 = 288,15 K = 15 °C 
 
Výpočty: 
Geopotenciální výška: start a přistání: 

m249,990201
2506378000

2506378000

hR

hR
H

psZ

psZ

p-s 













 

cestovní reţim: 

m51249,75506
12506378000

12506378000

hR

hR
H

CZ

CZ

C 








  

 
Teplota: start a přistání: 

C13,375064K7286,525063249,99020,0065288,15HβTT p-s0p-s   

cestovní reţim: 

C6,876592K1280,0265921249,75510,0065288,15HβTT C0C   

 
Hustota vzduchu: start a přistání: 

3
0,0065287,053

9,80665
1

βr

g
1

p-s

0

0p-s mkg1,195869249,9902
288,15

0,0065
11,225H

T

β
1ρρ 































 
 
cestovní reţim: 

3
0,0065287,053

9,80665
1

βr

g
1

C

0

0C mkg1,0846281249,7551
288,15

0,0065
11,225H

T

β
1ρρ 





























  

Viskozita vzduchu: start a přistání: 

      566

psp-s 101,77073510113,3750640,048417,06101t0,048417,06μ 

   

cestovní reţim: 

      566

CC 101,7392831016,8765920,048417,06101t0,048417,06μ    
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Výpočet Reynoldsova čísla pro křídlo: start a přistání: kořen: 

1562793,061
101,7707

16,66671,19590,5

μ

Vρc
Re

5

ps

minps0

p,0-s 













 

konec: 

6281396,530
101,7707

16,66671,19590,25

μ

Vρc
Re

5

ps

minpsk

kp,-s 













 

 
cestovní reţim: kořen: 

2866120,239
101,7393

27,77781,08460,5

μ

Vρc
Re

5

C

CC0

C,0 









 

konec: 

6433060,119
101,7393

27,77781,08460,25

μ

Vρc
Re

5

C

CCk

kC, 









 

 
 
Výpočet Reynoldsova čísla pro VOP: c = cSAT = 0,4 m: start a přistání: 

9450234,448
101,7707

16,66671,19590,4

μ

Vρc
Re

5

ps

minps

VOPp,-s 













 

 
cestovní reţim: 

3692896,191
101,7393

27,77781,08460,4

μ

Vρc
Re

5

C

CC

VOPC, 









 

 
 
Výpočet Reynoldsova čísla pro SOP: cSAT = 0,3914 m: start a přistání: 

7440517,826
101,7707

16,66671,19590,3914

μ

Vρc
Re

5

ps

minpsSAT

SOPp,-s 













 

 
cestovní reţim: 

4677942,625
101,7393

27,77781,08460,3914

μ

Vρc
Re

5

C

CCSAT

SOPC, 
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Příloha 5 – Výpočet potřebného součinitele vztlaku a střední 
aerodynamické tětivy křídla 

 
Výpočet součinitele vztlaku 
 
Obecný vztah: 

SVρ

gmn2
c

gmncSVρ0,5

GnL

2L

L

2










 

 
Výpočet rozpětí křídla: 
Ze statistiky vyplynulo rozmezí plochy křídla 1,4–1,6 m2. Výpočet rozpětí křídla 

provedu pro hodnoty plochy křídla S1 = 1,4 m2; S2 = 1,5 m2; S3 = 1,6 m2. 
Zvolil jsem půdorys křídla lichoběţníkový s centroplánem. Rozpětí centroplánu 

bude 20% z celkového rozpětí. 
Vztah pro výpočet plochy křídla s centroplánem: 

  0,8bcccb0,50,8cb0,2S kk00   

 
Odvozený vztah pro výpočet rozpětí křídla: 

  0,8ccc0,50,8c0,2

S
b

kk00 
  

 
Výpočet rozpětí b1, b2 a b3: 
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2
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Výpočet součinitele vztlaku: 
Rozsah hmotností UAV 40–60 kg, pro který budu počítat součinitel vztlaku, 

vychází ze statistiky. Součinitel vztlaku budu počítat pro hmotnosti m1 = 40 kg; 
m2 = 50 kg; m3 = 60 kg a pro plochu křídla S1, S2, S3 vypočítanou výše, rychlosti VC a 
Vmin. Násobek letu uvaţuji n = 1. 

Těchto 18 kombinací budu počítat podle odvozeného vzorce výše. Výsledky 
uvádím v následující tabulce: 
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rychlost hmotnost plocha křídla součinitel vztlaku cL [-] 

VC = 100 km/h 

m1 = 40 kg 

S1 = 1,4 m
2
 0,669587 

S2 = 1,5 m
2
 0,624948 

S3 = 1,6 m
2
 0,585888 

m2 = 50 kg 

S1 = 1,4 m
2
 0,836983 

S2 = 1,5 m
2
 0,781184 

S3 = 1,6 m
2
 0,732360 

m3 = 60 kg 

S1 = 1,4 m
2
 1,004380 

S2 = 1,5 m
2
 0,937421 

S3 = 1,6 m
2
 0,878832 

Vmin = 60 km/h 

m1 = 40 kg 

S1 = 1,4 m
2
 1,686947 

S2 = 1,5 m
2
 1,574484 

S3 = 1,6 m
2
 1,476079 

m2 = 50 kg 

S1 = 1,4 m
2
 2,108684 

S2 = 1,5 m
2
 1,968105 

S3 = 1,6 m
2
 1,845099 

m3 = 60 kg 

S1 = 1,4 m
2
 2,530421 

S2 = 1,5 m
2
 2,361726 

S3 = 1,6 m
2
 2,214118 

Tabulka: Potřebné součinitele vztlaku 
 
Výpočet střední aerodynamické tětivy 
Obecný vztah: 

  k0

2

k

2

0

2

0SAT ccccb0,80,53cb0,20,5
3S

2
c   

 
Výpočet tětivy křídla cSAT1, cSAT2 a cSAT3: 

 

 
Výpočet tětivy SOP: 
c0, SOP = 0,43 m; ck,SOP = 0,35 m; bSOP = 0,33 m; SSOP = 0,2574 m2 
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Příloha 6 – Výběr profilů 
 

profil tloušťka 
ck = 0,25 m c0 = 0,5 m 

cL/cDcest (VC) cLmax (Vmin) cL/cDcest (VC) cLmax (Vmin) rozdíl tloušťek 

cr001sm 7,333% 116,375 1,3647 138,112 1,4262 -3,7% 

dae11 12,829% 125,485 1,6011 168,405 1,6059 1,8% 

dae21 11,785% 127,987 1,5801 167,039 1,6152 0,7% 

dae31 11,060% 131,222 1,6204 167,618 1,6809 0,0% 

dae51 9,383% 116,337 1,3771 140,912 1,4718 -1,7% 

e64 8,444% 115,564 1,3586 136,843 1,3972 -2,6% 

e66 10,141% 123,608 1,351 151,370 1,4321 -0,9% 

e67 11,630% 117,285 1,3293 143,019 1,4047 0,6% 

e68 13,105% 111,580 1,2583 135,694 1,3181 2,0% 

ls-413 12,932% 90,971 1,5478 108,999 1,6491 1,9% 

ls-413 
mod 

13,021% 82,118 1,5602 97,135 1,6486 2,0% 

ls-417 16,985% 86,780 1,4876 107,899 1,6294 5,9% 

ls-417 
mod 

17,001% 74,711 1,6556 98,572 1,8067 5,9% 

ls-421 20,897% 82,656 1,4689 106,056 1,6012 9,8% 

ls-421 
mod 

20,958% 75,613 1,5043 96,029 1,6227 9,9% 

nlf-1015 14,999% 122,478 1,4662 160,073 1,4832 3,9% 

nlf-115 14,973% 77,397 1,324 90,955 1,3647 3,9% 

nlf-215f 14,979% 103,525 1,4737 132,157 1,5779 3,9% 

nlf-414f 14,173% 78,447 1,2528 92,438 1,3444 3,1% 

nlf-415 15,019% 76,112 1,2022 111,023 1,2521 4,0% 

nlf-416 15,972% 89,347 1,5077 112,686 1,5967 4,9% 

s1210 12,009% 117,082 1,9386 142,580 2,0175 0,9% 

s2091 10,112% 104,389 1,4848 126,685 1,5852 -0,9% 

s4022 11,271% 126,401 1,4143 147,742 1,4722 0,2% 

s4053 8,922% 104,923 1,2537 126,655 1,3244 -2,1% 

s4061 9,629% 113,178 1,3307 133,291 1,3986 -1,4% 

s4062 9,546% 123,429 1,366 152,582 1,5063 -1,5% 

s4083 8,005% 97,963 1,3011 119,858 1,393 -3,1% 

s4110 8,382% 104,571 1,3919 121,799 1,4789 -2,7% 

s4158 10,860% 117,534 1,2895 147,895 1,3634 -0,2% 

s4180 9,784% 107,468 1,5685 131,685 1,6798 -1,3% 

s4233 13,656% 103,043 1,2087 131,102 1,3265 2,6% 

s4310 10,860% 109,677 1,4553 133,462 1,4735 -0,2% 

s4320 9,414% 113,615 1,5272 137,848 1,5423 -1,6% 

s5010 9,828% 83,203 1,188 99,103 1,2385 -1,2% 

s5020 8,404% 83,326 1,1547 100,975 1,2887 -2,7% 

sd2030 8,562% 100,413 1,1315 112,462 1,2937 -2,5% 

sd2083 8,961% 104,637 1,2273 123,710 1,1559 -2,1% 

sd5060 9,459% 86,550 1,2724 99,844 1,3339 -1,6% 

sd6060 10,372% 91,114 1,0825 97,512 1,1527 -0,7% 

sd6080 9,188% 107,855 1,3023 123,884 1,3314 -1,9% 
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profil tloušťka 
ck = 0,25 m c0 = 0,5 m 

cL/cDcest (VC) cLmax (Vmin) cL/cDcest (VC) cLmax (Vmin) rozdíl tloušťek 

sd7003 8,511% 75,520 1,2366 90,812 1,4294 -2,5% 

sd7032 9,969% 102,802 1,4297 123,708 1,4906 -1,1% 

sd7034 10,525% 104,501 1,4651 127,166 1,5671 -0,5% 

sd7037 9,212% 96,650 1,2744 112,356 1,4178 -1,8% 

sd7043 9,138% 107,156 1,5446 125,505 1,5963 -1,9% 

sd7062 13,999% 96,433 1,5956 119,268 1,6782 2,9% 

sd7080 9,156% 88,126 1,2018 104,253 1,3598 -1,9% 

sd7084 9,629% 83,878 1,1435 101,237 1,2504 -1,4% 

sd7090 9,990% 81,401 1,3198 96,201 1,3894 -1,1% 

sd8000 8,863% 78,018 1,2715 89,699 1,397 -2,2% 

sd8040 10,001% 89,211 1,3658 105,461 1,4478 -1,1% 

sm 701 15,599% 92,040 1,5585 110,645 1,5714 4,5% 

pořadí 

1. 131,222 1,9386 168,405 1,8067  

2. 127,987 1,6556 160,073 1,6782  

3. 126,401 1,6204 135,694 1,6491  

4. 125,485 1,6011 132,157 1,6486  

5. 123,608 1,5956 131,102 1,6294  

       

  

výsledný 
výběr 

konec kořen   

  dae31 nlf-1015   

  3,939%   

  dae31 dae11   

  1,769%   
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Příloha 7 – Vstupní parametry do programu Glauert III 
 
Křídlo 
 
Vstupní hodnoty: 
 

režim minimální rychlost 

hloubka c0 = 0,5 m ck = 0,25 m 

profil NLF 1015 DAE-11 DAE-31 DAE-31 

a [rad
-1

] 1,770506 5,152654 2,972642 2,972642 

cL při =0° 0,683910 0,592650 0,654300 0,654300 

 při cL=0 -22,125133 -6,572294 -12,599896 -12,599896 

cL max [-] 1,3239 1,47834 1,50678 1,44315 

cD [-] 0,0961285 0,0235865 0,077142 0,02936 

 [°] 15,75 10,75 15,75 10,75 

 
režim cestovní 

hloubka c0 = 0,5 m ck = 0,25 m c0 = 0,5 m ck = 0,25 m 

profil NLF 1015 DAE-11 DAE-31 DAE-11 DAE-31 

a [rad
-1

] 5,782346 5,804690 5,672583 5,804690 5,672583 

cL při =0° 0,693270 0,597645 0,666540 0,597645 0,666540 

 při cL=0 -6,846097 -5,878919 -6,710359 -5,878919 -6,710359 

cL max [-] 1,12887 1,05939 1,10646 0,75213 0,86688 

cD [-] 0,0092 0,00843 0,010753 0,007636 0,00966 

 [°] 4,5 4,5 4,5 1,5 1,5 

cL/cD max [-] 122,703 125,676 102,903 98,498 89,739 

 
 
Ocasní plochy 
 
Vstupní hodnoty pro cestovní reţim (pro celkový odpor UAV a síly na VOP): 
 

plocha VOP SOP 

hloubka c = 0,4 m cSAT = 0,3914 m 

profil SD8020-010-88 

a [rad
-1

] 6,219832 6,242197 

cL při =0° 0,0 0,0 

 při cL=0 0,0 0,0 

cL [-] 0,0 0,0 

cD [-] 0,005957 0,00598 

 [°] 0,0 0,0 

cL [-] 0,378810 - 

cD [-] 0,0087515 - 

 [°] 3,5 - 
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Graf: Křídlo: reţim minimální rychlosti 

 

 
Graf: Křídlo: cestovní reţim 
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Příloha 8 – Stručný popis použitých komponent 
Palivový článek: NovArs 3 kW 
Technické údaje palivového článku jsou v kap. 7.2.1. 
 
Nádrž na vodík: Lincoln Composites 1,3 kg H2 
Technické údaje nádrţe jsou v kap. 7.2.3. 
 
Gimbal: CM160 
Technické údaje gimbalu jsou v Příloze 3. 
 
Elektromotor:AXI 5345/18HD 

 

 
 
Převzato z: Katalog firmy Model motors s.r.o., str. 22, www.modelmotors.cz 
 
Vrtule: Graupner E-prop 24“x10“ 
Text přeloţen z němčiny. 
Vrtule optimalizovaná pro elektromotory 
Prodlouţené listy 
Tenký průřez 
Vysokopevnostní sklolaminát 
Lehká 
Různé velikosti k dispozici 
 

http://www.modelmotors.cz/
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Technická data: 
Hmotnost: cca 139 g 
Průměr otvoru hřídele: 10 mm 
Průměr/stoupání: 24“×10“ (60×25 cm) 
 

Převzato z: http://www.graupner.de/de/products/de9df944-65f5-4462-8b13-
c61ddd819343/1326.24X10/product.aspx 

Dne: 10. 07. 2013 
 
Regulátor:Jeti Spin 99 pro opto 
Regulátory SPIN PRO jsou určeny pro řízení střídavých motorů. Regulátory SPIN 

PRO OPTO mají galvanicky oddělený vstupní signál z přijímače od pohonných 
akumulátorů a proto musíme pouţít samostatné napájení pro přijímač a serva (4–5 
článků NiXX nebo 2–3 LiXX se stabilizátorem napětí jako je např. MAX BEC). 

Regulátory jsou opatřeny dvěma konektory JR. Konektor na delší trojlince s 
černou 

koncovkou je určen pro připojení do přijímače. Konektor na kratší trojlince 
s červenou koncovkou je určen pro komunikaci s JETI BOXem a připojuje se (při 
programování anebo vyčítávání dat) do zdířky JETI BOXu označené imp. + -. 

 
Základní parametry regulátorů SPIN PRO OPTO: 

 
 
Převzato z: Technická dokumentace regulátoru SPIN pro, str. 5. 
 
Stabilizátor: SBEC 
Spínaný stabilizátor napětí SBEC slouţí k napájení přijímače a serv. Spínaný 

stabilizátor nabízí moţnost připojení vstupního napětí v širokém rozsahu a to od 2S 
aţ do 10S Li-XX článků. Nastavení výstupního napětí se provádí pomocí Jumperu 
a je moţné nastavení v rozsahu 5 aţ 8 V. Tzn. ţe SBEC je připraven pro pouţití 
i s novými servy na "vysoké" napětí. Špičkovým proudem 12 A je SBEC určen 
do středních a větších modelů. 

 
 
 
 
 

http://www.graupner.de/de/products/de9df944-65f5-4462-8b13-c61ddd819343/1326.24X10/product.aspx
http://www.graupner.de/de/products/de9df944-65f5-4462-8b13-c61ddd819343/1326.24X10/product.aspx
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Technické údaje:  

Doporučené vstupní napětí  6–42 V  

Max. vstupní napětí  50 V  

Počet připojitelných článků Aku  2–10 LiXX nebo 6–33 NiXX  

Nastavitelné výstupní napětí  5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 V  

Výstupní pulsní proud  12 A (5s)  

Spotřeba ve vypnutém stavu  
max. 140mA (při vstupním napětí 7V)  
max. 600mA (při vstupním napětí 42V)  

Pracovní teplota  - 20°C aţ +85°C 

Hmotnost  29 g 

Rozměry  60 x 28 x 10 mm 

 
Tabulka závislosti hodnoty trvalého proudového zatíţení na vstupním napětí 

Počet Lixx článků  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Výstupní trvalý proud* [A]  6,2  5,7  5,4  5,1  4,7  4,5  4,1  3,8  3,5  

* hodnoty trvalého proudu platí při dostatečném chlazení proudícím vzduchem 
 
Převzato z: Návod k obsluze stabilizátoru SBEC str. 3 a 4. 
 
Vysílač:Duplex TG2 
Vysílací moduly DUPLEX Tx jsou (společně s přijímači DUPLEX Rx) základem 

komplexního systému pracujícího v pásmu 2,4GHz, který je určen pro dálkové řízení 
modelů. Tyto moduly lze instalovat do vysílačů, které vhodným způsobem dávají 
k dispozici stav kniplů a dalších ovládacích prvků. V současné době se jedná o většinu 
běţně dostupných vysílačů s moţností pracovat v PPM reţimu. 

 

 
 
Spotřeba elektrické energie: P = 0,038 A × 8 V = 0,304 W 
 
Převzato z: Návod k obsluze Duplex 2,4 EX radio control system str. 1 a 2. 
 
Přijímač: Duplex EX R18 + DRsat 
Přijímače produktové řady Duplex Rx jsou určeny pro provoz s vysílači DC/DS 

nebo vysílačovými moduly firmy JETI model pracujících v pásmu 2,4 GHz. Přijímače 
Duplex jsou nabízeny v širokém sortimentu splňujícím nároky kaţdého zákazníka. 
Paleta přijímačů Duplex je široká a nabízí výběr od malých přijímačů Duplex R4-R7, 
určených především pro malé aţ střední modely, přes přijímače variant R8-R12 
určených pro střední modely aţ po přijímače R14, R18 do největších modelů. 
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Vybrané přijímače Duplex lze rozšířit o doplňkový přijímačový satelit Duplex 
RSat 2, který zvyšuje bezpečnost z hlediska zálohy „rezervy“ systému. 

 

 
* External Power Connector – Externí napájecí konektor 
 
Spotřeba elektrické energie: P = 0,04 A × 5 V = 0,2 W 
 
Převzato z: Návod k obsluze Duplex 2,4 EX radio control system str. 16, 
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Duplex-2-4-EX/Prijimace-EX/ 
Dne: 11. 07. 2013 
 
Autopilot: ArduPilot Mega 2.5 
Text přeloţen z angličtiny. 
ArduPilot Mega 2.5 je kompletní open source systém autopilota. Umoţňuje 

uţivateli změnit jakýkoliv prostředek s pevným, rotujícím křídlem nebo vícerotorový 
prostředek (dokonce i auta a lodě) v plně autonomní prostředek, schopný provádět mise 
po naprogramovaných traťových bodech pomocí GPS. K dispozici s konektory shora 
nebo zboku. 

 
Převzato z: http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit 
Dne: 10. 07. 2013 
 

Podrobný popis funkcí a moţností autopilota ArduPilot Mega 2.5 je na stránkách 
výrobce: http://plane.ardupilot.com/wiki/table-of-contents/ 

 
Přenos videa: 5.8 GHz Wireless Video Transmitter Kit 
Text přeloţen z angličtiny. 

http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Duplex-2-4-EX/Prijimace-EX/
http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit
http://plane.ardupilot.com/wiki/table-of-contents/


Letecký ústav MOŢNOSTI VYUŢITÍ VODÍKU V LETECTVÍ VUT Brno 

Ing. Radek Jurečka 95 

Tato sestava vysílače a přijímače je vše, co potřebujete k zahájení vysílání ţivého 
přenosu videa z vašeho vozidla. V sadě najdete 5, 8 GHz přijímač a vysílač se všemi 
kabely potřebné pro kaţdý modul. 

 
SPECIFIKACE PRO VYSÍLAČ (TS 352) 

Vysílací frekvence: 5705–5945MHz; 8 kanálů 
Vysílací výkon: 27 dBm/500 mW 
Řízení frekvence: vestavěné frekvence a fázový zámek smyčky 
AV vstup: analogový vstup 
Napájecí napětí: 7,0–15 V 
Napájecí proud: 500 mA 
Video šířka pásma: 8 MHz 
Audio nosné frekvence: 6,5MHz 
Video vstupní úroveň: 0,8 aţ 1,2 Vp-p 
Video Vstupní impedance: 75 Ohm 
Audio vstupní úroveň: 0,5 aţ 2,0 Vp-p 
Audio vstupní impedance: 10 kOhm 
Anténní konektor: SMA 
Rozměry: 62×26×28 mm 

 
SPECIFIKACE PRO PŘIJÍMAČ (RC 805) 

Přijímací frekvence: 5705– 5945 MHz; 8 kanálů 
Přijímací energie: 27 dBm/500 mW 
Citlivost přijímače: –90 dBm 
Řízení frekvence: vestavěné frekvence a fázový zámek smyčky 
AV vstup:analogový vstup 
Napájecí napětí: 6,5 V–12 V 
Napájecí proud: 150 mA 
Anténní konektor: SMA 

 
Spotřeba elektrické energie vysílače TS 352: P = 0,5 A × 8 V = 4 W 
 

Převzato z:  
http://store.3drobotics.com/products/5-dot-8ghz-wireless-video-transmitter-kit 
Dne: 10. 07. 2013 

 
Ukládání dat: TDK USB 3.0 External SSD 128GB 
Vysoce výkonný externí přenosný pevný disk, to je TDK USB 3.0 SSD. 
Externí Solid State Drive (SSD pevný disk) je vynikající řešení pro všechny 

uţivatele, kteří vyţadují nejvyšší výkon od datového úloţiště. Díky své vysoké 
přenosové rychlosti budou velké soubory jako fotografie, filmy, videa, hudba, nebo 
prezentace přeneseny či uloţeny ve zlomku okamţiku. 

Vysoká odolnost a mobilita 
Tento odolný SSD pevný disk vydrţí kaţdodenní nárazy a vibrace díky tomu, 

ţe nedisponuje ţádnými pohyblivými součástkami. Technologie Plug and Play 
nevyţaduje instalaci ţádného přídavného softwaru. Stačí jednoduše připojit disk pomocí 
přiloţeného kabelu do USB 3.0 (kompatibilní i se standardem USB 2.0) portu vašeho 
počítače a okamţitě můţete začít přenášet data. 

 
 

http://store.3drobotics.com/products/5-dot-8ghz-wireless-video-transmitter-kit
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Provedení externí 

Velikost 1.8 " 

Rozhraní USB 3.0 

Kapacita 128 GB 

Max. rychlost čtení 300 MB/s 

Max. rychlost zápisu 160 MB/s 

Odolnost proti otřesům 1000 G  

Podpora OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 

Napájení DC 5 V z portu USB 

Rozměry (V x Š x H) 9 x 52 x 92 mm 

Hmotnost 45 g 

Obsah balení SSD disk, USB 3.0 kabel 

 
Převzato z: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514307HBCJ0001VBQ 
Dne: 10. 07. 2013 

 
Baterie: ZIPPY Compact 4000mAh 8S 25C 
Baterie bude slouţit k rozběhnutí palivového článku a k nouzovému ovládání a 

přistání UAV při výpadku palivového článku. Nebude slouţit jako zdroj energie 
současně s palivovým článkem. 

 
Text přeloţen z angličtiny. 
Specifikace: 

Kapacita: 4000 mAh 
Napětí: 8S1P / 8článků / 29,6 V 
Vybíjecí proud: 25 C konstantní / 35 C série 
Hmotnost: 734 g (včetně drátů) 
Rozměry: 148×44×53 mm 
Balanční konektor: JST-XH 
Vybíjecí konektor: 5,5 mm kolík 

 
Převzato z: 
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21365__ZIPPY_Compact_4000mAh_8S_
25C_Lipo_Pack.html 
Dne: 10. 07. 2013 

 
Servomotor: Hitec HS-485 HB 
Nové standardní servo se zvýšeným tahem pro všeobecné pouţití s karbonitovými 

převody s výstupní hřídelí uloţenou v kuličkovém loţisku. Ideální pro modely letadel 
všeho druhu (aţ do velikosti pro cca 15–20 ccm spalovací motor), auta i lodě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514307HBCJ0001VBQ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21365__ZIPPY_Compact_4000mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21365__ZIPPY_Compact_4000mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
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Velikost serva Standard 

Typ serva analogové 

Tah při 4,8V [kg/cm] 4,8 

Tah při 6,0V [kg/cm] 6 

Rychlost při 4,8V [s/60st.] 0,22 

Rychlost při 6,0V [s/60st.] 0,18 

Převody serva karbonitové 

Kuličková loţiska 1×BB 

High voltage ne 

Napájení [V] 4,8–6 

Délka [mm] 39,8 

Šířka [mm] 19,8 

Výška [mm] 38 

Hmotnost [g] 45 

Určeno pro letadla, vrtulníky 

 
Převzato z: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=39832 
Dne: 10. 07. 2013 
 

http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=39832
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Příloha 9 – Vztlak křídla s klapkou a větší hloubkou profilů 
Vstupní údaje: 
Hloubka kořenového profilu: c0 = 0,6 m 
Hloubka koncového profilu: ck = 0,3 m 
Plocha křídla: S = 1,92 m2 
 
Pro výpočet součinitelů vztlaku s výchylkou klapky jsem pouţil hodnot pro reţim 

letu minimální rychlostí, viz Příloha 7. Toto zjednodušení povaţuji za dostačující 
z hlediska návrhu. 

 
Profil konce klapky leţí v polovině lichoběţníkové části křídla a je tvořen 

kombinací kořenového a koncového profilu křídla v poměru 1:1. Označení tohoto profilu 
jsem zvolil DAE-11-31. Hloubka koncového profilu klapky cF = 0,375 m a příslušné 
Reynoldoso číslo ReF = 422094,7959. Postup výpočtu Reynoldsova čísla je stejný jako 
v Příloze 4. 

 
režim minimální rychlost 

hloubka c0 = 0,5 m cF = 0,375 m ck = 0,25 m 

profil DAE-11 DAE-11-31 DAE-31 

a [rad
-1

] 5,152654 - 2,972642 

cL při =0° 0,592650 - 0,654300 

 při cL=0 -6,572294 - -12,599896 

cL max [-] 1,47834 - 1,50678 

cD [-] 0,0235865 - 0,077142 

 [°] 10,75 - 15,75 

cL max,kl [-] 1,91016 1,85760 - 

kl [°] 30 30 - 

 [°] 5,0 5,0 - 

 
režim cestovní 

hloubka c0 = 0,5 m ck = 0,25 m 

profil DAE-11 DAE-31 

a [rad
-1

] 5,804690 5,672583 

cL při =0° 0,597645 0,666540 

 při cL=0 -5,878919 -6,710359 

cL max [-] 0,75213 0,86688 

cD [-] 0,007636 0,00966 

 [°] 1,5 1,5 

cL/cD max [-] 98,498 89,739 

 


