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 Abstrakt 

Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. 

Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému 

nahradit baterii a zvýšit výdrž daného zařízení a snížit jeho hmotnost.  

Velice zajímavě se jeví použití palivového článku v letadlech. Práce se bude zabývat studiem 

existujících e-letadel, možnosti a efektivity nahrazení části baterií palivovým článkem.  

Cílem práce je teoretická aplikace technologie palivových článků do již existujícího letadla. 

Výstupem práce bude navržení teoretických řešení a jejich zhodnocení z pohledu doletu a 

hmotnosti přepravovaného nákladu ale i bezpečnosti. 

 

Abstract 

 The fuel cell is an alternative power source for mobile and stationary devices. The 

development of electromobility reaches battery limits, and it is the hydrogen cell that can 

replace the battery in the system in order to increase the life of the device and reduce its 

weight.  

Very interesting seems to use a fuel cell in aircraft. The work is going to study existing e-

aircraft and the possibilities and efficiency of replacing a part of batteries with a fuel cell.  

The aim of the work is the theoretical application of fuel cell technology to an existing aircraft. 

The outcome of the work is supposed be the design of theoretical solutions and their 

evaluation in terms of range and weight of the cargo, but also safety. 

 

Klíčová slova 

Alternativní pohon, palivový článek, elektro letadlo, elektro letoun, hybridní systém, 

alternativní palivo 

 

Key words 

Alternative propulsion, fuel cell, electro aircraft, electro airplane, hybrid systém, alternative 

fuel              
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1. Úvod 

Současný rozvoj elektromobility naráží na limity používaných akumulátorů a to nejen 

konstrukční a materiálové, ale také fyzikální. Pro zvyšování akčního rádiusu, je možné 

zvětšovat potřebné množství energie nutné pro pohon letounu, a to zvětšováním počtu 

akumulátorů nebo využitím jiné formy uložení této energie.  

Jedna z možných alternativ je právě užití palivového článku jako transformátor energie 

uložené v palivu, na energii elektrickou, kterou je možné následně pohánět elektromotor 

letounu.  

Cílem této bakalářské práce je tedy navrhnout teoretické řešení možné aplikace palivových 

článků jako zdroje energie pro pohon malého sportovního letounu. Výpočet výstupních 

parametrů energetické soustavy palivových článků bude založen na parametrech již 

existujících palivových článků. Úzce související způsob uložení paliva a jeho množství 

včetně zásobovací soustavy palivového článku bude také navrhován s ohledem na limitující 

parametry vybraného letounu.   

 

Jedním z hlavních důvodů uvažování o alternativním palivu je jisté snižování zásob ropy jako 

energetického zdroje. V poslední době je stále aktuálnější také vliv na životní prostředí a 

s tím související obnovitelné zdroje.  

Zajímavým řešením je přímé uložení elektrické energie do akumulátorů. Energii je totiž 

možné přímo spotřebovat, tedy přeměnit či přemístit dle našich požadavků. Při tomto 

procesu se energie zbytečně netransformuje na jiné formy, které se následně transformují na 

konečnou potřebnou formu. Tímto je dosaženo značně vyšší účinnosti ve srovnání se 

spalováním fosilních paliv.  

Metoda má ale jeden zásadní problém. Potřebujeme-li uloženou energii vozit s sebou je 

naším primárním požadavkem vzít jí co nejvíce. V zásadě potřebujeme mít co nejvíce 

energie v co nejmenším objemu a minimální hmotnosti. Tento parametr popisuje hustota 

energie vztažená na jednotku objemu ρv [MJ/l], nebo hustota energie vztažená na jednotku 

hmotnosti ρm [MJ/kg]. 

V tabulce 1 jsou uvedeny některé formy uložené energie a jejich hustoty.   
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Tabulka1: Srovnání parametrů paliv a zdrojů energie [1] 

Palivo (20o C) Hustota 
Měrný 

Objem 

ρm  ρv ρv 

vztažená 

k benzínu druh/skupenství [kg/m3] [l/kg] [MJ/kg] [MJ/l] 

Vodík 1 bar 0,084 11939 119 0,01 0,0003 

Vodík 250 bar 17 58,8 119 2,024 0,065 

Vodík 350 bar 22,2 45,2 119 2,64 0,085 

Vodík 700 bar 39 25,11 119 4,6 0,15 

Vodík kapalný (-253o C) 71,08 14,1 119 8,46 0,27 

Propan kapalný 498 2 46,3 23,8 0,74 

Benzín kapalný 700 I,43 44,5 31,15 1 

Metanol [5] 792 1,26 22,8 15,6 0,5 

Li-Ion akumulátor [6] - - 0,93 2,7 0,087 
 

 

Z tabulky výše uvedené plyne, že ve srovnání s běžně používaným benzínem, vodík jakožto 

alternativní palivo, má téměř 2,7x větší hodnota ρm . Jenže pokud se podívám na parametr 

ρv, tak i pro ten nejnáročnější případ vodíku v kapalné fázi je energie v jednotce objemu 

méně než u porovnávaného benzínu. Pro využití v praxi bude tedy nutné hledat dostatek 

vhodného prostoru pro nádrže, kde budou oproti benzínu kladeny vyšší nároky na tvar 

nádrží.  

Jenže použití nádrží s jiným alternativním palivem, vyžaduje také užití zařízení pro přeměnu 

energie z paliva na energii, se kterou je schopna pracovat pohonná jednotka. Tuto funkci 

bude zastávat palivový článek. 

 

 

 

 

https://www.hytep.cz/cs/vodik/informace-o-vodiku/vodikove-hospodarstvi/654-vodikove-hospodarstvi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spaln%C3%A9_teplo
https://luciferlights.net/spickove-li-ion
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2. Palivový článek 

Existuje několik druhů palivových článků. Jejich hlavní rozdíl je druh použitého paliva a 

specifické provozní podmínky. V zásadě ale všechny pracují na podobném principu, který 

využívá katalytické reakce, kdy se chemická energie paliva přeměňuje na elektrickou energii 

za vzniku vody a tepla, obr.1. Článek obsahuje anodu, katodu a membránu s katalyzátorem. 

Vodík vstupuje do reakce na straně anody a kyslík na straně katody. Následující vztahy 

popisují reakci vodíku ve vodíkovém palivovém článku: 

Anoda:   
         (1) 

Katoda: 
       

  
 

 
     

(2) 

 
   

  
 

 
     

(3) 

Na anodě dle vztahu (1) je vodík rozložen na elektron a vodíkový proton. Vodíkový proton 

prostoupí membránou ke katodě, kde reaguje s kyslíkem za vzniku čisté vody (2), (3). Tyto 

reakce probíhají právě za účasti katalyzátoru. 

 

                                        Obrázek 1: Schéma principu palivového článku [8] 

 

2.1 Polymer elektrolytický membránový palivový článek (PEMFC) 

Je schopen pracovat při relativně nízkých teplotách do 80 °C nebo v případě vysokoteplotní 

varianty do 180 °C a včetně přijatelně rychlých reakcí na požadavky změny výkonu. Plného 

výkonu je možno dosáhnout krátce po spuštění a zvládne pracovat s účinností 40–60 % 

https://elektro.tzb-info.cz/docu/clanky/0169/016987o1.jpg
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v závislosti na pracovním bodu a také do jaké míry bude odpadní teplo využito, nebo zda 

bude čistě odpadní. Navíc v porovnání se spalovacím motorem u palivového článku je 

účinnost podstatně vyšší. Tento systém pracuje s čistým vodíkem, z čehož plyne vysoká 

náročnost na skladování a distribuci paliva do systému. Nejjednodušším způsobem je 

skladování v tlakových lahvích. To se řeší formou tlakové nádoby na vodík v případě 

ukládání ve formě stlačeného plynu. Dalšími variantami může být skladovací zařízení pro 

kapalnou nebo semikapalnou fázi. Jednotlivé způsoby skladování jsem detailně popsal v 

kapitole 5. [10] 

 

2.2 Přímý metanolový palivový článek (DMFC) 

Metanolové články jsou konstruovány téměř identicky jako PEMFC články a jsou schopné 

pracovat také při relativně nízkých teplotách. To umožňuje poměrně rychlé uvedení do 

provozu a zatížení odběrem výkonu. Při provozu se metanol mísí s vodou a na katalyzátoru 

anodové strany článku metanol oxiduje s vodou za vzniku oxidu uhličitého. Vzniklé protony 

vodíku prostupují membránou ke katodě. Zde se přivádí kyslík obsažený ve vzduchu, který 

reaguje s protony vodíku a elektrony. Pro ty je membrána nepropustná, a tak na katodu 

přichází přes nucený proudový obvod. Reakcí vzniká vodní pára. Metanol je při pokojové 

teplotě stabilní kapalina, díky čemuž je velmi jednoduše skladovatelná. To umožňuje téměř 

neomezený tvar nádrží a je možné dobře využít například volných prostorů v křídlech 

letounů. Nevýhodou je ovšem nízká hustota energie hmotnosti. To znamená, že ve srovnání 

s benzínem ,tab.1, by bylo nutné vézt na palubě přibližně dvojnásobnou hmotnost paliva. 

Tento nepříznivý parametr dál podporuje horší účinnost palivového článku, 20–30 %, která je 

horší než u PEMFC. [10, 9] 

 

2.3 Palivový článek pevných oxidů (SOFC) 

Technologie tohoto typu palivového článku je vysokoteplotní. Pracovní bod je v rozmezí 

teplot 600–1000 °C. To s sebou nese pozitivní i negativní vlastnosti. Díky vysoké teplotě 

může SOFC pracovat s uhlovodíkovými palivy, jako je např. propan, který je komerčně velmi 

dostupný a v porovnání s vodíkem je skladovatelný v kapalné fázi. Vysoké teploty, ale 

vyžadují vyšší úroveň zabezpečení z pohledu rizika požáru a také spuštění bude ve srovnání 

s předchozími typy článků náročnější. To také znamená pomalejší reakce na aktuální 

požadovaný výkon. SOFC je schopen pracovat s účinností 25-50 %. Navíc musí být SOFC 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036031991732503X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036031991732503X
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/elektricke-napajeni-z-palivovych-clanku--11189
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vybaven tzv. reformerem, který zajišťuje generování vodíku z uhlovodíkového paliva, a právě 

zde je potřeba k reformaci paliva vysoká teplota. [10,11] 

 

3. Rešerše již existujících zařízení 

Typický požadavek v letectví je minimální hmotnost, optimální výkon vůči reálné hmotnosti a 

co největší akční rádius, respektive dolet. Proto poměr výkonu na jednotku hmotnosti kW/kg, 

jsou spolu s účinností, potažmo spotřebou, těmi nejzásadnějšími parametry pro celou 

realizaci. Se spotřebou, respektive s doletem souvisí ρm [MJ/kg], která lze vyjádřit také jako 

hustotou výkonu [kWh/kg] nebo [kWh/l] pro případ objemu. Vzhledem k technologicky 

problematickému dosažení teploty provozního bodu, který je mezi 600–1000 °C, vyšším 

nárokům z hlediska požární bezpečnosti palivového článku tipu SOFC a velmi malé účinnosti 

metanolového palivového článku DMFC spojenou s relativně velkou hmotností paliva bude 

pro leteckou aplikaci nejvhodnější Polymer elektrolytický membránový palivový článek 

(PEMFC). Jeho poměr výkonu na jednotku hmotnosti je ze všech druhů palivových článků 

nejlepší. Tento parametr by nadále mohl díky neustálému vývoji klesat. Lze tedy do 

budoucna předpokládat zlepšování i konkurenceschopnosti na trhu. V následujících bodech 

tedy představím již existující konkrétní technologie palivových článků s přibližnými 

parametry. 

 

3.1. Ballard FCgen-HPS 

Výsledkem mnohaleté spolupráce společnosti Ballard s výrobcem automobilů Audi je rodina 

palivových článků FCgen s takovými parametry, obr.3, díky kterým jsou použitelné i pro 

mobilní zařízení, která musí pracovat ve velkém rozsahu teplot a za dalších extrémních 

podmínek jako konvenční pohonné systémy. Toho výrobce dosáhl využitím nejmodernějších 

technologií a technologických zařízení a dokazuje to jednou z nejvyšších hodnot hustoty 

výkonu těchto zařízení. Účinnost na počátku životnosti je 52 %. Tato konkrétní sestava, 

obr.2, je schopna generovat stabilní výkon až 140 kW elektrické energie v širokém rozsahu 

podmínek používání. Minimální teplota pro start zařízení je -28 °C. 

V současnosti i nadále probíhají zkoušky zařízení na odolnost proti vibracím, nárazům a také 

ověřování dlouhodobé spolehlivosti zejména v oblasti používání automobilových aplikací.  

[30,31] 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036031991732503X
https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/19027-topime-a-svitime-palivovym-clankem-cast-1-zemni-plyn
https://www.ballard.com/about-ballard/publication_library/product-specification-sheets/fcgen-hps-spec-sheet
https://www.ballard.com/docs/default-source/spec-sheets/fcgen-hps.pdf?sfvrsn=704ddd80_4
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Tabulka 2: Specifikace palivového článku FCgen – HPS [31] 

Jmenovitý výkon 140 kW 

Suchá hmotnost 55 kg 

Hustota výkonu 4,3 kW/l; 4,7 kW/kg 

Počet článků 309 

Jmenovité napětí 202 V 

Max. proud 645 A 

Délka 484mm 

Šířka 555 mm 

Výška 195 mm 

Palivo vodík kvality ISO 14687-2 

Okysličovadlo vzduch do tlaku 2,5 bar 

Chladící kapalina 

Deionizovaná voda nebo glykol určený pro palivové 

články 

Maximální teplota hladící kapaliny 95 °C 

Provozní teplota -15 °C až 95 °C 

Minimální teplota pro start -28 °C 

Teplota skladování (< 12h) -40 °C až 95 °C 

Teplota skladování (dlouhodobě) 2 °C až 40 °C 
 

 

Parametry v tabulce 2 ukazují velmi zajímavé hodnoty. Hustota výkonu, tedy jednotka 

výkonu na jednotku hmotnosti představuje velmi konkurenceschopnou hodnotu jak ve 

srovnání s konvenčními pohonnými jednotkami, tak s alternativními technologiemi palivových 

článku, či akumulátory elektrické energie. 

https://www.ballard.com/docs/default-source/spec-sheets/fcgen-hps.pdf?sfvrsn=704ddd80_4
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Obrázek 2: sestava palivových článků Ballard FCgen-
HPS[31] 

Obrázek 3: Konstrukce sestavy palivových článků 
FCgen-HPS je tvořena vodivými deskami s kanálky pro 
přívod vodíku a kyslíku. Mezi deskami jsou katalitické 
membrány, zajišťující reakci. Cely blok je svázaný 
nerezovými pásky, které zajišťují správné stlačení 
desek, aby pracovní plyny a chladící kapalina ve spojích 
neunikaly.[27] 

 

3.2. Proton Motor PM 400 

Tento kapalinou chlazený palivový článek, obr.4, nabízí na trhu německá sopečnost Proton 

Motor, která aktuálně nabízí dvě varianty tohoto zařízení. Menší typ PM 200 s výkonem do 

14,8kW a větší PM 400, obr.5, s výkony od 2,1 kW do 71 kW, který by mohl být vhodný 

k zástavbě do letadla. Jeho parametry jsou v tabulce 3. Jednoduchý a přizpůsobivý systém 

umožňuje implementaci v širokém spektru zařízení napříč mnoha obory. Modul má v sobě již 

zabudované komunikační rozhraní pro snadné nastavení pracovního režimu. Každý modul je 

zvlášť testovaný jak u výrobce, tak i v nezávislých laboratořích pro dosažení nejlepší 

účinnosti a životnosti. Zařízení je schopno pracovat už od -35 °C okolní teploty. [28,29] 

Hmotnost zařízení vždy zahrnuje i hmotnosti katodových a anodových ventilů, separátory 

vody, DC - DC konvertor, soustavu tlakových a tepelných senzorů včetně voltage monitoru. 

Z tabulky je patrné, že jednotlivé typy PM 400 se liší vždy o stejný max. výkonový, 

hmotnostní i objemový rozdíl. Z toho jsem odvodil poměr výkonu a suché hmotnosti: 

 

 
 
              

       
 
     

   
     

  

  
           

(4) 

 

https://www.ballard.com/docs/default-source/spec-sheets/fcgen-hps.pdf?sfvrsn=704ddd80_4
https://www.proton-motor.de/wp-content/uploads/2021/01/PM400-Datasheet.pdf
https://www.proton-motor.de/wp-content/uploads/2021/01/PM400-Datasheet.pdf
https://www.proton-motor.de/en/products/fuel-cell-stacks/
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Kde Pmax je hodnota výkonu PM 400, a a b značí počet cel ve svazku a m je hmotnost. 

A poměr výkonu a objemu: 

               

       
 
     

      
     

  

 
           

(5) 

 

Kde V představuje objem palivového článku. 

Tyto hodnoty určující hmotnostní a objemovou hustotu budou velmi důležité pro vlastní 

zástavbu do letadla popsané v kapitole 8 pro teoretický návrh konkrétní sestavy palivových 

článků. 

Tabulka 3: parametry jednotlivých sestav palivových článků PM 400 [28] 

Typ PM 400 
48 72 96 120 144 168 192 216 240 

počet cel ve svazku 

Výkon [kW] 

2,1-

14,2 

3,1-

21,3 

4,1-

28,4 

5,1-

35,5 

6,2-

42,6 

7,2-

49,7 

8,2-

56,8 

9,2-

64 

10,3-

71 

Proudový rozsah [A] 0-500 

Napěťový rozsah [V] 

28-

55 
42-83 

56-

110 

71-

137 

85-

165 

99-

193 

113-

220 

127-

248 

142-

275 

Účinnost [] 47-67 

Kvalita vodíkového paliva ISO 14687-2 / SAE J2719 

Pracovní tlak vodíku [bar] 3-7 

Max spotřeba vodíku [bar] 0,93 1,39 1,85 2,32 2,78 3,25 3,71 4,18 4,64 

Šířka [mm] 436 

Výška [mm] 279 

Délka [mm] 486 580 673 768 860 954 1048 1141 1235 

Objem [l] 59,1 70,6 81,9 93,4 104,6 116 127,5 138,8 150,2 

Hmotnost [kg] 37 46 55 64 73 82 91 100 109 
 

 

 

https://www.proton-motor.de/wp-content/uploads/2021/01/PM400-Datasheet.pdf
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Obrázek 4: Blok palivových článků PM 400 mimo vodíkového paliva a vzduchu jako okysličovadla také potřebuje 
připojení okruhu pro chlazení. [28] 

 

 

Obrázek 5: konstrukce PM 400, jednotlivé verze se od sebe liší jen počtem palivových článků zapojených do 
série, proto také změna konstantní navyšování výkonu napříč verzemi doprovází nárůst napětí [29] 

  

https://www.proton-motor.de/wp-content/uploads/2021/01/PM400-Datasheet.pdf
https://www.proton-motor.de/en/products/fuel-cell-stacks/
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3.3. EFOY Pro fuel cells 

Palivový článek EFOY Pro fuel cell využívá jako palivo metanol a patří tedy k tipům DMFC. 

Výrobcem je bavorská společnost SFC Energy, která své produkty nabízí po celém světě 

v odvětví ostrovních systémů a jako záložní zdroje energie. Primárně se zaměřují na emise, 

které demonstruje obrázek 6. 

Dalšími přednostmi, které jsou vyzdvihovány, je jednoduchá obsluha, údržba a velmi tichý 

chod. Pro použití v letectví je toto zařízení příliš těžké a poměr výkonu a hmotnosti na článek 

by bylo nutné násobně zvýšit – viz. tab.4.[12]  

 

 

  Obrázek 6:Schéma vstupních a výstupních komodit včetně emisí vztažených na 1kWh el. energie. [12] 

 

Z tabulky je patrné, že celková hmotnost zařízení zahrnuje nejen palivový článek, ale i 

hmotnost řídící jednotky a konstrukčních prvků včetně obalu. Zařízení nezahrnuje vlastní 

nádrž na palivo. Nádrž je během provozu umístěna poblíž a připojena palivovou hadičkou.  

Porovnáním dvou produktů EFOY Pro 800 a EFOY Pro 2400, jejich maximálního výkonu a 

hmotností jsem odvodil následující.  

Požadovaným rozdílem obou zařízení je jejich výkon. Ten je 65 W. Hmotnostní rozdíl je 1 kg. 

Hledaný poměr výkonu a hmotnosti samotného palivového článku je tedy 0,065 kW/kg. 

https://www.efoy-pro.com/en/energy-solutions/efoy-procube/
https://www.efoy-pro.com/en/energy-solutions/efoy-procube/
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Účinnost zařízení vypočítaná dle následujícího vztahu odpovídá přibližně 25,6% celkové 

energie obsažené v palivu. 

   
  

  
 

   

        
        

(6) 

Hodnota hustoty energie ρv byla použita z tabulky 1, ṁp je spotřeba paliva. 

Tabulka 4: Parametry komerčního produktu EFOY Pro fuel cells [12] 

 

EFOY Pro 

800 

EFOY Pro 800 

Duo 

EFOY Pro 

2400 

EFOY Pro 2400 

Duo 

Max. pracovní výkon 45 W 45 W 110 W 110 W 

Min. pracovní výkon 25 W 25 W 80 W 80 W 

Pracovní napětí 12 Vdc / 24 Vdc 

Max. pracovní proud 3,75 A / 1,88 A 9,17 A / 4,58 A 

Min. pracovní proud 2,1 A / 1,05 A 6,7 A / 3,3 A 

Hmotnost 8 kg 8,3 kg 9 kg 9,3 kg 

Spotřeba paliva 0,9 l/kWh 

Pracoví teplota -20 °C až +50 °C 

Teplota pro spuštění +3 °C až +50 °C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efoy-pro.com/en/energy-solutions/efoy-procube/
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4. Rešerše létajících zařízení 

Hlavní výhodou malých letadel na elektrický pohon je jejich malá hlučnost, takže je možné 

s nimi létat i v oblastech s hustším osídlením, aniž by provozovatel někoho obtěžoval 

častými a opakovanými průlety. Nízká hlučnost se také příjemně projevuje v kabině. 

„Nastartovat“ a možnost prakticky okamžitě odletět bez nutnosti ohřevu motoru a zkoušky 

zapalování se jeví jako pozitivní zrychlení a zjednodušení procesu přípravy před letem.  

V dnešní době je již existují různá elektricky poháněná létající zařízení schopná unést 

člověka, ale většinou jen v experimentálním stádiu vývoje. Důležitými parametry jsou ale i 

jakási udržitelná úroveň bezpečnosti, ekonomiky provozu, nenáročnost údržby, návratnosti 

investice a samozřejmě dnes velmi diskutovaná ekologie provozu.   

Vybral jsem několik příkladů elektrických letounů, kterými jsem se inspiroval. Ovšem všechny 

mají jeden společný handicap ve srovnání s konvenčními stroji využívajícími klasický 

spalovací motor, a to je dolet, respektive vytrvalost. 

 

4.1 Pipistrel Velis ELECTRO 

Jeden z rodiny elektrických letounů slovinské společnost, obr.7. První Elektrický letoun, který 

byl typově certifikován Evropskou bezpečnostní agenturou pro civilní letectví. Konstrukčně 

vychází ze svého předchůdce Virus SW 121 s konvenční pohonnou jednotkou. Je to 

dvoumístný stroj s dobrými letovými vlastnostmi a výrobce jej dokonce přímo doporučuje 

k pilotním výcviku, viz. tabulka 5. Díky certifikaci je možné s tímto letounem provádět 

obchodní činnost, což jsou veškeré lety za úplatu. Konstrukce byla navržena z pohledu 

jednoduché údržby, a to samozřejmě tak, aby zjednodušení neubíralo na bezpečnosti. 

Pohonný systém je plně kapalinou chlazený, kde konstruktéři úspěšně ošetřily i prudký ohřev 

akumulátoru v režimu maximálního výkonu.  Kapalinové chlazení je užito nejen v samotném 

elektromotoru, ale i akumulátorech a řídící elektronice. Akumulátor je rozdělen na dva bloky, 

obr.8, z nichž jeden se nachází v přední části před kabinou a druhý blok je umístěn za 

kabinou posádky. Tento způsob má několik výhod. Jednou z nich je snazší rozložení 

centráže, ale hlavní úlohu rozdělení plní v případě poruchy části akumulátoru, kdy je možné 

jeden blok plně odpojit. Zbývající blok je pak schopen zajistit dokončení letu a zvládne 

dokonce i stoupavý let.  [23], [24] 

 

https://www.pipistrel-aircraft.com/aircraft/electric-flight/velis-electro-easa-tc/#tab-id-2
https://www.pipistrel-aircraft.com/wp-content/uploads/2020/06/Pipistrel-Velis-Electro3-1030x742.jpg


19 

 

 

         Obrázek 7: Velis ELECTRO [24] 

 

 

                               Tabulka 5: Parametry a výkony letounu Velis ELECTRO [23] 

Rozpětí křídel 10,71 m 

Délka draku 6,47 m 

Motor 57,6 kW 

Kapacita akumulátorů 24,8 kWh 

MTOM 600 kg 

Prázdná hmotnost 428 kg 

Klouzavost 15:01 

Vytrvalost do 50 min (+VFR rezerva) 

Pádová rychlost 51 KCAS 

Pádová rychlost s klapkami 45 KCAS 

Cestovní rychlost (35 kW) 90 KCAS 
 

 

https://www.pipistrel-aircraft.com/wp-content/uploads/2020/06/Pipistrel-Velis-Electro3-1030x742.jpg
https://www.pipistrel-aircraft.com/aircraft/electric-flight/velis-electro-easa-tc/#tab-id-2
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 Obrázek 8: Rozmístění dvou bloků akumulátorů [25] 

 

 

4.2. SkySpark 

Projekt italské společnosti DigySky je postaven na koncepci motorového kluzáku Pioneer 

Alpi 300, obr.9, a spočívá v nahrazení klasické pohonné jednotky hybridní soustavou 

elektromotoru s lithium-polymerovými a palivovým článkem. Stroj dosahuje maximální 

rychlosti 300 km/h a ve své době byl držitelem titulu nejrychlejšího elektricky poháněného 

letounu. Nádrž na stlačený vodík o objemu 75 l. Je umístěna za posádkou v těžišti letounu a 

současně s akumulátory zabezpečuje dolet až 500 km při cestovní rychlosti 250 km/h. 

 

                Obrázek 9: SkySpark za letu [34] 

 

https://www.pipistrel-aircraft.com/wp-content/uploads/2020/05/Velis_Electro_horizontalSlider2-1030x537.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdrprem.com%2Fguide%2Felectric-powered-skyspark-rules-the-skies-at-155-mph%2F&psig=AOvVaw0pf13s-yJQCj4Pc2NpQFha&ust=1632164436466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjp0svci_MCFQAAAAAdAAAAABAD
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Důležitou součástí je také kompresor, obr.10, který zajišťuje plnící tlak vzduchu obsahující 

kyslík nezbytný pro reakci v palivových článcích. Kapalinou chlazený elektromotor BLDC 

konstrukce přímo pohání vrtuli. Dostupné parametry jsou v tabulce 6, bližší specifikace 

palivových článků ani kompresoru bohužel výrobce neuvádí [33,32] 

 

 

Obrázek 10: Rozmístění jednotlivých komponent hybridní soustavy. Na obrázku je dobře vidět, 

že akumulátory jsou umístěny na místě původního motoru a palivová nádrž pravděpodobně 

v místě původní nádrže. Toto řešení poměrně jednoduše zajistí při přestavbě polohu centráže 

letounu a není třeba složitých procesů pro správné vyvážení. To také potvrzuje i umístění 

soustavy palivových článků, která nahrazuje druhého pilota.[32] 

 

 

Tabulka 6: parametry letounu SkySpark [32] 

Cestovní rychlost 250km/h 

Maximální rychlost 300km/h 

Výkon elektromotoru 65kW 

Výkon řídící elektroniky (invertet a DC/DC měnič) 75kW 

Lithiový akumulátor 7,5kWh 

Soustava Palivových článků 60kW 

Kompresor 12kW (špičkově) 

Nádrž na vodík (350bar) 75l 

Hustota výkonu palivových článků >1kW/kg 
 

 

http://www.skyspark.eu/web/eng/prestazioni.php
http://www.skyspark.eu/web/eng/caratteristiche.php
http://www.skyspark.eu/web/eng/caratteristiche.php
http://www.skyspark.eu/web/eng/caratteristiche.php
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4.3 SportStar EPOS+ 

Současně vyvíjený elektricky poháněný letoun kategorie VLA, obr.11, je poháněn 

kompaktním elektromotorem o výkonu 75 kW. Elektromotor přímo pohání třílistou vrtuli bez 

užití reduktoru. Zásobu energie zajišťují čtyři kontejnery lithium-polymerových článků. Každý 

kontejner obsahuje 45 těchto článků zapojených sériově. Řídící jednotka potom zajišťuje 

optimální využití elektrické energie v závislosti na požadavcích pilota. V tabulce 7 jsou 

vedeny jednotlivé parametry letounu. 

 

 

Obrázek 11: Letoun SportStar EPOS+ 
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Tabulka7:Parametry letounu SportStar EPOS+[2] 

 

Motor Bateriový kontejner 

Výrobce Rotax electric Typ článků SLPB100216216H 

Model RE X90-7,BLDC Výrobce Cocam Co., Ltd. 

Jmenovitý výkon 75 kW Počet článků v kontejneru 45 sériově 

Maximální otáčky 3000 ot./min. Max. napětí 378 V 

Hmotnost 20 kg Počet kontejnerů 2+2 

Vrtule Rozměry letounu 

Výrobce VZLÚ, a.s. Rozpětí 10,462 m 

Model V332-3A1 Délka 5,980 m 

Typ 3listá, kompozitová Výška 2,476 m 

Řídící jednotka motoru Hmotnosti 

Výrobce MGM COMPRO Maximální vzletová hmotnost 600 kg 

Model HBC-SERIES V7,300/400 EPOS1 Prázdná hmotnost (bez akumulátorů) 285 kg 

Max. trvalý proud 300 A Max. hmotnost zavazadel 15 kg 

Max. napájecí napětí 400 V Hmotnost kontejneru s bateriemi 53 kg 

 Výkony  

 Maximální rychlost  260 km/h IAS  

 Cestovní rychlost 170 km/h IAS  

 Pádová rychlost 73 km/h IAS  

 Vytrvalost (2+2 bateriové kontejnery ~1 h  

 

Vývoj tohoto letounu byl již pravděpodobně zastaven, protože nejsou dostupné žádné nové 

parametry, ani zmínky o tomto letounu. 

Poslední informací, kterou se mi podařilo získat od mechanika pana Antonína Šerého, 

podílejícího se na výrobě prototypu byla, že došlo při jednom z měření k poruše jednoho 

z bateriových kontejnerů s velkým rizikem požáru. 

https://www.evektor.cz/cz/sportstar-epos
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4.4 ΦNIX 

Čistě elektrické, v Česku navržené a vyrobené, letadlo, obr.12, vychází konstrukčně 

z modelu Phoenix U-15. Je zde využito mnoho moderní technologie jak v oblasti 

celokompozitové drakové konstrukce, tak i ve zmíněné elektrifikaci. Výrobce se chlubí 

prakticky nulovou tepelnou stopou a lokálně bezemisním provozu. Uživatelsky zajímavými 

parametry je velmi nízká hlučnost letounu, a to i v režimu vzletu. Dále pak velmi nízké 

náklady na energii pro provoz. První let tohoto letounu ještě s technologií velmi ranného 

stádia byl už v roce 2011 jako první dvoumístný letoun na světě. Celý projekt byl nějakou 

dobu pozastaven. Jedním z důvodů bylo odmítnutí vodního chlazení elektromotoru tehdejším 

konstruktérem. V září r. 2017 se vývoj elektroletounu opět rozběhl, tentokrát pod křídly 

společnosti Pure Flight. Ta provedla několik změn a vylepšení. Ale v zásadě letoun vychází 

ze svého předchůdce, který nesl jméno Phoenix Electra. První let letounu Φnix potom byl 6. 

listopadu 2018 [15,16] 

Letoun bez problémů zvládne letět se spotřebou 11 kWh/h v ekonomickém režimu a 

průměrná spotřeba ve zhoršených podmínkách bez užití termiky nepřekročí 22 kWh/h [19]. 

V tabulce 8 jsou uvedeny základní dostupné parametry. 

 

                    Tabulka 8: letadlové parametry [15,17,18] 

Rozpětí křídel 11 nebo 15 m 

Délka draku 6,5 m 

Výkon motoru 60 kW 

Vytrvalost 2,5 h 

Cestovní rychlost 160-200 km/h 

Pádová rychlost 65 km/h 

Klouzavost 1:32 při 

MTOM 600 kg 

Minimální doba nabíjení na 85% kapaity 20 min 

Kapacita akumulátoru 35 kWh 

Spotřeba energie 11-22 kWh/h 
 

 

https://cc.cz/cesi-sestrojili-unikatni-elektricke-letadlo-%cf%86nix-a-chteji-zmenit-poradky-v-leteckem-prumyslu/
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/letadlo-elektricky-pohon-mont-blanc-letecka-doprava_1908180644_nkr
https://www.aeroweb.cz/clanky/7062-elektricky-fnix-zazaril-na-smartflyer-challenge-ve-svycarskem-grenchenu
https://cc.cz/cesi-sestrojili-unikatni-elektricke-letadlo-%cf%86nix-a-chteji-zmenit-poradky-v-leteckem-prumyslu/
https://pure-flight.cz/Pure-Plane.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%A6NIX
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Obrázek 12: Letoun Φnix v konečné podobě čeká na sériovou výrobu [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cc.cz/cesi-sestrojili-unikatni-elektricke-letadlo-%cf%86nix-a-chteji-zmenit-poradky-v-leteckem-prumyslu/
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5. Nádrže pro uložení vodíku 

Existuje několik způsobů uskladnění vodíku. Konkrétní provedení a jejich zhodnocení pro 

použití v letadle představím v následující části. Vodík má ze všech prvků nejmenší hustotu, 

což je na první pohled výhodné, protože požadované množství energie ve formě vodíku pro 

daný let bude mít velmi malou hmotnost. Ve skutečnosti ale vzniká problém s velikostí 

objemu nádrží v případě nízkého stupně stlačení vodíku, nebo s hmotností samotné nádrže 

v případě vysokého stupně stlačení vodíku, či skladování v kapalné fázi. Důležitým 

parametrem je tedy hmotnostní kapacita systému [%hm]. Tato veličina udává, kolik procent 

hmotnosti ze systému nádrže a paliva zaujímá palivo. Taktéž parametr objemová kapacita 

[kgH2/m
3] udává množství paliva v objemu celého skladovacího systému. Oba tyto parametry 

jsou v letectví zásadní. Dalšími alternativními možnostmi skladování vodíku jsou tzv. 

metalhydridy, komplexní hydridy, součást chemických látek, ze kterých se v případě potřeby 

získává procesem chemické reakce anebo skladování v nanostrukturách uhlíku. [35] 

 

 

 

5.1 Skladování vodíku v plynné fázi 

Současně se vyrábí tlakové ocelové lahve pro uložení stlačeného vodíku. Ty jsou ale pro 

mobilní aplikace a zejména pro letectví nevhodné. Pro toto využití je možné použít moderní 

kompozitní tlakové lahve typu 4, s plnícím tlakem 350 bar, dále pak nádrže technologicky 

vyspělejší s plnícím tlakem 450-700 bar, obr.13. V nejmodernější kompozitové nádrži je 

možné vodík skladovat pod tlakem až 850 bar což odpovídá hustotě vodíku 50 kg/m3. 

Protože vodík je nejlehčí a také nejmenší ze všech prvků periodické soustavy, je schopen 

pronikat krystalovou mřížkou materiálu stěny nádoby. Výrobci dnešních vodíkových aut 

Toyota a Hyundai tvrdí, že toto riziko v případě jejich kompozitových nádrží nehrozí. 

Technologie tenkostěnné hliníkové nádoby obalené a opletené uhlíkovými vlákny zajistí 

vysokou odolnost tlaku v nádobě. Hliníková stěna má potom zabránit prostupu vodíku 

materiálem. Uživatel vozidla tak může nechat auto odstavené i delší dobu a o palivo 

nepřijde. Další nevýhodou tlakových nádrží potom je také to, že ke stlačení vodíku na tlak 

350 bar se spotřebuje množství energie, které odpovídá přibližně 30 % energie obsažené 

v samotném množství vodíku v nádrži. [26,35] 

 

https://www.devinn.cz/skladovani-vodiku/
https://www.compositesworld.com/articles/cfrp-pressure-vessels-for-hydrogen
https://www.devinn.cz/skladovani-vodiku/
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 Tabulka 9: Parametry nádrží vodíkových aut Toyota Mirai modelového roku 2014 a 2020.  
Parametry označené „*“ jsem dopočítal z parametrů dostupných zdrojů a tabulky 1. [36,37] 

Model 2020 2014 

Max. plnící tlak 875 bar 875 bar 

Pracovní tlak 700 bar 700 bar 

Počet nádrží 3 2 

Hmotnost paliva 5,6 kg 4,6 kg 

Podíl paliva z ceklové hmotnosti 6 % 5,25 % * 

Hmotnost nádrží 93,33 kg * 87,5 kg 

Objem nádrží 140,6 l * 115,5 l * 
 

 

Využitelné informace o lehkých tlakových nádobách na vodík nejsou zatím příliš rozšířené, a 

tak jsem se rozhodl použít parametry nádrží, které používá Toyota pro svůj vodíkový model 

Mirai. I přesto jsem některé parametry dopočítal, abych vytvořil ucelený přehled parametrů 

nádrží dostupných na trhu, tab.9. 

 

 Obrázek 13: Kompozitová tlaková nádrž na vodík [26] 

 

 

https://autobible.euro.cz/vodikova-toyota-mirai-nove-generace-dojezd-650-km-a-novy-atraktivni-vzhled/
https://www.hybrid.cz/auto-na-vodik-toyota-mirai-podrobnosti-video/
https://www.compositesworld.com/articles/cfrp-pressure-vessels-for-hydrogen
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5.2 Skladování vodíku v kapalné fázi 

Protože teplota varu H2 je 20 K, dlouhodobé uskladnění, a i samotné zkapalnění je velmi 

energeticky náročné. Jistě by se našlo mnoho variant uložení kapalného vodíku s různou 

dobou efektivního skladování. Jako nejzajímavější řešení se ovšem jeví vakuově izolovaná 

láhev s mnoha dalšími vrstvami svrchní i vnitřní izolace pro minimalizaci odpařování. 

Rychlost odpařování je závislá na kvalitě a technologii izolace a pohybuje se od 3 %/den z 

celého obsahu. Nyní jsou tři možnosti, jak s tímto naložit. První je snaha toto množství snížit 

na co nejmenší hodnotu i za cenu drahých a náročných tepelně izolačních aplikací. Druhou 

možností je odpařené množství stlačovat do pomocných nádrží pro plynnou fázi. Tím by se 

snížily částečně nároky pro dodávání tepla pro odpařování ve fázích velkého požadovaného 

výkonu. Poslední variantou je pak toto množství průběžně využívat například pro dobíjení 

palubní sítě, nebo jako pomocný energetický zdroj pro další využití. Důležité je také zvážit 

energeticko-ekonomickou náročnost této formy skladování. Proces zkapalnění je totiž ještě 

energeticky náročnější než stlačování na hodnotu 700 bar a to přibližně 40 % energie 

obsažené v objemu zkapalněného vodíku. 

Jedním z důležitých problémů užití kapalné fáze vodíku, které je nutno řešit již ve fázi 

návrhu, je proces zplyňování. Tedy nutného dodání energie pro odpaření kapalné fáze. 

 Obdobná problematika je řešena taktéž v automobilové technologii alternativního pohonu na 

LPG. Zde je v palivové soustavě zapojeno zařízení pro ohřev kapalného paliva za účelem 

odpaření. K zařízení – výparníku je připojeno potrubí, v němž koluje chladicí kapalina ohřátá 

v motoru. Tato kapalina pak předá své teplo palivu. To je také důvod proč naprostá většina 

automobilů s touto technologií startuje na benzín a teprve po zahřátí motoru řídící jednotka 

zapíná do provozu soustavu LPG pohonu. Tato potřebná energie je ale v porovnání s energií 

potřebnou k odpaření vodíku daleko menší. Odpadního tepla z motoru je tedy dost na to, aby 

se palivo odpařilo i v mrazivých provozních podmínkách. V případě vodíku by s velkou 

pravděpodobností k podchlazení na teplotu kapalného vodíku nedošlo a riziko 

nedostatečného odparu by nehrozilo. Pokud by ale tento proces probíhal pod bodem tuhnutí 

vody, byla by soustava vystavena nebezpečí ucpání krystalky ledu vzniklých ze vzdušné 

vlhkosti. Vezmu-li v úvahu energeticky náročnou přeměnu fází paliva a problematický 

předehřev celé soustavy, zvyšují se nároky na potřebné vybavení a hmotnost. [3] 

 

https://www.hytep.cz/cs/vodik/informace-o-vodiku/transport-a-skladovani-vodiku/618-skladovani-vodiku-i
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5.3 Hydridy 

Vodík je absorbován do materiálů na bázi kovu. Proces samotného ukládání a uvolňování 

vodíku se potom liší v závislostí na technologii a použitém materiálu hydridů. Proces 

většinou ale probíhá dodáváním nebo odebíráním tepla a za zvýšeného tlaku, který je ale 

mnohonásobně menší než plnící tlak tlakových zásobníků na plynné skupenství. [3,38] 

 

6. Akumulátory pro vyrovnávání proudových nárazů 

Zde jsem se inspiroval v automobilovém průmyslu, kde současně používané hybridy, plug-in 

hybridy v kombinaci s palivovými články nebo motorem s klasickým spalováním, využívají 

menších akumulátorů právě pro zmíněné energetické výkyvy, kdy vozidlo mění režim jízdy 

nebo stojí s nastartovaným motorem. Tady je prudká energetická změna vyvolána v režimu 

vzletu, přerušeném přiblížení nebo přerušeném přistání, kdy je odběr energie největší. Také 

to mohou být nouzové případy kdy je požadován maximální výkon. Tyto režimy jsou aktuální 

jen po omezenou dobu, a proto není nutné celou soustavu palivových článků dimenzovat na 

konstantní maximální výkon elektromotoru.  

Na trhu jsou dostupné různé druhy a varianty akumulátorů. Vybral jsem zde několik tipů, 

které by bylo možno použít a jejich základní parametry jsem uvedl v tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Tipy akumulátorů dostupných na trhu[50] 

Akumulátor Typ Kapacita 

Nominální 

napětí Hmotnost    

Max. vybíjecí 

proud 

Hustota 

energie 

SAMSUNG 

INR21700-30T 

Li-Ion 

21700 3 Ah 3,6 V 0,1 kg 35 A 

108 

Wh/kg 

SAMSUNG 

INR21700-50E 

Li-Ion 

21700 4,9 Ah 3,6 V 0,1 kg 9,8 A 

176 

Wh/kg 

SONY / MURATA 

US18650VTC6 

Li-Ion 

18650 3 Ah 3,6 V 0,1 kg 30 A 

108 

Wh/kg 

INA LIFEPO4 

POWER LiFePO4 20 Ah 3,2 V 0,65 kg 

až 200 A (max 

15s) 

98 

Wh/kg 
 

 

https://www.hytep.cz/cs/vodik/informace-o-vodiku/transport-a-skladovani-vodiku/618-skladovani-vodiku-i
https://energozrouti.cz/z/vodikova-pasta-nemecko-fraunhofer-desetkrat-vice-energie-jak-baterie
https://www.battery.cz/
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7. Elektromotor a řídící jednotka motoru 

Pro vyvození tahu výrobce leteckých elektromotorů Rotex electric nabízí na trhu výkonné 

elektromotory řady REX a REB. Ty jsou určeny pro malé sportovní letouny. Elektromotor 

REX 90, obr. 14, je nejvýkonnější z řady elektromotorů REX a díky svým parametrům, 

tab.11, by se výborně hodil jako náhrada stávajících pístových jednotek do výkonu 60 kW. 

Motor byl speciálně navržen pro projekt EPOS (Electric Powered Small Aircraft) a je to 

nástupce motoru použitém v SportStar EPOS+. Zatím je stále konstruován jako vzduchem 

chlazený, má integrovaný senzor teploty a hallovu sondu. Pracovní napětí je 250 - 360 V a 

dosahuje 1800 - 2300 ot/min, což je ideální rozsah pro pohon vrtule bez užití reduktoru. [21] 

 

Tabulka 11: Srovnání dalších elektromotorů výrobce, dosahujících kontinuálního výkonu 20kW a více [21] 

Typ 

Počet 

závitů 

 

Výkon 

trvalý 

Výkon 

maximální 

Pracovní 

otáčky Hmotnost Ot/V 

REX 90 6 380 V 25 kW 60 kW 2200 ot/min 17 kg 7,45 

REB 90 4 350 V 30 kW 80 kW 2800 ot/min 23 kg 8 

REB 50 4 250 V 20 kW 40 kW 3000 ot/min 12,5 kg 12 

REG 20 4 34-45 V 3 kW 7 kW 6000 ot/min 1,45 kg 213 
 

 

 

Obrázek 14:Příklad zabudování Elektromotoru REX na letounu. Z hlediska zachování centráže 
přestavěných letounů je zde dobře vidět motorové lože, které posouvá motor a s ním i těžiště 
dopředu. Prostor původně určený spalovacímu motoru zde zaujímá řídící elektronika a 
akumulátory. [20] 

http://www.rotexelectric.eu/products/bldc-motors/rex-series/
http://www.rotexelectric.eu/products/bldc-motors/rex-series/
http://www.rotexelectric.eu/wp-content/uploads/2017/03/rex_90_03.jpg
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8. Výběr létajícího zařízení vhodného pro zástavbu  

Pro realizaci zástavby palivového článku jsou v podstatě dvě možné varianty, obr.15, 

nepočítám-li kompletní vývoj celého letounu. První možností je využití funkčního 

elektroletounu, odebrání části akumulátoru zastavěného v letounu a následné využití 

odebrané hmotnosti pro zástavbu palivového článku a nádrže na palivo. Druhou možností je 

pak kompletní přestavba letounu klasické koncepce s pístovým spalovacím motorem. 

V prvním případě bude velmi jednoduché odebrat část akumulátoru, jenže přizpůsobení 

nádrží a palivového článku vzniklému prostoru, vzhledem k moderně dimezovaným 

konstrukcím na přesně definovaná zatížení letounů představených výše, by bylo velmi 

konstrukčně a projekčně náročné. Ovšem druhá varianta kompletní přestavby letounu 

s klasickou koncepcí pohonu se jeví reálněji. Starší příhradové nosníkové konstrukce a 

konstrukce typu nosníkové poloskořepiny, které stále ještě vyžívá mnoho starších tipů 

letounů, jsou pro zavedení osamělých sil, např. zavěšení nádrže, daleko vhodnější ve 

srovnání s moderní skořepinovou konstrukcí.  

 

Obrázek 15: grafické znázornění výše popsaných způsobů zástavby 

 

Po dlouhé úvaze jsem dospěl k závěru, že nemá moc smysl realizovat přestavbu již 

existujícího elektro letounu, protože palivový článek sám o sobě má podobné požadavky 

jako spalovací motor. K přeměně na elektrickou energii využívá článek palivový kyslík. 

V tomto případě bude využit kyslík obsažený ve vzduchu, aby měla pohonná soustava co 

nejnižší hmotnost. Vzhledem k účinnosti dnes vyráběných článků bude vznikat i poměrně 

dost odpadního tepla. Řízení bloku palivových článků a jejich součinnost s elektromotorem, 

kde akumulátor bude sloužit jen jako vyrovnávací zařízení proudových nárazů při změně 
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letového režimu a jako nouzový zdroj, bude vyžadovat užití jiného řídícího bloku elektroniky, 

než co používají již zkonstruovaná elektro letadla.  

Pro možnou realizaci instalace soustavy palivových článků jsem vybral turistický motorový 

kluzák L-13 SW/SE Vivat Československé konstrukce, obr.16. Důvodů výběru je hned 

několik. Motorový kluzák je konstrukčně velmi jednoduchý, a nejen teoretické ale i praktické 

nahrazení pohonné jednotky včetně jednotlivých soustav s ní spojených by mohlo být reálné. 

Motorový kluzák je zkonstruován z velké části z komponent kluzáku L-13 Blaník. Jeho 

aerodynamické vlastnosti jsou tedy velmi přívětivé a při zástavbě jiné pohonné jednotky bude 

méně náročné neovlivnit celkovou charakteristiku a letové vlastnosti a výkony. Díky relativně 

vysoké klouzavosti 1:21 lze předpokládat také nižší nároky na pohonnou jednotku v režimu 

cestovního letu. Od toho se následně odvíjí teoretická nižší spotřeba energie pro let, a tedy 

nároky na maximální trvalý výkon palivových článků. Pro prvotní experimentální konstrukci je 

výhodné, pokud je k dispozici dostatek prostoru pro zástavbu jednotlivých součástí. Detailní 

parametry jsou uvedeny v tabulce 12. I v tomto ohledu je Vivat vhodnější než dnes na trhu 

velmi dostupné ultra lehké letouny. 

 

   Obrázek 16: L-13 SW Vivat před zástavbou startéru a elektrifikace, přestavba SW na SE, na které jsem se  
   Podílel 
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Tabulka 12: Parametry letounu Vivat L-13 SW [22] 

Motor Mikron IIIA 

 Max. výkon 48 kW při 2600 ot./min 

Cestovní výkon 35 kW při 2350 ot./min 

Ekonomický režim 22 kW při 2000 ot./min 

Max teplota hlav válců 260 °C 

Max. teplota oleje 105 °C 

Hmotnost suchého motoru 67,8 kg 

Max. přípustná rychlost 230 km/h IAS 

Max. rychlost obratů 160 km/k IAS 

Pádová rychlost 56-64 km/h v závislosti na konfiguraci 

Max. vzletová hmotnost (MTOM) 690 kg 

Prázdná hmotnost bez paliva a oleje (kromě 

nevyčerpatelného množství) (EM) 470 kg 

Krajní přední poloha těžiště 1,25 m od požární stěny 27 % SAT 

Krajní zadní poloha těžiště 1,4 m od požární stěny 38,5 % SAT 

Vytrvalost při max. trvalém výkonu 2:20 

Vytrvalost při cestovním režimu 3:10 

Vytrvalost při úsporném režimu 4:30 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.akkralupy.cz/wp-content/uploads/2020/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-Vivat.pdf
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9. Zástavba PEMFC +H2 úložiště + hybridní systém do výše 

popsaného letounu 

Pro přestavbu bude nutno demontovat komponenty, které jsou spjaty s pohonnou soustavou 

spalovacího motoru. Pro zachování dvoučlenné posádky se pokusím navrhnout pohonnou 

soustavu s palivovými články o stejné celkové hmotnosti demontovaných prvků. Taktéž bych 

rád zachoval stejnou vytrvalost letounu i s novou soustavou.  

9.1 Výpočet potřebného množství paliva a dostupné hmotnosti pro 

novou soustavu 

V tabulce 13 jsou jednotlivé hmotnosti demontovaných částí, které jsem stanovil vážením.  

Budu počítat s maximální hmotností posádky 165 kg  

 

Odečtením jednotlivých hmotností (kromě paliva a oleje) mD od hmotnosti prázdného letounu 

mEM dostanu novou prázdnou hmotnost letounu. Rozdílem maximální vzletové hmotnosti 

mMTOM a nové prázdné hmotnosti s 165 kg určených pro posádku mp stanovím maximální 

hmotnost celé soustavy pohonu (7), která bude limitem v této kapitole. 

Tabulka 13: Dostupné zatížení po demontáži pohonné soustavy z letounu L-13 Vivat 

Letadlová součást Hmotnost 

Motor 67,8 kg [22] 

Motorové lože 2,5 kg 

Olejová nádrž 2,25 kg 

palivové, olejové hadice a potrubí 1 kg 

Palivová nádrž 3,6 kg 

Motorové přístroje 1,43 kg 

Deflektor 0,38 kg 

Palivový kohout 0,95 kg 

olej (8 l) 7,08 kg [13] 

Palivo (50 l) 36 kg [14] 

Celkem(bez oleje a paliva) mD 80 kg 

 

https://www.akkralupy.cz/wp-content/uploads/2020/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-Vivat.pdf
http://www.exel-lubricants.com/PI_UK/Carat%2015W40.pdf
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                                                 (7) 

Na základě předpokládané reálné účinnosti palivových článků PEMFC 55 %, účinnosti 

střídače s řídící jednotkou 98 % a elektromotoru 95 % jsem v následující tabulce, za využití 

hodnot z tabulky (1), stanovil potřebné množství vodíku pro jednotlivé režimy letu se stejnou 

vytrvalostí, jako u původní soustavy pohonu -  tabulka 14. 

 

Tabulka14: Potřebný objem palivových nádrží pro jednotlivé režimy letu v případě vodíku jako paliva 

Letový 

režim 

Výkon 

motoru 

Požadovaná 

vytrvalost 

Celková 

potřebná 

energie 

elektromotoru 

Potřebná energie v 

palivu 

Hmotnost 

vodíku 

Objem 

vodíku 

při tlaku 

700 bar 

Objem 

kapalné 

fáze 

vodíku 

Max. trvalý 48 kW 2:20 112 kWh 219 kWh 788,6 MJ 6,63 kg 166,5 l 93,48 l 

Cestovní 35 kW 3:10 110 kWh 215 kWh 774 MJ 6,5 kg 163,2 l 91,65 l 

Ekonomický 22 kW 4:30 99 kWh 193,5 kWh 696,6 MJ 5,85 kg 146,9 l 82,5 l 
 

 

Z tabulky 14 je možno vyčíst, že pro přepokládané fixní účinnosti všech prvků bude potřeba 

5,86 – 6,63 kg vodíku což odpovídá 146,9 - 166,5 l stlačeného plynu na 700 bar nebo 82,5 – 

93,48 l kapalného vodíku. 

S hustotou výkonu DMFC zmíněných v kapitole 3, asi 0.065 kW/kg by sestava vážila bez 

příslušenství 738,5 kg. S účinností 25,6 % DMFC článků by palivo zaujímalo množství 

stanovené v tabulce 15. 

Tabulka 15: Potřebný objem palivových nádrží pro jednotlivé režimy letu v případě metanolu jako paliva 

Letový režim 
Výkon 

motoru 

Požadovaná 

vytrvalost 

Celkový výkon 

elektromotoru 
Potřebný výkon v palivu 

Hmotnost 

metanolu 

Objem 

metanolu 

Max. trvalý 48 kW 2:20 112 kWh 499,3 kWh 1797,5 MJ 78,8 kg 115,2 l 

Cestovní 35 kW 3:10 110 kWh 494,1 kWh 1779 MJ 78 kg 114 l 

Ekonomický 22 kW 4:30 99 kWh 441,4 kWh 1589 MJ 69,7 kg 102 l 
 

 

Hmotnost DMFC převyšuje maximální možnou hmotnost celé soustavy více než 

pětinásobně, a dokonce i převyšuje  MTOM zvoleného letounu. 
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Z výsledků předchozích odstavců této kapitoly jsem se rozhodl zástavbu realizovat 

s využitím technologie PEMFC.   

9.2 Návrh elektromotoru, palivového článku 

Z tabulky 12, kapitoly 8. je zřejmé, že maximální výkon použitého elektromotoru pro 

zachování letové obálky by měl být nejméně 48 kW a maximální trvalý 22 kW. Elektromotor 

Rex 90, který jsem představil v 7. kapitole, o špičkovém výkonu 60 kW tyto minimální 

požadavky splňuje i s dostatečnou rezervou. Nebude tedy nutno jeho plný výkon využít, díky 

čemuž nebude přetěžován. Jeho nízká hmotnost, 17 kg, umožní použít konstrukčně 

jednodušší a lehčí motorové lože. Konstrukce tohoto lože bude dále využita k zavěšení bloku 

palivových článků. Palivové články jsem se rozhodl dimenzovat na výkon 55 kW z důvodu 

výkonové rezervy maximálního trvalého výkonu. 

Nejvhodnějším kandidátem pro zásobování elektromotoru elektrickou energií je PEMFC od 

výrobce BALLARD s hustotou výkonu 4,7 kW/kg a 4,3 kW/l, zmíněného v kapitole 3. PEMFC 

je se svým výkonem 140 kW zbytečně velký.  Pro stanovený maximální výkon 55 kW 

v předchozím odstavci bude stačit jen část původního bloku článků. Suchá hmotnost PEMFC 

se špičkovým výkonem 55 kW při zachování stejné hustoty výkonu bude 11,7 kg a objem, 

který zaujme 12,8 l.  

Potřebný průtok vzduchu pro zásobování palivového článku kyslíkem lze určit následujícím 

vztahem (8): 

     
                   
                  

 
       

   
   

                 

 
   
   

                               
     

  
   (8) 

Kde ṁAir je výsledný průtok vzduchu, P výkon svazku, Uopt, je optimální pracovní napětí 

svazku, Nc je počat článků ve svazku, e elementární náboj, NeO2 je počet elektronů 

účastnících se reakce na jednu molekulu, Na Avogardova konstanta, Vm Molární objem, CO2 

je koncentrace kyslíku v atmosféře, OVSAir je přesaturace kyslíkem odhadnutá na 2, ρAir 

hustota vzduchu dle ISA.  

Podobně lze odvodit poměr mezi průtokem vodíku a vzduchu: 

 
    

   
 

      
        

     

     
        

    

 

 
           

   
          

       (9) 
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Kde ṁH2 je výsledný průtok vodíku, NeH2 počet elektronů účastnících se reakce na jednu 

molekulu, CH2 podíl vodíku v palivu, OVSH2 je přesaturace vodíkem odhadnutá na 1,2.  ρH2 

hustota vodíku.[52] 

 

Pro okamžitý výkon 55 kW bude potřeba dodávat do reakce 0,06 kg/s vzduchu pod tlakem 

max. 2,5 bar, jež jsem stanovil vztahem (8) a 0,001 kg(H2)/s 

    

Pro zásobování palivových článků dostatečným množstvím vzduchu bude nutno využít 

výkonný kompresor. Nabízí se tři druhy. Inspiraci jsem zde přebral z technologie 

mechanického přeplňování spalovacích motorů automobilů. Ty využívají několik způsobů 

přeplňování. Rootsovo dmychadlo, Lysholmovo dmychadlo nebo odstředivý kompresor, 

jehož konstrukce je velmi blízká radiálnímu kompresoru turbínového nebo turbovrtulového 

motoru. Kompresory jsou poháněny mechanicky odebíráním výkonu od klikového hřídele. 

Odstředivý kompresor se potom častěji vyskytuje v kombinaci s turbínou, která je umístěna 

ve výfukovém systému a využívá tak energii výfukových plynů, tzv. turbodmychadlo. 

Všechny tyto varianty přeplňování by mohli být poháněny také elektricky. Tento způsob je, 

ale v automobilovém průmyslu velmi okrajová záležitost z důvodu vysoké náročnosti na 

elektrickou energii a složitost celého systému. Ovšem v případě zásobování PEMFC je 

elektrický pohon kompresoru jediná možnost. Pro tento účel bude nejvhodnější užití 

odstředivého kompresor, který je z výše jmenovaných nejkompaktnější, nejlehčí a ve 

vysokých otáčkách, které přesahují 40000 ot/min., vykazuje i vyšší stlačení než ostatní 

jmenovaná zařízení. Účinnost v takovém režimu je potom 70 – 85 %. Nevýhodou je, že 

zmíněné vysoké otáčky vyžadují převodové ústrojí pro zvýšení otáček elektromotoru, který 

kompresor pohání.[45],[46],[47] 

Rovnice (10) pro špičkový výkon kompresoru stanovuje nejnižší maximální potřebný výkon 

elektromotoru pro pohon, přičemž účinnost sltačení odhaduji na hodnotu 75%.   

 

   
        

  
  
 
       

   

          
   

             
      
      

 
       

   

          
                

(10) 

 

Kde Pk je výkon elektromotoru, p1 atmosferický tlak, p2 plnící tlak do PEMFC,V1 

objem nasávaného vzduchu za sekundu, η kompresní účinnost. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
https://www.auto.cz/a-odstredive-dmychadlo-znate-je-to-neco-mezi-turbodmychadlem-a-kompresorem-122733
https://superchargersonline.com/content.asp?id=21
https://www.auto.cz/technika-v-automobilech-elektricke-dmychadlo-71431
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Špičkový výkon elektromotoru kompresoru, který dopraví do reakce potřebné množství 

vzduchu, stanovené v (8),  musí být nejméně 6,76 kW. 

Protože, se mi nepodařilo vyhledat odpovídající elektricky poháněný kompresor vhodného 

výkonu, rozhodl jsem se navrhnout kompresor kombinací mechanicky poháněného 

odstředivého kompresoru, obr.17, a elektromotoru odpovídajícího výkonu,obr18. Celkovou 

hmotnost odstředivého kompresoru jsem stanovil jako součet hmotnosti elektromotoru a 

turbodmychadla, kde hmotnost turbíny výfukové části teoreticky nahrazuje hmotnost 

převodového ústrojí mechanicky poháněného odstředivého kompresoru. Pro pohon 

kompresoru jsem vybral elektromotor REG 20 od stejného výrobce jako elektromotor REX 

90. Ten dosahuje kontinuálního výkonu 3 kW a špičkového potom 7 kW, hmotnost 

elektromotoru je 1,45 kg. [49] Přibližná hmotnost kompaktního turbodmychadla je 2,6 kg. [48] 

Celková hmotnost teoretického zdroje tlakového vzduchu by tedy mohla být do 5 kg. 

 

 

Obrázek 17: Odstředivý radiální kompresor této 
konstrukce by mohl být použit k zásobování 
palivových článků vzduchem [44] 

Obrázek 18: Elektromotor REG 20 pro pohon odstředivého 
kompresoru určeného k zásobování PEMFC vzduchem[49] 

 

 

 

 

http://www.rotexelectric.eu/products/bldc-motors/reg-series/
https://www.auto.cz/preplnovani-2-dil-turbodmychadla-16765
https://www.auto.cz/galerie/technika/60830/a-odstredive-dmychadlo-znate-je-to-neco-mezi-turbodmychadlem-a-kompresorem?foto=3
http://www.rotexelectric.eu/products/bldc-motors/reg-series/
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9.3 Návrh nádrže 

Vodík nesoucí potřebnou energii uložená ve vodíku má sice velmi nízkou hmotnost, což je 

pro zástavbu do letadla příznivý parametr, ale tlak 700 bar, který bude v palivových nádržích, 

aby se vodíkové palivo vešlo do přijatelného objemu už tak příznivý parametr není.  

Výrobce nádrží, který by na trhu nabízel nádrže takového typu, se mi nepodařilo vyhledat. 

Rovněž výrobce Toyoty Mirai uvedené v kapitole 5.1 není příliš sdílný ohledně parametrů 

použitých nádrží. Rozhodl jsem se tedy navrhnout vlastní nádrže, které se budou skládat z 

kompozitu hliníkového jádra a obalu s kevlarovými vlákny. Hliník bude tvořit samotný tvar 

nádrže a jeho primární úlohou bude, aby vodíkové molekuly neprostupovaly přes stěnu 

nádrže ven. Hliníková nádoba bude opletena kevlarovými vlákny v příslušném množství 

několika vrstvách. S ohledem na dostupné prostory v trupu letounu jsem navrhl celkem čtyři 

menší nádrže pro celkový objem 176,6 l, jako součet vnitřních objemů hliníkových částí 

v tabulce 16, vodíku stlačeného na 700 bar. Návrh jejich rozmístění v trupu představuje 

obrázek 20 a tvar nádrží představuje obrázek 19. 

Využil jsem pevnostní výpočet podle normy ČSN 690010 výpočet kritické tloušťky stěny 

válcové nádrže. Tloušťky stěn kulových zakončení nádrží jsou pro jednoduchost 

dimenzovány stejně. Z důvodu prostorového omezení nádrží jsem nejprve stanovil dle 

vztahu 11 maximální možný objem nádrže V pro dané umístění. Na jejich válcový průměr, 

Obr.19, jsem stanovil dle vztahu 12 tloušťku kevlarové pevnostní stěny d. Dále jsem vnitřní 

objem zmenšil ještě o 1 mm tlustou stěnu hliníku, kde tloušťka stěny zahrnuje i značnou 

rezervu případného poškození korozí. Koeficient bezpečnosti jsem zvolil jako trojnásobek. 

Výsledný vnitřní objem nádrží včetně dalších dílčích rozměrů nádrží jsem uvedl v následující 

tabulce 16 .[41], [42], [43] 

  

 
           

(11) 

 
  

  

     
                        

(12) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Vypocet%20tlakove%20nadoby%20podle%20CSN%20690010.pdf
http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty/download/prezentace-z-prednasek/18MTY-12-kompozity-2.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://users.fs.cvut.cz/pavel.hoffman/PREDMETY/ZSVZ/Vypocet%20tlakove%20nadoby%20podle%20CSN%20690010.pdf
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       Obrázek 19: Tvar nádrží 

 

Tabulka 16: výpočty hmotností a objemů jednotlivých nádrží, jejichž rozmístění je na obrázku 20 

 

Nádrž A Nádrž B Nádrž C Nádrž D 

Maximální provozní tlak p [bar] 700 700 700 700 

Max. dostupný průměr nádrže D [m] 0,44 0,3 0,3 0,34 

Max. dostupná délka válcové části nádrže v [m] 0,28 0 0,52 0,37 

Koeficient bezpečnosti [-] 3 3 3 3 

Minimální tloušťka kevlarové stěny nádrže d [mm] 12,96 8,84 8,84 10,01 

Dostupný objem pro nádrže V [m3] 0,087 0,014 0,051 0,054 

Vnitřní rozměry jednotlivých částí nádrží 

Vnitřní průměr kevlarové části Dk [m] 0,414 0,282 0,282 0,320 

Vnitřní průměr hliníkové části DH [m] 0,413 0,281 0,281 0,319 

Vnitřní objem kevlarové části Vk [m
3] 0,075 0,012 0,044 0,047 

Vnitřní objem hliníkové části VH [m3] 0,074 0,012 0,044 0,047 

Objem kevlarové stěny nádrže vk [m
3] 0,012 0,002 0,007 0,007 

Objem hliníkové stěny nádrže vH [m
3] 0,00045 0,00013 0,00035 0,00034 

Hmotnost kevlarové části nádrže mk [kg] 17,7047 3,390 9,442 10,466 

Hmotnost hliníkové části nádrže mH [kg] 1,217 0,337 0,958 0,934 

Hmotnost prázdné nádrže m [kg] 18,921 3,727 10,40 11,400 
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VH všech nádrží činí 177 l vodíku stlačeného na 700 bar. Jejich celková hmotnost i s palivem 

a bez armatur s uzavíracími a bezpečnostními ventily bude 51,5 kg. Z toho je hmotnost 

paliva 7,05 kg při plném naplnění nádrží. 

 

9.4. Řídící elektronika a akumulátory 

Pro řízení elektromotoru a regulaci by mohl být použit DC-DC měnič od téhož výrobce jako 

elektromotoru pro pohon vrtule. Rotex electric nabízí HBC HV IGBT industrial speed 

controller, pro výkony do 60 kW, což se výborně hodí. Ovšem pro regulaci PEMFC, 

kompresoru zásobování vzduchem a řízení ukládání přebytečné energie do akumulátoru 

bude potřeba sofistikovanější zařízení. Nepodařilo se mi najít zařízení přímo určené pro 

tento účel, a tak jsem i za cenu vyšší hmotnosti započítal do hmotnosti celé soustavy DC – 

DC měnič, který využívá Toyota Mirai kde, již konstruktéři se všemi požadavky na toto 

zařízení počítali. DC – DC měnič je dokonce pro účel elektro letounu předimenzovaný, 

přesto jsem se rozhodl jej použít. Jeho hmotnost činí 25 kg a s touto hodnotou budu dále pro 

účely zástavby počítat. 

Křivka výstupního výkonu palivového článku je mírně zvlněná a současně s okamžitým 

požadavkem změny výkonu je vhodné užití článku v součinnosti s elektrickým 

akumulátorem. Ten by vyrovnával výkonové špičky a současně by umožňoval vyhlazení 

křivky výstupního výkonu PEMFC.   

Režim vzletu vyžaduje maximální výkon, který bude 60 kW pro elektromotor pohánějící vrtuli 

a 7 kW pro špičkový výkon kompresoru zásobující PEMFC vzduchem. S účinností 

elektromotorů přibližně 98 % a odběrem 1 kW pro palubní síť a případné další ztráty bude 

potřebný výkon palubních zdrojů 69 kW. PEMFC zajistí špičkový výkon 55 kW a akumulátor 

bude muset zajistit zbylých 14 kW výkonu po dobu minimálně pěti minut, aby bylo zajištěno 

bezpečné provedení vzletu. Z navržených akumulátorů v kapitole 6 jsem vybral akumulátory 

SAMSUNG INR21700-30T. Jejich hustota energie 108 W/kg je sice někde pod polovinou 

současných limitů, ale díky rozměrům a možnosti sérioparalelního zapojení článků je možné 

celkový tvar bloku akumulátorů formovat prakticky do libovolného tvaru. Díky tomu nebude 

akumulátor tak náročný na prostor jako vodíkové nádrže a bude možné jej rozložit podle 

dostupného místa a potřeby těžiště. Pro dosažení 14 kW a 48 V systém, který je 

nejpravděpodobnější, bude blok složený ze 14 paralelně zapojených článků a 13 sériově. 

Dohromady to bude 182 článků o celkové kapacitě 1,966 kW. Okamžitý maximální proud 

bude 490 A při 22,9 kW špičkového výkonu. Celková hmotnost akumulátorů bez započtení 

konstrukčních prvku a balanční elektroniky dosáhne 18,2 kg.    
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9.5 Rozložení hmotnosti 

Aby byla zachována stabilita a řiditelnost, musí zůstat těžiště prázdného letounu ideálně ve 

stejném bodě jako u původní koncepce. Tím zůstane zachován rozsah centráže a nebude 

potřeba měnit poryvovou a obratovou obálku letounu. To znamená, že aerodynamické 

omezení, zejména v násobcích zůstane nezměněno.  

 

Tabulka 17: Hmotnosti a momenty komponent a stávajících a nově zastavěných. 

 

Vzdálenost od 

požární stěny [mm] 

Hmotnost 

[kg] 

Vzdálenost od 

těžiště[mm] 

Moment 

k těžišti [Nm] 

Olejová nádrž s olejem 80 10,1 -1216 -119,9 

Přístroje 450 1,4 -846 -11,9 

Palivová nádrž 2200 39,6 904 351,2 

Motor -450 67,0 -1746 -1147,6 

Celkem původní --- 118,1 --- -928,2 

Elektromotor -750 17,0 -2046 -341,2 

Vodíková nádrž A 2750 21,9 1454 312,7 

Vodíková nádrž B 1900 4,1 604 24,5 

Vodíková nádrž C 1580 12,2 284 33,9 

Vodíková nádrž D 1550 13,3 254 33,1 

Palivový článek -370 11,7 -1666 -191,2 

Akumulátor -360 18,2 -1656 -295,7 

Kompresor -650 5,0 -1946 -95,5 

DC-DC -370 25,0 -1666 -408,6 

Celkem nové --- 128,4 --- -928,1 
 

 

V tabulce 17 jsem uvedl hlavní části původní a nové části soustavy pohonu včetně jejich 

hmotností a výsledných momentů vůči těžišti. Prostory pro nádrže na vodík byly dány 

dostupným prostorem v trupu. Elektromotor obsadil jasné místo v přídi letounu. Ostatní 
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komponenty jsem rozmístil tak aby celkový moment vůči těžišti zůstal nezměněn i po 

přestavbě. Jejich konkrétní umístění jsem znázornil na následujícím obrázku 20. Celková 

hmotnost všech komponentů nové soustavy je 124,5 kg, ta ale nezahrnuje hmotnosti 

upevňovacích prvků jednotlivých součástí, kabelových svazků, palivového potrubí, tlakových 

ventilů, celé chladící soustavy, ani deflektorů a přepážek pro zásobování PEMFC vzduchem. 

V případě předpokladu navýšení hmotnosti soustavy o 20 % zahrnujících hmotnost výše 

zmíněných částí bude soustava vážit 154 kg. To je o 19 kg více než jsem si stanovil na 

začátku této kapitoly. Tento rozdíl omezí maximální hmotnost posádky a jejich zavazadla na 

celkovou hmotnost 154 kg, což je stále přijatelná hodnota.      

 

Obrázek 20:Návrh architektury rozmístění jednotlivých komponent soustavy v letounu 

 

Ne příliš intuitivním faktem je také to, že množství paliva v nádrži má i v případě plného 

naplnění tak malou hmotnost, že téměř neovlivňuje centráž letounu. To v praxi znamená, že 

pilot nebude před letem muset brát velký ohled na množství paliva z hlediska MTOM. 

 

9.6. teoretická výdrž s pracujícími agregáty 

Protože potřebný objem paliva pro stanovenou vytrvalost v tabule 14 nepočítá se spotřebou 

energie sekundárních agregátů a omezením způsobeným akumulátory dimenzovanými jen 

pro režim vzletu, sestavil jsem tabulku několika výkonnostních režimů. Od těchto režimů se 

potom odvíjí teoretická vytrvalost blížící se reálné vytrvalosti možného experimentálního 

letounu. Pokud by byla ve skutečnosti využita rekuperace kinetické energie a odpadní 

energie z PEMFC, reálná vytrvalost bude vyšší. 
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Tabulka 18: režimy výkonu, hmotnostní průtoky vodíku a vzduchu a výsledná vytrvalos 

Výkon 

přenesený 

na vrtuli 

[kW] 

Výkon 

PMFC 

[kW] 

Pk 

[kW] 

Qair 

[kg/h] 

QH2 

[kg/h] 

Výkon 

akumulátoru 

[kW] 

Vytrvalost 

Vytrvalost 

s původní 

pohonnou 

soustavou 

60 55 7 223,56 3,79 14,3 0:08 N/A 

48 55 7 223,56 3,79 1,81 1:05 2:20 

46,3 55 7 223,56 3,79 -- 1:51 N/A 

35 41,6 5,1 163,08 2,87 -- 2:27 3:10 

22 26,1 3,2 102,24 1,8 -- 3:55 4:30 

20,2 24 3 93,6 1,66 -- 4:14 N/A 
 

   

10. Závěr  

10.1. Přímé porovnání soustavy vodíku s palivovými články, elektrickými 

akumulátory a soustavy klasické koncepce se spalovacím motorem 

V této kapitole srovnám jednotlivé letouny představeny výše s teoretickou vizí poháněnou 

hybridní soustavou zásobovanou vodíkem. V tabulce 19 je srovnání hlavních komponent 

jednotlivých letounů. 

Při srovnání přestavby s původní soustavou bude zásadní nevýhodou vyšší hmotnost celé 

soustavy a tudíž omezená možnost dvoučlenné posádky při snaze zachování stejné 

vytrvalosti a doletu. Rovněž současná infrastruktura plnících stanic na vodík není rozšířená 

v potřebné míře a zajímavý ekonomický pohled na věc také nepřinese. Nová technologie 

s sebou přináší i nové problémy a například současný systém údržby, legislativní a 

bezpečnostní předpisy se stanou nedostačujícími. Naproti tomu se otevírají nové možnosti a 

omezení v některých směrech budou moci být benevolentnější. V základu nově vzniklá 

soustava je vlastně elektrická, a tudíž jediný hluk, který vzniká při provozu, je hluk 

kompresoru zásobování PEMFC vzduchem a aerodynamický hluk samotného letounu. 
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Prakticky celá soustava pohonu bude elektronicky řízena, což umožňuje velice jednoduchou 

softwarovou diagnostiku. Všechny prvky soustavy ke svému chodu budou využívat čidla a 

senzory, které bude možné použít i k celkové diagnostice stavu soustavy. To radikálně 

zjednodušuje a zkracuje potřebné servisní prohlídky.  

Z dat, které výrobci poskytují k palivovým článkům je zřejmé, že maximální provozní teplota 

se pohybuje kolem hodnoty 90 °C. To představuje daleko nižší požární riziko, než je tomu u 

verze se spalovacím motorem, kde teplota výstupních plynů může běžně přesahovat 300 °C. 

V případě kapalinového chlazení i vyrovnávacího akumulátoru elektrické energie se toto 

požární riziko dále snižuje. 

Minimální množství pohyblivých prvků umožňuje prakticky okamžitý start letounu. Ve 

srovnání s konvenční pohonnou jednotkou, kdy je nutný čas pro zahřátí a ve většině 

případech i fyzická příprava motoru, jako jeho ruční protočení, kontroly množství provozních 

kapalin nebo otevírání palivové nádrže a zaplavení karburátoru, je možné odstartovat 

prakticky okamžitě. 

Díky tomu, že palivový článek není rotační stroj, by bylo možné užití i tzv. dálkového startu. 

Toho by bylo možné využít pro přípravu palubních systémů zahřátí palivových článků na 

provozní teplotu nebo dokonce vytopení kabiny pro posádku ještě před jejím příchodem.  

Tabulka 19: srovnání hmotností uložené energie jednotlivých letounů a koncepcí 

Letoun 
max. 

výkon 

kapacita 

akumulátoru 

hmotnost 

akumulátorů/ 

nádrže 

s palivem 

Hmotnost 

motoru 

Hmotnost 

palivového 

článku 

Φnix 60 kW 35 kWh N/A 17 kg -- 

SportStar EPOS+ 75 kW N/A 4x53 kg 20 kg -- 

L-13 SW/SE Vivat 48-55 kW -- 40 kg 67,8 kg [22] -- 

 SkySpark 65 kW 7,5 kWh N/A N/A >60 kg 

 Pipistrel Velis 

ELECTRO 57,6 kWh 24,8 kWh N/A N/A -- 

teoretická přestavba 

L-13 Vivat 60 kW 1,96 kWh 

18,2 kg + 51,5 

kg 17 kg 11,7 kg 
 

https://www.akkralupy.cz/wp-content/uploads/2020/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-Vivat.pdf
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Tento režim by dále mohl umožnit napájení dalších zařízení, kdy by palivový článek na 

palubě mohl dobíjet jiná externí zařízení. Samozřejmě ve všech těchto režimech je 

předpoklad vypnutého elektromotoru pohánějícího vrtuli. To žádné současné spalovací 

motory neumožňují. 

Výše popsanými výhodami disponují taktéž letouny čistě elektrické, ale ty naráží na 

omezenou kapacitu svých akumulátorů a tím na vytrvalost a dolet. Doba nabíjení 

akumulátorů je v nejlepším případě několik desítek minut a v porovnání s vodíkovou 

technologií je to násobně delší prostoj na zemi. V současnosti je ale i toto dlouhé nabíjení 

mnohem praktičtější než tankování vodíku. 

Také je třeba ale říci, že pro teoretickou zástavbu soustavy s palivovými články jsem použil 

konkrétní letoun. Není ovšem vyloučeno, že pokud by se použila mnou zpracovaná metodika 

pro jiné letadlo, porovnání soustav by vyšlo lépe. 

Obě varianty, čistě elektrický letoun i hybridní, využívající akumulátor a soustavu 

s palivovými články, mohou rekuperovat energii některých letových režimů, jak již zmiňuji 

v kapitole 8. Tuto možnost pohonná soustava s klasickým spalovacím motorem nemá. 

Taktéž z ekologického hlediska se jednotlivé koncepce liší. Vzhledem k tomu, že názory 

mnohých se v tomto ohledu velmi liší, zmíním zde jen fakta s lokálním ekologickým 

významem, protože i ten může hrát roli. Vodíkový i bateriový letoun jsou tiché a jejich provoz 

muže být v některých oblastech vhodnější z hlediska hlukových omezení. Z principu činnosti 

palivový článek potřebuje filtr vzduchu vstupujícího do reakce. Protože kromě vody žádné 

jiné emise neprodukuje, je možné tvrdit, že vodíkový letoun vzduch čistí, filtruje.  

 

10.2. Zhodnocení výsledků 

Jedním z největších technologických problémů se ukázala problematika uložení 

dostatečného množství vodíku. Technologie tlakových nádrží se začínají blížit fyzikálním 

limitům a jejich konstrukce se jeví zpravidla dost těžká na to, aby se jejich kapacita dala dále 

efektivně zvyšovat. Částečně by tento problém mohl vyřešit úplně jiný přístup ke konstrukci 

letounu. To by znamenalo nové konstrukční řešení letounu, bez snahy využití stávajících 

konstrukcí, podobně jako nový design uložení jednotlivých komponent pohonné soustavy 

elektromobilů a tím i změny celého konstrukčního řešení. Protože vodík je velmi lehký a 

skladování je pod vysokým tlakem - stovek bar, nádrže by mohli být konstruovány přímo jako 

nosná konstrukce letounu. Například hlavní nebo pomocný nosník křídla ve tvaru dvou 

kuželů podstavami spojenými v centroplánu, nebo ocasní část trupu by funkci konstrukčně 
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nosné části a tlakové nádrže mohli efektivně plnit. Samozřejmě v takovém případě bude 

nutné konstrukci dimenzovat na cyklické namáhání tlakem paliva a současně na dynamické 

namáhání od poryvů, obratů a hlavně přistání. 

 Vzhledem k tomu, že pro uložení vodíku do nádrže je potřeba nemalé množství energie, 

které se pohybuje okolo 30-40 % energie v samotném palivu. Také výroba vodíkového paliva 

o požadované čistotě je mnohdy ekonomicky, energeticky a také technologicky náročná. 

Samotná efektivita celého systému a jeho ekonomická konkurenceschopnost konvenčním 

fosilním palivům, či li-ion akumulátorům bude otázkou dalšího vývoje a vyvíjejících se 

požadavků trhu. 

Naopak palivové články a elektromotory užívají velmi pokročilé technologie a hodnoty jejich 

hustoty výkonu jsou na hodnotách několika jednotek Kw/kg. Doby životnosti jednotlivých 

zařízení výrobci udávají v tisících až desetitisících hodin. To je v mnoha případech i násobně 

více než u spalovacích motorů. Z fyzikálního hlediska by tedy palivové články mohli 

konkurovat současným technologiím. 

Využitím tzv. hybridní technologie je taktéž možné dimenzovat výkon soustavy palivových 

článků na výkon menší, než by byl maximální vzletový výkon. Toho jsem také ve své práci 

využil. Nepodařilo se mi však jednoznačně stanovit, zda tento přístup má příznivý vliv na 

hmotnost použité soustavy palivových článků. 

Pro využití maximálního množství energie je možné také realizovat rekuperaci kinetické 

energie v režimu přiblížení nebo klesání. Díky využití akumulátoru pro vyrovnávání 

proudových špiček by bylo možné ukládat do něj i rekuperovanou energii zmíněných režimů. 

Hmotnost celé soustavy by bylo možné dál snižovat nejen optimalizací komponent a 

zlepšováním parametrů. V případě rychlých reakcí palivových článků na požadavky výkonu, 

je možné akumulátory zcela eliminovat a využívat je jen pro účely palubních spotřebičů. 

Výkonová hustota PEMFC je tak vysoká, že by z hlediska hmotnosti bylo výhodnější vozit na 

palubě palivové články o větším výkonu a akumulátory k vykrytí proudových špiček používat 

jen minimálně nebo vůbec. 
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