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ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ

Na začátku bych chtěl přiblížit, jak funguje přeměna vodíku na elektrickou energii.

Teoreticky by mělo docházet k tomu, že po připuštění vodíku se u anody oddělí elektron od atomu vodíku a vytvoří 

proud, který následně využijeme, nějaký vodík se tímto jevem přesune přes membránu a spojí se s kyslíkem a využitým 

elektronem a vytvoří společně molekulu vody. Část vodíku i kyslíku ale zůstane nevyužita a je společně vypuštěna do 

ovzduší. Generátory mají i řadu filtrů takže nejen že neznečišťují ovzduší ale dokonce ho i čistí.



Generátor vytváří elektrický proud, ale zároveň při průchodu protonu membránou vzniká teplo.
Generátor pracuje nejefektivněji při teplotě 40°C, proto je zde připojeno měření teploty a řídící
jednotka (arduino) hlídá teplotu. Při přesáhnutí 80°C jednotka (arduino) generátor vypne.



• První sestavení (Mk – 1)

• Zde je seznam použitých částí pro funkčnost bloku, který

fungoval jako napájecí zdroj pro jakýkoli RC model.

• Hydrogen modul

1. Seznam částí

a. H-Cell-16030-148-C  (řídící jednotka)

b. Hydrostik Pro

c. Hydrostik Pro

d. Hydro generátor

e. Transformátor

f. Baterie (3600mAh)

g. Input

h. Output

i. Barometr

j. Přijímač



Barevné kombinace LED řídící jednotky

k. Start

l. Provoz

Červená Zelená Funkce

Bliká Baterie < 6V

Svítí Baterie < 8,4V

Bliká Svítí Baterie < 7V

Svítí ok

Červená Zelená Funkce

Svítí Baterie <  6,7V

Bliká Bliká Baterie < 6V

Bliká Hydrogen  nízký  tlak

Svítí ok

Svítí Bliká Přehřátý hydrogen články



• Tabulky obsahují kombinace LED diod, které svítí na řídící jednotce bloku. 

• K tomuto autíčku jsem se dostal díky kroužku aplikované elektroniky (vedení: pan učitel Stanislav Moravec) a 
začal jsem pracovat na prvním autíčku. Toto autíčko stavěl Filip Drtina a ten mi autíčko půjčil na prázdniny 
domů, a proto jsem vytvořil projekt Mk – 1, kde jsem vytvořil vyjímatelný napájecí blok. V bloku stačilo nabít 
baterii nebo vyměnit hydrosticky a pak mohl blok dodávat 8V jakémukoli modelu RC ať už to je letadlo, auto 
nebo třeba loď (blok měl pouze voděodolné součástky). Dále jsme tento blok přidělali na většího drona.



Zde jsou tabulky upravené pro novou generaci řídící jednotky.

Barevné kombinace LED řídící jednotky:

Zelená Vše je v pořádku

Žlutá bliká Nízký tlak

Žlutá + červená Chyba řídící jednotky

Červená Jiný problém

Vzal jsem původní nápad napájecího bloku, dostal jsem nové

části a postavil stejný napájecí blok jako u původního autíčka,

dále jsem blok vzal, menšil, zlehčil a nainstaloval na autíčko.

Dále jsem předělal řízení a servomotor dal místo ke středu

autíčka více ven a tím jsem dosáhl jednoduššího přístupu

k servomotoru. Během závodů nastaly problémy se

servomotorem, a proto jsme ho museli často opravovat. Na

autíčko jsem zabudoval držáky PPR trubek. Podvozek auta byl

upravený podvozek z originálního RC autíčka.



Teoretická funkce vodíkového generátoru

Arduino je napájeno přímo z baterie (8V), stejně jako motor, měřící prvky a další

součásti auta. Měření, které provádí Arduino je měření teploty generátoru a

motoru. Dále měřím výstupní napětí generátoru. Napětí z generátoru je

momentálně už tak slabé že ho nezměřím, důvodem může být zastaralý generátor

(většinou se po závodech již nevyužívají), důvodů může být mnoho.

Ačkoli se zdá, že je v zapojení mnoho kabelů tak je zapojení velice jednoduché. Je

to z důvodu tří oddělených soustav zapojení. První a nejdůležitější je zapojení pro

samotné auto. Baterie musí být připojena na H-můstek, který napájí servomotor,

motor a přijímač. Druhým zapojením jsou hadičky pro vodík, hydrosticky musí být

přes X připojeny na spínací prvek, který sepne, pokud je v hadičkách dostatečný

tlak (30 barů) a to je ještě připojeno na INPUT, z INPUTu je hadička vedena již do

generátoru a dále z generátoru je hadička vedena do OUTPUTu a ten je dán u kola

na kraji desky, aby mohla odkapávat voda a netekla mezi elektrické komponenty.

Třetí a poslední část je samotné arduino, to má vyvedené piny na měřící prvky a

na cívky pro spínání vodíku.


