
 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra materiálů a technologií pro automobilový průmysl 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 
 

Rok: 2014    Jméno a příjmení: Daniel Růžička 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh jednostopého elektricky poháněného 

vozidla vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů uvedených 

v seznamu. 

V Ostravě, dne  

…………………………….. 

         Daniel Růžička 

  



 

Abstrakt 

Cílem bakalářské je návrh jednostopého motorového vozidla na elektrický pohon. První 

část se zabývá obecnou specifikací elektrických pohonů motorových vozidel a typy 

elektrických pohonů pro jednostopá vozidla. V dalších částech jsou popsány systémy pro 

napájení a řízení elektromotorů jednostopých motorových vozidel.  Experimentální část se 

zabývá návrhem a měřením vlastností jednostopého motorového vozidla s elektrickým 

pohonem. Na závěr jsou uvedeny výsledky reálných vlastností vozidla v různých režimech 

po cca 4 letech provozu. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is a draft of an electrically powered two-wheeled vehicle. 

The first part concerns general specification of electric drives of motor vehicles and types 

of electric drives for single-track vehicles. In the following parts there are described 

systems for power and control of electric motors of single-track motor vehicles. The 

experimental parts deals with project and measurement of features of single-track motor 

vehicles with the electric drive. In the end of thesis are described results of the real motor 

vehicle features in the various regimes after 4 years of the using. 
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1 Úvod 

Spalováním ropných produktů v dopravě dochází k vyčerpávání neobnovitelných zdrojů 

surovin a ke znečišťování životního prostředí exhalacemi. Skleníkový efekt způsobený 

vyšší koncentrací CO2 způsobuje oteplování zemského povrchu a změny klimatu. O to více 

je v současnosti aktuální problematika využití elektrické energie pro pohon motorových 

vozidel. V kolejové dopravě se již delší dobu využívá elektrická trakce. 

Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou využití elektrické energie pro pohon 

jednostopého motorového vozidla. 

Motivací pro tuto bakalářskou práci bylo experimentálně ověřit vlastnosti elektropohonu 

v silniční dopravě a tím následně šetřit životní prostředí a provozní náklady. 

Výkonové parametry pohonu, vlastnosti akumulátoru, spotřeba energie při různých 

rychlostech byla ověřena pomocí běžného Watmeru Turnigy. 

Cílem bakalářské práce je návrh jednostopého motorového vozidla na elektrický pohon, 

následné ověření jeho provozních parametrů. 
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2 Obecná specifikace elektricky poháněných vozidel. 

2.1 Elektromotory versus spalovací motory 

Využití elektrické energie a elektromotorů pro pohon motorových vozidel přináší 

výhody ve srovnání se spalovacími motory, avšak toto využití sebou také přináší řadu 

nevýhod. 

Výhody elektrického pohonu motorových vozidel: 

 elektromotory určené pro pohon vozidla mají mnohem větší účinnost 

v porovnání se spalovacími motory, 

 neznečišťují životní prostředí, (tato výhoda je velmi markantní pro 

městskou a příměstskou dopravu), 

 mají velký záběrový krouticí moment, což je důležité pro provoz těžkých 

kolejových vozidel, 

 umožňují rekuperaci elektrické energie, 

 menší náklady na údržbu například: asynchronní motory, 

 menší akustická emise, 

 dlouhá životnost, 

 rovnoměrný chod elektromotoru. 

Nevýhody elektrického pohonu motorových vozidel 

 závislost na dodávce elektrické energie, 

 velké počáteční náklady (výstavba trolejového vedení), 

 omezený dojezd v případě využití akumulátorů. [1] 

2.2 Typy trakčních motorů 

Tyto motory můžeme rozdělit do několika skupin: 

 asynchronní elektromotory, 

 stejnosměrné elektromotory s mechanickým komutátorem, 

 stejnosměrné elektromotory s elektronickou komutací = EC motory. 

Komutátor – mechanický rotační usměrňovač zajišťuje spolu s uhlíky přívod proudu do 

rotoru elektromotoru tzv. kluzný kontakt. 
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2.2.1 Asynchronní elektromotory (AM) 

Asynchronní neboli indukční elektromotory patří mezi nejlevnější elektromotory 

pro pohon vozidel. Tyto motory mají jednoduchou konstrukci, nevyžadují častou údržbu. 

=> vysoká spolehlivost.  

Výhody:  

 konstrukčně jednoduché, 

 spolehlivé, 

 nízké náklady na údržbu, 

 mohou pracovat v generátorickém režimu. 

Nevýhody  

 relativně obtížná regulace otáček, 

 malý záběrový moment.[2] 

2.2.2 Stejnosměrné elektromotory s mechanickým komutátorem 

Tyto motory můžeme rozdělit dle zapojení buzení na motory: 

 s cizím buzením - budící vinutí je napájeno z nezávislého zdroje 

(viz Obr. 1 A),  

 se sériovým buzením - budící vinutí je zapojeno sériově k vinutí kotvy 

(viz Obr. 1. B), 

 s derivačním buzením - budící vinutí je zapojeno paralelně k vinutí kotvy

 (viz Obr. 1. C). 

 

Obrázek 1 Typy stejnosměrných strojů dle napájení vinutí A) s cizím buzením, B) se sériovým buzením, C) s 

derivačním buzením 
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Výhody: 

 snadná regulace otáček změnou kotevního nebo budícího napětí,  

 vysoký záběrný moment důležitý pro rozjezd kolejových vozidel vlaků, 

tramvají, metra atd. 

Nevýhody: 

 konstrukčně složité, 

 méně spolehlivé než AM, 

 mají vyšší náklady na údržbu, obsahují komutátor = kluzný kontakt.[2] 

2.2.3 Stejnosměrné elektromotory s elektronickou komutací = EC motory 

Konstrukční uspořádání tohoto typu elektromotoru odpovídá synchronnímu motoru 

s permanentními magnety na rotoru a trojfázovým vinutím statoru. Rotor elektromotorů je 

tvořen permanentními magnety, nepotřebuje tedy žádné napájení. Stator elektromotorů 

obsahuje třífázové vinutí, které je navinuté na jádru z magneticky měkkých materiálů, 

mající menší ztráty v železe. 

EC elektromotory jsou napájené zdrojem stejnosměrného napětí (akumulátorem). 

Tyto motory nemají mechanický komutátor, z tohoto důvodu motory potřebují zpětnou 

vazbu o vzájemné poloze rotoru oproti statoru elektromotoru. Vyžadují řídicí jednotku, 

která provádí elektronickou komutaci a generuje točivé elektromagnetické pole. 

Výhody EC motorů: 

 jednoduchá konstrukce, 

 spolehlivost, 

 velký měrný výkon na jednotku hmotnosti, 

 nízké náklady na údržbu neobsahují mechanický komutátor, 

 mohou dosahovat vysokých otáček opět z důvodu absence mechanické 

komutace. 

Nevýhody: 

 nutná elektronická řídící jednotka, 

 nutná informace o úhlové poloze rotoru, 

 problémový provoz při vyšších teplotách.[3] 
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Srovnání základních vlastnosti jednotlivých typů elektromotorů je v tabulce 1.  

Tabulka 1 Srovnání různých typů elektromotorů 

typ elektromotoru 
měrný výkon 

[kW/kg] 
řízení otáček spolehlivost 

Asynchronní  malý 
složité (frekvenční 

měnič) 
velká 

Stejnosměrné s 

mechanickou komutací 
střední  

jednoduché 

(změnou napětí) 

nízká (kluzný 

kontakt) 

Stejnosměrné s EC velký 
složité (vyžadují 

řídicí jednotku) 
velká 
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3 Typy elektrických pohonných soustav pro jednostopá vozidla 

3.1 Stejnosměrné elektromotory s elektronickou komutací (EC) 

Konstrukční uspořádání EC motorů odpovídá uspořádání synchronního motoru 

s trojfázovým vinutím na statoru a permanentními magnety na rotoru.  Tyto magnety se 

nejčastěji k rotoru připevňují lepením (více 3.2.5). 

Motory jsou napájeny stejnosměrným proudem (akumulátory). Moment krouticí 

motoru vzniká vzájemným působením točivého magnetického pole statoru a 

permanentních magnetů rotoru. Aby došlo ke vzniku točivého magnetického pole ve 

statoru, musí být vinutí statoru provedeno nejméně ve třech fázích.[3] 

Motory se vyrábí ve dvou základních konstrukčních provedeních:  

 motory s rotačním pláštěm,  

 klasické provedení motoru. 

Dále je můžeme rozdělit podle vinutí statoru na: 

 BrushLess Direct Current motor (BLDC),  

 Permanent Magnet Synchronous motor (PMS). 

Na frekvenci napájecího napětí statoru závisí otáčky EC elektromotorů. Z tohoto 

důvodu jsou EC motory napájeny z výkonových polovodičových měničů napětí s možnosti 

řízení výstupní frekvence. 

Podstatnou výhodou těchto motorů oproti stejnosměrným motorům s mechanickým 

komutátorem je, že mají vyšší životnost (neobsahují kluzný kontakt), mohou dosáhnout 

vysokých otáček, přičemž otáčky jsou limitovány spíše ložiskovým uložením. Mezi další 

výhody také patří nižší cena a menší rozměry. Tyto motory jsou prakticky bezúdržbové. 

Mezi nevýhody EC motorů patří nutnost určování polohy rotoru, pro provoz motoru 

je nutná elektronická řídicí jednotka.[4] 
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3.1.1 Motory s rotačním pláštěm 

Stator motoru je obklopen rotorem tvořeným z permanentních magnetů, takzvaným 

rotačním pláštěm (viz Obr 2). Tyto motory dosahuji většího krouticího momentu avšak 

menších otáček za minutu, v porovnání s motory v klasickém provedení. 

 

Obrázek 2 Motor s rotačním pláštěm 

3.1.2 Klasické provedení motoru 

Rotor elektromotoru, který tvoří permanentní magnety, je obklopen statorem 

(viz Obr. 3). Tyto motory dosahuji větších otáček za minutu, ale mají menší moment 

krouticí v porovnání s motory s rotačním pláštěm.  

 

Obrázek 3 Motor v klasickém provedení [3] 
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Tato varianta se montuje do středového složení kola (viz Obr. 4), a tak umožňuje 

využití převodů kola. To znamená, že při jízdě do kopce můžeme přeřadit na lehčí 

převodový stupeň a máme tedy k dispozici mnohem větší krouticí moment na kole 

v porovnání s elektromotorem umístěným v náboji kola.  

 

Obrázek 4 Elektrokolo se středovým pohonem [6] 

3.1.3 BrushLess Direct Current motor (BLDC) 

Konstrukce statoru tohoto elektromotoru je relativně jednoduchá, používá se zde 

vinutí s vyniklými póly. Tento typ motoru generuje nesinusové (obdélníkové) indukované 

napětí.   

Řízení BLDC elektromotoru 

Z důvodu, že motor nemá mechanicky komutátor, pro elektronickou komutaci 

musíme znát polohu rotoru. Polohu rotoru je možno určit několika způsoby: 

 pomocí senzorů (zde se využívají Hallovy sondy, optické enkodéry), 

 bez-senzorové řízení (jsou založeny na analýze měřeného indukovaného 

napětí). 

Výhody: 

 jednoduchá výroba, 

 možnost použití bez-senzorové vazby. 

Nevýhody: 

 zvlněný průběh krouticího momentu => dynamické namáhání.[4] 
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3.1.4 Permanent Magnet Synchronous motor (PMS) 

Trojfázové statorové vinutí je uloženo v drážkách statoru, podobně jako u 

asynchronního motoru. Díky tomuto provedení statorového vinutí stator generuje sinusové 

napětí. U tohoto typu motoru musíme znát přesnou polohu statoru vůči rotoru.  

Kvůli vysoké ceně je tento typ motoru nevhodný pro běžná jednostopá vozidla. 

Naopak je vhodný pro aplikaci v automobilovém průmyslu.  

Výhody:  

 vyrovnaný průběh krouticího momentu. 

Nevýhody: 

 nákladnost provedení.[4] 

3.1.5 Permanentní magnety pro motory EC 

Tyto magnety můžeme rozdělit podle složení do dvou skupin na: 

 magnety obsahující prvky Neodym -Železo –Bór (Nd2Fe14B). 

 magnety obsahující prvky Samarium-Kobalt (Sm1Co5 , Sm2Co17), 

Jsou to magneticky tvrdé materiály, mají velkou remanentní (zbytkovou) 

magnetickou indukci B (T). U běžných feritových materiálů tato hodnota je kolem 0,3 T. 

Kdežto u samariových je magnetická indukce 1 T, a u neohmových magnetů 1,25 T, to je 

čtyřnásobek hodnoty běžných feritových materiálů. 

Důvodem častějšího použití neodymových magnetů je nižší cena než 

u samariových. Mezi nevýhody NdFeB magnetů patří větší náchylnost ke korozi oproti 

SmCo. Další nevýhodou je ztráta magnetických vlastností při překročení mezní teploty 

u NdFeB cca 100 °C až 200 °C a u SmCo cca 300 °C. [1] [5] 
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4 Moderní systémy pro ukládání elektrické energie 

4.1 Akumulátory obecně 

Primární článek je zdroj energie, který nelze opakovaně využívat -  baterie. 

Sekundární článek je zdroj energie, který lze opakovaně využívat – akumulátor. 

Akumulátor je soustava jednoho a více sériově propojených elektrochemických 

článků, které tvoří ucelený přenosný zdroj stejnosměrné elektrické energie. Mohou         

být různých tvarů a velikostí. [7] 

Akumulátor můžeme dělit podle:  chemického složení, 

napětí akumulátorů, 

rozměrů akumulátorů, 

kapacity, 

měrné energie, 

objemové energie, 

počtů nabíjecích cyklů. 

Chemické složení akumulátorů - nejčastěji používané chemické prvky 

v akumulátorech jsou: olovo (Pb), nikl (Ni), a lithium (Li). Další často používané prvky 

jsou železo (Fe), kadmium (Cd), zinek (Zn), kobalt (Co) atd. 

Napětí akumulátoru - Základní jednotkou je volt (V) 

Kapacita akumulátorů - udává množství elektrického náboje, které je schopen 

akumulátor pojmout. Základní jednotkou, ve které se udává je (Ah) např.: akumulátor 

s kapacitou 12 Ah dodává proud 12 A po dobu 1 hodiny nebo 1 A po dobu 12 hodin. 

Kapacita u baterií klesá dočasně také vlivem okolní teploty, proto při zimním provozu 

dochází k rychlejšímu vybíjení.  

Měrná energie em - je to množství energie na jednotku hmotnosti. Udává se ve 

watthodinách na kilogram (Wh/kg) nebo v joulech na kilogram (J/kg)                  

(1 Wh/kg = 3600 J/kg) 

Objemová energie ev - je to množství energie na jednotku objemu. Udává se ve 

watthodinách na metr krychlový (Wh/m
3
) nebo v joulech na metr krychlový (J/m

3)
.    

(1 Wh/ m
3 
= 3600 J/ m

3
) 



11 
 

Rozměr akumulátorů – délka, šířka, výška 

Počet nabíjecích cyklů - je to počet nabití a vybití akumulátoru, který je schopen 

absolvovat než dojde k výraznému poklesu jeho kapacity. 

Paměťový efekt akumulátoru - tento efekt nastává, když je akumulátor opětovně 

nabíjen, aniž by byl předtím zcela vybit. Akumulátor si pamatuje svou poslední zbytkovou 

kapacitu před dalším nabíjením. Tento efekt se výrazně projevuje u některých typů 

akumulátorů např.: NiCd, Proto když dáme nabít akumulátor tohoto typu dříve, než 

je zcela vybit, dochází k snížení jeho kapacity. Nové typy akumulátorů např. Li-ion, Li-pol 

mají zanedbatelný paměťový efekt. 

Vnitřní odpor akumulátoru Ri - ideální akumulátor neklade proudu žádný odpor, 

kdežto u reálných zdrojů se projevuje vnitřní odpor (s nárůstem odebíraného proudu, 

dochází k poklesu napětí na akumulátoru). 

Efekt samovybíjení akumulátorů – jestli-že je akumulátor po úplném nabití delší 

dobu nepoužíván, začne postupně ztrácet svou energii, dochází tak k tzv. efektu 

samovybíjení (ztrátě kapacity). Rychlost samovybíjení závisí na typu akumulátoru 

a na teplotě (čím vyšší teploty tím je rychlost samovybíjení menši).  

Battery Managment System (BMS)- k nabíjení akumulátorů typu Li-ion musíme 

využívat tzv. balancér (viz Obr. 5), který slouží k vyrovnání napětí jednotlivých článků, 

a tak předchází k přebití jednotlivých těchto článků. Princip jednoduchého balancéru: 

jakmile napětí některého článku dosáhne maximálního napětí stanovené výrobcem, dojde k 

omezení nabíjecího proud pomocí rezistorů (energie v rezistorech se přemění na teplo). [9] 

 

Obrázek 5 Balancér 
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4. 2 Akumulátory na bázi niklu (Ni) 

4.2.1 Akumulátory na bázi Nikl-kadmium (NiCd)  

Tyto baterie vynalezl Waldmar Junger v roce 1899. Postupným vývojem docházelo 

k dalšímu zlepšení vlastnosti akumulátorů (absorbování plynu vznikajících během 

nabíjení), k vytvoření uzavřené moderní NiCd baterie. 

Složení akumulátoru je:  

1. Kladná elektroda – nikl,  

2. Záporná elektroda – kadmium, 

3. Elektrolyt – draselný louh. 

Na obrázku 6 je průřez akumulátorovým článkem NiCd. 

 

Obrázek 6 Konstrukce hermetického NiCd akumulátoru [7] 

Výhody: 

 vysoký počet nabíjecích cyklů, 

 lze je skladovat i ve vybitém stavu,  

 relativně odolné proti nadměrnému vybití.  

Nevýhody: 

 toxické,  

 velký paměťový efekt, 

 velký samovybíjecí efekt, 

 nízká měrná energie. [7] 
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4.2.2 Akumulátory na bázi Nikl-metal-hydrid (NiMH)  

Vývoj tohoto typu akumulátoru začal v roce 1967. Jsou to jedny z používanějších 

akumulátorů. Tento typ baterií je charakterizován relativně velkým samovybíjecím 

efektem. Z tohoto důvodu firma Sanyo vyvinula baterie NiMH nazvané Enelop, které mají 

výrazně nižší samovybíjecí efekt.   

Složení akumulátoru je:   

1. Kladná elektroda – nikl,  

2. Záporná elektroda – hydrid směsi kovů, 

3. Elektrolyt – draselný louh. 

Na obrázku 7 je průřez akumulátorovým článkem typu NiMH. 

 

Obrázek 7 Konstrukce hermetického NiMH akumulátoru [8] 

Výhody: 

 mají vyšší kapacitu (oproti NiCd), 

 méně toxické (oproti NiCd), 

 nižší paměťový efekt (oproti NiCd). 

Nevýhody: 

 velký samovybíjení efekt (roste s teplotou), 

 citlivé na hluboké vybití. [8] 
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4.3 Akumulátory na bázi lithia (Li) 

Lithium je nejlehčí ze všech kovů (ρ=0.58 kg/dm
3
), také má největší 

elektrochemický potenciál a může poskytnout mimořádně velkou měrnou energii.  

Složení akumulátoru je:  

1. Kladná elektroda (katoda) – oxidy lithia (Li), 

2. Záporná elektroda (anoda) – uhlík (C), 

3. Elektrolyt – lithium (Li). 

Během procesu vybíjení ionty proudí z anody ke katodě přes elektrolyt, při procesu 

nabíjení náboj změní směr a ionty proudí z katody k anodě (viz Obr. 8). 

 

Obrázek 8 konstrukce Lithiového článku [9] 

Li-ion akumulátory se vyrábějí v několika variantách, ale všechny mají společné 

označení "Lithium-ion". Ačkoli jsou akumulátory stejně označovány, liší se však 

chemickým složením katody, což má za následek různé fyzikální vlastnosti akumulátoru. 

Napětí jednotlivých článků se pohybuje v rozmezí od 3,3 V do 3,8 V v závislosti 

na složení katody. 

Výhody: 

 vysoká měrná energie, 

 nízký samovybíjecí efekt, 

 bez paměťového efektu, 

 vysoký počet nabíjecích cyklů. 
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Nevýhody: 

 nutnost kontroly napětí jednotlivých článků samostatně, 

 některé typy jsou nebezpečné.[9] 

4.3.1 Lithium-kobalt - LiCoO2 (LCO) 

Složení akumulátoru je:  

1. Kladná elektroda (katoda) – oxidu lithia (Li) kobaltu (Co),  

2. Záporná elektroda (anoda) – uhlík (C), 

3. Elektrolyt – lithium (Li). 

Výhody:  

 vysoká měrná energie. 

Nevýhody: 

 relativně krátká životnost, 

 omezené možnosti zatížení, 

 nebezpečí přehřátí a exploze. [9] 

4.3.2 Lithium-železo-fosfát - LiFePO 4 (LiFePO) 

Složení akumulátoru je:  

1. Kladná elektroda (katoda) – oxidu lithia (Li) železa (Fe) a fosforu (P),  

2. Záporná elektroda (anoda) – uhlík (C), 

3. Elektrolyt – lithium (Li). 

Výhody: 

 bezpečnější než LiCoO2, 

 vyšší počet cyklů, 

 vyšší životnost. 

Nevýhody:  

 nižší měrná energie. [9] 
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V tabulce 2 jsou srovnány parametry LCO a LiFePO akumulátorů.  

Tabulka 2 Srovnání vlastnosti LCO a LFP akumulátorů [9] 

4.4 Celkové srovnání akumulátorů na bázi, niklu a lithia 

Z obrázku 9 je zřejmé, že nejmenší měrnou energii mají články NiCd a nejvyšší LiCoO. 

 

Obrázek 9 Srovnání měrných energií 
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V tabulce 3 jsou srovnány parametry Niklových a Lithiových akumulátorů.  

Tabulka 3 Tabulka srovnání vlastnosti Ni a Li akumulátorů [9] 

  Ni-Cd Ni-Mh LiCoO2  LiFePO4    

měrná energie (Wh/kg) 45-60 60-90 150-190 90-120 

napětí článku (V) 1,2 1,2 3,6 3,3 

maximální nabíjecí napětí 

článku (V) 
1,4 1,4 4,2 3,6 

maximální podpětí článku (V)  1,2 1,2 3,6 3,3 

počet cyklů 1000 300-500 500-1000 1000-2000 

nabíjecí doba (h) 1 2,4 2,4 > 1 

údržba potřebují potřebují nepotřebují nepotřebují 

samovybíjecí efekt / měsíc 20% 30% <10% <10% 

možnost přebití střední nízké neumožňuje neumožňuje 
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5 Možnosti řízení elektrických pohonů 

5.1 Řízení otáček 3 fázových asynchronních elektromotorů AM 

Rotor Am - tvoří hřídel s nalisovanými rotorovými plechy, do kterých jsou vloženy 

měděné tyče na obou koncích spojeny mosaznými kruhy. 

Stator AM - je tvořen z křemíkových plechů, v drážkách má vloženo třífázové 

vinutí. 

Otáčky točivého magnetického pole statoru ns jsou dány vztahem: (1) 

ns=60 f/2p           (1) 

ns - synchronní otáčky  

p - počet pólových dvojic statoru 

f - napájecí frekvence  

Otáčky rotoru AM bez zatížení - jsou rovny ns, se zatížením klesnou o takzvaný 

skluz. Skluz závisí na výkonu a zatížení AM elektromotoru. 

Skluz zatíženého AM - je cca 0,1 – 1 procenta 

Otáčky AM ve větším rozsahu - můžeme měnit změnou napájecí frekvence 

statoru pomocí takzvaného frekvenčního měniče. (S nástupem moderních polovodičových 

součástek byla umožněna konstrukce frekvenčních měničů i na vysokonapěťové AM, 

např. 6000 V, což výrazně rozšiřuje možnosti jejich využití v průmyslu.) 

Krouticí moment AM - závisí na napájecím napětí a napájecí frekvenci. [2] 

5.2 Řízení otáček stejnosměrných motorů s mechanickou komutací 

Rotor stejnosměrného elektromotoru (neboli kotva) - tvoří ho vzájemně 

izolované křemíkové plechy, v jejichž drážkách je umístěno vinutí. Konce vinutí 

jsou připojeny k měděným vzájemně izolovaným lamelám komutátoru. 

Komutátor - tvoří nedílnou součást rotoru stejnoměrného motoru, zastává funkci 

mechanického rotačního střídače, v případě dynama mechanického usměrňovače. 
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Stator stejnosměrného elektromotoru -tvoří ho křemíkové plechy, na kterých 

jsou umístěny hlavní póly, ve kterých budící vinutí. Na statoru je umístěno sběrné ústrojí 

s uhlíkovými kartáči, které se dotýkají lamel komutátoru. 

Uhlíkové kartáče - slouží k napájení kotvy, spolu s komutátorem vytváří takzvaný 

kluzný kontakt. 

Stejnosměrné elektromotory rozdělujeme dle napájení budícího vinutí na motory 

s cizím buzením, s derivačním buzením (budící vinutí hlavních pólů je zapojeno 

paralelně ke kotvě), se sériovým buzením (budící vinutí je zapojeno do série s vinutím 

kotvy)[2] 

Otáčky stejnosměrných motorů je možné řídit několika způsoby: 

 změnou odporu kotvy, 

 změnou napětí kotvy, 

 změnou budícího napětí. 

5.2.1 Změnou odporu kotvy 

V tomto případě je k vinutí kotvy připojen sériově regulační odpor. Sklon 

momentové charakteristiky se nastavuje velikostí odporu (viz Obr. 10). Na tomto odporu 

vznikají trvalé ztráty. Tato regulace je nehospodárná, proto se využívá jen pro malé 

výkony, případně pro rozběh.[1] 

 

Obrázek 10 Zatěžovací charakteristika - řízení otáček změnou odporu [2] 
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5.2.2 Změnou napětí kotvy 

Napětí kotvy se mění fázově řízeným tyristorovým usměrňovačem. Změnou napětí 

kotvy lze řídit otáčky motoru v širokém rozsahu (viz Obr. 11), regulace je hospodárná.[1] 

 

Obrázek 11 Zatěžovací charakteristika - řízení otáček změnou napětí na kotvě [2] 

5.2.3 Změnou budícího napětí 

Změna budícího napětí se používá pro řízení otáček stejnosměrného motoru nad 

jmenovitými otáčkami. Snižováním budícího napětí dojde ke zvýšení otáček naprázdno, 

momentová charakteristika (viz Obr. 12) je měkčí.[1] 

 

Obrázek 12 Zatěžovací charakteristika - řízení otáček změnou budicího napětí [2] 
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5.3 Řízení stejnosměrných motorů s elektronickou komutací ECM 

Elektronická komutace v tomto elektromotoru je vytvářena řídící elektronikou. 

Principálně lze rozdělit řídicí systémy BLDC motorů do dvou skupin: 

 bezsnímačové řízení BLDC motorů, 

 řízení BLDC motorů pomocí snímačů polohy. 

5.3.1 Bezsnímačové řízení BLDC motorů. 

Řídící jednotka napájí dvě fáze elektromotoru napětím obdélníkového průběhu, 

ve třetí fázi, která není napájena, je naměřeno indukované napětí, jež dává informaci 

o vzájemné poloze rotoru vůči statoru.   

Toto řízení BLDC motorů není vhodné pro malé otáčky elektromotoru, vyžaduje 

speciální algoritmus pro rozběh motoru. Pří nízkých otáčkách je napětí indukované 

v nenapájené fázi příliš malé.[11] 

5.3.2 Řízení BLDC motorů pomocí snímačů polohy. 

Vzájemnou polohu rotoru oproti statoru určujeme pomocí tří Hallových sond 

umístěných ve statoru pootočených o 120 °. 

Hallovy senzory vyžadují napájení v rozsahu 4-24 V, 5-15 mA. 

Výkonový stupeň řídící jednotky je tvořen třemi dvojicemi MOSFET tranzistorů. 

Každá dvojice napájí jednu fázi BLDC elektromotoru zapojenou do hvězdy (viz Obr. 13). 

V řídící jednotce jsou využity tranzistory typu MOSFET které jsou řízeny na 

vstupu elektrickým polem, tyto tranzistory výrazně snižují tepelné ztráty a umožňují vyšší 

hustotu integrace. [12] 
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Obrázek 13 Obecné schéma řídicí jednotky [12] 

Na obrázku 14 je znázorněno výstupní napětí řídící jednotky BLDC elektromotoru. 

 

Obrázek 14 Výstupní napětí řídící jednotky BLDC elektromotoru [4] 

Z obr 14. je patrné, že současně jsou napájeny 2 fáze. Jedna fáze je napájená 

obdélníkovým napětím s kladnou polaritou, kdežto druhá fáze je napájená napětím 

se zápornou polaritou, třetí fáze je bez napětí. 
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Na obrázku 15 je schéma řídicí jednotky magic pie firmy gulden motor, která 

je použita pro řízení elektromotoru kola. 

 

Obrázek 15 Schéma řídicí jednotky Magic pie firmy goldenmotor [12] 
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5.3.3 Charakteristika BLDC elektromotoru 

Charakteristika popisuje závislost parametru elektromotoru v závislosti na 

zatěžovacím momentu. Na obrázku 16 je zobrazena závislost parametru BLDC 

elektromotoru firmy Golden motor 36 V na zátěži. [13]  

 

Obrázek 16 Graf zatěžovací charakteristiky [13] 
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6. Návrh jednostopého elektricky poháněného vozidla 

6.1 Konstrukční uspořádání elektrokola 

V tomto případě se jednalo klasické crossové kolo firmy Maxbike, které bylo 

pomocí sady na přestavbu přestavěno na elektrokolo (viz Obr. 17). Konstrukční uspořádání 

tohoto kola je následující.    

 

Obrázek 17 Elektrokolo 

6.1.1 Motor  

Jedná se o 250 W bezkartačový stejnosměrný motor (BLDC) s elektronickou 

komutací (viz Obr. 18). Motor díky menšímu krouticímu momentu může byt umístěn 

v náboji předního kola, aniž by docházelo nadměrnému namáhání odpružené vidlice 

předního kola. Toto uspořádání přispívá k lepšímu rozmístění těžiště kola. Tento motor 

je osazen planetovou převodovkou (viz Obr. 19) a volnoběžkou. Díky volnoběžce motor 

při jízdě bez elektrické energie neklade žádný odpor.  Motor obsahuje 3 Hallovy sondy, 

které jsou rozmístěny po 120 °. 

Ve skutečnosti díky programovatelné řídicí jednotce je Imax nastaven na 13 A. 

Maximální příkon elektromotoru je tedy cca 500 W. Motor je tedy přetížen o 100 %, aniž 

by došlo k jeho poškození.   
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Obrázek 18 Motor - pohled na jednotlivé části 

 

Obrázek 19 Motor- planetová převodovka 

Parametry motoru jsou:  

 jmenovitý výkon- 250 W, 

 jmenovité napětí- 36 V, 

 krouticí moment - 12 Nm, 

 hmotnost - 2,6 kg , 

 průměr motoru – 145 mm. 

 počet cívek - 18, 

 počet magnetů - 2O. [13] 
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6.1.2 Řídicí jednotka 

Funkci řídicí jednotky obstarává programovatelná řídicí jednotka Magic 50 A 

od firmy Golden motor (viz Obr. 20). Tuto jednotku lze pomocí USB kabelu připojit 

k počítači a nastavit některé parametry motoru (maximální napájecí proud elektromotoru). 

Tato jednotka umožňuje připojení motoru s Hallovými sondami, které mohou být 

rozmístěny po 60 ° i 120 °. Jednotka je schopna automatického přepnutí se do 

bezsenzorového režimu v případě selhání Hallových sond motoru. 

Mezi funkce řídicí jednotky patří: 

 Tempomat - automatické udržování nastavených otáček elektromotoru. 

 Ochrana proti podpětí -  dosažení minimální hodnoty napájecího napětí 

odpojí akumulátor. 

 Motorová brzda- umožňuje rekuperaci elektrické energie. 

 Pracuje s napětím  24 V, 36 V a 48 V. 

 PAS - umožňuje nastavení intenzity pedálového asistenta s možností 

vypnutí této funkce a výužívání režimu přímého ovládání (pomocí otočného 

případně páčkového akcelerátoru).[14] 

 

Obrázek 20 Řídicí jednotka 
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6.1.3 Napájecí akumulátor 

Napájecí akumulátor je typu LiFePO4. Z důvodu, aby nedocházelo k případnému 

mechanickému poškození jednotlivých článků, jsou články akumulátoru uloženy 

v robustním hliníkovém krytu (viz Obr. 21). Celý set je umístěn na nosiči na plechových 

ližinách nad zadním kolem. Toto umístění umožňuje snadné připojení a odpojení 

akumulátoru. 

Akumulátor se skládá z 12 sériově propojených článku (viz Obr. 22), ze kterých 

jsou vyvedeny kontakty do BMS (viz Obr. 23), který je také umístěn v hliníkovém krytu 

akumulátoru. 

 

Obrázek 21 Akumulátor – v robustním Al krytu 

Parametry akumulátoru jsou: 

 jmenovité napětí – 36 V, 

 kapacita – 12 Ah, 

 počet nabíjecích cyklů - 1000 (garantovaných výrobcem), 

 hmotnost baterie (včetně BMS desky) - 5 100 g, 

 přibližný dojezd s 500 W motorem – 30 - 40 km (plný elektrický pohon), 

 maximální krátkodobý vybíjecí proud – 30 A, 

 maximální trvalý vybíjecí proud – 20 A, 

 standardní nabíjecí proud – 2 A, 
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 doba nabíjení při standardním nabíjecím proudu - 6,5 hodiny, 

 doba nabíjení při rychlonabíjení - 3 hodiny, 

 rozsah teplot při nabíjení - 0 - 45 °C, 

 rozměry - 385x150x80 mm.[13] 

 

 

Obrázek 22 Akumulátor – pohled na jednotlivé části 

 

Obrázek 23 Akumulátor - pohled na BMS 

Původně pro napájení byl použit akumulátor typu Li-ion 36 V o jmenovité kapacitě 

16 Ah. U tohoto akumulátoru však došlo po cca 18 měsících a zhruba 200 pracovních 

cyklech k výraznému nárůstu vnitřního odporu akumulátoru a poklesu kapacity řádově 

o 4 Ah na necelých 12 Ah. Akumulátor vykazoval po plném nabití a následném zatížení 

vybíjecím proudem cca 12 A pokles napětí pod 36 V.  
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Akumulátor se podařilo reklamovat a vyměnit za současný výše popsaný 

akumulátor LiFePO4 se jmenovitým napětím 36 V a jmenovitou kapacitou 12 Ah. 

Na obr. 24 je naznačeno připojení motoru, akumulátoru, wattmetru a dalších prvků 

setu, které jsou připojený k řídicí jednotce. 

 

Obrázek 24 Obrázek 8 Schéma propojení jednotlivých prvků elektrokola [13] 

6.2 Měření 

Vlastnosti elektrokola a stav akumulátoru po 18 měsících a cca 300 pracovních 

cyklech jsem ověřoval v rámci mé bakalářské práce.  

6.2.1 Měřicí přístroj - Wattmetr Turnigy 130 A 

Vlastnosti elektropohonu byly ověřovány pomocí wattmetru Turnigy 130 A 

(viz Obr. 25). Tento wattmetr disponuje vnitřním bočníkem, je tedy přímo zapojen 

v napájecím obvodu. Použití tohoto přístroje umožňuje měření aktuálních hodnot 

napájecího napětí, proudu a příkonu. Dále přístroj uchovává v paměti využitou kapacitu 

akumulátoru a spotřebovanou energii. 
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Obrázek 25 Wattmetr 

Parametry wattmetru: 

 pracovní napětí - 4.8~60 V, 

 proud 0~130 A, rozlišení 0.01 A, 

 výkon 0~6554 W, rozlišení 0.1 W, 

 kapacita 0~65 Ah, rozlišení 0.001 Ah, 

 energie 0~6554 Wh, rozlišení 0.1 Wh. 

Pomocí tohoto wattmetru bylo možno naměřit a následně vyhodnotit vlastnosti 

elektropohonu tohoto kola v různých pracovních režimech. [14] 

6.2.2 Dlouhodobé měření  

Při tomto měření byla porovnávána reálná spotřeba energie, využita kapacita 

a vývoj napětí akumulátoru v závislosti na ujeté vzdálenosti.  Toto měření bylo prováděno 

při rychlostech 20 km/h a 30 km/h. Trasa vedla z 95 procent po rovině a zbylých 5 procent 

bylo v mírně kopcovitém terénu. 

Okrajové podmínky dlouhodobého měření:  

 váha jezdce: 70 kg. 

Podmínky pří rychlosti 20 km/h byly:  

 okolní teplota vzduchu: 10 °C, 

 vítr: mírný protivítr. 

Podmínky pří rychlosti 30 km/h byly:  

 okolní teplota vzduchu: 15 °C, 

 vítr: mírný protivítr. 
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Obrázek 26 Graf využité energie/vzdálenost 

Z  průběhů uvedených na obrázku 26 vyplývá, že spotřeba energie při rychlosti 

30 km/h je vyšší než při rychlosti 20 km/h . 

Při zpracování naměřených hodnot vychází průměrná spotřeba: 

 při rychlosti 30 km/h je spotřeba rovna 10,4 Wh/km, 

 při rychlosti 20 km/h je spotřeba rovna 7,8 Wh/km. 

Při rychlosti 30 km/h je průměrná spotřeba o 2,6 Wh/km vyšší než při rychlosti 

20 km/h .  

Při vyšší rychlosti je spotřeba vyšší o 25 procent, čemuž odpovídá i dojezd, místo 

41 km se při nižší rychlosti ujede 55 km, tedy o celých 14 km více. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

0 10 20 30 40 50 60 

En
e

rg
ie

 [
W

h
] 

Vzdálenost [km] 

Využitá energie/vzdálenost 

20 km/h 

30 km/h 



33 
 

 

Obrázek 27 Kapacita / vzdálenost 

  Z obrázku 27 vyplývá že reálná kapacita akumulátoru po cca 300 cyklech je zhruba 

11,5 Ah. => akumulátor je v dobrém stavu.  

 

Obrázek 28 Pokles napětí 

  Z průběhů na obrázku 28 vyplývá, že pokles napětí v zavislosti na spotřebované 

energii v rozsahu 40,0 V až 38,7 V má lineární průběh. V tomto napěťovém rozsahu 

je k dispozici necelých 77 procent kapacity baterie. 
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Toto dlouhodobé meření je ovlivněno několika faktory, mezi které patří klimatické 

podmínky a opakované rozjíždění, což negativně ovlivnilo dojezd (snížilo). 

6.2.3 Krátkodobé měření  

Při tomto měření byla ověřovaná závislost spotřeby energie na ujeté vzdálenosti při 

různých rychlostech. Toto měření bylo realizováno na kilometrovém úseku, který byl 

projet tam i zpět. 

Okrajové podmínky krátkodobého měření:  

 váha jezdce: 70 kg, 

 okolní teplota vzduchu: 20 °C. 

 

Obrázek 29 Využití energie při různých rychlostech 

Z průběhů uvedených na obrázku 29 vyplývá, že při vyšší rychlosti je potřeba více 

energie k ujetí dané vzdálenosti, tedy vyšší výkon elektromotoru. 
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Obrázek 30 Průměrná spotřeba energie 

Z obrázku 30 můžeme odečíst:  

 při 10 km/h je průměrná využitá energie 4 Wh/km, 

 při 15 km/h je průměrná využitá energie 5,4 Wh /km, 

 při 20 km/h je průměrná spotřeba energie 7,4 Wh /km, 

 při 25 km/h je průměrná spotřeba energie 8,7 Wh /km,  

 při 30 km/h je průměrná spotřeba energie 11 Wh /km.  

Z naměřených hodnot vyplývá, že spotřeba energie je pří dvojnásobné rychlosti 

zhruba dvojnásobná. => při rychlosti 15 km/h můžeme ujet dvojnásobnou vzdálenost než 

při rychlosti 30 Km/h. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá teoretickými informacemi o elektropohonech používaných 

v dopravních prostředcích, návrhem konstrukce jednostopého motorového vozidla 

a experimentálním ověřením jeho vlastností. 

Pohon kola je realizován pomocí elektromotoru s rotačním pláštěm a elektronickou 

komutací, který je umístěn v náboji předního kola. Součástí elektromotoru je volnoběžka 

a planetová převodovka.  Elektromotor s volnoběžkou na rozdíl od motoru bez volnoběžky 

neklade při vybití akumulátoru jízdě žádný odpor. Planetová převodovka zvyšuje krouticí 

moment elektromotoru. Uvnitř elektromotoru jsou umístěny tři Hallovy sondy pootočené 

o 120 °, které dávají řídící jednotce informace o vzájemné poloze rotoru a statoru 

elektromotoru. 

Parametry řídící jednotky Magic pie  od firmy Golden motor lze nastavovat po připojení 

k PC pomocí USB rozhraní. Maximální napájecí proud elektromotoru je nastaven na 13 A, 

maximální příkon elektromotoru je tedy při napájecím napětí 40 V cca 500 W.  Řídící 

jednotka je umístěna v brašně v rámu kola.  

Napájecí akumulátor typu LiFePO4 36 V 12 Ah váží 5 kg, elektromotor cca 2,5 kg, celková 

váha elektropohonu je tedy i s akumulátorem necelých 8 kg (elektromotor + akumulátor + 

řídicí jednotka + kabeláž). 

V rámci experimentální části bakalářské práce bylo provedeno pomocí wattmetru Turnigy 

orientační měření vlastností akumulátoru i celého elektropohonu. Měřením bylo zjištěno, 

že akumulátor má po cca 300 provozních cyklech kapacitu cca 11,5 Ah, je tedy v dobrém 

stavu. Maximální rychlost elektrokola je cca 30 km/hod, tedy dojezd závisí na rychlosti. 

Při rychlosti 30 km/hod je cca 40 km, při rychlosti 20 km/hod  se dá ujet 55 km. Po ujetí 

cca 15 000 km nevyžaduje elektromotor ani řídící jednotka žádnou údržbu. 

Provozní náklady realizovaného elektrokola činí při rychlosti 30 km/hod cca 0,06 Kč/km, 

jsou tedy cca 50 x menší než u bežného automobilu se spalovacím motorem. Jednostopé 

motorové vozidlo v tomto konstrukčním provedení výrazně snižuje provozní náklady, šetří 

životní prostředí. 
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