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Abstrakt 

  
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi pohonu, analýzou a výběrem vhodného 

motoru pro simulování šlapaní. Na základě analýzy elektrických strojů byl vybraný vhodný 

elektromotor. Práce pokračuje analýzou a výběrem vhodného členu pro zvolený elektromotor. 

Na základě požadovaných parametrů a průzkumu trhu byl proveden výběr nejvhodnějších 

akčních členů pro vybraný elektromotor. Poslední část práce se zabývá realizaci softwaru pro 

regulaci otáček. 

 

Klíčová slova 

  
Elektromotor, Asynchronní motory, Synchronní motory, Stejnosměrný motory, 

elektrické kola, laboratorní zdroj, H-můstek, přepínací relé, Matlab. 

 

Abstract 

 
This bachelor thesis is engaged in possibilities of the gear, analyzing and selecting a 

suitable engine for simulated pedaling. Suitable electromotor was chosen on the basis of 

analysis of elecktromotors. Analysis and selection of a suitable member for the selected engine 

is also part of the thesis. On the basis of desired parameters and market research the best action 

members of suitable engine were  chosen. The last part of the thesis deals with implementation 

of software for rotation speed control. 
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 Electric motor, Asynchronous motors, Synchronous motors, DC motors, electric 

bicycles, laboratory source, H-bridge, changeover relay, Matlab. 

            

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů  
 

ns1 = synchronní otáčky 

n0 = otáčky motoru při chodu naprázdno [min
-1

] 

n = mechanický otáčky 

S = skluz [%] 

f = kmitočet proudu 

f1 = napájecí kmitočet 

p = počet pólových dvojic statoru 

M = moment 

Mmax = maximální moment motoru [N.m] 

MN = jmenovitý moment motoru na hřídeli [N*m] 

PN = jmenovitý výkon motoru [W] 

nN = jmenovité otáčky [min_1] 

K = konstanta úměrnosti [v/(rad/s)] 

L = elektrická indukčnost [H] 

J = moment setrvačnosti rotoru [kg*m
2
] 

b = koeficient tlumeni [NMS] 

R = elektrický odpor [ohm] 
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1 Úvod  

 

Měřící stanice bude sloužit k celkovému ověření funkce kompletně složeného kola ve 

výrobě (budoucí náhrada testovacích jízd). Zařízení bude využívat měření výkonu obsaženého 

motoru v elektrickém kole, bude schopna zajišťovat simulaci napájení z baterie, šlapaní člověka 

a samozřejmě i váhy člověka.  

Měřící stanice je velmi důležitá pro firmu Bike Fun International s.r.o., díky této stanici 

bude tato firma zajišťovat co nejvyšší kvalitu při výrobě kola. To znamená, že na tuto stanici 

jsou velmi vysoké nároky.  

Část, kterou se tato bakalářská práce zabývá: 

Seznámení s elektrokoly bude obsaženo ve  3. kapitole. V dalším bodě této bakalářské 

práce bude seznámení s elektromotory a jejích druhy, což je obsaženo ve 4. kapitole. 

Na základě získaných informací ve 4. kapitole bude možné realizovat výběr vhodného 

elektromotoru na simulaci šlapání pro projekt měřicí a testovací stanice. Popis budoucího typu 

motoru a jeho akční členy budou popsány v kapitolách 5. a 6. 

Pro ovládání budoucího motoru bude nutné aplikovat regulační algoritmus, který bude 

popsán v kapitole 7. 

Jako poslední bod bude zhodnocení dosažených výsledků a testování. 
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2 Cíle 

 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s elektromotory a jednotlivé porovnání jejích 

druhů. Praktická část se zabývá analýzou a výběrem mechatronické části simulace šlapaní pro 

testovací stanici. Mechatronická část bude obsahovat vhodný motor s akčním členem a software 

pro regulaci otáček.  Analýza se bude zabývat technickou problematikou řešení a také finanční 

stránkou výběru. 
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3 Popis kola elektronické kolo 

Tato kapitola se bude zabývat historií, výhodami a popisem elektrického kola. 

3.1 Historii elektronické kolo 

První jízdní kolo bylo vynalezeno Karlem Draisem v roce 1817 v Karlsruhe. Kolo s 

dvěma ráfky o stejném průměru a s pohonem pedály bylo poprvé sestrojeno v roce 1862 

Pierrem Lallementem ve Francii. V roce 1888 pak John Dunlop vynalezl pneumatiky a řetězový 

pohon pro bezpečnou jízdu. [4] 

[4] 

Obr.1 Elektrický kola 

Nedlouho poté, v devadesátých letech 19. století se objevují patentové přihlášky kol, 

které k pohonu využívají nejen šlapání, ale také elektromotor. V roce 1897, Hosea W. Libbey z 

amerického Bostonu sestrojil elektrické kolo (U.S. Patent 596,272) poháněné „dvojitým 

elektrickým motorem“, který byl umístěn ve středu osy klikové hřídele. Tento model byl v roce 

1990 znovu sestrojen a imitován jako kolo Lafree spol. Giant. [4] 

 

Ani u nás si konstruktéři nezaháleli. Jedním z prvních kdo se zabýval elektrickým 

kolem, respektive „Elektrocyklem“, byl od roku 1938 Ing. H. Fügner. V prototypu z roku 1944 

využíval upravené dynamo Sentuilla o výkonu 150W a napětí 24V. Na rovině kolo dosahovalo 

rychlosti 14 km/h a s odpojeným derivačním vinutím až 36 km/h. Olověné baterie měly 

kapacitu 75 Ah a dojezd na rovině až 70 Km. Váha stroje včetně baterií však byla 

neuvěřitelných 140 Kg.[4] 

 

Opravdový rozvoj zaznamenávají elektro kola až s ovládáním točivého momentu 

elektromotorů, který byl objeven koncem 90. let 20. století. První komerční elektrická kola se 

na trhu objevila v roce 1992 a již v roce 1998 je na trhu 49 různých typů elektro kol a jejich 

produkce roste rychlostí 8% ročně. Lze to nazvat obrozením elektrických kol, které se zrychluje 

se stále výkonnějšími a lehčími bateriemi. Pokud byla elektro kola před 15 lety běžně vybavena 

neskladnými olověnými bateriemi, dnes jsou k dispozici lehčí a cenově dostupné NiMH 

(paměťový efekt), Li-Ion, LiPol baterie s kapacitou dostatečnou pro ujetí až 100 kilometrů.[4] 

  

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=596272
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  [4] 

Obr.2 Dobová fotogragie z 20. století 

3.2 Výhody 

 Přemísťujete se rychle, pohodlně a snadno do kopce. 

 Energie až na 100 km s asistencí (dle kapacity baterie). 

 Baterie dobité za 2-5 hodiny, kdekoli, kde je elektrická zásuvka. 

 Náklady na 1 km přibližně 0,04 Kč (při běžné ceně 4,90 Kč/kWh). 

 Váha elektro kol od 17kg i s baterií. 

 Kvalitní výbava kol střední třídy (značkové řazení, brzdy, hliníkový rám). 

 Skvělý design horského nebo městského kola, včetně nadstandardních doplňků. 

 Jízda bez řidičského průkazu a bez nutnosti používat cyklistickou helmu. 

 Jedná se „pouze“ o kolo, takže jej lze přepravovat ve vlaku, cyklo-busem, nebo v 

bezplatně v pražském metru či v tramvaji. 

 Pokud dojde energie z baterie, je možné jet dále jako na kole. [5] 

 

Popis hlavních častí 

[6] 

Obr.3 Konstrukce elektrokola 
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 Spínací skříňka: 

ON: zapnutí převodu elektrické energie. 

OFF: vypnutí přívodu energie. 

 Sedadlo: 

Pomocí páky lze sedadlo odklopit a vysunout baterii z rámu kola. 

 Baterie: 

Většina používá se s 24V a 10Ah parametru. Výkon baterie závisí na 

tom, jak budeme s ním zacházet. Baterii by měl byt udržovat v čistém a 

suchém stavu. 

 Přesmyk: 

Volení požadovaný převod pomocí páčkou „není vliv na elektrický 

pohon, jen pouze pro pohon pomocí pedálů“. 

 Indikátor napětí baterie: 

Pomocí ledky indikují napětí na baterii. Většinou byl nastavený tak, že 

zelené pole - plné nabití a červené pole – velmi nízké. 

 Rukojeť plynu: 

Pro zrychlení rychlost při jízdě. „ z vyšší otáčky elektoromotor“. 

 Elektromotor: 

Pohyby elektrokola závisí na otáčky motoru. Tím vyšší otáčky tím je 

elektrokola rychlejší. 

 Stojan: 

Má za účelem udržet elektrokola ve stojanu. 

 Nosič: 

Místo pro spolujezdce nebo jiné věci.     [6] 
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4 Možnosti pohonů 

Tato kapitola se bude zabývat popisem a konstrukci moderních elektromotorů. 

4.1 Základní popis elektromotoru 

Elektromotor je elektrický stroj, který mění elektrickou energii na mechanickou práci. 

Obvykle se jedná o otáčení, ale existují i motory posuvné. Většina elektromotorů pracuje na 

elektromagnetickém principu. Existují však i motory pracující na základě elektrostatické síly 

nebo piezoelektrického jevu. Hlavním principem pro elektromagnetické motory je vzájemné 

silové působení elektromagnetických polí, které se vytvářejí při průchodu proudu vinutími 

motoru. Tyto síly definuje tzv. Lorenzův zákon.[1] 

 

 

Obr.4 Stejnosměrný (vlevo) a střídavý (vpravo) elektromotor 

 

Elektromotor se skládá ze dvou základních částí. Rotor pohyblivá část. Nepohybující 

(statická) část se nazývá stator. Rotační motor je konstruován tak, že na sebe působí 

elektromagnetická pole statoru a rotoru a tím se vytváří krouticí moment, který je přenášen na 

výstupní hřídel motoru. Tak dochází k jeho točení a přeměně elektrické energie na mechanickou 

práci.[1] 

 

Elektromotory můžeme rozdělit na tří základní typy: 

 Asynchronní motory 

 

 Synchronní motory  

 

 Stejnosměrné motory 

 

V dalších kapitolách jsou uvedeny vlastnosti jednotlivé typu elektromotorů vhodné pro 

pohon. Na základě porovnávaní výhody a nevýhody jsou vybrány vhodného druhu 

elektromotoru. 
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4.2 Asynchronní motory (AM): 

Asynchronní stroje patří mezi nejpoužívanější typ přístrojů v oblasti průmyslu. 

Jeho výrobě je nejjednodušší a proto také nejlevnější elektromotoru. Jsou provozně 

nejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. Pracuje na střídavý proud.[7]  

Asynchronní motor se skládá ze dvou hlavní častí: 

 Stator 

 Rotor 

 

Obr.5 Řez asynchronního motorů 
  

4.2.1 Princip činnost AM: 

Je založen na vzájemné elektromagnetické působení točivého magnetického pole 

vytvořené proudem ve vinutí statoru a indukovaný proud ve vodiči rotoru tímto polem 

(magnetický)  

AM je často nazýván indukční motor z důvodů, že AM je založen z indukcí napětí 

a proud v rotoru. 

Výpočet otáček magnetického pole stator ns1 dvojpólového AM (tzv. synchronní 

otáčky) pomocí vzorce: 

 (1) 

  

 Skluz (s) je míra rozdílu otáček synchronních a mechanických otáček rotoru (n), vztah: 

 

     (2) 
 

Asynchronní stroje připojené k napájecí síti mohou pracovat také jako generátory 

(přeměna mechanickou energii na elektrickou) v případě, že mechanické otáčky rotoru jsou 

vyšší než otáčky synchronní. Stroj bude dávat činný elektrický výkon do napájecí sítě.[7] 

Asynchronní stroje muže pracovat jako asynchronní brzda v případě otáčí-li se 

rotor proti směru otáčky točivého magnetického pole.[7] 
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4.2.2 Výkon a moment AM: 

 

Závislost moment motor na otáčkách a skluz M = f(n,s) můžeme vidět grafické 

vyjádření zde na Obr.6. momentová charakteristika. 

[7] 

Obr.6 Momentová chrakteristika  

 

Kromě parametrů motoru, moment AM závisí ještě na druhé mocnině napájecího 

napětí a na kmitočtu napájecí sítě. Z toho plyne, že se snižujícím napětím klesá moment 

motoru včetně jeho maximální hodnoty - Mb kvadraticky. Změnou kmitočtu se moment 

mění nepřímo úměrně. 

Jmenovitý moment motoru na hřídeli MN (bod N na Obr.6) pro jmenovitý výkon 

motoru PN a jmenovité otáčky nN se určí ze vztahu: 

 

(3)  [7] 

 

Závislost výkon proudu motoru na otáčkách – proudová charakteristika 

asynchronního stroje je na Obr.7. 

 

[7] 

Obr.7 Proudová charakteristika asynchronního stroje 
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4.2.3 Řízení rychlosti AM: 

 

Z rovnice pro skluz AM vyplývá vztah pro otáčky motoru, které můžete vidět zde: 

 

(4) 

 

Otáčky asynchronní motor můžeme řídit: 

 Změnou synchronních otáček ns1 (vzhledem k energii je výhodné) 

 Změnou skluzu s (vzhledem k energii je nevýhodné) 

Příkon motoru je vždy úměrný synchronním otáčkám, jeho výkon je úměrný 

otáčkám n.[7] 

Řízení rychlosti motoru změnou synchronní otáčky: 

 

 Změna kmitočtu napájecího napětí je jednou z možností. Hlavně se používá u 

motorů s kotvou na krátkou. Mezi řízení asynchronního motoru a napájecí sítí je zapojen 

trojfázový měnič kmitočtu, který může být v různém provedení (přímého měniče kmitočtu 

nebo nepřímého měniče kmitočtu sestávajícího z usměrňovače a střídače.[7] 

 

Měnič kmitočtu umožnuje plynulou změnu výstupního kmitočtu v širokém rozsahu 

a z toho odpovídají i plynulou změnu otáček asynchronního motoru. 

 

 Změna počtu pólových dvojic (p) je druhou možnost. Provádí se přepojením 

statorového vinutí nebo se připojením dalšího vinutí s jiným počtu pólů. Tím lze dosáhnout 

skokové změny synchronních otáček. Motor musí mít na stator vinutí takové, aby jehož 

počtu pólů lze změnit.[7] 

Otáčky asynchronního motoru jsou řízeny pomocí změny skluzu:   

 

V tomto případě se jedná o změnu sklonu momentové charakteristiky při stejných 

synchronních otáček. Pouze při zatíženého motorů muže změnit otáčky motoru. Skluz bude 

závislý na jeho pracovním bodě. Změnu skluzu u AM lze provést buď změnou napětí nebo 

změnou impedance v obvodě statoru nebo rotoru. Nejčastěji se používá změna impedance 

v obvodu rotoru (možné pouze u motorů s kroužkovou kotvou).[7] 
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4.2.4 Rozdělení AM: 

 Podle počtu fází statorového vinutí: 

Trojfázové 

Jednofázové 

 Podle provedení rotorového vinutí: 

S kotvou nakrátko (klecové) 

S kotvou kroužkovou 

4.3 Synchronní motory  

 

Synchronní stroje jsou nejdůležitějším elektrickými stroji pro výrobu elektrické energie. 

Synchronní stroj byli použití jako synchronní generátory a později se začaly používat také jako 

motory: 

 Synchronní kompenzátory – pro zlepšení účiníku v elektrické síti. 

 Pohony velkých čerpadel, ventilátorů a kompresorů – průmyslových zařízení, které 

nevyžadují časté spouštění, a pracuji s konstantní rychlostí. 

S rozvojem výpočet techniky a polovodičové techniky se synchronní motory uplatňují 

v oblasti pohonů s řízením rychlosti, polohy a velkých výkonů i malých výkonů.[1] 

 

 

Obr.8 konstrukce motor 

4.3.1 Princip činnost synchronního motoru: 

 

Statorového vinutí je podobné jako u asynchronního motoru. Rotorové vinutí je 

napájeno stejnosměrným proudem, který vybudí stejnosměrný magnetické pole, které se 

uzavírá přes stator.[8] 

Stator motoru je připojen k trojfázovému střídavému sítí. Točné magnetické pole, 

které se otáčí synchronní rychlostí, vytvoří statorového proudu. Rotor vytvářející 

magnetický tok je vtažen do točivého pole a otáčí se stejnými synchronními otáčkami. 

Velikost moment motoru je v závislosti na rychlostí konstantní a je závislá pouze na 

záporném úhlu vychýlení rotoru oproti magnetickému poli. Maximální mezní hodnota 

tohoto momentu Mmax je při tomto úhlu rovném –π/2.  Jeho zvýšením dojde k výpadku ze 

synchronismu a motor se zastaví.[8] 
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Obr.9 Momentová charakteristika motor [8] 

4.3.2 Způsob spouštění synchronního motoru: 

 

Z důvodu, že synchronní motor vyvíjí trvalý točivý moment pouze v chodu, kdy je 

jeho rychlost otáčení synchronní, musí být vybaven rozběhovým zařízením, které tuto 

rychlost umí dosáhnout. Následující podkapitoly je uveden přehled nejčastějších způsobů 

rozběhu motoru. 

Asynchronní rozběh: 

 

Kromě budícího vinutí je na rotoru umístěno ještě tlumící (rozběhové) klecové 

vinutí (viz. Obr.10). Motor se rozbíhá jako asynchronní motor nakrátko, po dobu rozběhu 

je budící vinutí odpojeno. Jakmile motor dosáhne otáček blízké synchronním, nabudí se a 

rotor se vtáhne do synchronismu.[8] 

 

Obr.10 Klecové vinutí rotoru 

Rozběh pomocným motorem: 

 

Pro rozběh se použije buď stejnosměrný generátor (budič), který je umístěn na 

hřídeli motoru nebo rozběhový asynchronní motor, který se používá pro rozběhy strojů 

vysokých výkonů. Tento typ rozběhu se téměř nevyužívá.[1] 

Rozběh pomocným autotransformátoru: 

 

Jehož zdánlivý výkon bývá asi 20% zdánlivého výkonu motoru. Proces spouštění 

jde vidět na následujícím obrázku obr. č. 11.  
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Obr.11 Schéma rozběh synchronního motoru pomocí autotransformator 

Budící vinutí (4) se přepínačem (8) přemostí rozběhovým ochranným rozběhovým 

ochranným rezistorem (7), zapne se přepínač (1), potom (2) a motor (4) se začne rozbíhat 

při zmenšeném statorovém napětí z autotransformátoru (5), vypnutím spínačů (1), (2) a 

zapnutím spínačem (3) dostane motor plné síťové napětí. Přejde na ustálenou rychlost 

otáčení s malým skluzem a po přepnutí spínače (8) se nabudí z budiče (6) a rotor je vtažen 

do synchronismu. Pro ilustraci: pří zmenšení statorového napětí na 70% jmenovitého, 

poklesne proudový náraz přibližně na 180% až 250% jmenovitého proudu při záběrovém 

momentu kolo 50% jmenovitého. Další variantou používanou v praxi je kombinace 

reaktoru s autotransformátorem nazývané Korndorferova metoda.[1] 

4.3.3 Řízení otáček synchronního motoru: 

 

Otáčky lze řídit plynule změnou kmitočtu napájecího napětí. Lze k tomu použít 

výkonové polovodičové měniče. Pro regulované pohony se synchronním motory se 

používají nepřímé měniče kmitočtu (např. ventilový pohon) nebo přímé měniče kmitočtu 

tzv. cyklokonvertory. Možnost skokové změny synchronních otáček změnou počtu pólů se 

nevyužívá.[8] 

Výpočet synchronní otáčky (tj. naprázdno) pomocí vzorce: 

 

(5) 

  Kde f1 je napájecí kmitočet a p je počet pólový dvojic. 

4.3.4 Rozdělení synchronního motoru: 

 
Obr.12 Schéma rozdělení synchroní motor 
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4.4 Stejnosměrné motory 

Jsou historicky nejstarší druhem elektrických strojů. Dodnes se používají, vzhledem ke 

svým specifickým vlastnostem. Nejčastěji se používají v regulovaných pohonech, v robotice. 

Mají vlastnost, že tentýž stroj bez jakýchkoliv úprav se dá použit jako motor i jako 

stejnosměrný generátor (záleží pouze na druhu dodávané energie).[2] 

Stejnosměrný motor se skládá z třech hlavních části: 

 Stator – část netočící. Obvykle tvořena magnetickým obvodem, z pevného magnetu 

nebo dynamo plechy s drážkami, v nichž jsou cívky, které vytvářejí statorové elektromagnetické 

pole.[2] 

 Rotor – část točící. Vždy je tvořen cívkami, do nichž přivádíme elektrickou energii, 

která vytvoří rotorové magnetické pole, které pak interakcí se statorovým vyvodí pohyb (rotační 

charakter je buď dané upevněním, nebo lineální motory vyvozují lineární pohyb podél 

rozvinutého statoru).[2] 

 Komutátor – s jednotlivými lamelami, do nichž končí cívky rotorového vinutí a 

pružinami tlačené sběrací uhlíky, jsou upevněny v pružících držácích upevněných na statorové 

části, což dohromady tvoří nedělitelný celek obvykle ne zcela přesně nazývaný (sběrací 

ústrojí).[2] 

4.4.1 Princip a činnost stejnosměrného elektromotoru: 

 

Na následujícím obrázku popisují princip komutace stejnosměrný motor.  

 
Obr.13 Zakladní konstrukce SS motor 

 Magnetické pole rotoru – vyvolané elektrickém proudem, interaguje s polem statoru 

 Rotor se působením magnetické síly otáčí. 

 Při otočení kartáč dotkne dalšího páru lamel a děj se opakuje. 

 Většinou počet lamel je 3 a více.[2] 
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4.4.2 Způsob buzení stejnosměrného elektromotoru: 

 

Podle způsobů buzení magnetického pole se dělí na 2 základní skupin: 

 

 S cizím buzením – budicí vinutí umístěné ve statoru je napájeno elektrickou 

energií ze zvláštního zdroje nebo motor využívá pevných magnetů s tvarově příslušnými 

pólovými nástavci umístěnými jako nedílná součást statoru a rotorové vinutí je napájeno 

z jiného zdroje.[9] 

 

  S vlastním buzením – budicí je určitým způsobem spojeno s vinutím rotoru. Je 

tedy vinuti statoru i rotoru napájeno z jediného zdroje. Podle druhu propojení rozdělíme na 

další skupiny: 

- Buzením derivační zapojení: vinutí rotoru a statoru jsou zapojeny vedle sebe 

(paralelně) a prochází jimi proudu rozdílné velikosti.[9] 

 

- Buzení sériové zapojení: vinutí rotoru a statoru jsou zapojeny vedle sebe do 

série a prochází jimi proud stejné velikosti.[9] 

 

- Buzení kompaundní (sdružené) zapojení: kombinace předcházejících, kdy 

magnetizační statorové vinutí je složeno z minimálně dvou cívek, z nichž jedna je 

v paralelně s rotorovým vinutím a druhá v sérii.[9] 

 

Podle typu buzení má každý stroj své charakteristické vlastnost, které lze posoudit 

podle příslušných charakteristik stroje. U motorů zejména jejich mechanického 

charakteristiky (tj. závislosti na momentu motoru při různých tzv. řídících parametrech).[9] 
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5 Analýza a výběr vhodného elektromotory (převodovky) 

 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou a výběrem vhodného elektromotoru pro aplikaci 

v měřicí a testovací stanici jako simulátor šlapaní. 

5.1 Analýza druhu elektromotory 

 

Tato kapitola se bude zabývat, zhodnocením výhod a nevýhod různých typů motorů.  

5.1.1 Asynchronní motory 

 

Výhody: 

 Nejjednodušším typem elektrického motoru. 

 Spolehlivost. 

 Nejnižší cenná v porovnávání s jiným typy motorů. 

Nevýhody: 

 Nutnost omezovat proudový náraz, konstrukčně nebo elektronicky 

 Horší průběh momentové charakteristiky při porovnávání se stejnosměrnými a 

synchronními motory. 

 Účinnost je vysoká jen v úzkém pásmu otáček, a výrazně klesá po vychýlení 

motoru z optimálních otáček. 

 Horší poměr hmotnosti motoru k výkonu, který poskytují. 

 Složité měření jmenovitého proudu a výkonu. 

5.1.2 Synchronní motory 

 

Výhody: 

 Jsou vysoce spolehlivé a bezúdržbové.  

 Synchronní motor s permanentními magnety rotoru se vzhledem k nízkému 

momentu setrvačnosti rotoru dostávají rychle do otáček.  

 Jsou krátkodobě vysoce přetížitelné, maximální moment motoru může narůst až 

nad 3- násobek jejich jmenovitého momentu.  

 V porovnání s ostatními typy motorů mají synchronní motory vynikající poměr 

jejich hmotnosti k výkonu, který poskytují.  

 Mají přijatelnou účinnost v celém otáčkovém spektru, jež souvisí s použitím 

permanentních magnetů na rotoru. 

Nevýhody: 

 Složité měření jmenovitého proudu a výkonu. 

 Složitější regulace oproti stejnosměrným motorům. 
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5.1.3 Stejnosměrný motory 

 

Výhody: 

 Výhodné regulační vlastnosti (lineární mechanické a regulační charakteristiky) 

 Jednoduché měření výkonu. 

 Dosahuje vysoké účinnosti při jmenovitém momentu. 

 Jednodušší a levnější měnič (ve srovnání s měniči potřebnými pro střídavé 

motory). 

 Dosahují menších rozměrů a hmotnosti ve srovnávání se střídavými motory 

stejného výkonu.  

Nevýhody: 

 Nutnost kluzných kontaktů mezi kartáči a komutátorem (způsobuje 

elektromagnetické rušení a poruchy). 

 Zvýšený provoz a náklady na údržbu díky přítomnosti komutátoru a kartáčů 

zařízení. 

5.2 Vybraný elektromotor 

 

Tato kapitola bude obsahovat popis výběru vhodného motoru pro projekt měřící a 

testovací stanice. 

5.2.1 Vybraný typ 

 

Rozhodl jsem se pro simulace šlapání využit stejnosměrný motor na základě jejich 

výhod. Stejnosměrný motor je pro tuto aplikaci nejvhodnější, z důvodu, že stejnosměrné 

napětí na něj přiváděné je nejjednodušší pro regulaci. Mezi další výhody také patří 

jednoduché měření výkonu. 

5.2.2 Parametry pro elektromotor 

 

Jmenovitý moment minimální 180 kg-cm 

Jmenovitý otáčky maximální do 200 ot/min 

Proudový odběr nesmí přesáhnout 25A 

Napájecí napětí 24V 
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5.2.3 Průzkum trhu 

 

Na základě parametrů jsem kontaktoval firmy, které se zabývají výrobou a 

prodejem stejnosměrných elektromotoru. Při prvním průzkumu jsem nenašel žádnou firmu, 

která by nabízela stejnosměrný elektromotor, který má 200ot/min. při požadované 

jmenovité momentu. Proto jsem se rozhodl snížit otáčky pomocí převodovky a tím docílit i 

zvýšení krouticího momentu. 

 

Nabídka od firmy TOS ZNOJMO s.r.o. 

 Elektromotor:  Typ P2XR508: 

    Napájecí napětí 24V 

    Otáčky 2800 ot/min 

    Proudový odběr 22 A    

 Šneková převodovka: Typ MRT50A: 

    Napájecí napětí 24 V 

    Otáčky 140 ot/min  

    Proudový odběr 20 A 

Nabídka od firmy RAVEO s.r.o. 

 Elektromotor: Typ EC600.240: 

    Napájecí napětí 24 V 

    Otáčky 3000 ot/min 

    Proudový odběr 35,5 A 

    Jmenovitý moment 19.5 kg-cm 

 Šneková převodovka: Typ CM050 

    Napájecí napětí 24 V 

    Otáčky 150 ot/min 

    Proudový odběr 20 A 

    Jmenovitý moment 440 kg-cm 

Nabídka od firmy Transmotec 

 Elektromotor: Typ PDS132190: 

    Napájecí napětí 24 V 

    Otáčky 2020 ot/min 

    Proudový odběr 23 A 

    Jmenovitý moment 20.3 kg-cm 

 Planetová převodovka: Typ 10:1 

    Napájecí napětí 24 V 

    Otáčky 195 ot/min 

    Proudový odběr 17.5 A 

    Jmenovitý moment 187 kg-cm 

  



18 

 

5.2.4 Vybraný typ elektromotoru 

Na základě nabídek od firem jsem sestavil tabulku, kde jsou porovnány parametry 

vybraných elektromotorů. 

 

Před převodem 

Elektromotor Napětí  Proud  Otáčky  Jmen. moment  Cena Termín dodaní 

typ (V) (A) (1/min) (kg-cm) (kč) (den) 

P2XR508 24 22 2800 18.6  4 800 21 

EC600.240 24 35.5 3000 19.5 7 053 10 

PDS132190 24 23 2020 20.3 29 841 2 

Po převodu 

Převodovka Napětí  Proud  Otáčky  Jmen. moment  Cena Termín dodaní 

typ (V) (A) (1/min) (kg-cm) (kč) (den) 

šnekova 
MTR50A 24 20 180  380 5 640 21 

šnekova 
CM050 24 20 150 440 2 530 10 

planetová 
10:1 24 17.5 195 187 -------  2 

 

Na základě srovnávací tabulky bylo rozhodnuto, který elektromotor bude 

nejvhodnější pro měřicí a testovací stanici. Výběru byl limitován časem dodání, pro 

vyloučení zpoždění projektu měřicí a testovací stanice. Mezi další aspekty výběru patřilo 

splnění dílčích parametru, jako je napájecí napětí, maximální proud, otáčky, a také 

jmenovitý moment. Elektromotor typu P2XR508 s převodovkou MTR50A se blížil 

k požadovaným parametrům, ale jeho doba dodání byla pro projekt nepřijatelná a tudíž byl 

z výběru vyloučen jako první. Nyní zbývaly na výběr pouze dva elektromotory. Velkou 

výhodou elektromotor typu EC600.240 s převodovkou CM050 byla nízká cena a jeho 

jmenovitý moment byl nejvyšší, avšak měl oproti elektromotoru typu PDS132190 

s planetovou převodovou 10:1 nižší otáčky. Elektromotor PDS132190 měl navíc možnost 

velmi snadného připojení enkodéru, tudíž byl pro projekt nejvhodnější.  

 

 
Obr.14 Elektromotor PDS132190 
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6 Analýza a výběr vhodného akčního členu 

Tato kapitola se zabývá výběrem akčního členu pro stejnosměrný elektromotor typu 

PDS132190 s planetovou převodovkou. 

6.1 Analýza vhodného akčního členu 

Tato kapitola se zabývá analýzou vhodného akčního členu pro vybraný typ stejnosměrného 

elektromotoru. 

6.1.1 Pro řízení motoru 

 

Pro řízení stejnosměrného elektromotoru se naskytují dvě možnosti. První volbou 

je vyvinutí vlastního motorového driveru, druhou volbou pak zakoupení již hotového 

řešení v podobě laboratorní zdroje s externím řízením. Motorový driver je na míru vyvinuta 

periferie, která se stará o řízení tohoto vybraného elektromotoru. Motorový driver může být 

založen na mikrokontrolérem řízených výkonových prvcích nebo jen analogová 

elektronika, která se stara o změnu napěti na základě výstupního signálu z regulátoru. Toto 

řešení má výhodu v tom, že přesně určeno pro dany typ elektromotoru, ale je velmi náročné 

pro vývoj a čas. Naproti tomu je využití laboratorního zdroje pro řízení stejnosměrného 

elektromotoru je velmi jednoduché a rychlé řešení. 

6.1.2 Pro ovládání směr otáčení 

 

Pro potřeby měřící stanice je nutné libovolné měnit směr otáčení elektromotoru pro 

simulaci šlapání. Pro změnu otáčení je možné využít 3 způsoby (motorový driver, H – 

můstek, přepínací relé). Změnu otáčení motorovým driverem byla zavržena jako první 

vzhledem k složitosti a vysoké finanční náročností.  K úvaze připadly tyto zbylé dvě řešení. 

H – můstek 

 

Je elektronické zapojení výkonových spínaných tranzistorů. Tranzistory jsou 

zapojeny ve spínacím režimu. Bázovým napětím řídíme otevření tranzistorů tak, že máme 

tranzistory zapojeny do kříže. Při přivedení kladného napětí na vst1 se pomocí báze otevře 

přechod kolektor emitor na t1 a t4. Při tomto stavu tranzistor t1 propojí kladné napájecí 

napětí na svorku motoru 1 a t4 uzemní motorovou svorku 2 a tímto dosáhneme otáčení 

směru doprava.  Při přivedení kladného napětí na vst2 se pomocí báze otevře přechod 

kolektor emitor na t2 a t3. Při tomto stavu tranzistor t3 propojí kladné napájecí napětí na 

svorku motoru 2 a t2 uzemní motorovou svorku t1. A tímto dosáhneme otáčení směru 

doleva.  

Výhodou tohoto zapojení je vysoká rychlost spínání, a také možnost kontroly před 

protékajícího proudu. 
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Nevýhody jsou výběr vhodných tranzistoru, výroba plošného spoje, složitost, 

vysoké náklady.  

 

Obr.15 Zapojení H-můstek 

Pokud bych se rozhodl, pro toto řešení, znamenalo by to vytvořit návrh desky 

plošného spoje, naleznutí vhodných tranzistoru a nastaveních jejich pracovních bodů. 

Přepínací relé 

 

Relé je velmi jednoduchý elektronický obvod. Skládá se z cívky a přepínače. Při 

převedení napětí na vstup cívky dojde k uzavření obvodu a v oblasti jádra cívky vzniklé 

elektromagnetický tok, který k sobě přitáhne kontakt přepínače.  

 

 

Obr.16  Zapojení  přepínací relé 

1 – cívka 

2 – jádro 

3 – přepínací mechanismu  

4,5 – kontakt 

 

Pro změnu směru otáčení motoru je potřeba použít dvou relé. Tato relé mění polaritu 

motoru. Na vstupy motoru jsou připojené relé, které určují polaritu na motoru. Pří vedení 

kladné napětí na relé1, tak se ke svorce (např. svorka1) motoru přípoji kladná polarita. 
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Pokud tato situace nastane, je nutné aby relé2 bylo v rozepnuté stavu, tudíž připojení 

k negativní polaritě zdroje. Takto lze dosáhnout roztáčení motoru v jednom směru.[3] 

 

 
Obr.17  Zapojení 2 relé 

6.2 Výběr vhodného akčního členu 

6.2.1 Pro řízení motoru  

 

Jelikož jsem vybral stejnosměrný elektromotor pro simulaci šlapání, rozhodl jsem 

se pro jeho řízení využít laboratorní zdroj. Pro laboratorní zdroj jsem se rozhodl z několika 

důvodů, je velmi přesný, dá se ovládat externě a jeto již hotové zařízení tudíž nedojde 

k časové prodlevě, zdlouhavým vývojem a výrobou drive pro elektromotor.  

Parametry pro výběr laboratorní zdroje 

 

Laboratorní zdroj musí regulovat stejnosměrné napětí 0-30V při proudovém 

zatížení 0- 30 A. Dále zdroj musí byt externě ovládaný. 

Vybraný typ laboratorní zdroje  

 

Na základě požadovaných parametrů na laboratorní zdroj byly v nabídce firmy 

GME nalezeny 2 typy laboratorní zdroje. Viz tabulka níže.  
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Typ 
laboratorní 

zdroj 
Rozsah 
napětí 

Max. 
proud 

Stabilita při 
změně zátěže 

Doba 
dodaní Cena 

MANSON (V) (A) (mV) (den) (kč) 

SIM - 9303 1 - 30 30 0,1% + 5mV 3 14 571 

SPS - 9602 1 - 30 30 0,1% + 5mV 3 7 829 

 

 Z tabulky lze vyčíst, že důležité parametry jsou u obou zdrojů stejné, a proto byl 

zvolen levnější model SPS – 9602 

6.2.2 Pro ovládání směr otáčky 

 

Pro změnu směru otáčení motoru jsem se rozhodl použít relé. Relé jsem vybral 

z důvodu, že je jako řešení nejlevnější a konstrukční nejjednodušší a přitom zajišťuje 

vysokou proudovou odolnost. Parametr relé jsem určil podle vybraného laboratorního 

zdroje, což vyplývá z maximálního zatížení zdroje  (30A). Ovládací napětí 12 V jsem určil 

podle digitálního výstupu, který relé ovládá. Pro výběr typu tohoto relé jsem nevytvářel 

žádný průzkum trhu, pouze jsem ho objednal u nejvhodnějšího dodavatele, což bylo GME. 

Vybrané relé: typ RELAUTO12V-30. Parametry cívky: ovládací napětí 12V, odpor 

90Ohm, příkon 1,6W. Kontakt: 1x přepínací, max. proud 30A, čas přítahu/odpadu 7/5ms. 

6.3 Popis vybraného akčního členu 

6.3.1 Popis vybrané zdroje 

Spínaný laboratorní zdroj s funkcemi dálkovým ovládáním a měřením 

výstupního napětí série SPS 

 

jsou spínané zdroje moderní koncepce s vysokým výstupním proudem. Zdroj při 

proudovém přetížení přejdou z režimu konstantního výstupního napětí do režimu 

konstantního výstupního proudu.[10] 

Zdroj disponuje možností korekce výstupního napětí v případě dlouhých vodičů 

díky funkci dálkový měření výstupního napětí. Díky této funkci je úbytek na výstupních 

vodičích (vodič mezi zdrojem a aplikací) zahrnuty do regulační smyčky zdroje. Výsledkem 

je fakt, že výstupní napětí je na konci vodičů udržováno na konstantní hodnotě bez ohledu 

na úbytek na vodičích.[10] 

Zdroj disponují možností vzdáleného nastavování výstupního napětí. 

Zvláštností zdrojů je vestavěný korektor účiníku (Active Power Factor Corrector). 

[10] 
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Přední a zadní panel  

 
Obr.18 Přední panel zdroje  

 

1 – LED displej – indikace výstupního napětí a výstupního proudu 

2 – LED – indikace proudového přetížení zdroje a zkratu na výstupu 

3 – Potenciometr pro nastavení výstupního napětí 

4 – Síťový vypínač 

5 – Indikátor zapnutí zdroje 

6 – Výstupní svorky (pomocné, max. výstupní 5A u SPS – 9600 a 3A u SPS – 9602)[10] 

 

 

Obr.19 Zadní panel zdroj 

 

7 – Výstupní svorky (hlavní) 

8 – Svorky pro dálkové měření výstupního napětí (Remote Sensing) 

9 – Konektor pro vzdálené ovládání (nastavování) výstupního napětí 

10 – Spínač vzdáleného ovládání 

11 – Krycí mřížka chladícího ventilátoru 

12 – Konektor síťového přívodu     [10] 
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Technické parametry  

 
Obr.20 Technické parametry zdroj řady SPS-9600 a SPS-9602 

Použití funkce dálkové měření výstupního napětí 

 

Toto funkce umožňuje jednoduše kompenzovat úbytek napětí na přívodních vodičích 

k aplikaci (vodič mezi zdrojem a zařízení, které je napájeno ke zdroji).  [10] 

 

Obr.21 Zapojení mezi zdrojem a měřící modulem 
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Funkce vzdáleného řízení 

Zdroj řadu SPS-9602 je vybaven funkcí vzdáleného ovládání. Pro ovládání 

zdroje je možné použít zapojení kdy je jako řídící napětí použité externí napětí 

v rozsahu 0-5V. Rozsahu řídicího napětí 0-5V odpovídá plný rozsah výstupního zdroje 

1-30V. V tomto případě je záporný pól externího napětí (řídicího zdroje) spojen s pinem 

3 a kladný pól je propojen s pinem 2 konektoru. (viz Obr.22)[10] 

 
Obr.22 Konektor pro dálkové ovládání 
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7 Realizace softwaru pro regulaci otáček 

Tato kapitola se bude zabývat popisem o programu MATLAB a realizace programu pro 

regulaci otáček v programovacím prostředí MATLAB. 

7.1 Obecně o programu MATLAB 

 

MATLAB (matrix laboratory) je interaktivní programové prostředí a skriptovací 

programovací jazyk čtvrté generace. Program MATLAB je vyvíjen společností MathWorks. 

Umožňuje počítání s maticemi, vykreslování 2D i 3D grafů funkcí, implementaci algoritmů, 

počítačovou simulaci, analýzu a prezentaci dat i vytváření aplikací včetně uživatelského 

rozhraní. Původně byl jazyk určen pro matematické účely, ale časem byl upraven, byly přidány 

nové funkce a rozšíření, rozrostl se různými směry a dnes je využitelný v široké paletě aplikací. 

V roce 2004 měl MATLAB přes milión uživatelů a to především z řad vědeckotechnických 

pracovníků, studentů a zaměstnanců vysokých škol. MATLAB je využíván pro vědecké a 

výzkumné účely a to jak v soukromém sektoru, tak i v akademických řadách. Hlavní oblastí 

využití jsou technické obory a ekonomie. Někteří odborníci nepovažují MATLAB za 

programovací jazyk, jiní o něm zase říkají, že je velice cenným a užitečným programovacím 

jazykem. 

Název MATLAB vznikl zkrácením slov MATrix LABoratory (volně přeloženo 

„maticová laboratoř“), což odpovídá skutečnosti, že klíčovou datovou strukturou při výpočtech 

v MATLABu jsou matice. Vlastní programovací jazyk vychází z jazyka Fortran.[11] 

7.1.1 Vlastnost  

 

Programovací jazyk Matlab je integrované prostředí, které je určené pro 

vědeckotechnické účely, simulace, paralelní výpočty apod. Zahrnuje výpočty, vizualizaci a 

programovaní do uživatelsky ovladatelného prostředí. Problémy a řešení jsou nejčastěji 

vyjádřeny pomocí známých matematických vztahů. Typické oblasti použití: 

inženýrské výpočty 

tvorba algoritmů 

modelování a simulace 

analýza dat 

vědecká a inženýrská grafika 

tvorba aplikací (včetně grafického rozhraní). 

Mezi základní vlastnosti lze zahrnout vlastnost, že veškeré objekty v Matlabu jsou 

považovány za prvky pole (matice). Tyto prvky však mohou být nejen čísla, proměnné, ale 

i složitější struktury jako například obrázky. Výkonnost Matlabu je rozšiřována díky 

navazujícímu softwaru, které tvoří především soubory programu tzv. "toolboxy", 

orientované zpravidla na daný problém nebo uživatelem sestavené programy, tzv. m-files 

(m-soubory).[11] 
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7.1.2 M-file 

 

Soubory s koncovkou *. m, takzvané m-files, obsahují definice funkcí, skriptů 

nebo tříd. Sami si můžete m-files vytvářet a tak přidávat do MATLABu nové funkce a 

rozšiřovat tak jeho využití. Název funkce v m-filu musí být stejný jako název souboru. U 

funkce si nastavíte vstupní parametry a návratové hodnoty, následný komentář, slouží jako 

nápověda, popisující k čemu daná funkce slouží. 

MATLAB podporuje funkce s různým počtem vstupních i výstupních parametrů. 

Veškerý text na řádku za znakem ' % ' je brán jako komentář. Středníky v MATLABu 

neslouží k ukončení řádku nebo příkazu, ale k zabránění výpisu na obrazovku. Kdybychom 

středníky nepoužili, na obrazovku by se vypsaly všechny kroky a jejich mezivýsledky, 

které funkce provádí. 

7.1.3 Komponenty 

Knihovny 

 

Důležitou částí instalace MATLABu jsou knihovny funkcí (adresáře s m a mex 

soubory), které jsou nazývány toolboxy. Toolboxy obsahují vždy uceleným způsobem, 

včetně dokumentace a příkladů, zpracovaný určitý obor numerické matematiky, analytické 

matematiky, statistiky, systémového přístupu k regulacím a další obory, ve kterých nachází 

Matlab uplatnění. Takovýchto balíků je dnes k dispozici asi 35. 

Simulink 

 

Simulink je program, který využívá Matlab a jeho funkce k simulaci dynamických 

systémů. Je mladší než Matlab. Jeho první verze byla k dispozici pro Matlab 4. Simulink 

má trochu jiné uživatelské rozhraní než Matlab. Zatímco u Matlabu je stále nejdůležitější 

příkazový řádek, ovládání Simulinku je jednodušší a intuitivnější, ale pokročilejší funkce 

nelze provádět bez znalosti jazyka Matlab. Interaktivní způsob tvorby a simulace modelů 

se spouští z příkazové řádky systému Matlab příkazem simulink. Po spuštění je vytvořeno 

okno pro tvorbu nového modelu a okno obsahující základní nabídku otvírání knihoven 

zdrojů signálů, základních spojitých, diskrétních a nelineárních bloků a bloků pro 

zobrazování a ukládání signálů. Pod touto interaktivní obálkou se skrývá systém velmi 

podobný grafickému subsystému s obdobnými funkcemi simget a simset. Další vrstva 

funkcí umožňuje již komfortnější neinteraktivní tvorbu modelů systémů. Pro obvyklého 

uživatele však není nutné o implementaci a programování modelů přemýšlet.[12] 
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Guide 

 

Prostředí, které umožňuje vytvářet aplikace s grafickým rozhraním, se nazývá 

GUIDE (Graphical User Interface Development Environment). Obsahuje následující 

vlastnosti: 

Umožňuje vytvářet a editovat uživatelské rozhraní pomocí základních komponent 

(checkbox, sliders, tables apod.). 

Všechny komponenty, které jsou vytvořeny v tomto prostředí, lze měnit za běhu 

aplikace. 

Vzhled vytvořené GUI aplikace je ukládán do souboru s příponou *.fig a jeho 

zdrojový kód s příponou *. m. 

Spuštění průvodce pro tvorbu GUI aplikací je možné více způsoby. Jedním z nich 

je využít základní menu File/New/GUI nebo zápisem a potvrzením příkazu guide v 

hlavním prostředí Matlabu.[12] 

7.2 Popis výpočtu v matlabu 

V této kapitole je rozepsán program do matematického prostředí MatLab. 

7.2.1 Text programu: 

 

in=50;  

out=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];  

e=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];    

time=60                      

t=1:1:time;                  

cnt=1;                       

ex=0;                        

for x=1:time 

 

if(x==11)  

cnt=2;  

ex=e(1)+e(2)+e(3)+e(4)+e(5)+e(6)+e(7)+e(8)+e(9)+e(10); 

e=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

e(1)=ex; 

end 

if(x==21) 

cnt=2; 

ex=e(1)+e(2)+e(3)+e(4)+e(5)+e(6)+e(7)+e(8)+e(9)+e(10); 

e=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

e(1)=ex; 

end 
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if(x==31) 

cnt=2; 

ex=e(1)+e(2)+e(3)+e(4)+e(5)+e(6)+e(7)+e(8)+e(9)+e(10); 

e=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

e(1)=ex; 

end 

out(x)=(in+1.4*(e(1)+e(2)+e(3)+e(4)+e(5)+e(6)+e(7)+e(8)+e(9)+e(10)))*0.5+rand*in/50; 

e(cnt)=in-out(x); 

 

if(x>2) 

out(x)=out(x)*0.6+out(x-1)*0.4;  

end 

cnt=cnt+1; 

end 

 

plot(t,out) 

axis([0 60 0 100]);  

 

7.2.2 Popis funkce programu 

out(x)=(in+1.4*(e(1)+e(2)+e(3)+e(4)+e(5)+e(6)+e(7)+e(8)+e(9)+e(10)))*0.5+rand*in/50; 

Tento programový zápis vypočítá výstup jako vstup in+1,4(zesíleni)*suma 

odchylek regulace + šum vstupu 

 

e(cnt)=in-out(x); - výpočet aktuální odchylky   

out(x)=out(x)*0.6+out(x-1)*0.4; - díky této instrukci se odfiltrují překmity na výstupu 

cnt=cnt+1;   zvětšení čísla čítače o 1 

V tomto případě dojde k zápisu odchylky na novou pozici, celkový počet pozic pro zápis 

je 10. První pozice je pro uložení poslední řady tudíž dojde k celkovému přepsání řady v paměti 

7x za 60 [s].  

7.2.3 Tabulka inicializace konstant 

in=50;    -vstupní veličina [V]  

out=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; - paměť pro uložení výstupních dat (buffer) 

e=[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; - odchylka vstupu oproti výstupu 

time=60   - celkový čas, který uplynul [s].  

t=1:1:time;   - po krocích 

cnt=1;    - hodnota čítače 

ex=0;    - celková odchylka za regulační čas 
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7.2.4 Graf výsledné regulace 

 

Na tomto grafu je zobrazen průběh otáček v časovém intervalu 60s. Průběh otáček 

se přesně chová tak, jak bylo definováno v programu. Což znamená, že regulace proběhla 

úspěšně. 

 
Obr.23 Graf vyledky regulace v MATLAB 

7.3 Simulace v prostředí simulink MATLAB 

Regulace otáček připojeného motoru probíhá v zpětnovazební smyčce, kdy na vstup 

regulátoru (R) je přiváděna regulační odchylka e(t) rozdíl řídicí veličiny w(t) a regulované 

veličiny y(t) (viz Obr.24): 

   e(t) = w(t) – y(t) 

(6) 

 

Regulační odchylka je pak zpracována algoritmem regulátoru (nejčastěji číslicové PSD 

regulátoru) a je stanovena hodnota akční veličiny u(t) ovlivňující soustavu M. 

 

Obr.24 Schéma obecné regulaci 
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7.3.1 Blok model DC motor 

Pro simulace je potřeba vytvořit model DC motor v Simulink. 

Fyzikální parametry pro model příklad jsou: 

 Elektrický odpor (R) = 1ohm 

 Elektrická indukčnost (L) = 0,5 H 

 Moment setrvačnosti rotoru (J) = 0,01 kg.m
2
 

 Koeficient tlumeni (b) = 0,1 NMS 

 Konstanta úměrnosti (K) = 0,01 V/(rad/s) 

Budování model s Simulink 

Na základě následující rovnici byl vytvořen model DC motor (viz Obr.25) 

 

   (7) 

 

  (8) 

 

 (9) 

 

 (10) 

 

Obr.25 Model DC motor v SIMULINK 

7.3.2 Blok regulace 

Pro regulaci otáček motoru je používán PID regulátor, který je v nabídce 

simulinku. Podrobné zapojení viz  
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Obr.26 Schéma PID regulator 

7.3.3 Celkové zapojení v SIMULINK 

Na základě předchozího, bloky byly spojeny do jednoho zapojení (viz Obr.27). 

Jeho cílem je simulace otáčení stejnosměrného motoru (viz Obr.28). 

 

Obr.27 Schéma celkového zapojení 



33 

 

 

Obr.28 Vysledky regulace v SIMULINK 

Na základě této simulace v programovací prostředí MATLAB je možné 

realizovat software na regulaci otáček reálného motoru. Tento software byl 

vytvořen v mikroprocesorové části měřící a testovací stanice. O tuto část se 

starával softwarový team, který zde vytvořenou simulaci implementoval do 

kompletního kódu, který zajišťoval celou funkci stanice. 
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8 Zhodnocení dosažených výsledků a testování 

Tato kapitola se bude zabývat postupem a výsledky testů. 

8.1 Testovaní 

Pro možnost implementace vybraného řešení bylo nutné provést několik testů na ověření 

funkčnosti. Testovací procedura se skládá:  

 Test funkčnosti motoru 

- Připojení 0 až 24V (kalibrace otáček) 

- Kalibrace krouticí momentu 

 Test funkce akčního členu 

- Software kalibrace dálkového ovládaní 

- Test přepínaní směru chodu pomocí relé 

 Test software 

- Simulace regulace program MATLAB 

- Reálná regulace pomoci procesoru FREESCALE 

8.2 Zhodnocení dosažených výsledků 

Po ověření a testovaní stejnosměrného elektromotoru a akčních členů byl implementován 

do celé koncepce měřící a testovací stanice. Po zhotovení celkového projektu měřicí a testovací 

stanice pro společnost BIKE FUN, stanice byla předána více než před rokem a zatím 

nezaznamenala žádný problém s vybraným stejnosměrným elektromotorem, laboratorními 

zdroji či přepínacím relé.  

 

 
Obr.29 Vybraný elektromotor pripojený ke stanici 
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Obr.30 Celkový měřicí a testovací stanice 
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9 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s elektro koly, elektromotory a porovnávaní 

jejích typů. Praktická část se měla zabývat analýzou a výběrem mechatronické časti simulace 

šlapání pro testovací stanici. Seznámení s elektro koly je obsaženo v  3. kapitole. Dalším bodem 

této bakalářské práce bylo seznámení s elektromotory a jejich druhy, což je obsaženo ve 4. 

kapitole.  

Na základě těchto získaných informací bylo možné realizovat výběr vhodného 

elektromotoru na simulaci šlapání pro projekt měřicí a testovací stanice. Vybraný typ motoru a 

jeho akční člen plně splňoval požadavky projektu a nyní se již nachází v celé koncepci měřici a 

testovací stanice v prostorách firmy BIKE FUN. Přesný typ motoru a akčních členů je popsán 

v kapitolách 5 a 6, kde je popsán i postup výběru. 

Pro ovládání tohoto vybraného motoru bylo nutné aplikovat regulační algoritmus, který je 

popsán v kapitole 7. 
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