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Abstract: The paper is focused on a design of optimal propulsion system for folding portable 

scooter. The BLDC motor is used as a propulsion. The paper deals with the design of electronics 

for sensor control. Two control methods are compared: six-step commutation and vector control. 

Attention is given to efficiency of both methods and consecutive selection of the best of the two. 
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1. ÚVOD 

Na trhu se v poslední době velmi rozšířil sortiment elektrokol s přídavným motorem. Stejně tak 

jako klasické jízdní kolo, je možno o elektromotor doplnit i koloběžku. Výhodou je v tomto 

případě skladnost koloběžky a relativně nízká hmotnost. V této práci bude proveden návrh pohonné 

jednotky pro upravenou skládací koloběžku. Měnič bude navržen s ohledem na dosažení 

maximální účinnosti pohonu. Ovládání koloběžky bude možné pomocí otočné páky plynu a 

uživatel bude o provozu elektronických systémů informován prostřednictvím řídicí jednotky 

umístěné na řidítkách. Cílem práce je vyvinout koloběžku pro používání k dopravě ve městě. 

2. MOTOR 

V dané aplikaci je kritickým parametrem hmotnost celého pohonu. Proto byl použit 

vysokootáčkový modelářský EC motor s převodovkou 1:5. Váha motoru je mnohem nižší než 

v případě použití klasického nízkootáčkového motoru v trnu kola. Převodovka je tvořena 

ozubeným řemenem, kde hnací ozubené kolo je připevněno na hřídeli motoru a hnané ozubené 

kolo je součástí zadního kola koloběžky. Konstrukce byla navržena autorem a speciální díly 

vyrobeny na zakázku. 

3. PŘESTAVBA KOLOBĚŽKY 

Pro přestavbu byla vybrána skládací koloběžka SPARTAN. Jedná se o lehkou koloběžku 

konstruovanou s hliníku. Úpravy spočívaly v odstranění zadní části konstrukce, zajišťující 

upevnění kola, a nahrazení konstrukcí novou. Ta sestává z hliníkových pásovin přivařených 

na původní konstrukci. Pod ložem motoru vznikl prostor, který byl využit pro umístění měniče. 

Baterie byly umístěny pod podlážku koloběžky a jsou zakryty pouzdrem z hliníkového plechu. 

4. ELEKTRONICKÁ ČÁST 

Pohonná jednotka sestává ze dvou částí: řídicí jednotky a výkonového měniče. Navzájem jsou 

propojeny robustní sériovou sběrnicí RS485. Komunikace probíhá na vlastním protokolu 

se zabezpečením pomocí kontrolního součtu. 
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4.1 ŘÍDICÍ JEDNOTKA 

Je navržena pro zobrazování provozních veličin. Mezi sledované veličiny patří: teplota měniče, 

fázový proud měniče, napětí baterie, aktuální rychlost a ujetá vzdálenost. Jednotka je dále 

vybavena slotem pro SD kartu a hodinami reálného času pro statistický záznam dat. Požadovaný 

moment motoru je nastavován pomocí otočného ovladače plynu připojeného do jednotky. Jako 

zobrazovací prvek byl použit LCD display 2x16 znaků . Ovládání je realizováno pomocí dvou 

tlačítek. Jednotku řídí procesor ATxmega128D4. Byl naprogramován v jazyce C ve vývojovém 

prostření Atmel Studio. 

4.2  MĚNIČ 

Pro koloběžku byl v rámci semestrální bakalářské práce vyvinut měnič. Z důvodu konstrukčních 

nedostatků a použitého procesoru o malém výpočetním výkonu, bylo přikročeno ke konstrukci 

nového měniče. Jádrem měniče je procesor MC56F82748. Patří do rodiny procesorů firmy NXP 

s jádrem DSP56800E. Sdružuje v sobě funkce signálového procesoru a klasického MCU. Tato 

kombinace je zvláště vhodná pro řízení motorů . Pro debugování byl využit software Free Master. 

Kód byl napsán ve vývojovém prostředí Codewarior. 

Měnič je topologicky řešen jako trojfázový střídač [1]. Každá větev střídače je tvořena horním a 

dolním spínačem. Jeden spínač je realizován pomocí dvou paralelně spojených tranzistorů NMOS. 

Budič je realizován obvodem UCC27200, který zajišťuje plovoucí napětí pro buzení tranzistorů 

horního spínače. Návrh měniče je proveden s požadavkem maximální účinnosti. Z tohoto důvodu 

byly jako spínací prvky vybrány NMOS tranzistory s odporem RDSON 1, 5mΩ. Proudově je měnič 

dimenzován na 50A. Deska plošných spojů byla navržena v programu Eagle a vyrobena na 

zakázku. Tloušťka vodivé vrstvy je 90µm. 

4.3 NÁVRH DESKY PLOŠNÉHO SPOJE 

Deska plošných spojů byla navržena s ohledem na rozměry prostoru v koloběžce. Geometricky je 

deska řešena tak, aby byly maximálně potlačeny parazitní indukčnosti, na kterých se při vypínacích 

dějích indukují napěťové špičky. Důraz je kladen na co nejmenší délku spojů a blokování spínačů 

keramickými kondenzátory. Nad hlavní deskou měniče je umístěna napájecí kondenzátorová deska. 

Paralelně je zde zapojeno 19 elektrolytických kondenzátorů . Kondenzátory kompenzují vliv 

indukčnosti přívodních kabelů baterie. Veškeré proudové špičky a vysokofrekvenční proudy 

měničem jsou potom hrazeny z těchto kondenzátorů a nedochází ke zbytečnému zatěžování a 

ohřevu baterie. Spínací tranzistory jsou v pouzdrech D2PAK. Všechny součástky jsou spolu 

s tranzistory osazeny na vrchní straně a spodní strana desky je určena pro přitlačení na chladič. 

Teplo z tranzistorů je odvedeno pomocí množství procínovaných prokovů a přes teplo vodivou 

izolační podložku odvedeno do hliníkového plechu, na kterém je měnič připevněn. 

4.4 SIX-STEP ŘÍZENÍ 

Metoda sixstep je jednoduchou metodou řízení. V podstatě se jedná o nahrazení mechanického 

komutátoru. Na jednotlivá vinutí motoru je podle aktuální pozice rotoru připojováno napájecí 

napětí. V této konkrétní realizaci je poloha rotoru zjištěna pomocí magnetického encoderu 

AM4096. V jednotlivých komutačních krocích je proud motorem udržován na konstantní hodnotu 

diskrétním PS regulátorem. Regulační smyčka pracuje s periodou vzorkování 50µs a měření 

regulovaného proudu je realizováno pomocí snímačů s hallovou sondou. Návrh konstant regulátoru 

byl proveden metodou frekvenčních charakteristik. Mechanický výkon motoru je potom dán 

rovnicí [3]: 

∞ 

Pel = ∑ Ui,n · I f ,n cos Ψn [W ] (1) 
n=0 

Přičemž n je řád harmonické, Ui,n je efektivní hodnota n-té harmonické indukovaného napětí, Ii,n je 

efektivní hodnota n-té harmonické fázového proudu a Ψn je vzájemný fázový posuv Ii,n a Ui,n. Pro 
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maximální činný výkon je tedy nutné, dosáhnout stejného tvaru napájecího proudu a indukovaného 

napětí. Měřením bylo zjištěno, že tvar indukovaného napětí použitého BLDC motoru je téměř sinu 

sový. Vyšší harmonické napájecího proudu jsou přeměněny na teplo. 

4.5 VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ 

Nejvyšší moment při daném statorovém proudu získáme při zátěžném úhlu motoru 

90° elektrických. Toho lze dosáhnou použitím vektorového řízení. Motor se z hlediska řízení chová 

jako cize buzený stejnosměrný motor. Měnič pracuje s harmonickými proudy. To má za následek 

zvýšení ztrát na měniči, ale snížení tepelných ztrát na motoru. Cílem práce je porovnat tyto dvě 

metody řízení a stanovit, která je v dané konfiguraci efektivnější. 

   

 Obrázek 1: Hlavní deska měniče  Obrázek 2: Sestavený měnič 

   

 Obrázek 3: Řídicí jednotka Obrázek 4: Upravená zadní část 

5. ZÁVĚR 

V době psaní příspěvku probíhalo programování měniče a testování hardware. Koloběžka s řídicí 

jednotkou již byla vyhotovena a připravena k použití. V práci bude dále provedeno měření a na 

základě jeho výsledků zvolen optimální algoritmus pro řízení pohonu koloběžky. Dále budou 

testovány tepelné vlastnosti navrženého chlazení. V neposlední řadě bude proveden test jízdních 

vlastností. 

REFERENCE 

[1] Patočka, M.: Vybrané statě z výkonové elektroniky, Brno, 2005 

[2] Prokop, L.,Grasblum, P.: 3-Phase PM Synchronous Motor Vector Control, AN1931, 1/2005 

[3] Vorel, P.: Synchronní stroje s permanentními magnety, Vyd. 1, Brno, Akademické 

nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-417-6 

65




