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ALGORYTMY STEROWANIA ROWEROWYCH NAPĘDÓW 

ELEKTRYCZNYCH 
 

PERMANENT MAGNET DRIVE CONTROL ALGORITHMS 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono i porównano różne rodzaje sterowania typowymi silnikami z magne-

sami trwałymi, stosowanymi do napędzania rowerów elektrycznych. Autorzy zaprezentowali struktury ukła-

dów napędowych, urządzenia pomocnicze, układy pomiarowe sygnałów analogowych oraz stosowane algo-

rytmy sterowania. W pracy zamieszczono wyniki badań w postaci oscylogramów napięć i prądów płynących 

w elementach układu. 
 
Abstract: Article presents and compares different types of permanent magnet drive control algorithms, used in 

e-bikes. Authors depict drive structures, analog measurement units, ancillary equipment and control algo-

rithms. As a result of study oscillograms of current, voltage and logic signals measurement were included  
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1. Wstęp 

Rowery z napędem elektrycznym są produko-

wane już od wielu lat, wciąż jednak nie można 

powiedzieć, że są popularnym środkiem trans-

portu, czy powszechnie stosowanym sprzętem 

sportowym lub rekreacyjnym. Jedną z głów-

nych przyczyn powolnego procesu populary-

zacji roweru elektrycznego jest stosunkowo 

wysoka cena, jaką trzeba zapłacić za rozwiąza-

nie, które spełnia oczekiwania klienta pod 

względem jakości, zasięgu i funkcjonalności 

wspomagania w czasie jazdy. Najtańsze napędy 

rowerowe mają bardzo prostą budowę mecha-

niczną i ubogi system sterowania. Niską cenę 

uzyskuje się między innymi dzięki ograniczeniu 

ilości czujników, uproszczeniu sterownika i sto-

sowaniu silników o niezbyt skomplikowanej 

konstrukcji [2]. Efektem takich rozwiązań jest 

występowanie tętnień momentu [1] i brak moż-

liwości realizacji wspomagania zależnego od 

siły nacisku na pedały. Wraz ze wzrostem ceny 

pojawiają się w systemach sterowania dodat-

kowe czujniki, dzięki którym można wprowa-

dzać nowe funkcjonalności prowadzące do po-

prawy komfortu jazdy i efektywniejszego ko-

rzystania z możliwości, jakie daje e-bike. Róż-

norodność rozwiązań sterowników rowerów 

elektrycznych wiąże się ze stosowanymi w nich 

algorytmami regulacji i sposobem podejścia do 

samego silnika [6]. 

 

2. Budowa układu napędowego roweru 
elektrycznego  

Typowy elektryczny napęd rowerowy składa 

się z: 

• silnika z magnesami trwałymi z wbudowa-

nymi czujnikami (pomiar napięcia, prądu 

i/lub położenia wirnika), 

• baterii z systemem BMS (z ang. Battery Ma-

nagement System), 

• czujników oraz zadajników, 

• wyświetlacza pozwalającego na wizualną 

kontrolę prędkości, poziomu naładowania 

baterii itp., 

• modułu sterująco - wykonawczego zawie-

rającego mostek 6T oraz system mikropro-

cesorowy. 
 

 

Rys. 1. Rower z zamontowanym osprzętem 
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Schemat blokowy takiego układu oraz rzeczy-

wisty wygląd przykładowych komponentów za-

prezentowano na rysunkach 2 i 3. Obwód mocy 

w typowym sterowniku silnika rowerowego 

stanowi falownik 6T, zbudowany z tranzy-

storów MOSFET. W typowych dla silników 

BLDC rozwiązaniach układów sterowania 

wprowadza się podział na dwie grupy tranzy-

storów. Grupę górną stanowią tranzystory 

T1,T3,T5, grupę dolną stanowią tranzystory 

T2,T4,T6. 

 

Rys. 2 Schemat blokowy części elektrycznej ro-

werowego elektrycznego układu napędowego 

 

Rys. 3. Komponenty rowerowego napędu elek-

trycznego, 1- silnik, 2-wyświetlacz, 3-sterownik, 

4-zadajnik 

Na rysunku 4 zamieszczono uproszczony sche-

mat ideowy układu z czujnikami położenia 

(hallotrony). W typowych rozwiązaniach ste-

rowników wykorzystuje się tranzystory typu 

„n” sterowane za pomocą driverów z „bootstra-

pem”.  Ze względu na występujące w układach 

napędów rowerowych napięcia (około 40V) nie 

ma, bowiem możliwości bezpośredniego stero-

wania tranzystorów z poziomu układu logicz-

nego.  Poza obwodem mocy w sterowniku 

znajduje się system mikroprocesorowy realizu-

jący algorytmy regulacji, układy pomocnicze 

(stabilizatory napięć dla poszczególnych podze-

społów), układy transmisji danych oraz układy 

pomiarowe.  

 

Rys. 4. Schemat napędu roweru elektrycznego 

3. Metody sterowania silnikami napędów 
rowerowych 

W literaturze można spotkać kilka kryteriów 

podziałów metod sterowania silnikami BLDC 

[3,4].  

Ze względu na strategie sterowania można je 

podzielić na klasyczne metody sterowania,  

w których nie kontrolujemy położenia wektora 

strumienia wirnika oraz metody polowo zo-

rientowane (FOC z ang. Field Oriented Con-

trol), w których taka kontrola występuje.  

W przypadku klasycznych metod sterowania 

możemy dokonać podziału ze względu na [5]: 

• wielkość regulowaną: 

o regulacja prądu po stronie DC (oznaczane li-

terą C), 

o regulację napięcia fazowego silnika (ozna-

czane literą V). 

• okres (kąt) pełnienia funkcji regulacyjnej 

przez tranzystor: 

o 120° (oznaczane cyfrą 120), 

o 60° (oznaczane cyfrą 60). 

• grupę zaworów komutatora elektronicznego, 

która pełni funkcję regulacji: 

o za regulację odpowiada grupa zaworów gór-

nych  (oznaczane Q+), 

o za regulację odpowiada grupa tranzystorów 

dolnych (oznaczane Q-), 

o za regulację odpowiada grupa dolna i górna 

(oznaczane jako sterowanie bipolarne). 
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Ze względu na sposób uzyskiwania informacji  

o kącie elektrycznym, metody sterowania mo-

żemy podzielić na wspomniane już metody 

czujnikowe (czujniki Halla, enkodery) i bez-

czujnikowe (obserwatory kąta elektrycznego 

[7], BEMF(z ang. Back Electromotive Force)). 

3.1. Sterowanie trapezoidalne z czujnikami 
Halla 

W przypadku klasycznych metod sterowania 

informację o kącie elektrycznym uzyskuje się 

na podstawie czujników Halla. Idealny przebieg 

trapezoidalnej siły elektromotorycznej oraz sy-

gnałów z hallotronów prezentuje rysunek 5.  

 

Rys. 5. Przebieg idealnej trapezoidalnej siły 

elektromotorycznej uzwojeń silnika BLDC oraz 

sygnałów z hallotronów 

 

Rys. 6. Sekwencja przełączeń tranzystorów dla 

ruchu zgodnego ze wskazówkami zegara, ste-

rowanie bipolarne przy 100% wypełnieniu 
 

Sekwencję przełączeń niezbędną do wykony-

wania obrotu przez silnik BLDC prezentuje ry-

sunek 6. W ramach badań dokonano pomiaru 

rzeczywistej siły elektromotorycznej uzwojeń 

silnika BLDC. Wyniki pomiaru zaprezento-

wano na rysunku 7. Efekt sterowania falowni-

kiem w oparciu o sygnały z hallotronów poka-

zano na rys. 8. Prostota algorytmu sterowania 

pozwala na jego implementację nawet w mi-

krokontrolerach o bardzo małych możliwo-

ściach obliczeniowych. Z punktu widzenia sa-

mych procesów regulacji stosuje się tutaj mo-

dulację napięcia i korygowanie kąta komutacji 

[8]. Przebiegi napięcia i prądu korygowanej 

fazy pokazano na rysunku 9. Aby umożliwić 

prądowi szybkie narośnięcie do wartości pożą-

danej w początkowej części sektora załącza się 

na stałe tranzystory. 

 

Rys. 7. Przebieg rzeczywistej siły elektro-moto-

rycznej uzwojeń silnika BLDC na tle czujników 

Halla 

 

Rys. 8. Przebiegi napięcia i prądu jednej z faz 

silnika podczas sterowania tranzystorami  

w oparciu o sygnał z hallotronów 
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Rys. 9. Przebiegi napięcia i prądu jednej z faz 

silnika podczas korekty wysterowania w czasie 

komutacji. 

3.2. Sterowanie trapezoidalne z BEMF 

Obecność czujników Halla w konstrukcji sil-

nika rowerowego jest kłopotliwa z technicz-

nego punktu widzenia. Wymagane jest, bowiem 

ich zamocowanie wraz z wyprowadzeniami  

w miejscach, w których ze względów konstruk-

cyjnych znajdują się uzwojenia stojana. Czuj-

niki są narażone na nagrzewanie i wibracje.  

W przypadku silników zabudowanych w piaś-

cie koła dodatkowym poważnym problemem 

jest konieczność wyprowadzenia przewodów  

z czujników przez oś, która jest jedynym nieru-

chomym miejscem koła rowerowego. Z po-

wodu powyższych trudności chętnie stosuje się 

w sterownikach rowerowych metody o wyższej 

niezawodności.  
 

 

Rys. 10. Przebieg napięcia jednej z faz i prądu 

tej fazy. Strzałką wskazano przebieg napięcia 

UBEMF fazy niesterowanej zawierającego infor-

mację o wartości BEMF  

Do takich metod zalicza się sterowanie  

w oparciu o siłę elektromotoryczną (BEMF), 

która jest mierzalna na aktualnie niewysterowa-

nej fazie silnika w chwilach, gdy w sąsiednich 

fazach jeden z tranzystorów jest zwarty do bie-

guna ujemnego, a drugi do bieguna dodatniego. 

Do wyznaczenia chwil czasowych, w których 

występuje komutacja tranzystorów używa się 

metody przejścia BEMF przez zero (na rys. 10 

w postaci pogrubionego górnego przebiegu, 

widoczne jest napięcie, jakie pojawia się na fa-

zie niesterowanej). Można to uczynić na 3 spo-

soby. Pierwszą metodą jest porównanie warto-

ści napięcia mierzonego na niewysterowanej 

fazie silnika z połową wartości napięcia zasila-

nia DC. W tej metodzie każda z faz wymaga 

oddzielnego komparatora. Drugą z możliwych 

metod jest porównanie wartości napięcia nie-

wysterowanej fazy z potencjałem punktu neu-

tralnego silnika. W tej metodzie również nie-

zbędne są 3 komparatory. Ostatni sposób wy-

maga użycia szybkiego przetwornika A/D 

(z ang. Analog to Digital). Sygnały pomiaru na-

pięcia każdej z faz są kondycjonowane, aby do-

stosować ich poziom napięciowy do zakresu 

pracy przetwornika, a następnie dokonuje się 

ich porównania z obliczoną wartością potencja-

łu punktu neutralnego silnika. Wszystkie zapre-

zentowane powyżej metody nie mówią niestety 

wprost o chwili, w której następuje komutacja. 

Przejście przez zero BEMF jest przesunięte  

w fazie o 30° względem sygnału z czujników 

Halla. Przesunięcie to należy zaimplementować 

w strukturze algorytmu sterowania.  
 

 

Rys. 9. Przebieg napięcia i prądu w fazie 

rowerowego silnika BLDC przy sterowaniu ze 

stałym współczynnikiem modulacji w obrębie 

sektora 

Kolejnym problemem związanym ze sterowa-

niem bezczujnikowym w postaci pomiaru 

BEMF jest niejednoznaczność wykrycia przej-

ścia BEMF przez zero. W celu usunięcia tego 

problemu stosuje się filtry analogowe lub cy-

frowe, które redukują ten problem. 

U_BEMF 
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Rys. 11. Przebieg napięcia i prądu w fazie ro-

werowego silnika BLDC przy sterowaniu ze 

zmiennym współczynnikiem modulacji w obrę-

bie sektora 

Następną niedoskonałością w sterowaniu za 

pomocą algorytmu dla silnika BLDC jest słaba 

jakość generowanego momentu. Na kształt 

momentu i prądu w fazie ma bowiem silny 

wpływ konstrukcja obwodu magnetycznego. 

Założenie, że siła elektromotoryczna ma kształt 

trapezoidalny jest technicznie niewykonalne. 

Szczególnie małą uwagę poświęca się kształ-

towi siły elektromotorycznej w konstrukcjach  

niskobudżetowych. Efektem znacznego odstęp-

stwa siły elektromotorycznej od kształtu trape-

zoidalnego jest wyraźna zmiana kształtu prądu 

w obrębie jednego sektora sterowania, w któ-

rym zachowuje się stałą wartość współczynnika 

wypełnienia. Aby zminimalizować tętnienia 

momentu stosuje się korektę w modulacji za-

leżną od kąta obrotu.  Na rys. 10 pokazano 

przebiegi napięcia i prądu fazy silnika 

sterowanego w sposób klasyczny, czyli ze sta-

łym współczynnikiem wypełnienia w obrębie 

sektora. W celu poprawy jakości prądu, a co za 

tym idzie i momentu generowanego przez silnik 

wprowadza się korektę współczynnika wyste-

rowania tranzystorów. Efekt zastosowania tej 

korekty pokazano na rys. 11. 

3.3. Sterowanie sinusoidalne 

Rzeczywisty kształt siły elektromotorycznej  

w silnikach stosowanych w napędach rowero-

wych jest zależny od konkretnej konstrukcji. 

Wizualnej oceny kształtu siły elektromotorycz-

nej dla trzech różnych silników stosowanych  

w handlowych napędach rowerowych dokonano 

poprzez jej transformację do dwuwymiarowego 

układu współrzędnych α-β. Przebiegi trajektorii 

„wektora” siły elektromotorycznej dla trzech 

różnych silników pokazano na rysunkach 12, 13 

i 14. We wszystkich trzech przypadkach wi-

doczne jest wyraźne odstępstwo przebiegu rze-

czywistej siły elektromotorycznej od kształtu 

trapezoidalnego. W przypadku silnika z rys. 13 

kształt siły elektromotorycznej jest prawie ide-

alnym okręgiem. W takich sytuacjach stosowa-

nie sterowania sześciostrefowego, klasycznego 

dla silników BLDC nie przynosi pozytywnych 

rezultatów. Silniki o sinusoidalnej sile elektro-

motorycznej lepiej zasila się pełnym mostkiem 

trójfazowym. 

 

Rys. 12. Przebieg sinusoidalnej, trapezoidalnej 

oraz rzeczywistej siły elektromotorycznej  

w układzie α-β dla rowerowego silnika bezprze-

kładniowego 

 
Rys. 13. Przebieg sinusoidalnej, trapezoidalnej 

oraz rzeczywistej siły elektromotorycznej  

w układzie α-β dla rowerowego silnika przekła-

dniowego 
 

W przypadku sterowania wszystkimi tranzysto-

rami falownika nie ma możliwości bezpośred-

niego pomiaru siły elektromotorycznej, jak to 

miało miejsce w napędach BLDC, w których  

w danym sektorze pracują tylko dwa tranzy-

story. 
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Rys. 14. Przebieg sinusoidalnej, trapezoidalnej 

oraz rzeczywistej siły elektromotorycznej  

w układzie α-β dla rowerowego silnika przekła-

dniowego. 

Brak możliwości bezpośredniego wyznaczenia 

położenia wirnika znacznie komplikuje algo-

rytm sterowania bezczujnikowego. W praktyce 

w tego typu napędach znajdujących się w ofer-

cie handlowej większości producentów rowe-

rów elektrycznych stosuje się sterowanie oparte 

na sygnałach z hallotronów. Dla napędów tego 

typu sama informacja o aktualnym sektorze, 

wynikająca ze stanu hallotronów nie jest jednak 

wystarczająca do poprawnego działania algo-

rytmu. W sterowniku realizuje się programowo 

model kąta położenia wirnika, który jest syn-

chronizowany sześć razy na obrót przez stan 

hallotronów. Na rys. 15 pokazano przebieg na-

pięcia i prądu w silniku sterowanym metodą 

„sinusoidalną”. 

 

Rys. 15. Przebieg napięcia i prądu fazy silnika 

sterowanego metodą „sinusoidalną” 

4. Podsumowanie 

Algorytmy sterowania spotykane w handlo-

wych rozwiązaniach sterowników napędów ro-

werowych bardzo często zajmują się kompen-

sacją niedoskonałości konstrukcyjnych silni-

ków, których jednym z ważniejszych kryteriów 

wykonania jest cena. Brak możliwości stoso-

wania enkoderów zmusza sterownik do mode-

lowania aktualnego położenia wirnika, którego 

znajomość jest bardzo ważna z punktu widzenia 

jakości regulacji momentu. Ograniczenia bu-

dżetowe sterownika mają również znaczny 

wpływ na możliwość pomiaru prądów fazo-

wych, których charakter jest niesłychanie 

ważny dla kształtowania momentu.  Konse-

kwencją tego typu ograniczeń jest niestety nie-

zbyt wysoka jakość działania napędów, odczu-

walna w postaci wibracji i hałasu.  
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