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PROJEKT I WYKONANIE TRÓJKOŁOWEGO 
POJAZDU ELEKTRYCZNEGO 

Streszczenie 
W artykule omówiono koncepcj� nap�du elektrycznego trójkołowego pojazdu elektrycznego, jego 

projekt w SolidWorks oraz poszczególne etapy monta�u. Przedstawiono mikroprocesorowy system 
sterowania oraz elektroniczny system zarz�dzania nap�dem elektrycznym.  

WST�P 
Wyzwaniem, jakie w najbli�szym czasie b�dzie musiał podj�� przemysł motoryzacyjny 

b�dzie ograniczenie emisji spalin. Nie podlega w�tpliwo�ci, �e najbardziej ekologicznym jest 
zastosowanie nap�du elektrycznego. Pr�d elektryczny mo�e by� w du�ej mierze wytwarzany 
z odnawialnych �ródeł energii takich jak wiatr, woda, sło�ce oraz zasobów geotermalnych. 

W trosce o przyszło�� naszej planety oraz zminimalizowanie kosztów transportu powstał 
pomysł budowy pojazdu, który b�dzie alternatyw� dla spalinowych �rodków 
przemieszczania. Obecnie trudno jest wskaza� dziedzin� działalno�ci, w której �rodek 
lokomocji nie jest u�ywany. Jego uniwersalno�� sprawiła, �e  w ka�dym dniu korzystamy z 
samochodu, autobusu, poci�gu, roweru, b�d� z innych rodzajów pojazdów. Tak szeroki 
zakres ró�nego rodzaju �rodków transportu wynika z faktu, i� ludzie chc�c ułatwi� swoje 
�ycie tworzyli urz�dzenia usprawniaj�ce ich funkcjonowanie, [1]. Opisywany w artykule 
pojazd ma by� codziennym �rodkiem transportu do pracy lub szkoły, w przeciwie�stwie do 
budowanych wersji wy�cigowych podobnych pojazdów.  

1. WYBÓR UKŁADU NAP�DOWEGO 
1.1. Silniki z magnesami trwałymi jako alternatywa nap�du pojazdu 

Silniki z magnesami trwałymi s� jednymi z najstarszych rodzajów silników elektrycznych. 
Rozwój technologii oraz energoelektroniki w latach 80. wytworzył now� grup� silników z 
magnesami trwałymi zwanych równie�  silnikami o wzbudzeniu magnetoelektrycznym 
mianowicie silników bezszczotkowych. W�ród nich mo�na wyró�ni� grup� silników 
pracuj�cych z odpowiednim przekształtnikiem na�laduj�cym prace komutatora 
mechanicznego. Zalety i wady przedstawia tabela 1. 
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Tab.1. Rodzaje silników: wady i zalety.
BLDC Szczotkowy DC Indukcyjny AC

Komutacja Elektroniczna Szczotkowa Pier�cienie �lizgowe 

Konserwacja Niekonieczna Wymiana „szczotek” Niekonieczna 

Wydajno�� Wysoka Umiarkowana Umiarkowana 

Moc wyj�ciowa Bardzo wysoka 
małe gabaryty 
uzwojenia w 

stojanie szybko 
odprowadzaj�

temp. 

Niska – Szczotki 
rozgrzewaj�ce rotor. Temp. 

zmniejsza wydajno��

Umiarkowana, stojan oraz rotor 
posiada uzwojenia. Du�e 

wi�ksze gabaryty od BLDC 

Pr�dko�� obrotowa Bardzo wysoka, 
brak ogranicze�

Ograniczenie mechanicznym 
komutatorem 

Wysoka w zale�no�ci od cz�st. 
sygnału 

Wymagana 
kontrola

Zawsze 
wymagana, do 

rozruchu i zmiany 
pr�dko�ci 
obrotowej 

Niepotrzebna Wymagana tylko przy zmianie 
pr�dko�ci obrotowej 

Sterowanie Zło�one i 
kosztowne 

Proste i tanie Wymagane tylko przy 
zmiennej pr�dko�ci 

Wybór silnika do prototypowego pojazdu był jedn� z wa�niejszych kwestii w projekcie. 
Po rozeznaniu i wst�pnej selekcji do wyboru pozostały trzy typy silników: pierwszym z nich 
był silnik indukcyjny. W przypadku silników indukcyjnych sterowanie w obszarze pracy 
silnikowej odbywa si� przez regulacj� napi�cia zasilaj�cego i cz�stotliwo�ci strumienia 
magnetycznego (osłabienie pola). Silniki indukcyjne w pojazdach elektrycznych z uwagi na 
zasilanie z akumulatorów wymagaj� stosowania falownikowych sterowników mocy, co w 
porównaniu do silników pr�du stałego podnosi koszty nap�du pojazdu elektrycznego. Jednak 
�aden pojazd elektryczny nie b�dzie funkcjonował bez odpowiedniego sterownika, który 
pełni rol� urz�dzenia dopasowuj�cego, umo�liwiaj�cego sterowany przepływ energii w obu 
kierunkach z jednoczesnym uwzgl�dnieniem warunków napi�ciowo-pr�dowych. Z tego 
wzgl�du cz�sto sterownik ten nazywany jest przetwornikiem mocy.  Nast�pnymi z silników 
które zwróciły uwag� to szczotkowe i bezszczotkowe silniki pr�du stałego, [2]. 

Silniki bezszczotkowe pozbawione s� jednego z elementów, który jest najwi�ksz� wad�
silników szczotkowych - czyli komutatora. Element ten nie tylko �e wymaga obsługi i 
konserwacji, to tak�e wprowadza du�e straty elektryczne, (szczotka nie ma du�ej powierzchni 
styku, wyst�puje iskrzenie, szybkie niszczenie i spadek wydajno�ci takiego układu) po za tym 
odpowiedni komutator wa�y wi�cej ni� jego odpowiednik elektroniczny. W lotnictwie 
zrezygnowano ju� prawie całkowicie z silników szczotkowych, a rol� komutatora przej�ł 
elektroniczny układ steruj�cy w regulatorze pr�du dla silników bezszczotkowych. I tak 
jedynym elementem ruchomym w silniku bezszczotkowym pozostał wał silnika który jest 
ło�yskowany na ło�yskach (jedyne elementy ulegaj�ce naturalnemu zu�yciu). Z uwagi na 
bilans pomi�dzy kosztami, optymaln� wydajno�ci� i trwało�ci�, wybór silnika 
bezszczotkowego okazał si� spełnia� wszystkie zało�enia do projektu. 
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Elektroniczne sterowanie silnikiem BLDC  

Silniki bezszczotkowe pr�du stałego nie s� wstanie pracowa� samodzielnie. Do pracy 
potrzebuj� odpowiedniego sterowania, który zapewni ich prawidłow� prac� oraz pozwoli na 
zmian� pr�dko�ci obrotowej. Jest to ich najwi�ksz� wad�. Sterowniki dost�pne na rynku s�
kosztowne. Powoduje to konieczno�� przemy�lenia wyboru pomi�dzy silnikami o podobnych 
parametrach, ale mniejszej sprawno�ci. Na rynku oferowane s� od jakiego� czasu układy 
scalone pozwalaj�ce na zbudowanie sterownika bez mikroprocesora. Potrzeba stosowania 
mikroprocesora wyst�puje przy wykorzystaniu sterowników o du�ej mocy oraz wysokiej 
sprawno�ci, [3]. Sterowanie silnikiem odbywa si� na ró�ne sposoby, co daje nam du�y 
wachlarz mo�liwo�ci przy wyborze komunikacji. Poczynaj�c od sterowania 3-pulsowego 
stosowanego przy silnikach małej mocy, gdzie nie ma potrzeby u�ycia du�ego momentu. Jest 
to przydatne przy programowaniu mikroprocesora, gdy silnik ma pracowa� w nietypowych 
warunkach. Przy sterowaniu 3- pulsowym mostkiem tranzystorowym unipolarnym zwanym 
„półmostkiem”, mamy mo�liwo��  rezygnacji ze sterowania obiema połówkami przebiegu 
(dodatniej lub ujemnej). Takie rozwi�zanie zmusza do zastosowania diod i rezystorów, 
zabezpieczaj�cych przed zwrotn� energi� z cewek silnika, która mo�e uszkodzi� tranzystory, 
rysunek 1. stosowanie takiego typu sterowania znacznie obni�a sprawno�� sterownika. 

Rys. 1. Sterowanie silnikiem za pomoc� trzech tranzystorów, [3].

Sposób sterowania silnika 3-pulswym mostkiem mo�na udoskonali�,  poprzez dodanie 
kondensatora oraz tranzystora który podniesie sprawno�� rysunek 2. 
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Rys. 2.  Usprawniony półmostek unipolarny, [2]

Sterowanie t� metod� jest jednak mało efektywne poniewa� nie wykorzystujemy  całego  
sygnału trapezoidalnego. Nie wykorzystanie pełnego zakresu sterowania  powoduje znaczne 
obni�enie sprawno�ci silnika i zmniejszenie jego momentu obrotowego. Wykorzystujemy ten 
typ sterowania tylko w silnikach małej mocy. Sterownik u�yty w projekcie u�ywa pełnego 
mostka sterowniczego, który ma najefektywniejsz� sprawno��. U�ycie pełnego mostka 
zwi�ksza osi�gi, a zmniejsza straty w energii. W poje�dzie zastosowano gotowy produkt 
firmy „Crystalyte”, który korzysta z czujników Halla. Sterowanie pełnym mostkiem 6 
tranzystorowym przypomina sterowanie silnikiem asynchronicznych. Silniki indukcyjne 
potrzebuj� falownika do zmiany pr�dko�ci k�towej. Przy silniku pr�du stałego potrzeba 
wygenerowa� prostok�tny przebieg jak najbardziej podobny do sinusoidalnego. Tego typu 
sterowanie znacznie lepiej wykorzystuje potencjaln� moc silnika bezszczotkowego. 
Zał�czanie poszczególnych faz silnika z wykorzystaniem tranzystorów, wymaga znajomo�ci 
programowania mikroprocesora, rysunek 3. 

Rys. 3.  Przebiegi zał�czania poszczególnych faz prezentuje, [3].
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Elementem steruj�cym kierunkiem, jak i pr�dko�ci� silnika jest elektroniczny mostek H, 
w którym elementami przeł�czalnymi s� tranzystory typu MOSFET. Mostek ten jest 
zbudowany z 4 styków (elementy półprzewodnikowe, b�d� mechaniczne). Kiedy styki S1 i 
S4 s� zamkni�te, a S2 i S3 otwarte, do silnika b�dzie doprowadzone napi�cie i zacznie si� on 
kr�ci� (rys. 4a). Poprzez otwarcie styków S1 i S4 oraz zamkni�cie S2 i S3 zmieniamy 
kierunek przepływu pr�du, tym samym zmieniaj�c kierunek obrotu wirnika (rys. 4b). 

a)        b) 

                                     
Rys. 4 Ilustracja działania mostka H, [4].

Mostek H mo�na zbudowa� z rozmaitych elementów, które działaj� jako klucze. 
Elementami tymi mog� by� styczniki, w wersji wielkopr�dowej, tranzystory lub gotowe 
moduły scalone dla małych pr�dów. Podstawowymi parametrami decyduj�cymi o doborze 
klucza s�: napi�cie, pr�d, trwało��, czas przeł�czania, straty przy przeł�czaniu. Uwzgl�dniaj�c 
powy�sze parametry, optymalnym wyj�ciem było zbudowanie mostka H na tranzystorach 
typu MOSFET. Spełniaj� one wszystkie powy�sze warunki ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
krótkich czasów i minimalnych strat przeł�czania oraz du�ej trwało�ci. Projekt mostka 
spotyka si� w dwóch wydaniach: przy u�yciu tranzystorów z dwoma rodzajami kanałów (p i 
n), jak i przy wykorzystaniu tranzystorów jednego typu kanałów. Przy zastosowaniu drugiej 
metody niezb�dne jest u�ycie scalonego sterownika. Wykorzystany sterownik IR2110 
zapewnia odpowiednie wysterowanie oraz odpowiedni� pr�dko�� przeł�czania. Układ ten 
posiada równie� zabezpieczenie przed podaniem sygnałów wyzwalaj�cych na oba 
tranzystory, zapobiega to przypadkowemu zwarciu, a tym samym ich zniszczeniu [5]. 
Sterownik zapewnia równie� separacj� cz��ci niskopr�dowej od wysokopr�dowej, co 
zwi�ksza niezawodno�� całego układu. Sterownik ten pozwala na sterowanie połowy mostka 
H, wi�c niezb�dne było u�ycie pary tych układów (rys. 5). Elementem wykonawczym 
(kluczuj�cym) s� cztery tranzystory typu IRFZ48N charakteryzuj�ce si� wysokim pr�dem 
przewodzenia (ID=64A), mał� rezystancj� przej�cia (RDS=0.014	) oraz zadawalaj�cym 
napi�ciem dren – �ródło (UDS=55V), [6]. Obudowa OT-220C pozwala na zamontowanie 
radiatorów odprowadzaj�cych ciepło, jednak nie było to konieczne w naszym projekcie. 
Cało�� została zaprojektowana i wykonana w postaci płytki PCB. 




��			��������

Rys. 5. Schemat ideowy zastosowanego mostka H, [opr. wł].

2. PROJEKT I WYKONANIE POJAZDU 
2.1. Praca projektowa w systemie programu SolidWorks 

Głównym elementem projektowanego pojazdu jest rama, rys. 6. Składa si� ona z  dwóch 
profili kwadratowych o wymiarach 100mm x 100mm oraz o grubo�ci �cianki 4mm. Profil ten 
stanowi najwa�niejszy element całej konstrukcji, gdy� wszystko jest do niego bezpo�rednio 
przykr�cane długimi �rubami na wylot  M14 i M16 co usztywnia cał� konstrukcj�. Dzi�ki 
wst�pnemu projektowi wykonanym w �rodowisku SolidWorks od razu wida�, �e b�dzie 
potrzebny szeroki element, który ma na celu łatwy dost�p do zamontowanych podzespołów i 
usprawni sam monta�. Pozwala nam to na zastosowanie mniej zb�dnych elementów 
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mocowania, równie� zaoszcz�dziło to zniszczenia profilu nieprzemy�lanymi do ko�ca 
otworami albo wyci�ciami, [7]. 

Rys. 6. Projekt ramy, etap III - okre�lenie typu materiału, [opr. wł.]

Rys. 6a. Rama główna z dr��kami kierowniczymi, [opr. wł.].

Jednym z kolejnych etapów było zaprojektowanie i wykonanie tylnego wahacza pojazdu, 
rys. 7.  
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Rys. 7. Całkowicie zdefiniowany tylny wahacz, [opr.wł.].

Elementy na tylne zawieszenie s� grubo�ci 8mm. Celem minimalizacji kosztów wszystkie 
cz��ci zostały uło�one w SolidWorksie obok siebie w odst�pach nie mniejszych ni� 5mm, rys. 
8. Wzór wyci�cia został zapisany w pliku „*.dwg” , „*.dxf”  co pozwoliło wprowadzi� plik 
do komputera maszyny, która nast�pnie wycina pod bardzo du�ym ci�nieniem wody wybrany 
kształt, [7]. 

Rys. 8. Uło�enie cz��ci składowych pojazdu na blasze do wyci�cia, [opr. wł.] 

Dzi�ki zastosowaniu narz�dzia informatycznego SolidWorks mogli�my zaprojektowa�
pojazd trójkołowy i dokona� pełnej symulacji wytrzymało�ciowej poszczególnych cz��ci 
uczestnicz�cych w przenoszeniu momentu i nap�du, rys. 9. 
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Rys. 9. Model pojazdu trójkołowego w SolidWorksie, [7]. 

Wyznaczenie geometrii pojazdu pochłon�ło bardzo du�o czasu, ale miało ono kluczowe 
znacznie, gdy� zapewnia to nam mo�liwo�� skr�cania, zoptymalizowanie k�ta maksymalnego 
skr�tu i pewno�� układu kierowniczego. Przy znacznych pr�dko�ciach niezb�dna jest 
zbie�no�� kół, co w przypadku naszego pojazdu było do�� skomplikowane do ustawienia. 
Dzi�ki oprogramowaniu SolidWorks mo�na bez problemu wyznaczy� odpowiednie linie i 
k�ty, jednak w rzeczywisto�ci ci��ko je odwzorowa�. W naszym przypadku podparli�my si�
kilkoma prostymi metodami odwzorowania rysunku. Za pomoc� linki wyznaczyli�my linie 
prowadz�ce pomi�dzy tylnym kołem, a �rodkiem zwrotnicy, rys. 10. 

Rys. 10. Rozrysowanie k�tów Ackermanna, [7].

Na rysunku 10. zamieszczonym z programu SolidWorks czerwonymi liniami jest 
wyznaczona geometria, któr� trzeba było odwzorowa� w rzeczywisto�ci i dokr�ci� pod takim 




��			��������

k�tem jak linie dr��ków kierowniczych. Zapewnia to nam ró�ne k�ty skr�tu kół. Dzi�ki temu 
jedno koło pod��a po wi�kszym promieniu ni� drugie, a dzi�ki temu podczas skr�cania droga 
dla obydwu kół nie jest taka sama. To zastosowanie pozwala na uzyskanie odpowiednich 
warunków i proporcji skr�tu pojazdu. Promie� dla całkowitego skr�tu wynosi w granicy 4 
metrów. Dla porównania, �redni promie� skr�tu samochodu wynosi od 6 do 7 metrów. 
Zastosowali�my odpowiedni� blokad� do skr�tu kół ze wzgl�du na projektowan� obudow�, 
gdy� koła znajduj� si� na zewn�trz i maja niewielk� przestrze� skr�tu. Rys. 11 przedstawia 
przeniesienie k�tów Ackermanna na modelu rzeczywistym pojazdu. 

Rys. 11. Odwzorowanie na modelu k�tów Ackermanna, [opr. wł.]. 

Poza odwzorowaniem k�tów Ackermanna na modelu rzeczywistym musieli�my 
odpowiednio dobra� k�t kół skr�tnych celem uzyskania odpowiedniej sterowno�ci i promienia 
skr�tu, rys. 12. 

Rys. 12. Pochylenie zwrotnic, koło prawe, [opr. wł.].
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K�t pochylenia zwrotnicy i k�t pochylenia koła daj� razem k�t, który jest niezmienny 
niezale�nie od wszelkiej wielko�ci dobicia. Ta zale�no�� pomi�dzy zwrotnic�, a pochyleniem 
koła sprawia, �e nie da si� wprowadzi� regulacji pochylenia sworznia zwrotnicy. Spotykane 
wielko�ci k�ta odchylenia osi sworznia we współczesnych samochodach mieszcz� si� w prze-
dziale od 0° do 12°. K�t ten jest zwi�zany konstrukcyjnie z k�tem odchylenia koła. Ustawie-
nie k�ta pochylenia zwrotnicy musi by� takie same dla drugiego koła znajduj�cego si� w tej 
samej osi. Maksymalne odchylenie pomi�dzy jednym kołem, a drugim nie mo�e przekroczy�
0,5°. Jest istotne odpowiednie ustawienie k�ta zwrotnicy i koła, gdy� ich nieodpowiednie 
ustawienie mo�e spowodowa�:  
– pochylenie zbyt du�e zwrotnicy: siły kierowania oraz utrzymywania kierunku s� du�e; 
– pochylenie zbyt małe zwrotnicy: ka�da wada opon spowoduje drgania, niepo��dane 
�ci�ganie w jedn� stron�; 

– zbyt du�a ró�nica pomi�dzy ustawieniem jednej zwrotnicy a drugiej : niepo��dane 
�ci�ganie w jedn� stron�. 

Dzi�ki �mudnym symulacjom w SolidWorksie uwzgl�dniaj�cym wszystkie napr��enia 
zawieszenia, siedziska, dr��ków skr�tnych czy te� tarczy hamulcowej oraz zaprojektowaniu 
cz��ci elektronicznej pozwalaj�cej odpowiednio dobiera� warto�ci momentu, pr�dko�ci udało 
nam si� zło�y� prototyp i dokona� jazd próbnych. Model rzeczywisty pojazdu trójkołowego 
przestawia rysunek 13. 

Rys. 13. Prototyp rzeczywisty pojazdu trójkołowego, [7].

Natomiast na rysunku 14 przestawiamy model wirtualny jaki uzyskali�my w programie 
SolidWorks przy wykonaniu pełnych oblicze� symulacyjnych uwzgledniaj�cych wszystkie 
cz��ci konstrukcyjne pojazdu. 
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Rys. 14. Prototyp pojazdu trójkołowego, wykonany w SolidWorks, [7].

PODSUMOWANIE 
Praca nad prototypem wirtualnym wymagała wielu przemy�le� i analiz, jednak�e praca na 

modelu rzeczywistym okazała si� wi�kszym wyzwaniem typowo in�ynierskim, gdy�
wymagała wielkiego wkładu pracy i czasu. Od pocz�tku pojawiały si� ró�ne koncepcje 
pocz�wszy od ilo�ci kół, kształtu ramy, na kolorze obicia siedzenia ko�cz�c. Ilo�� pomysłów 
na zrealizowanie poszczególnych elementów mo�na liczy� w setkach. Wybór rozwi�za�
zawsze determinowany był prostot�, estetyk� oraz funkcjonalno�ci�, a przede wszystkim 
czynnikiem ekonomicznym. Niektóre rozwi�zania zaczerpni�te s� z konstrukcji 
samochodowych, rowerowych, czasami modelarskich. Pojazd jest, wi�c poł�czeniem 
najlepszych rozwi�za� dotychczas stosowanych w pojazdach z my�l� o oszcz�dno�ci energii i 
ekologii. Cz��� mechaniczna jak i elektroniczna w powy�szej pracy na pewno nie jest 
pozbawiona wad, które zawsze si� zdarzaj� w tego typu projektach. Jednak ka�da cz��� była 
wykonana w sposób jak najbardziej przemy�lany i dokładny. Uzyskany model rzeczywisty 
mo�e posłu�y� do dalszych bada� i propozycji nowych rozwi�za�. Mo�liw� modernizacj� w 
układzie sterowania jest zastosowanie potencjometru w manipulatorze oraz mikrokontrolera 
do okre�lania precyzyjnego ustawiania kół skr�tnych. Wi�kszo�� pomysłów takich jak: 
zamontowanie obudowy, drugiego silnika, czy paneli fotowoltaicznych jest realne do 
zrealizowania. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION  
OF THREE-WHEELED ELECTRIC VEHICLE  

Abstract 
The article discusses the concept of three-wheel electric drive electric vehicle, its design in 

SolidWorks and the various stages of assembly. Presented microprocessor control system and an 
electronic management system electric. 
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