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                                           STRESZCZENIE 

 

Praca przedstawia opracowanie ogólnego zarysu konstrukcji innowacyjnego systemu 

zmiany przełożeń. Głównym celem systemu jest optymalizacja wykorzystania energii elek-

trycznej oraz energii mięśni do napędzania roweru, zwłaszcza hybrydowego. Wprowadzona 

zostaje funkcja automatycznej zmiany przełożeń. System ma możliwość współpracy z więk-

szością przerzutek lub piast wielobiegowych, która była lub jest obecnie produkowana. Do-

konany przegląd rynku, literatury stanowi jedynie część inspiracji. W pracy został opisany 

projekt pierwszego prototypu. Analiza ekonomiczna prowadzona równolegle do procesu 

projektowania pozwoliła na zwrot w koncepcji rozwiązania systemu i ogólnym sposobie 

myślenia projektowego. Wynikiem jest opracowanie założeń projektowych dla drugiego 

prototypu, znacznie różniącego się od poprzedniego. Wynalazek cechuje się dużym stop-

niem nowości i został objęty zgłoszeniem patentowym w urzędzie patentowym Politechniki 

Poznańskiej. Ze względu na proces patentowy przedstawiona została jedynie ogólna kon-

cepcja budowy kolejnego prototypu. Projektowany system pozwala na zwiększenie stopnia 

bezobsługowości roweru i uproszczenie sposobu sterowania biegami. Dodatkowym walo-

rem jest zwiększenie trwałości elementów napędu. W projekcie zostały omówione kwestie 

zasilania oraz sterowania urządzeniem. 

 

SUMMARY 

 

The paper presents the development of a general outline of the innovative design of 

the gear shifting system. The main goal of the system is to optimize the use of electric power 

and muscle power needed to drive a bicycle, especially a hybrid bicycle. An automatic shift 

function is introduced. The system has ability to work with most of the derailleurs or multi-

speed hubs that have been or are manufactured. An overview of the market, literature is only 

part of the inspiration. The design of the first prototype has been described. The economic 

analysis carried out in parallel with the design process allowed for a return to the concept of 

system dissolution and the general way of thinking. The result is a second prototype basic 

description, significantly different from the previous one. The invention is characterized by 

a high degree of novelty and has been covered by a patent application at the Poznań Univer-

sity of Technology paternity office. Due to the patent process, only the general concept and 

visualizations were presented. The design of the system makes it possible to decrease the 

level of bicycle maintenance and simplify the way of steering. The added value is to increase 

the durability of the drive components. The project discussed power and control issues. 
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1. WPROWADZENIE 

 

Rower jest pojazdem znanym od prawie 200 lat. Pierwotna koncepcja zakłada współ-

istnienie systemu napędowego, hamulcowego oraz konstrukcji nośnej. Pierwsze rowery były 

wyposażone w napęd o stałym przełożeniu. Wraz z rozwojem rynku rowerowego wzrastała 

potrzeba dostosowania charakterystyki roweru do terenu, w którym będzie użytkowany. Im 

rzeźba terenu charakteryzowała się większymi różnicami w wysokościach i kątami nachy-

lenia tym ciężej było się poruszać po terenie przy wykorzystaniu stałego przełożenia napędu.  

W 1905r. odnotowano pierwszy przypadek mechanizmu pozwalającego na zmianę 

przełożenia napędu. Oryginalna nazwa „derailleur” pochodzi z języka francuskiego i ozna-

cza dosłownie wykolejenie pociągu z torów. Za wynalazcę uważa się Paula de Vivie [rys 1], 

który stworzył pierwszy działający model roweru ze zmiennymi przełożeniami [15]. 

 

 

Rys. 1.1. Pierwszy działający rower ze zmiennymi przełożeniami [15] 
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2. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU, CEL  

    I ZAKRES PRACY 

Wybrany temat jest rozwinięciem tematyki podjętej w pracy inżynierskiej. Rozpo-

częcie produkcji wymaga pozyskania dużej ilości środków finansowych. Duży zakres pro-

jektu (cały rower elektryczny) stwarza zbyt duże ryzyko inwestycyjne. Ograniczenie roz-

miaru projektu do pojedynczego systemu, który może funkcjonować jako samodzielna jed-

nostka pozwala na kontynuację inwestycji. 

Celem pracy jest określenie zasad funkcjonowania systemu zmiany biegów, jego bu-

dowy, wyjaśnienie sposobu myślenia autora. W pracy ujęte zostało rozważanie nad sensem 

ekonomicznym i kosztami rozpoczęcia produkcji. 

Praca obejmuje analizę rynku rowerowego pod kątem stosowanych rozwiązań prze-

niesienia napędu oraz sposobów zmiany przełożeń. Wyjaśnienie zależności i sposobu dzia-

łania stanowią wstęp do rozważań konstrukcyjnych. Dobór podzespołów i półfabrykatów 

umożliwia dalszą analizę finansową przewidywanych zysków. W pracy przedstawione zo-

stały dwa prototypy systemu i dokumentacja wykonawcza pierwszego z nich. Ukazany zo-

stał również proces obróbki podzespołów, model 3D i gotowy prototyp. Opracowanie za-

wiera obliczenia wytrzymałościowe niezbędne do budowy prototypów. Ostatnim etapem 

pracy jest przygotowanie opisu oraz wizualizacji drugiego z prototypów. W zakończeniu 

pracy znajdują się również podsumowanie i wnioski.  
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3. ROZEZNANIE RYNKU ŚWIATOWEGO POJAZDÓW  

    JEDNOŚLADOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM 

    SPOSOBÓW ZMIANY PRĘDKOŚCI 

3.1. Wielkość sprzedaży rowerów na rynkach światowych 
 

W ciągu dwóch wieków rower stał się bardzo popularnym środkiem transportu na 

całym świecie. W porównaniu z pojazdami motorowymi rower charakteryzuje niski koszt 

zakupu, brak konieczności posiadania uprawnień do kierowania oraz niska waga i mała ilość 

zajmowanego miejsca. Pomimo rocznej sprzedaży rowerów na poziomie 120 milionów 

sztuk popyt na jednoślady nieustannie rośnie (wykres 3.1).  

 

 

Rys 3.1. Roczna sprzedaż samochodów i rowerów w latach 1950-2007 [9] 

 

System zmiany biegów początkowo projektowany był głównie pod kątem użytkow-

ników rowerów elektrycznych ze względu na dużą ilość danych dotyczących stanu pojazdu 

dostępnych ad-hoc. Segment rowerów elektrycznych jest obecnie rozwinięty na tyle, by 

można rozpocząć promocję kolejnych innowacyjnych rozwiązań.  

Wielkość sprzedaży rowerów hybrydowych w Europie wynosi około 3 miliony sztuk 

rocznie (wykres 3.2), a każdy ze sprzedawanych rowerów jest wyposażony w system zmiany 

biegów. Krajami przodującymi w sprzedaży rowerów w Europie (wykres 3.3) są Niemcy, 

Holandia oraz Belgia. Rowery elektryczne charakteryzuje większe przyspieszenie i prędkość 

maksymalna niż rowery konwencjonalne. Wprowadzenie systemu wspomagającego zmianę 

przełożeń jest wysoce wskazane.  
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Rys. 3.2. Wielkość sprzedaży rowerów na różnych kontynentach [9] 

 

 

Rys 3.3. Udział procentowy sprzedaży rowerów elektrycznych w Unii Europejskiej w 2014 r. [9] 

 

 

3.2. Pojęcie mocy w napędzie konwencjonalnym i hybrydowym 
 

Użycie mechanizmu zmiany biegów, nazywanego potocznie przerzutką zrewolucjo-

nizowało rynek rowerowy, oferując użytkownikom zupełnie inne niż dotychczas możliwości 

wykorzystania jednośladu. Szersze spojrzenie na temat przełożeń rowerowych wymaga 

uwzględnienia ograniczeń człowieka, który porusza się rowerem.  

Poszczególne partie mięśni ludzkich charakteryzują się podobnie jak maszyny mak-

symalną mocą możliwą do uzyskania. Źródłem mocy jest pokarm dostarczany do organi-

zmu, który charakteryzuje się określoną kalorycznością, i którego przyswajalność jest w ja-
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kiś sposób ograniczona. Techniczne rozumienie mocy jest konieczne do zrozumienia pro-

blemu. Moc pozwala określić zdolność do wykonania ruchu z określoną siłą, w określonym 

czasie, na określonej drodze. Człowiek posiada liczne ograniczenia ruchowe przez co jego 

sprawność jest w wysokim stopniu różna od 100%. Badania prowadzone przez dr Andrew 

Hogana pozwoliły na utworzenie charakterystyki mechanicznej mięśnia ludzkiego, widocz-

nej na rys. 1 i rys. 2. Badanie zostało przeprowadzone dla mięśni rodzaju I – wolnych i 

rodzaju II – szybkich.  

 

 

Rys. 3.4. Charakterystyka mechaniczna mięśni ludzkich [20] 

 

 

 

Rys. 3.5. Charakterystyka mechaniczna mięśni ludzkich [20] 
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Wykonanie badań dla mięśni pracujących przy napędzie rowerowym pozwoliło na 

utworzenie charakterystyki mocy i prędkości przedstawionej na wykresach 3.6 i 3.7. 

 

 

Rys. 3.6. Charakterystyka mocy i prędkości [20] 

 

Rys. 3.7. Charakterystyka mocy i prędkości [20] 



16 

 

Analiza wyników pozwala zauważyć jakie ograniczenia obowiązują podczas jazdy 

rowerem. Prędkość maksymalna 4,84m/s odpowiada prędkości obrotowej mechanizmu kor-

bowego, o długości ramion 175mm (najbardziej popularny rozmiar), 280 obrotów na minutę. 

Najwyższą moc uzyskuje się w okolicach prędkości 2,42m/s odpowiadającej 140 obrotom 

na minutę. Prędkość obrotowa mechanizmu korbowego nosi nazwę kadencji. Utrzymanie 

jej wartości w okolicach 140 pozwala poruszać się najefektywniej. Z wykresu na rys 3 wy-

nika zgodnie z wcześniejszymi założeniami, że przy określonej prędkości istnieje określone 

maksimum generowanej siły. Zmiana nachylenia terenu wymusza użycie większej siły przy 

jednoczesnym utrzymaniu kadencji w optymalnym zakresie co nie jest możliwe. Właściwa 

zmiana przełożenia napędu skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem prędkości roweru 

przy jednoczesnym utrzymaniu kadencji na poziomie około 140 i siły mniejszej lub równej 

sile maksymalnej.  

Przy zastosowaniu napędu elektrycznego umieszczonego w ramie rowerowej trzeba 

zadbać o zgranie prędkości obrotowej wału wyjściowego silnika lub jego przekładni z me-

chanizmem korbowym. Na wykresie 3.8 przedstawiona została charakterystyka silnika Koll-

morgen TBM-12955B [rys 6], możliwego do zastosowania jako napęd roweru elektrycz-

nego. 

 

 

Rys. 3.8. Charakterystyka silnika Kollmorgen TBM-12955B [13] 
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Rys. 3.9. Silnik Kollmorgen TBM-12955B [13] 

 

 Silnik w zakresie prędkości obrotowej 0-430 obrotów na minutę charakteryzuje się 

maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 28-31Nm (w zależności od tempera-

tury pracy). Moc silnika wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej zgodnie ze wzo-

rem [1]: 

P = n*M/9,55 

 

, gdzie P oznacza moc wyrażoną w watach [W], n – prędkość obrotową [obr/min], a M – 

moment obrotowy [Nm] 

 

 Rozwiązania oparte o napęd centralny są oferowane również przez firmy Bosch 

(rys. 3.3), Yamaha (rys. 3.2) oraz m.in. Shimano. Każde z wymienionych posiada wbudo-

waną przekładnię oraz silnik pracujący z wielokrotnie wyższą prędkością niż wał wyj-

ściowy przekładni. Takie rozwiązanie skutkuje dużym momentem bezwładności napędu 

oraz koniecznością kontroli systemu hamulcowego. 

 

Rys. 3.10. Napęd Yamaha w serii SDURO [12] 
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Rys. 3.11. Napęd Bosch – w serii XDURO [12] 

 

 

3.3. Systemy przekazania napędu i zmiany przełożeń 
 

Przykładowe zastosowanie silnika sprzęgniętego z mechanizmem korbowym z 

względnym przełożeniem 1:1 -1:3 będzie skutkować pracą silnika z maksymalnym momen-

tem obrotowym przez cały zakres możliwej do uzyskania kadencji lub momentem maksy-

malnym multiplikowanym przekładnią redukującą między silnikiem a mechanizmem kor-

bowym, tak aby maksymalna prędkość obrotowa przy maksymalnym momencie obrotowym 

była większa od maksymalnej prędkości obrotowej dla maksymalnego zakresu mocy gene-

rowanej przez kolarza.  

Sposób zmiany przełożenia zależy w dużym stopniu od sposobu przekazania napędu. 

Wśród typowych rozwiązań przekazania napędu, które były lub są seryjnie produkowane 

można wyróżnić łańcuch, pas i wał napędowy. Rozwiązanie z wykorzystaniem wału nie 

przyjęło się ze względu na dużą masę, konieczność wykonania dodatkowych przekładni ką-

towych oraz wysoki koszt produkcji.  

Przekładnia pasowa (rys 3.4) nie uczestniczy w zmianie przełożenia roweru, stosu-

nek prędkości koła napędzającego do koła napędzanego jest stały. Wadą rozwiązania jest 

konieczność utrzymania napięcia pasa co jest kłopotliwe przy ramach z układem tłumienia 

drgań koła tylnego. 
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Rys. 3.12. Przekładnia pasowa opisana w patencie nr US409977 [4] 

 

Przekładnia łańcuchowa wyposażona w mechanizm przerzutki jest najczęściej spo-

tykanym rozwiązaniem wykorzystywanym do zmiany przełożeń (rys 3.5). 



20 

 

 

Rys. 3.13. Przekładnia łańcuchowa w opisie patentowym EP0844414 [2] 

 

Przekładnia łańcuchowa bez współpracującego mechanizmu przerzutki, podobnie 

jak przekładnia pasowa może przekazywać moc na piastę wielobiegową z zabudowanym 

mechanizmem zmiany biegów umożliwiając zmianę przełożeń bez wykorzystania zewnętrz-

nych urządzeń (rys. 3.6, 3.7, 3.8). 
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Rys 3.14. Schemat przekładni według opisu patentowego EP0926057 [3] 
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Rys 3.15. Piasta wielobiegowa Shimano Nexus [16]] 

 

 

Rys 3.16. Przekładnia pasowa z piastą wielobiegową [16] 
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Poniżej przedstawione zostało zestawienie konfiguracji napędu możliwe do uzyska-

nia przy użyciu różnych rodzajów przekazania napędu i mechanizmów zmiany przełożeń.  

 

Tabela 3.1. Zestawienie konfiguracji napędu dla różnych rodzajów przekazania napędu 

 Przekładnia łańcuchowa Przekładnia pasowa 

Piasta 

wielobiegowa 
X X 

Przerzutka 

zewnętrzna 
X  

 

 

3.4. Sposoby sterowania zmianą przełożeń 
 

Sterowanie mechanizmem zmiany biegów może odbywać się w sposób pośredni lub 

bezpośredni. Systemy bezpośrednie działają w sposób zintegrowany z mechanizmem bez 

wykorzystania zewnętrznych urządzeń. Powstało kilka prototypów systemów bezpośredniej 

zmiany biegów, które charakteryzują się całkowitą autonomią, jednak żaden z nich nie przy-

jął się ze względu na skomplikowaną budowę i brak wpływu użytkownika na pracę urządze-

nia (rys. 3.9 oraz 3.10). 

 

 

Rys. 3.17. Automatyczna zmiana biegów według LandRider [14] 
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Rys. 3.18. Automatyczna zmiana biegów według opisu patentowego nr US5033991 [5] 
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Sterowanie pośrednie może odbywać się przy wykorzystaniu cięgna (linki) (rys. 

3.11), będącego najczęściej stosowanym rozwiązaniem lub za pomocą sygnałów elektrycz-

nych. Sterowanie elektryczne wymaga użycia przerzutki ze zintegrowanym silnikiem, prze-

kładnią oraz systemem pomiarowym. Przykładem może być system Di2 firmy Shimano lub 

Sram E-Tap (rys. 3.12). 

 

 

 

Rys 3.19. Przykład sterowania pośredniego za pomocą linki [17] 

                  

 

Rys 3.20. Przykład sterowania za pomocą sygnałów elektrycznych [17] 
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Wykorzystanie przerzutek sterowanych elektrycznie do budowy systemu automa-

tycznej zmiany biegów wymaga zastosowania interfejsu stosowanego przez producenta 

przerzutki. Sterowanie pracą mechanizmu wymaga dostarczenia danych wejściowych na te-

mat stanu pracy napędu, takich jak prędkość obrotowa mechanizmu korbowego, prędkość 

obrotowa koła napędzanego, moment obrotowy między osią mechanizmu korbowego a ko-

łem napędzającym pasowym lub łańcuchowym, położenie pojazdu względem poziomu. Po-

łączenie danych umożliwia sterowanie zmianą biegów w taki sposób, że moc „na korbie” 

jest utrzymywana w optymalnym zakresie. Firmy takie jak Shimano, Sram, Bosch, Siemens 

posiadają patenty w zakresie algorytmów sterujących pracą przerzutek elektrycznych. Poni-

żej przedstawiono tabelę wad i zalet przerzutek elektrycznych [11] [19]. 

 

Tabela 3.2. Zalety i wady systemów wyposażonych w przerzutki elektryczne 

Zalety systemów wyposażonych w prze-

rzutki elektryczne 

Wady systemów wyposażonych w prze-

rzutki elektryczne 

+ minimalizacja elementów mechanicz-

nych systemu 

+ zwiększenie sprawności mechanizmu 

pośredniego 

+ dowolność w prowadzeniu przewodów 

+ możliwość komunikacji bezprzewodo-

wej 

- uszkodzenie częściowe przerzutki wymu-

sza zakup nowego urządzenia za kwotę 

przynajmniej 1400zł 

- niewielka ilość przerzutek elektrycznych 

w sprzedaży 

- konieczność doprowadzenia zasilania do 

przerzutki 

- konieczność zakupu całego systemu 

- skomplikowany montaż urządzeń 

- modułowa budowa 

 

Największą wadą przerzutek elektrycznych jest ich cena i hermetyczność systemów, 

w których są wykorzystywane. Koszt przerzutki elektrycznej w porównaniu z konwencjo-

nalną jest wyższy 3-4 razy (Shimano XTR, sierpień 2017). Uszkodzenie części mechanicz-

nej przerzutki wiąże się z koniecznością zakupu nowej przerzutki a co za tym idzie nowego 

napędu elektrycznego. Połączenie elementów systemu za pomocą przewodów charaktery-

zuje się mniejszą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne niż połączenie me-

chaniczne za pomocą linki. Elektryczna przerzutka wymusza montaż sterownika, akumula-

tora, manetki sterującej oraz użycia dedykowanej ładowarki (na przykładzie systemu Shi-

mano Di2 przedstawionego w jednej z możliwych konfiguracji na rys. 3.13) [19].  
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Rys. 3.21. Konfiguracja systemu zmiany biegów Shimano Di2 [18] 

 

 

Rys. 3.22. Ceny elementów składających się na system zmiany biegów Shimano Di2 [18] 
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3.5. Analiza baz patentowych 
 

Znane są z opisu US7306531 urządzenia służące do bezpośredniej zmiany przełożeń. Urzą-

dzenia posiadają czujniki położenia, które umożliwiają odczyt aktualnej pozycji mechanizmu i jego 

kalibrację. Moduł sterowania obsługuje dwa mechanizmy zmiany przełożeń (przedni i tylny) oraz 

dodatkowo odbiera impulsy z czujników prędkości obrotowych korby i koła [6]. 

 

 

Rys. 3.23. Schemat urządzenia według opisu patentowego US7306531 [6] 

 

Znany jest z opisu WO2015/073791 system automatycznej zmiany biegów w rowerach po-

siadających elektryczne urządzenia zmiany biegów (elektryczne przerzutki). System ma zastosowa-

nie w rowerach elektrycznych oraz typowych. Wykorzystuje dane z przynajmniej jednego czujnika, 

takiego jak prędkości roweru, kadencji (prędkości obrotowej mechanizmu korbowego), mocy wyj-

ściowej pedałów, orientacji geograficznej pojazdu oraz jego wysokości n.p.m., dane GPS lub dane 

terenowe. Interfejs użytkownika umożliwia dostosowanie charakterystyki automatycznej zmiany 

przełożeń do dostępnych sygnałów, preferencji użytkownika lub wybranych kryteriów, np. rytmu 

serca lub mocy [8].  

Znany jest z opisu US2016/0236751 sposób zmiany typowego systemu zmiany przełożeń na 

system elektryczny wykorzystujący elektrycznie napędzane siłowniki. Patent opisuje procedurę de-

montażu systemu typowego i montażu siłowników na ramie [7].  
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Rys. 3.24. Schemat blokowy urządzenia według opisu patentowego US7306531 [6] 

 

Znane jest z opisu US2015/0210354 oraz US2016/0375958 urządzenie firmy Shimano 

współpracujące z elektrycznymi mechanizmami zmiany biegów w sposób bezpośredni. Aparat wy-

korzystuje dane o prędkości obrotowej koła, mechanizmu korbowego oraz położeniu przedniego i 

tylnego mechanizmu. Opis patentowy zawiera schematy blokowe programów sterujących pracą 

urządzenia. Częściowy opis jest zawarty w patencie US2014/0196560 [7].  

 

 

Rys. 3.25. Schemat urządzenia według opisu patentowego US2015/0210354 [7] 
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Znany jest z opisu US2015/0033896 sposób zmiany przełożeń za pomocą urządzeń elek-

trycznych dla przedniej i tylnej przerzutki. Mechanizmy elektromechaniczne stanowią zespoły od-

powiednio z przednią i tylną przerzutką, podobne rozwiązanie jest znane z pat. US2015/0210354. 

 

 

Rys. 3.26. Schemat urządzenia według opisu patentowego US2015/0033896 [7] 

 

 

Znany jest z opisu 2017/0012455 sposób komunikacji i zasilania komponentów zamontowa-

nych w rowerze. Opis dotyczy struktur systemu zasilania i bezprzewodowej komunikacji oraz bez-

przewodowego przesyłania danych między modułami elektronicznymi. 

 

Rys. 3.27. Schemat urządzenia według opisu patentowego US2017/0012455 [7] 
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4. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA UKŁADU ZMIANY BIEGÓW 

4.1. Zasada działania urządzenia 
 

Każdy element sterowany za pośrednictwem linki można scharakteryzować określa-

jąc maksymalny skok linki, stopień dyskretyzacji i przesunięcie odpowiadające każdemu 

przejściu między kolejnymi punktami pracy dyskretyzowanego zakresu ruchu.  

Dla każdego mechanizmu wykorzystującego napęd pośredni za pomocą linki układ 

odniesienia można umieścić nieruchomo względem tego mechanizmu, w dowolnym punk-

cie, w którym linka ma możliwość wykonania ruchu liniowego lub krzywoliniowego, 

zwłaszcza w punkcie przecięcia osi linki z obrysem mechanizmu. Punkt zerowy pokrywa 

się ze środkiem układu odniesienia w chwili, kiedy mechanizm jest maksymalnie wyluzo-

wany, z uwzględnieniem każdej dostępnej regulacji. Jednocześnie linka musi być w tej 

chwili wstępnie napięta, tak, że jej przesunięcie w kierunku od mechanizmu spowoduje bez-

zwłoczną reakcję mechanizmu, a poluzowanie brak reakcji. Punkt zerowy przemieszcza się 

wraz z linką, po tej samej krzywiźnie, z tą samą prędkością i przyspieszeniem jak linka. 

Przesunięcie linki jest mierzone wzdłuż krzywizny jej osi od początku układu odniesienia 

do punktu zerowego. Przesunięcie linki w zależności od odległości modułu wykonawczego 

do mechanizmu napędzanego linką może być różne dla tych samych punktów pracy i wy-

magać kompensacji. Linka ulega wydłużeniu zgodnie z prawem Hooke`a – im dłuższy od-

cinek rozciągany tym większe wydłużenie.  

Maksymalny skok linki jest różnicą pomiędzy największym i najmniejszym możli-

wym położeniem punktu zerowego mierzonym wzdłuż krzywizny linki. Za największe po-

łożenie punktu należy uznać punkt, w którym zwiększenie siły ciągnięcia linki nie spowo-

duje dalszego ruchu mechanizmu napędzanego linką, a położenie najmniejsze środek układu 

odniesienia opisany powyżej. 

Stopień dyskretyzacji określa liczbę pożądanych punktów pracy, w których układ 

znajduje się w stabilnym położeniu, nie powodującym zakłóceń w pracy mechanizmu. Przy-

kładem może być mechanizm przerzutkowy o 7 przełożeniach, którym odpowiada 7 położeń 

linki sterującej. Zasada obowiązuje również dla piast wielobiegowych, np. Shimano Nexus 

7 SL-7S31 oraz przekładni centralnych, np. Pinion Gear. Mechanizmy napędzane dwoma 

lub więcej linkami należy traktować jak dwa lub więcej mechanizmów o zsynchronizowanej 

pracy. Mechanizmy o pracy ciągłej, np. przekładnie CVT lub tłumiki amortyzatorów dys-

kretyzowane są do najmniejszych przesunięć możliwych do uzyskania przy danym module 

wykonawczym. Wielkość przesunięcia określa odległości między kolejnymi punktami pracy 

lub między punktem pracy a punktem zerowym, mierzonymi wzdłuż osi linki.  
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 Zależność liczba przełożeń – skok linki potrzebny do zmiany przełożenia na kolejne 

przedstawiona została na rysunku 4.1. Jeżeli ilość przełożeń oznaczy się jako n, a skok linki 

Δl, to każdy dostępny na rynku mechanizm można przedstawić za pomocą wzoru n * Δl, 

który zawiera wszystkie potrzebne dla sterownika informacje.  

 

Rys. 4.1. Zależność liczba przełożeń – skok linki potrzebny do zmiany przełożenia na kolejne 

 

System zmiany biegów posiada możliwość zdefiniowania charakterystyki dla dowol-

nego mechanizmu rowerowego napędzanego linką i sterowania nim w dowolny sposób za 

pomocą przynajmniej jednego modułu wykonawczego.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.2. Schemat blokowy automatycznej systemu zmiany biegów 

 

Rys. 4.3. Moduły, z których zbudowany jest system automatycznej zmiany biegów 

Mechanizm na-

pędzany linką 

Moduł 

wykonawczy 
Moduł 

sterujący 
linka 
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Moduł wykonawczy w uproszczeniu służy do przesuwania linki sterującej mechani-

zmem. Zakres pracy modułu wykonawczego jest większy od maksymalnego skoku linki, i 

posiada luz z dołu i z góry zakresu skoku maksymalnego linki, tak aby możliwa była kali-

bracja urządzenia i dostosowanie tej samej wersji modułu wykonawczego do współpracy z 

różnymi mechanizmami napędzanymi linką.  

Moduł wykonawczy jest samohamowny (rys. 4.4), przez co nie ma potrzeby ciągłego 

blokowania pozycji mechanizmu za pomocą napędu modułu, np. silnika lub za pomocą 

sprzęgieł i hamulców. Do mechanizmów samohamownych można zaliczyć przede wszyst-

kim przekładnie ślimakowe i przekładnie śrubowe, przenoszące ruch tylko w jednym kie-

runku. 

 

 

Rys. 4.4. Zasada samohamowności [1] 

 

4.2. Budowa modułu wykonawczego 
 

Moduł może być wyposażony w napęd obrotowy lub liniowy, przekładnię, która do-

konuje translacji ruchu obrotowego na ruch liniowy, ruchu liniowego na ruch obrotowy lub 

zmienia parametry ruchu obrotowego. Linka może być zaczepiona o element ciągnący ob-

rotowy lub liniowy.  

Moduł wykonawczy może być połączony z mechanizmem napędzanym linką jedynie 

za pomocą linki prowadzonej w dowolny sposób. Moduł wykonawczy może znajdować się 

w dowolnym miejscu na rowerze. Moduł może występować w wersji do zabudowy w ramie 

lub innej części roweru.  
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Ilość modułów wykonawczych umieszczonych na rowerze zależy od ilości zespołów 

napędzanych linką. Moduły wykonawcze sterowane są typowo przez jeden moduł sterowa-

nia wyposażony w interfejs użytkownika, z możliwością rozszerzenia systemu o drugi ste-

rownik przejmujący funkcje np. sterowania zawieszeniem.  

System może posiadać moduł komunikacji bezprzewodowej, dzięki któremu ele-

menty systemu przesyłają dane. Moduły wykonawcze mogą być zintegrowane z modułem 

sterującym i umieszczone we wspólnym korpusie lub stanowić oddzielne elementy systemu 

pojedynczo lub połączone w zespoły przynajmniej 2-modułowe. 

Rozwiązania modułów wykonawczych zostały już przedstawione przez kilka firm. 

Pierwsze znane prototypy bazowały na serwomechanizmach zamontowanych na tylnej prze-

rzutce. Pomimo braku samohamowności rozwiązanie pozwoliło sprawdzić czy człowiek jest 

w stanie przystosować się do nowych możliwości jednośladu. Mechanizmy dostępne w 

sprzedaży są wyposażone w mechanizmy śrubowe a przewidywanym miejscem ich montażu 

jest specjalnie ukształtowana rama rowerowa lub zewnętrzna strona profilu ramy. 

 

Rys. 4.5. Aplikacja rozwiązania w systemie Velomatic produkcji FAG-Schaeffler [20] 
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Rys. 4.6. Aplikacja rozwiązania w systemie XSHIFTER [20] 

 

 

Rys. 4.7. Wariantowanie modułów wykonawczych do zastosowania z jednym lub dwoma mechani-

zmami zmiany przełożeń [20] 

 

 Pierwsze koncepcje rozwiązania mechanizmu zakładały budowę skomplikowanego 

układu przekładni i możliwość założenia linki kontrującej (rys. 4.8). 
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Rys. 4.8. Schemat kinematyczny mechanizmu zwijania linki 

 

 

oo Silnik elektryczny 

oo Przekładnia planetarna 

oo Przekładnia ślimakowa  

     wraz z bębnami oraz linkami 

oo Enkoder 

oo Nakrętki regulacyjne 

 

Rys. 4.9. Uproszczony model ruchomych elementów mechanizmu zwijającego linkę 

 

4.3. Interfejs użytkownika 
 

Sterowanie zmianą biegu może zachodzić w trybie konwencjonalnym, przy użyciu 

przynajmniej jednego modułu sterującego do sterowania przynajmniej jednym modułem 

wykonawczym. Interfejs użytkownika może zawierać przyciski fizyczne jak i wyświetlane 

dotykowe, jedno- i wielofunkcyjne. (rys. 4.10).

 

Rys. 4.10. Xshifter 20] 
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Rys. 4.11. Model wczesnego prototypu manetki sterującej 

 

Możliwe jest wykorzystanie tych samych przycisków do sterowania dwoma lub wię-

cej modułami wykonawczymi, np. sygnał <2 s stanowi polecenie zmiany przełożenia tylnej 

przerzutki a sygnał dłuższy zmiany przełożenia przedniej przerzutki. 

Sterowanie automatyczne jest możliwe przy dostarczeniu danych z przynajmniej jed-

nego czujnika, np. prędkości obrotowej koła, prędkości obrotowej mechanizmu korbowego, 

momentu obrotowego na wyjściu mechanizmu korbowego, pochyleniu itp. Czujniki i mo-

duły mogą być łączone bezprzewodowo i przewodowo.  

System umożliwia wybór typu mechanizmu napędzanego linką ze względu na moż-

liwość zmiany biegów podczas postoju i w chwili zatrzymania np. mechanizmu korbowego. 

Wynalazek ma możliwość aktualizacji bazy danych komponentów rowerowych z predefi-

niowanymi ustawieniami, spośród których użytkownik wybierze to, które odpowiada jego 

potrzebom. Możliwe jest zdefiniowanie liczby zębów lub rowków w kołach łańcuchowych 

lub pasowych napędu rowerowego, tak aby możliwe było utworzenie sekwencji przełożeń. 

Możliwe jest określenie przełożeń napędu rowerowego na podstawie odczytów z czujników 

(wykres 4.1). 
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Rys. 4.12. Sekwencja przełożeń na podstawie odczytów z czujników 

 

 

Tabela 4.1. Przełożenia składowe piasty Shimano Alfine 8 SG-S7000 

 I II III IV V VI VII VIII 

Przełoże-

nie 
0,527 0,644 0,748 0,851 1,000 1,223 1,419 1,615 

Krok przełoże-

nia 
22,2% 16,1% 13,8% 17,5% 22,3% 16,0% 13,8%  
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Rys. 4.13. Rozkład przełożeń przekładni Shimano Alfine 8 [18] 

 

 

Rys. 4.13. Krok między kolejnymi przełożeniami Shimano Alfine 8 18] 

 

 

 

4.4. Zasilanie systemu 
 

Zasilanie systemu może być dostarczane centralnie, do każdego modułu osobno lub 

w sposób łączony. Zasilanie stanowi największą wadę systemu. Przy normalnych warunkach 

użytkowania – 2h jazdy dziennie w temperaturze 20*C ze zmianą przełożenia co minutę 

(skrajne położenia) energii wystarczy na 13 dni. Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, 

działających zarówno w świetle dziennym jak i sztucznym, ładowanie przez port USB oraz 
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umożliwienie samodzielnej wymiany akumulatorów typu 18650 rozwiązuje całkowicie pro-

blem. 

 

 

Rys. 4.15. Ankieta dotycząca wad elektronicznej kontroli przełożeń Shimano Di2 

 

System posiada interfejs do komunikacji z innymi systemami obecnymi w rowerze, 

takimi jak system zasilania lub system napędowy. Interfejs umożliwia współdzielenie da-

nych z czujników. Mechanizm może również pracować z dowolnym amortyzatorem dotych-

czas obsługiwanym za pomocą manetki. Przy wykorzystaniu czujnika prędkości obrotowej 

lub czujnika momentu obrotowego pojawia się możliwość automatycznej zmiany biegów. 

System ma otwartą architekturę względem przyszłych produktów co umożliwia ich integra-

cję. 

 

 

Rys. 4.16. Pojedyncze ogniwo 18650 [10] 
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5. KONSTRUKCJA MECHANIZMU ZMIANY BIEGÓW 

5.1. Schemat kinematyczny 
 

 Pierwszy prototyp wykorzystuje mechanizm samohamowny – przekładnię ślima-

kową. Napęd do przekładni ślimakowej jest dostarczany z silnika przez reduktor wielostop-

niowy. Bębenek linki jest zamocowany do koła ślimakowego. 

 

 

Rys. 5.1. Schemat kinematyczny mechanizmu zmiany biegów 

 

5.2. Obliczenia konstrukcyjne 
 

Parametrem wyjściowym dla obliczeń jest siła naciągu linki, która jest potrzebna do 

przesunięcia mechanizmu w całym zakresie ruchu. Pierwsze testy na mechanizmie Shimano 

RD-M810 z serii Saint przeznaczonej do zastosowań zjazdowych pomogły określić siłę na 

poziomie 50N. Zakres ruchu powinien pokrywać 100% zakresu dla wszystkich produkowa-

nych modeli przerzutek. W tabeli 5.1 znajduje się zestawienie ilości przełożeń i skoku linki. 

 

Tabela 5.1. Zestawienie ilości przełożeń i skoku linki [17] 

 Shifter Cable Pull Code 

  (mm)   

Shimano 6 3.2 S6 

Shimano 7 2.9 S7 

Shimano 8 2.8 S8 

Shimano 9 2.5 S9 
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Shimano 10 (4600, 5600, 

5700, 6600 or 6700) 
2.3 S10 

Shimano 10 (Dynasys/MTB) 3.4 S10D 

Shimano 10 (4700) 2.8 ? 

Shimano 11 2.7 S11 

Shimano 11 (Dynasys/MTB) 3.6 S11D 

Campagnolo 8 3.5 C8 

Campagnolo old 9 3.2   

Campagnolo new 9 3.0 C9 

Campagnolo 10 2.8 C10 

Campagnolo 11 2.6 C11 

SRAM (1:1) 7 4.5 (1:1)-7 

SRAM (1:1) 8 4.3 (1:1)-8 

SRAM (1:1) 9 4.0 (1:1)-9 

SRAM (1:1-Exact Actuation) 

10 
3.1 (1:1)-10 

SRAM (2:1) 7 2.9 S7 

SRAM (2:1) 8 2.8 S8 

SRAM (2:1) 9 2.5 S9 

 

Największa wartość zakresu wymaganego na podstawie tabeli to 36mm. Zakres 

50mm pokrywa 100% zapotrzebowania z uwzględnieniem wymaganego luzu. Przy założe-

niu, że linka będzie zajmować miejsce na połowie bębenka, tak by drugą połowę pozostawić 

wolną zapewniając wymaganą ilość miejsca na zaczep linki, minimalny promień wyniesie: 

 

Rmin = 50 mm / π = 15,92 mm ~ 16 mm 

 

Moment obrotowy ślimacznicy wynosi: 

 

    M = 0,016 m * 50 N = 0,08 Nm 
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5.3. Dobór podzespołów 
 

Sprawność przekładni ślimakowej wynosi około 60%, moment obrotowy na wej-

ściu do przekładni powinien wynosić więc 0,08 Nm / 0,6 = 0,13 Nm. Dobrany silnik z 

przekładnią posiada moment obrotowy 0,15Nm i prędkość obrotową 400 obr/min. 

Uwzględniając sprawność łożysk na poziomie 0,92 silnik cechuje się teoretyczną mocą: 

 

    P = 0,15 * 400 / 9,55 / 0,92 = 6,82 W 

 

Prędkość obrotowa podana jest dla warunków „bez obciążenia”, nie można ad-hoc stwier-

dzić jak szybko pracować będzie mechanizm. 

 

Rys. 5.2. Dokumentacja wybranego silnika [10] 

 

Silnik jest wyposażony w węglowe szczotki co pozwala na zwiększenie jego trwałości i 

wydłużenie czasu pracy. 
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Rys. 5.3.Silnik Pololu HPCB oraz Pololu HP [10] 

 

Sterownik silnika powinien umożliwić zasilenie napięciem przynajmniej 6V, prądem 1A. 

Sygnał sterujący silnikiem powinien być dostarczony w postaci cyfrowej, z napięciem od-

powiadającym stanowi logicznemu (ok. 5V). Na tej podstawie dobrany został sterownik 

DRV8838 (11V, 1,7A). 

 

Tabela 5.2. Tryby pracy sterownika DRV8838 10] 

v SIG SLEEP OUT1 OUT2 Tryb pracy 

0 PWM 1 PWM L obroty do przodu prędkość PWM % hamowanie 

1 PWM 1 L PWM obroty do tyłu prędkość PWM % hamowanie 

X 0 1 L L Stop, wyjścia podłączone do masy 

X X 0 Z Z swobodny biegwyjścia odłączone 
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Rys.  5.4. Charakterystyka pracy dobranego sterownika [10] 

 

 

 

Rys. 5.5. Schemat podłączenia sterownika [10] 
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Kontrola pracy silnika jest możliwa dzięki zastosowaniu enkodera montowanego na wale 

silnika. Enkoder wykorzystuje czujniki Halla.  

 

 

 

    

 

 

Rys. 5.6. Enkoder z czujnikiem Halla [10] 

 

Ślimacznica o odpowiednim przełożeniu i niewielkich rozmiarach jest dostępna z modu-

łem 0,75, co pozwala określić jej średnicę na poziomie około 30mm.  

 

http://botland.com.pl/img/art/inne/02755_1b.jpg
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Rys. 5.7. Charakterystyka dobranej ślimacznicy [10] 

 

Ślimacznica została wyposażona w enkoder absolutny magnetyczny AS5040 bazujący na 

magnesie magnesowanym wzdłuż średnicy, o rozdzielczości 1024 impulsy / sygnał. 

 
 

 
 

Rys. 5.8. Schemat blokowy enkodera absolutnego magnetycznego AS5040 [10] 
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5.4. Konstrukcja węzłów łożyskowych 
 

Ze względu na ciągłe obciążenie mechanizmu napięciem linki oraz obustronne ob-

ciążenie ślimaka na etapie pierwszego prototypu należy wykonać dwie pary węzłów łoży-

skowych – dla ślimaka i ślimacznicy. Ze względu na niewielki rozmiar łożysk i obciążenia 

zarówno w kierunku osiowym jak poprzecznym zdecydowano się na zastosowanie łożysk 

kulkowych. Mając na uwadze możliwości obrabiarek wykorzystanych do budowy prototypu 

koniecznym jest wykonanie regulacji napięcia każdej pary łożysk. Dużym wyzwaniem jest 

umieszczenie magnesu czujnika położenia ślimacznicy w wale ślimacznicy, tak aby szcze-

lina między czujnikiem AS5040 a magnesem nie była większa niż 1mm.  

Węzły łożyskowe ślimacznicy są ułożone w układzie X (rys. 5.9). Bęben linki jest 

połączony za pomocą śrub z łbem stożkowym ze ślimacznicą. Oprawy łożysk opierają się o 

korpus. Całość jest zabezpieczona drutowym pierścieniem sprężynującym. Napięcie układu 

jest regulowane za pomocą centralnej śruby M6, a błędy prostopadłości za pomocą trzech 

śrub umieszczonych na kołnierzu tulei. Węzły łożyskowe ślimaka zostały zbudowane w ana-

logiczny sposób. Zamiast magnesu umieszczono oś silnika, blokowaną dodatkową śrubą bez 

łba. 

            

 

Rys. 5.9. Węzły łożyskowe w zaprojektowanym mechanizmie 
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5.5. Dobór łożysk 
 

 Łożyska dobrane ze względu na rozmiar, obciążenie dopuszczalne jest żadne dla ta-

kich łożysk. Operacja montażu łożysk jest trudna ze względu na delikatność łożysk. Zbyt 

mocny docisk naciągu powoduje odciśnięcie kulek w bieżniach i nieodwracalne uszkodzenie 

łożysk. Takie rozwiązanie praktycznie zupełnie ogranicza możliwość wykonania przeglądu 

przez osobę bez doświadczenia oraz wiedzy. Łożyska ze względu na rozmiar występują je-

dynie w wersji bez pierścieni uszczelniających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.10. Łożyska wykorzystane w mechanizmie 

 

 

Rys. 5.11. Widok łożysk wykorzystanych w mechanizmie 
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5.6. Elementy wykonane z drutu sprężynowego 
 

Pierścień sprężynujący 10x0,8 został za darmo wykonany na zamówienie w firmie 

Spring Expert ze względu na minimalną ilość zamówienia 10.000szt u dystrybutorów. 

 

5.7. Elementy wytworzone za pomocą rapid prototyping 
 

Elementy o nieregularnych kształtach, bardzo drogie w wykonaniu metodą obróbki 

skrawaniem, wykonywane techniką odlewania ciśnieniowego (metal) lub wtryskiwania 

(tworzywo sztuczne) wykonano za pomocą techniki rapid-prototyping. Elementy zostały 

wydrukowane na drukarce ProJet 1200 w technologii Micro-SLA. Elementy stworzone w 

technologii addytywnej to bęben linki, uchwyt silnika i uchwyt czujnika magnetycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.12. Modele elementów wykonanych metodą rapid prototyping 
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5.8. Elementy wykonane obróbką skrawaniem 
 

 Elementy metalowe wykonane obróbką skrawaniem na centrach obróbczych Poli-

techniki Poznańskiej – frezarce 5-osiowej i tokarce z napędzanym narzędziem. Półfabryka-

tami były koło ślimakowe, wałek aluminiowy oraz kostka aluminiowa (PA11). Obróbka nie-

których gwintów, załamanie krawędzi oraz dogładzanie zostały wykonane ręcznie. Poniżej 

znajdują się fotografie dokumentujące operacje oraz rysunki wykonawcze elementów. 

 

           

Rys. 5.13. Modele elementów wykonanych obróbką skrawaniem 
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Rys. 5.14. Mocowanie wałka 

 

Rys. 5.15. Kostka aluminiowa zamocowana we frezarce 
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Rys. 5.16. Obróbka korpusu mechanizmu w pierwszym mocowaniu 
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5.9. Montaż i rozruch mechanizmu 
 

 Operacja montażu mechanizmu rozpoczyna się od wprasowania toczonego wałka w 

otwór ślimaka aż do oparcia o stopień na wałku. Prasowanie przeprowadzone na balansie 

ręcznym. Następnie na stronę wałka z otworem pod wał przekładni nasunięta zostaje tuleja 

łożyska z umieszczonym w niej łożyskiem EZO 685. Całość zabezpieczona pierścieniem 

sprężynującym. Silnik z przekładnią umieszczony w drukowanym uchwycie, wsunięty wał 

wyjściowy przekładni w otwór we wale ślimaka. Wał zablokowany śrubą bez łba. Zespół 

umieszczony w korpusie i przykręcony dwoma śrubami z łbem stożkowym M3x8. Ślimak i 

koło ślimakowe zostały dla uproszczenia przedstawione w postaci cylindrycznej. 

 Drugi węzeł łożyskowy został zmontowany jako zespół łożysko-tuleja-śruby regula-

cyjne i zabudowany w korpusie umieszczając uprzednio podkładkę sprężystą między ślima-

kiem a łożyskiem. Węzeł łożyskowy zablokowany śrubą M3x10 z podkładką aż do skaso-

wania luzu. Błędy geometrii opraw łożyskowych skasowane śrubami bez łba.  

 Montaż zespołu koła ślimakowego rozpoczyna się od umieszczenia obrobionego 

koła, tulei łożyska oraz łożyska EZO 6700 w korpusie. Następnie należy zablokować koło 

ślimakowe pierścieniem sprężynującym. W kole ślimakowym umieścić tuleję drukowaną 

oraz wkleić magnes namagnesowany wzdłuż średnicy. Do korpusu przykręcić uchwyt prze-

twornika magnetycznego.  

 Bęben linki przerzutkowej należy przykręcić za pomocą 3 śrub M3x8 ze stożkowym 

łbem uprzednio zwilżając gwint śruby lekkim klejem do gwintów. Bęben należy przykręcić 

kiedy koło ślimakowe znajduje się na swoim miejscu. W korpusie znajduje się otwór, przez 

który należy przełożyć i wkręcić śruby. 

 Ostatni węzeł łożyskowy montuje się analogicznie do regulowanego węzła ślimaka. 

Pomiędzy łożyskiem a kołem ślimakowym należy umieścić podkładkę. Koło ślimakowe na-

leży przykręcić przy użyciu kleju do gwintów (lekkiego) uprzednio kasując luz. Przekładnię 

należy nasmarować smarem ŁT43. 

 Mechanizm komunikuje się ze sterownikiem Arduino Leonardo, przekazującym sy-

gnał czasowy do sterownika. Przetworniki magnetyczne w pierwszym prototypie pozostają 

nieaktywne.  

 Prototyp zostaje umieszczony na ramie rowerowej przy pomocy obejmy zaciskowej. 

Linka przerzutkowa umieszczona w bębenku, a pancerz oparty na korpusie.  

 Prototyp pracuje poprawnie przy zasilaniu 6V. Wał ślimaka charakteryzuje się du-

żym biciem. Uchwyt silnika pękł na skutek drgań wału ślimaka. 
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Rys. 5.17. Etap pierwszy montażu 

 

      

Rys. 5.18. Etap drugi montażu 

 

 

 

 

Rys. 5.19. Etap trzeci montażu 
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Rys. 5.20. Etap czwarty montażu 

 

 

 

    

Rys. 5.21. Etap piąty montażu 
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Rys. 5.22. Etap szósty montażu 

 

 

 

Rys. 5.23. Złożony model 

 

Na kolejnych stronach przedstawiono zdjęcia gotowego prototypu (rys. 5.24 – rys. 5.28). 
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Rys. 5.24. Zdjęcie z przodu wykonanego prototypu 

 

 

Rys. 5.25. Zdjęcie z góry wykonanego prototypu 
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Rys. 5.26. Zdjęcie z góry wykonanego prototypu 

 

 

Rys. 5.27. Zdjęcie mechanizmu wraz z zasilaniem i przerzutką 
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Rys. 5.28. Zdjęcie mechanizmu zamontowanego na rpwerze 
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6. ANALIZA EKONOMICZNA  

 

6.1. Podsumowanie kosztów 
 

 Zestawienie kosztów wykonania prototypu bez uwzględnienia kosztów obróbki 

(200-300zł) przedstawione w tabeli dotyczy produkcji jednostkowej pierwszej sztuki urzą-

dzenia. Reguła wysokiego kosztu produkcji jednostkowej potwierdza się. 

 

Rys. 6.1. Zestawienie kosztów wykonania prototypu bez uwzględnienia kosztów obróbki 

 Uwzględnienie możliwości importu podzespołów lub zakupów hurtowych pozwala 

obniżyć koszt o ponad połowę. Kalkulacja uwzględnia ceny w USD, przy aktualnym kursie 

(wrzesień 2017) łączny koszt to nieco ponad 150zł brutto. Uwzględniając koszt obróbki sta-

nowi to poniżej 25% kosztu początkowego i pozostawia spory margines względem konku-

rencji (Shimano Di2 system – cena handlowa ponad 4000zł). 

 

 

Rys. 6.2. Koszt produkcji przy uwzględnieniu importu części 

Cena 

A. Przekładnia ślimakowa Conrad https://www.conrad.pl/%C5%9Alimacznica-Modelcraft,-skala1:40,-M-0,75,-40-z%C4%99b%C3%B3w.htm?websale8=conrad&pi=236950&ci=SHOP_AREA_19804_121006651,00

B. Płytka SSOP16 https://www.conrad.pl/?websale7=conrad&pi=1274814&&AdW=PLA&gclid=CLfqxduhmtACFQdfGQod5R0Gcw&gclsrc=aw.ds5,44

C. Silnik z przekładnią Botland https://botland.com.pl/silniki-dc-micro-z-przekladnia/5094-silnik-pololu-hpcb-751-obustronny-wal.html72,00

D. Enkoder silnika https://botland.com.pl/enkodery/4884-zestaw-enkoderow-magnetycznych-do-micro-silnikow-pololu-kompatybilne-z-hpcb-27-18v-2-szt.html?search_query=enkoder+pololu&results=12834,90

E. Sterownik silnika https://botland.com.pl/sterowniki-silnikow-dc/2695-pololu-drv8838-jednokanalowy-sterownik-silnikow-11v17a.html?search_query=sterownik+pololu&results=29513,90

F. Enkoder ślimacznicy https://botland.com.pl/enkodery/663-enkoder-magnetyczny-as5040.html?search_query=enkoder+magnetyczny&results=735,00

G. NanoPI https://botland.com.pl/moduly-nanopi/7028-nanopi-neo-allwinner-h3-quad-core-12ghz-512mb-ram.html69,00

H. Magnes enkodera Magnesy http://www.magnesy.eu/mw-6a-x-2,5--n35h---magnes-neodymowy-t-1954.html49,45

I. Siłomierz Allegro http://allegro.pl/reczna-waga-bagazowa-lotnicza-turystyczna-40kg-i5733447315.html9,50

J. Ogniwa słoneczne 6szt. Conrad https://www.conrad.pl/ogniwo-solarne-Monokrystaliczna-Conrad-Components-YH-39X35-4-V-35-mA.htm?websale8=conrad&pi=191308&ci=SHOP_AREA_212006_242012074,40

K. Wyświetlacz OLED Maritex https://www.maritex.com.pl/optoelektronika/wyswietlacze_oled_graficzne/wyswietlacze_oled_dwukolorowe/oled-pm096yb-3v.html33,07

L. Akumulatory E-Biker ;) Samsung  18zł oficjalnie, nieoficjalnie mniej 20,00

M. Przyciski Mim https://mimelectronics.pl/switche/189-microswitch-smd-wodoodporny-z-dlugim-przyciskiem.html14,00

SUMA: 481,66
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6.2. Planowany zysk 
 

Plan zysku został oparty o dane handlowe i optymistyczne prognozy sprzedaży, 

uwzględniający założenia: 

- rynek niemiecki  

- wyłącznie rowery elektryczne 

- udział w 2% sprzedaży po roku 

- liniowy wzrost sprzedaży 

- 0% z 800.000 (2016) -> 2% z 1.000.000 (2018) 

- Sprzedaż w cenie 800zł – zysk 400 zł / szt 

 

 

Rys. 6.3. Prognoza zysku 

 

 

6.3. Koszty dodatkowe 
 

 Utworzenie marki od zera wiąże się z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi – 

koszty zakupu urządzeń, licencji, hali przemysłowej. Wykorzystanie opcji finansowania ze-

wnętrznego (leasing, wynajem) może być dobrym sposobem na zachowanie płynności fi-

nansowej nowo powstałego przedsiębiorstwa. 
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6.4. Wybór formy finansowania 
 

Ilość potrzebnych środków jest zależna od zasobów inwestora. Inwestor posiadający 

pożądane zasoby może uzyskać taki sam udział jak inwestor posiadający pieniądze odpo-

wiadające potrzebnym zasobom. Zasoby inwestor powinien określić na podstawie poniż-

szych wytycznych (założenia początkowe nie uwzględniające dodatkowego zatrudnienia). 

Należy ocenić opłacalność korzystania z usług firm zewnętrznych. 

Etap projektowy: 2 stanowiska projektowe CAD/CAE wyposażone w oprogramowa-

nie z licencją komercyjną, 1 stanowisko projektowe (elektronika/programowanie mikrokon-

trolerów), stanowisko elektroniczne wyposażone m.in. w stację lutowniczą, wyciąg, oscylo-

skop, laboratorium testowe (testy klimatyczne – temperatura/wilgotność + mechaniczne – 

drgania i obciążenie), warsztat mechaniczny z dostępem do obrabiarek CNC, pras krawę-

dziowych, spawarek TIG i cięcia laserem, stanowisko rapid prototyping – druk 3D SLA, 

stanowisko testów praktycznych – z dostępem do wielu przerzutek i piast wielobiegowych, 

podstawowy rower elektryczny do testów drogowych. 

Etap marketingowy: prezentacja produktu na targach (Europa, Niemcy, USA), dys-

trybucja wersji testowych dla prasy rowerowej, dystrybucja wersji testowych dla portali ro-

werowych, prezentacje systemu w otoczeniu potencjalnych klientów, reklama w Internecie 

– portale rowerowe, portale techniczne, reklama w branży automotive, dystrybucja produktu 

z nowymi rowerami określonych marek, prezentacje systemu na dużych wydarzeniach au-

tomotive. 

Etap produkcyjny: dostawy podzespołów z całego świata, umowy z firmami kurier-

skimi ( serwis door to door), zaplecze logistyczne. 
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

7.1. Podsumowanie  
 

 Analiza mechanizmu powstałego w wyniku opisanego toku projektowego pozwoliła 

stwierdzić poprawność obliczeniowo-konstrukcyjną. Obecna forma mechanizmu jest nieak-

ceptowalna. Należy wykonać 180-stopniowy zwrot w myśleniu projektowym. Nie ulegną 

zmianie założenia o samohamowności mechanizmu, sposobie interakcji z użytkownikiem 

czy sposób zasilania.  

 Myślenie w kategoriach moment obrotowy/prędkość obrotowa należy zamienić na 

moc. W ten sposób możliwe jest określenie na samym początku czasu w jakim musi nastąpić 

zmiana przełożenia. Wykonanie pomiaru siły dla większej liczy mechanizmów zmiany bie-

gów ze współczynnikiem przeciążenia równym 2 dało wynik 200N (30-100N siły napięcia 

linki). Skok linki na jedno przełożenie na poziomie 5mm i czas 0,5s na wykonanie ruchu 

zgodnie z wzorem P=F*s/t pozwala na określenie mocy na poziomie 2W. Współczynnik 

przeciążenia powinien kompensować sprawność przekładni ślimakowej. 

 Poszukiwanie silnika ze znaną mocą jest znacznie prostsze niż dopasowanie mo-

mentu obrotowego i prędkości. Poszukiwanie napędu wśród mechanizmów typu serwo po-

zwoliło znaleźć silnik z przekładnią o metalowych kołach zębatych w cenie poniżej 

10zł/sztuka. 

 Konieczność montażu modułu wykonawczego na ramie i łączenia go ze sterowni-

kiem oraz zapewnienia zasilania dla obu jest złożone i obarczone dużym ryzykiem wystą-

pienia awarii. Cały system należy sprowadzić do postaci jednego urządzenia, w którym będą 

zawarte dwa moduły wykonawcze, interfejs oraz układ zasilania. 

 

7.2. Wnioski 
 

 Ponieważ budowa prototypu przebiegła bez żadnych niespodzianek, przy bardzo du-

żym udziale pracy i inwencji własnej jedyne spostrzeżenie poza wyżej opisanymi dotyczy 

konstrukcji. Budowa prototypów jest konieczna ale każdy z prototypów należy traktować 

jak gotowy produkt, o którego trwałości świadczy najsłabszy element.  

 Duża masa prototypu wynika z ograniczeń czasowych. Każdy element należy poddać 

wielowariantowej optymalizacji. Synteza wyników optymalizacji z uwzględnieniem do-

świadczeń laboratoryjnych powinna pozwolić na zbudowanie produktu wolnego od wad. 
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