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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka elektrobicykla, ktorý je určený pre športové aktivity.
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Do dnešného dňa sú známe rôzne typy elektrobicyklov, ktoré obsahujú veľké množstvo zložitých mechanických častí, ktorých výroba je vysoko nákladná a ktoré sú počas extrémnych rázových prevádzkových
podmienkach poruchové.
Ďalšie známe riešenie je opísané v americkom patentovom spise US č.552 271 s názvom Elektrický bicykel, kde pohonom elektrického bicykla je synchrónny motor s radiálnym magnetickým tokom, ktorý je
umiestnený priamo v náboji kolesa, pričom hybná sila sa bezprevodovo prenáša zo statora s cievkami priamo
na rotor, ktorým je koleso. Nevýhodou tohto riešenia je vysoká technologická náročnosť výroby uzavretého
náboja, a keďže mechanika pohonu je sústredená pri osi otáčania kolesa, motor vyžaduje pri nízkych otáčkach veľký točivý moment a vysoké prúdové zaťaženie na cievke statora, čo okrem preťaženosti elektrických
obvodov a cievok spôsobuje opotrebovanie jeho mechanických súčastí.
Ďalšie známe riešenie je opísané v americkom patentovom spise US č.7 150 339 s názvom Elektricky poháňaný bicykel, ktorý obsahuje zostavu zadnej vidlice, ktorá má dvojicu štruktúr vystupujúcich z rámu, koleso pripevnené medzi štruktúrami zostavy zadnej vidlice, elektromotor namontovaný vedľa kolesa a hnací
mechanizmus umiestnený medzi elektrickým pohonom, motorom a kolesom, pričom hnací mechanizmus obsahuje prvý prevodový stupeň spojený s hriadeľom elektromotora a druhý prevodový stupeň spojený s kolesom. Prvý prevod má prvú súpravu zubov zapadnutú do druhej súpravy zubov druhého prevodového stupňa
tak, že keď sa hriadeľ elektromotora otáča, druhý prevod poskytuje rotačnú silu na koleso. Nevýhodou tohto
riešenia je vysoká technologická náročnosť výroby a poruchovosť hnacieho mechanizmu.
Ďalšie známe riešenie je opísané v americkom patentovom spise US č.627 066 s názvom Elektrický bicykel, kde nezávislý elektromotor prenáša točivú silu na koleso bicykla, a to prostredníctvom trecieho prevodu priamo na pneumatiku kolesa bicykla. Nevýhodou tohto riešenia je nevhodnosť použitia na horské bicykle
s vysokým vzorom dezénu, kde trecí prevod nielen opotrebuje dezén pneumatiky, ale trenie spôsobuje veľké
straty na účinnosti riešenia.
Ďalšie známe riešenie je opísané v americkom patentovom spise US č.2 179 418 s názvom Elektrický bicykel, kde na predné koleso, ktoré je rotorom nezávislého motora, je umiestnená batéria. Nevýhodou tohto
riešenia je jeho zložitosť, nízka stabilita a vysoká poruchovosť, ktoré sú spôsobené limitovanými rozmermi
batérie, ktorá je spolu s nezávislým motorom umiestnená na jednom kolese.
Ďalšie známe riešenie je opísané v americkom patentovom spise US č.3 966 007 s názvom Elektrobicykel, ktorý má dvojicu rozpier spojených s výstupkom bicykla a dvojicu vzpier upevňujúcich koleso, ktoré
sa rozprestierajú dozadu od výstupku na nesenie hnaného kolesa, ďalej batéria v puzdre je podopretá vzperami a nosník motora je otočne namontovaný na ráme susediacom s hnaným kolesom, pričom na nosiči je
namontovaný motor, ktorý poháňa trecie koleso pripevnené k rámu nastaviteľnými výstuhami na pohyb trecieho kolesa z hnacieho záberu s hnaným kolesom, a ďalej obsahuje obvod, ktorý obsahuje ovládací spínač,
spája motor s batériou, puzdro na batériu, nosič motora a uloženie trecích kolies majú nastaviteľné prvky,
ktoré umožňujú ich montáž na rámy bicyklov rôznej konfigurácie. Nevýhodou tohto riešenia je vysoká technologická náročnosť výroby elektrobicykla, ako aj jeho poruchovosť.
Ďalšie známe riešenie je opísané v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore č. 8 046 s názvom Priamy
pohon na elektrobicykel, kde na bicyklovom ráme s rámovými vidlicami sú uložené bicyklové kolesá s pneumatikami najmenej s jedným otvoreným oblúkovým statorom, ktorý je tvorený najmenej dvoma axiálnotokovými statorovými telesami, ktoré sú tvorené statorovými jarmami so statorovými vinutiami, ktorý je rozoberateľne pripevnený na najmenej jednu rámovú vidlicu, ďalej je tvorený najmenej jedným otvoreným kolesovým rotorom, ktorý je tvorený najmenej jedným axiálnym striedavopolaritným magnetovým radom a ktorý
je rozoberateľne súosovo pripevnený najmenej na jedno bicyklové koleso, a ktorý je voľne uložený medzi
najmenej dva axiálnotokové statorové telesá, pričom priemer otvoreného kolesového rotora je maximálne
100 % priemeru bicyklového kolesa a dĺžka otvoreného oblúkového statora je menšia ako 50 % obvodu otvoreného kolesového rotora. Nevýhodou tohto riešenia je veľká náročnosť jeho výroby a vysoká cena.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje elektrobicykel, ktorý je tvorený bicyklovým rámom
s rozoberateľne pripevnou sedlovou časťou a rozoberateľne pripevnenou riadidlovou časťou, na ktorého
prednú časť je pripevnená predná rámová vidlica a na zadnú časť bicyklového rámu je pripevnená zadná rá-
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mová vidlica, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že na bočné časti bicyklového rámu sú rozoberateľne pripevnené dva bočné kryty, na ktoré je pripevnená riadiaca jednotka, na vrchnú
časť bicyklového rámu je pevne pripevnený batériový držiak a nosičová podpera, ktorá je pevne pripevnená
na batériový držiak, na ktorý je pevne pripevnený upevňovací spojovací prvok, na ktorý je rozoberateľne pripevnený ochranný batériový nosič, v ktorého vnútornej časti je uložená batéria, ktorá je cez jeden prepojovací kábel prepojená s riadiacou jednotkou, ktorá je prepojená cez druhý prepojovací kábel so stredovým elektromotorom a riadiaca jednotka je prepojená cez tretí prepojovací kábel s nabíjacím konektorom pripevneným na jednom bočnom kryte a na zadnú časť bicyklového rámu je pevne pripevnená zadná rámová vidlica,
na ktorú je pevne pripevnený elektromotorový držiak, na ktorý je pripevnený stredový elektromotor, ktorý je
cez kolesový výplet rozoberateľne pripevnený na ráfik zadného kolesa, pričom na spodnú časť prednej rámovej vidlice je rozoberateľne pripevnený predný náboj s kotúčovým unášačom, na ktorý je rozoberateľne pripevnený brzdový kotúč a na predný náboj je rozoberateľne pripevnený kolesový výplet, na ktorý je rozoberateľne pripevnený ráfik predného kolesa a na bočnú časť prednej rámovej vidlice je pevne pripevnený brzdový
držiak, na ktorý je rozoberateľne pripevnený brzdový adaptér s brzdovým strmeňom.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Priamy pohon na elektrobicykel je opísaný pomocou výkresov, kde na obr. č. 1 je schematické zobrazenie
elektrobicykla, na obr. č. 2 je schematické zobrazenie zadného kolesa elektrobicykla so zadnou rámovou vidlicou, na obr. č. 3 je schematické zobrazenie predného kolesa elektrobicykla s prednou rámovou vidlicou a na
obr. č. 4 je schematické zobrazenie prídavných zariadení na bicyklovom ráme.
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Príklad 1
Elektrobicykel, podľa obr. č. 1, je tvorený bicyklovým rámom 1. Na prednú vrchnú časť bicyklového rámu 1 je rozoberateľne pripevnená riadidlová časť 11. Na prednú spodnú časť bicyklového rámu 1 je rozoberateľne pripevnená predná rámová vidlica 2. Na spodnú časť prednej rámovej vidlice 2 je rozoberateľne pripevnený predný náboj 33 s kotúčovým unášačom 34. Na kotúčový unášač 34 je rozoberateľne pripevnený
brzdový kotúč 38. Na predný náboj 33 je rozoberateľne pripevnený kolesový výplet 32. Na kolesový výplet
32 je rozoberateľne pripevnený ráfik 31 predného kolesa 3. Na bočnú časť prednej rámovej vidlice 2, podľa
obr. č. 3, je pevne pripevnený brzdový držiak 35. Na brzdový držiak 35 je rozoberateľne pripevnený brzdový
adaptér 36. Na brzdový adaptér 36 je rozoberateľne pripevnený brzdový strmeň 37. Na vrchnú časť bicyklového rámu 1, podľa obr. č. 4, je pevne pripevnený batériový držiak 72. Na vrchnú časť bicyklového rámu 1 je
pevne pripevnená nosičová podpera 73. Nosičová podpera 73 je pevne pripevnená na batériový držiak 72. Na
batériový držiak 72 je pevne pripevnený upevňovací spojovací prvok 74, ktorým je upevňovacia matica. Na
upevňovací spojovací prvok 74 je rozoberateľne pripevnený ochranný batériový nosič 71. Vo vnútornej časti
ochranného batériového nosiča 71 je uložená batéria 7. Batéria 7 je cez prepojovací kábel 9 prepojená s nabíjacím konektorom 81. Nabíjací konektor 81 je pripevnený na jeden bočný kryt 82. Dva bočné kryty 82 sú cez
desať krytových spojovacích prvkov 83 pripevnené na bočné strany bicyklového rámu 1. Na bočné kryty 82
je pripevnená riadiaca jednotka 8. Riadiaca jednotka 8 je cez prepojovací kábel 9 prepojená s batériou 7. Na
strednú vrchnú časť bicyklového rámu 1, podľa obr. č. 1, je rozoberateľne pripevnená sedlová časť 12. Na
zadnú časť bicyklového rámu 1 je pevne pripevnená zadná rámová vidlica 4. Na zadnú rámovú vidlicu 4 je
pevne pripevnený elektromotorový držiak 61. Na elektromotorový držiak 61, podľa obr. č. 2, je cez spojovací
prvok 62 pripevnený stredový elektromotor 6. Stredový elektromotor 6 je cez kolesový výplet 52 rozoberateľne pripevnený na ráfik 51 zadného kolesa 5. Stredový elektromotor 6 je cez prepojovací kábel 9 prepojený
s riadiacou jednotkou 8.
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Priemyselná využiteľnosť
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Technické riešenie, ktoré je určené najmä pre športové aktivity, je možné sériovo vyrábať s nízkymi nákladmi, má jednoduchú konštrukciu a je možné ho využiť najmä pri úprave bicyklového rámu konvenčného
BMX bicykla privarením batériového držiaka a nosičovej podpery, ďalej pripojením brzdového systému na
prednú rámovú vidlicu, privarením elektromotorového držiaka na zadnú rámovú vidlicu, pripevnením
ochranného batériového nosiča je možná jednoduchá demontáž batérie v prípade servisného úkonu a nakoniec pripevnením bočných krytov riadiacej jednotky je možná ochrana riadiacej jednotky a kabeláže pred poškodením.
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31
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33
34
35
36
37
38
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5
51
52
6
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7
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8
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– bicyklový rám
– riadidlová časť
– sedlová časť
– predná rámová vidlica
– predné koleso
– ráfik
– kolesový výplet
– predný náboj
– kotúčový unášač
– brzdový držiak
– brzdový adaptér
– brzdový strmeň
– brzdový kotúč
– zadná rámová vidlica
– zadné koleso
– ráfik
– kolesový výplet
– stredový elektromotor
– elektromotorový držiak
– spojovací prvok
– batéria
– ochranný batériový nosič
– batériový držiak
– nosičová podpera
– upevňovací spojovací prvok
– riadiaca jednotka
– nabíjací konektor
– bočný kryt
– krytový spojovací prvok
– prepojovací kábel
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NÁROKY NA OCHRANU
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Elektrobicykel, ktorý je tvorený bicyklovým rámom s rozoberateľne pripevnou sedlovou časťou a rozoberateľne pripevnenou riadidlovou časťou, na ktorého prednú časť je pripevnená predná rámová vidlica a na
zadnú časť bicyklového rámu je pripevnená zadná rámová vidlica, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na
bočné časti bicyklového rámu (1) sú rozoberateľne pripevnené dva bočné kryty (82), na ktoré je pripevnená
riadiaca jednotka (8), na vrchnú časť bicyklového rámu (1) je pevne pripevnený batériový držiak (72) a nosičová podpera (73), ktorá je pevne pripevnená na batériový držiak (72), na ktorý je pevne pripevnený upevňovací spojovací prvok (74), na ktorý je rozoberateľne pripevnený ochranný batériový nosič (71), v ktorého
vnútornej časti je uložená batéria (7), ktorá je cez jeden prepojovací kábel (9) prepojená s riadiacou jednotkou (8), ktorá je prepojená cez druhý prepojovací kábel (9) so stredovým elektromotorom (6) a riadiaca jednotka (8) je prepojená cez tretí prepojovací kábel (9) s nabíjacím konektorom (81) pripevnenom na jednom
bočnom kryte (82) a na zadnú časť bicyklového rámu (1) je pevne pripevnená zadná rámová vidlica (4), na
ktorú je pevne pripevnený elektromotorový držiak (61), na ktorý je pripevnený stredový elektromotor (6),
ktorý je cez kolesový výplet (52) rozoberateľne pripevnený na ráfik (51) zadného kolesa (5), pričom na
spodnú časť prednej rámovej vidlice (2) je rozoberateľne pripevnený predný náboj (33) s kotúčovým unášačom (34), na ktorý je rozoberateľne pripevnený brzdový kotúč (38) a na predný náboj (33) je rozoberateľne
pripevnený kolesový výplet (32), na ktorý je rozoberateľne pripevnený ráfik (31) predného kolesa (3) a na
bočnú časť prednej rámovej vidlice (2) je pevne pripevnený brzdový držiak (35), na ktorý je rozoberateľne
pripevnený brzdový adaptér (36) s brzdovým strmeňom (37).
4 výkresy
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OBR. č. 2
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OBR. č. 3
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OBR. č. 4
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