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 2 STEJNOSMĚRNÝ ELEKTROMOTOR 
Stejnosměrný motor je točivý stroj napájený stejnosměrným proudem. Jeho princip objevil v 

roce 1873 Zénobe Gramme. Motor se skládá ze statoru (pevná část) a rotoru (pohybující se část)  
zvaným též kotva [2].

 2.1 Konstrukce 
Stator je tvořen ocelovým prstencem na kterém jsou uloženy póly s budícím vinutím (budící 

vinutí  nemusí být  vždy použito,  existují  motory s buzením permanentními magnety).  Poly jsou 
tvořeny pravidelně se střídajícími magnetickými nástavci opačné polarity. Za hlavním pólem dané 
polarity následuje ve směru otáčení kotvy vždy pomocný pól téže polarity. Tento bývá také nazývan 
komutační, protože napomáha komutaci rotorového vinutí. Stator obsahuje minimálně dva póly.

Principální schéma stejnosměrného motoru (dvoupólový stator 
s budícím vinutím): S, J polarita hlavních pólů, F síla 

vytvářející točivý moment a rychlost otáčení n [1].



Konstrukčni schéma stejnosměrného motoru [1].

Rotor se skládá z elektrotechnických plechů v jejíž drážkách nese rozložené vinutí. Začátky a 
konce  cívek  rotorového  vinutí  jsou  vyvedeny  do  lamel  mechanického  komutátoru.  Komutátor 
zajišťuje přivádění správně orientovaného proudu do cívek vinutí rotující kotvy[1]. Ke komutátoru 
přiléhají grafitové nebo elektrografitové kartáče, tzv. uhlíky.  Kartáče se umisťují do magneticky 
neutrálního místa (teoreticky do středu) mezi po sobě následujícími hlavními póly a je jich, stejně 
jako pólů, vždy sudý počet. Pro zlepšení komutace se někdy  natáčejí proti směru otáčení kotvy [1].

Nejjednodušší  stejnosměrný  motor  má  stator  tvořený  permanentními  magnety  a  rotor  ve 
formě  dvou  elektromagnetů.  Rotační  přepínač  (komutátor)  mění  směr  elektrického  proudu  a 
polaritu magnetického pole procházejícího kotvou dvakrát během každé otáčky. Tím zajistí, že síla 
působící na póly rotoru má stále stejný směr. V okamžiku přepnutí polarity (mrtvý úhel motoru) 
udržuje běh tohoto motoru ve správném směru setrvačnost. Komutátor zajistí, že se v cívce změní 
směr proudu + a − po každém pootočení o 180° (u dvoupólového motoru) [2].

 

Rotor je přes oranžový komutátor připojen ke zdroji 
stejnosměrného napětí. Stator je tvořen dvěma velkými 

permanentními magnety [2]..



Vzhledem k polaritě statoru a rotoru se souhlasné póly (barvy) 
odpuzují a rotor se otáčí [2].

 

Opačné póly se přitahují, rotor se stále otáčí. V okamžiku, kdy 
se rotor dostane do vodorovné polohy, dojde na komutátoru k 

přepnutí polarity magnetického pole rotoru [2].

 2.2 Komutátorové stroje 
Komutátor je mechanický rotační usměrňovač, je nezbytný pro fungování  stejnosměrných 

motorů.Využvá  se  i  u  univerzálních  motorků  fungujících  na  stejnosměrný  i  střídavý  proud 
(u  ručního el. nářadí, v mixérech atd.). Kartáče i komutátor se vlivem tření a jiskření obrušují a 
proto mají  komutátorové  motory krátkou životnost,  nebo servisní  periodu.  To nevadí  u  motorů 
používaných občasně. U zařízení s trvalým provozem, např. větráků se používají bezkomutátorové 
motory, na střídavý proud [4].

 2.2.1 Běžný komutátorový stroj buzený magnety
Motory s permanentním magnetem se dodnes využívají například v modelářství. Jen kotva je 

obvykle minimálně třípólová, aby nevznikal problém s mrtvým úhlem motoru. Obecně je výhodou 
motoru s permanentním magnetem možnost snadno měnit směr otáčení polaritou vstupního napětí, 
výhodou při porovnání s ostatními komutátorovými stroji je úspora statorového vinutí [2].

 2.2.2 Komutátorový stroj cize buzený
Na místo permanentního magnetu je pro stator použit elektromagnet. Cize buzený motor má 

kotvu (rotor) napájenu z jiného zdroje než buzení (stator). Otáčky jsou stabilní i při kolísání napětí, 
před připojením rotoru ke zdroji  musí  být  motor  nabuzen – jinak,  může dojít  k nebezpečnému 



nárůstu  otáček.  Motor  umožňuje  regulaci  otáček  ve  velkém  rozsahu,  reverzace  se  provádí 
přepolováním  kotvy,  nebo  buzení.  Je  vhodný  pro  pohon  strojů  s  proměnným  mechanickým 
odporem, např. obráběcí stroje [2],[3].

Motor se sériovým buzením
Pokud je vinutí statoru  spojeno s vinutím rotoru do série, mluvíme o sériovém elektromotoru. 

Tento  typ  elektromotoru  má  točivý  moment  nepřímo úměrný  otáčkám.  To  znamená,  že  stojící 
elektromotor má obrovský točivý moment. Je značně přetížitelný a používá se tam, kde je nutný 
velký  točivý  moment  po  krátkou  dobu  a  kde  přitom nevadí  pokles  otáček.  Využívá  se  proto 
především  u  dopravních  strojů  a  v  elektrické  trakci  (vlaky,  metro,  tramvaje).  Ve  spojení  s 
generátorem je schopen ideálně nahradit mechanickou převodovku [2].

Derivační elektromotor 
Tento elektromotor má elektromagnet statoru napájený paralelně s rotorem. Otáčky tohoto 

motoru jsou méně závislé na zátěži motoru. Navíc lze proud statoru samostatně regulovat. Proto se 
tento typ motoru využívá především u strojů, kde jsou požadovány relativně neměnné otáčky [2].

Kompaundní elektromotor
Kompaundní elektromotor neboli elektromotor se smíšeným buzením má sériové i paralelní 

vinutí, jejichž magnetické toky působí buď souhlasně, nebo proti sobě. Působí-li obě vinutí stejným 
směrem, má motor větší záběrný moment než motor s paralelním buzením a otáčky se nesnižují 
tolik jako u motoru se sériovým buzením. Působí-li sériové vinutí proti paralelnímu, udržuje motor 
otáčky při proměnném zatížení. Zvětší-li se zatížení, otáčky klesnou, sériovým vinutím prochází 
větší proud, buzení se zeslabí a otáčky se opět zvýší. Používá se k pohonu výtahů, bagrů, trolejbusů 
atd. [2].

 

 

Zapojení stejnosměrných motorů [3].

 2.3 Obecné vlastnosti komutátorových strojů
Proud,  protékající  vinutím  kotvy,  vytváří  reakční  magnetické  pole,  které  zeslabuje  a 

deformuje  magnetické  pole  hlavních  pólů  a  ovlivňuje  i  magnetické  pole  komutačních  pólů.  K 
potlačení  reakčního  pole  slouží  kompenzační  vinutí,  zakládané  do  drážek  pólových  nástavců 
hlavních pólů [1]. 



Rychlost  motoru  na  stejnosměrný  proud  obecně  závisí  na  velikosti  napětí  a  proudů 
procházejících vinutím motoru a na zátěži, neboli velikosti brzdného momentu. Rychlost motoru při 
daném brzdném momentu je úměrná napětí, točivý moment je úměrný proudu. Rychlost motoru lze 
regulovat změnou pracovního napětí a buzením.

U  sériových  a  derivačních  motorů  nelze  změnit  směr  otáčení  pouhým  přepólováním 
napájecího napětí celého motoru – protože by došlo k přepólování statoru i rotoru, směr otáčení by 
zůstal zachován. Pro změnu směru je třeba přepólovat jen stator nebo jenom rotor. 

Výhodou  proti  motorům  střídavým  je  možnost  dosáhnout  libovolných  mechanicky 
dosažitelných otáček. Proto tyto motory nacházejí uplatnění v takových strojích, jako jsou vrtačky, 
mixéry, ale třeba i automobily a dopravní zařízení s elektrickou trakcí.

Největší  nevýhodou  stejnosměrných  motorů  je  existence  komutátoru.  Je  to  mechanický 
přepínač,  který  spíná  velké  proudy  a  je  kromě  náchylnosti  k  poruchám náročný  na  údržbu  a 
seřízení,  jedná  se  o  mechanicky  poměrně  značně  namáhané  zařízení.  Jiskření  na  kartáčcích 
(tvořených obvykle bloky čistého uhlíku) je zdrojem významného elektromagnetického rušení. S 
rozvojem levnější  a spolehlivější silnoproudé elektroniky (tedy zejména výkonovými tyristory a 
tranzistory)  jsou   stejnosměrné  motory  postupně  vytlačovány motory  s  rotujícím magnetickým 
polem buzeným elektronicky. 

Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako motor, nebo generátor. Elektrický generátor je 
elektrický stroj,  sloužící  k  přeměně jiných druhů energie  na energii  elektrickou.  Obvykle  rotor 
vytváří točivé magnetické pole a v cívkách statoru je indukováno el.  napětí.  Existují dva druhy 
generátorů,  a  to  alternátor  (vytváří  střídavý  proud,  nemá  komutátor)  a  dynamo  (vytváří 
stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru). Například zdroj proudu na jízdním kole, 
označovaný  obvykle  jako  dynamo,  je  ve  skutečnosti  malý  alternátor  s  mnohapólovým 
permanentním magnetem v rotoru a cívkami ve statoru  [5].

 3  STŘÍDAVÝ ELEKTROMOTOR 
Tyto motory nazýváme také bezkomutátorové. Bezkomutátorové motory dělíme na synchroní 

(otáčky rotoru jsou synchroní vůči točivému magnetickému poli) a asynchronní (otáčky ejsou v 
synchronizmu, jde o nejčastější typ střídavého motoru).

 3.1 Synchroní motor
Rotor stroje je tvořen magnetem nebo elektromagnetem. Stator, na nějž je přiveden střídavý 

proud vytváří  rotující  magnetické  pole.  Rotor  se  snaží  uchovat  si  svoji  konstantní  polohu vůči 
točivému magnetickému poli vytvářenému průchodem střídavého proudu ve statoru.

Rotor se drží se v synchronismu až do kritického kroutícího momentu. Vůči poli statoru si 
rotor udržuje skluz o úhel podle zátěže. Změnou zátěže se úhel změní přechodovým jevem tzv. 
kývání rotoru, kdy se po určitou dobu (řádově sekundy) pravidelně mění otáčky rotoru. Výkonová 
zátěžová charakteristika se nazývá V-křivka [6].

 3.1.1 Konstrukce 
Stator synchronního stroje (nazývaný také jako kotva) obvykle obsahuje trojfázové vinutí, 

které je umístěno v drážkách. Na rotoru je pak umístěno budící vinutí  napájené stejnosmerným 
proudem přes  sběrací  kroužky a  kartáče.  Toto  vynutí  vyvolá  stejnosměrné  mag.  pole,  které  se 
uzavírá  přes  stator.  Synchronní  stroje  s  permanentními  magnety mají  místo  budícího  vinutí  na 
rotoru magnety.

 Střídavý proud procházející statorem, vyvolá točivé mag. pole, díky němuž se otáčí rotor. 
Otáčky rotoru jsou dány vztahem: n = f/p, kde n je počet otáček stroje, f je  frekvence napájecího 
proudu statoru a p je počet polových párů rotoru (2,4,6...) [7].



Konstrukce synchroního stroje s vyniklými poly. 
1,2 – kroužky budícího vynutí, 3 – póly s pólovými nádstavci, 

4 – budící vynutí, 5 – železo statoru, 6 – statorové plechy, 
7 – vynutí statoru, [8].

Rotor stroje s hladkým rotorem (turbostroj) [8].

 3.1.2 Rozběh synchroního stroje
Jestliže  se  otáčky  kotvy  přiblíží  frekvenci  točivého  pole  statoru,  je  kotva  vtažena  do 

synchroních otáček a běží dál synchroně. K dosažení otáček blízkých frekvenci mag. pole je nutný 
pomocný rozběhový systém [7].

Asynchroní rozběh
Motor obsahuje doplňkové vinutí nakrátko (klecové) a rozbíhá se jako asynchroní motor na 

krátko. Po dobu rozběhu je je budící vynutí odpojeno. Po nabuzení je rotor vtažen do synchronizmu. 
Toto je nejčastější způsob rozběhu synchroního motoru.

Rozběh s pomocným motorem
Na  hřídeli  motoru  je  umístěn  stejnosměrný  (u  velkých  výkonů  asynchroní)  motor,  který 

„roztočí“ hřídel rotoru na dané otáčky. Toto je velmi málo využívaný systém rozběhu

Řízený rozběh
Motor je napájen z měniče kmitočtu, který umožňuje plynulé zvyšování kmitočtu. Tímto je 

možné i při provozu měnit otáčky. Frekvenční měniče se pro tento účel běžně používají.

 3.1.3 Obecné vlastnosti synchroních strojů
Nevýhodou synchroních motorů je potřeba rozběhové soustavy. Pokud zatížený motor ztratí 

synchronizaci s rotujícím polem, skokově klesne jejich výkon a zastaví se. Tyto motory jsou méně 
citlivé na kolísání napětí.

Používají  se  pro  pohon  zařízení  bez  rázů  a  s  lehkým  rozběhem,  např.  pohon  velkých 
kompresorů, čerpadel a také tam kde jsou potřebné konstantní otáčky (např. motorek gramofonu). 
Synchroní motory mohou být použity také jako kompenzátory fázového posunu. V přebuzeném 



režimu pro kompenzaci jalového proudu, v nevybuzeném režimu odebírají jalový výkon. Často se 
jich využívá pro výrobu el energie ( synchroní generátor – alternátor), [7], [9].
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