
Střídavé elektromotory: druhy, 3f opakování

Střídavé elektromotory
SS elektromotory: úvod

jednofázové třífázové

synchronní asynchronní

synchronní motor = rotor se otáčí současně (synchronně) s rotací magnetického pole
asynchronní motor = rotor se za rotací magnetického pole zpožďuje (má tzv. skluz ) 

Jednofázové (1f) motory se napájí jednoduchým střídavým napětím (ze zásuvky…). 
Třífázové (3f) motory využívají k vyvolání pohybu rotoru základní vlastnost 3 fázové
soustavy: vzájemný posun 3 napětí na 3 fázích o 1/3 otáčky, tedy 120°. 
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Střídavé elektromotory: asynchronní motory

Asynchronní motory

Třífázový asynchronní motor je v průmyslu nejpoužívanější elektrický motor.
Je levný, dobře regulovatelný a má jednoduchou konstrukci. 

Vyrábí se pro široké rozpětí výkonů (od desítek Wattů po MegaWatty).
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Třífázový střídavý proud prochází cívkami 
A, B, C a vzniká tak rotující magnetické

pole, které nutí rotor se otáčet. 
rotor s cívkami

magnetické
pólové nástavce

statoru

� Většinou jsou cívky umístěny ve statoru.
� V rotoru je pak rotorové vinutí, ve kterém se 
rotací statorového magnetického pole indukují
proudy- vzniká vlastní magnetické pole rotoru.
� Interakcí dvou polí se rotor roztáčí.
� Rotor se ale musí točit pomaleji- jinak by se 
potřebné proudy neindukovali- rotor má tedy 
tzv. skluz . – odtud název asynchronní . 



Střídavé elektromotory: asynchronní motory

Asynchronní motory

Fáze (cívky) asynchronního motoru můžeme zapojovat do hvězdy nebo do trojúhelníku . 
Rotor asynchronního motoru se někdy nazývá kotva . 

Motor s „kotvou na krátko“ = cívky rotoru jsou spojeny „do zkratu“. 
Kotva na krátko může vypadat jako klec – cívka je odlita z jednoho kusu materiálu. 
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Mz = záběrný moment 
Mn = jmenovitý (nominální) 
moment 
nn = jmenovité otáčky 
ns = synchronní otáčky 

ns

Mn

nn

p
s p

f
n =

- frekvence proudu

- počet pólpárů

počet pólpárů = počet pólových párů = počet cívek každé fáze



Střídavé elektromotory: asynchronní motory

Asynchronní motory

Asynchronní motory můžeme řídit:
- změnou počtu pólových pár ů – zastaralé, motor to musí umožňovat, 
- změnou napětí – malý rozsah řízení, 
- změnou skluzu – například zařazováním odporu do rotorového obvodu, 
- změnou frekvence – nejmodernější, řízení frekven čním měničem, 

velký rozsah regulace otáček. 

Frekven ční měniče: 
• se vyrábějí pro velký rozsah výkonů, 
• pro napájení z třífázové i jednofázové sítě, 
• umožňují inteligentní řízení ruční i pomocí PLC 

(programovatelný automat), 
• zvládají komunikaci po různých sítích. 

Tzv. SoftStartér je 
zjednodušená levnější verze, 

která zajišťuje bezpečný 
rozběh a zastavení motoru. 



Střídavé elektromotory: synchronní motory

Synchronní motory

Třífázové synchronní motory jsou konstrukčně podobné asynchronním.
Rotorové póly jsou buď tvořeny permanentním magnetem, nebo cívkami, které jsou 

napájeny stejnosměrným proudem.
V rotoru se tedy magnetické pole neindukuje, nevzniká skluz a rotor se točí současně s 

magnetickým polem statoru.
Synchronní stroje mohou pracovat i jako generátory – alternátory. 

B

A

C

otáčky

m
om

en
t

ns

Mmax

za
tě

žo
vá

ní

ztráta stability, výkonu



Střídavé elektromotory: 1f komutátorové motory

Jednofázové komutátorové motory

Asynchronní motor je rychlostně omezen frekvencí proudu cca na 1.500 ot/min. 

Např. pro elektrické nářadí tato rychlost nestačí. 

Otáčky 10.000 ot/min. i více dosahuje motor, nezávislý na frekvenci, který vystačí s 
jednofázovým proudem: komutátorový jednofázový motor . 

Konstrukčně je podobný sériovým stejnosměrným komutátorovým motorům- má i 
podobnou charakteristiku. 

Statorové vinutí je buzeno stejným střídavým proudem, takže se působení změn polarity 
vzájemně eliminuje. 

Motory musí mít odrušení – člen s kondenzátory a cívkami, který zmenšuje rušení
vznikající jiskřením střídavého proudu na lamelách komutátoru při přepínání. 


