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Elektromotory
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. stator a rotor
2. stejnosměrný elektromotor
3. střídavý elektromotor
4. třífázový elektromotor s kotvou nakrátko
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ELEKTROMOTORY

• stroje, které přeměňují elektrickou 
energii na mechanickou práci

• 2 hlavní části: stator a rotor

Stator 
• nehybná část
• vytváří magnetické pole
• je to trvalý magnet nebo elektromagnet
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Rotor

• pohyblivá část
• rotace = otáčení
• jsou to cívky a např. komutátor nebo 

klec

elektromotor
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1/ stejnosměrný elektromotor

• uspořádán jako dynamo
• stator je trvalý magnet
• rotor je opatřen komutátorem
• jednotlivé části komutátoru připojeny 

k vývodům cívek, přitlačovány pomocí 
kartáčků (grafitové tyčinky)

• ke kartáčkům připojen zdroj 
stejnosměrného napětí

• činnost motoru založena na síle, kterou 
působí magnetické pole na vodič
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• dvojice sil opačného směru roztáčí rotor
• hřídel rotoru přenáší otáčení na stroj
• aby se cívka otáčela stále, stačí, aby se 

změnil směr proudu v závitech cívky v 
okamžiku, kdy nesouhlasné póly cívky a 
magnetu jsou proti sobě

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Electric_motor.gif/400px
Electric_motor.gif

Animace činnosti stejnosměrného elektromotoru:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/electric_motor.gif/400px-electric_motor.gif
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2/ střídavý elektromotor

• u větších elektromotorů mohou být 
cívky statoru a rotoru zapojeny za 
sebou nebo vedle sebe

• přepólováním vstupních svorek se směr 
otáčení nezmění (přepóluje se stator 
i rotor)

• lze využít i pro střídavé napětí
• cívky sériově - velký moment síly hned 

po zapnutí (metro, tramvaj...)
• cívky paralelně - stálé otáčky (vysavač, 

vrtačka, fén, sekačka...)
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Teslův střídavý elektromotor
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3/ třífázový motor s kotvou nakrátko

• má třífázový stator

• činnost je založena na 2 jevech:
elektromagnetické indukci
silovém působení magnetického 

pole na vodič s proudem (magnetické pole 
statoru indukuje ve vodičích rotoru 
elektromotorická napětí a na jimi vyvolané 
proudy působí silami)
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asynchronní elektromotor 
s kotvou nakrátko
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• v otáčivém magnetickém poli je 
umístěna klecová kotva

• na obvodu válce (z křemíkových 
plechů) jsou v drážkách silné vodiče 
z hliníku či mědi, na obou koncích 
spojeny silnými prstenci

• průřez vodičů až několik cm2

• může být synchronní a asynchronní
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Synchronní
• časově sladěný
• má stálý počet otáček
• počet otáček odpovídá frekvenci 

točivého magnetického pole

Asynchronní
• rotor se neotáčí synchronně 

s magnetickým polem
• užívá se tam, kde nepotřebujeme měnit 

synchronní otáčivou rychlost
• obráběcí stroje, čerpadla...
• výhoda: jednoduchá údržba, stačí 

mazat ložiska olejem
• je v praxi nejvíce rozšířen
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Metodický list

Téma: Elektromotory

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování
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list č.3 až č.12  výklad
list č.13  test Lesson Activity Toolkit k prověření znalostí učiva

 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

